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GENEL KURALLAR 
•	 Makaleler	MMO	Ağ	Evi’nde	Internet	ortamında	da	yayınlanmaktadır.	
•	 Makale	metinleri	 ve	özetleri	 üzerinde	yer	alan	her	 türlü	görüş	ve	düşünce	ve	yazım	

hatası	açısından	sorumluluk	tamamen	yazarlara	aittir.	
•	 Hakemler	tarafından	gerekli	gördüğünde	yazarlara	iletilmek	üzere	metinler	ve	özetler	

üzerinde	bazı	düzeltme,	öneri	ve	katkılar	getirebilirler.	
•	 Makalelerde,	 bölümler	 (giriş,	 tanımlamalar,	 incelemeler,	 araştırmalar,	 gelişmeler,	 so-

nuçlar,	şekiller	ve	değerlendirmeler	vb.)	bir	bütünlük	içinde	olmalıdır.	
•	 Makale	dili	Türkçe’dir.	Makalelerde	kullanılan	dilin	anlaşılabilir	bir	Türkçe	olmasına	dik-

kat	edilmeli,	yabancı	dillerdeki	sözcükler	ve	tümceler	mümkün	olduğu	kadarıyla	kulla-
nılmamalıdır.	

•	 Makalelerde	kullanılan	bütün	birimler	SI	birim	sisteminde	olmalıdır.	Gerekli	görüldüğü	
takdirde	farklı	birim	sistemindeki	değerleri	parentez	içinde	verilmelidir.	

•	 Makalenin	üslubu,	formatı	ve	dili	etkinlik	yapısına	ve	mühendislik	etiğine	uygun	olmalıdır.	
•	 Makalelerde	belirli	bir	grup,	sınıf	veya	toplumu	oluşturan	tabakalardan	herhangi	birinin,	

firma	veya	firma	topluluklarının	menfaati	ön	plana	çıkartılmamalı,	bu	konuda	reklam	ve	
propaganda	yapılmamalıdır.	Makalelerde	herhangi	bir	firmanın,	ürünün	(veya	sistemin),	
cihazın	veya	markanın	reklamı	yapılmamalıdır.	Şekil,	resim	ve	tablolarda	ticari	bir	kuru-
luşun	adı,	logosu	yer	almamalıdır.	

ÖZETLER VE MAKALE YAZIM KURALLARI 
•	 Makaleler,	Microsoft	Word	 belgesi	 şeklinde	Windows	 ortamında	 kullanılacak	 şekilde	

hazırlanacaktır.	
•	 Makaleler	solda	3,5	cm,	üstte,	altta	ve	sağda	2,5	cm	boşluk	bırakılmak	suretiyle	yazıla-

caktır.	
•	 Makale	metinleri,	kaynaklar	ve	şekiller	dahil	en	fazla	10	sayfadan	oluşmalıdır.	
•	 Makale	başlığı	en	fazla	15	sözcük	veya	iki	satırı	geçmeyecek	şekilde	oluşturulacaktır.	

Başlıklar	14	punto	Times	New	Roman	yazı	 tipi	kullanılarak,	soldan	 itibaren	kelimeler	
büyük	harfle	başlayacak	ve	küçük	harfle	yazılacaktır.	

•	 Başlığı	takiben	iki	satır	aradan	sonra	yazar	isimleri,	ad	ve	soyad	şeklinde	küçük	harfle	
verilecek,	yazarların	çalıştığı	kurumlar	ve	varsa	e-posta	adresleri	yazar	 listesinin	he-
men	altında	açıklanacaktır.	

•	 Yazar	isimlerini	takiben	iki	satır	atlanarak	Türkçe	ve	İngilizce	özet	verilecektir.	Makale	
özetlerinde	özet	metni	9	punto	italik	Times	New	Roman	yazı	tipi	ile	yazılacaktır.	Özet	
metni	en	fazla	200	sözcükten	oluşacaktır.	

•	 Makale	özetini	takiben	bir	satır	boş	bırakılacak	ve	5	anahtar	sözcük	Türkçe	ve	İngilizce	
yazılacaktır.	

•	 Makale	metinlerinin	tamamı	9	punto	Times	New	Roman	yazı	tipi	kullanılarak	yazılacak-
tır	ve	iki	sütunda	verilecektir.	Makale	metinleri	satır	aralığı	1	olacaktır.	Paragraflar	baş-
latılırken	sol	taraftan	herhangi	bir	girinti	boşluğu	bırakılmayacak,	paragraflar	arasında	
yarım	satır	boş	atlanacaktır.	Paragraflar	iki	yana	hizalı	(justified)	biçimde	yazılacaktır.	

•	 Makalelerde	yer	alan	tüm	resimler,	çizimler	ve	program	ekran	görüntüleri	metin	içinde	
gömülü	olacaktır.	Şekil,	tablo,	grafik,	resim	ve	formüllerin	yerleşimi	metin	akışına	uygun	
olarak	metin	içinde	olmalı	ve	refere	edilmelidir.	

•	 Tablo	 içermeyen	 bütün	 görüntüler	 (fotoğraf,	 çizim,	 diyagram,	 grafik,	 harita	 vs.)	 şekil	
olarak	isimlendirilmelidir.	

•	 Makalelerde	ana	konu	başlıkları	1.,	2.,	2.1.,	2.1.1.	vb.	şeklinde	numaralanacak,	örneğin	
1.	bölüm	altında	yer	alan	başlıklar	1.1.,	1.2.	vb.	şekilde	yapılacaktır.	

•	 Kullanılan	semboller	ve	indisler	kaynaklardan	önce	yer	alacak	,	8	punto	ve	italik	olacaktır.	
•	 Makalede	 geçen	 kaynaklar	 veya	 alıntılar	 [1],	 [2]	 vb.	 parantezler	 arasında	 yapılacak,	

makale	sonunda	“Kaynaklar”	başlığı	altında	1.,	2.	şeklinde	verilecektir.	Makaleler:	 [1]	
yazar(lar)	soyadı,	adının	baş	harfi,	makalenin	açık	adı,	derginin	açık	adı,	cilt	numarası,	
sayfa	aralığı,	basım	yılı.	Kitap:	[2]	yazar	(editör)	soyadı,	adının	baş	harfi.,	kitabın	açık	
adı,	basım	evi,	basım	yeri,	basım	yılı.	Tez:	[3]	yazar	soyadı,	adının	baş	harfi,	tezin	açık	
adı,	tezin	yapıldığı	üniversite,	tezin	basıldığı	yer/ülke,	basım	yılı	düzeninde	yazılacaktır.

•	 Makale	 metinlerinin	 elektronik	 kopyaları	 e-posta	 (http//omys.mmo.org.tr/tmdergi)	 ile	
veya	CD	ile	(Katip	Mustafa	Çelebi	Mahallesi,	İpek	sok,	No:	9,	34433	Beyoğlu-İstanbul)	
gönderilmelidir.

ONLINE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ 
Makina Mühendisleri Odası yayınları için makale gönderim-
leri bundan böyle Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden 
yapılacaktır. Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde ve Mühendis ve 
Makina Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek makalel-
erin http://omys.mmo.org.tr/tesisat linkinden/adresinden 
gönderilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak 
başvurulara yanıt yine online olarak verilecektir. İyi çalışmalar.

Hakemler Kurulu 
Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız

Prof. Dr. Mahir Arıkol

Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Dr. Mak. Müh. Mustafa Bilge

Prof. Dr. Z. Duriye Bilge

Prof. Dr. Ahmet Can

Prof. Dr. Taner Derbentli

Mak. Y. Müh. A. Metin Duruk

Prof. Dr. Ekrem Ekinci

Mak. Müh. Serper Giray

Prof. Dr. Ali Güngör

Prof. Dr. Hasan Heperkan

Prof. Dr. Haluk Karadoğan

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Prof. Dr. Olcay Kıncay

Mak. Müh. Tunç Korun

Dr. Nuri Alpay Kürekci

Prof. Dr. Rüknettin Oskay

Doç. Dr. Derya Burcu Özkan

Prof. Dr. Recep Öztürk

Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu

Dr. Mustafa Kemal Sevindir

Prof. Dr. Galip Temir

Prof. Dr. Macit Toksoy

Mak. Müh. Üzeyir Uludağ

Mak. Müh. Cafer Ünlü

Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz

Prof. Dr. Tuncay Yılmaz

Bu dergide belirtilen görüşler 
yazarların kendine ait olup, hiçbir 
şekilde MMO’nun aynı konudaki 

görüşlerini yansıtmaz.

Tesisat Mühendisliği Dergisi Makale Yazım Kuralları
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis İç Tüzüğü ve Ana-yasa’daki 
gizli oy esasına aykırı bir şekilde ihlal edilerek görüşüldü ve kabul edildi. Kanun, siyasal sis-tem ve rejimde köklü 
değişiklikler yapmaktadır. Meclis hükümeti esprisi ortadan kaldırılmakta, partili Cumhurbaşkanının otoriter par-
tizan yönetimi getirilmektedir. Partili Cumhurbaşkanı hemen her konuda tek yetkili olacaktır. Temsili parlamenter 
demokrasi ile Meclisin tek ve en üst yetkili yasama organı olma özelliği ortadan kaldırılmaktadır. Yasama, yargı, 
yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmaları yok edilmekte, bütün kuvvetler partili Cum-
hurbaşkanına bağlanmak-tadır. Bağımsız yargının varlık koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Kamu kurumlarının 
kamu yararı ve liyakat temelinde işlev üstlenmesine son verilmektedir. Kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda 
hizmet ve denetim sunan özerk meslek kuruluşlarının kamusal işlevlerini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. 

TMMOB, bu özet gerekçelerden hareketle halk oylamasında “hayır” kararını açıklamış bulunmaktadır. 
TMMOB’nin Odalarımız ile birlikte hazırladığı ve internet sitesinden de erişilebilecek olan ayrıntılı bilgilendirici 
dokümanlar bulunmaktadır. 

Ülkemiz Kaynak ve Varlıklarının Talanına “Hayır” Diyoruz
Terörün sürdüğü, Suriye’de çocuklarımızın yaşamlarını kaybettiği, gazeteciler, basın, milletvekilleri, belediye baş-
kanları, kamu çalışanları, “hayır” bildirileri dağıtanlar üzerindeki baskıların sürdüğü, OHAL koşulları ve OHAL 
KHK’leri ile belirlenen antidemokratik ortamla karşın kamuoyu anketlerinin de gösterdiği gibi “hayır”ları büyüt-
mek ve Türkiye’nin karanlığa gidişini durdurmak mümkündür.

*      *      *      *

Odamızın her ay hazırladığı sanayi analizleri raporlarının yirmi dördüncüsü; “Politik Risklerde Artış, Sanayiyi 
Bunaltıyor” konusunu ele alıyor. Oda Bülteni Eki olarak da basılan raporlara Odamızın web sitesinden ulaşıla-
bilmektedir. 

*      *      *      *

Bu sayımızda; Örnek Bir İlkokul Binası İçin Enerji Etkin Yenileme Analizleri, Kahramanmaraş Kâğıt Sa-nayi Ve 
Ticaret A.Ş. Kojenerasyon Tesisinin Eksergo-Ekonomik Analizi, Kapalı Havuzların İklimlendir-mesinde Islak-Kuru 
Kanalların Kullanılması, Şehirlerarası Otobüslerde Havalandırma ve İç Hava Kalite-si, Yeraltı Maden Ocakların-
da İç Hava Kalitesi, Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Adsorpsiyon-lu Isı Pompası Kullanılarak Veriminin 
Arttırılması, Kapalı Yüzme Havuzlarında Enerji Yönetimi başlıklı makaleler yer almaktadır.

Makalelerin yanı sıra 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Teskon 2017 kapsamında Oda Sekreterimiz 
Yunus Yener ile yapılan röportaj ve 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız sektör dernekleri toplantısının haberi de 
dergimizde yer almaktadır.

*      *      *      *

Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayın-lar” bölümün-
den takip edilebilir. 

Esenlik dileklerimizle.
TMMOB

 Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Şubat 2017

*      *      *      
*
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425 Mekani̇k Tasarimda Çeli̇k ve Özelli̇kleri̇

423 Geometri̇k Toleranslar

422 Mekatroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇ Kavramlar ve Uygulamaları

415 Asansörlerde Durum Raporu, Uygulamalar ve Yapılması Gerekenler

413 Lpg‘ye Dönüştürülmüş Araçlarda Deneti̇m Uygulamaları

399 Yalıtım

391 Kaldırma Maki̇nalar (Krenler)

375 Sulama Tekni̇ği̇

369 Plasti̇k Enjeksi̇yon Kalıpları

363 Yeni̇ Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇

362 Tekni̇k Teri̇mler Sözlüğü Türkçe-İngi̇li̇zce, İngi̇li̇zce - Türkçe

360 Jeotermal Enerji̇ Doğrudan Kullanım ve Tasarım El Ki̇tabı

359 Maki̇na İmalat Sanayi̇i̇ Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme Maki̇nalarında ve Basınçlı Kaplarda Deneti̇msi̇zli̇k

356 Kaynak Teknoloji̇si̇ El Ki̇tabı Ci̇lt I

355 Dökme Lpg Si̇stemleri̇ ve  Arıtma Tesi̇si̇ Prati̇k Bi̇lgi̇ler El Ki̇tabı

353 Mukavemet Değerleri̇

352 Kalori̇fer Tesi̇satı

351 Ki̇t‘leri̇n Özelleşti̇ri̇lmesi̇ ve Seka Gerçeği̇

348 Endüstri̇yel Mutfak ve Çamaşırhane Tesi̇satı

343 Basınçlı Hava Tesi̇satı

328-4 Jeotermal Enerji̇ Doğrudan Isıtma Si̇stemleri̇, Temelleri̇ ve Tasarımı

325-4 Gaz Yakan Ci̇hazlarda CE İşaretlemesi̇ Uygulama Rehberi̇

325-3 Sicak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi̇ Uygulama Rehberi̇

325-2 Basinçli Eki̇pmanlarda CE İşaretlemesi̇ Uygulama Rehberi̇

325 Maki̇nalarda CE İşaretlemesi̇ Uygulama Rehberi̇

324 Asansörlerde Deneti̇msi̇zli̇k

318 Otomati̇k Kontrol Tesi̇sati

313 Hi̇droli̇k Pnömati̇k Türkçe-Almanca-İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri̇ Tekni̇ği̇ Ci̇lt 3

307 Pres İşleri̇ Tekni̇ği̇ Ci̇lt 2

306 Pres İşleri̇ Tekni̇ği̇ Ci̇lt 1

305 İş Maki̇naları El Ki̇tabı Kazıma Serme Sıkıştırma Maki̇naları

304 İş Maki̇naları El Ki̇tabı Kazıma ve Yükleme Maki̇naları

303 İş Maki̇naları El Ki̇tabı Kaldırma Maki̇naları

302 İş Maki̇naları El Ki̇tabı Genel Konular

300 Yangın Söndürme Si̇stemleri̇

299/3 Lpg Tesi̇satı

298 Havuz Tesi̇satı

297 Havalandırma Tesi̇satı

296 Kli̇ma Tesi̇satı

295 Soğutma Tesisatı

293 Pnömati̇k Devre Elemanları ve Uygulama Tekni̇kleri̇ Ki̇tabı

292 Hi̇droli̇k Devre Elemanları ve Uygulama Tekni̇kleri̇ Ki̇tabı

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Si̇stemleri̇

272-2 Peri̇yodi̇k Kontrol El Ki̇tabı - Basınçlı Kaplar

272-1 Peri̇yodi̇k Kontrol El Ki̇tabı - Kaldırma İletme Maki̇naları

271-1 Malzeme Bi̇lgi̇si̇

270 Jeotermal Enerji̇ Doğrudan Isıtma Si̇stemleri̇, Temelleri̇ ve Tasarımı

267 Araç-İmal-Tadi̇l ve Montajı Mühedi̇s El Kitabı

260 Sıhhi̇ Tesi̇sat Proje Hazırlama Esasları

259 Kalori̇fer Tesi̇satı Proje Hazırlama Esasları

254 Tankerler ve Akaryakıt Sarnıçları

253 Geometri̇k Ölçülendi̇rme ve Toleranslandırma

252 Gaz Ergi̇tme ve Oski̇jenle Kesme

251 Yangın Güvenli̇k Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ler Ki̇tabı

250 Genel Tesi̇s ve Ci̇hazlar İçi̇n Koruyucu Peri̇yodi̇k Bakım El Ki̇tabı

249 Genel Tesi̇s ve Ci̇hazlar İçi̇n Teknik İşletme El Kitabı

248 AİTMY/MARTOY

247 Isi Yalıtım Proje Hazırlama Esasları

245 Malzeme Bi̇lgi̇si̇

233 Bacagazı Ölçümleri̇ Mühendi̇s El Ki̇tabı

217 Araçlarda Lpg Dönüşümü Mühendi̇s El Ki̇tabı

216 Iso 9000 Işığında Toplam Kalite

208-1 Asansör Avan ve Uygulama Projeleri̇ Hazırlama Tekni̇k Esasları

195 Marka ve Ti̇pleri̇ne Göre Araçların Tekni̇k Özelli̇kleri̇

194 İş Maki̇naları Kullanım ve Bakım El Ki̇tabı

190 Nümeri̇k Kontrollu Takım Tez. ve Planlama Prensi̇pleri̇

189 İngi̇li̇zce-Türkçe Maki̇na Mühendi̇sli̇ği̇ Sözlüğü Ci̇lt 2

174 Konut Tesi̇sat İşletmeci̇ler İçi̇n Doğalgaz El Ki̇tabı

173 Atiksu Aritma Si̇stemleri̇ Uygulama ve İşl.

170 Maki̇na Mühendi̇sleri̇ El Ki̇tabı Ci̇lt-2

169 Maki̇na Mühendi̇sleri̇ El Ki̇tabı Ci̇lt-1

156 Maki̇na İmalatçıları İçi̇n Temel Mukavemet Değerleri̇

155 Kazan ve Baca

150 Doğalgaz Cep Ki̇tabı

145 Şemalarla Bi̇na İçi̇ Doğalgaz Tesi̇satı

142 Plasti̇kler Dünyası

140 Sayısal Deneti̇mli̇ Tezgahlar I

139 Kovali Elevatörler

138 D. Gazın Konutlarda Kullanımı Temel Bilgiler

137 Plazma Tekni̇ği̇

135 Tesi̇sat Tek. ve Proje Hazırlama Esasları

133 Gaz Tesi̇sati Proje Hazırlama Esasları

131 Korozyon ve Önlenmesi̇

130 Pres İşleri̇ Tekni̇ği̇ Ci̇lt-2

129 Pres İşleri̇ Tekni̇ği̇ Ci̇lt-1

128 Dövme Teknoloji̇si̇

126 Basınçlı Kaplar El Kitabı

122 Sihhi Tesi̇sat Proje Haz. Tek. Esasları

121 İmalat Mühendi̇sli̇ği̇

120 Sızdırmazlık Elemanları

119 Mühendi̇sler İçi̇n Çeli̇k Seçi̇mi̇

118 Endüstri̇yel Gürültü Kontrolü

115 Uygulamalı Soğutma Tekni̇ği̇

114 Dokuma Maki̇naları

110 Sanayi̇i̇ Kazanları İşletme El Ki̇tabı

100 Maki̇na Mühendi̇sli̇ği̇ El Ki̇tabı

94 Pres Takımları

91 Di̇şli̇ Çarklarda Kali̇te Kontrol Esasları

90 Sihhi̇ Tesi̇sat Projeleri̇ Hazırlama Esasları

89 Ölçü Bi̇ri̇mleri̇ ve Çevi̇rme Katsayıları

88 Soğutma Tekni̇ği̇nde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar

84 Kalori̇fer Tes. Proje Haz. Tek. Esasları

82 Soğuk Depoculuk

77 Basınçlı Döküm C.1

74 Isı El Ki̇tabı

73 Metal Alaşımların Isıl İşlemleri̇

64 Teknoloji̇de Plasti̇kler

59 Korozyona Karşı Plasti̇kler

58 Çeli̇k Seçi̇mi̇ ve Sertleşebi̇lme

54 Uygulamalı Isıtma

53 Nato Malzeme Kodlandırma Si̇stemi̇

52 Firin Atmosferleri̇ ve Karbon Kontrolu

51 Yakitlar ve Refrakter Malzemeleri̇

49 Endüstri̇ Fırınları

35 Tankerler ve Akaryakıt Sarnıçları

30 Alevle Yüzey Sertleş

29 Çeli̇ği̇n Tavlanması, Sertleşti̇ri̇lmesi̇ ve Tretmanı

28 Puntasız Taşlama

27 Aseti̇len Yönetmeli̇ği̇

26 Araç İmalatına Ai̇t Tari̇fler Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar
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ÖZ
Bu çalışmada Kahramanmaraş Kâğıt San. ve. Tic. A.Ş. Kojenerasyon analizi yapılmıştır. Koje-
nerasyon Tesisi'nin enerji, ekserji ve eksergo-ekonomik analizini yapmak için tesiste otuz bir dü-
ğüm noktası belirlenmiştir. Sistemde bulunan her bir ekipman için kayıp ve tahrip olan enerji ve 
ekserjileri hesaplanmıştır. Kayıp enerji ve yok olan ekserji oranları belirlenmiştir. Kojenerasyon 
tesisinde en yüksek enerji (%42,92) ve ekserji (%87,3) kayıplarının kazanda olduğu belirlenmiş-
tir. Enerji ve ekserji analizinden sonra eksergo-ekonomik analiz yapılmıştır ve yatırım yapılabilir 
ünitelerin kazan ve yüksek basınçlı ısıtıcı olduğu bulunmuştur.
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ABSTRACT
In this study, exergo-economics analysis was performed on the thirty-one nodes were identified 
to perform energy, exergy and exergo-economics analysis of the cogeneration plant. Average lost 
and destroyed energy and exergy were calculated for each equipment in the system. Lost energy 
rate and vanished exergy rate were determined. The highest energy (42,92%) and exergy (87,3%) 
losses were determined to be in the boiler. Exergo-economics analysis was made after energy and 
exergy analysis, and boiler and high-pressure heater were found to be investable unit.
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1. GİRİŞ
Günümüzde, enerji ihtiyacı sürekli artarken ener-
ji kaynakları da azalmaktadır. Enerji kaynaklarının 
verimli tüketilebilmesi için, enerji üretimi yapılan 
tesislerde kayıpların tespit edilip, iyileştirilmelerin 
yapılması gerekmektedir. Bu tespitlerin yapılabilme-
si için günümüzde enerji üretim tesislerinde sıklıkla 
enerji ve ekserji analizleri yapılmaktadır. Enerji ve 
ekserji analizlerinin sonucuna göre yapılan iyileştir-
meler her zaman ekonomik olmayabilir. Bunun se-
bebi; yapılan enerji ve ekserji analizleri sonuçlarının 
maliyet açısından değerlendirilmemiş olmasıdır.

Eksergo-ekonomik analiz yapılırken, sistem ekip-
manlarının her birinin ekserji kayıplarının toplam 
ekserji kaybı içerisindeki oranı ve ekserji maliyetle-
ri; ekipmanın ilk yatırım, işletme ve bakım maliyet-
leri göz önüne alınarak değerlendirilir ve bu iki de-
ğer oranlanarak yapılacak iyileştirmelerin ekonomik 
olup olmadığı tespit edilebilir.

Literatürde enerji santrallerinin eksergo-ekonomik 
analizi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kaya 
ve Duymaz (2016) Kahramanmaraş Kağıt Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. bünyesinde çalışan Kojenerasyon siste-
mine enerji ve ekserji analizi uygulamışlar, sistemde 
31 düğüm noktasında uygulanan analiz sonucunda 
en yüksek enerji (%42,92) ve ekserji (%87,3) kayıp-
larının kazanda olduğunu belirlemişlerdir [1]. Abu-
şoğlu vd. (2012) biyogaz beslemeli gaz motorlu bir 
kojenerasyon sisteminin termo-ekonomik analizini 
yapmışlardır [2]. Balli vd. (2007) Eskişehir’de ku-
rulu bulunan kombine ısı ve güç çevrim santralinde, 
sistemin her bir ekipmanı için ekserji ve eksergo-
ekonomik analizini yapmışlardır. Eksergo-ekonomik 
analizin sonuçları yardımıyla sistemin geliştirilmesi 
için önerilerde bulunmuşlardır [3]. Colpan ve Yesin 
(2006) gaz/buhar çevrimli kojenerasyon tesisine ter-
modinamik ve ekonomik analiz uygulamışlardır [4]. 
Ege (2012) Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne ve bi-
leşenlerinin tasarımsal/işletme koşullarında enerji ve 
ekserji verimlerini ve verimlerden doğan belirsizliği 
tespit etmek için termo-ekonomik açıdan değerlendir-
mesini yapmıştır [5]. Mert (2010) Ereğli Demir Çelik 
Fabrikası’nda bulunan kojenerasyon ve konvansi-
yonel elektrik üretim tesislerini incelemiş, santralde 

bulunan her bir ekipman için kütle, enerji, ekserji ve 
maliyet denklikleri kurarak, sisteme ait her bir biri-
min ve tüm sistemin ekserji ve termo-ekonomik ana-
lizlerini yapmıştır [6]. Özdemir vd. (2010) İzmir’de 
kurulu olan akışkan yataklı kömür kazanlı enerji sant-
ralinin enerji ve ekserji analizlerini yaparak sistemde 
enerji ve ekserji kaybının en yüksek olduğu ekip-
manları belirlenmiş ve sonrasında yaptıkları ekser-
go-ekonomik analizin sonucunda, eksergo-ekonomik 
analizin enerji ve ekserji analizine kıyasla daha fazla 
bilgi verdiğini belirtmişlerdir [7]. Sevilgen (2004) 
gaz-türbin gruplu kojenerasyon tesisine eksergo-eko-
nomik analiz uygulamıştır [8]. Ünal (2009) ve Ünal 
ve Özkan (2014) Tunçbilek Termik Santrali’nin ener-
ji ve ekserji analizi yapmıştır [9-10]. Ünal ve Temir 
(2014) toprak kaynaklı ısı pompasının enerji, ekserji 
ve eksergo-ekonomik analizini yapmışlardır [11].

Her bir ekipmanın Seviyelendirilmiş İlk Yatırım İş-
letme ve Bakım Masrafı, Ekserji Akısı Fiyatı ve Ek-
sergo-Ekonomik Faktör değerleri belirlenerek iyileş-
tirme yapılabilecek üniteler tespit edilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Türkiye’de Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahra-
manmaraş Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 
çalışan kojenerasyon tesisinin şematik görünümü 
ve düğüm noktaları Şekil 1’de gösterilmiştir. Tesis 
Kâğıt Fabrikası'nın prosesinde kullanılan buhar ve 
elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Ko-
jenerasyon tesisinde 11,7 MW gücünde bir adet bu-
har türbini, 59 MW (ısıl) güce sahip bir adet pulveri-
ze kömürlü buhar kazanı, bir adet kondenser, ısıtıcı 
grubu ve yardımcı elemanlar bulunmaktadır. Isıtıcı 
grubu bir adet degazör ve bir adet yüksek basınçlı 
ısıtıcıdan oluşmaktadır.

Sisteme eksergo-ekonomik analizin yapılabilmesi 
için, öncelikle üzerinde çalışılan kojenerasyon tesisi-
ne ait enerji ve ekserji analizinin sonuçlarının kulla-
nılması gerekmektedir.

Kojenerasyon Tesisi’nin bütün düğüm noktalarına ait 
enerji ve ekserji değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 2’de ise her bir ünitenin yok olan ekserji ve 
kayıp ekserji oranları gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Kojenerasyon Tesisi Akış Diyagramı
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2.1 Ekserji Maliyeti
Sürekli akışta çalışan sistemlerde; enerji giriş-çıkı-
şı; kütle, iş ve ısı transferi şeklinde olabilmektedir. 
Sistemdeki kütle ve enerji transferi, aynı zamanda 
ekserji transferidir. Ekserjinin bir kısmı sistemden 
çıkarken, bir kısmı da tersinmezlikler nedeniyle yok 
olur. Birim ekserjinin fiyatı “c” olarak gösterilirse, 
toplam ekserji fiyatı aşağıda verilen denklemle ifade 
edilebilir [10]:

Ċ = c . Ėx = c . ṁ . ex              (1)

burada “Ċ” ekserji akısının fiyatını ve “Ė” ekserji 
akısını, ex ise özgül ekserjiyi göstermektedir. Yuka-
rıdaki denkleme uygun olarak aşağıdaki ifade yazı-
labilir:

Ċk = ck . Ėxk = ck . (ṁk . exk)             (2)

Ċw = cw . Ẇ                (3)

Tablo 1. Kojenerasyon Tesisi’ne Ait Enerji ve Ekserji Değerleri [1]

Düğüm Noktası Enerji
Ė (kW)

Fiziksel Ekserji
ĖX-PH (kW)

Kimyasal Ekserji
ĖX-CH (kW)

Toplam Ekserji
ĖX (kW)

1 56969,31 21850,59 42,53 21893,13
2 2836,84 1088,07 2,12 1090,19
3 54173,05 20475,50 40,42 20515,91
4 1971,14 622,05 8,11 630,16
5 682,97 14,09 8,11 22,20
6 684,47 15,88 8,11 23,99
7 6235,25 414,18 42,53 456,72
8 6237,97 417,61 42,53 460,15
9 7526,60 665,65 42,53 708,18
10 7585,81 744,23 42,53 786,76
11 10716,62 1541,15 42,53 1583,68
12 37770,40 10349,73 32,31 10382,03
13 16208,31 4361,97 14,10 4376,07
14 2960,99 329,30 14,10 343,40
15 12632,10 3399,55 10,99 3410,53
16 2307,68 256,65 10,99 267,63
17 399,22 107,44 0,35 107,78
18 52,36 3,64 0,35 3,99
19 878,28 236,36 0,76 237,13
20 1843,99 442,57 1,60 444,17
21 294,77 27,61 1,60 29,21
22 4003,88 1004,03 3,47 1007,50
23 552,82 41,80 3,47 45,27
24 1197,66 322,31 1,04 323,35
25 29,95 0,13 0,83 0,96
26 40,33 0,08 0,83 0,91
27 60,64 0,88 7,96 8,84
28 337,22 25,50 2,12 27,62
29 437,75 29,08 2,99 32,07
30 438,68 30,26 2,99 33,25
31 775,98 111,34 2,99 114,33
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Ċq = cq . Ėxq               (4)

Ekserji maliyeti hesaplanırken, bir sistemde yer alan 
tüm bileşenler ayrı ayrı ele alınır. Bir sistemin k’ıncı 
bileşeni için maliyet denge denklemi aşağıdaki gibi 
yazılabilir [10].

ƩCe,k + Cw,k = Cq,k + ƩCi,k + Zk                                (5)

Burada Zk ifadesi, sistemin k’ıncı bileşeninin yatırım 
işletme-bakım giderlerini kapsayan parasal değerdir.
Bu değer (Z); yıllık çalışma süresi, sistem ömrü, 
faiz, eskolasyon gibi parametrelere bağlı olarak de-
ğişmektedir [10].

Sistemin ve bileşenlerin ilk yatırım ve işletme ma-
liyeti belirlendiğinde Z ifadesi de hesaplanabilir. İlk 
yatırım maliyeti, sistemin veya bileşenlerin işletme 
ve bakım, onarım masraflarını kapsar. Z değeri he-
saplanırken; birim zamana karşılık gelen ilk yatırım 
ve işletme maliyetleri toplamı, “bir değere getirilme 
faktörü (A)” ile çarpılır. Bir değere getirilme faktörü 
A ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [10, 12].

        CELF
A = ———               (6)
         1 + ri

bu denklemde “CELF” Sabit Eskolasyon Düzeltme 
Faktörü, “ri” ise faiz oranıdır [10].

Sabit Eskolasyon Düzeltme Faktörü (CELF) aşağı-
daki denklemde ifade edilmektedir [9, 10].

               k(1 – kn)
CELF = ———— CRF              (7)
                 1 – k

Bu denklemde “CRF”, Kapital Geri Kazanım Fak-
törünü; “k” Bir Değere Getirilmiş Fiyat Düzeltme 
Faktörünü, “n” ise sistem veya komponent için ön-
görülen ömrü belirtmektedir [10].

Kapital Geri Kazanım Faktörü (CRF) aşağıdaki 
denklemle ifade edilmektedir [10, 12].

             ieff(1 + ieff)
n

CRF = —————                       (8)
             (1 + ieff)

n –1

Yukarıdaki denklemde “ieff” ifadesi, geri ödeme ora-
nını belirtmektedir [10].

Fiyat düzeltme faktörü ise;

        (1 + rn)k = ————                       (9)
        (1 + ieff)

denklemi ile ifade edilir [10, 12].

Eksergo-ekonomik analiz için (1), (2), (3), (4) ve (5) 
numaralı denklemler kullanılarak her bir ünitenin 
ekserjiye bağlı maliyet denklemleri kurulmuştur. Bu 
maliyet denklemleri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 2. Kojenerasyon Tesisine Ait Ekserji Kayıp Oranları [1]
Üniteler Yok Olan Ekserji

ĖX-kayıp (kW)
Kayıp Ekserji Oranı

(y) %
Kazan 33474,76 87,30
Türbin 508,67 1,33
Kondenser 383,46 1,00
Yüksek Basınçlı Isıtıcı 112,20 0,0029
Degazör 99,78 0,0026
Kondensat Tankı 107,37 0,0028
Makine Kolektörü 42,63 0,0011
Buhar Soğutma Pompası 15,94 0,0004
Kondenser Pompası 10,18 0,0003
Degazör Besleme Pompası 31,47 0,0008
Kazan Besleme Pompası 52,69 0,0013
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2.2. Eksergo-Ekonomik Faktör
Bir sistemin ünitesinin maliyet kaynakları iki kate-
goriye ayrılabilir. Birinci kategoride ekserji ile ilgili 
olmayan maliyetler (ilk yatırım, bakım, işletme ma-
liyetleri) yer alırken, ikinci kategoride ekserji yıkımı 
ve ekserji kaybından kaynaklanan maliyetler yer alır 
[10].

Bir ünitenin performansına yönelik değerlendirmeler 
yapılırken, her kategorinin bağıl öneminin belirlen-
mesi amacıyla her ünite için tanımlanan eksergo-
ekonomik faktörün tespit edilmesi gerekmektedir. 
Sistemin k’ıncı bileşeni için eksergo-ekonomik fak-
tör aşağıda verilen denklemle ifade edilmektedir [10, 
13].

             Ż
f = —————             (10)
       Ż + cpĖxk

f ’nin büyük değeri, ele alınan ünitenin parasal gider-
lerinin ağırlıklı olarak yatırım ve işletme masrafla-
rından kaynaklandığını gösterir. Ünitenin veriminin 
yükseltilmeye çalışılması, örneğin ısı geçişinde sı-
caklık farkını azaltmak amacıyla yüzeyini büyütmek 
ya da verimi yüksek olan daha pahalı donanım kul-
lanmak pek de gerçekçi olmayacaktır. Küçük f de-
ğerleri ise bunun tersini gösterir. Buna göre, yatırım 
ve işletme masraflarını arttırmak pahasına da olsa 
yüksek verimli donanımlar kullanılmaktadır [10, 13].

3. TARTIŞMA
Bu çalışmada, Kahramanmaraş Kâğıt San. ve. Tic. 
A.Ş. Kojenerasyon Tesisi'ne eksergo-ekonomik ana-
liz yapılmıştır.

Sistemin eksergo-ekonomik açıdan incelenmesi ve 
ekserji maliyeti hesaplarının yapılması sırasında aşa-
ğıdaki kabuller yapılmıştır;

• Santral yılda ortalama 7920 saat çalışmaktadır.
• Kullanılan kömürün fiyatı 60 $/T ve alt ısıl değeri 

6200 kCal/kg’dır.
• Faiz oranı %2 (ri=0,02), yıllık düzenli artış oranı %4 

(rn=0,04) ve geri ödeme oranı %7 ( ieff =0,07)’dir.
• Santralin işletme ömrü n=25 yıldır.

Santralde bulunan ekipmanların seviyelendirilmiş ilk 
yatırım, işletme ve bakım masrafları (6), (7), (8) ve 
(9) numaralı denklemler kullanılarak belirlenmiştir. 
Masrafların belirlenmesi ve yukarıda verilen kabul-
ler ışığında ünitelerin seviyelendirilmiş parasal de-
ğeri (Z) ise aşağıda verilen (11) numaralı denklemin 
kullanımı ile tespit edilmiştir.

              İlk yatırım maaliyeti            (Vergi, sigorta, personel+Yedek parça)
Z=((——————————–—)+(———————–—–——————))xA
        (ÖmürxYıllık çalışma süresi)                (Yıllık çalışma süresi)

(11)

Tablo 3. Ünitelerin Ekserjiye Bağlı Maliyet Denklemleri
Ünite Ekserjiye Bağlı Maliyet Denklemleri
Kazan     cYakıt.ĖxYakıt+cHava.ĖxHava+c11.Ėx11+Żkazan=cBaca gazı.ExBaca gazı+c1.Ėx1

Türbin     c3.Ėx3+ŻTürbin=c4.Ėx4+c12.Ėx12+ctoplam-iş.Ėxtoplam-iş

Kondenser     c4.Ėx4+c25.Ėx25+ŻKondenser=c5.Ėx5+c26.Ėx26

Yüksek Basınçlı Isıtıcı     c10.Ėx10+c22.Ėx22+ŻYBI=c11.Ėx11+c23.Ėx23

Degazör     c8.Ėx8+c20.Ėx20+ŻDegazör=c9.Ėx9+c21.Ėx21

Kondensat Tankı
    c7.Ėx7+c29.Ėx29+ŻKondensat Tankı=c6.Ėx6+c14.Ėx14+c16.Ėx16

    +c18.Ėx18+c21.Ėx21+c23.Ėx23+c27.Ėx27+c28.Ėx28+c31.Ėx23

Makina Kolektörü
    c13.Ėx13+c15.Ėx15+c17.Ėx17+c19.Ėx19+c20.Ėx20+c22.Ėx22

    +c24.Ėx24+c31.Ėx31+ŻKondensat Tankı=c12.Ėx12+c30.Ėx30

Buhar Soğutma Pompası     c29.Ėx29+ctoplam-iş,BSP.Ėxtoplam-iş,BSP+ŻBSP=c30.Ėx30+ckayıp,BSP.Ėxkayıp,BSP

Kondenser Pompası     c5.Ėx5+ctoplam-iş,KP.Ėxtoplam-iş,KP+ŻKP=c6.Ėx6+ctoplam-iş,KP.Ėxtoplam-iş,KP

Degazör Besleme Pompası     c7.Ėx7+ctoplam-iş,DBP.Ėxtoplam-iş,DBP+ŻDBP=c8.Ėx8+ckayıp,DBP.Ėxkayıp,DBP

Kazan Besleme     c9.Ėx9+ctoplam-iş,KBP.Ėxtoplam-iş,KBP+ŻKBP=c10.Ėx10+ckayıp,KBP.Ėxkayıp,KBP
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Burada A bir değere getirilme faktörüdür ve (6) nu-
maralı denklem ile hesaplanmıştır.

Tablo 4’te santraldeki ekipmanların maliyeti göste-
rilmiştir. Seviyelendirilmiş ilk yatırım, işletme ve 
bakım masrafının en yüksek değeri kazanda görül-
müştür.

“İlk Yatırım Maliyeti” bir kez yapılan bir masrafken 
“Yıllık Vergiler, Sigorta ve Personel Masrafı” ve 
“Yedek Parça Masrafı” her yıl tekrar eden masraflar 
olup bu halleri ile bir toplam değer ifade etmeleri ya 
da üniteler arasında karşılaştırma yapmaya yarama-
ları olası değildir. Bu değerler; (11) nolu denklem 
aracılığıyla “Seviyelendirilmiş İlk Yatırım, İşletme 
ve Bakım Masrafı” değerini hesaplamak için kulla-
nılır.

Ekserjiye bağlı maliyet denklemleri kullanılarak her 
bir ünite için toplam ekserji fiyatı Ċ hesaplanmıştır. 
Tablo 4’te hesaplanan Ż ve Tablo 5’te hesaplanan Ċ 
değerleri kullanılarak eksergo-ekonomik faktör olan 
f değeri hesaplanmıştır. Tablo 5’te ünite bileşenlerine 
ait Seviyelendirilmiş İlk Yatırım, İşletme ve Bakım 
Masrafı (Ż), toplam ekserji fiyatı (Ċ) ve Eksergo-
ekonomik faktör (f) gösterilmiştir.

Eksergo-ekonomik faktörün (f) küçük olması, ünite 
üzerinde yapılabilecek iyileştirmelerin ekonomik ol-
duğunu gösterir. Burada f hesaplanırken kullanılan Ż 

değeri her bir ünite için, ünitenin ilk yatırım ve sü-
regelen masrafları ile bir değere getirilmiş parasal 
veriyi ifade eder. f’nin değerinin hesaplanabilmesi 
için gereken diğer değer olan Ċ ise ünitenin toplam 
kaybolan ekserji akısını ifade eder. Bu sayede Ċ ve 
Ż’nin karşılaştırılması ile ünitede yapılacak olan iyi-
leştirme maliyetinin ekserji kaybında yaşanacak olan 
düşüşün oluşturacağı parasal değerle kıyaslanması 
sağlanmış olur.

En küçük eksergo-ekonomik faktör (f) sırasıyla; 0,21 
ile kazan besleme pompası, 0,25 ile kondensat tan-
kı, 0,27 ile buhar soğutma pompası, 0,33 ile degazör 
besleme pompası, 0,34 ile kondenser pompası, 0,36 
ile degazör ve kazandır. Burada bahsi geçen pom-
palar üzerinde “pompaların yapısal özellikleri” ve 
“çalışma prensipleri” gereği herhangi bir iyileştirme 
yapılabilmesi söz konusu değildir. Yalnızca pom-
paların yeni nesil yüksek verimli olan alternatifleri 
ile değiştirilmesi önerilebilir fakat bu durumda de-
ğiştirilmesi planlanan yeni pompaların maliyet ana-
lizlerini de içeren yeni bir eksergo-ekonomik analiz 
yapılması gerekir. Pompaların ardından en küçük f 
değerine sahip olan kondensat tankı ise atmosfere 
açık olduğundan Ċ değerinin yüksekliği f değerinin 
düşük olmasına sebep olmuştur. Kondensat tankında 
görülen etkiye degazörde de rastlanmıştır. Bunların 
dışında en düşük f değerine sahip olan kazan üzerin-
de yapılacak olan iyileştirmelerin ekonomik olacağı 
açıkça görülmektedir. Kazan izolasyonun iyileştiril-
mesi ve ısı geçiş yüzeylerinin rehabilite edilmelidir. 

Tablo 4. Santraldeki Ekipmanların Maliyetleri

Ünite İlk Yatırım
Maliyeti ($)

Yıllık Vergiler,
Sigorta ve Personel 

Masrafı ($)

Yedek Parça
Masrafı ($)

Seviyelendirilmiş İlk
Yatırım, İşletme ve

Bakım Masrafı (Ż) ($/h)
Kazan 7498600 185646 374651 160,97
Türbin 3512500 88100 175354 75,59
Kondenser 521000 13890 27684 11,68
Yüksek Basınçlı Isıtıcı 98500 2236 4321 1,96
Degazör 75650 1989 3854 1,66
Kondensat Tankı 49500 1321 2565 1,09
Makine Kolektörü 62800 1571 3015 1,32
Buhar Soğutma Pompası 5500 139 279 0,13
Kondenser Pompası 23650 612 1290 0,53
Degazör Besleme Pompası 11000 284 555 0,24
Kazan Besleme Pompası 49800 1185 2301 1,03
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Kazandan sonra en düşük f değerine (0,37) sahip 
olan yüksek basınçlı ısıtıcı üzerinde yapılacak olan 
iyileştirmelerin de ekonomik açıdan olumlu olacağı 
görülmüştür. Yüksek basınçlı ısıtıcı içerisindeki ser-
pantinlerin yenilenmesi ve ünite izolasyonunun ideal 
koşullara ulaştırılması teknik ve mali açıdan olumlu 
sonuçlar verecektir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve. Tic. 
A.Ş. Kojenerasyon Tesisi'ne eksergo-ekonomik ana-
liz yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgu-
lar aşağıda sıralanmıştır;

• Santralde en yüksek Seviyelendirilmiş İlk Yatırım, 
İşletme ve Bakım Masrafının (Ż) 160,97 $/h ile Ka-
zan ve 75,59 $/h ile Türbin olduğu belirlenmiştir.

• Santralde en yüksek Toplam ekserji fiyatının (Ċ) 
yine 278,37 $/h ile kazan ve 15,20 $/h ile türbin 
olduğu tespit edilmiştir.

• Santralde en düşük eksergo-ekonomik faktörün (f) 
0,36 ile kazan ve 0,37 ile yüksek basınçlı ısıtıcı ol-
duğu belirlenmiştir.

• Tüm bu sonuçlar ışığında; eksergo-ekonomik açı-
dan iyileştirme yapılabilecek ekipmanların kazan 
ve yüksek basınçlı ısıtıcı olduğu görülmüştür.

SEMBOLLER LİSTESİ
A Bir değere getirilme faktörü, birimsiz
C Ekserji fiyatı, $/kJ
c Birim ekserji fiyatı, $/kJ.kg

CELF Sabit eskalasyon düzeltme faktörü, birimsiz
CRF Kapital geri kazanım faktörü, birimsiz
Ė Enerji, kW
Ėx Ekserji, kW
Ė̇x-kayıp Yok olan Ekserji, kW
ex Özgül ekserji, kJ/kg
m Kütlesel debi, kg/s
W İş, J
y Yok edilen ekserji oranı, birimsiz
f Termoekonomik (eksergo-ekonomik) faktör, 
 birimsiz
Z Toplam maliyet değeri, $

Kısaltmalar Listesi
BG Baca gazı
BSP Buhar soğutma pompası
DBP Degazör besleme pompası
KBP Kazan besleme pompası
KP Kondenser pompası
YBI Yüksek Basmalı Isıtıcı
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ÖZ
2002 yılında Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi “Binalarda Enerji Performansı Direktifi”ni 
(EPBD) yayınlarak yapıların, toplam tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ını kullandığı belirtmiş, 
yapılarda enerjinin etkin kullanımının önemini vurgulamıştır. Bu sebeple EPBD, Avrupa Birli-
ği üye ülkelerinde yer alan yapıların enerji performanslarının belirlenmesi için EN 15217’de 
sunulan metodolojiye veya belirleyecekleri bir metolodolojiye göre yapıların enerji sınıfların 
tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Konsey, 2010’da yayınladığı direktif değişikliği ile birlikte 
Avrupa Birliği ülkeleri için 2020 yılına kadar var olan enerji tüketiminin %20 oranında düşürül-
mesi hedefini koymuştur. 
Bu çalışma, Şişli ve Beşiktaş’ta yer alan okulların enerji sarfiyatları ve fiziksel veri analizleriyle 
başlamıştır. Bu veriler doğrultusunda, belirlenen bölgedeki okul binaları için Avrupa Birliği’nin 
2020 hedefleri kapsamında enerji sınıflandırması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, 
seçilen bir enerji sınıfına ait örneklem okul binası, enerji modellemesi, enerji modeli kalibras-
yonu ve kalibre edilmiş enerji modeline uygulanan enerji etkin iyileştirme çalışmaları üzerinden 
incelenmiştir. Enerjinin etkin kullanımı hedeflenerek, örneklemin enerji verimliliği potansiyeli, 
2020 enerji hedefleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin İyileştirme, İlkokul Binaları, Eğitim Yapılarının Enerji Tüketi-
mi, Sınıflandırma, Kalibrasyon, Enerji Kontrol Stratejileri, Enerji Verimliliği.
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ABSTRACT
In 2002, European Parliament and of the Council published Energy Performance of Buildings 
Directive (EPBD), which underlined the importance of energy efficiency on building stock. Bu-
ilding stock accounts for about 40% of final energy consumption. Moreover, the Directive emp-
hasized that, member states classify building stock according to energy consumption, by using 
either EN 15217 or their own methodology, so as to clarify the energy performance of building 
stock. In 2010, the Council announced EPBD Recast, which emphasized the need to increase 
energy efficiency in the Union, so as to achieve the objective of reducing by 20% the Union’s 
energy consumption by 2020.

This study is conducted with analysing school buildings in Şişli and Beşiktaş, in terms of energy 
use and physical properties, in order to have energy classification of school buildings, according 
to the 2020 targets. Then, a representative base case from a selected energy class is designated 
to work on for further steps, such as energy modelling, calibration of the energy model and 
application of energy retrofits with and without determined control strategies. Finally, results of 
energy retrofits are evaluated from energy efficiency point of view, to analyse the energy efficiency 
potential of the school buildings with regard to the 2020 targets.

Keywords: Energy Retrofits, Primary Schools, Energy Consumption of Educational Buildings, 
Classification, Calibration, Energy Control Strategies, Energy Efficiency.
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1. GİRİŞ
Gün geçtikçe artan dünya nüfusu ile birlikte doğa-
nın ve iklimlerin sürdürülebilirliğini korumak zor-
laşmaktadır. Nüfusa bağlı artmakta olan ihtiyaçların 
karşılanmasında, fosil yakıtlardan elde edilen ener-
ji tüketimi artmakta ve doğal kaynakların bir kısmı 
tükenmektedir. Aynı zamanda, fosil yakıtların sebep 
olduğu sera gazı emisyonları da küresel ısınmaya ve 
dolayısıyla çevresel problemlere yol açmaktadır.

Bilindiği gibi, fosil yakıtlardan elde edilen toplam 
enerjinin yaklaşık %40’ı, binalarda ısıtma, soğutma, 
havalandırma, aydınlatma ve sıcak su ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tüketilmektedir. Binaların tüket-
mekte olduğu enerji yüzdesinin artmasının yanı sıra, 
gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı da enerji 
taleplerini büyük oranda artırmaktadır. Türkiye’de 
2002-2014 yılları arasında, mevcut bina stoğuna bir 
milyon adet yeni bina eklenmiştir. Bu nedenlerden 
dolayı, binalarda enerji verimliliği sağlanması ve 
enerji tüketiminin kontrol altına alınması zorunlu 
hale gelmiştir. 

2002 yılında yayımlanmış olan “2002/91/EC Energy 
Performance of Buildings Directive” (EPBD) Avru-
pa Birliği Direktifi, binalarda enerji performansı ile 
ilgili gerekli çalışma ve hareketleri ortaya koymak-
tadır [1]. İlaveten, 2010 yılında yayınlanan Avrupa 
direktif (Directive 2010/31/EU), binalarda enerji 
performansı düzeyleri ile ilgili yeni kısıtlamalar ge-
tirmiştir [2]. Bugün, tüm Avrupa Birliği ülkeleri ulu-
sal bina enerji performansı sertifikasyon sistemlerini, 
EPBD Avrupa Birliği direktifine göre oluşturmakta 
ve geliştirmektedirler.

Türkiye 2003 yılında “UNFCCC” Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni ve 2009 
yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış ve Avrupa 
Birliği Direktifi’nin öngörmüş olduğu hareket ve 
düzenlemelerle birlikte 2007 yılında Enerji Verim-
liliği Kanunu’nu yayınlamış [3], 2008 yılında ise 
binalarda enerji tüketiminin kontrol altına alınması 
ve binaların enerji performanslarıı üzerinden sertifi-
kalandırılması ile ilgili gerekli çalışmalara başlamış-
tır. Türkiye’de bina enerji performansı sertifikasyonu 
için bir düzenleme oluşturmak amacıyla 2008 yılı 

Aralık ayında “Bina Enerji Performansı Yönetme-
liği” ulusal hesaplama modeli sürecini tanımlamak 
amacı ile yayınlanmış [4], ulusal hesap metodu BEP-
TR ise Aralık 2009’da tamamlanarak 7 Aralık 2010 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır [5].

Yayınlanan direktifler doğrultusunda, 2020 yılı itiba-
riyle sera gazı salımının 1990 yılı düzeyine oranla 
%20 azaltılması, enerji tüketiminin %20 azaltılması, 
kullanılan enerjinin %20’sinin yenilenebilir kaynak-
lardan sağlanması ve tüm yeni binaların yaklaşık sı-
fır enerjili olarak tasarlanması hedeflenmektedir [3].

Binalarda enerji verimliliği konusunda gerçekleşen 
yeni düzenlemeler, standart ve yönetmelikler ve di-
rektiflerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilebilme-
si için, konu ile ilgili bilimsel çalışmaların ulusal 
ve uluslararası ölçekte planlanması gerekmektedir. 
Enerjisinin yaklaşık %80’ini ithal eden Türkiye için, 
Kyoto Protokolü ve EPBD Direktifleri’nin işaret et-
mekte olduğu binalarda enerji verimliliği çözümleri, 
bu bilimsel çalışmaların temel çıktıları olmalıdır.

Küresel bir hedef halini alan enerji verimliliği konu-
sunda öncül kamusal uygulamalar (binalar), teşvikler 
ve yasal sınırlamalar, yaygın uygulamaya geçilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, çalışma 
konusu olarak Şişli ve Beşiktaş’ta yer alan ilkokul ve 
ortaokul binaları ele alınmıştır. Okullar, yeni nesil-
lerin yetiştirildiği, görsel zekalarının, etik, ahlaki ve 
bilimsel birikimlerinin temellerinin atıldığı yapılar 
olması açısından da önem taşımaktadırlar. Çalışma-
nın ilk adımı, belirlenen alandaki okulların yapısal 
özellikleri ve enerji envanterinin tesbiti ve temini-
dir. Küresel enerji verimliliği hedeflerini sağlamak 
amaçlı, elde edilen veriler üzerinden okul binaları-
nın enerji tüketimlerinin sınıflandırılması ve asgari 
enerji performansı için eşik değerinin hesaplanması 
ile devam eden çalışmanın sonrasında, eşik değer al-
tında kalan okullar arasından bir örneklem seçilerek, 
örneklemin kalibre edilmiş enerji modeli üzerinden 
enerji etkin iyileştirme önerileri, enerji verimliliği 
açısından analiz edilmekte, olası potansiyeller ortaya 
konmaktadır.
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2. ENERJİ SINIFLARININ BELİRLENMESİ
EPBD’de de vurgu yapıldığı üzere, ülkelerin gelecek 
için enerji verimliliği hedeflerinin gerçekleştirilebil-
mesi için, var olan yapı stoğunun farklı tipolojilere 
ve iklim bölgelerine göre ayrılarak, yapısal özellik-
lerinin ve enerji envanterinin çıkartılması gerekmek-
tedir [6]. Var olan ve yeni yapılacak olan yapılarda 
uygulanacak asgari enerji performansı eşik değerle-
rinin, sınırlandırma ve zorunlulukların belirlenme-
sinde enerji verimliliği ve tüketim azaltım hedefle-
rinin göz önünde bulundurulması, hedeflere ulaşmak 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Var olan yapıların enerji performansının sınıflandırıl-
ması, günümüzde birçok çalışmaya konu olmaktadır. 
EN 15217 standardı, Avrupa Birliği komisyonu ta-
rafından üye ülkelerin yerel enerji sınıflandırma sis-
temleri olmaması durumunda kullanmaları için öne-
rilmektedir [7]. Literatürde, EN 15217’ye göre enerji 
sınıflandırma çalışmalarının yanı sıra, yeni modeler 
de geliştirilmektedir. Santamouris ve ark., yeni bir 
yöntem geliştirerek sayısal verileri gruplandırmak 
için kullanılan akıllı kümeleme yöntemiyle Yunanis-
tan’daki okulları enerji giderlerine göre sınıflandır-
mıştır [8, 9]. Ülkenin enerji politikası doğrultusunda 
belirlenecek eşik değerlere göre benzer yöntemlerin 
kullanılması olanaklıdır.

Bu çalışmada, Şişli ve Beşiktaş’ta yer alan 48 ilko-
kul ve ortaokul binası incelenmiştir. Okulların inşaat 
alanları, yapım yılları, kullanıcı sayıları, enerji sarfi-
yatları vb. veriler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Bele-
diyeler, saha çalışmaları ve anketler aracılığı ile elde 
edilmiştir.

Okulların enerji sarfiyatları elektrik (2.36) ve doğal-
gaz (1) için çevirme faktörleri ile birincil enerjiye 
çevrilerek toplam birincil enerji tüketim miktarı elde 
edilmiş, sonrasında metrekareye düşen yıllık birincil 
enerji tüketimi hesaplanmıştır. Böylece, okul binala-
rının enerji sarfiyatlarına göre birbiri ile kıyaslanabi-
leceği veriler derlenmiştir.

Yapıların enerji tüketimlerine göre sınıflandırılması, 
sınırlamalar ve eşik değerlerin oluşturulması; güncel 
durum ile gelecek hedefler arasındaki geçişi tanım-

lamaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu, yayınladığı 
EPBD 2010 Recast ile üye ülkelerin 2020 yılı he-
defi olarak enerji sarfiyatlarını en az %20 oranında 
düşürmesini şart koşmuştur. Bu sebeple, bu çalışma 
kapsamında, gelecek hedefi olarak okulların toplam 
birincil enerji tüketiminin (PE) %20 oranında düşü-
rülmesi ana hedeftir. 

Var olan okul binaların enerji tüketimlerine göre sı-
nıflandırmasında, C sınıfının altında yer alan okullar, 
yenilenmesi zorunlu okullar olarak kabul edilmiştir. 
Bu yüzden, C sınıfının alt limiti, asgari enerji per-
formansı eşik değeri (PE/m2(tv)) olarak kabul edilmiştir. 
C sınıfının altında yer alan okul binalarının, enerji 
etkin iyileştirmelerle en az eşik değerini karşılayacak 
düzeyde enerji tüketimlerinin düşürülmesi durumun-
da, değerlendirmeye alınan yapı stoğuna ait toplam 
birincil enerji tüketimi %20 oranında düşürülebile-
cektir. Formül (1)’de verildiği gibi, C sınıfı ve üze-
rinde yer alan okulların (n) birincil enerji tüketimi, 
toplam birincil enerji tüketiminin %80’ninden çıka-
rılarak, diğer okulların toplam  inşaat alanına (GA(i)) 
bölünmesi ile asgari enerji performansı eşik değeri 
elde edilmiştir.
                48                                n                     48

PE/m2(tv)=[(ΣPE(i)×0.8)–ΣPE(i)] / ΣGA(i)                    (1)
                            i=1                              i=1                 i=n+1

PE/m2(tv) : Asgari enerji performansı eşik değeri
   (kWh/m2.sene)
PE(i) : (i)inci binanın birincil enerji tüketimi
   (kWh/sene)
GA(i) : (i)inci binanın inşaat alanı (m2)

Pilot alanda yer alan okul sayısı son 20 yıldır sabittir. 
EPBD Recast’e göre, 2018 yılı sonrasında yapılacak 
tüm kamusal binaların yaklaşık sıfır enerji tüketen 
binalar olması gerektiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, asgari enerji performansı eşik değeri hesap-
lama formülü içerisine, gelecekte yapılabilecek okul 
binaları dahil edilmemiştir.

Bu çalışma kapsamında, var olan binaların enerji sı-
nıflarının oluşturulmasında kümeleme yöntemi kul-
lanılmıştır. Bu metot, sayısal verilerin birbirine uzak-
lıklarına göre dağılımını sağlar. Her değer, bulunduğu 
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kümeye diğer kümelerden daha yakın olacak şekilde 
dağıtılır. Kümeleme teknikleri hiyerarşik ve hiyarar-
şik olmayan teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır [10, 
11]. Bu çalışmada kullanılan veriler hiyerarşik bir sı-
rada sınıflandırılacağı için, hiyerarşik bir teknik olan 
Ward Metodu seçilerek kullanılmıştır. Ward Meto-
du, iki küme arasındaki uzaklığın hesaplanmasında 
merkezden sapmaları, yani varyansı esas alır. 1963 
yılında Joe Henry Ward tarafından önerilmiş olan bu 
yönteme en küçük varyans yöntemi de denilmekte-
dir. Ward bağlantı kümeleme yönteminde amaç, kü-
meler içi kareler toplamını minimize etmekte, benzer 
eleman sayısına sahip küme elde etme eğiliminde ve 
uç değerlere karşı duyarlıdır [12, 13, 14, 15].

Ward Metodu var olan okul yapılarının enerji sınıf-
landırması için uygulandığında, ilk olarak okulları 
her bir kümede bir okul olacak şekilde ayırıp, küme-
ler arasında benzerlik matrisine göre kümeleri bir-
leştirerek küme sayısını önceden belirlenmiş sayıya 
kadar düşürmüştür. Bu şekilde, okul binalarının 7 
enerji sınıfına (A’dan G’ye) dengeli dağılımı sağla-
nabilmektedir.

Şekil 1’de, okulların enerji tüketimlerinin A sını-
fından G sınıfına kadar 7 enerji sınıfına dağılımı ve 
enerji sınıflarının metrekare başına düşen birincil 

enerji tüketimine göre sınırları yer almaktadır. Ener-
ji sınıflarının aralıklarının ve okulların enerji sınıf-
larına dağılım oranlarının, hedeflendiği gibi dengeli 
olduğu, Şekil 1’de sunulan görselleştirmeden de an-
laşılabilmektedir.

Şekil 2’de ise, oluşturulmuş olan her bir enerji sını-
fına ait toplam birincil enerji tüketimleri ve enerji sı-
nıflarında yer alan toplam okul adetleri yer almakta-

Şekil 2. Bina Enerji Sınıflarının ve Bina Adetlerinin, Birincil Enerji Tüketimlerine Göre (kWh/m2.sene) Dağılımı

Şekil 1. Binaların ve Metrekare Başına Düşen Birincil 
Enerji Tüketimlerinin, Ward Metodu ile Oluşturulmuş 

Enerji Sınıflarına Göre Dağılımı
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dır. Şekil 2’den de anlaşıldığı üzere, en yüksek enerji 
tüketimine sahip ve en çok okulun bulunduğu enerji 
sınıfı G’dir. Bu yüzden enerji etkin iyileştirme çalış-
maları için seçilen örneklem okul binası, G sınıfın-
dan belirlenmiştir.

3. ÖRNEKLEM OKUL BİNASI 
Örneklem olarak, G sınıfında yer alan Gazi Mustafa 
Kemal Ortaokulu seçilmiştir. Okul, bahçeyle ayrıl-
mış bir ana bina ve bir ek binadan oluşmaktadır. Ana 
binada 13 sınıf, 2 laboratuar, 1 anasınıfı, 1 çok amaç-
lı salon, yönetim ve teknik odalar ve tuvaletler bu-
lunmaktadır. Ek binada ise 3 sınıf, yönetim ve teknik 
odalar ve tuvaletler bulunmaktadır. Okul yapısı be-
tonarme karkas sistem olarak 1998 yılında inşa edil-
miştir. Okul binası kırma çatılı olup, brüt inşaat alanı 
2053 m2’dir. Yapı kabuğunun optik ve termofiziksel 
özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de yer almaktadır.

Şekil 3’te örneklem okul binasının uydu görüntüsün-
den alınmış vaziyet yerleşim planı verilmiştir.
  
Yapıda, prizmatik üç geçişli gaz yakıtlı sıcak su 
kazanı bulunmakta ve yapı radyatörler vasıtasıyla 
ısıtılmaktadır. Yönetim odalarında, yaz dönemin-
de soğutma amaçlı kullanılmak üzere split klimalar 
bulunmaktadır. Aydınlatma için T5 florosanlar (36 
W) kullanılmaktadır. Yapıda, sıhhi tesisatta sıcak su 

kullanımı ve mekanik havalandırma sistemi bulun-
mamaktadır.

Okul ile ilgili genel verilere (kullanıcı sayıları, kulla-
nıcı davranışları, okul zaman çizelgesi vb.) ulaşmak 
için okul yönetimi ile anket çalışmaları yapılmıştır. 
Anketle elde edilen verileri aşağıda özetlenmiştir:

Okul 24 öğretmen ve 382 öğrenci tarafından kullanıl-
maktadır. 15 Eylül’den 25 Ocak’a kadar ilk dönem, 
10 Şubat’tan 14 Haziran’a kadar ikinci dönem eğitim 
ve öğretimi devam etmektedir. Öğrenciler tatiller ve 
hafta sonları dışında 09:00-15:20 saatleri arası okul-
da bulunmakta, yönetim (2 yönetici ve 5 memur) ise 
08:00-17:00 saatleri arası okulda bulunmaktadır.

Tablo 1. Örneklem İlkokul Binası Saydam Bileşenine (Dış Pencereler) Ait Optik ve Termofiziksel Özellikler
Saydam Bileşen U Değeri (W/m2K) Güneş Enerjisi Geçirgenlik Katsayısı Gün Işığı Geçirgenlik (%)
Pencereler Udışpen= 2,70 0,86 80

Tablo 2. Örneklem İlkokul Binası Opak Bileşenlerine Ait Termofiziksel Özellikler
Opak Bileşen Malzeme Kalınlık  (m) Isıl İletkenlik (W/mK) U Değeri (W/m2K)

Dış Duvar
Dış Sıva 0,030 0,80

Udışduvar=1,149Tuğla 0,190 0,42
İç Sıva 0,020 0,50

Döşeme (Toprak
ile Temas Eden)

Betonarme 0,150 2,50
Udöşeme=2,498Şap 0,050 0,40

Seramik Kaplama 0,010 1,20

Çatı

Kiremit 0,025 1,00

Uçatı=1,879
Hava Boşluğu (Isıl Geçirgenlik Direnci: 0,15 m2K/W)
Keçe-Su Yalıtımı 0,005 0,19
Ahşap Panel 0,019 0,10

Şekil 3. Örneklem Okul Binası Uydu Görüntüsü
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Isıtma sistemi görevli bir memur tarafından kontrol 
edilmektedir. Sistem, tatil ve hafta sonları dışında ça-
lışmakta ve 06:30-17:00 saatleri arasında açıktır.

Aydınlatma sistemi genel olarak sınıflar için öğret-
menlerin, koridorlar için nöbetçi öğretmenlerin kont-
rolünde kullanılmaktadır. Herhangi bir dimmerleme 
sistemi ya da gün ışığı sensörü yer almamaktadır. 
Her sınıfta tek bir ışık anahtarı bulunmakta, aydın-
latma bu anahtarlar ile manuel kontrol edilmektedir.

Yapıda mekanik havalandırma sistemi bulunmamak-
tadır. Doğal havalandırma, pencerelerin çoğunlukla 
öğretmenler tarafından kontrolü ile sağlanmaktadır. 
Davranışsal olarak, iç ve dış sıcaklık farkı arttıkça 
pencerelerin açılma oranı düşmektedir. Anketler yo-
luyla pencerelerin açık kaldığı süreler tespit edilmiş, 
kullanıcı davranışları module edilmiştir. 

4. ENERJİ MODELİ VE KALİBRASYON
Örneklem okul binası, detaylı dinamik hesaplama 
metodunu baz alan Energy Plus simulasyon progra-
mı kullanılarak modellenmiştir. Hesaplamalarda ısı 
transfer algoritmaları içerisinden kondüktif transfer 
fonksiyon methodu seçilmiş, 6 zaman adımı/saat ile 
kullanılmıştır.

Mevcut binaların enerji simulasyon modelleri kalib-
re edilmediği durumlarda, mevcut bina enerji tüke-
timi ve simulasyon sonuçları arasında ciddi farklar 
oluşabilmektedir [16]. Bu durumda, kalibre edilme-
miş simulasyonlar üzerinden yapılacak enerji etkin 
iyileştirme çalışmaları doğru sonuçlar vermeyecek-
tir. Bu yüzden, enerji modeli dosyalarındaki belirsiz 
parametrelerin tespit edilmesi, parametre aralıkları-
na göre simulasyon varyasyonları oluşturulması ve 
varyasyonlarda oluşan tüketim değerlerinin mecvut 
tüketim değerleri ile kıyaslanmasıyla simulasyonlar 
kalibre edilmelidir [17].

Örneklem okul binası için oluşturulan enerji modeli, 
aylık ısıtma enerjisi giderlerine göre kalibre edilmiş-
tir. Termal kalibrasyonu sağlayan bu adımda, ASH-
RAE Guideline 14’den yararlanılmış, ölçüm ve he-
saplamalar arasındaki hata payları MBE (mean bias 
error) ve CV (RMSE) (coefficient of variation of the 

root mean square error) denklemlerine göre (denk-
lemler aşağıda yer almaktadır) hesaplanmıştır. ASH-
RAE Guideline 14’e göre bir simulasyonun aylık 
verilerle kalibre olabilmesi için hata paylarının MBE 
için %5’i, CV (RMSE) için ise %15’i geçmemesi ge-
rekmektedir [18].

Aşağıdaki denklemlerde yer alan Mi faturalardan 
elde edilmiş aylık ölçülen nihai ısıtma enerjisini, Si 
simülasyon sonucu hesaplanan aylık tüketim değe-
rini, Np kullanılan aylık veri adetini,  Mp ise var olan 
durumda aylık ortalama ısıtma enerji giderini simge-
lemektedir.

          Σi=1

Np(Mi – Si)MBE = ——————                                       (2)
             Σi=1

Np Mi

                   Σi=1

Np((Mi – Si)
2/Np)CV(RMSE) = ——————–——                             (3)                         Mp

Mi : Aylık ölçülen nihai ısıtma enerjisi (kWh/ay)
Si : Aylık hesaplanan nihai ısıtma enerjisi (kWh/ay) 
Mp : Aylık ortalama ölçülen nihai ısıtma enerjisi 
   (kWh/ay) 

Örneklem okul binası ile ilgili aylık nihai enerji gi-
derleri 2014 yılına aittir. Bu yüzden, enerji modelinin 
kalibrasyonunda doğru sonuçlar elde edilmesi için 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 2014 yılı hava 
durumu bilgileri temin edilerek simulasyonlarda kul-
lanılmak üzere simulasyon programı veri tabanına 
işlenmiştir.

4.1. Belirsiz Parametrelerin Tespit Edilmesi
Kalibre edilmiş enerji modeli elde etmek için, belir-
siz parametrelerin, parametre aralıklarının ve olası 
değerlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerek-
mektedir. Bu çalışmada, belirsiz parametreler saha 
çalışmalarında elde edilen anketler ve gözlemlerle 
tespit edilmiş, parametrelerin aralıkları ve değerleri 
için ise ek olarak standartlar ve piyasa verileri üze-
rinden araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Enerji modelinde yer alan belirsiz parametrelerden 
biri, kazanın verim değeri olarak belirlenmiştir. Yapı-
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da 2003 yılında imal edilmiş prizmatik üç geçişli gaz 
yakıtlı sıcak su kazanı bulunmaktadır. Kazan verim 
değer aralığı tespitinde, üst değer için firmanın ürün 
broşüründe yer alan %93,3 kabul edilmiş, alt değer 
için ise muhtemel eskime payına göre firmadan alı-
nan %85 verimlilik değeri kabul edilmiştir. Aynı za-
manda EN 15316 [19] standardı ile kazanın yapım 
yılına göre olası verimlilik değerini hesaplamak 
mümkündür. Standartta yer alan hesaplama sonucu 
elde edilen %89,7 verim değeri ise üçüncü olası de-
ğer olarak, kalibrasyon için oluşturulan enerji modeli 
varyasyonlarına dahil edilmiştir.

Yapı kabuğu hava geçirimsizliği, diğer bir belirsiz 
parametreyi oluşturmaktadır. Saha çalışmaları so-
nucu elde edilmiş anket ve gözlemlere göre yapının 
hava geçirimsizlik performansı zayıftır. Bu yüzden, 
enerji modeli dosyasında hava geçirimsizlik aralı-
ğı, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan 
“Hava infiltrasyonu ve doğal havalandırma hesapla-
maları için sayısal veriler” raporuna göre hazırlan-
mış, 5 seçenekten en kötü iki seçenek (çok zayıf, 
zayıf) kullanılmıştır [20, 21].

Isıtma sistemi herhangi bir kontrol paneli ile yönetilme-
mekte ve radyatörlerde termostatik vana yer almamak-
tadır. Bu sebeple ısıtma set sıcaklık değeri de belirsiz 
parametrelerdendir. Anket ve gözlemlere dayanarak, 
ısıtma set sıcaklık değeri yüksek kabul edilmiştir.

Doğal havalandırma için enerji modelinde sabit bir 
pencere açılış kapanış zaman çizelgesi düzenlemek, 
mevsimsel davranış farklarından dolayı doğru sonuç-
lara ulaşmayı engellemektedir. Bu sebeple, anketler-
den elde edilen kullanıcı davranışları baz alınarak, iç 
sıcaklık ile dış sıcaklık farkına göre pencerelerin açık 
kalma süresi modüle edilmiştir. Davranış farklarına 
sebep olan iç sıcaklık dış sıcaklık farklarının üst ve 
alt limitleri ise belirsiz parametrelerdendir ve kalib-
rasyon kapsamında kabul edilen parametre aralıkları 
ve değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

Sonuç olarak, kalibre edilmiş enerji modelini elde ede-
bilmek için 5 belirsiz parametre ve parametrelerin ara-
lık ve değerlerinden dolayı oluşan 486 adet enerji mo-
deli varyasyonu simule edilmiş, MBE ve CV(RMSE) 
denklemlerine göre hata payları hesaplanmıştır.

4.2. Kalibrasyon Sonuçları
Elde edilen sonuçlara göre, 486 enerji modeli var-
yasyonun 75’i MBE ve CV(RMSE) değerleri açısın-
dan kalibre olmuş alanda yer almaktadır. 486 enerji 
modeli varyasyonu arasında en iyi sonuç, mevcut 
enerji tüketim değerlerine oldukça yakın çıkmıştır. 
Kalibrasyon sonucu seçilen enerji modelinin MBE 
hata payı %0,64 ve CV(RMSE) hata payı %1,43’tür. 
En iyi kalibre olmuş varyasyonun belirsiz parametre 
değerleri Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Kalibrasyonda Kullanılan Belirsiz Parametreler
Belirsiz Parametreler Birim Değer Aralık Ara Miktarı Kalibre Değer
Kazan verimlilik değeri % (85-93)* - 89,7
Hava geçirimsizlik Flow coefficient

(kg/s m crack@1 Pa)
Poor-Very Poor - Very Poor

Isıtma set sıcaklık °C 24-26 1 26
Doğal havalandırma için minimum iç sıcaklık °C 20-24 2 24
Pencere açılım modulasyonu için sıcaklık farkı – 
yüksek değer**

°C 16-20 2 18

Pencere açılım modulasyonu için sıcaklık farkı - 
düşük değer**

°C 1-5 2 3

* Ara değer %89,7’dir .
** İç ve dış sıcaklık farkına göre pencere açılım modülasyonunu ayarlamak için kullanılan yüksek sıcaklık farkı ve düşük 
sıcaklık farkı
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5. ENERJİ ETKİN İYİLEŞTİRME
    ÇALIŞMALARI
Bu çalışma kapsamında oluşturulan enerji etkin iyi-
leştirme senaryoları, mevcut durumun güncel TS 
825 standartlarına getirilmesi ve devamında binanın 
enerji verimliliği ve iç mekân konfor düzeyinin ar-
tırılması amaçlı geliştirilen bir takım kontrol stra-
tejilerinin uygulanması üzerinedir. Kontrol strateji-
leri, binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma ve doğal 
havalandırmasının doğru şekilde yönetilmesini he-
deflemektedir. Enerji etkin iyileştirme senaryoları, 
EnergyPlus simulasyon programı ile simule edilerek 
değerlendirilmiştir.

5.1. İyileştirme Senaryoları
Mevcut bina opak bileşenlerinin yalıtımsız olması ve 
saydam bileşenlerin U katsayısı ve hava geçirimsiz-
liği açısından düşük performanslı olması, enerji etkin 
iyileştirme çalışmalarının önceliğini oluşturmuştur. 
Bu kapsamda, mevcut binanın opak ve saydam bile-
şenler açısından TS 825 standartlarına getirilmesi ve 
bu noktada gerçekleşen enerji tüketim seviyelerinin 
karşılaştırılması çalışmanın enerji etkin iyileştirmesi 
açısından ana hedeflerindendir.

Mevcut binanın TS 825 kriterlerine uygun olarak iyi-
leştirilmesinde şu dört ana parametre değerlendirme-
ye alınmıştır; dış duvar, döşeme ve çatı yüzeylerinde 
uygun yalıtım stratejilerinin uygulanması ve dış pen-
cerelerin standartlara uygun olarak değiştirilmesi.

Opak bileşenin yalıtımı için taşyünü yalıtım malze-
mesi seçilmiştir. Tüm yüzeylere benzer özellikteki 
taşyünü yalıtım malzemesi uygulanmıştır (ısıl ilet-
kenlik= 0,035 W/mK, özgül ısı= 840 J/kgK, yoğun-
luk= 150 kg/m3). Yüzeylerde kullanılacak yalıtım 
malzemesinin kalınlığı, güncel TS 825’de yer alan 
sınır U katsayısı değerlerine göre belirlenmiştir. 
İstanbul’da yer alan örneklem bina için U katsayısı-
nın azami sınır değerleri Tablo 5’te verildiği gibidir.

Tablo 5. TS 825’te Yer Alan U Katsayısının Azami Sınır 
               Değerleri (2. Bölge/İstanbul) [22]

Uduvar
(W/m²K)

Udöşeme 
(W/m²K)

Uçatı
(W/m²K)

Ucam
(W/m²K)

2. bölge 0,57 0,57 0,38 1,8

Tablo 5’te yer alan U katsayılarına ulaşmak için ge-
rekli minimum uygulanabilir yalıtım kalınlıkları ve 
seçilen pencereye ait optik ve termofiziksel özellikler 
Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 6. Yalıtım Malzemesinin Uygulanan Yüzeye Göre 
               Kalınlık Değerleri
Yalıtım
Malzemesi

Uygulanan 
Yüzey

Kalınlık 
(cm)

UYüzey
(W/m²K)

Rockwool
Exterior wall 4 0,497
Ground floor 5 0,547

Roof 8 0,351

Tablo 7. Uygulanan Yeni Pencerenin Optik ve
               Termofiziksel Özellikleri

Çift Cam 
Gün Işığı 

Geçirgenlik 
(%)

Güneş
Enerjisi

Geçirgenlik 
Katsayısı

U-değeri 
(W/m²K)

4 mm cam + 
12 mm hava 
+ 4 mm cam

79 0,64 1,6

5.2. Kontrol Stratejileri
Mevcut bina ısıtma sistemi 06:30-19:00 saatleri ara-
sında çalıştırılmakta, herhangi bir kontrol stratejisi 
uygulanmamaktadır. Bu yöntem ile ısıtılan binadaki 
iç ortam sıcaklıkları ve termal konfor düzeyini tespit 
etmek amacı ile, seçilen (kuzey yönünde) bir sınıf 
zonunun saatlik sıcaklık değerleri, saatlik dinamik 
simulasyon çıktısı olarak incelenmiştir. Hesaplanan 
iç sıcaklık değerleri Şekil 4’te verildiği gibidir. 

Değerlendirmeye göre, yüksek düzeyde ısı kayıpla-
rından kaynaklı olarak, binanın kullanılmadığı tatil 
dönemleri sonrasında ısıl rejime girene kadar termal 
konforsuzluk meydana geldiği, aynı zamanda nispe-
ten daha sıcak olan ısıtma dönemlerinde ise yüksek 
iç ortam sıcaklıkları ve ihtiyaç dışı enerji sarfiyatı 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu değerlendirme-
de termal konforu belirleyen sıcaklık değerleri EN 
15251 standardına göre belirlenmiştir [23]. Bu ne-
denle birincil kontrol stratejisi olarak, merkezi sıcak 
su kazanı ve radyatörlerde kontrol paneli ve termos-
tatik vana uygulanması öngörülmüş, aynı zamanda 
tatil sonrası ilk çalışma gününde ısıtma sisteminin 
daha erken saatte çalıştırılması hedeflenmiştir.
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Makalenin önceki bölümlerinde değinildiği gibi, 
mevcut binada havalandırma ihtiyacı yanlızca doğal 
havalandırma ile karşılanmaktadır ve bu havalandır-
ma yöntemi dış ortam sıcaklıklarına bağlı olarak be-
lirli durumlarda eksik kalmaktadır. Simülasyon ara-
cılığıyla hesaplanan olan saatlik CO2 konsantrasyon 
seviyeleri Şekil 5’teki grafikte verilmiştir. Bu gra-
fiğe göre, iç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık 
farklarının yükseldiği durumlarda, iç ortamdaki CO2  
konsantrasyonu düzeyi konfor limitlerinin (1200 
ppm) üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle, sınıflarda 
CO2 sensörünün (1000 ppm) uyarıcı olarak kullanı-
lacağı doğal havalandırma kontrol stratejisi uygulan-
ması gerekli görülmüştür. 

Bir diğer kontrol stratejisi, sınıflarda gün ışığı sen-
sörü kullanılması yolu ile, aydınlatma enerji tüketi-
minde verimlilik sağlanması ve sınıf hacimlerinde 
gerekli aydınlık düzeyinin (300 lux) sağlanarak gör-
sel konforun artırılmasıdır.

Yönetime ait hacimlerde yer alan soğutma ekipman-
larının (split klima) uygun set sıcaklık değerlerine 
göre yönetilebilmesi amacıyla, split klima bulunan 
tüm hacimlere termostatik kontrol panelleri uygulan-
ması öngörülmüştir.

Bu doğrultuda toplam 4 adet kontrol stratejisi, mev-
cut binanın TS 825 standartlarına getirilmesinden 
sonra uygulanmış ve stratejilerin enerji tüketimleri 
üzerindenki etkisi gözlemlenmiştir 

6. BULGULAR 
Enerji etkin iyileştirme senaryoları TS 825’te belir-
tilen azami değerlere göre belirlenerek, kalibre edil-
miş enerji modeline kontrol stratejisiz (Yenileme 1) 
ve kontrol stratejili (Yenileme 2) olarak adapte edi-
lerek EnergyPlus simulasyon programı ile simule 
edilmiştir. 

Şekil 4. 17 Numaralı (Kuzey) Sınıf İçin Isıtma Sezonu Termal Konfor Analizi (EN 15251 Konfor Kategorilerine Göre)

Şekil 5. 12 Numaralı (Güney) Sınıf İçin Isıtma Sezonu Co2 Konsantrasyonu Analizi
(EN 15251 Konfor Kategorilerine Göre)
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Tablo 8’de görüldüğü gibi, ‘Yenileme 1’ enerji etkin 
iyileştirme senaryosu ile ısıtma için tüketilen nihai 
enerji %42 oranında düşürülmüştür. Ancak, soğutma 
dönemi süresince yönetim odalarının iklimlendiril-
mesinden doğan soğutma giderlerinin artışı sebebiyle 
elektrik tüketiminde 573 kWh/sene artış gözlemlen-
mektedir. Metrekareye düşen birincil enerji tüketimi 
ise 147,16 kWh/m2.sene’den 108,9 kWh/m2.sene’ye 
(%26) düşmüştür. Bu durumda dahi, belirlenmiş olan 
asgari enerji performansı eşik değeri yakalanamamış 
ve G enerji sınıfındaki örneklem okul binası ancak F 
enerji sınıfına yükselebilmiştir. 

‘Yenileme 2’ senaryosunda, ‘Yenileme 1’ senaryo-
sundan farklı olarak, enerji modeline kontrol strate-
jileri dahil edilmiştir. Bu senaryoda nihai doğalgaz 
enerji tüketimi (ısıtma için) 68.422 kWh/sene, nihai 
elektrik enerji tüketimi (aydınlatma, soğutma ve 
elektrikli ekipmanlar) 37.450 kWh/sene seviyele-
rine düşürülmüştür. Bu durumda, metrekare başına 
toplam birincil enerji tüketimi 76,37 kWh/m2.sene 
seviyelerinde olup, asgari enerji performansı eşik 
değerini sağlamaktadır. Bu senaryo ile, kontrol stra-
tejileri uygulanarak toplam birincil enerji tüketimi 
‘Yenileme 1’ senaryosuna oranla %30 oranında daha 
düşürülmüştür.

Tablo 8. Mevcut Durumun ve Enerji Etkin Yenileme
Senaryolarının Birincil ve Nihai
Enerji Tüketimleri

Nihai Enerji 
Tüketimi-
Doğalgaz 

(kWh/sene)

Nihai Enerji
Tüketimi- 
Elektrik  

(kWh/sene)

Toplam
Birincil 
Enerji

Tüketimi 
(kWh/sene)

Örneklem 189.656 47.659 302.134
Yenileme 1 111.100 48.232 224.927
Yenileme 2 68.422 37.450 156.804

 7. SONUÇLAR
Örneklem bir okul üzerinden yapılan aşamalı enerji 
etkin iyileştirme çalışmaları göstermiştir ki:
- TS 825’e göre yapı kabuğunun yalıtılması (Yenile-

me 1) ısıtma için harcanan nihai enerjiyi yaklaşık 
%40 düşürmektedir. Bu sonuç, okul binalarında ısı 
yalıtımı ve yüksek performanslı pencere uygula-
malarının önemini göstermektedir.

- Örneklem okul binasında soğutma ve aydınlatma 
sistemi kullanımının, kullanıcı davranışlarına bağlı 
olan enerji tüketimi, kontrol stratejileri ile destekle-
nerek nihai elektrik enerjisi tüketimi %22 oranında 
düşürülmüştür.

- Yalnızca enerji etkin yenileme senaryosuna kontrol 
sistemlerinin adaptasyonu ile (Yenileme 2), iyileş-
tirme için belirlenmiş olan asgari enerji performan-
sı eşik değeri yakalanabilmiştir.

- Örneklem okul binasında aktif sistemlerin verim-
siz kullanımı dikkat çekmektedir. Bu yüzden aktif 
sistemlerin ve doğal havalandırmanın kontrol stra-
tejileri ile bir arada kullanımının etkinleştirilmesi, 
enerjinin verimli kullanımı açısından, yapı kabuğu-
nun iyileştirilmesi kadar önem taşımaktadır.
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ÖZ
Bu çalışmada, kapalı havuz iklimlendirilmesinde günümüze kadar kullanılan yöntemler basit 
şekillerle açıklanmaya çalışılmış ve günümüzde yurtdışı projelerinde uzun yıllardır kullanılan 
“Islak-kuru kanal sistemi ile iklimlendirme metodu” hakkında ilgili detaylar verilmiştir. Ülke-
mizde bu yöntem çok bilinmemekle beraber, kapalı havuzların iklimlendirilmesinde kanalsız çö-
züm imkânı yarattığından yurt dışındaki mimarlar tarafından çok beğenilen bir yöntem olmuştur. 
Ülkemizde de öğrenildiği takdirde, bizim mimarlarımız ve mühendislerimiz tarafından da mo-
dern havuz binaları tasarımlarında tercih edilecek bir yöntem olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
nedenledir ki bu çalışmada biz makine mühendislerinin yöntemi biraz daha yakından tanıması 
için bahsi geçen yenilikçi sistemin avantaj-dezavantajları aktarılmış ve dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapalı Havuz İklimlendirme, Konvansiyonel Havuz İklimlendirme, Modern 
Islak ve Kuru Kanal Sistemi, Mikro Klima.
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1. GİRİŞ
Kapalı havuzların iç hava kalitesi birkaç ana faktöre 
bağlıdır. Bunlar dış hava, iç ortam bağıl nem, hava 
dağılımı ve havuz suyu kimyasal özelliğidir. Havuz 
binasının tasarımının da bu faktörlere etkisi vardır. 
Havuz ortamındaki yüksek bağıl nem bina yapı bile-
şenlerine ciddi zarar vermekle birlikte insan sağlığı 
için de tehdit oluşturabilir.

Kapalı havuzların iklimlendirilmesinde geçmişten 
günümüze değişen birçok yöntem kullanılmıştır. Bu 
yöntemler “Eski Tip Havuzlardan” başlayıp, günü-
müzün modern havuzlarında kullanılması muhtemel 
olan “Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemi”ne ka-
dar gitmektedir. Aslında, tüm bu yöntemlerin amacı 
havuz içinde uygun bir iç ortam kalitesi elde etmek 
olmakla beraber, ulaştıkları sonucun verimliliği de-
ğişkenlik göstermektedir. Aşağıdaki bölümlerde bu 
yöntemlerin özellikleri kısaca özetlenmiş, mimarlar 
için çok cezbedici olan kanalsız çözüm ve mikro 
klima imkânı yaratan “Modern Islak ve Kuru Kanal 
Sistemi” detaylandırılmıştır.

2. KAPALI HAVUZ İKLİMLENDİRME
2.1. Eski Tip Havuzlar
Eski tip kapalı havuz iklimlendirilmesine ait şematik 
bir örnek Şekil 1’de gösterilmektedir.

Eski tip kapalı havuzlarda birçok problem ile karşıla-
şılmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıda sıralanmıştır;
1. Kötü inşa ve yalıtım detayı tasarımından dolayı 

oluşan yüzey ve katmanlar arası yoğuşma, soğuk 
yayınımı ve yüksek işletme maliyetleri.

2. Tek camlı pencerelerden dolayı oluşan yoğuşma, 
yüksek ısı kayıpları ve soğuk hava cereyanı.

3. Fanlı konvektörler veya radyant paneller ile ya-
pılan ısıtma sonucunda eşit olmayan ısı dağılımı, 
artan evaporasyon. Ayrıca bu üniteler havuz için-
de korozif etkiye maruz kalmaktadırlar.

4. %100 taze hava havalandırma sistemleri için çatı-
ya monte edilen atış fanları/egzoz havalandırması 
açıklıklarının meydana getirdiği yüksek işletme 
maliyetleri ve bu cihazların yine havuz içinde ko-
rozif etkiye maruz kalmaları.

5. Uygun olmayan havalandırma değerleri yüzün-
den tüm tesiste artan korozyon miktarı.

2.2. Konvansiyonel Modern Havuzlar
Konvansiyonel modern havuzlar genel olarak iyi ta-
sarlanmış bir strüktüre sahiptirler, bu sayede iyi bir 
termal performans vermektedirler. Konvansiyonel 
modern havuzların iklimlendirilmesine ait şematik 
örnek Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 1. Eski Tip Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]
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Genel olarak bu tarz havuzlarda havalandırma yük-
sek seviyeye monte edilen metal kanallar sayesinde 
yapılmaktadır. Bu kanallar korozyon tehlikesine di-
rekt olarak açıktırlar. Bu metal kanallar G.R.P. mal-
zemesi ile değiştirilebilirler ancak çoğu zaman bu, 
imalat maliyetini 2 katına çıkarabilir.

Bu tip havuzların havuz suyu dağıtım boruları gömü-
lü olmakla birlikte ileriki safhalardaki bakım/tamir, 
müdahale ihtiyaçları çok zordur.

2.3. Islak Kanallı Konvansiyonel Modern Havuzlar
Islak kanallı konvansiyonel modern havuzların ik-
limlendirilmesine ait şematik gösterim Şekil 3’de 
verilmektedir.

Islak kanalın kullanılmasının anlamı; strüktürel ola-
rak oluşturulan uygun taşma kanallarından, havuz 
taşma suyu ile birlikte ilgili tesisatların bu bölgeden 
geçirilmesidir. Bu sayede bakım/onarım işi ciddi bir 
şekilde kolaylaşacak ayrıca bu kanalın balans tankı 

Şekil 2. Konvansiyonel Tip Modern Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]

Şekil 3. Islak Kanallı Konvansiyonel Tip Modern Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]
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olarak da kullanılabilme imkânı ortaya çıkacaktır. Bu 
sırada esas konu olan havuz dönüş havasının, yüksek 
nem kaynağına en yakın olacak şekilde bahsi geçen 
strüktürel yapının içinden alınarak santrallere dön-
mesi sağlanacaktır (bkz. Şekil 4).

2.4. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemi
Islak ve kuru kanal sistemleri kullanılarak iklimlen-
dirilen havuz şematiği Şekil 5’te verilmektedir.

Ufak bir ekstra çalışma ile ıslak kanallı sisteme, kuru 
kanal eklenerek havuzun ihtiyacı olan besleme ha-
vasını çevresel duvarlardan ve düşük seviyeden ve-
rilmesi sağlanır. Bu sayede havuzda görsel olarak 
herhangi bir kanal sistemi bulunmaz, besleme havası 
düşük seviyeden, düşük hızla verilerek havuz etrafın-
da çok uygun bir hava dağılımı oluşturulur ve bunun 
sonucunda havuz çevresinde uygun bir mikro klima 
yaratılmış olunur. Şekil 6’da ulusal ve uluslararası 
yarışmaların yapıldığı kapalı havuz iklimlendirme-

Şekil 4. Islak Kanallı Konvansiyonel Tip Modern Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]

Şekil 5. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]
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sinde tasarlanan sistem ile hem seyirci alanı için hem 
de havuz alanı için oluşturulan mikro klimaların şe-
matik anlatımını görebilirsiniz.

Şekil 7’de ıslak ve kuru kanalların havuzu çevrele-
yen sisteme entegrasyonunun görülebileceği iki ayrı 
detay görülebilmektedir.

Bu sistemin en büyük dezavantajı ıslak kanal içinde 
artan su evaporasyonudur. Ancak bu evaporasyon şe-
kil 8’de görülebileceği gibi kullanılacak olan plastik 

su toplama sistemi ile ciddi bir şekilde azaltılabile-
cektir.

Bu evaporasyon artışının önüne geçmek için öneri-
len son çözüm, ıslak kanalı kuru dönüş kanalı haline 
getirmektedir. Bunun için ıslak kanalın içine beton-
dan bir su kanalı yapmak ve havuz dönüş suyunu bu 
kanal sayesinde toplamak, ayrıca bu esnada şekil 
9’da görülebileceği gibi havuz dönüş havasını yine 
havuzun taşma grillerinden toplama sistemin ana 
mantığını oluşturmaktadır.

Şekil 6. İzleyicilerinde Bulunduğu Kapalı Yarışma Havuzlarında Oluşturulan Mikro Klima Şematiği [2]

Şekil 7. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesi [1]
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Havuza besleme havası sağlayacak olan deplasmanlı 
(yer değiştirmeli) difüzör uygulanış şekline bir örnek 
şematiği Şekil 10’da görülmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta mahale verilen 
havanın uygun difüzörler kullanılarak düşük hızda 
verilmesidir.

Şekil 8. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesinde Evaporasyonu Azaltmak İçin
Kullanılan Plastik Su Toplama Sistemi [1]

Şekil 9. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesinde, Hem Evaporasyonu Azaltmak Hem 
de Islak Dönüş Havası Kanalını Kuru Dönüş Havası Kanalı Haline Getirmek İçin Kullanılan Beton Su Toplama Kanalı 

Kullanım Şematiği [1]
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Yerinde yapılan ve havuzun çevresinde uygun nokta-
larda konumlandırılan deplasmanlı (yer değiştirmeli) 
difüzör görünüşlerine bir örnek Resim 1’de gösteril-
miştir.

Resim 2’de yerinde yapılmış olan, içinden besleme 
havasının servis edildiği bir kuru kanal sistemi gö-
rülmektedir. Deplasmanlı (yer değiştirmeli) difüzör 
bağlantılarında gerekli hacim kontrol damperleri 
kullanılmış ve kanalın içi; ulaşım, diğer tesisatların 
ulaşım güzergâhı gibi nedenler için de kullanılmıştır.

Şekil 10. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesi (Deplasmanlı Difüzör Kullanımı)

Resim 1. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli
Kapalı Havuz İklimlendirilmesinde Deplasmanlı

Difüzör Kullanımı Örneği [2] Resim 2. Yerinde Yapılan İnşai Kuru Kanal Sistemi
İçinden Bir Örnek [2]
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Islak/dönüş ve kuru kanallı sistemlerin havuz hava-
landırmasında kullanılmasını anlatan izometrik şe-
matik Şekil 11’de gösterilmektedir.

2.5. Islak/Dönüş ve Kuru Kanallı Sistemin
       Kullanılmasının Avantajları
• Havuz ortamına verilen besleme havası düşük se-

viyeden ve bazı durumlarda havuz mahalinin cep-
he bölgelerinden verildiğinden yapı malzemesini 
nem gibi zararlı etkenlerden korur, aşağıya doğru 
olabilecek hava akımlarını (down draught) önler. 
Bunlara ek olarak, besleme difüzörleri yüksek nem 
bölgesinden uzakta yerleştirildiklerinden ve alın 
hızları olarak düşük hızlar kullanıldığından eva-
porasyon miktarını arttırmaz veya diğer bölgelere 
nem geçişine izin vermez.

Bu konu ile ilgili Şekil 12’de örnek bir kesit veril-
miştir. Sol alt köşeden bina cephesini yalayarak “Co-
anda Etkisi” prensibini kullanan besleme havası ma-
hale uygun bir şekilde yayılır.

Cephede kullanılan difüzörlere örnek Resim 3’te gö-
rülebilir.
• Dönüş havası, havuzun etrafını çepeçevre çevre-

leyen havuz suyunun taşma kanallarını kullanarak 
ilgili klima santrallerine dönmektedir. Bu durum 

Şekil 11. Islak/Dönüş ve Kuru Kanallı Sistemlerin Havuz 
Havalandırılmasında Kullanımı [1]

Şekil 12. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli Kapalı Havuz İklimlendirilmesi Örnek Kesit [2]

Resim 3. Modern Islak ve Kuru Kanal Sistemli
Kapalı Havuz İklimlendirilmesinde Kullanılan

Cephe Difüzör Örneği [2]
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dönüş havasının, tam olarak nemin kaynağından ve 
ciddi bir şekilde havuz kimyasalları ile kirletilmiş 
hava bölgesinden toplandığı anlamına gelmektedir 
ki bu da hem nemin hem de kirletilmiş havanın ha-
vuz mahaline yayılmasını engellemektedir.

• İnşai kuru kanal sisteminin içinde oluşan alan çe-
şitli servislerin dağıtımı için kullanılarak havuz 
mahali içinde açıktan giden tesisatları minimize 
edecek ve bu tesisatlara gözlem/bakım/onarım gibi 
yapılması gereken işlemleri kolaylaştıracaktır (bkz 
Resim 2).

• Havuz mahali içinde herhangi bir hava kanalı da-
ğılımı olmayacak, bu durum mimari ve aydınlatma 
gruplarına tasarım özgürlüğü sunacaktır.

• Havuz mahali içinde minumum miktarda tesisat 
olacağından tesisatların korozyondan etkilenmesi 
de azaltılmış olacaktır.

• Havuzu çevreleyen ılık döşemeler.
• Tüm havuz duvarları herhangi bir sızıntı vesaire 

için kolaylıkla inşai ıslak-kuru/dönüş kanalı saye-
sinde gözlemlenebilecektir.

• Su altı aydınlatmalarını, hoparlörleri veya delikle-
rini gözlemlemek için inşai kanallar uygun bir or-
tam yaratacaklardır.

• İnşai kuru kanallar küçük ve çok önemli olmayan 
malzemelerin saklanmasında yararlı olacaklardır.

• Havuz havalandırma sistemi neredeyse tamamen 
kendinden dengeli (balanslanmış) olacaktır.

• Havuz mahalinde hava dağılımı mükemmel bir şe-
kilde olacaktır.

2.6. Dikkat Edilmesi Gereken Ek Bilgiler
• Havuzun herhangi bir yerinde taze hava ihtiyacını 

karşılamak için kalıcı taze hava açıklıkları sağlan-
mamalıdır. Havuz havalandırması merkezi bir kli-
ma santrali kullanılarak mekanik şekilde olmalıdır.

• Eğer dönüş havası inşai ıslak/dönüş kanalından 
toplanacaksa muhtemel su zerreciklerinin kanallar 
vasıtası ile santrale dönmemesi için gerekli elimi-
nator unutulmamalıdır (bkz Şekil 11).

• Hava taşınımı esnasında inşai beton kanalların 
kullanılması toz yayılımına dikkat edilmesini ge-
rektirir. Bu nedenle bu kanalların içinin işletmeye 
alınmadan önce uygun bir şekilde temizlenmesi 
gereklidir. Ayrıca, bu kanalların sızdırmazlığı da 
uygun bir şekilde sağlanmalıdır.

• Havuz mahal havasının dönüş kanalları herhangi 
bir şekilde daha düşük sıcaklıklı komşu mahaller-
den geçerlerse, bu kanalların uygun izolasyon ka-
lınlığında izolasyonları ile birlikte imal edilmesi 
unutulmamalıdır.

• Havalandırma sisteminin besleme ve egzoz dengesi 
uygun olmalıdır. Fazla besleme havası havuz ma-
halindeki nemi komşu mahallere taşır, gereğinden 
fazla egzoz havası havuz mahalinin içinde hava ha-
reketi yaratır ve ayrıca gereksiz yere infiltrasyonu 
arttırır.

• Havuz mahaline komşu olan mahallerde de dengeli 
bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. Bu sayede 
havuz alanından komşu mahallere nem transferi 
önlenmiş olunur.

• İnşai ıslak/dönüş kanallarının boyutları mümkün 
olduğunca küçük olmalıdır (müdahale edilebilirlik 
göz önüne alınarak boyutlandırılmalıdır). Boyut-
landırma yapılırken balans suyu miktarı (genellikle 
maksimum 500 mm’lik su yüksekliğini geçme-
melidir) ve dönüş havası göz önüne alınmalıdır. 
Hacim ve hava hızları metre başına basınç kay-
bı (Pa/m) ihmal edilecek düzeyde olacak şekilde 
kontrol edilmelidir. Tipik bir ıslak kanal boyutu 2 
m yüksekliğinde ve 1 m genişliğinde olabilir (tasa-
rımdan tasarıma farklılık gösterebilir).

• Dönüş kanalının içindeki tipik hava deliklerindeki 
basınç kaybı yaklaşık 20 Pa civarında olmalıdır ve 
alın hızı maksimum 2 m/s olacak şekilde boyutlan-
dırma yapılmalıdır.

• İnşai ıslak kanalın içine açılan kapıların su ve hava 
sızdırmaz olması, yarım boy olması ve yerden yu-
karıda olacak şekilde konumlandırılması gerekir.

• İnşai kuru kanallarda metre başına basınç kaybı-
nın (Pa/m) ihmal edilecek düzeyde olacak şekilde 
boyutlandırılması gerekir. üfleme difüzörlerindeki 
basınç kayıpları ve hızlar dikkatlice değerlendi-
rilmelidir. Yine bu kanallarda da tipik boyut; 2 m 
yükseklik, 1 m genişlik olacak şekildedir, ancak 
tasarımdan tasarıma bu boyutlarda değişiklikler 
olabilir.

• İnşai kuru/dönüş veya besleme kanallarındaki ka-
pılar tam boy ve hava sızdırmaz özellikte olmalı-
dırlar.

• Hava besleme slotları genellikle düşük seviyede 
konumlandırıldıklarından dolayı havuz kenarları-
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nın yıkama sularının inşai kanalın içine girmesini 
engellemek amacı ile bir miktar yukarıda yapılırlar. 
(Topuk betonu detayı bu durumu engellemek için 
kullanılabilinir, bkz Şekil 10).

• İnşai ıslak/dönüş ve kuru kanal sistemlerini kullan-
mak mekanik tesisat odası ile outlet/inlet noktaları 
arasında 1 °C’lik hava sıcaklığı düşmesi durumu-
nun değerlendirilmesine imkân verir.

• Havuz santrallerindeki filtrelerin 30 °C, %100 RH 
gibi yüksek sıcaklıklarda doymuş hava koşullarına 
uygun olması gerekir.

KAYNAKLAR
[1] ARUP Swimming Pool Design Guide.
[2] Yerinde yapılmış kapalı havuz proje örnekleri.
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ÖZ
Yüzme havuzları bina uygulamaları arasında yüksek enerji tüketen binalardır. Bölgesel koşullara 
ve kullanım yüklerine rağmen bu tür yapılarda sürdürülebilir enerji yönetimi çok önemlidir. Bu 
çalışmada Ankara ve Bursa olmak üzere aktif kullanılan iki kapalı yüzme havuzunun sürdürüle-
bilir enerji yönetimi enerji tasarruf potansiyelinin tanımlanması için öncelikle yapılması gereken 
bir ön etüt çalışması yapılmıştır. Çalışmada havuzlar için bir ön etüt algoritma modeli oluşturul-
muştur. Daha sonra her bir bölge için hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri hesaplanmış 
ve buna bağlı kümülatif toplam değerler grafiğiyle tasarruf potansiyelinin kümülatif toplamları 
bulunmuştur. Yapılan etüt çalışmasına göre; toplam tasarruf potansiyeli her iki havuz m2 kulla-
nımında %55,02 ile %64,44 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonunda havuzlarda bu potansiyele 
ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzme Havuzları, Enerji Yönetimi, Enerji Taraması, Verimlilik, Sürdürüle-
bilirlik.
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ABSTRACT
Swimming pools are the buildings consuming high energy among building applications. Despite 
the use of local conditions and load, sustainable energy management in such structures is very 
important. In this study, for the sustainable energy management of two closed swimming pool 
used the active in Ankara and Bursa, firstly a preliminary energy audit to identify the energy 
saving potential was made. In this study, A preliminary audit algorithmic model was developed 
for the swimming pool. Then, saving potentials depending on the target consumption for each 
region were calculated and cumulative totals of savings potentials with the graph of cumulative 
total values were found. Then, saving potentials depending on the target consumption for each 
region were calculated and cumulative totals of savings potentials with the graph of cumulative 
total values were found. According to audit, total saving potential of both pools considering usa-
ge of m2 was found as 55.02% and 64.44%. At the end of the study, some evaluation about these 
potentials in pools were made.
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1. GİRİŞ
Günümüzde toplu yaşam ortamları içinde artan bir 
etkiye sahip spor sağlık merkezleri bünyesinde yo-
ğun kullanıma sahip yüzme havuzları; işletmelerin 
enerji yüklerinin önemli bir bölümünü tüketmekte-
dir. Maalesef bu sistemlerin enerji ihtiyaçları çoğun-
lukla fosil yakıtlara bağlı olarak karşılanmaktadır. 
Yoğun enerji tüketen bu gibi hacimler, işletme ma-
liyetleri üzerinde enerji maliyetleri yönüyle oldukça 
etkilidir. Bu gibi işletmelerde yasal olarak bir enerji 
yönetim sistemi öngörülmese de enerji maliyet etki-
lerinin azaltılması, sürdürülebilir çevre için enerjinin 
verimli kullanımı ve özellikle fosil kaynaklı ener-
ji tüketiminin azaltılması öncelikli çalışma alanları 
olarak değerlendirilmelidir.

Yüzme havuzları kapalı ve açık tip olmak üzere iki 
grupta ele alınır. Yüksek su kütlesine sahip bu ya-
pılarda suyun hijyen koşullarının sağlanması ve su 
sıcaklığının kullanım amaçlarına bağlı olarak 15 
°C-32 °C aralığında tutulması öncelikli konulardır. 
Bu amaçla havuz sularının hijyen koşullarına göre 
filtrasyonu ve bu yapıların istenilen işletme sıcak-
lıklarında korunmasını temel alan pek çok çalışma 
geliştirilmiştir. Ancak bina enerji tüketiminde önem-
li bir potansiyeli olan havuzlarda enerjinin verimli 
kullanımı ve enerjinin bütüncül yönetimine ilişkin 
değerlendirmeler oldukça sınırlıdır. Oysa enerji tü-
ketimleri dikkate alındığında enerji yöneticisi çalış-
tırması gereken bu yapılarda enerjinin tüketiminin 
değerlendirildiği çalışmalar yapılmamaktadır.
Bu çalışmada öncelikle enerjinin etkin ve verimli 
kullanımını temel alan ve konfor parametreleri dik-
kate alınarak iki farklı derece gün bölgelerinde iki 
farklı havuzun ön enerji taraması ve tasarruf po-
tansiyeli incelenmiştir. Çalışmada her iki havuzun 
spesifik tüketimleri bulunmuş ve bunların hedef tü-
ketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri ve maliyetleri 
hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.

2. KAPALI YÜZME HAVUZLARI
Kapalı yüzme havuzları, pek çok amaç için binalar-
da veya kapalı bir ortamda planlanmış hacimlerdir. 
Bilimsel yönüyle kapalı yüzme havuzları insanların 
yoğun kullanıldığı, iç hava kalitesinin ve etkilerinin 
önemli olduğu, nem alma ve havalandırma yanın-

da suyun kalitesinin ve sıcaklığının kontrol edildiği 
yüksek enerji tüketen yapılardır. Bu havuzlar uzun 
süreli kullanım süreçlerinde yapısal korozyon yanın-
da insan sağlığı yönüyle tehdit ve riskler oluşturur. 
Mimari tasarımlarda kullanım amaçlarına bağlı pek 
çok yapıda veya tipte kapalı havuzlar yapılır. Her 
birinin tanımlandığı yapı koşullarına bağlı olarak 
olumsuz etkileri farklılık gösterir. Örneğin dikkat 
edilmese de bina iç ortamlarında kullanılan süs ha-
vuzları içinde yaşatılan balık türleri ve bitkileri yö-
nüyle önemlidir. Ayrıca bu havuzlar uzun süreçli uy-
gulamalarda sağlıklı işletilmemesi bakteri üretimine, 
kötü koku ve çevresel kirlilik oluşumuna yol açar. Bu 
tür havuzların işletme koşulları dikkate alınmadığın-
da yüzey buharlaşmaları binada korozif etkilere ne-
den olur. Bu nedenle havuzların kimlikleri ve işletme 
özellikleri her yönüyle önemlidir.

Kapalı havuzlar; kullanım özelliklerine bağlı olarak, 
genel kullanıma açık, spor amaçlı, halka açık havuz-
lar, özel havuzlar veya yarı özel havuzlar olarak sı-
nıflandırılabilir [1, 2].

a) Spor Amaçlı Havuzlar: Yüzme sporları ve eği-
timleri için kullanılan bu havuzlar çoğunluğu 
kamuya ait olmak üzere işletilen yapılardır. Ço-
ğunlukla, spor kulüpleri, okul takımları, ulusal ve 
uluslararası yarışmalar, yüzme eğitimleri, eğitim 
programları olmak üzere yoğun bir işletme prog-
ramına sahiptir. Bu havuzlar genellikle olimpik 
(25x50 veya 10 kulvarlı, 16x25 m veya 6 kulvarlı, 
12,5x25 m veya 5 kulvarlı) ve yarı olimpik (675 
m2) olarak iki ayrı kulvar uzunluğunda yapılırlar. 
Ayrıca kısa kulvar yarışları için 400 m2 ve 312,5 
m2 havuzlar da (16x25 m, 400 m2, 12,5x25 ise 
312,5 m2) kullanılır. Kulvar sayıları ise genellikle 
6, 8, 10 ve nadiren 12 adet olur. Olimpik ölçüdeki 
havuzlara çoğu defa bir seyirci tribünü de eklen-
mektedir. Bazı havuzlarda ayrıca atlama kulesi de 
bulunur. Havuzların mimari özellikleri birden faz-
la havuz alanını kapsayacak şekilde olabilir. Bu 
da enerji yönetimi yönüyle yüksek enerji kapasi-
tesine sahip olduğunu gösterir.

b) Halka Açık Havuzlar: Son yıllarda spor kompleks-
lerinin artması ile birlikte geniş kitlelerce yoğun 
olarak kullanılan yapılardır. Yapısal büyüklükleri 
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ise kulvar uzunlukları 25 m’den 50 m’ye kadar 
olabilir. Tüm yıl boyunca kullanıma açık olan bu 
havuzlar, derinliklerine göre aynı hacim içinde bir-
den fazla yapılabilirler. Bu havuzların bir bölümü 
veya ayrık bir havuz çocuklar için programlanır 
ve çocuk havuzlarının filtrasyon ve dezenfeksiyon 
tesisatları büyükler havuzunda yapıldığı gibidir, 
ancak diğer sistemlerden farklı olmalıdır.

c) Genel Kullanıma Açık Havuzlar: Günlük kulla-
nım yoğunluğu sınırlı olan havuzlardır. Çoğun-
lukla otellerde, konaklama tesislerinde, termal 
konaklama yerlerinde bulunan havuzlardır, mi-
mari boyutları tesis özelliğine bağlı veya kullanım 
amaçlarına bağlı özel yapılardır. Bu tür yapılarda 
kullanım amaçları, su kaynakları, işletme koşul-
ları tamamen özgündür. Ancak özellikle sağlık 
bakanlığı kontrolünde termal veya sağlık amaçlı 
havuzlarda su kimyası, iç hava kalitesi tamamen 
havuzun kullanım özelliklerine bağlıdır.

d) Özel Havuzlar: Genellikle konutlarda veya özel 
işletmelerde bulunan havuzlardır. Mimari boyut-
ları ve kullanım koşulları sınırlı havuzlardır.

e) Yarı Özel Havuzlar: Genel kullanıma açık ha-
vuzlar gibi ancak özel yapılar içinde gelir amaçlı 
yapılan havuzlardır. Mimari boyutları çoğunlukla 
özgündür. Filtrasyon ve alt yapı özellikleri kulla-
nım amaçlarıyla birlikte diğer havuzlarla aynıdır.

3. HAVUZLARDA ENERJİ YÖNETİMİ
Havuzlar kullanım amaçları ve konfor parametrele-
rine bağlı olarak yüksek enerji tüketen yapılar ola-
rak değerlendirilebilir. Özellikle spor merkezleri ve 
sportif amaçlı kullanılan yüzme havuzları işletme 

yoğunlukları ve yüksek enerji tüketimleri nedeniy-
le enerji yönetim sistemi içinde değerlendirilmelidir. 
Bu kapsamda yüzme havuzlarında enerji yönetimi 
Şekil 1’de verildiği gibi çok kapsamlı ele alınmalıdır.

Sportif veya spor merkezleri ile halka açık çok mak-
satlı yapılarda kullanılan havuzlarda sağlık tehdidi 
nedeniyle yukarıda ifade edilen her bir alt bileşen 
için bir yönetim organizasyonuna ihtiyaç duyulur. 
Örneğin suyun kalitesi değerlendirildiğinde, suda 
berraklık, dezenfektan ve suyun pH değeri ile dezen-
fektan artıklar sürekli kontrol edilmelidir. Yüksek 
su kütlesinde suyun sürekli temizliği, sirkülasyonu, 
drenajı, havuzların doldurulması, ısıtılması, sıcaklık 
kontrolü mekanik sistemin kalitesi ve işletilebilme 
yeteneği ile ilgilidir.

Yüzme havuzlarında iç hava kalitesi ve yönetimi 
havuzların hijyen özelliği yanında sağlık ve korozif 
etkiler yönüyle yönetim sisteminin en önemli unsu-
rudur. 27 °C ile 34 °C sıcaklık aralığında su sıcaklı-
ğına sahip havuzlarda buharlaşma engellenemez bir 
özelliktir. İç ortam havasında nemin  artışına neden 
olan bu etki, havuz kimyasalları nedeniyle isten-
meyen kimyasal gazların da iç ortama dağılmasına 
neden olur. Çoğunlukla göz ardı edilen bu özellik, 
havalandırma sisteminde %100 taze havalı işletme-
lerle çözüldüğü öngörülür. Havalandırma sistemleri-
nin etkisi süreç yönetimindeki olumsuzluklarla veya 
işletme hataları nedeniyle ön görüldüğü gibi bir sü-
reklilik göstermez. Örneğin enerji tasarrufu amaçlı 
olarak özellikle kış aylarında iç ortamın, havuz su-
yunun buharlaşma sıcaklığına bağlı olarak ısıtılması 

Şekil 1. Havuzlarda Enerji Yönetimi ve Kısımları
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sayılabilir. Bu gibi tasarruf amaçlı yanlış uygulama-
larla iç hava kalitesinde istenilen standartlar sağlan-
mayacağı gibi ortam havasındaki kimyasal etkilerin 
olumsuzlukları da iç hava kalitesini etkiler. Gerçekte 
iç hava kalitesi mekanik sistem ile iklimlendirme ve 
havalandırma sisteminin etkisine de bağlıdır. Bu tür 
yapılarda havuz kimyasallarının ortama verdiği yük, 
iklimlendirme ve havalandırma kaynaklı enerji tüke-
timini arttırır [3].

Yüzme havuzlarında kullanım sıcak su ihtiyaçları, 
sauna, buhar banyoları vb. tesis işletilmesi, sportif 
amaçlı alet ve donanım ile işletme ve ihtiyaçlar için 
farklı elektrikli araç ve gereçler de enerji tüketen 
diğer bölümlerdir. Ayrıca bu havuzlar modern bina 
uygulamaları olarak yüksek yoğunluklu aydınlat-
ma sistemlerinin kullanıldığı yapılardır. Bu nedenle 
yüksek aydınlatma ihtiyaçlarına sahiptir. Tüm bunlar 
havuz işletmesi açısından etkin bir enerji yönetimi-
nin gerekliliğini tanımlamaktadır. Sportif veya spor 
merkezleri ile halka açık çok maksatlı yapılarda kul-
lanılan havuzlarda enerji tüketim dağılımı Şekil 2’de 
verilmiştir.

Havuzlarda enerji ihtiyaçları tamamıyla iç konfor ve 
insan sağlığı yönüyle ele alınmalıdır. Bu nedenle ha-
vuzlarda önce suyun kalitesi ve temizliği, sonra buna 
bağlı iç hava kalitesi için iklimlendirme sistemleri 
ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Enerji yönetimi olarak 
havuz suları için;

a. Suda berraklığın ve sağlık tehdit eden faktörlerin 
azaltılması,

b. Suda partiküllerin, kirleticilerin veya mikroorga-
nizmaların standartların altına düşürülmesi (arıt-
ma),

c. Sudaki mikro-organizmaların arıtılması veya yok 
edilmesi (dezenfeksiyon)

d. Havuz hidrolik sistemiyle dezenfeksiyonun tüm 
havuz boyunca yapılması,

e. Suyun sürekli taze suyla takviye edilerek seyreltil-
mesi yapılmalıdır.

Tüm bu işlemler yüzme havuzlarında suyun kalitesi 
ve temizliği için önemli aşamalardır ve suyun ber-
raklığı, bulanıklığı, pH’ı, dezenfeksiyonu ve buna 
bağlı dezenfeksiyon artıklarının atılması işlemlerinin 
önemini ifade etmektedir. Yüksek kirletici potansi-
yeline sahip havuzlarda tüm bu süreçler; çeşitli kim-
yasalların kullanılmasıyla sağlanır. Suyun kaynak ve 
çevrim süreçleri enerji tüketim yükleri yönüyle en 
önemli bölümdür.

Enerji yönetimi ve havuzlarda enerjinin verimli kul-
lanımının sağlanması öncelikle bütüncül bir yakla-
şım gerektirir. Bu yönüyle enerji tasarruf projeksi-
yonlarının öncelikli aşaması ön etüt çalışmalarının 
yapılmasıdır. Aşağıda ön enerji etüt süreçleri anlatıl-
mıştır.

Şekil 2. Havuzlarda Enerji Tüketim Dağılımları [4]
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4. ÖN ENERJİ ETÜDÜ
Enerji taraması enerji tasarruf potansiyelinin belir-
lenmesi ve verimliliğin geliştirilmesi için en önemli 
aşamadır. Sanayi sektöründe enerji yönetimlerince 
enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi çalışmala-
rı ve bunun için oluşturulmuş yöntemler proseslerin 
özelliklerine bağlı olarak yaygın bir şekilde kulla-
nılmaktadır. Ancak bina sektöründe enerji yönetim 
faaliyetleri istenilen kurumsal kimliğe kavuşama-
mıştır. Bu nedenle enerji yönetimlerince geliştirilmiş 
standart bir yöntem bulunmamaktadır. Bina sektö-
ründe enerji türleri elektrik, ısıtma, soğutma, ener-
jileri olarak görülür. Özellikle konut türü yapılarda 
enerji kimliği bu enerjilerin tüketimiyle tanımlanır. 
Ancak havuz gibi hizmet binalarında elektrik, ısıtma, 
soğutma, enerjilerinin günlük ihtiyaçlarda kullanımı 
yanında işletmenin türüne bağlı olarak hizmet kısım-
larının kullandığı ek enerji türleri de dikkate alınma-
lıdır. Çalışmada ön enerji etüdü bu değerlendirmelere 

bağlı olarak algoritması oluşturulmuş ve akış şeması 
Şekil 3’de verilmiştir.

Havuz uygulamalarında da yapılacak enerji tarama-
sının ilk ve önemli aşaması enerji tüketim türlerine 
bağlı olarak veri toplama sürecidir. Veri toplama sü-
reci enerji yönetimlerince bir stratejik yaklaşım ge-
rektirir. Çünkü veri toplama türü ve yapısı, verinin 
toplandığı her kurum için farklı bir yapı gerektirir. 
Buna göre havuzlar için veri toplama stratejisi, ener-
ji tüketim türleri, ölçüm türleri ve periyotları, ölçüm 
noktaları, ölçüm süreleri, veri toplama yerleri ve 
enerji türlerine ilişkin maliyet verilerinin saptanması 
süreçlerine bağlı olarak tanımlanır. Enerji tarama-
sında veri toplamasının sağlıklı olmasında, ölçülen 
veya veri alınan enerji ölçüm cihazlarının düzgün 
çalışması, kalibrasyonların yapılmış olması ve veri 
kayıtlarının düzgün yapılması zorunludur. Taramada 
enerji taramasına bağlı tasarruf potansiyelinin belir-

Şekil 3. Enerji Taraması Akış Şeması
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lenmesinde önemli bir detay olan ölçüm periyotla-
rının yapının özelliklerine ve enerji türüne göre ya-
pılması, elde edilecek sonuçların gerçekçi olmasını 
sağlayacaktır. Enerji taramasında seçilecek periyot-
larda en az 10-20 set veri alınmalıdır. Veri toplama 
sürecinde en önemli süreçlerden biri de veri toplama 
şekli ile ölçüm sürelerinin belirlenmesidir. Toplama 
süresi olarak haftalık ölçümlerde en az 10 hafta, ay-
lık ölçümlerde en az bir yıl aralıkla yapılması uygun 
olacaktır [5].

Enerji taramasında toplanan verilerin düzenli işlen-
mesi için enerji yönetimlerince bir yaklaşım oluş-
turulmalıdır. Bu amaçla toplanan veriler öncelikle 
standart bir yapıya dönüştürülmeli ve birim analizleri 
yapılarak birim dönüşümleri sağlanmalıdır. Verilerin 
işlenmesi için bu çalışmada enerji tüketim standardı 
ile kümülatif toplam değerler yaklaşımı olmak üzere 
iki yöntemle enerji tasarrufu potansiyeli tespiti ger-
çekleştirilmiştir. Her iki yöntem sanayi sektöründe 
enerji tasarruf potansiyelinin tespitinde aktif kulla-
nılmaktadır. Bu çalışmada bu yöntemlerin havuzlar-
da uygulanabilirliği incelenmiştir.

Enerji tüketim standardı temelde enerji tüketimleri, 
hedef enerji tüketimleri ve enerji tasarruf potansiyel-
lerinin belirlenmesi aşamalarından oluşur. Binalarda 
enerji tüketimi, birçok faktöre bağlı olarak günden 
güne, haftadan haftaya veya aydan aya değişebilir. 
Bu faktörler, spesifik değişkenler, kontrol edilebilir 
değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır [6]. Spesifik 
değişkenler; yapının talep ettiği ihtiyaca göre enerji 
talebini belirleyen değişkendir. Enerji ihtiyacını he-
saplamak için kullanılan standart denklemlerde bu 
değişkenler kullanılır. Kontrol edilebilir değişkenler 
ise; enerji sistemleri işletme uygulamaları, sistem 
kontrolü, bakım standardı gibi enerji tüketimini en 
aza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan 
değişkenlerdir. Genelde standart denklem, enerji ge-
reksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu 
gösteren bir doğru denklemidir. Bu denklem;

E = a + b(P)                (1)

Burada a ve b sabitler, P ise spesifik değişkendir. Uy-
gulamalarda genelde üç ayrı doğru denklemi kulla-

nılsa da bu uygulamada enerji gereksiniminin spesi-
fik değişkenlere bağlı olduğunu gösteren yukarıdaki 
doğru denklemi tercih edilmiştir [7].

Enerji tüketim verilerine bağlı oluşturulan standart 
denklemden sonra tüketim süreçleri dikkate alınarak 
hedefler belirlenir. Yapının özelliğine göre bu işlem 
kısmi veya yapının bütünü için de ayrı ayrı hesapla-
nabilir. Enerji tüketim süreçlerine bağlı hesaplanan 
hedef denklemi de, standartla aynı formda bir doğru 
denklemidir. Hedef denklemi için oluşturulan veri-
ler, standart doğrunun altında kalan veriler olarak 
sınıflandırılır ve tekrar bir hedef doğru oluşturulur. 
Bu doğrunun denklemi hedef tüketimi tanımlayan 
hedef denklemidir. Yapıda hedef belirlendikten sonra 
performansın değerlendirilmesi için, beklenen enerji 
kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin dü-
zenli olarak karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunu ya-
pabilmek için spesifik enerji tüketim (SET) değerleri 
kullanılabilir. Spesifik enerji tüketimi, birim ihtiyaç 
değerine bağlı kullanılan enerjinin birim zamanda-
ki değeri olarak tanımlamak mümkündür. Örneğin; 
bir binanın spesifik değişkeni, birim zamanda ihtiyaç 
duyulan enerji ile tarif edilir. SET;

SET = Etük/saat               (2)

olarak ifade edilir. Burada Etük enerji tüketimidir. 
SET değeri, özellikle kurumun işletme koşullarının 
enerji tüketim performansına etkisini izleme açısın-
dan önemlidir. SET değerinin büyümesi, kötü perfor-
mansı ve enerji tüketiminin gereksiz yere artmasını 
işaret eder.

Enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesinde bir 
başka yöntem Kümülatif  Toplam Değerler (CU-
SUM) yöntemidir. Bu yöntem temelde enerji veri-
lerinin en küçük kareler yöntemiyle potansiyellerin 
toplam kümülatif toplamıdır. Bu toplam değer bir 
grafik yardımıyla bir yapının durumunun görülmesi-
ni sağlar. CUSUM yönteminde grafiksel çalışma ile 
incelenen sistemde hedef tüketimlere bağlı tasarruf 
potansiyelleri belirlenir. CUSUM grafiğini çizebil-
mek için kurulu güce bağlı enerji verileri ve gerçek 
enerji verileri arasında değerlendirme yapılır [7]. 
Elde edilen verilere bağlı hedef tüketimleri hesapla-
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nır ve kümülatif toplamda enerji tasarruf potansiyeli 
saptanır. Elde edilen verilere uygun CUSUM grafiği 
çizilir. Bu grafik incelendiğinde, eğimi negatif olan 
değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi 
bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olan-
lar ise kötüleşme olan zamanları göstermektedir [9]. 
Bina sektöründe CUSUM grafiğinin oluşturulması 
için öncelikle enerji tüketim maliyetleri ve hedef 
enerji tüketim maliyetleri arasındaki farkın kümü-
latif toplamıyla hesaplanır. Veri toplama yöntemine 
bağlı olarak toplam tasarruf potansiyeli;
  i                       i                      i

ΣCtop = ΣCtük – ΣChedef        (3)’dir.
i=n                   i=n                  i=n

Burada 
  i    

ΣCtopi=n    
kümülatif toplam tasarruf potansiyeli, 

   i  

ΣCtüki=n 
 toplam enerji tüketim maliyeti, 

  i   

ΣChedefi=n 
 hedef 

enerji tüketim maliyetidir. Kümülatif toplam tasarruf 
potansiyelini belirlemede hedef tüketimlerin ve ma-
liyetlerin belirlenmesi çok önemlidir. Hedef enerji 
tüketimi potansiyeli;

  i                          i           

ΣEhedef = ΣEtük – (1–as)        (4)’dür.
i=n                      i=n            

Burada 
  i   

ΣEhedefi=n 
 hedef enerji tüketimi, 

   i  

ΣEtüki=n 
 tüketi-

len enerji, as enerji tasarruf oranıdır. Burada as birim 
enerji tasarruf oranının birim enerji tüketimine ora-
nıdır. Birim enerji tasarruf oranı birim enerji tüketi-
mi ile birim hedef enerji tüketimi arasındaki farktır. 
Buna göre CUSUM için önemli olan hedef enerji 
maliyeti;
  i                          i           

ΣChedef = ΣCtük – (1–as)        (5)’dir.
i=n                      i=n            

Burada 
  

hedef enerji tüketim maliyetidir. 
CUSUM grafiği toplanan her bir veri için hem hedef 
enerji tasarrufu hem de enerji tasarruf maliyetleri yö-
nüyle irdelenmesini sağlayabilecek önemli bir gra-
fiktir [8].

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bina yapıları içinde yer alan kapalı yüzme havuzla-
rı, bölgesel iklim koşullarından etkilenen ve yüksek 
enerji tüketim potansiyeline sahip yapılardır. Ayrı-
ca çoğu kamunun elinde bulunan bu yapılar sportif 
amaçlı kullanılsalar da yüksek yoğunluklu işletmeler 
olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle çalışmada 
yapılan analizler alan ve kullanıcı bazlı kişi olmak 
üzere iki yönlü ele alınmıştır. Çalışmada Ankara ve 
Bursa bölgelerinde kullanılan iki havuz için ayrı ayrı 
çalışma yapılmıştır. Buna göre havuzun yapısal özel-
likleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Enerji tüketim yapıları incelendiğinde, her iki havuz 
da doğal gaz ve elektrik tüketmektedir. Ön etüt çalış-
ması için havuzun aylık ortalama değerleri referans 
alınmıştır Her iki havuz ait kullanıcı miktarları ile 
birlikte aylık enerji tüketimleri ve maliyetleri Tablo 
2’de ayrı ayrı verilmiştir.

Havuz 1 Bulgular (ANKARA):
Havuz 1 için yapılan ön etüt analizlerine göre havu-
zunu 2013 yılı toplam enerji tüketimi 268,22 TEP/yıl 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer öncelikle havuzun 
normalde bir enerji yöneticisi çalıştırma zorunlulu-
ğunu ortaya çıkartmaktadır. Havuzun enerji tüketim 
değerlerine göre kış ve yaz koşulları için standart 
tüketimleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu süreçte 
genel yaklaşımlar m2 tüketimler olarak değerlendi-

Tablo 1. Kapalı Yüzme Havuzların Yapısal Özellikleri 
Bursa Ankara

Havuz bir adet 50x25x3 olimpik ve bir adet 10x5x1 m çocuk 
havuzundan oluşan tesisin, toplam yerleşim alanı 4592 m2, 
toplam kapalı alanı 12672 m3’tür. Binanın ısı ihtiyacı 1170x3 
kW kapasiteli 3 adet silindirik sıcak su kazanı ile sağlanmak-
tadır. Binanın havuz suyu çanağı 50x25x3 m, Çocuk havu-
zu 10x5x1 m olarak planlanmıştır. Binanın toplam alanları; 
bodrum kat 4133 m2, zemin kat 4592 m2, asma kat 717 m2, 
birinci kat 1566 m2, ikinci kat 1664 m2 olmak üzere toplam 
12672 m2’dir.

Havuz yarı olimpik (1093 m3), yeni öğrenenlerin havuzu 
(280 m3) ve çocuk havuzu (22 m3) olmak üzere bir hacim-
de toplam üç havuzdan meydana gelmiştir. Toplam havuz 
ve çevre olmak üzere aktif kullanım alanı 50x60x7 m olmak 
üzere toplam 21000 m3 kapalı hacme ve toplam 3000 m2 ta-
ban alanına sahiptir. 

  i   

ΣChedefi=n 
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rilir. Bu çalışmada farklı olarak kullanım oranları 
esas alınmıştır. Bu yönüyle kış şartları (Ekim-Nisan) 
dönemi için birim tüketim 98,36 kWh/kişi ve tüke-
tim maliyeti 15,02 TL/kişi’dir. Yaz şartları için (Ma-
yıs-Eylül) birim tüketimi 28,43 kWh/kişi ve tüketim 
maliyeti 5,69 TL/kişi’dir. Enerji verilerine bağlı he-
def tüketimler belirlenmiş ve aylık ortalamada 64,81 
kWh/kişi.ay tüketim standardı için hedef 51,59 kWh/
kişi.ay olarak bulunmuş ve hedef tüketimlere bağlı 
yıllık ortalama tasarruf potansiyeli 13,22 kWh/kişi, 
ay olarak bulunmuştur.

Yapılan enerji tüketim maliyet analizlerinde; havuz-

da yıllık ortalama birim kWh elektrik ve birim m3 
doğal gaz tüketim maliyeti sırasıyla 0,339 TL/kWh, 
0,904 TL/m3 bulunmuştur. Havuzun enerji ihtiyaçları 
yaz ve kış şartları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Kış şartları için (Ekim-Mart Dönemi) birim tüke-
tim 38,17 kWh/kişi, 26,22 kWh/m2’dir. Yaz şartları 
için bu değerler; (Nisan-Eylül Dönemi) 21,85 kWh/
kişi, 14,45 kWh/m2’dir. Kişi başı analizler işletmeler 
için işletim maliyetlerinin değerlendirilmesi yönüyle 
önemlidir. Bu açıdan havuzda toplam kişi başı tasar-
ruf miktarı ortalama %51,86 bulunmuştur. Tüketim 
yüklerine göre en yüksek tasarruf oranı %86,82 ile 
Aralık ayında, en düşük tasarruf ise %3,43 ile Tem-

Tablo 2. Enerji Tüketim Değerleri
Havuz 1 (ANKARA)

Aylar (2013) Kullanım 
Kişi/ay

Doğalgaz Elektrik Toplam 
Enerji

Topl. En.
Maliyeti

kWh/ay TL/Ay kWh/ay TL/Ay kWh/ay TL/Ay
Ocak 4179 326151,9 33049,17 112347 32684 438498,947 65733,17
Şubat 6016 247835,6 25113,33 94269,9 27425 342105,4924 52538,33
Mart 5574 237801,8 24096,6 100797,5 29324 338599,2701 53420,6
Nisan 5202 164624,5 16681,5 72810,39 21182 237434,8946 37863,5
Mayıs 5728 91535,13 9275,31 74226,59 21594 165761,7215 30869,31
Haziran 5273 79791,59 8085,33 64870,07 18872 144661,6574 26957,33
Temmuz 4066 41327,1 4187,7 58201,57 16932 99528,66744 21119,7
Ağustos 4487 42118,47 4267,86 61645,81 17934 103764,2833 22201,86
Eylül 3980 69640,56 7056,72 82304,41 23944 151944,9736 31000,72
Ekim 2927 182943,3 18537,75 98786,61 28739 281729,858 47276,75
Kasım 3882 253609,7 25698,42 100886,8 29350 354496,5017 55048,42
Aralık 2774 388631,1 39380,22 110202,1 32060 498833,1774 71440,22
Toplam 54088 2126011 215429,9 1031349 300040 3157359,444 515469,91

Havuz 2 (BURSA)
Eylül 7068 116584,3 14202,64 41822,28 32684 158406,6 25038,64
Ekim 7768 190983,3 15503,32 45662,13 27425 236645,4 33219,32
Kasım 7800 236204,7 14105,32 41542,83 29324 277747,5 35969,82
Aralık 8100 438294,5 12442,06 36643,14 21182 474937,6 53574,56
Ocak 13408 333573,3 25079,03 74027,34 21594 407600,6 56133,03
Şubat 8663 265101 13545,8 40013,1 18872 305114,1 38187,3
Mart 7544 245351,8 15746,57 46517,04 16932 291868,8 38614,57
Nisan 8919 208074,7 13074,3 38468,88 17934 246543,6 32503,8
Mayıs 8369 171011 17765,19 52277,85 23944 223288,9 33732,69
Haziran 8473 121162,7 15977,02 47013,84 28739 168176,5 27282,52
Temmuz 8700 91383,7 16706 49185,27 29350 140569 25225,25
Ağustos 8800 92450,7 23216,26 68930,73 32060 161381,4 31776,26
Toplam 7068 2510175,7 14202,64 582104,4 300040 3092280 431257,76
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muz ayında hesaplanmıştır. Havuzun m2 kullanım 
değerlerine bağlı enerji tüketim tasarruf potansiye-
li %56,22’dir. Bu değerlendirmelere göre en düşük 
tasarruf %3,98 ile eylül ayı, en yüksek tasarruf ise 
%86,01 ile Aralık ayı tespit edilmiştir.

Havuzda toplam tasarruf potansiyeli yukarıda olduğu 
gibi m2 ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak iki boyut-
ta ele alınmıştır. Yapılan analizlere bağlı kümülatif 
toplam değerler grafiği oluşturulmuş toplam tasarruf 
potansiyeli hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 4’de ayrı 
ayrı verilmiştir.

Kümülatif toplamda toplam tasarruf edilen enerji 
miktarı kullanıcı kişi dikkate alındığında, 693018,96 
kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı %21,95 olarak 
hesaplanmıştır. Bu değer yıllık enerji tüketim mali-
yetinde yıllık kümülatif olarak 10641139,59 TL/yıl 
bir tasarruf potansiyelin ifade etmektedir. m2 referans 
alınması durumunda tasarruf oranı %55,02 ve tasar-
ruf maliyeti 113145,65 TL/Yıl olarak bulunmuştur.

Havuz 2 Bulgular (BURSA):
Havuzunu toplam enerji tüketimi referans alınan 
Eylül 2013 ile Ağustos 2014 ayları arasında 263,56 
TEP/yıl olarak gerçekleşmiştir. Havuzun işletme ve 
yapı özellikleri dikkate alınarak aylara göre m2 ve kişi 
olarak enerji tüketim verileri Şekil-5’te verilmiştir.

Havuzun enerji ihtiyaçları yaz ve kış şartları için ayrı 
ayrı değerlendirilmiştir. Kış şartları için (Ekim-Mart 
Dönemi) birim tüketim 38,17 kWh/kişi, 26,22 kWh/
m2’dir. Yaz şartları için bu değerler; (Nisan- Eylül 

Dönemi) 21,85 kWh/kişi, 14,45 kWh/m2’dir. Bu tü-
ketim değerlendirmelerine bağlı olarak kişi ve m2 

standart, hedef tüketim ve tasarruflar Şekil 6’da ve-
rilmiştir.

Kişi başı analizler işletmeler için işletim maliyetle-
rinin değerlendirilmesi yönüyle önemlidir. Bu açı-
dan havuzda toplam kişi başı tasarruf miktarı orta-
lama %51,86 bulunmuştur. Tüketim yüklerine göre 
en yüksek tasarruf oranı %86,82 ile Aralık ayında, 
en düşük tasarruf ise %3,43 ile Temmuz ayında he-
saplanmıştır. Havuzun m2 kullanım değerlerine bağlı 
enerji tüketim tasarruf potansiyeli %56,22’dir. Bu 
değerlendirmelere göre en düşük tasarruf %3,98 ile 
Eylül ayı, en yüksek tasarruf ise %86,01 ile Aralık 
ayı tespit edilmiştir. Havuzda toplam tasarruf potan-
siyeli yukarıda olduğu gibi iki boyutta ele alınmıştır. 
Buna göre m2 tüketimler için toplam enerji tüketim-
lerine göre kümülatif toplam değerler grafiği oluş-
turmuş toplam tasarruf potansiyeli hesaplanmış ve 
sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.

Havuzun kişi kullanımı için kümülatif toplamda top-
lam tasarruf edilebilecek enerji miktarı 118.581.43,58 
kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı %60,09 olarak he-
saplanmıştır. Bu değer 431.257,76 TL/yıl yıllık enerji 
tüketim maliyetinde yıllık kümülatif olarak %56,59 
ile 244.043,76 TL/yıl bir tasarruf potansiyelin ifade 
etmektedir. Havuzun m2 kullanımı için kümülatif 
toplamda toplam tasarruf edilebilecek enerji mikta-
rı 1.992.807,05 kWh/yıl ile toplam tasarruf miktarı 
%64,44 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 431.257,76 
TL/yıl yıllık enerji tüketim maliyetinde yıllık kümü-

Şekil 4. Ankara İli Yüzme Havuzu (CUSUM) Grafikleri
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Şekil 5. Havuzun Kişi ve m2 Enerji Tüketim ve Maliyet Analizleri

Şekil 6. Havuzun Kişi ve m2 Kullanımına Bağlı Standart ve Hedef Tüketimleri ile Enerji Tasarruf Potansiyeli

Şekil 7. Yüzme Havuzunun m2 ve Kişi Kullanımı Kümülatif Toplam Değerler (CUSUM) Grafiği
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latif olarak % 61,49 ile 265.171,16 TL/yıl bir tasarruf 
potansiyelin ifade etmektedir. Tüm bu değerlendir-
meler havuzun kümülatif toplamda %60’lar seviye-
sinde bir tasarruf potansiyelini göstermektedir.

SONUÇ
Bu çalışma enerji yoğun kullanan yüzme havuzla-
rında enerjinin verimli kullanımı ve enerji yönetimi 
çalışmalarına katkı verecek rehber bir çalışma olarak 
planlanmıştır. Çalışma bu yönüyle Türkiye’de et-
kinlikleri hızla artan yüzme havuzların da bir enerji 
yönetim sistemi ihtiyacını göstermektedir. Farklı de-
rece gün bölgelerine karşın iki havuzda elde edilen 
spesifik sonuçlar aşağıda verilmiştir.

a. Ankara ve Bursa illeri için havuzların yıllık 
toplam tüketimleri sırasıyla 268,22 TEP/yıl ve 
263,56 TEP/yıl olarak gerçekleşmiştir.

b. Her iki havuz için hedef tüketimlere bağlı kümü-
latif tasarruf miktarları;

 - Havuz 1 ve 2 için m2 tasarruf potansiyelleri sıra-
sıyla %55,02 ile %64,44

 - Kişi tasarruf potansiyelleri ise sırasıyla %21,95 ve 
%60,09 bulunmuştur.

Enerji maliyetleri değerlendirildiğinde hedef tüketim-
lere göre tasarruflar;
 - m2 birinci havuzda %21,95 iken ikinci havuzda 

%61,46,
 - Kişi referans alındığında birinci havuz için 

%20,64 ile %56,59’luk bir tasarruf öne çıkmıştır.

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Havuz 1 için 
enerji tasarruf ve maliyet analizlerinde doğal gaz tü-
ketimine bağlı tüketim kayıplarının fazlalığı, Havuz 
2 için ise elektrik tüketim kayıplarının fazlalığı dik-
kat çekmektedir. Bu özellikle saha çalışmalarında ve 
detay etütlerinde çalışma alanları yönüyle önemlidir.

c. Havuzlarda özellikle enerji tüketimi yönüyle su 
sıcaklığı ve suyun kalite yönetimi önem kazan-
maktadır. Örneğin Havuz 2’de havuz derinliğinin 
3 m olması enerji tüketimin ve kayıplarını olum-
suz etkilemektedir. Benzer değerlendirme Havuz 
1’de yoğun kimyasal kullanımı ve deşarj benzer 
etkiyle enerji tüketimini olumsuz arttırmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler, sonuçlar bina sektörü yö-
nüyle önemli bir potansiyel olmaya başlayan havuz 
uygulamalarında enerji yönetim ihtiyacını vurgula-
maktadır. Yapılan bu ön etüt çalışmaları da havuzlar-
da sürdürülebilir enerji yönetimi için ön koşuldur. Bu 
çalışmalar ileri etütler ve smart grid uygulamalarla 
desteklenmelidir. Bu çalışma da gösterdiği gibi, ha-
vuzlarda etkin enerji yönetimi için bir aksiyon planı-
nın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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ÖZ
Bu çalışmada uluslararası standartlara ve uygulamalara da dayanarak, yeraltı maden işletmele-
rindeki havalandırma prensiplerinden bahsedilmiştir. Zehirli gazlar ve etkileri, gerekli minimum 
hava miktarları, senaryolar ve gözetleme sistemleri bildirinin içeriğini oluşturmaktadır. Maden 
havalandırmasında kullanılan genel fan tipleri, birbirleriyle karşılaştırılmaları ve bunların içe-
risinden aksiyel fanların yapısı ile ilgili özellikler hakkında bilgi verilmiştir.
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1. GİRİŞ
Kömür madenleri açısından zengin kaynaklara sahip 
olan ülkemizde meydana gelen yeraltı kömür kaza-
larında havalandırma sisteminin uygun olmamasının 
önemli rolü bulunmaktadır. Bir kömür madeninde 
havalandırma sisteminin temel amacı; çalışanlar 
için gerekli oksijenin sağlanması, tehlikeli gazların 
izin verilebilir oranlara seyreltilerek ocaktan atılma-
sı, ocak havası neminin azaltılması, tozların belirli 
seviyenin altında tutulması, derin ocaklarda sıcaklı-
ğın düşürülmesi ve motorlar için oksijen ihtiyacının 
karşılanmasıdır. Yapılan araştırmalar, yeraltı kömür 
ocaklarındaki kazaların çoğunun doğru havalandır-
ma ile önlenebileceğini ortaya koymaktadır.

Güvenlik açısından, yetersiz hava hızları istenmeyen 
birikimlere ve gazların perdelenmesine neden olabilir; 
çok yüksek hızlar ise toz bulutlarını yükseltebilir. Doğ-
ru havalandırma, kazaları önlediği gibi, aynı zamanda 
normal çalışma durumunda işçi sağlığının korunması-
nı da sağlamaktadır. Ayrıca, sıcaklık, nem ve kokuların 
giderilmesi çalışma verimini de arttırmaktadır.

Belirli hava hızlarını ve izin verilen maksimum gaz 
konsantrasyonlarını sağlayabilecek uygun havalan-
dırma sisteminin tasarımı; maden mühendisleri ile 
makine mühendislerinin ortak disiplini sonucun-
da olmalıdır. Sistemin tasarımı yapılırken, sadece 
madenin ilk açılması durumu değil, aynı zamanda 
madenin ömrü boyunca artacak olan kapasitesi de 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca, normal havalandırmanın 
yanında yangın durumundaki duman egzozu da tasa-
rımda göz önünde bulundurulmalıdır.

2. HAVA KALİTESİ
Yeraltı madenlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinde ana 
amaç, hava kirletici maddelere maruz kalma sevi-

yesini güvenli sınırlar içinde tutabilmektir. Bu için, 
sadece çalışma yüzeyine sağlanan havanın miktarı 
üzerinde değil, aynı zamanda sağlanan hava akışı-
nın kalitesi üzerinde de durulması gerekir. Kişilerin 
çalıştıkları ya da hareket halinde oldukları alanlar-
daki havanın en az %19,5 oksijen ve en fazla %0,5 
karbondioksit içermesi ve bu alanlardaki hava debisi 
ve hızının her türlü yanıcı, patlayıcı, zehirli ve zarar-
lı gazları, toz ve dumanı seyreltmeye, zararsız hale 
getirmeye ve taşıyıp götürmeye yeterli olmalıdır [1]. 
İşçilerin tahliye edildikleri, çalıştıkları ya da hareket 
halinde oldukları çalışması bitmiş alanlardaki hava-
nın karbondioksit seviyesinin zaman ağırlıklı ortala-
masının %0,5’inden ve kısa süreli maruz kalma sını-
rının %3,0’ından fazla olmaması gereklidir.

Metan dışındaki gazlardan kaynaklanabilecek olan 
patlamaların önlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen 
gazların konsantrasyonların belirtilen oranları geç-
mesine izin verilmemelidir [1].

Karbonmonoksit (CO), %2,5
Hidrojen (H2), %0,80
Hidrojen sülfür (H2S), %0,80
Asetilen (C2H2), %0,40
Propan (C3H8), %0,40
MAPP metil-asetilen-propilen-propodiyen, %0,30

Karbonmonoksit ya da dumanın yangının başlangıç 
noktasından, dedektörün bulunduğu noktaya gelmesi 
için geçen süre; yangının başlangıç noktasının de-
dektöre olan uzaklığına ve hava hızına bağlıdır, süre 
mesafenin hava hızına bölünmesiyle bulunur. Düşük 
hava hızlarında bu süre uzun olabilir ve alarm anını 
önemli ölçüde etkileyebilir. Hava akışı arttıkça de-
dektöre ulaşılma süresi kısalmakta fakat karbonmo-
noksit ve duman seviyelerinin yoğunluğu azalmak-
tadır.

2.1. Metan Gözetim Sistemi
Grizu patlaması; metan gazının havayla karışmasıyla 
ortaya çıkan patlamadır. Metan patlaması yeterli mik-
tarda oksijenin ve patlayıcı gazın bir araya gelerek 
tutuşturucu kaynakla teması sonrası gerçekleşmek-
tedir. Metan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havaya 
göre daha hafif olduğu için tavanda toplanır ve hava 
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içinde çok çabuk dağılır. Metanın tehlikesi yanıcı ve 
patlayıcı bir gaz olmasıdır. Metan oranı %4-15 ara-
sında patlayıcıdır. Yer altı kömür ocakları üretim aşa-
masındayken, basınç altında bulunan metan serbest 
kalır ve üretimi tamamlanmış boşluklarda toplanır. 
Havalandırma amacıyla ocağın içine gönderilen taze 
havanın içerisinde bulunan oksijenle birleşen metan, 
grizu denen patlayıcı gazı meydana getirir.

Metan gazı testleri, yetkin personel tarafından en 
azından her ay, düzgün çalışır durumda olan ve bi-
linen bir metan-hava karışımı ile kalibrasyonu ya-
pılmış detektörler kullanılarak yapılmalıdır. Oksijen 
yetersizliği testleri düzgün çalışır durumda olan ve 
değişimi %0,5 doğruluk oranında tespit edebilen ok-
sijen detektörleri kullanılarak, yetkin personel tara-
fından yapılmalıdır. Oksijen detektörleri, bu detek-
törlerin kullanılacağı her bir vardiya başlangıcında 
kalibre edilmelidir.

Bir çalışma yeri ya da bir taşıma bandının bulunduğu 
hava giriş yeri dahil olmak üzere hava giriş yerinde 
ya da mekanize madencilik ekipmanının kurulumu-
nun yapıldığı ya da söküldüğü bir yerde %1,5 ya da 
daha fazla oranda metan gazı bulunması durumunda; 
gazdan etkilenmiş olan alandaki tüm elektrikli ekip-
manların elektriği kesilecek ve diğer mekanize ekip-
manlar kapatılmalı, metan konsantrasyonu %1,0’in 
altına indirmek amacıyla, havalandırma sisteminde 
değişiklikler veya ayarlamalar yapılmalı ve metan 
konsantrasyonu %1,0’in altına ininceye kadar, gaz-
dan etkilenmiş alanda hiç bir iş yapılmasına izin ve-
rilmemelidir. Bir dönüş havası yolundaki metan kon-
santrasyonu % 2,0’den fazla olmamalıdır.

Metan konsantrasyonu patlama sınırına gelmeden, 
her bir konveyör girişinde, dönüş havasını kontrol 
etmek üzere metan gazı konsantrasyonu ölçülme-
lidir. Metan gazı dedektörleri her ayak bölümünün 
ağzında, konveyör bandın kuyruk parçasının yakı-
nında ve bant taşıma girişinde dönüş havasını izle-
yecek şekilde yerleştirilmelidir. Dedektörün paneli, 
yüzeyde bulunan ve ocakta çalışılan tüm bölümlerle 
aralarında iki yönlü iletişim mevcut olan, sürekli bir 
personelin bulunacağı bir mekânda bulundurulmalı, 
panel hem sesli hem de görüntülü alarm verebilme 
özelliğine sahip olmalıdır. Metan gazı konsantrasyo-
nu %1,0 değerinin üzerine çıktığında, alarm vermeye 
başlamalı, aynı anda da konveyör sürücüleri ile bö-
lümdeki cihazlara giden enerji kesilmelidir.

Metan gazı ölçüm cihazlarının düzgün çalışmalarının 
sağlanması amacıyla mutlaka, her gün gözle kontrol 
edilmeli, uzman bir kişi tarafından her hafta bakımı 
yapılmalıdır. Yetkili ve uzman kişiler dedektörlerin 
düzgün çalışmasını sağlamalı ve üretici tarafından 
önerilen bakım esaslarını uygulamalıdır. Dedektörler 
her ay kalibre edilmeli, bir denetim raporu tutulmalı 
ve bu rapor tüm ilgililerin incelemesine açık olmalı-
dır. Denetim kayıtlarında, haftalık denetimin yapılış 
tarihi, dedektörlerin kalibrasyonu ve yapılan bakım 
işlemi belirtilmelidir.

2.2. Karbonmonoksit Gözetim Sistemi
Kömürün oksidasyonu sonucu bol miktarda kar-
bonmonoksit ve karbondioksit oluşur. Çok küçük 
çaptaki yangınlar bile önemli miktarda karbonmo-
noksit oluşumuna neden olur. Karbonmonoksit ze-
hirli bir gazdır. Fiziksel olarak renksiz ve kokusuz 
bir gaz olduğundan, kişi soluduğu havanın içindeki 
karbonmonoksit gazını fark edememekte ve solunan 
karbonmonoksit kanın yapısını bozarak kısa sürede 
ölüme sebebiyet vermekte, bu nedenle “sessiz katil” 
olarak adlandırılmaktadır.

Yeraltı kömür ocaklarında, karbonmonoksit seviye-
si sürekli kontrol edilmedir. Dönüş/konveyör bandı 
girişindeki panelin ağzında, bant kuyruk parçasının 
girişinden itibaren 15 metre aralıklarla ve konveyör 
bandı boyunca aralarındaki mesafe 300 metreyi geç-
meyecek şekilde ve her bir bant sürücüsünün başın-
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da, karbonmonoksit dedektörleri yerleştirilmelidir. 
Karbonmonoksit ölçümleri kaydedilmeli, uyarı ve 
alarm seviyelerini belirleyen sistemler, bütün dedek-
törler tarafından ölçülen karbonmonoksit seviyesini 
devamlı olarak kayıt altında tutan bir sistem içerme-
lidir.

Karbonmonoksit paneli uyarı ve alarm olmak üzere 
iki seviyeye ayarlanmalı ve her alarm seviyesi için 
yapılacak işlemler bir yönerge ile belirtilmelidir. 
Bütün konveyör girişlerinde, uyarı seviyesi 20 ppm 
ve alarm seviyesi 30 ppm değerine ayarlanmalıdır. 
Konveyör girişleri dışındaki bütün mekânlarda ise, 
uyarı seviyesi 25 ppm ve alarm seviyesi 30 ppm se-
çilmelidir [1].

Bir noktada karbonmonoksit seviyesi uyarı değerine 
eriştiği takdirde, kontrol odasında uyarı sinyali veri-
lene kadar geçen süre 45 saniyeden fazla olmamalı-
dır. Kontrol odasına uyarı geldiğinde operatör derhal, 
uyarı veren dedektör yakınındaki insanlarla temasa 
geçmeli ve uyarının nedeniyle ilgili olarak inceleme 
başlatmalıdır. Uyarının geldiği bölgedeki insanlar 
durumdan haberdar edilmeli ve uyarının nedeni orta-
dan kalkana kadar bir kişi devamlı olarak iletişimde 
bulunmalıdır. İncelemeyi yapan şahıstan 15 dakika 
içinde herhangi bir bilgi alınmadığı veya ikinci bir 
detektörden uyarı geldiği takdirde, bölümdeki görsel 
uyarı cihazları (flaşörler) devreye sokulmalı ve uyarı 
veren dedektörün çevresinde bulunan tüm personel 
çalışma mekânlarının yakınında bulunan güvenli 
alanlara çekilmelidir.

Dedektörlerden biri, yüksek seviyede alarm ver-
diğinde, alarm gelen bölgede sesli alarm (siren) ve 
flaşörler devreye sokulmalı, bölge ile iletişim kurul-
malı, tüm kişiler alarm veren detektörden uzak bir 
yere çekilmeli ve derhal alarmın nedeni incelenme-
lidir. Tehlikeli bir durum görüldüğü ve kontrol altına 
alınamadığı durumlarda, ocağın tamamında yangınla 
mücadele ve tahliye planı devreye sokulmalıdır.

Özetle, karbonmonoksit seviyesi, konveyör giriş-
lerinde 20 ppm, konveyör girişleri dışında 25 ppm 
değerine eriştiğinde flaşörler devreye girmeli, kar-
bonmonoksit seviyesi 30 ppm seviyelere eriştiğinde 

ise flaşörler ve sirenler devreye girmeli, tüm çalışan-
lar, çalışma alanının uzağında emniyetli bir bölgeye 
çekilmeli, siren devreye girdiğinde ise, kömür ocağı 
tahliye edilmelidir.

Dizel motorlu cihazlar kullanılan yeraltı maden ocak-
ları için ise, başlangıç düzeyindeki ocak yangınları-
nın çabuk ve güvenilir bir şekilde tespiti için bir dizi 
duman dedektörü gerekli olabilir. Dizel motorlardan 
çıkan partiküller ve karbonmonoksit yanlış alarmla-
ra neden olabilir. Dizel motorlu cihazlar çalıştırıldığı 
takdirde o bölümde çalışan madencilerin durumdan 
haberdar edilmesi ve daha önceden dizel motorlu 
cihazlar çalıştırılması nedeniyle yanlış uyarı veya 
alarm verilmesini önlemek üzere uygulanacak esas-
lar belirlenmelidir. Çalışma bölümlerinde, yükleme 
amaçlı olarak dizel motorlu cihaz kullanılmamalıdır. 
Dizel motorlu cihazlar sadece bölümlerin temizlen-
mesi ve benzeri kömür yükleme dışı amaçlarla kulla-
nılmalıdır. Tüm mazotlu cihazlar yangın söndürücü 
sistemle teçhiz edilmiş olmalıdır.

Karbonmonoksit seviyelerini monitörden izleyen 
görsel uyarıyı görmek ve işitsel alarmı duymak üze-
re her zaman bir sorumlu kişi görev başında olmalı-
dır. Bu kişi, tüm bölümlerle iki yönlü iletişim içinde 
olmalı, belirlenen uyarı ve alarm seviyelerine erişil-
diğine tüm bölgelere ve tehlikeye maruz kalabile-
cek tüm diğer kişilere bildirimde bulunmalıdır. Bu 
kişi, karbonmonoksit gözetim sisteminin çalışması 
ve herhangi bir acil durum ya da arıza durumunda 
yapması gereken işlemlerle ilgili olarak eğitim almış 
olmalı ve gerekli tedbirleri alabilme yetkisi ve bilgisi 
olmalıdır.

Karbonmonoksit gözetim sistemi kısa devre, hat ko-
puğu, topraklama hataları gibi elektrik arızaları için 
süpervize edilmelidir. Gözetim sisteminin bataryası, 
fanın durması esnasında konveyöre gelen gücün ke-
silmesinden en az dört saat sonrasına kadar yangın 
uyarısını verebilecek kapasitede olmalıdır.

Karbonmonoksit gözetim sistemi aktif hale geçen 
herhangi bir dedektörü tanımlayabilecek özellikte ol-
malı yani adreslenebilir dedektörler kullanılmalıdır. 
Madende her bir konveyör sisteminin yerleşim planı 
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ve gözetim sisteminin detayları kontrol merkezinde 
bulunmalıdır. Karbonmonoksit gözetim sisteminin 
gerektiği biçimde çalışmasını sağlamak üzere, sistem 
en azından her bir kömür üretim vardiyasında gözle 
kontrol edilmeli ve her hafta çalışma fonksiyonları 
test edilmeli, gerekli bakımlar yapılmalıdır. Her ay, 
gözetim sistemi konsantrasyonu bilinen karbonmo-
noksit ve hava karışımları ile kalibre edilmelidir. Ya-
pılan tüm denetimlerin kayıtları yüzeyde tutulmalı ve 
ilgililerin erişimine açık olmalıdır. Denetim raporla-
rında her bir haftalık denetimin, aylık kalibrasyonun 
ve sisteme yapılan tüm bakımların tarih ve saatleri 
belirtilmelidir.

Genel bakım esnasında veya dedektörlerde oluşan 
herhangi bir arızada, karbonmonoksit gözetim siste-
mi veya metan gözetim sistemi herhangi bir bölümde 
devre dışı bırakılırsa, gözetim sistemi normal çalış-
ma düzenine dönene kadar, arızalanan bölümünde 
devamlı olarak nöbet tutulmalı ve uzman bir kişi ta-
rafından bölge gözetim altında olmalıdır. Birden faz-
la dedektör devre dışı kaldığı takdirde, yeterli sayıda 
uzman kişi madenin konveyör girişlerini denetim 
altında olmalıdır. Bu durumda, uzman kişilerin her 
biri el tipi karbonmonoksit ve metan gözetim cihazı 
ile teçhiz edilmelidir. Gözetim sisteminin devre dışı 
kalması veya arızalanması durumunda kullanılmak 
üzere her bir çalışma bölümünde kullanılmak üzere 
karbonmonoksit gözetim ve metan gözetim cihazları 
bulundurulmalıdır.

3. HAVA MİKTARI
Yeraltı kömür madeni havalandırma sistemleri; her 
zaman için sağlıklı ve güvenli atmosferik çalışma 
koşullarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir 
yeraltı kömür madeni havalandırma sisteminin ama-
cı; çalışma bölümlerindeki madencilere yeterli mik-
tarlarda taze hava sağlamak ve zehirli, zararlı ve pat-
layıcı gaz ve tozları zararsız hale getirmek ve bunları 
temiz hava ile inceltmek suretiyle maden dışına ta-
şımaktır. Her bir çalışma bölümündeki gerekli hava 
miktarının doğru şekilde hesaplanması hayati önem 
taşımaktadır. Bu miktarın çalışma bölümündeki işçi 
sayısı, kullanılan makine türü ve gaz, toz, ısı ve nem 
karışım miktarına göre belirlenmesi gereklidir.

Havalandırma sistemleri iki kategoriye ayrılabilir, 
çalışma yüzeylerinin çevresine taze hava getirmekle 
sağlayan ana sistem ve bu havayı çalışma yüzeyleri-
ne dağıtan destekleyici sistem. Her sistem havanın 
ilgili alanlardan akışını desteklemek amacıyla gerek-
li basıncı sağlayacak fan ya da fanlar ile donatılmış 
olmalıdır. Bu iki sistem birlikte çalıştırılarak, hava 
kirletici maddelerin seyreltilmesi ve dışarı atılmasıy-
la çalışanlar için sağlıklı bir ortam sağlaması amaç-
lanır. Ana sistemin fonksiyonu, dışarıdan çalışma yü-
zeylerinin yakınına taze hava getirmek ve kullanılan 
havayı geri dışarı atmaktır. Destekleyici sistemler ise 
havanın birincil hava yollarından alındığı hava kirle-
tici maddeleri inceltmek ve dışarı atılmasını destek-
lemek amacıyla kullanılırlar.

Ayaklardaki ve diğer yerlerdeki gerekli taze hava 
miktarları, hava yollarında öngörülen sızıntı mik-
tarı ile doğru orantılı şekilde arttırılmalıdır. Sızıntı 
hesaplaması zor olabilmektedir ve genelde ayaklar 
için hesaplanan miktarların %100’ü için bir miktar 
ayrılmaktadır [1]. Basınç kayıpları ve güç, bu mikta-
rın karesi ve küpü ile doğru orantılı olduğu için mik-
tar hesaplaması önemlidir. Miktar hesaplamalarında 
ufak hatalar bu sebeple basınç ve güç tahminlerinde 
büyük hatalara yol açabilmekte ve toplam maden ha-
valandırmasını, güvenliğini ve işçilerin sağlıklarını 
ve üretim performansını etkileyebilmektedir.

Mine Safety and Health Administration (MSHA) yö-
netmeliğinde [2]; taşkömürü ve linyit madenlerinde 
kömürün kesildiği, çıkartıldığı, patlatmak için delin-
diği veya yüklendiği her bir çalışma yüzeyine ulaşan 
hava miktarının en az dakikada 85 m3 olması isten-
mektedir. Yanıcı, patlayıcı, zehirli ve zararlı gazları, 
tozları ve dumanları seyreltmek, zararsız hale getir-

Şekil 3
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mek ve uzaklaştırmak için daha fazla miktarda hava-
nın gerekli olması durumunda, bu miktar havalandır-
ma planında belirtilmelidir.

Maden kömürü ya da linyit madenlerinde, her bir ça-
lışma bölümündeki giriş veya oda setlerinin her biri-
sinin en son açık enine kesitine ulaşan hava miktarı 
ve bir topuk hattının hava giriş ucuna ulaşan hava 
miktarı, havalandırma planında daha büyük bir değer 
belirtilmemişse en az dakikada 255 m3 olmalıdır [3]. 
Her bir uzun ayağa ulaşan hava miktarı en az 850 m3/
dak olacaktır ancak dakikada 850 m3/dak’dan daha 
fazla bir miktarın gerekmesi durumunda, onaylanmış 
havalandırma planında belirtilmelidir.

Taş kömürü madenlerinde, havalandırma planında 
daha büyük bir miktar belirtilmemiş ise, kömür çı-
kartılan her bir çalışma yüzeyine ulaşan hava miktarı 
dakikada en az 140 m3 olmalıdır. Hava akımlarının 
kontrol edilemediği ve hava hızı ölçümlerinin yapı-
lamadığı topuk söküm alanlarında hava hissedilir bir 
harekete sahip olmalıdır.

Maden içerisinde farklı miktarları yönlendirmek için 
gerekli olan hava yolu sayısı çok önemlidir çünkü 
bu sayı hava yolundaki havanın hızını da etkile-
mektedir. Hava hızları iki açıdan önem taşımaktadır. 
Bunlardan birincisi güvenlik konusudur ve yetersiz 
hava hızları gazların istenmeyen şekilde birikimine 
yol açabilir. Diğer taraftan çok yüksek hızlar ise toz 
bulutları oluşturabilir. Ekonomik açıdan ise, bir ma-
den hava yolu içindeki basınç kaybı hızın karesi ile 
doğru orantılıdır ve yüksek hızlar büyük güç anla-
mına gelecektir. Bu sebeple, güvenlik ve ekonomik 
faktörlerden ödün verilmemesi için hava hızlarının 

çok iyi şekilde belirlenmesi gereklidir. Hava hızı, bir 
hava yolunun alanı ve paralel hava yollarının sayısı-
nın bir fonksiyonu olduğu için, hava yolunun şekli 
ve boyutu madencilik makineleri ve zemin kontrol 
koşulları tarafından belirlendikten sonra hız ve debi 
gerekliliklerinin tanımı otomatik olarak hava yolu 
sayısını da belirleyecektir. Her bir branşmandaki ba-
sınç kayıpları uygun şekilde seri veya paralel devre 
kuralları kullanılarak hesaplanabilir. Bir maden için 
gerekli olan miktar ve basınç değeri bilindikten sonra 
uygun bir maden fanı seçimi yapılabilir. Ancak bu, 
maden havalandırma sistemi planlaması ve tasarımı-
nın kolay bir süreç olduğu anlamına gelmemelidir. 
Aksine, bu süreç maden planlaması ve tasarımının 
diğer yönleri ile pek çok etkileşime sahip bir süreç-
tir. Zemin kontrolü, üretim gereklilikleri ve ekipman 
sınırlamaları gibi faktörler genelde maden tasarımı 
üzerinde ciddi sınırlamalar oluşturabilmektedir. As-
lında, madencilik yöntemleri ve maden girişleri ile 
ilgili veriler hazır olmadığında ya da bunların hesap-
lamaları arasında ciddi varyanslar olduğu durumlar-
da maden havalandırma planlaması süreci oldukça 
karmaşık bir hal almaktadır. Bu sebeple, seçilen 
nihai havalandırma tasarımının, değişen koşullara 
uyum sağlayabilecek şekilde esnek olması gereklidir.

Araştırma aşamasında, havalandırma sistemini etki-
leyebilecek olan belirli jeolojik faktörler ile ilgili veri 
toplanması gereklidir. Maden tasarımı aynı zamanda 
diğer jeolojik verileri de içermektedir ve belirtilen 
şekilde, sağlık ve güvenlik ile ilgili kural ve düzenle-
melerden etkilenmektedir. Sonuç ise bir madencilik 
yönteminin ve maden altyapısının oluşturulmasıdır. 
Maden havalandırma seçimleri bu ilk tasarım aşa-
masında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak kömür 

Tablo 1. Farklı Çalışma Koşullarında Gerekli Hava Miktarı ve Hava Hızları [4]

Koşul Dizayn Kriteri Hava Miktarı, 
m3/s

Sızıntı, 
m3/s

Basınçlandırma, 
m3/s (%10)

Gereken Hava 
Miktarı, m3/s

Standart Çalışma, Minimum 0,25 m3/s/m2 2,7 0,3 0,4 3,4
Çoklu Patlatma Sonrası Giriş 30 dak. bekle, 8 hava

değişimi; 60 m tünel
2,9 0,3 0,5 3,7

İkinci Patlatma Sonrası Giriş 10 dak. bekle, 8 hava
değişimi, alına 30 m mesafe

4,4 0,4 0,7 5,5

Toz Temizleme 1,0 m/s 10,9 1,1 1,6 13,6
Dizel Motor-Partiküller İçin 0,0482 m3/s/kW 6,9 0,7 1,0 8,6
Dizel Motor-Isı İçin 0,065m3/s/kW 9,2 0,9 1,4 11,5
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damarından maden çıkartılması anlamında daha ke-
sin planlar yapıldıkça daha detaylı bir havalandırma 
analizi gerekli olacaktır.

Bu analizin maden havasının miktarı ve kalitesinin 
kontrolü anlamında çok spesifik olması ve hatasız 
olarak hesaplanması mümkün olmayan metan ve sı-
zıntı gibi faktörleri içeren bir duyarlılık analizini de 
içermesi gereklidir. Doğru bir plan seçildikten son-
ra, bunun acil performansına (örneğin yangınlar ve 
patlamalar) ve değişen maden planlarına (örneğin 
odadan ve topuktan uzun duvara) adapte olabilme 
özelliklerinin incelenmesi gereklidir. Bu tür bir plan 
temelinde söz konusu plan sunulduğu şekli ile kabul 
edilebilir ya da havalandırma planında veya hatta 
maden tasarımında bile değişiklikler yapılması ge-
rekli olabilir.

Maden planlama ve havalandırma uzmanları arasında 
erken aşamada bir işbirliği olası pek çok problemi ön-
leyebilir ve varsa ilave incelemelere veya mühendislik 
revizyonları üzerindeki yeni hesaplamalara yönelik 
ihtiyaçları ortaya çıkartarak planlama süresini kısalta-
bilir. Maden geliştirme planlarının, özünde, havalan-
dırma düzenlemelerinin eksiksiz detaylarını ve maden 
ömrünün her bir aşamasında etkili havalandırma elde 
edebilmek için gerekli araçları içermelidir. Bu sebep-
le, havalandırma sisteminin tasarımının maden çıkart-
ma planının uzun, orta ve kısa vadeli planlamaları ile 
birlikte ele alınması gereklidir. Güvenlik temel konu 
olmakla birlikte üretimi ve üretkenlik seviyelerini mu-
hafaza etmek ve arttırmak için iyi bir havalandırma 
planlaması temel bir gerekliliktir.

4. YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN 
    FANLAR
4.1. Fan Tipleri
Yukarıda verilen hava hızlarını ve izin verilen gaz 
konsantrasyonlarına göre havalandırma sisteminin 
tasarımı yapılır. Hava bir şafttan dikey olarak ya da 
maden girişinden içeriye girer, tüm ara yollar boyun-
ca gezer ve belirli bir noktadan egzoz edilir. Hava, 
maden içerisinde rampalar ve belirli yardımcı fanlar 
vasıtasıyla dolaştırılır ve her noktada istenen hava 
akışının yakalanması sağlanır. Madenlerde hava-
landırma sistemini tasarlarken hem günlük çalışma 
esnasındaki havalandırmayı, hem de bir yangın duru-
mundaki duman egzozunu göz önünde bulundurmak 
gerekir.

Madenlerde kullanılan fanları kanat tiplerine göre; 
santrifüj, karma akışlı ve aksiyel olarak üç gruba 
ayırabiliriz. Bunlardan santrifüj fanlar ilk yatırım 
esnasında ana şaftlara yerleştirilirler ve motor güç-
leri 1,5 MW seviyelerine kadar çıkabilir. Santrifüj 
fanlar yüksek basınçlarda verimlidirler. Karma akışlı 
fanlar ise ağır koşullar için en sağlam yapıya sahip 
olan fandır. Tüm kanatlar konik fan göbeğine kay-
naklı olduğu için az sayıda parçadan oluşmaktadırlar 
ve yüksek basınçlarda verimlidirler. Özellikle paralel 
bağlı uygulamalarda da stabil özellikleriyle ön plana 
çıkarlar. Santrifüj ve karma akışlı fanlar maden dışa-
rısında ana şaft fanı olarak kullanılmaktadırlar. Ma-
den içerisinde kullanılan yardımcı fanlar ise aksiyel 
yapıda olmaktadırlar [6].

                                              Şekil 4               Şekil 5
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4.2. Aksiyel Fanlar
Aksiyel fanların genel yapısına baktığımızda, yüksek 
debi düşük basınç uygulamalarında verimli oldukla-
rını görürüz. Aksiyel fanların bakımı ve montajı ko-
lay olup, kanat açıları değiştirilerek farklı çalışma 
noktalarına adapte edilebilirler.

Bu fanlar maden büyüklüğüne göre nadiren ana şaft 
fanı olarak kullanılmakla birlikte genellikle booster 
(güçlendirici) fan olarak kullanılırlar. Kömür maden-
lerinde booster fan kullanımına ABD’de izin veril-
memekle birlikte, bununla ilgili yönetmelik düzen-
lemeleri devam etmekte olup, ileride kullanım yolu 
açılacaktır. Diğer gelişmiş maden üretici ülkelerde 
ise, gerekli şartlar sağlandığı sürece kömür madenle-
rinde de booster fan kullanılabilmektedir [7].

Aksiyel fanlar maden tipine göre yüksek sıcaklık 
dayanımlı F300/F400 ya da ex-proof olarak üreti-
lebilmektedirler. Aksiyel fanlar yapısı gereği 3 ana 
bileşenden oluşur. Bunlar; kanatlar, motor ve fan 
gövdesidir. Enerji, kanatların dönmesi ile taşınan ha-
vaya transfer edilir. Fan kanat profilleri aerodinamik 
olarak tek yönlü (unidirectional) ve çift yönlü (rever-
sible) olarak iki farklı yapıdadırlar. Maden havalan-
dırma uygulamalarında acil bir durumda işçilerin her 
zaman alıştıkları yoldan kaçmasını sağlamak için tek 
yönlü fanlar kullanılır ve sistem de buna göre dizayn 
edilir. Gerçek çift yönlü fanların kullanıldığı durum-
lar da nadiren mevcuttur.

Fanların kanat profili dışında fan performansını et-
kileyen göbek-çap oranı, kanat sıklığı ve hava akış 

yönü gibi parametreler de seçim sırasında göz önün-
de bulundurulur. Bazı yüksek basınçlı uygulamalar-
da kontra çalışan fanlar esnek kanallar vasıtasıyla 
maden içerisine taze hava taşırlar. Bu uygulamalarda 
cihaz dışı statik basınçlar 3-4 kPa mertebelerini göre-
bilmektedir. Kontra dönüşlü fanların başlıca özelliği, 
fan kanatlarını zıt yönde döndürerek tek fanın yene-
bileceğinin yaklaşık %260 kadar fazlası basıncı ye-
nebilmeleridir. Bu sayede, aksiyel fanlarla da yüksek 
basınçlı uygulamalara çözüm üretilmiş olunur.

Booster(güçlendirici) fan olarak kullanılan aksiyel-
ler maden ocağında giriş ve çıkış arasındaki basınç 
farkının azaltılması, buna bağlı olarak da sızıntı ve 
hava bariyeri oluşumunun minimize edilmesini sağ-
lar. Booster fan kullanımının bir diğer avantajı ise, 
yerüstünde konumlandırılmış olan ana santrifüj fan-
lara düşen yükü azaltması ve yerüstünde daha küçük 
kapasitede motorların kullanılmasını sağlamasıdır. 
Bu fanlar maden içerisinde fana paralel, hava geçir-
meyen kapılarla birlikte yerleştirilirler. Bu kapılar 
hem insan geçişi için kullanılır, hem de devreye alma 
esnasında fanı yüksüz kaldırmaya yararlar.

4.3. Atex Fanlar
Özellikle kömür madenlerinde yeraltına yerleştirile-
cek fanlar için bir diğer önemli özellik ise patlamaya 
karşı koruma (explosion-proof) özelliğidir. 1994 yı-
lında AB normlarına giren ATEX 94/9/EG direktifi, 
ismini “Atmosphères Explosibles” yani “Patlayıcı 
Ortam”dan almaktadır.

Atex 94/9/EC direktiflerine göre kömür madenleri 
sürekli risk grubuna girmektedir. Kömür madenleri 
içerisinde kullanılacak olan fanlar içerisinde barın-
dırdıkları kömür tozu ve metandan dolayı sabit risk 
grubuna girmekte olup, grup I kategori M1 sınıfında 
ekipman kullanımı gerektirmektedirler. Grup I fanlar 
en yüksek sınıf patlama korumasında özel bir yapıya 
sahiptirler. Kullanılacak olan fan pervanesi ile gövde 
arasında sürtünme ihtimaline karşı yeterli boşluk ol-
ması, pervane çevresinin bakır halkayla kaplanması, 
özel ex-proof motor kullanımı ve bazı fanlarda pnö-
matik motor kullanılması alınan önlemler arasında 
sayılabilir.
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5. SONUÇ
Madenler her zaman haftada yedi gün, günde 24 saat 
çalışmayabilir veya her gün aynı aktiviteleri aynı dü-
zende ve hızda gerçekleştirmeyebilirler. Bir vardiya 
sırasında madende önceden takvime bağlanmış olan 
faaliyetler sürekli olarak gerçekleştirilmez çünkü ça-
lışanların yeryüzeyinden yeraltındaki çalışma alanla-
rına gidip gelmeleri, ekipmanları taşımaları, güven-
lik ve bakım fonksiyonlarını yerine getirmeleri, diğer 
çalışanlara bilgi vermeleri veya bilgi almaları gerek-
mektedir. Buna ilave olarak, farklı vardiyalar sıra-
sında örneğin öğle yemeği molası gibi birden fazla 
ara verilebilmektedir ve bu sürelerde çalışanlar aktif 
çalışma alanları veya yüzeylerinden çıkmaktadırlar. 
Bunun yanında, örneğin kaya parçalamak için pat-
layıcı kullanılan zamanlarda olduğu gibi, madende 
çalışma yapılmadığı ve yeraltında hiç bir personelin 
bulunmadığı uzun süreler söz konusu olabilir. Faa-
liyetlerin mekânsal ve zamansal dağılımlarının ve 
yoğunluklarının sürekli olarak değiştiği göz önünde 
bulundurulursa madenin hava akış gereklilikleri de 
sürekli olarak değişmekte ve sık olarak yeniden hava 
dağıtımı planlaması yapılması gerekmektedir. An-
cak, madencilik endüstrisinde üretimin aksamaması 
için her zaman için bir çalışma alanının ya da alanla-

rının ya da madenin tamamının havalandırması sağ-
lanmalıdır. Bir yandan enerji tasarrufu düşünülürken 
diğer yandan gerekli havalandırmayı sağlamak için 
etkili bir program gereklidir.
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Başlayarak)

Cihaz grubu Kategori Ekipman Koruma 
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ÖZ
Son yıllarda mekanik ısı pompalarının daha yüksek COP değerlerine ulaşması için hibrit sis-
temlerin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu makalede buhar sıkıştırmalı ısı 
pompalarının adsorpsiyonlu ısı pompası veya komponentleri ile nasıl kombine edilebileceği li-
teratürdeki verileri çerçevesinde kıyaslanmıştır. Önerilen sistemler tek çevrimli ve çift çevrimli 
hibrit sistemler olarak sınıflandırılmıştır. Tek çevrimli sistemlerdeki, buhar sıkıştırmalı ve ad-
sorpsiyonlu çevrimlerde aynı soğutucu akışkan dolaşmaktadır. Çift çevrimli hibrit sistemlerde 
ise, iki ayrı çevrim mevcuttur. Bu çevrimler arasında sadece ısı alışverişi gerçekleşmektedir. 
Önerilen hibrit sistemlerin eldeki veriler ışığında etkinlik katsayısı ve

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyonlu Isı Pompası, Mekanik Isı Pompası, Hibrit Sistem.
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The double-cycle hybrid system has two separate cycles and heat exchange is taken place betwe-
en these cycles. The enhancement of performance of suggested hybrid systems has been examined 
in the light of performed literature research and the advantages and disadvantages of the propo-
sed hybrid systems were compared and discussed.
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1. GİRİŞ
Günümüzde gerek endüstriyel gelişmeler gerekse ya-
şam alanında konfor şartlarının sağlanabilmesi için 
enerji tüketimi giderek artmaktadır. Isıtma ve soğut-
ma sistemlerinin enerji ihtiyacını karşılamak, fosil 
yakıtların rezervlerinin azalmasıyla aynı paralellikte 
maliyetli hale gelmektedir. Bu durum, ısıtma ve so-
ğutma sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynakları 
veya atık ısı kullanımına yöneltmekte ve ısı pompa-
lı sistemlerinin tercih edilmesine neden olmaktadır. 
Bilindiği gibi ısı pompaları mekanik ve termal ısı 
pompaları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Mekanik 
ısı pompaları, ısı taşıyan soğutucu akışkanı mekanik 
yöntemler ile sıkıştırarak ortam sıcaklığını arttırmak 
ya da azaltmak için kullanılmaktadır. Genelde meka-
nik iş girişi, birincil enerji kaynaklarından (kömür, 
fuel oil) yararlanılarak üretilen elektrik enerjisinin 
mekanik güce dönüştürülmesiyle sağlanmaktadır. 
Mekanik ısı pompalarının yüksek COP değerlerine 
sahip olmaları tercih sebebidir ancak mekanik ısı 
pompalarında kullanılan soğutucu akışkan doğaya 
zarar vermektedir. Bu zarar ve birincil enerji kaynak-
larına olan ihtiyacın azaltılması isteği sektörde alter-
natif ısı pompaları arayışı başlatmıştır. Bu nedenle 
çevre dostu ve birincil enerji kaynaklarından daha 
az enerji tüketen inovatif teknolojilere dayalı yüksek 
performanslı ısı pompalarının geliştirilmesi üzerine 
çalışılmaya başlanmıştır. Termal ısı pompaları, atık 
ısı kaynakları, güneş enerjisi, jeotermal enerji veya 
herhangi bir ısı kaynağını doğrudan kullanarak so-
ğutma etkisi yaratabilmeleri ve çevre dostu olma-
ları nedeni ile araştırmacı ve sanayicilerin dikkatini 
çekmektedir. Termal enerji ile çalışan ısı pompaları 
da kendi aralarında adsorpsiyonlu, absorpsiyonlu ve 
kimyasal ısı pompaları olmak üzere üçe ayrılabilir. 
Enerji krizleri sebebiyle adsorpsiyonlu ısı pompaları 
üzerine araştırmaların son yıllarda giderek yoğunlaş-
ması ileride yaygın olarak kullanılabileceğini göster-
mektedir. Bu tip sistemler, enerjiyi depolayabilme ve 
daha sonra kesikli olarak kullanabilme imkanı yarat-
masından dolayı da uygulama avantajı sağlamakta-
dır. Adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimleri ilk defa 
Faraday tarafından tanımlanmış, ticari amaçlı soğu-
tucu (veya ısı pompası) girişimi ise 1920’de başla-
mıştır [1-2]. Türkiye’ de ise Ülkü ve grubu tarafından 
silika jel/su ve doğal zeolit/su çiftlerinin kullanıldığı 

teorik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır [1-5]. Son 
yıllarda ise, aynı grup adsorpsiyonlu ısı pompaları 
üzerine çalışmalarına devam etmekte ve adsorbent 
yataklardaki ısı ve kütle transferinin simülasyonunu 
yaparak, verimli ve kompakt adsorbent yatak tasa-
rımları üzerinde çalışmaktadırlar [6-9].

Adsorpsiyonlu ısı pompasının çalışma prensibi ta-
mamen adsorpsiyon ve desorpsiyon olayına dayan-
maktadır. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında sisteme 
verilen enerji desorpsiyon işlemini sağlamaktadır. Bu 
nedenle adsorpsiyonlu ısı pompaları çevriminde de-
sorpsiyon işlemini sağlayabilen her türlü ısı kaynağı 
ile çalışılabilmektedir. Adsorpsiyonlu ısı pompaları, 
adsorbent, adsorbent yatağı, kondenser, evaporatör, 
genleşme vanası ve adsorbattan oluşmaktadır. Soğut-
ma periyodunda buharlaştırıcıda bulunan adsorbat 
çevreden ısı çekerek buharlaşmakta, adsorbent ya-
tağında kuru durumda bulunan adsorbent tarafından 
adsorplanmaktadır. Yoğuşma sırasında ise, adsorbent 
yatağına transfer edilen ısı ile adsorbat desorbe edi-
lip, adsorbent yatağını terk etmekte ve yoğuşturucuda 
çevreye ısı bırakarak yoğuşmaktadır. Yoğuşturucuda 
yoğuşan adsorbat daha sonra genleşme vanasından 
geçirilerek basıncı düşürülmekte ve buharlaştırıcıya 
aktarılmaktadır [3].

Adsorpsiyonlu ısı pompaları basit bir çalışma pren-
sibine sahip olmalarına rağmen yüksek etkinlik 
katsayılarında çalışabilmesi için özel tasarımlar ge-
rektirmekte ve bu uygun tasarımlar üzerinde çeşitli 
ülkelerde değişik adsorbent-adsorbat çiftleriyle çalı-
şılmaktadır. Ancak, diğer bir düşünce ise adsorpsi-
yonlu ısı sistemlerini veya komponentlerini meka-
nik ısı pompalarında kullanarak mevcut sistemlerin 
etkinlik katsayısını arttırmaktır. Bu düşünce, son 
zamanlarda araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu 
konuda bilimsel ve teknik yayınların yanısıra pa-
tentlerin başvurusunda önemli ölçüde artış olmuştur. 
Bu çalışmada adsorpsiyonlu ısı pompalarının buhar 
sıkıştırmalı ısı pompası ile kombine edilmesi sonu-
cunda oluşan hibrit sistem tasarımları araştırılmıştır.

Hibrit sistemlerde adsorpsiyonlu ısı pompası tercih 
edilmesinin sebebi düşük sıcaklıklardaki ısı kaynak-
larının değerlendirilmesine olanak sağlayarak ek so-
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ğutma etkisi getirmesidir. Çevreye zararlı soğutucu 
akışkanlar ile çalışmayan, sadece atık ısı ile çalışıp 
mekanik enerjiye gereksinim duymayan adsorpsi-
yonlu ısı pompaları sayesinde, enerji etkinliği daha 
yüksek soğutma ve ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi 
mümkün olabilecektir. Kullanım alanı bu kadar geniş 
olan ısıtma ve soğutma sistemlerinde hibrit sistemle-
rinin kullanımı enerji tüketiminde ciddi tasarruflara 
neden olabilecektir.

2. HİBRİT SİSTEMLERİN
    SINIFLANDIRILMASI
Hibrit sistemler, mevcut buhar sıkıştırmalı soğutucu 
sistemlerin teknolojisini değerlendirmekte ve mev-
cut buhar sıkıştırmalı soğutucu üretimi yapan sis-
temlere adapte edilebilmektedir. Dolayısı ile yüksek 
yatırımlar gerektirmeden mevcut soğutucu sistem-
lerde verim artışı sağlayabilirler. Buhar sıkıştırmalı 
ve adsorpsiyonlu ısı pompalarının kombine edilmesi 
(hibrit sistem) üzerine yapılan çalışmalar aşağıda de-
taylı olarak verilmiştir.

Literatürde buhar sıkıştırmalı ısı pompalarının, ad-
sorpsiyonlu ısı pompaları ile tek çevrimli ve çift çev-
rimli olarak kombine edilebildiği görülmüştür. Her 
iki sistemde de amaç, buhar sıkıştırmalı ısı pompa-
sının mevcut COP değerini arttırmaktır. Buhar sıkış-
tırmalı ve adsorpsiyonlu sistem elemanlarının içiçe 
yer aldığı tek çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sı-
kıştırmalı çevrimin soğutucu akışkanı adsorbent ya-
tağı tarafından adsorplanmakta/desorplanmakta olup 
çevrimde ayrıca bir adsorbat yer almamaktadır. Şekil 

1’de gösterildiği gibi tek çevrimli hibrit sistemler tek 
bir soğutucu akışkan ile çalışmaktadır.

Çift çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sıkıştırmalı 
çevrim adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimi ile sade-
ce ısı alışverişinde bulunmakta ve buhar sıkıştırmalı 
çevrimin soğutucu akışkanı ile adsorbent yatak tara-
fından adsorplanan/desorplanan adsorbat karışma-
maktadır (Şekil 2).

Bu çalışmada, literatürde bulunan çalışmalar bu sı-
nıflandırmaya göre gruplandırılmış, hibrit sistemle-
rin verimleri karşılaştırılarak avantaj ve dezavantaj-
ları tartışılmıştır.

2.1. Tek Çevrimli Hibrit Soğutma Sistemleri
Literatür taraması sonucu ulaşabildiğimiz tek çev-
rimli hibrit soğutma sistemleri Tablo 1’de orjinal 
şekilleriyle verilmektedir. Tablo 1’de 3 sütun yer 

Şekil 1. Tek Çevrimli Hibrit Soğutma
Sistemlerine Bir Örnek

Şekil 2. Çift Çevrimli Hibrit Soğutma Sistemlerine Bir Örnek
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almaktadır. İlk sutunda araştırmacıların isimleri ve 
alınan referans numarası, 2. sütunda geliştirdikleri 
sistemin şeması ve 3. sütunda ise hibrit sistemlerden 
elde edilen verim veya verim artışı yer almaktadır. 
Yaptığımız araştırmalar, adsorbent yatağının buhar 
sıkıştırmalı soğutma çevrimine iki yöntem ile kom-
bine edilebileceğinin göstermiştir. Bu yöntemler aşa-
ğıda ayrı ayrı anlatılmaktadır.

Birinci yöntem: Adsorbent yatağını mekanik komp-
resörden önce veya sonra yerleştirerek mekanik 
kompresörün iş gücünün bir kısmını karşılamaktır. 
Bu sistemlerde, ilk olarak termal kompresör (adsor-
bent yatak) ve daha sonra mekanik kompresör kul-
lanılabilir. Bu durumda termal kompresör soğutucu 
gazın basıncını evaporatör basıncından orta derece 
bir basınca getirmekte ve daha sonra soğutucu akış-
kan mekanik kompresöre girerek basıncı kondenser 
basıncına yükseltilmektedir. Diğer bir yöntem ise, 
termal kompresörün mekanik kompresörden sonra 
yerleştirilmesidir. Bu durumda soğutucu akışkanın 
basıncı orta seviyeye mekanik kompresör tarafından 
yükseltilmekte, termal kompresör ile kondenser ba-
sıncına getirilmektedir. Dışarıdan adsorbent yatağa 
verilen ısı yardımıyla soğutucu akışkanın desorpsi-
yonu gerçekleşmekte ve adsorbent yatağın basıncı 
istenilen basınca ulaşmaktadır. Dikkat edilmesi ge-
reken husus, bu çevrimlerde mekanik kompresörde 
sıkıştırılan ve termal kompresörlerde adsorplanan/
desorplanan soğutucu akışkan aynıdır. Bu yönte-
min dezavantaji ise, sistemde desorpsiyon işlemi 
için gerekli süre nedeni ile sistemin kesintili olarak 
çalışmasıdır. Bu problemin giderilmesi için, bazı 
araştırmacılar tarafından iki veya daha fazla adsor-
bent yatak kullanılmıştır. Bir adsorbent yatağında 
adsorpsiyon işlemi gerçekleşirken, diğer adsorbent 
yatakta desopsiyon işlemi gerçekleşmektedir. Bu tip 
sistemlerin diğer bir dezavantaji ise ani yük değişim-
lerine karşı sistemin hızlı bir şekilde davranamama-
sıdır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon işlemi büyük öl-
çüde süreye bağlı olduğundan, bu tip hibrit sistemler 
hızlı davranış gösterememektedir. Ayrıca, mekanik 
kompresörlerde kullanılan yağ, termal kompresör 
için önemli bir sorun olabilir. Termal kompresörde 
bulunan adsorbentin gözenekleri yağ buharı tarafın-
dan tıkanması durumunda adsorpsiyon kapasitesi dü-

şebilmektedir. Bu nedenle, bu tip sistemlerde soğutu-
cu akışkan adsorbent yatağına girmeden önce yüksek 
perfromanslı yağ ayırıcı ünitelerden geçmelidir.

Birinci yöntem bazı araştırmacılar tarafından benim-
senmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Ör-
neğin Tablo1’de gösterildiği gibi Banker ve ark.bu 
tip bir sistem üzerine teorik bir çalışma yapmışlardır 
[10]. Önerilen sistemlerde, HFC 134a soğutucu gazı 
ile çalışan bir hibrit sistem üzerine çalışılmıştır. Ter-
mal kompresörde adsorbent olarak aktif karbon tercih 
edilmiştir. Banker ve ark. iki sistem önermişlerdir, ilk 
önerilen sistemde termal kompresör, mekanik komp-
resörden önce yerleştirilmişken, diğerinde termal 
kompresör mekanik kompresörden sonra yerleştiril-
miş olup iki kompresör arasında da intercooler kul-
lanılmıştır. Sonuç olarak hibrit bir sistemin, tamamen 
mekanik sıkıştırmalı kompresör ile çalışan bir siste-
me göre %40 enerji tasarrufu sağladığı görülmüştür. 
Bu tip hibrit sistemlerin düşük rejenerasyon sıcaklık-
larda bile kullanılabileceği belirtilmiştir. Michel van 
der Pala ve ark. tarafından yapılan bir diğer araştır-
mada aynı yöntem tercih edilmiştir [11]. Çalışma çifti 
olarak silika-jel ve su çifti kullanılmıştır. Çalışma-
nın amacı adsorpsiyonlu sistemin verimini mekanik 
kompresör kullanarak arttırmaktır. Adsorpsiyonlu 
soğutucunun termal verimi, mekanik kompresör kul-
lanılarak %40’dan %60’a yükseltilmiştir. Aynı yön-
temin kullanıldığı bir diğer araştırma Mitsui ve ark. 
tarafından gerçekleştirilmiştir [12]. Tablo1’de görül-
düğü gibi, iki adsorbent yatağı kompresör işinin bir 
kısmını karşılamak için kullanılmıştır. İki adsorbent 
yatağın kullanılması soğutma çevriminde süreklilik 
sağlamaktadır. Inoue ve Honda [12, 13] buhar sıkış-
tırmalı bir çevrime bir adsorbent yatak adapte etmiş-
tir. Kompresörden çıkan yüksek sıcaklıktaki soğutucu 
gaz adsorbent yatağındaki adsorbatın rejenerasyonu-
nu sağlamaktadır. Daha sonra, sistem durduğunda ad-
sorbent yatağındaki adsorbent soğutucu akışkanı ad-
sorplamakta ve ek bir soğutma etkisi yaratmaktadır.

Tek çevrimli hibrit sistemlerin geliştirilmesinde ikin-
ci yöntem ise; adsorbent yatağı soğutucu akışkanın 
basıncını artırmak amacı ile kullanılmaması, onun 
yerine adsorbent yatakların evaporatör ve kondenser 
olarak kullanılmasıdır.
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Tablo 1. Tek Çevrimli Çalışma Çiftleri Geliştiren Araştırmacıların Geliştirdikleri Sistem ve Elde Edilen Verim Artış 
               Oranları

Araştırmacı Önerilen Sistem Etkinlik Katsayısı veya 
Verim Artış Oranı

Banker ve ark.
(2008) [10] %40

Michel van der
Pala ve ark.
(2011) [11]

%60

Mitsui ve ark.
(1999) [12] Belirtilmemiş

Inoue ve Honda
(1999) [12, 13] Belirtilmemiş

Sward ve Levan
(1999) [14] %40
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Başka bir deyişle, mevcut buhar sıkıştırmalı ısı pom-
pasındaki yoğuşturucu yerini adsorsiyon yatağına, 
buharlaştırıcı da desorpsiyon yatağına bırakarak hib-
rit sistem oluşturulabilmesi yöntemidir. Buharlaştırı-
cıda desorpsiyon ısısı, düşük sıcaklıktaki ortamdan 
çekilmekte, yoğuşturucuda ise adsorbent tarafından 
adsorplanan soğutucu akışkanın adsorpsiyon ısı-
sı yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına bırakılmatadır. 
Sward ve Levan [14] ikinci yöntem ile çalışan bir 
hibrit sistem üzerinde çalışmışlardır. Bu araştırmacı-
lar geliştirdikleri çift çevrimli hibrit sistemde CO2/
zeolit, CO2/aktif karbon, ve amonyak/silika jel ol-
mak üzere üç farklı adsorbat/adsorbent ve iki adsor-
bent yatağı kullanmışlardır. Bu çalışma sonucunda 
incelenen hibrit sistem en iyi sonuçları amonyak ve 
silika jel için vermiştir.

2.2. Çift Çevrimli Hibrit Soğutma Sistemleri
Çift çevrimli hibrit soğutma sistemleri, Tablo 2’de 
önerilen sistemlerin orjinal şekilleriyle verilmekte-
dir.

Daha önce de belirtildiği gibi, çift çevrimli hibrit 
soğutma sistemlerinde buhar sıkıştırmalı ve adsorp-
siyon çevrimler birbirleri ile sadece ısı alışverişinde 
bulunmakta ve soğutucu akışkanları karışmamakta-
dır. Athanansiou [15] tarafından önerilen çift çevrim-
li hibrit soğutma sistemi, bir buzdolabına uygulan-
mış ve sistemin şematik şekli Tablo 2’de verilmiştir. 
Bu hibrit soğutma çevriminde iki soğutma sistemi 
mevcut olup evaporatör haznesi, hem mekanik hem 
adsorpsiyonlu sistem vasıtası ile soğutulmaktadır. 
Görüldüğü gibi, iki çevrimin soğutucu akışkanları 
birbirleri ile karışmamaktadır. Bu çalışmada komp-
resör ve kondenser ısısının nasıl desorplama işlemi 
sağlayabildiği anlatılmamıştır. Diğer bir sistem ise, 
Sklenak [16] tarafından geliştirilmiştir. Hibrit çevrim 
bilgisayar odalarının soğutulması için kullanılan bir 
soğutucu üzerinde uygulanmıştır. Mekanik soğutma 
sistemindeki kompresör ve çevrim tarafından çev-
reye atılan ısı bir adsorpsiyonlu soğutucuya akta-
rılmakta ve adsorpsiyonlu sistemi çalıştırmaktadır. 
Böylece ek bir soğutma gücü elde edilmekte ve so-
ğutucu sistemin performansı arttırılmış olmaktadır. 
Sklenak tarafından önerilen buhar sıkıştırmalı çev-

rimdeki ortama atılan ısısının nasıl adsorpsiyonlu ısı 
pompasında kullanılabileceği anlatılmamıştır.

A. Asselman ve Van Vensvoort [17] tarafından ge-
liştirilmiş sistem bir ev tipi buzdolabı üzerinde uy-
gulanmıştır. Buzdolabı buzluk ve soğutucu olmak 
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Buhar sıkıştırmalı 
çevrim sıcaklığı oldukça düşük olması istenen buz-
luk bölümüne hizmet vermektedir.

Buzluk buharlaştırıcı bölümünden çıkan soğutucu 
akışkan, bir ısı değiştirgeci vasıtası ile buhar fazında 
bulunan adsorbatı yoğuşturmakta ve düşük sıcaklıkta 
sıvı haline gelen adsorbat soğutucu bölümünü soğut-
maktadır. İkinci çevrimdeki adsorbat buhar miktarı, 
adsorbent yatağında bulunan adsorbent ve bir elekt-
rikli ısıtıcı tarafından ayarlanmaktadır. Silika jel 
veya zeolit tip adsorbentler bu sistem için önerilmiş-
tir. Diğer bir çalışma ise, Ilis, Mobedi ve Ülkü [18] 
tarafından geliştirilen bir çift çevrimli hibrit soğut-
ma sistemidir. Kompresörden çıkan gazın sıcaklığı 
yüksek olup ısısı bir ısı değiştirgeci aracılığıyla bir 
adsorbent yatağına transfer edilmekte ve rejeneras-
yon işlemi gerçekleşmektedir. Bu transfer özel bir 
ısı değiştirgeci vasıtası ile yapılmaktadır. Yüksek 
basınç ve sıcaklıktaki soğutucu akışkan adsorbent 
ile temas halinde bulunan borular içinden geçmek-
te ve ısısını adsorbente bırakarak desorpsiyon işlemi 
gerçekleşmektedir. Görüldüğü gibi sistem tek (veya 
çift) buharlaştırcı ve çift yoğuşturucudan oluşmak-
tadır. Adsorpsiyonlu soğutma çevrimi sayesinde ek 
bir soğutma gücü elde edilmekte ve sistemin toplam 
COP değerinin yükseltilebileceği teorik olarak gös-
terilmektedir. Bu sistem için adsorbent olarak silika 
jel, zeolit veya aktif karbon önerilmiştir.

Yukarıda yapılan literatür araştırması, hibrit sistem-
ler üzerine çalışmaların daha çok özel firmalar tara-
fından yapıldığını, bu nedenle geliştirilen sistemler 
ile ilgili araştırma makalelerinden daha fazla paten-
tin mevcut olduğunu göstermiştir. Patentlerde geliş-
tirilen sistem ve teknoloji genel anlamda korunmaya 
çalışıldığı için, önerilen sistemlerin detaylarına ula-
şılamamıştır.
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Tablo 2. Çift Çevrimli Çalışma Çiftleri Geliştiren Araştırmacıların Geliştirdikleri Sistem ve Elde Edilen Etkinlik
               Katsayısı ve Verim Artış Oranları

Araştırmacı Önerilen Sistem Etkinlik Katsayısı veya 
Verim Artış Oranı

A. Athanansiou
(2010) [15] Belirtilmemiş

B. Sklenak
(2008) [16] COP=6,7

A.Asselman,
Van Vensvoort

(1983) [17]
Belirtilmemiş

Ilis, Mobedi,
Ulku (2014)

[18-20]
%30
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SONUÇ
Son yıllarda adsorpsiyonlu ısı pompalarının kulla-
nıldığı hibrit sistemler üzerine birçok araştırma-ge-
liştirme yapılmıştır. Bu makalede buhar sıkıştırmalı 
çevrimlerin adsorpsiyonlu çevrimlerle birleştirildiği 
hibrit sistemlerle ilgili ulaşılabilen araştırmalara yer 
verilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı bilimsel makale 
olarak yayınlanmış olup bir kısmı ise farklı firmala-
rın patentleri olarak literatürde bulunmaktadır. Öne-
rilen sistemler incelenmiş, bunun sonucunda hibrit 
sistemler iki grupta; a) tek çevrimli hibrit sistemler, 
b) çift çevrimli hibrit sistemler olmak üzere sınıflan-
dırılabileceği gösterilmiştir. Literatürde önerilen hib-
rit sistemler bu sınıflandırmaya göre açıklanmıştır. 
Tek çevrimli hibrit sistemlerde tek çalışma akışkanı 
yer almaktadır. Önerilen hibrit sistemlerin orjinal şe-
matik şekilleri iki tablo halinde sunulmuştur. Sonuç 
olarak; gerek adsorpsiyonlu çevrim ve mekanik çev-
rim arasında ısı alışverişi olduğunda gerekse adsor-
bent yataklar mekanik çevrime dahil edildiğinde hib-
rit sistemlerin kullanılması, mevcut mekanik sisteme 
kıyasla verim artışına neden olmaktadır. Bu durum 
günümüzde yaygın olarak kullanılan buhar sıkıştır-
malı ısı pompalarının adsorpsiyonlu ısı pompaları ile 
birleştirilerek daha yüksek COP değerlerinde çalışa-
bileceğini göstermektedir.
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ÖZ
İnsanların toplu halde yolculuk yaptığı otobüs kabinleri iklimlendirilmesi zaruri ortamlardan 
bir tanesidir. Otobüsler, yakın veya orta uzaklıktaki mesafelere seyahat için insanların sıklıkla 
tercih ettikleri araçlardan birisidir ve çok sayıda insanın uzun süreli seyahatlerinde temiz ve ısıl 
açıdan konforlu bir ortamın temini için kabinlerinin iklimlendirilmeleri son derece önemlidir. 
Yaşam mekânlarında olduğu gibi otobüslerin iklimlendirilmesinde de amaç, ortamın ısıtılması, 
soğutulması, neminin uygun değerlerde tutulmasının yanı sıra temiz bir iç ortamın teminidir. Bu 
kapsamda mevcut çalışmada otobüs kabini iklimlendirilmesinde iç çevresel şartlar ele alınmıştır. 
Çalışmada öncelikle otobüs klima sistemleri tanıtılmış, daha sonra ise otobüslerde ısıl konfor, iç 
hava kalitesi ve enerji verimliliği üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar özetlenerek değerlen-
dirilmiştir. Daha sonra ise piyasada mevcut otobüs iklimlendirme sistemlerinin özelliklerinden 
bahsedilmiş, şehirler arası otobüslerde kabine alınan taze hava miktarının karbondioksit (CO2) 
emisyonları üzerine etkisi incelenmek suretiyle elde edilen bulgular özetlenmiş ve öneriler su-
nulmuştur.
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ABSTRACT
The bus cabin where people travel together is one of the essential air-conditioned environments. 
Buses are frequently preferred for close or medium distance travels and air-conditioning of their 
cabins are extremely important for providing thermally acceptable and clean indoor environment 
for a large number of people during long-term trips. As in living spaces, the purpose of the air-
conditioning in the bus cabin is to supply heating, cooling, humidification / dehumidification at 
the appropriate values and also providing a clean indoor environment. In this context, the indoor 
environmental conditions in the air-conditioned bus cabin are discussed in the present study. At 
first, bus air conditioning systems have been introduced, and then the recent studies conducted 
on thermal comfort, indoor air quality and energy efficiency in the buses are summarized and 
evaluated. The characteristics of the existing bus air-conditioning systems on the market has also 
been mentioned, the findings are summarized and recommendations are presented by examining 
the effects of fresh air intake the bus cabin on the carbon dioxide (CO2)  emissions in the long-
distance buses.
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1. GİRİŞ
Çok çeşitli teknolojiler ve sistemler vasıtasıyla gü-
nümüzde yaygın olarak kullanılan iklimlendirme 
sistemlerinin amacı; bu ortamı kullanan insanlara 
kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam 
havası hazırlamaktır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken 
enerji tüketiminin minimum olmasına da tabi ki dik-
kat edilmelidir. İklimlendirme işlemi yapılacak bir 
hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin ekono-
mikliği ve güvenilirliğinin yanında hacimde çalışan, 
ikamet eden veya seyahat edenler için ısıl konforun 
ve temiz bir ortam havasının sağlanması da konuy-
la ilgili mühendislerin ilgi alanına girmektedir. Isıl 
konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali”, 
ergonomi ise “insanların anatomik özelliklerini, ant-
ropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite 
ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iş 
ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, 
organik ve psikososyal stresler karşısında, sistem 
verimliliği ve insan-makina-çevre temel yasalarını 
ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir araştırma 
ve geliştirme alanı” olarak tanımlanmaktadır [1, 2]. 
Konfor bir düşünce hali olduğu ve çalışılan ortamın 
ısıl koşulları insan verimliliğini etkilediği için ısıl 
konfor ergonominin bir konusu olarak da ele alına-
bilir ve incelenebilir. Çünkü konforlu olmayan bir 
ortamda ikamet eden insan üzerindeki pozitif veya 
negatif yöndeki ısıl yük, dikkatin dağılmasına ve ne-
ticesinde performansın düşmesine sebep olabilir. Ki-
şiye göre değişimler, yaş, ortama uyum sağlama, cin-
siyet, hava akımı (cereyan) ve asimetrik ısıl ışınım 
gibi detay noktalar dışında konfora etki eden en te-
mel faktörler kişisel ve çevresel parametreler olarak 
iki grup altında toplanabilir [3]. Kişisel parametreler;

• Kişinin giyinme durumu,
• Kişinin aktivite düzeyi
Çevresel parametreler ise;
• Ortam sıcaklığı,
• Ortam bağıl nemi,
• Ortamdaki hava hızı,
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı ola-

rak ortalama ışınım sıcaklığı,
olarak sıralanabilir.

İklimlendirme sistemlerinden beklenen diğer önemli 

amaç ise bahsedildiği üzere kabul edilebilir kalitede 
temiz iç ortam havası hazırlamaktır. İç hava kalitesi 
kavramı, yaşanan hacimlerde teneffüs edilen havanın 
temizliği ile ilgilidir ve konu, ASHRAE Standart 62 
[4] “Ventilation for Accaptaple Indoor Air Quality” 
başlıklı standartta geniş bir biçimde ele alınmaktadır. 
Bu standartta kabul edilebilir iç ortam hava kalitesi; 
yetkili otoriteler tarafından belirlenen zararlı deri-
şiklik düzeylerinin üzerinde bilinen hiçbir kirletici 
madde içermeyen ve bu havayı teneffüs eden önemli 
çoğunluktaki insanın (%80 veya daha fazla) havanın 
kalitesiyle ilgili herhangi bir tatminsizlik hissetme-
diği hava olarak tanımlanmaktadır. İç hava kalitesini 
bozan ve kirlilik oluşturan zararlı maddeler ve bunla-
rın kaynakları şu şekilde gruplandırılabilir [5];

• Canlıların (özellikle insanların) solunumları ve ay-
rıca yanma kaynaklı karbondioksit miktarı,

• İnsan kaynaklı koku,
• Çevre ve insan kaynaklı mikroorganizmalar,
• Çevre ve pişirme gibi insan faaliyetleri kaynaklı 

nem (bu faktör ısıl konfor için de önemlidir),
• Toprak kaynaklı radon gazı,
• Eşya veya bina elemanları kaynaklı organik buhar-

lar,
• Çevre ve eşya kaynaklı toz,
• Çevre kaynaklı alerjen maddeler ve canlılar,
• İnsan kaynaklı sigara dumanı,
• Yukarıda sayılanlar dışında hava kalitesine etken 

diğer faktörler (elektronik kirlenme, radyasyon 
gibi).

İklimlendirilen ortamlardaki kirleticileri dâhili ve ha-
rici kaynaklı olarak sınıflandırabilmek de mümkün-
dür. Klimatize edilen ortamda bulunan veya kullanı-
lan yapıştırıcılar, kaplama ve döşemeler, bazı ahşap 
ürünler, kullanılan temizlik malzemelerinden yayılan 
formaldehit de içeren uçucu organik bileşikler dâhili 
kaynaklar olarak örneklendirilebilir. İklimlendirilen 
ortama taze hava olarak alınan havanın çevrede di-
ğer kaynaklardan atılan kirli hava olma olasılığı da 
söz konusudur. Bu, özellikle taşıtların iklimlendiril-
mesinde, şehiriçi ulaşımda ortaya çıkabilme olasılığı 
yüksek olan ve harici kaynaklı kirletici olarak adlan-
dırılabilecek bir durumdur. Gerek dâhili gerekse ha-
rici kaynaklı kirleticilerde verilen örnekler kimyasal 
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kirleticilerdir. Bunların dışında bakteri, küf, polen ve 
çeşitli virüsler gibi biyolojik kirleticiler de klimatize 
edilen ortamlar için dikkate alınması gereken kirle-
tici türleridir. Biyolojik kirleticiler iklimlendirme 
sistemlerinde özellikle kanallar, nemlendiriciler ve 
drenaj tavalarında biriken sularda ortaya çıkabilecek, 
riskli kirleticilerdir [5].

İç hava kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek 
metotlar ise şu şekilde sıralanabilir;

• Kirletici kaynağın kontrolü ve azaltılması veya yok 
edilmesi,

• Zararlı kirleticilerin henüz ortama karışmadan kay-
nağında tutulması ve bertaraf edilmesi,

• Sirküle edilen havanın filtrasyonu ve temizlenmesi,
• Yeteri miktar taze havanın iklimlendirilen hacme 

beslenmesi, yani havalandırma.

Bahsedilen bu metotlardan ilki ideal gibi görünse de 
uygulaması oldukça güçtür. Kirleticiyi kaynağında 
tutma ise mutfak havalandırması gibi kaynağın net 
olarak tespit edilebildiği durumlarda uygulanabilir 
gözükmektedir. Filtrasyon aktif olarak kullanılan ve 
günden güne gelişen bir teknolojidir. Özellikle hava-
landırmanın mümkün olmadığı uygulamalarda (alın-
ması planlanan dış hava da kirli olabilir) önem arz 
eder. Fakat çok farklı türde ve miktarda kirleticinin 
hâsıl olması durumunda filtreleme işleminin başarısı 
da kısıtlanır. Günümüzde en etkin yöntem ise hava-
landırmadır. Klimatize edilen ortamdaki kirlilik ora-
nını azaltmak dolayısıyla kabul edilebilir mertebede 
temiz iç ortam havası elde edebilmek için uygulamaya 
bağlı olarak değişen miktarlarda taze havanın mahale 
gönderilmesi ideal ancak maliyeti yüksek bir uygu-
lamadır. En ideal yöntem olan havalandırma uygula-
nırken toplam kalitede dikkate alınması mecburi olan 
ısıl konfor ve özellikle enerji verimliliği kavramları 
kesinlikle unutulmamalıdır. Havalandırma yapılırken 
minimum enerji tüketimini sağlayabilmek önemli bir 
hedef olmalıdır. Günümüzde bu kapsamda ısı geri ka-
zanım sistemleri, iklimlendirilen ortamlarda havalan-
dırma yapılırken ortamı kullanan insanların ısıl konfor 
algısının bozulmaması yanı sıra yeteri kalitede temiz 
havanın temini ve minimum enerji tüketimi sağlaması 
amacıyla vazgeçilmez hale gelmiştir [5].

Genel değerlendirmelerden de görüleceği üzere, 
klimatize edilen her türlü ortam için iç çevre şartla-
rı ele alınırken ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji 
verimliliği bir bütün olarak değerlendirilmesi ge-
reken önemli kavramlardır. Zira herhangi biri için 
yapılacak bir değişiklik veya iyileştirme bir diğerini 
de önemli derecede etkilemektedir. İnsanların toplu 
halde yolculuk yaptığı otobüs kabinleri de iklimlen-
dirilmesi zaruri ortamlardan bir tanesidir. Otobüsler, 
yakın veya orta uzaklıktaki mesafelere seyahat için 
insanların sıklıkla tercih ettikleri araçlardan birisidir 
ve çok sayıda insanın uzun süreli seyahatlerinde te-
miz ve ısıl açıdan konforlu bir ortamın temini için 
kabinlerinin iklimlendirilmeleri son derece önem-
lidir. Yaşam mekânlarında olduğu gibi otobüslerin 
iklimlendirilmesinde de amaç, ortamın ısıtılması, 
soğutulması, neminin uygun değerlerde tutulmasının 
yanı sıra temiz bir iç ortamın teminidir. Bu kapsamda 
mevcut çalışmada otobüs kabini iklimlendirilmesin-
de iç çevresel şartlar ele alınmıştır. Çalışmada önce-
likle otobüs klima sistemleri tanıtılmış, daha sonra 
ise otobüslerde ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji 
verimliliği üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar 
özetlenerek değerlendirilmiş, daha sonra ise piyasa-
da mevcut otobüs iklimlendirme sistemlerinin özel-
liklerinden de bahsedilmek suretiyle elde edilen bul-
gular özetlenmiş ve öneriler sunulmuştur.

2. OTOBÜSLERDE KLİMA SİSTEMİ
Otobüslerde ısıtma için gerekli ısı, aracın motor so-
ğutma suyundan veya dizel yakıtlı brülörlü bir sis-
tem tarafından sağlanmakta iken soğutma ve nem ile 
ilgili kontroller tavan tipi (roof top) klima cihazları 
ile yapılmaktadır. Bu klima cihazları split tiptedir ve 
hava soğutmalı dış ünite kondenser otobüsün üst kıs-
mında ince ve uzun bir gövde içerisinde bulunurken, 
iç ünite evaporatörler ise kabin içerisindedir ve sant-
rifüj fan destekli hava kanallarına bağlantılıdır. Kli-
ma kompresörleri ise sabit hızlı işletme şartlarının 
sağlanabilmesi için genellikle yedek motor tahrik-
lidir. Ancak hala ana motordan tahrikli kompresöre 
sahip klimalarda bulunmaktadır. İster şehirler arası 
ister şehiriçi otobüsü olsun, klima sistemi araçtaki 
en büyük ikinci enerji tüketimine sahip elemandır. 
Araç motorundan tahrikli kompresörü olan klima-
larda manyetik kavrama kullanılmaktadır ve klima 
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sistemi devreye girdiğinde sürücü aracın gücündeki 
düşüşü kolaylıkla hissedebilmektedir. Bütün bun-
ların yanı sıra klima sistemi performansının otobüs 
iç ve dış ortam şartlarına bağlı olan günlük soğut-
ma yükünün salınımından etkilendiği de tecrübeler 
ile sabittir. Örnek olarak kapıların açılıp kapanması, 
güneş yükündeki değişimler ve kabin içindeki yolcu 
sayısına bağlı olarak kabin soğutma yükü değişken-
lik arz edecektir.

Bir örnek olması açısından soğutma yükünün saatlik 
değişimi Şekil 1’de sunulmuştur. Bu soğutma yükleri 
tropikal ülkeler için ASHRAE 1997’ye göre Manso-
ur ve ark. [6] tarafından oluşturulan simülasyondan 
elde edilen verilerden oluşmaktadır. Şekilden açık-
ça görülebileceği üzere, otobüsler için soğutma ka-
pasitesi gün içindeki saatlerde oldukça değişkendir. 
Gerek pik yükü karşılayabilmek gerekse ilk çalıştır-
mada kabin içini konfor şartlarına hızlı bir şekilde 
ulaştırmak amacıyla otobüs klimaları yüksek kapa-
siteli olarak tasarlanırlar. Bu nedenle otobüs klima-
ları 136.000-150.000 Btu/h gibi yüksek kapasitelere 
sahiptirler ve soğutulan hava debisi 2.000 ile 6.000 
m3/h arasındadır [7].

Küçük ölçekli araçlarda klima sistemleri termostat 
kontrollü olarak aç-kapa (on/off) çalışmaktadır. Oto-
büs klima sistemlerinde bu tip kontrol çeşitli sakın-

calar içermektedir. Küçük araçların klima sistemleri 
ile karşılaştırıldığında bir otobüs kliması kompresö-
rünün hacim kapasitesi oldukça büyük olduğu için, 
kompresör her çalıştığında yüksek bir atalet momen-
ti oluşmaktadır. Eğer kısa bir zaman aralığında bu 
aç-kapa sık bir şekilde tekrarlarsa, sistem kararsız 
bir davranışa sürüklenmektedir ki bu da kompresö-
rün çok çabuk arıza yapmasına sebep olabilmekte-
dir. Uygulamada, çoğu konvansiyonel otobüs klima 
sistemi termostat kontrolüne sahip değildir ve bu 
nedenle kompresör sürekli olarak maksimum ka-
pasitede çalışmaktadır. Tabii ki bu da kısmi yükler-
de aşırı soğumaya ve fazla enerji tüketimine sebep 
olabilmektedir. Bazı prototip sabit sistemlerde kul-
lanılan diğer bir kontrol stratejisi ise değişken hızlı 
kompresörlerdir. Fakat bu strateji de mobil sistemler 
için uygulanabilir değildir. Değişken hızlı kompre-
sörler, yüksek ilk yatırım maliyetleri yanı sıra kuru-
lumlarındaki zorluklar sebebiyle tüketicilere cazip 
gelmemiştir. Bu sistemlerin geri ödeme süreleri de 
oldukça uzundur. Değişken hızlı kompresörlere ben-
zer şekilde elektronik genleşme valfleri de pahalı ku-
rulum maliyetlerine sahiptir. Değişken deplasmanlı 
kompresörler ise pistonun strok uzunluğunu değiştir-
mektedir ve böylece klima sistemi arzu edilen anlık 
soğutma yükünü karşılayabilmektedir. Bu tip komp-
resörler değişken soğutma yüklerini karşılarken sü-
rekli çalışma avantajına sahiptirler. Fakat bu komp-
resörler sabit deplasmanlı kompresörlere nazaran 
daha kompleks ve daha az emniyetlidir. Bunlara ek 
olarak bu tip kompresörler, özellikle düşük dış ortam 
sıcaklıklarında kondenser basıncının dizayn değeri-
nin çok altına düşmesi durumunda soğutucu akışkan 
debisindeki ani değişimlere bağlı olarak karasız sis-
tem davranışı gösterebilmektedir [6].

Konvansiyonel bir otobüs klima sisteminin şematik 
diyagramı Şekil 2’de verilmiştir. Sistem, kabinin her 
iki tarafındaki yolcular için havanın şartlandırılma-
sında kullanılmak üzere 2 adet ve ön tarafta şoför 
mahalinin soğutulması için bir adet olmak üzere top-
lam üç adet evaporatör grubu ile bir adet kompresör, 
bir kondenser ve termostatik genleşme valflerinden 
oluşur. Her bir yolcu sırası ile şoför mahali için di-
zayn edilen evaporatörler paralel bağlı hat üzerinde-
dir. Soğutucu akışkan buharı kompresörde yüksek 

Şekil 1. Tropikal Ülkeler İçin Otobüs Kabini Soğutma 
Yüklerinin Anlık Değişimi [6]
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basınç ve sıcaklığa basılarak büyük kapasiteli kon-
densere gönderilir. Soğutucu akışkan buharı konden-
serde yoğuşma için gerekli ısıyı dış ortama atarak 
yoğuşur. Kondenserden dağıtıcıya gelen soğutucu 
akışkan termostatik genleşme valflerinde kısılarak 
ıslak buhar fazında evaporatörlere girer. Soğutucu 
akışkan kabinin soğutulması için gerekli ısıyı her bir 
evaporatörde ortamdan çekerek kızgın buhar fazın-
da toplayıcıya ulaşır. Her bir evaporatörden gelen 
kızgın buhar fazındaki soğutucu akışkan toplayıcıda 
birleşerek tekrar kompresöre doğru yol alır ve döngü 
devam eder. Kabinin her iki yanında ve şoför ma-
halindeki evaporatörler üzerinden fanlar vasıtasıyla 
sirküle edilerek soğutulan hava, menfezlerden iç or-
tama aktarılır.

3. OTOBÜSLERDE ISIL KONFOR ve ENERJİ 
    VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN
    ÇALIŞMALAR
Mansour ve ark. [6] çalışmalarında, enerji verimlili-
ği sağlamak ve yolcuların ısıl konfor hissini iyileş-
tirmek amacıyla kısmi soğutma yükü koşullarında 

çalışan yeni tavan tipi çoklu çevrim klima 
sistemi için geliştirdikleri otomatik kont-
rol stratejisini sunmuşlardır. Şekil 2’de 
sunulan konvansiyonel otobüs klima sis-
temlerinin, gerek pik yükleri karşılamak 
amacıyla gerekse ilk çalıştırmada kabinin 
çok çabuk konfor sıcaklığına erişmesi için 
büyük kapasitelerde seçildiğinden bahse-
derek, önerdikleri çoklu çevrim sistemi ele 
almışlardır. Önerdikleri bu çoklu çevrim 
sistem ile soğutma kapasitesinin düşük 
kaldığı saatlerde daha konforlu bir orta-
mın temin edilebileceğini, aynı zamanda 
enerji tasarrufunun da sağlanacağını gös-
termişlerdir. Şekil 3’de şematik gösterimi 
sunulan bu çoklu çevrim klima sistemde 
birden fazla ünite kullanılabilmekte ve 
her bir ünite bir bağımsız kompresör, kon-
denser ile kısılma vanası içerirken tek bir 
evaporatörün yüzey alanı paylaşılmakta-
dır. Tabii ki böyle bir sistem mükemmel 
bir kontrol stratejisine sahip olmalı ki hem 
konfor hem de enerji verimliliği sağlana-Şekil 2. Konvansiyonel Otobüs Kliması Şematik Diyagramı [7]

Şekil 3. Çoklu Çevrim Otobüs Klima Sisteminin
Şematik Gösterimi [6]
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bilsin. Önerilen kontrol sistemi iç ortam set sıcaklığı 
ile (21-22 ve 23 °C) evaporatör hava giriş sıcaklığı 
arasındaki farka bağlı olmak üzere 4 farklı çalışma 
moduna bağlıdır. Bu modlar şu şekilde sıralanmış-
tır; sıfırıncı mod: tüm sistem kapalıdır ve sadece 
evaporatör fanları çalışmaktadır, birinci mod: her 
iki kompresör de tam kapasiteli fan ile çalışmakta-
dır, ikinci mod: sadece bir kompresör tam kapasite-
li fan ile çalışmaktadır ve üçüncü mod: sadece bir 
kompresör kısmi fan kapasitesinde çalışmaktadır. 
Önerilen sistem ve kontrol stratejisi deneysel olarak 
incelenmiş ve çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. 21 °C 
set sıcaklığında yılda 4500 saat çalışma durumu için 
%31,6 enerji tasarrufunun sağlanabileceği sonucuna 
ulaşılmış olup, set sıcaklığına bağlı olarak konvan-
siyonel sistem kullanımına nazaran oluşacak yıllık 
enerji tüketim seviyeleri Şekil 4’de verilmiştir. Ayrı-
ca geliştirilen sistemin, özellikle düşük yükler olmak 
üzere farklı soğutma yükü durumlarında yolcuların 
ısıl konforlarını sağlayabileceğine vurgu yapılmış-
tır. Örneğin 25 °C iç ortam sıcaklığı için geliştiri-
len sistemin kullanımı durumunda PMV -0,25 iken 
konvansiyonel sistem kullanımı durumunda PMV 
-0,66 olarak tespit edilmiştir. Yani geliştirilen sistem 
ile düşük soğutma yüklerinde oluşan aşırı soğutma 
durumunun önüne geçilebildiği sonucuna varılmış 
olup, farklı iç ortam sıcaklıklarına bağlı olarak ge-
leneksel sistem ve geliştirilen sistem arasında PMV 
değerinde oluşan farklılıklar Şekil 4’de sunulmuştur.

Vollaro ve ark. [8] halk taşıma otobüslerinde ener-
ji performans optimizasyonu üzerine çalışmışlardır. 
Çalışmanın amacı yakıt tüketimlerini ve dolayısıyla 
CO2 emisyonunu azaltmak amacıyla otobüs kabuğu-
nun enerji performansının analizi ve optimizasyonu 
üzerinedir. Çalışmada dinamik analiz yapabilen bir 
simülasyondan yararlanılmıştır. Çalışmada aynı iç 
ortam sıcaklığını sağlayacak şekilde otobüslerde 
kullanılan geleneksel 4 mm kalınlıkta camlar yeri-
ne yüksek performanslı camların tercihi, yalıtım kö-
püklerinin kullanımı ve yüksek yansıtma katsayısına 
sahip beyaz boyanın kullanılması ile otobüs fiyatının 
sadece %3 artacağı ancak dizel yakıttan %20 tasarruf 
edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Otobüsler içerisinde ısıl konfor ve enerji verimlili-
ğinin araştırıldığı daha başka çalışmalar da mevcut-
tur. Söz konusu bu çalışmalarda iç hava kalitesi de 
incelendiği için değerlendirmeler bir sonraki başlık 
altında yapılmıştır.

4. OTOBÜSLERDE İÇ ORTAM HAVA
    KALİTESİ ÜZERİNE YAPILAN
    ÇALIŞMALAR
Zhu ve ark. [9] halk otobüslerinde mikro çevresel 
şartları hem deneysel hem de sayısal olarak ince-
lemişlerdir. Bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(CFD) modeli oluşturmuşlar ve deneysel olarak doğ-
rulamışlardır. CFD modeli ile otobüs havalandırma 

Şekil 4. Konvansiyonel ve Çoklu Çevrim Otobüs Klima Sistemlerinin (a) Yıllık Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması,
(b) İç Ortam Sıcaklığına Bağlı Olarak PMV Değerinin Değişimi [6]
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sisteminin verimliliği değerlendirilmiştir. Buna ek 
olarak, yolcuların maruz kaldığı çeşitli çevresel şart-
lar, otobüslerdeki iç hava kalitesini değerlendirmek 
için, deneysel olarak izlenmiştir. Partiküler madde 
düzeylerinin değişkenlik gösterdiği ve havalandırma 
sistemi veya kapıların açılıp kapanmasından giren 
dış havadan etkilendiği gözlenirken, CO düzeyleri-
nin çok düşük kaldığı tespit edilmiştir. CO2 düzeyi-
nin ise yükseldiği ve doluluk durumundan etkilendiği 
sonucuna varılmıştır. Yükselen CO2 seviyesi, mevcut 
otobüs havalandırma sistemlerinin, özellikle aşırı do-
luluk şartlarında, otobüs içerisindeki kirleticileri sey-
reltmede yetersiz olduğunu göstermiştir. Deneysel 
çalışmalarda sadece iç hava kalitesi değil ısıl konfor 

şartları da dikkate alınmıştır. Bu kapsamda otobüs iç 
çevresel şartların tayini için deneyler sırasında hava-
nın sıcaklığı ve nemi ile CO2, CO, PM10, PM2.5 ve çok 
ince parçacıklar ölçülerek kaydedilmiştir. Kış ayla-
rında yapılan deneylerde kabin iç sıcaklığının za-
manla değişimi Şekil 5a’da gösterilmiştir. Şekilden 
de görülebileceği üzere otobüs HVAC sistemlerinin 
otobüs iç sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutmada 
başarılı olduğu tespit edilmiştir. Otobüs içerisindeki 
nemin zamanla değişimi de Şekil 5b’de sunulmuştur. 
Otobüs içerisindeki nem oranının dış hava şartların-
dan ve otobüsün kapılarının açılıp kapanmasından 
önemli derecede etkilendiği gözlenmiştir. Elde edi-
len sıcaklık ve nem değerlerinin saatlik ortalamala-

Şekil 5. Otobüs İçerisindeki Isıl Konfor Şartlarının ve Doluluk Oranının Zamana Bağlı Değişimi,
(a) Sıcaklık Değişimi, (b) Bağıl Nem Değişimi [9]
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rı tüm deney günleri için ASHRAE Std 55-2004’de 
sunulan diyagrama işlenmiş (Şekil 6) ve çoğunluk-
la konfor aralıklarının içerisinde kalındığı, konfor 
aralığının dışına çıkıldığında da ılık hissi tarafında 
kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Isıl konfor ile ilgili 
olarak toplamda ASHRAE Std 55-2004’e uygunluk 
gözlense de özellikle dış ortam neminin düşük oldu-
ğu günlerde otobüs iç ortam neminin düşük kaldığı 
ve hava yolu ile bulaşan grip virüsü için en uygun 
şartların %17-35 nem aralığında oluştuğu göz önüne 
alındığında, otobüs içerisinde bu riskin arttığı sonu-
cuna ulaşılmıştır. Ölçülen CO2, CO, PM2.5 ve PM10 
kirletici konsantrasyonu düzeylerinin değişimi de 
Şekil 7’de sunulmuştur. ABD ulusal rehberleri (The 
Guidelines of the National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health-NIOSH) gereği 1000 ppm 
üzeri CO2 konsantrasyonu yetersiz havalandırmanın 
bir belirtisi olduğu belirtilerek CO2 konsantrasyon-
ları yorumlanmıştır. Şekil 7a’dan da görülebileceği 
üzere CO2 konsantrasyonları 2000 ppm seviyelerine 
ulaşabilmektedir. Yine beklendiği üzere, artan yol-
cu doluluğu ile CO2 konsantrasyonunun yükseldiği 
tespit edilmiştir. ABD ulusal çevre havası kalitesi 
standartları (US National Ambient Air Quality Stan-
dards-NAAQS) gereği olması gereken konsantras-
yon değerleri CO için 9 ppm, PM2.5 için 35 μg/m3 
PM10 için 150 μg/m3 şeklindedir. CO, PM2.5 ve PM10 
için günlük ortalama değerlerin sınırın çok altında 
olduğu gözlenirken, bu değerlerin özellikle otobüsün 
kapılarının açıldığı anlarda dış kaynaklı (trafik gibi) 
kirleticiler sebebiyle yükseldiği gözlenmiştir (Şekil 
7-b-c-d). Sonuç olarak iç hava kalitesi için CO, PM2.5 
ve PM10 konsantrasyonlarının sadece kapılar açıldı-
ğında yükseldiği ve ortalamalarının standartlarda 
altında kaldığı, fakat CO2 konsantrasyonu düzeyi-
nin genellikle yüksek ve mevcut standart ve rehber-
lerde önerilen değerlere uygun olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Bunun sebebinin yetersiz havalandırma 
olduğu, bu yetersiz havalandırmanın hava yolu ile 
bulaşan hastalıklar açısından riski arttırdığı vurgusu 
yapılmıştır. Bu nedenle alternatif havalandırma stra-
tejileri ve filtrasyon sistemleri üzerine ihtiyaç duyu-
labileceği sonucuna ulaşan araştırmacılar, aşağıda 
detayları açıklanan ikinci çalışmalarını yapmışlardır.

Zhu ve ark. [10] ise otobüs içerisinde gribin hava yo-
luyla iletiminin değerlendirilmesi için CFD tabanlı 
bir nümerik model üzerine çalışmışlardır. Çalışma-
da, otobüs konfigürasyonlarında sıklıkla kullanılan 
3 farklı türbülanslı (karışımlı) havalandırma metodu 
(üstten dağıtım, üstten toplama) ile alternatif deplas-
manlı havalandırma metodu (alttan dağıtım, üstten 
toplama) gribin hava yolu ile bulaşma riskinin sınır-
landırılması açısından nümerik olarak değerlendiril-
miştir. Bunun yanı sıra hem hava devridaiminin ol-
madığı (%100 dış hava kaynaklı) hem de filtrasyon ile 
hava devridaiminin yapıldığı (hava devridaim oranı 
%25 ve filtre verimi %75) havalandırma modları grip 
bulaşma olasılığı açısından incelenmiştir. Bahsedilen 
çalışmada 4 farklı senaryo kullanılmıştır. Kullanılan 
bu senaryolar Şekil 8’de gösterilmiştir. Senaryo 1’de 
orijinal otobüs havalandırma sistemi simüle edil-
miştir. Hava, toplam 0,21 m2 alana sahip lineer hava 
difüzörleri ile sağlanmış ve dönüş/egzoz açıklıkları 
orta kapıya yakın tavanın ortasına yerleştirilmiştir. 
Senaryo 2’de aynı lineer hava difüzörleri ile dağıtıl-
mış, dönüş/egzoz açıklıkları ise arka duvarın ortasına 
yerleştirilmiştir. Senaryo 3’de lineer hava difüzörleri 
yerine 0.,16 m2 toplam alana sahip havayı aşağı yön-
de basan 8 yuvarlak hava difüzörü kullanılmıştır. Bu 
senaryoda dönüş menfezinin konumu ise Senaryo 1 
ile aynıdır. Son uygulama olan Senaryo 4’de ise di-
ğer senaryolarda kullanılan türbülanslı havalandırma 

Şekil 6. Otobüs İçi Ölçüm Sonuçlarının ASHRAE 55-2004 
Standartına Göre Değerlendirilmesi [9]
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Şekil 7. Otobüs İçerisindeki Kirletici Düzeyleri ile Doluluk Oranı ve Kapı İşletim Şartlarının Zamana Bağlı Değişimi,
(a) CO2, (b) CO, (c) PM2.5, (d) PM10 Konsantrasyonları [9]
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metotları yerine deplasmanlı havalandırma metodu 
uygulanmıştır. Deplasmanlı havalandırmada Şekil 
4d’de gösterildiği gibi hava yerden 5 cm yukarıya 
yerleştirilen lineer hava kaynakları ile sağlanmıştır. 
Hava yatayla 10° açı yapacak şekilde yukarıya doğru 
verilmiştir. 1,43 m2 toplam alana sahip 2 lineer hava 
dönüş/egzoz açıklığı ise tavanın her iki yanına yer-
leştirilmiştir. Simülasyon sonuçlarına göre yüksek 
verimli filtre ile hava devridaimi modu ile %100 dış 
havanın kullanıldığı hava devridaiminin olmadığı 
modda enfeksiyon riskinin hemen hemen aynı oldu-
ğu sonucuna ulaşılmış ve enfeksiyon riskini azalt-
mada filtrasyonun potansiyel faydaları belirtilmiştir. 
Bunlara ek olarak sıklıkla kullanılan türbülanslı ha-
valandırma metotları için, hava dağıtım şekli, dönüş/
egzoz ağzının konumu ve koltuk yerleşiminin yolcu-
lar arasında gribin hava yoluyla iletimini etkilediği 
tespit edilmiştir. Deplasmanlı havalandırma metodu-
nun hava yoluyla enfeksiyon riskini sınırlandırmada 
daha etkin olduğu bulunmuştur. Böylece geliştirilen 
sayısal model, otobüslerde mikro iç ortam şartlarının 

hava yolu ile enfeksiyon iletimini nasıl etkilediğinin 
anlaşılmasını sağlamaktadır.

Shek ve Chan [11] birleştirilmiş konfor modelleri 
üzerine çalışmıştır. Bu birleştirilmiş konfor modeli 
otobüs içerisinde ısıl duyum ve hava kalitesi ile ilgili 
konfor hissini dönüştürerek memnuniyetsizlik yüz-
desini belirleyemeye yardımcı olan bir model niteli-
ğindedir. Model oluşturulurken hem objektif fiziksel 
ölçümler yapılmış hem de sübjektif sorgulamalardan 
yararlanılmış ve memnuniyetsizlik yüzdesini veren 
bir regresyon denklemi sunulmuştur. Isıl konfor ve 
hava kalitesi hislerinin oylanması için kullanılan 
skalalar Şekil 9’da verilmiştir. Şekil 10’da ise ik-
limlendirilmiş otobüsler için birleştirilmiş konfor in-
deksinin değişimi verilmiştir. Şekilden de görüleceği 
üzere, otobüs içerisinde ısıl konfor duyum oyunun 
birleştirilmiş konfor modelinde hava kalitesi oyuna 
nazaran daha baskın olduğu sonucuna varılmıştır. 
Memnuniyetsizlik yüzdesini %20’nin altında tuta-
bilmek için ısıl konfor duyum oyunun 1,3’ün altında 

Şekil 8. Değerlendirilen Havalandırma Senaryoları, (a) Senaryo-1, (b) Senaryo-2, (c) Senaryo-3 ve (d) Senaryo-4 [10]
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olması gerekirken, hava kalitesi duyum indeksi 2,5 
değerine kadar çıkabilmektedir. Hava kalitesi ve ısıl 
konfor parametrelerinin ölçülmesi ve verilerin işlen-
mesi neticesinde otobüslerde klima sisteminin elde 
edilen bu model vasıtasıyla komuta edilmesinin sağ-
lanması ile konforlu ortamların sağlanabilmesinin 
mümkün olabileceği çalışmada vurgulanmaktadır.

Chio ve ark. [12] uzun yol otobüslerinde partiküler 
maddelere maruz yolcular ve sürücüler için ölüm 
oranlarının sayısal tahmini üzerine bir çalışma yap-
mışlardır. Çalışmada uzun yol otobüslerinde dalga-

lanan partiküler madde maruziyetlerini tahmin için 
istatistiksel eğri altında kalan alan yaklaşımı yapıl-
mıştır. Tayvan için daha önce alınan datalar kullanı-
larak PM2.5 bağlantılı tahmini ölüm oranının kısa sü-
reli partiküler madde maruziyetindeki yolcular için 
100.000 kişide 0,64-1,04 oranında, uzun süreli ma-
ruziyet altındaki sürücüler için yine 100.000 kişide 
4.103-6.833 kişi oranında tahmin edildiği sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca geliştirilen eğri altında kalan alan 
modelinin partiküler madde maruziyeti tahminlerin-
de değişimleri başarılı bir şekilde azalttığı ve böylece 
trafik kaynaklı hava kirleticilerine dayandırılabilecek 
gelecek ölüm oranlarının risk tahminlerini geliştir-
mek için daha doğru değerler sağlayabileceği sonu-
cuna varılmıştır.

Mui ve Shek [13], Hong Kong’da otobüslerin tünel-
lerden geçişi sırasında, otobüs kullanıcılarının maruz 
kaldığı önemli hava parametrelerini (CO, CO2 ve 
PM10) ve ısıl çevreyi (hava sıcaklığı ve bağıl nemini) 
incelemiştir. CO konsantrasyonu düzeyi kabin içeri-
sinde emisyona sebep olabilecek bir kaynak bulun-
madığından yolcu kabinine olan hava sızıntısı ile il-
gili iken, CO2 düzeyi, iklimlendirme sistemi solunum 
ile ortaya çıkan bu emisyonu seyrelttiği için mekanik 
havalandırma oranı performansı üzerine belirleyi-
ci olarak alınmıştır. Solunabilir asılı partiküllerden 
PM10 düzeyi ise kabinin filtrasyon sisteminin verim-
liliğini göstermektedir. Klimalı otobüslere sabit pen-
cereler takılarak dış havanın pencerelerden kabine 

Şekil 9. Duyum Oyları Skalası, (a) Isıl Konfor İçin, (b) Hava Kalitesi İçin [11]

Şekil 10. İklimlendirilmiş Otobüsler İçin Birleştirilmiş 
Konfor İndeksi [11]
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sızması engellenmiştir. Dış hava sadece kapılardan 
sızmış ve taze hava girişi olmuştur. Klimasız otobüs-
lerde ise açılabilir pencereler ile doğal havalandırma 
sağlanmıştır. Tablo 1’den de görülebileceği üzere, 
tünel içerisinde yolculuk sırasında ölçülen otobüs 
içerisindeki CO konsantrasyonu klimalı otobüslerde 
2,9 ppm iken klimasız otobüslerde bu değer en yük-
sek seviye olarak 12 ppm değerlerine yükselirken, 
ortalaması 4,6 ppm olarak tespit edilmiştir. Otobüs 
tünel içerisinden geçerken, CO ve PM10 gibi dış hava 
kaynaklı kirleticilerin konsantrasyonu klimasız araç-
larda daha yüksek olurken, araç ister klimalı ister 
klimasız olsun tünel içerisinde bu kirletici konsant-
rasyonları normal yol koşullarına göre yüksek çık-
mıştır. CO2 konsantrasyonu düzeyleri ise, emisyonun 
sebebi insan kaynaklı solunum olduğu için tünel 
içi veya normal yol koşulunda çok fazla değişiklik 
göstermemekle birlikte, klimalı araçta aynı havanın 
resirkülasyonu sebebiyle daha yüksek konsantras-
yonların oluştuğu gözlenmiştir. Dış sıcaklığın 28-32 
°C ve bağıl nemin %70-85 olduğu yaz koşullarında 
otobüs içi ısıl çevre değerlendirildiğinde ise, klimalı 
otobüslerde sıcaklığın ortalama 24 °C ve bağıl nemin 
%59 seviyelerinde olduğu ve ısıl konforun sağlan-
dığı görülmüştür. Ancak klimasız otobüslerde iç or-
tam ısıl şartları dış şartlara bağlı olarak değişkenlik 
göstermiştir. Klimasız otobüslerde otobüs içi sıcaklık 
29 °C ile 38 °C arasında değişirken ortalama 34 °C 
sıcaklık ve ortalama %66 bağıl nemde olduğu ölçü-
lerek tespit edilmiştir. Aynı çalışmada tünel öncesi, 
tünelde ve tünel sonrası yolculuk periyodu boyunca 
kirletici konsantrasyonlarının değişimi de hem kli-
malı hem de klimasız otobüsler için incelenmiştir 
(Şekil 11). İncelenen klimalı otobüslerin dizaynı so-
ğutma yükünü düşürmek için büyük orandaki hava-
nın resirkülasyonuna dayanmaktadır. Sızıntı ile giren 
hava da sınırlı olduğu için, tünelde yolculuk esnasın-

da sızan hava ile taşınan kirleticiler uzun süre içeri-
de kalmakta ve birikme yapmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da tünelden çıkıştan sonra kirletici konsant-
rasyonları bir miktar yükselmektedir. Şekil 11’den 
CO2 konsantrasyonları incelenire klimalı otobüsler 
için yolculuk şartlarının (tünel içi veya dışı) değer-
leri etkilemediği görülebilmektedir. Ancak klimalı 
araçlardaki bu konsantrasyonun klimasızlara göre 
yüksek olduğu açıkça görülebilmektedir. CO ve 
PM10 konsantrasyon düzeylerinin klimalı otobüsler-
deki değişimi ise oldukça dikkat çekicidir. Çünkü bu 
konsantrasyonlar tünelde yolculuk sırasında en yük-
sek değerlerine çıkmaktadır. Araç tünelden çıkınca 
ise değerler eski değerlerine geri dönmektedir. Araş-
tırmacılar bu bulgulardan, otobüslerde klima olma-
sının, özellikle tünellerde yolculuk sırasında oluşan 
yüksek kirletici konsantrasyonlarından yolcuların 
korunması yönünde etkili olduğu sonucunu çıkart-
mışlardır. Klimalı otobüslerde de tünellerde otobüse 
sızan hava nedeniyle bir miktar kirleticinin kabinde 
birikim yaptığı ve tünel çıkışında bir miktar arttığı-
nın da unutulmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Song ve ark. [14], yolcu hareketlerinin otobüs içe-
risinde partiküler madde maruziyetine etkisini ince-
lemişlerdir. Çalışmada, otobüs içerisinde partüküler 
madde maruziyetlerinin yüksek olduğu bilinmesine 
rağmen bu yüksek maruziyeti etkileyen faktörlerin ve 
yolcu hareketliliğinin potansiyel rolünün ne olduğu-
nun belirsiz olduğundan bahsedilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda, otobüs iç ve dış ortamında 0,3-15 
μm arası partiküler madde konsantrasyonu ölçülerek 
yolcu hareketliliği faktörünün etkisi araştırılmıştır. 
Tablo 2’den de görülebileceği üzere, ölçülen parti-
küler madde konsantrasyonları otobüs içerisinde oto-
büs dışına göre oldukça yüksektir ve iç-dış kirletici 
oranı partikül boyutu yükseldikçe artmaktadır. Araş-

Tablo 1. Klimalı ve Klimasız Otobüsler İçinde Tünel veya Normal Yol Şartlarında Ölçülen Hava Parametrelerinin 
               Sonuçları [13]

Otobüs Yol Denek
Sayısı

CO2 (ppm) CO (ppm) PM10 (mg.m-3)
Ort. Aralık Ort. Aralık Ort. Aralık

Klimalı Tünelde 55 1722 703-3917 2,9 1,0-6,0 0,113 0,018-0,192
Klimasız Tünelde 66 820 516-1256 4,6 1,0-12,0 0,423 0,141-1,098
Kilmalı Normal 55 1657 680-3837 2,6 1,0-6,0 0,109 0,019-0,218
Klimasız Normal 66 611 493-1323 2,1 1,0-7,0 0,181 0,059-0,638
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tırmacılar bu bulgulardan, özellikle PM10 gibi kaba 
kirleticilerin iç-dış oranının yüksek olmasından, hem 
kirleticinin yolcu hareketleriyle tekrar süspansiyo-
nuna hem de yolcular üzerinde bulunan kalıntıların 
dağılmasına sebep olarak konsantrasyonlar üzerinde 
önemli derecede etken olduğu sonucuna varmışlar-
dır. Aynı iç-dış kirletici oranının çeşitli ortamlardaki 
değerleri de çalışmada sunulmuştur. Otobüslerde bu 

oranın 7,66 değerlerine çıktığı vurgulanırken, sınıf-
larda farklı şartlarda 2,4-4,8 arasında olduğu, konut-
larda ise 1-3,9 arasında değiştiğinden bahsedilerek, 
kişilerin hareketliliğinin konsantrasyonları önemli 
derecede etkilediği ve dikkate alınması gerektiği vur-
gusu yapılmıştır.

Zhang ve ark. [15] rölantide çalışan okul otobüsleri 
içerisinde ve çevresindeki ultra ince partikül (çapı 
100 nm’den küçük) konsantrasyonları üzerine çalış-
ma yapmışlardır. Rölantide çalışan okul otobüsleri-
nin çocukların dizel yakıt atığına maruziyetini arttır-
sa da çocukların ultra ince partiküllere maruziyetinin 
gerek otobüs içerisinde gerekse otobüs çevresinde 
ne boyutta olduğunun tam anlamıyla bilinmediği 
esasından yola çıkarak bu çalışmayı yapmışlardır. 
Çalışmada 9 okul otobüsü ele alınmış ve emisyon 
kaynaklarının, rüzgâr yönünün ve pencere pozisyo-
nunun değiştiği 5 farklı senaryo simüle edilmiştir. 
Çalışmanın amacı rölantide çalışmanın otobüs içi 

Şekil 11. Tünel Öncesi, Tünelde ve Tünel Sonrası Yolculuk Sırasında Kirletici Konsantrasyonlarının Değişimi
(AC: Klimalı, nAC: Klimasız) [13]

Tablo 2. Çeşitli Boyutlarda Partiküler Maddeler İçin
               Otobüs İçi ve Dışı Konsantrasyon Miktarı
               Oranları [14]

PM Boyutu (μm)
İç-Dış Kirletici Oranı

Pencere Açık Pencere Kapalı
0,75-1,0 1,53 2,16
1,0-2,0 1,55 2,48
2,0-3,5 1,78 3,30
3,5-5,0 4,51 8,95
5,0-7,5 6,35 12,51
7,5-10 9,89 18,80
10-15 24,13 34,49
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ve çevresinde hem ultra ince partikül hem de PM2.5 
konsantrasyonlarına etkisini incelemek olarak tayin 
edilmiştir. Otobüsün çalışması ile birlikte otobüs 
çevresindeki toplam partikül sayısı konsantrasyo-
nunun keskin bir şekilde yükseldiği gözlenirken, rö-
lantide çalışmanın okul otobüsleri içerisindeki ultra 
ince partikül sayısı konsantrasyonu üzerine etkisinin 
rüzgar yönü ve pencere pozisyonuna bağlı olduğu 
tespit edilmiştir. Pencere pozisyonun etkisi rüzgarın 
yönüne bağlı iken, rüzgar yönünün önemli derecede 
etken olduğu sonucuna varılmıştır. Rölantide çalış-
mada kabin içerisinde 10-30 nm boyutlarında ultra 
ince partikül konsantrasyonlarının önemli ölçüde 
yükseldiği ancak PM2.5 konsantrasyonlarında önemli 
bir değişim gözlemlenmemiş ve PM2.5 konsantras-
yonlarının dizel egzoz partikülleri maruziyeti için 
önemli bir indikatör olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tartakovsky ve ark. [16], araçlar (binek araçlar ve 
otobüsler) içerisinde partiküler kirleticiler ve bunla-
rın seyreltilmesi üzerine çalışmışlardır. Binek araba-
lar içerisinde kabin hava temizleyiciler yerleştirip, 
etkilerini ele almışlardır. Kabin hava temizleyiciler 
dış havayı alıp, filtreleyen ve içeriye gönderen bir 
yapıda olup aracın arka tarafına yerleştirilmiştir. 
Bahsi geçen hava temizleyiciler ultra ince parçacık 
konsantrasyonlarında %95-99 mertebelerinde azal-

ma sağlamış, kabin içi CO2 değerleri de standartlarda 
verilen maksimum değerlerin altına düşmüştür. Ha-
vanın resirküle edildiği halde çalışmada denenmiş, 
partiküler konsatrasyonun en düşük seviyede kaldığı 
tespit edilse de çok kısa sürede CO2 konsantrasyonu-
nun yükseldiği görülmüştür. Halk otobüslerinde de 
ölçümler yapılmış, otobüs içi PM10 konsantrasyonla-
rının binek araçlara nazaran çok yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. PM10 konsantrasyonundaki bu yüksekliğin 
sebebinin otobüs iç yüzeyleri (özellikle koltuklar) ve 
yolcular üzerinde kalan birikintilerin yolcu hareket-
leri esnasındaki tekrar süspansiyonu nedeniyle oldu-
ğu da çalışmada vurgulanmıştır. Otobüs içerisinde 
ölçülen partiküler madde konsantrasyonları Şekil 
12’de sunulmuş olup, yolcu hareketliliği ile kaba 
parçacıklar olan PM10 konsantrasyonunun yükseldi-
ği görülebilmektedir. Aynı çalışmada araç içerisinde 
sigara içilmesinin PM2.5 konsantrasyonlarını önemli 
bir biçimde arttırdığı da gözlemlenmiştir.

Chan [17] otobüs yolcularının maruz kaldığı CO ve 
CO2 konsantrasyonlarını Hong Kong’ deki farklı ro-
talarda (hem şehiriçi hem de kırsal kesime doğru) 
hem klimalı hem de klimasız araçlar için incelemiş-
tir. Hem otobüs içi hem de otobüs dışındaki kirletici 
konsantrasyonları tespit edilmiştir. Klimalı otobüs-
lerde maruz kalınan CO2 seviyesinin otobüsün şe-

Şekil 12. Otobüs İçerisindeki Partiküler Madde Konsantrasyonunun Anlık Değişimi [16]

7İbrahim Atmaca.indd   78 23.02.2017   16:23



Tesisat Mühendisliği - Sayı 157 - Ocak/Şubat  2017  79

	 	 						 	MAKALE

hiriçi veya kırsalda yol almasından bağımsız olarak 
sadece otobüsteki yolcu sayısına bağlı olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Ölçümler sonucunda CO2 seviyesi-
nin klimalı otobüsler tamamen dolu olduğu zaman 
dış ortamdaki konsantrasyonun 10 katına ulaşabildi-
ği ve tehlikeli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer 
taraftan klimasız otobüslerde CO ve CO2 düzeyleri-
nin daha iyi hava değişiminden dolayı düşük kaldığı 
gözlenmiştir. Kırsal kesime yolculuk sırasında elde 
edilen ölçümler Şekil 13’de sunulmuştur. Chan ve 
Chung [18] ise araştırmalarında binek bir aracın 4 
farklı güzergâhta (otoyol, kırsal, şehiriçi ve tünel içi) 
3 farklı havalandırma modu (hava resirkülasyonlu 
klimalı, taze havalı klimalı ve doğal havalandırmalı) 
için kabin içi ve dışı CO ve NO (nitrojen oksit) de-
ğişimlerini vermişlerdir. Bu çalışmada otobüslerden 
bahsedilmediği için burada detaylandırılmamıştır.

Hsu ve Huang [19] global olarak çok fazla şehirde 
halk otobüsleri içerisinde kirleticilerin incelenme-
sine rağmen genel olarak otobanlarda seyir halinde 
olan uzun yol otobüsleri üzerine bu konuda araştır-
ma yapılmadığını vurgulamışlar ve çalışmalarında 
Tayvan’da uzun yol otobüsleri içerisindeki uçucu 
organik bileşikler (VOCs), CO, CO2 ve partiküler 

madde düzeylerini incelemişlerdir. İncelenen oto-
büsler 12 m uzunluğunda, 2,4 m genişliğinde ve 3,3 
m yüksekliktedir. Yapılan deneysel çalışmalarda or-
talama 14 yolcu ile yaklaşık 300 km mesafede ortala-
ma 4 saat 23 dakika süren yolculuklar ele alınmıştır. 
Yolculuk süresinin yaklaşık %15-20’lik dilimi yerel 
caddelerde geçmiştir. Yolculuk esnasında iç sıcak-
lık otomatik olarak klima sistemi ile kontrol edilmiş 
olup, tüm pencereler kapalı tutulmuştur. Benzen, 
Tolüen, Etil Benzen, Ksilen (BTEX), formaldehit, 
CO, CO2, PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları yolculuk 
sırasında sürekli ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar 
uzun yol otobüslerindeki kirletici düzeylerinin şehi-
riçi otobüstekilere nazaran genel olarak daha düşük 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuç sürüş hızı ile otoba-
nın coğrafi ve meteorolojik özelliklerine dayandırıl-
mıştır. Otobüs içerisinde ölçülen BTEX düzeylerinin 
aromatik bileşikler için iç ortam VOC rehberinde 
önerilenlerden yüksek olduğu tespit edilmiş olup, 
bunun muhtemel sebebin kabin içindeki iç döşeme-
lere dayandırılabileceği vurgulanmıştır. Yine de öl-
çülen VOCs düzeylerinin daha önceki çalışmalarda 
şehiriçi otobüsler içinde ölçülen değerlerden düşük 
olduğu ve bunun sebebinin şehirler içindeki ağır tra-
fik yoğunluğundan veya araç egzozlarının zayıf dis-

Şekil 13. Kırsal Rotada Seyreden Klimalı Bir Otobüs İçin Kirletici Konsantrasyonlarının Değişimi:
(a) CO2, (b) CO ve (c) İç-Dış Oranı [17]
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persiyonundan olabileceği çalışmada belirtilmiştir. 
Uzun yol otobüsünde ölçülen yüksek BTEX oranları 
ise iç dekorasyon emisyonlarına (boya ve yüzey kap-
laması gibi) ve koltuk emisyonlarına (yapay deri kol-
tuklar gibi) dayandırılmıştır. Koltuklarda kullanılan 
poliüretan köpük, polipropilen plastik, polivinil klo-
rür (PVC) plastik, doğal veya sentetik deri gibi çe-
şitli malzemelerin Tolüen, Etilbenzen ve Ksilen için 
emisyon kaynağı olarak belirtilmektedir. Bunun yanı 
sıra yüksek BTEX oranlarının sebeplerinin birinin de 
kullanılan temizlik maddeleri kaynaklı olabileceği 
fakat bununla ilgili yapılan deneysel çalışmada ye-
terli kanıtın olmadığı ancak daha önceki çalışmalara 
dayandırılarak bunların etkin bir potansiyel oldu-
ğu çalışmada yer almaktadır. Ortalama formaldehit 
konsantrasyonu da 11,6 ppb olarak ölçülmüş olup, 
Tayvan için ölçülen ortalama dış ortam formaldehit 
düzeyi olan 6,0 ppb’nin üzerinde olduğu görülmüş-
tür. Bunun sebebinin ise temizlik maddeleri, yapış-
tırıcılar ve yapı malzemeleri gibi iç kaynaklı olabi-
leceğinden bahsedilmiştir. Uzun yol otobüsü için 
yapılan ölçümler sonucu bulunan ortalama CO ve 
CO2 konsantrasyonları ile bunların çeşitli standart ve 
rehberlere göre durumu ise Şekil 14a’da sunulmuş-
tur. Ölçülen CO düzeyi çeşitli rehber ve standartlarda 
sunulan düzenlemelerin altında olduğu gibi farklı ça-
lışmalarda elde edilen şehiriçi otobüsler içinde tespit 
edilen değerlerin de çok altında olduğu tespit edil-
miştir. Bu düşük CO konsantrasyonunun sebebinin 
de meteorolojik ve yoğun olmayan trafik kaynaklı 
olduğundan bahsedilmektedir. Uzun yol otobüsleri 

içerisinde ölçülen ortalama CO2 konsantrasyonu-
nu 1.493 ppm’dir. Çeşitli standart ve rehberlerdeki 
düzenlemeler ile karşılaştırıldığında ise bu değer 
bazı düzenlemelerin üzerinde bazılarının ise altın-
da kalmaktadır. Ölçülen ortalama konsantrasyonun 
endüstriyel olmayan alanlar için ASHRAE Standart 
62’de verilen 1.000 ppm değerinin üzerinde olduğu 
vurgulanarak, insan kaynaklı bu konsantrasyonun 
sebebi, şehiriçi otobüslerden farklı olarak uzun yol 
otobüslerinin uzun süre kapılarını açmamasına bağ-
lanmakta ve yetersiz havalandırmadan dolayı yolcu 
solunumu ile birlikte oluşan birikim kaynaklı olduğu 
belirtilmektedir. Çalışma sonuçlarında, CO2 düzeyini 
düşürmek için uzun yol otobüslerinde hava değişim 
oranının arttırılması gerekliliği sonucu önemle vur-
gulanmaktadır. Otobüs içerisindeki PM10 ve PM2.5 
partiküler madde ortalama düzeyleri ile bu değerlerin 
mevcut rehber ve standartlardaki düzenlemeler ile 
karşılaştırılması da Şekil 14b’de verilmiştir. Her iki 
kirletici düzeyinin de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
hava kalitesi rehberinde önerilen değerin üzerinde 
ancak Tayvan Çevre Koruma Yönetimi hava kali-
tesi rehberinde önerilen değerin altında kaldığı tes-
pit edilmiştir. Hem PM10 hem de PM2.5 düzeyleri-
nin uzun yol otobüslerinde şehiriçi otobüslerdekine 
nazaran düşük olduğu, bunun sebebinin ise şehiriçi 
caddelere nazaran otoyollardaki düşük trafik yoğun-
luğu ve meteorolojik koşullar olduğu bunun yanı sıra 
uzun yol otobüslerindeki düşük yolcu hareketliliği 
sonucu kirleticinin yeniden süspansiyonunun mini-
mum düzeyde oluşundan kaynaklandığı çalışmada 

Şekil 14. Çeşitli Ortalama Kirletici Konsantrasyonları ve Mevcut Düzenlemeler ile Karşılaştırılması
(a) CO ve COCO2, (b) PM10 ve PM2.5 [19]
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belirtilmektedir. Ayrıca otoyollardaki yüksek araç 
hızlarının oluşturduğu hava türbülanslarının da bu 
sonuçta etken olduğu söylenmektedir. Çalışmada 
uzun yol otobüslerinde görülen PM boyut dağılımı 
da incelenmiş ve bu otobüslerdeki PM boyutlarının 
%99,8’inin 2,5 μm’nın altında olduğu ve uzun yol 
otobüsleri için bu çok ince partiküler madde dağılım-
larını, kaynaklarını ve etkilerini incelemek gerektiği 
de vurgulanmıştır.

5. PİYASADA MEVCUT OTOBÜS KLİMA
    SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Piyasada mevcut otobüs klima üreticilerinin bir kıs-
mının web sayfalarından yapılan araştırmada boyut-
ları ve kullanılacakları iklim şartları farklı olan çeşit-
li soğutma-ısıtma kapasitelerine ve hava debilerine 
sahip otobüs klimalarının üretildiği görülmekle bir-
likte, kullanılan taze hava miktarlarına yönelik kesin 
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Klimaların soğutma yük-
leri 35 °C dış sıcaklıkta 24 kW ile 37,5 kW arasında 
değişirken, 40 °C’ nin üzerindeki dış sıcaklıklar için 
ise yaklaşık 45 kW soğutma kapasiteli cihazlar görü-
lebilmektedir. Cihazlardaki hava debileri düşük dış 
ortam sıcaklıkları için üretilenlerde 4.600-6.900 m3/h 
civarında iken yüksek dış ortam sıcaklıkları için üre-
tilen yüksek kapasiteli cihazlarda 8.400-17.100 m3/h 
arasındadır [20, 21, 22]. Bazı tiplerde sıfır taze hava 

veya %100 taze hava ibareleri mevcut iken, belirli 
bir oranda % ile taze hava miktarlarının belirtildiği 
bir kataloga ulaşılamamıştır.

6. ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER İÇİN TAZE 
    HAVANIN ÖNEMİ
Geniş literatür araştırmasından da görüleceği üzere 
otobüs içerisindeki iç hava kalitesi sıklıkla şehiriçi 
kullanımlar halinde ele alınmış olup, Hsu ve Huang 
[19] tarafından yapılan uzun yol otobüsleri iç hava 
kalitesi incelemesi önemli bulguları ortaya koymuş-
tur. Şehirlerarası yolculuklarda gerek coğrafik gerek 
meteorolojik sebepler ve daha hafif trafik yoğunlu-
ğu doğrultusunda dış kirletici kaynakların azalması 
ile otobüs içinde şehir içlerine nazaran daha düşük 
BTEX, CO ve PM konsantrasyonlarını ortaya çıkart-
maktadır. Bu durumda şehirler arası otobüslerde iç 
hava kalitesi için en önemli parametre insan solu-
numu kaynaklı CO2 konsantrasyonu olmaktadır. Bu 
da klimatize edilen araçlarda direkt olarak taze hava 
miktarına bağlıdır. Bu çalışmada Tablo 3’de sunulan 
parametreler ışığında Kalema ve Viot [23] tarafından 
önerilen metot ile zamana bağlı olarak farklı taze hava 
girişleri için CO2 miktarındaki değişimin ne olacağı 
hesaplanarak Şekil 15’de verilmiştir. Muhtemel CO2 
konsantrasyonları hesaplanırken taze hava miktarları 
klima hava debisinin %5-25 aralığında %5 artışlar ile 

Şekil 15. Farklı Taze Hava Miktarları İçin Otobüs İçerisinde Görülebilecek CO2
Konsantrasyonu Düzeylerinin Zamana Bağlı Değişimi
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tespit edilmiştir. Bu yüzdeler dahilinde elde edilen 
kişi başına düşen taze hava miktarları da 2-10 lt/s-
kişi arasında 2 lt ile artış göstermektedir. Şekilden 
açıkça görüldüğü üzere, otobüslerdeki dar hacimde-
ki insan yoğunluğu sebebiyle CO2 konsantrasyonları 
hızla 1000 ppm değerlerine ulaşmakta ve aşmaktadır. 
ASHRAE Standart 62’de endüstriyel olmayan or-
tamlar için önerilen üst sınır olan 1000 ppm değerine 
göre yorumlandığında şehirler arasında seyahat eden 
bir otobüsün 3-4 saat de bir mola vereceği düşünü-
lürse en azından %25 taze hava miktarının (10 lt/s-
kişi) yeterli olacağı görülmektedir. Yine de otobüsün 
her zaman tam dolu olmayacağı gerçeği yanı sıra ısıl 
konfor ve enerji verimliliği de düşünüldüğünde %20 
taze hava miktarının da (8 lt/s-kişi) kabul edilebilir 
olduğu Şekil 15’den açıkça görülebilmektedir.

7. SONUÇ
Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yolcuları etkile-
yen titreşim gibi fiziksel, koltuk konforu gibi ergo-
nomik etmenler var iken ısıl konforun sağlanması ve 
temiz bir iç ortam havasını temini konforlu bir yol-
culuk için son derece önemlidir. Bu çalışmada, oto-
büs içerisinde ısıl konfor ve iç hava kalitesi üzerine 
yapılan literatür taraması ve hesaplar doğrultusunda 
elde edilen sonuçlar ve yapılabilecek öneriler aşağı-
da sıralanmıştır:

1- Otobüslerde iç hava kalitesinin arttırılması ama-
cıyla önerilen deplasmanlı havalandırmanın ısıl kon-
fora etkisi de mutlaka araştırılmalıdır.

2- Şehir içinde kullanılan otobüslerde trafik yoğun-
luğu, yolcu hareketleri, meteorolojik durum gibi çok 
sayıda etken varlığı nedeniyle otobüs iç ortam hava 
kalitesini bozan konsantrasyonlar belirlenebilse de 

bunların sınırlandırılmasının son derece güç olduğu 
görülmüştür.

3- Gerek şehiriçi gerekse şehirler arası otobüs yol-
culuklarında iç hava kalitesini etkileyen çok sayıda 
faktörün (otobanda yolculuk, caddede yolculuk, tü-
nel de yolculuk gibi güzergah, trafik yoğunluğu ve 
meteorolojik durum, otobüs koltuk ve yapı malzeme-
sinde kullanılan farklı malzemelerden emisyonlar, 
kullanılan temizlik malzemeleri, yolcu hareketliliği 
gibi) varlığı temiz bir iç ortam havasının temini için 
otomasyon sistemlerinin kullanılmasını da kısıtla-
maktadır.

4- Klimatize edilen şehirler arası otobüsler için iç 
hava kalitesinin iyileştirilmesinde en önemli para-
metre insan kaynaklı kirletici olan CO2 üzerine yo-
ğunlaşmaktadır. Bu da direkt olarak klima sisteminin 
temin ettiği taze hava miktarı ile ilişkilidir. %25 taze 
hava miktarı (10 lt/s-kişi) ideal gibi görünse de ener-
ji verimliliği açısından %20 taze hava miktarı da (8 
lt/s-kişi) uygun olabilmektedir.

5- Klimatize edilen ortamlarda alınacak taze hava ile 
temiz bir iç ortam sağlanırken ısıl konforun bozul-
maması ve enerji verimliliği sağlanması için otobüs-
lere uygun ısı geri dönüşüm cihazları tasarlanmalı ve 
kullanılmalıdır.
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MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nun 
çağrısı ile Şube Başkanı Battal Kılıç’ın yö-
neticiliğinde 16 Kasım 2016 tarihinde sektör 
dernek temsilcileri ile toplantı düzenlendi.

Toplantı, ülkenin içinde bulunduğu sürecin 
etkisiyle güncel üzerine yapılan değerlendir-
me ve analizlerin yoğun etkisinde gerçekleşti. 
Toplantının gündemini; 32 Dönem Şube Yö-
netim Kurulu’nun hedefleri ve sektörle birlik-
te ortak yürütülecek faaliyetler oluşturdu.

Eğitim faaliyetlerimiz için Tuzla’da açılan 
Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi 
hakkında bilgi verilirken, ara teknik eleman 
eğitimleri konusunda ortak çalışmalar yürüte-
bileceğimiz belirtildi.

Oda yayınlarının geldiği düzey hakkında bilgi 
verilirken, kitaplara katkı ve Tesisat Mühen-
disliği dergisinin güçlendirilmesi için ortak 
çalışma yürütmek istediğimiz açıklandı.

Örgütlenme birimi ile hem Odamızı tanıtma-
yı hem üyelerden alacağımız geri dönüşlerle 
Odamızı daha ileriye taşımaya çalışacağımızı 
belirtirken, Oda çalışmalarıyla ilgili tüm ko-
nularda sektörün katkı ve önerilerini bekledi-
ğimize vurgu yapıldı.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini 
açıklamalarının ardından birlikte yenilen ye-
mekle sona erdi.

MMO ve SEKTÖR DERNEKLERİ TOPLANTISI
(16 KASIM 2016, İSTANBUL ŞUBE)
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13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi 19-22 Nisan 2017 tari-
hinde MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi İzmir’de düzenle-
necek. Sadece tesisat değil genel 
anlamda ülkemizdeki en büyük 
sektörel etkinliklerden birisi olan 
Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir 
misiniz?
Bu yıl Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’ni 13. kez düzenleyecek 
olmanın gururunu yaşıyoruz. İki 
yılda bir düzenlendiğini düşünecek 
olursak ve hazırlık sürecini de değer-
lendirdiğimizde 24 yıldan fazla geç-
mişi olan TESKON, artık tüm sektör 
tarafından önemi kavranan ve tarihi 
ajandalara not edilerek heyecanla 
beklenen bir platform oldu. 

İlk Kongremizi 1993 yılında düzenlediğimizde “Tesisat Mü-
hendisliği”; yaşamımızın her alanında farkına varmadan, 
yaşadığımız ortamlara katkı koyarken, kamuoyunda pek ta-
nınmamakta ve mesleki önemi yeterince kavranamamaktaydı. 
Kentlerde yapılaşmanın giderek çok katlı ve büyük hacimli 
yapılara yönelmesi ve yapılarda konforlu bir yaşamı tasarla-
ma ihtiyacı, tesisat mühendisinin sorumluluk ve önemini her 
geçen gün arttırdı.

Makina Mühendisleri Odası olarak Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi ve Sergisi’ni ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri 
arasında İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde çağdaş bilgi ve 
teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla dü-
zenledik. Tabii o günlerde gelişmiş ülkelerde pek çok örneği 

görülen, ancak ülkemize henüz yeterince bilinmeyen bir or-
ganizasyonun içinde bulduk kendimizi. Ve bugünden geçmişe 
baktığımızda ne kadar doğru bir karar verildiğini bir kez daha 
görüyoruz.
 
Bugün geldiğimiz evrede, örneğin 13. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi için 11 tane sunum salonunun bile yetersiz 
kaldığını görüyoruz ki bu da Kongre’nin ulaştığı boyutu gös-
teriyor. Teskon; seminerleri, sempozyumları, kursları, tek-
nik bildiri oturumları, panelleri, konferansları, çalıştayları, 
sabah toplantıları ve sosyal etkinliklerinin yanı sıra Kongre 
paralelinde Hannover Messe organizasyonunda düzenlenen 
Teskon+Sodeks Fuarı ile oluşturduğu bütünlük; sektör için 
gelenek haline gelen önemli bir bilgi üretme ve paylaşma 
platformu olma özelliği taşımaktadır.

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ve TESKON+SODEX FUARI  
19-22 Nisan 2017, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

MMO ve TESKON ONÜÇÜNCÜ KEZ
SEKTÖRÜN BÜTÜN BİLEŞENLERİNİ 

İZMİR’DE BULUŞTURACAK

• “TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi 13. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. 
Teskon 2017 hakkında, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi ve Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi Yunus YENER ile görüştük.”

Yunus YENER (Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri, Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi)
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13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu yıl bizleri 
neler bekliyor?
Hazırlık çalışmalarına 2 yıl öncesinden başlanılan Teskon 2017 
için düzenleme ve yürütme kurulları oluşturularak kongrenin 
çerçevesi belirlendi ve içeriğinin oluşturulması için çalışmalar 
devam ediyor. 

Sektör dernekleri ve Danışmanlar Kurulu’nun görüşlerini yüz 
yüze almak amacıyla İstanbul Şube binamızda bir toplantı 
gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bu toplantıda gördük ki 
sektörel derneklerimiz Teskon 2017’de görev almak istedikle-
ri konularla ilgili toplantılarla olsun çalıştaylarla olsun çeşitli 
platformlarla hazırlıklarına başladılar. 

Kurs, seminer, sempozyum konularımız ve bu platformların 
yöneticileri belirlendi. Çalışmaları devam eden bu platform-
ların oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen Kongrelerde 
ilgi gören konuların devamı etmesi ve yeni belirlenen konula-
rın ise güncel, ihtiyaç duyulan ve katılımcıların talepleri göz 
önünde bulundurularak oluşturulmasına Yürütme Kurulumuz 
özen gösterdi.

Bildiri çağrımıza bu yıl 325 bildiri özeti gönderilerek başvu-
ruda bulunuldu. Bu çalışmalar Teskon 2017’nin yine verimli 
geçeceğine ilişkin önemli bir veridir diye düşünüyor ve yapı-
lan bu çalışmaların Teskon içinde ortaklaştırılarak daha geniş 
kesimlere ulaştırılacağına inanıyoruz. 

Bu Kongre’de ele alacağınız ana tema ile ilgili neler söy-
leyebilirsiniz?
Teskon 2017’de ana tema “Tesisat Mühendisliğinde Bütünle-
şik Performans” olarak belirlendi. Bu konuyu kısaca açmam 
gerekirse şunları söyleyebilirim. Yaşadığımız binalarda ısıtma-
soğutma-havalandırma-nemlendirme sistemleri ve bunların her 
bir bileşeninin enerji tüketim performansı ile binanın enerji 
tüketim performansının zamana göre değişiminin gözlenmesi 
ve etkileşimini de içeren performans göstergesine bütünleşik 
performans diyebiliriz. Uygun bütünleşik performansın şu he-
defleri sağlaması gerekir: İnsanlar için uygun iç çevre kalite-
sinden ödün vermemek; küresel ısınma ve çevre problemlerini 
artırmamak ve sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak.

Bütünleşik performansı oluşturan doğrudan ve dolaylı fak-
törler söz konusu. Bütünleşik performansın ana bileşenlerini 
tasarım, bileşen, bileşen akreditasyonu, sistem akreditasyonu, 
uygulama, test ve devreye alma, etiketleme, işletme ile ölçme 
ve denetim performansları olarak ifade edebilirim.

Tesisat mühendisliğinin her alanı, insanlar için vazgeçilmez 
uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını içeren birer uz-
manlık alanıdır; meslek öncesi ve meslek içinde alanında iyi 
eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden, mesleki eğitim 
ile meslek içi eğitimin, meslek akreditasyonun ile eğitim 
araçları ve yöntemlerinin niteliği, bütünleşik performansın 
görünmeyen veya dolaylı bileşenleridir. Benzeri olarak tasa-

rımdan uygulamaya bileşenlerden işletmeye kadar her alanda 
var olan kanunlar, yönetmelikler ve standartlar aracılığıyla 
oluşturulan mevzuatta yasal alt yapı performansı olarak bü-
tünleşik performansın bir bileşenidir.

Ana tema konusu alanında sunulacak çalışmalar, Türkiye`de 
gelişmiş ülkelere göre oldukça büyük bir faz farkı ile hisse-
dilen bütünleşik performans ve bileşenleri alanındaki farkın-
dalığı geliştirecektir. Özellikle mekanik tesisat hizmetlerinin 
çok geliştiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye`deki bileşenler 
arasında farklılıklar ve atılması gereken adımlar konusunda 
yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumlar, ülkemizdeki 
tesisat mühendisliği bilimi, teknolojisi ve hizmetlerine önemli 
katkılar koyacaktır.

Bugün itibariyle kongre süreçlerinde tespit edilen çözüm 
bekleyen sorunları sıralarsak çözüm bekleyen sorunlar 
nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığımız iç hava kalitesinin uygun değerler-
de olması için yeni okul projelerinde havalandırma çözümle-
rini zorunlu kılmalıdır. 

Yürüttüğümüz meslek içi eğitimlerin önemi, kurslara yoğun 
katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendir-
me çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra 
sektör dernekleri ve üniversiteler de bu çalışmalara katkı koy-
malı, bu alana yönelik teorik ve uygulamalı eğitim merkezle-
ri kurulmalıdır. Kurslardan “Hastane Hijyenik Alanlar Proje 
Hazırlama Esasları” adlı kursu Meslek İçi Eğitim Merkezi 
(MİEM) kapsamına alma çalışmalarımız sürmektedir.

Ülkemizdeki baca problemlerine yönelik çözümler de destek-
lenmeyi bekliyor. Bacanın ısıtmanın en önemli unsurlarından 
biri olduğu unutulmamalıdır. Toplum sağlığı, enerji verimli-
liği açısından mühendislik çalışması gerektiren bir konudur. 
Baca kaynaklı ölümlerin mutlaka son bulması gerekiyor. Do-
layısıyla bacalarla ile ilgili sağlıklı bir yasal mevzuatın hızlı 
bir şekilde oluşturulması gerekir.

Sorunların giderilebilmesi için gelişmiş ülkelerde kabul gör-
müş pratiklere yönelme koşulları oluşturularak yanlış yöntem 
ve uygulamalara artık bir son vermek gerekmektedir. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin, düzenlendiği ilk 
tarihten bugüne kadar kendi alanında çok ciddi bir bilgi pay-
laşım misyonunu yerine getirdiğini düşünüyor ve bunun için 
çalışıyoruz. Bu önemli etkinliğe bugüne kadar katkı koyan, 
bu başarıda payı olan herkese, bütün kişi, kurum ve kuruluş-
lara teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği daha daha da artırabil-
mek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 
19-22 Nisan 2017 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi-İzmir’de düzenlenecek olan 13. Ulusal Tesi-
sat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı’na davet 
ediyorum.
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13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Fuarı



VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri // 19 Nisan 2017
Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, içeriği ve Havalandırma 
Hesapları // 19 Nisan 2017

Binalarda Kojenerasyon / Trijenerasyon Sistemleri 
Uygulamaları // 19 Nisan 2017
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım 
Ekipmanları // 19 Nisan 2017

Mutfak Havalandırması // 20 Nisan 2017

Sprinkler Sistemi Montaj Kuralları // 20 Nisan 2017

Yangın Koruma Sistemlerinde Su Sisi 
Uygulamaları // 20 Nisan 2017

İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları // 20 Nisan 2017
Sistem Seçimi// 20 Nisan 2017

Medikal Gaz Tesisatı // 20 Nisan 2017

Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme 
Esasları // 21 Nisan 2017

Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esasları // 21 Nisan 2017

Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserjetik 
Yaklaşımların Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem 
Standardı // 21 Nisan 2017

Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme // 21-22 Nisan 2017

Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elektriksel 
Kullanımı // 21-22 Nisan 2017

Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar // 22 Nisan 2017

Soğutma Sistemleri, Hesapları ve 
Modellemesi // 22 Nisan 2017

- Katılım sayısı sınırlı olup başvuru önceliği esas alınacaktır.
- Kayıt ücretini yaptırmadan önce 
 kongre sekretaryasından bilgi alınız. 
- Lütfen katılmak istediğiniz kursu/kursları

formda işaretleyerek kongre sekretaryasına iletiniz.

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

DELEGE KATILIM FORMU / 19 - 22 Nisan 2017

DELEGE KATILIM ÜCRETİ

Delegeler; bildiri oturumları, öğle yemekleri, kongre çantası, 
kongre dijital yayınından yararlanır. Ücretlere KDV dahildir.

(*) Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda 
delege katılım ücretinden %10 indirim uygulanır.
(**) 2016-2017 Mekanik Tesisat SMM Büro Tescilini 
yenileyen üyelerin teskon delege katılım formunu
iletmesi koşuluyla geçerlidir.

NOT: Öğrenci üyeler Kongre’yi ücretsiz izleyebilirler. 
(Öğle yemekleri, kongre çantası, dijital yayın hariç)

Ad Soyad : ..........................................................................   Oda Sicil No: ................................................

Bağlı Olduğu Kuruluş : ......................................................................................................................................................

Görev / Ünvan : ...................................................................................................................................................... 

Yazışma Adresi : ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

Telefon : ..........................................................   Faks : .....................................................................

E-posta : ..........................................................   GSM : .....................................................................

Fatura Adresi : ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

Vergi Dairesi No : ......................................................................................................................................................

 Katılmak istediğiniz etkinlikleri aşağıdan işaretleyiniz.

        Kongre Katılımcısı         Kurs ........... adet         Jeotermal Enerji Semineri 

  Delege Katılım Şekli :       MMO Üyesi SMM  TMMOB Üyesi        Diğer

        Öğrenci Üye Öğrenci Diğer

Banka Hesap No : Makina Mühendisleri Odası İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218 5994223

IBAN : TR 79 0006 4000 0014 2185 9942 23

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR

Tel: (0232) 462 33 33 / 210- 209 Faks: (0232) 462 43 77
Web: http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: teskon@mmo.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ
KATILIM ÜCRETİ

KURS KATILIM ÜCRETİ

TMMOB Üyesi* (180.00 TL)

TMMOB Üyesi Olmayan** (250.00 TL)

Mekanik Tesisat Büro Tescil Yaptıran SMM** (Ücretsiz)

Öğrenci Üye (75.00 TL)

Öğrenci Diğer (100.00 TL)

Delege (60.00 TL / kurs)

Diğer (90.00 TL / kurs)

Seminer katılımcısı (120.00 TL)

[Katılmak istediğiniz etkinliklerin önündeki kutucuğu işaretleyiniz.]

KURSLAR

* Kayıt için başvuru formunuzu banka dekontu ile birlikte kongre sekretaryasına iletiniz.
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SUNUŞ
Makina mühendisliğinin en önemli uygulama alanlarından bi-
risi Isı Tekniği’dir. Çeşitli etkinlikleri ile üyelerine hizmet sunan 
Makina Mühendisleri Odası’nın bu konudaki en önemli yayını, 
bugün itibarıyla 8. baskısını yapan 352 no’lu “Kalorifer Tesisatı” 
kitabıdır. Hemen her baskısında güncellemeler yapılan bu kitap, 
uzun yıllardan beri kalorifer tesisatı projesi yapan makina mü-
hendislerinin ve üniversite öğrencilerinin en önemli başvuru 
kaynağı olmuştur.
Kitapta, halen yürürlükte olan Türk Standartları ve SI birim siste-
mi esas alınmıştır. Halen yürülükte olup da MKS birim sisteminin 
kullanıldığı Türk standartlarından da SI birim sistemine dönüştü-
rülerek yararlanılmıştır.
Kitabın ilk on beş bölümü, kalorifer tesisatında gerekli olan te-
mel konulara ayrılmıştır. Bu bölümlerde makina mühendisliği 
eğitiminde verilen, “Akışkanlar Mekaniği”, “Isı Geçişi”, “Oto-
matik Kontrol” gibi konuların, kalorifer tesisatında gerekli olan 
kısımları tekrarlanmıştır. Bu kitap, proje yapan mühendislerin 
yanı sıra Makina Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Yetkilen-
dirme Kursları”nda da kullanılabileceği için, kitaba bu bölümler 
eklenmiştir. Ayrıca bölüm sonlarına, kalorifer tesisatı ile ilgili 
birkaç örnek problem de konulmuştur. Kitabın EK’ler kısmında, 
özellikle yürürlükteki Türk Standartları göz önünde tutularak, ısı 
yalıtımı ve kalorifer projeleri yapımı için gerekli olan bilgiler, çi-
zelgeler ve abaklar halinde verilmiştir.
İlk baskısı Haziran 2003’te gerçekleştirilen ve Gelişmiş 8. baskı-
sını yaptığımız kitabımızın makina mühendislerimize ve öğrenci-
lerimize yararlı olmasını dileriz.

Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr
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5. İNSAN FİZYOLOJİSİNİN VE ISIL KONFORUN TEMELLERİ 
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7. SICAK SULU KALORİFER SİSTEMLERİ 
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