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

MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırla-
narak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat 
alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayın-
lanan hakemli bir dergidir.

Derginin baskı adedi 6.000 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan oriji-
nal araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayım-
lanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, 
yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye 
yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması 
beklenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalele-
re geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, “Öz ve 
Makale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft 
Word programında hazırlanmalıdır.

Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kural-
larına uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.
org.tr/tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine 
yüklenmelidir.

Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak 
bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından 
belirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendi-
rilmek üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan 
makaleler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda 
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem ra-
poru makalenin basılamayacağını belirler. 

Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa 
sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sa-
hibine bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan 
düzeltmeleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını 
düzenlemekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya 
yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gör-
düğü yerlerde uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel ça-
lışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların 
önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmakta-
dır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar 
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlam-
da, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgi-
sine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, Open Researcher 
ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Ta-
nımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 
haneli numaralı bir URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için 
ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publica-
tion Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları 
dikkate alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren 
klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar 
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede 
belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar so-
rumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin var-
lığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme 
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen ya-
zılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk 
çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Te-
sisat Mühendisliği dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açı-
dan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhan-
gi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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sü, şekil, tablo, grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına 
uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir. 

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

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şek-
linde numaralandırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto 
ve italik olarak verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. paran-
tezler arasında gösterilmelidir. Makale sonunda “Kaynak-
lar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.

• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makale-
nin 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 yapıldı-
ğı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde 
yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online 
Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.
tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şek-

linde Windows ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 
cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 
sayfadan oluşmalıdır. 

• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeye-
cek şekilde oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New 
Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların ça-
lıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta 
adresleri bilgilerine yer verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe 
ve İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 
bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dik-
kat edilmelidir. 

• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman 
yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. 

• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntü-
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507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar

506 Mekanik Tahrik Sistemleri

505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)

504 Geçme Toleransları

503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu

502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı

501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı

500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı

499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı

498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı

495 Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.

492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı

488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

Y. No Yayın Adı

485 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2

484 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.

445 Yanma ve Bacalar

442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

426 İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

408 Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

363 Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

305 İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)

304 İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

302 İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.

271 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1

261 Psikometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayımızda; Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir, 
Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve Dengelenmesi (Hava Tarafı), Elektromekanik Sistemlerin 
Sismik Koruması, İç Ortam Hava Kalitesinin Solunum Sağlığına Olan Etkisi, Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Ka-
nallarında Hız ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans Modelleri ile Sayısal İncelenmesi ve Deneysel 
Doğrulaması başlıklı makaleler ve ETMD – MTMD ORTAK ÇALIŞTAYI Çalıştay Sonuç Bildirgesi yer almaktadır.

Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölü-
münden takip edilebilmektedir.

    * * * *

Bugün ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenmektedir. Ülkeyi yönetenlere göre “kriz mriz yok” ama 
çarşıda, pazarda, fiyat etiketlerinde, faturalarda zam üstüne zam var! Enflasyon karşısında eriyen alım gücü-
müz, küçülen ekmeğimiz var. Artan işsizlik, iflaslar, toplu işten çıkarmalar var! Yükselen geçinemiyoruz çığ-
lıkları, umutsuzluğun pençesinde son verilen yaşamlar var. İlaçları verilmeyen hastalar, sağlıkta ve eğitimde 
kemer sıkma politikaları var. İnsanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz bombaları, hakkını arayan emekçiye 
toplu gözaltı ve tutuklamalar var. Türkiye halkının yüzde 99’u için giderek ağırlaşan yoksullaşma ve işsizlik 
gerçeği var iken, ülkeyi yönetenlere ve tek sesli medyaya ile krizi fırsata çevirmek isteyenlere göre kriz yok. 
Oysa biliyoruz ki krizin asıl nedeni küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan 
özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal ve kayırmacı rant politikalarıdır. 

Bu tablo karşısında; “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” fikri etrafında 
buluşabilecek herkesi, emeğin haklarını savunmak için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan “100 Günlük İcraat Programı-2018” 
TMMOB tarafından dikkatle incelenmiş ve programa ilişkin TMMOB görüşü 25 Eylül 2018 tarihinde kamuo-
yuyla paylaşılmıştır. Raporun ayrıntılarına TMMOB ve Odamızın web sitelerinden ulaşılabilmektedir. 

    * * * *

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plâncıları Dayanışma Günü” 
dolayısıyla Sakarya Caddesi’nde yapacağı basın açıklaması Ankara Valiliği kararıyla engellendi. Engelleme-
lerin ardından TMMOB binası önüne gelen kalabalığa müdahale etti ve basın açıklaması TMMOB’de yapıldı.

Meslek alanlarımızı, meslektaşlarımızı ve meslek örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında sessiz 
kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir kez da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mü-
hendis, mimar, şehir plancıları vardır ve yaşanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun eğmeyecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kut-
luyor ve üyelerimizi, TMMOB’nin başlattığı, “Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük 
Hakları İyileştirilmelidir!” kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ekim 2018
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ÖNSÖZ
Makine ve kimya mühendisliğinin bir kolu olan proses 
mühendisliği; maddenin bileşim, hal ve enerji değişimleri 
gibi fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, endüst-
riyel üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. 
Endüstride karşılaşabileceğimiz bu fiziksel değişimler 
ünit operasyonlar (birim işlemler) ve kimyasal değişim-
ler ise ünit prosesler şeklinde sınıflanır. Günümüzde her 
ikisi de modern terimler dizisini daha iyi yansıtan ‘ayırma 
süreçleri’ terimi ile genel olarak ifade edilmektedir. Tüm 
endüstri dallarındaki proseslerde uygulanan işlemler te-
oride aynı, teorinin uygulandığı makine ve sistemler yö-
nünden endüstri dalına ve amacına göre farklılık gösterir.
Süreç endüstrilerinde oldukça sık görülen ve buharlaş-
tırma genel adı verilen önemli bir süreç vardır. Buhar-
laştırmada, kaynamakta olan bir sıvı çözeltiden buhar 
uzaklaştırılır ve geriye daha derişik bir çözelti kalır. Çoğu 
durumlarda buharlaştırma olarak adlandırılan ayırma 
süreci, sulu çözeltilerden suyun uzaklaştırılması anlamı-
na karşılık gelir.
Derişikleştirilecek çözeltinin ve dışarı alınacak buharın 
özellikleri, kullanılacak buharlaştırıcı tipini ve sürecin 
basıncı ile sıcaklığını büyük oranda etkiler. Bu çalışmada 
buharlaştırıcı tipleri, yardımcı elemanları, tek ve çok ka-
demeli buharlaştırıcılarda ısı aktarımı, kütle, bileşen ve 
termodinamiğin birinci kanununa göre enerji dengeleri-
nin nasıl hesaplandığı, otomasyonları, simülasyon çalış-

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

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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Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl 
Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl 
Değerlendirilmelidir

ÖZ
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011’den önce yapılmış mevcut bina-
ların Mayıs 2017 tarihine kadar EKB alması zorunludur. Ancak yeterli ve doğru bilgilen-
dirme yapılamadığı için Türkiye genelindeki mevcut binaların büyük bir çoğunluğunda 
halen EKB alınmamıştır.
Bazı ısı yalıtımı (mantolama) firmalarının da bu zorunluluğu kullanıp, işlerini artıra-
bilmek amacıyla, “EKB alabilmek için mantolama yaptırmak gerekiyor” şeklinde halkı 
yanlış bilgilendirmeleri nedeniyle, bu konu, halkımız tarafından 2017 Mayıs ayına kadar 
sanki ısı yalıtımı (mantolama) yaptırmak zorunluymuş gibi algılanmıştır.
Bina için EKB alınması ile mantolama yaptırılması tamamen ayrı konulardır.
Sonuçta bu tür maksatlı yanlış bilgilendirmeler yine halkımızı mağdur etmektedir.
Bunlara ilaveten veri girişlerinde ne yazık ki bazı EKB uzmanlarımızın, yeterli özeni 
göstermemeleri ve dikkatsiz çalışmaları nedeniyle programa hatalı veriler girilebil-
mekte ve bu hatalı veriler de sonuçları olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Hesaplanan sonuçların da doğru olarak değerlendirilmemesi diğer bir problemli konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma, meslektaşlarımıza EKB ile ilgili en son yürürlükteki yönetmelik bilgileri 
kapsamında, yukarıda belirtilen konulara açıklık getirilmesi, BEP-TR hesap progra-
mında en son yapılan değişiklik ve yeniliklerin aktarılması, elde edilen sonuçların nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği ve programın kullanımında sıkça karşılaşılan ve özellikle 
dikkat edilmesi gereken hususların tekrar hatırlatılması amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Enerji Kimlik Belgesi, EKB, Binalarda Enerji Performansı.

Ömer ÜNAL
Makina Mühendisi
İZOMERK
Ankara
omerunal59@yahoo.com

Murat BAYRAM
Makina Yüksek Mühendisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ankara
bayram.bay@gmail.com

ABSTRACT
According to the Energy Performance Regulations of the buildings, it is compulsory for 
existing buildings built before 2011 to obtain EPC by May 2017. However, a large major-
ity of the existing buildings in Turkey, still do not have EKB due to lack of accurate and 
sufficient information.
Some heat insulation companies misinformed the public in order to increase their busi-
ness, had said “It is necessary to have coating to have EKB”. For this reason, by the 
people was understood that it is obligatory to have thermal insulation for buildings until 
May 2017. It has been perceived by our people as a necessity to make thermal insulation 
until May 2017 because some thermal insulation companies use this obligation and mis-
inform the public in order to increase their business.
The building of the building with the EPC for the building is completely separate.
As a result, such intentional misinformed informants still victimize our people.
In addition to this, unfortunately some of our EPC Specialists are not able to enter the 
program due to insufficient care and careless work, and this faulty data can affect the 
results positively or negatively. Evaluating the calculated results accurately is another 
problematic issue.
This study aims to clarify the above mentioned issues in the scope of the most recent 
Regulation on EPC of our colleagues, to explain the latest changes and innovations in 
the BEP-TR account program, how to evaluate the obtained results, and the issues that 
are frequently encountered in the use of the program, To remind you again.

Keywords
Energy Performance Certificate, EPC, Energy Performance Regulations of the Buil-
dings.

Geliş Tarihi  : 02.11.2016
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The Energy Certificate Document Reaches the 
Scope, How to Register and How to Evaluate 
Results

Ünal, Ö., Bayram, M., Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir, 13. Ulusal Tesi-
sat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 539-549, Nisan 2017.
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1. GİRİŞ

Tüketim alışkanlıklarının karşılanması için ya-
pılan tüm düzenlemeler enerji kullanımını arttır-
makta ve enerji talepleri sonucu alınan karar çev-
reye zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar, tüm 
dünyayı ilgilendiren küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği sorunlarını da tetiklemektedir.

Ayrıca, enerji de %70’in üzerinde dışa bağımlılığı 
olan ülkemizde, 1973 petrol krizi sonrasında enerji 
verimliliği konusu önem kazanmıştır. Devlet çeşit-
li mevzuatlar ile sadece sanayi için değil aynı za-
manda bina sektörü için de tedbirler almıştır. Bina 
sektörü ile ilgili alınan tedbirlerin bazıları kronolo-
jik sırayla aşağıda verilmiştir.

1977 yılında yayımlanan “Isıtma ve Buhar Tesis-
lerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlaması ve 
Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği” ile [1];

• Dış duvarların ortalama ısı geçirgenlik katsa-
yılarına sınır getirilmesi,

• -6 °C ve daha düşük sıcaklığa sahip bölgelerde 
çift pencere veya çift camlı pencere zorunlu-
luğu,

• Faydalı ısı olarak hesaba girmeyen borularda 
yalıtım zorunluluğu,

• Yakıt pay ölçer kullanımı zorunluluğu,
• Akaryakıt kullanılan kazanlar için otomasyon 

zorunluluğu,
getirilmiş ancak, imar mevzuatında yer almadığı 
için uygulama etkinliği bulamamıştır.

1981 yılında yayımlanan “Isı Yalıtım Yönetmeliği’ 
ile bölgelere göre ısı iletim katsayılarına sınırlama 
getirilmiş olup, 1985 yılında da güncellenmiştir 
[2].

1998 yılında TSE tarafından yayımlanan TS 825 
“Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” 2000 
yılından itibaren Isı Yalıtım Yönetmeliği ile yeni 
yapılacak binalarda bina kabuğunun tamamının 
yalıtılmasını zorunlu hale getirerek, Isı Yalıtım Ra-
poru ve binanın sadece dış kabuğundan kaybede-
ceği ısıtma enerjisini sınırlayan Isı İhtiyacı Kimlik 
Belgesi oluşturulmasını sağlamıştır [3].

2007 yılında yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verim-
liliği Kanunu gereğince çıkartılan Binalarda Enerji 
Performansı (BEP) Yönetmeliği kapsamında da 
01.01.2011 tarihi itibarıyla yeni yapılan binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hayatımıza girmiştir 
[4].

EKB ile binanın;

• ısıtma,
• soğutma,
• sıhhi sıcak su,
• havalandırma,
• aydınlatma
enerjisi ihtiyaçlarının tamamı hesaplanabilmekte 
ve yenilenebilir enerji kullanım durumuna göre, 
enerji performansı belirlenebilmektedir.

BEP Yönetmeliği ile binanın sadece dış kabuğu-
nun ısıtma enerjisi açısından kontrol altına alınma-
sı değil, bina enerji ihtiyacının %80’inden fazlasını 
kullanan yukarıda söz edilen sistemlerin, birlikte 
(birleşik) performansına göre kontrol altına alın-
ması hedeflenmiştir.

2. ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Avrupa Parlamentosu’nun 2002/91/EC “Binalarda 
Enerji Performansı Çerçeve Direktifi”nin ve 2010 
yılında yayımlanan revizyonunun amacı; Avrupa 
Birliği içerisindeki binaların, dış mekân iklim şart-
ları, iç mekân ortam gereksinimleri, yerel koşullar 
ve uygun maliyet de dikkate alınarak, enerji per-
formanslarının arttırılmasını temin etmektir [5].

Bu Direktif:

• Binaların bütüncül enerji performansını he-
saplamak için ortak bir yöntemin genel çer-
çevesi, yeni binaların enerji performansı için 
minimum şartların uygulanması,

• Önemli yenileme çalışmalarına konu olacak, 
mevcut büyük binaların enerji performansı 
için minimum şartların uygulanması,

• Binaların enerji sertifikasyonu
gibi konular hakkında asgari gerekleri ortaya ko-
yar.

Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ne göre, 
üye ülkeler binaların enerji performanslarını he-
saplama yöntemini, bu Direktif’in çerçevesini 
temel alarak, kendi ülkelerindeki yerel koşulla-
ra göre belirlerler. Hesaplama sonucunda binanın 
enerji performansını açık bir biçimde belirtirler.

Üye ülkeler hesap yöntemini temel alarak, binalar 
için saptanmış minimum enerji performansı gerek-
lerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Bu 
gerekler saptanırken, üye ülkeler yeni binalar ve 
mevcut binalar ve de farklı kategorilerdeki binalar 
için sınıflandırmaya gidebilirler. Bu gereklerde, 

Tesisat-167-mac.indd   8 9.10.2018   14:42



DERLEME MAKALE

9Tesisat Mühendisliği - Sayı 167 - Eylül/Ekim 2018

yapının yaşı, belirlenmiş fonksiyonu ve yerel şart-
lar kadar, yetersiz havalandırma gibi olası negatif 
etkilerden kaçınmak için genel iç iklim koşulları 
da dikkate alırlar.

Direktif’te; tanımlanmış bir alanda resmi olarak 
korunan veya tarihi, mimari bir değer taşıyan ve bu 
kuralların uygulanmasıyla özelliklerinde veya gö-
rünümlerinde kabul edilemez değişikliklerin ola-
bileceği yapı ve anıtlar, ibadet yerleri ve dinsel ak-
tiviteler için kullanılan yapılar, 2 yıl veya daha az 
süre için kullanılması planlanan geçici yapılar, dü-
şük enerji talebinde olan sanayi alanları, atölyeler 
ve konut dışı tarım yapıları ve enerji performansı 
konusunda milli bir sektör anlaşması kapsamında 
kalan bir sektör tarafından kullanılan konut dışı ta-
rım yapıları, yılda 4 aydan daha az süre için kulla-
nılan konutlar, toplam kullanılabilir zemin alanı 50 
m2’den küçük müstakil binalar için gereklerin uy-
gulanması üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Ülkemiz iklim şartları, bina stokumuz ve sosyal 
yapımıza uygun olarak ilgili Direktif’in uyumlaş-
tırılma çalışmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülmüştür.

2.1. Avrupa Birliği’nde Enerji Performansı 
Sertifikası;

Üye ülkeler, binalar yapıldığında, satıldığında ya 
da kiraya verildiğinde, mal sahibine ya da mal sa-
hibi tarafından duruma göre, alıcı ya da kiracıya 
bir enerji performansı belgesi verilmesini hedefle-
mişlerdir.

Sertifikanın geçerliliği 10 yılı aşmayacak şekilde 
ortak ısınma sistemi olan binalarda, tüm yapı için 
ortak bir sertifika oluşturulacak şekilde planlan-
mıştır. Sertifikada, enerji performansını attıracak 
uygun maliyetli öneriler de tavsiye edilebilecektir.

Sertifikaların amacı bilgilendirme ile sınırlı olacak 
ve hukuki durumlarda sertifikaların her türlü etki-
si ulusal mevzuata göre değerlendirilecektir.

2.2. Avrupa Birliği’nde Binalarda Enerji 
Performansının Hesaplanması İçin Genel 
Çerçeve

Binalarda enerji performansının hesaplanmasında 
kullanılacak yöntem de en az aşağıdaki unsurları 
içerecektir:

• Binanın kabuğunun ısıl özellikleri,
• Yalıtım özellikleri,
• Isıtma sistemi,
• Sıcak su sistemi,
• İklimlendirme sistemi,
• Havalandırma sistemleri,
• Aydınlatma sistemleri,
• Dış iklim şartları ile beraber binaların konum 

ve yönlenimi,
• Pasif güneş sistemleri ve güneşten korunma,
• Bina içi iklim şartları,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan 

ısıtma ve elektrik sistemleri ve aktif güneş sis-
temleri, bileşik ısı ve güç ünitelerinin (kojene-
rasyon, trijenerasyon) ürettiği elektrik,

• Doğal aydınlatma
Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin EN 13790 
“Energy Performance of Buildings” şemsiye stan-
dardı baz olarak alınmış ve üye ülkeler yine aynı 
standartta bahsedilen statik (steady-state) metot, 
yarı dinamik (quasi-dynamic) metot ve dinamik 
(dynamic) metot arasından kendilerine uygun olan 
metodu seçerek ulusal hesaplama yöntemlerini ge-
liştirmişlerdir [6].

2.3. Türkiye’de Binalarda Enerji 
Performansının Hesaplanması

Ülkemizde, binalarda enerji performans hesap-
lama yönteminin oluşturulmasına yönelik statik 
(steady-state) metot, yarı dinamik (quasi-dynamic) 
metot ve dinamik (dynamic) metot uzman akade-
misyenler ve Bakanlık tarafından değerlendirilmiş 
ve incelenmesi sonucunda, yarı dinamik metoda 
karar verilmiştir.

Hesaplama yöntemi, binanın enerji tüketimine etki 
eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimlili-
ğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans 
sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. Hesaplama 
yöntemi konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık 
binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri 
gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların 
enerji performansını değerlendirmek için kullanıl-
maktadır.

Ayrıca;

• Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım 
alternatiflerinin enerji performanslarının kar-
şılaştırılması,
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• Mevcut binaların enerji performansının stan-
dartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi,

• Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplan-
ması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin 
uygulanması ve uygulanmaması durumlarının 
değerlendirilmesi,

• Bina stoğunu temsil edecek nitelikteki tipik 
binaların enerji kullanımlarının hesaplanması 
yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda 
öngörüde bulunulması,

• Zaman içerisinde tanımlanan bileşenlerden 
milli bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulu-
sal veri tabanlarının geliştirilmesi

gibi uygulamalarda da kullanılabilir.

Hesaplama yöntemi, bina enerji performansını de-
ğerlendirirken;

1. Binaların ısıtılması ve soğutulması için ihtiya-
cı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,

2. Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden 
olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz 
önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma 
enerji tüketiminin belirlenmesini,

3. Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlen-
mesini,

4. Binalarda gün ışığı etkileri göz önüne alına-
rak, gün ışığından yararlanılmayan süre ve 
gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydın-
latma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesap-
lanmasını,

5. Sıhhi (kullanım) sıcak su için gerekli enerji tü-
ketiminin hesaplanmasını,

6. Bina enerji ihtiyacının ne kadarının yenilene-
bilir enerji kaynağından karşılandığının he-
saplanmasını

kapsamaktadır [7].

Yarı dinamik (quasi-dynamic) metot kullanılarak 
geliştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak şef-
faf bir şekilde ulusal/uluslararası uzmanların in-
celeme ve değerlendirmelerine açık hale getirilen 
Ulusal Hesaplama Yöntemi’nin kullanımı ile üre-
tilmesi hedeflenen Enerji Kimlik Belgesi’nin iz-
lenmesi, konuyla ilgili veri tabanın oluşturulması, 
EKB uzmanlarının takibinin sağlanabilmesi için 
BEP-TR yazılımı geliştirilmiş ve eğitici kuruluş-
lardan aldıkları eğitimler sonucunda EKB Uzman-
ları sisteme dahil edilerek EKB üretilmesi sürecine 
başlanılmıştır.

3. ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
DÜZENLENMESİ

Enerji kimlik belgesi bir binanın;

• Yıllık metrekare başına ne kadar enerji tüket-
tiğini,

• Ne kadar karbondioksit salımına sebep oldu-
ğunu ve buna bağlı olarak

• Enerji sınıfının ne olduğunu
gösteren bir belgedir. Yani, binalarımızın ısıtma, 
soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma 
gibi enerji tüketen parametrelerden hangisinde iyi, 
hangisinde kötü durumda olduğunu gösteren EKB, 
gelecekte binalarımızı satın alırken veya kiralarken 
de en önemli parametrelerden bir tanesi olacaktır.

Dolayısıyla, EKB düzenlemesi, geçerlilik süresin-
ce kontrol edilebilir, denetlenebilir niteliğe sahip 
olmalıdır.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin bazılarında olduğu 
(bina stokunun ciddi oranına sahip olan konut-
lardaki) gibi bina fiziğinin ve mekanik/elektrik 
sistemlerin dikkate alınmaksızın sadece fatura 
bilgileri üzerinden üretilen kullanıcı alışkanlıkla-
rına bağlı olmasından dolayı kontrol edilemez ve 
denetlenemez bir yapıya sahip EKB uygulamasının 
anlamlı olmayacağı gerçeğinden, ülkemizde;

• EKB’lerin ve EKB uzmanlarının merkezi bir 
sistemde kayıt altına alınması, tüm uzmanla-
rın aynı programı ve aynı veri tabanını (iklim-
sel, yapı malzemeleri vb.) kullanması,

• Tüm üretilen EKB’lerin ve EKB üretilen bina 
bilgilerinin bir veri tabanında biriktirilmesi, 
dolayısıyla bina sayısını dâhi net olarak bile-
mediğimiz ülkemizde bu konuya özel bir veri 
tabanının oluşması,

• Şikâyet üzerine veya rastgele EKB veya EKB 
uzmanı denetim ve kontrollerinin yapılabil-
mesi

hedeflenmiştir. Bu amaçlara hizmet etmesi ama-
cıyla BEP-TR yazılımı geliştirilmiştir.

2011 yılından günümüze kadar uygulamada bu-
lunan BEP-TR yazılımının özellikle sektör geri 
beslemeleri ve gelişen teknoloji ile ikinci nesil ya-
zılımı Bakanlık tarafından hazırlatılmış, test süre-
cinin tamamlanmasından sonra BEP-TR II olarak 
uygulamada yer alması beklenmektedir.
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4. ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Enerji tüketimini asgari seviyeye indirgemeyi he-
defleyen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
çerçevesinde; 2009 yılında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gereğince, 2011 yılından 
sonra inşa edilen binalara yapı kullanma izin bel-
gesi alınabilmesi için EKB zorunlu hale getirilmiş-
tir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin bir 
çıktısı olan EKB ile binaların enerji performansı-
nın seviyesi görülebilmektedir.

Binanın enerji performansı; binanın standart kulla-
nımının getirdiği farklı ihtiyaçları karşılamak üze-
re, fiili olarak harcanan veya harcanacağı tahmin 
edilen, ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma ve diğer bazı ihtiyaçların giderilmesi 
ile ilgili hizmetler için harcanan enerji miktarı ola-
rak tanımlanmaktadır.

Bu enerji miktarı; yalıtım, teknik ve tesisatla ilgili 
özellikler, iklim özelliklerine bağlı tasarım ve ko-
numlanma, güneşe maruz kalma ve çevredeki ya-
pıların etkisi, kendi enerjisini üretme ve iç mekân 
iklimi gibi enerji talebini etkileyen diğer faktörler 
de dikkate alarak hesaplanır.

Ancak ülkemizde binalardaki enerji performansını 
arttırıcı en etkili unsur olarak yalıtım uygulama-

sı ön plana çıkmaktadır. EKB ile birlikte, mevcut 
binaların da ısı yalıtımlı hale getirilmesinde ciddi 
artışlar kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde, bina sektörü nihai ener-
ji tüketiminde %37 ile en fazla paya sahip sektör 
olarak yer almaktadır. Bu yüksek paya karşılık bi-
nalarda enerji verimliliği son yıllar haricinde ne-
redeyse hiç dikkate alınmamıştır. TÜİK verilerine 
göre ülkemizde yaklaşık 19.500.000 konut bulun-
makta olup, bu konutların yaklaşık %15’i en etkin 
yöntem olan ısı yalıtımına sahiptir. Yani 16.575.000 
konutun ısı yalıtımı dâhi bulunmamaktadır.

Bina enerji performansının seviyesini gösterir bir 
belge olarak önem taşıyan ve bu nedenle ülke gene-
linde bina sahipleri tarafından gittikçe benimsenen 
EKB uygulamasının binalardaki enerji verimliliği-
ne etkileri;

• Türkiye genelinde EKB düzenlenmesinde hız-
la artan bir eğilim söz konusudur [Grafik 1].

• EKB uygulaması ile enerji verimliliği ve ener-
ji tasarrufu konularında toplumsal farkındalık 
oluşturulmuş, bu sayede mevcut binaların ısı 
yalıtımlı hale getirilmesi hızlanmıştır. EKB 
uygulaması öncesini kapsayan 2006-2009 
yılları arası binalarda kullanılan ısı yalıtım 
miktarındaki (m3/yıl) ortalama yıllık artış %4 
seviyesinde iken, EKB uygulaması sonrasını 
kapsayan 2010-2013 yılları arasında bu değer 
%25 düzeyine ulaşmıştır [Grafik 2].

• 31/12/2016 yılı itibarıyla üretilen 480.781 adet

Grafik 1. Yıllara Göre Üretilen EKB Dağılımı [8]
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• EKB’nin enerji sınıfına göre dağılımları aşa-
ğıda, Tablo l’de verilmektedir. Tablo 1 incelen-
diğinde;
a. Mevcut binaların büyük çoğunluğunda ısı 

yalıtımına bile sahip olmayan ortalama 
bina stokumuza göre;
• %66,65’ini kapsayan C sınıfında %20

-%40 arasında,
• %32,17’sini kapsayan B sınıfında 

%40-%60 arasında,
• %0,35’inini kapsayan A sınıfında 

%60’ın üzerinde verimliliğin sağlan-
dığı görülmektedir.

b. Ülkedeki tüm binaların EKB almaları 
durumunda aynı yüzdesel oranların sağ-

landığı varsayımı yapılacak olursa mevcut 
bina stoğumuza göre yıllık ortalama 20 
milyar TL’lik verimlilik sağlanacak olup 
mevcut binaların iyileştirilmesi sürecinde 
istihdam ve işgücü de eklendiğinde bu ra-
kam daha da artacaktır.

EKB uygulamasının ülke açısından birden fazla 
faydasının olacağı görülmektedir. 2013’te birincil 
enerji ihtiyacında ithal kaynakların oranı %73,5 
olan ülkemizde bina sektöründeki verimlilik po-
tansiyelimiz değerlendirildiğinde; tasarımcıdan, 
uygulamacıya, müteahhitten bina kullanıcısına 
kadar bilinçlendirilmeye ihtiyacımız vardır. Bina-
larımız konforlu ve yaşam standardı yüksek hale 
gelirken enerji tüketimlerimiz azalabilecektir.

Grafik 2. Yalıtım Malzemesinin Yıllara Göre Üretim Dağılımı

Tablo 1. Enerji Sınıfına Göre EKB Dağılımları [8]

Sınıf Sayısı % Yüzdesi

A Sınıfı 1684 0,35

B Sınıfı 154728 32,17

C Sınıfı 320594 66,65

D Sınıfı 2599 0,54

E Sınıfı 601 0,12

F Sınıfı 327 0,07

G Sınıfı 446 0,09

TOPLAM 480981 100
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Bina kullanıcıları açısından bakıldığında ise EKB, 
bilinç oluşturulması için bir araçtır. Beyaz eşyada-
ki enerji etiketlemesi ile gelişen bilincin bina kulla-
nıcıları için de oluşması, alım satım ve kiralamada 
EKB aranması önemli hale gelmiştir.

SONUÇ

EKB uygulaması binaların alım, satım ve kirala-
malarında aranacak belge haline gelecek olmasın-
dan dolayı;

• Kayıt altına alınması,
• Denetim ve kontrollerin sadece EKB için de-

ğil EKB uzmanları için de geliştirilmesi, tasa-
rımcıların, uygulamacıların ve müteahhitlerin 
bina konforunu sağlarken enerji verimliliği ve 
binanın enerji performansını ön planda tutma-
ları,

• Bina tasarım ve yapım aşamalarında görev 
alanların enerji verimliliği açısından bilinçli 
ve eğitimli olmaları

gerekmektedir.

EKB düzenleme aracı olarak kullanılan BEP-TR 
yazılımının da;

• CAD tabanlı geometri verilerini okuyabilen,
• Masaüstü çalışılabilen,
• Piyasadaki benzer programlardan veri alabi-

len (xml formatı),
• Hesaplamaların merkez sunucu üzerinden ka-

yıt altına alınabildiği,
• Modüler yapıda olan,
• Merkez sunucuda verilerin kayıt altına alın-

masına imkân sağlayan,
• EKB ve EKB uzman kontrol ve denetimlerin-

de sistemdeki veri bankasının kullanılmasına 
imkân sağlayan,

yapıda geliştirilen ikinci versiyonunun kullanıcılar 
tarafından geri beslemeler ile daha da geliştirilerek 
uluslararası alanda örnek bir yapıya kavuşturulma-
sı için Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların hız 
kesmeden devam etmesi bu sektörde rol alan başta 
12.000’i aşan EKB uzmanları ve tüm yapı sektörü 
için önemli olduğu gibi asıl fayda bina kullanıcıları 
olan tüm ülkemiz ve geleceğimiz için olacaktır.
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Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar 
ve Dengelenmesi (Hava Tarafı)

ÖZ

Bu çalışma, sağlık hizmeti veren hastanelerde havalandırma sistemlerinin doğru-
lama sürecinde gerçekleştirilen Test Ayar ve Dengeleme (TAD) hizmetlerini kapsa-
maktadır. Hava tarafı TAD hizmetlerinin yüksek başarı ile tamamlanabilmesi için 
dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında yöntem odaklı anlatım yapılmıştır.
Bu çerçevede aynı sektör içerisindeki farklı iş kollarına sahip birey ve kurumların, 
hastane havalandırma sistemlerinin doğrulama sürecinde ihtiyaç duyulan TAD hiz-
metleri hakkında nitelikli bilgiye sahip olmaları ve konuyla ilgili farkındalık kazan-
maları amaçlanmaktadır.
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ABSTRACT

In the context of Human Health Activities, this study covers the Testing Adjusting 
and Balancing services performed during the commissioning process in the venti-
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1. GİRİŞ

Hastaneler toplum hayatının önemli yanların-
dandır ve hastane hizmetlerinin niteliği mali ve 
manevi yönden toplum refahını doğrudan etkile-
mektedir. Toplumlar sağlık için yüksek maliyet-
ler öderler. Bilim ve tekniğin gelişmesi, nitelikli 
yaşam şartlarının oluşturulmasına ve ödenmekte 
olan yüksek sağlık bedellerinin hafiflemesine ola-
nak sağlar. Bu olanak, toplumların, geliştirmiş ol-
dukları bilim ve tekniğin esaslarına uygun olarak 
yürütme imkânları ve yürütme eğilimleri ile doğru 
orantılıdır. Toplumların bilim ve tekniği yürütme 
imkânları, bunun gereği olan insan gücü, malzeme 
ve araçlara sahip olma imkânları ile doğrudan iliş-
kilidir. Toplumların bilim ve tekniği yürütme eği-
limleri ise doğrudan insan sağlığına verilen önem 
ile ilişkilidir. İnsan sağlığının yaşamın en önemli 
unsurlarından biri olması ve bu unsurun niteliği-
nin toplumlar tarafından ilgili bilimsel standartlar, 
kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler ile sağlanarak 
geliştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, top-
lumların bilim ve tekniği yürütme eğilimleri için 
gerekli güdüye sahip oldukları açıktır. Bilim ve 
teknik 21. yüzyılda yüksek bir ivme ile gelişmek-
tedir. Bu durum, toplumlarda bilim ve tekniğin 
yürütülmesi eğilimi ile yayımlanmış olan kanun-
lar, tüzükler ve yönetmeliklerin güncel bilimsel 
esaslara göre eş zamanlı olarak geliştirilmelerinin 
gereğidir.

Türkiye Cumhuriyeti geliştirmiş olduğu bilim ve 
tekniği, esaslarına uygun olarak yürütme imkânı 
ve yürütme eğilimine sahiptir. Yayımlamış olduğu 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerini güncel bilimsel 
esaslara göre eş zamanlı olarak geliştirmek için ge-
rekli çalışmaları ilgili kurumları ile yürütür.

1.1. Türkiye’de ve Dünyada Sağlık 
Harcamaları

WHO “Dünya Sağlık Örgütü” Birleşmiş Milletler’e 
bağlı, sağlık konusunda yetkili ve yönlendirici ku-
ruluştur. Uluslararası çerçevede sağlık araştırma 
konularını, standartları, yönetmelikleri ve stra-
tejik hedefleri belirler. Toplumlara teknik destek 
sağlamakla birlikte toplumların sağlık konusunda 
bilim ve tekniği yürütme eğilimlerini izler ve de-
ğerlendirir. Toplumlar sağlık stratejik planlarını 
oluştururken diğer toplumlar ile işbirliği çerçeve-
sinde WHO’nun standartlarını, yönetmeliklerini 

ve küresel stratejilerini de dikkate alırlar. Ayrıca 
toplumlar, sağlık stratejik planlarını hazırlarken 
WHO’nun küresel sağlık stratejileri ile örtüştükle-
ri ölçüde ulusal fayda ve refahın yanı sıra küresel 
fayda ve refaha da hizmet etmiş olurlar.

Toplumlarda yıllık “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla”nın 
(GSYİH) sağlık için ayrılan yüzdesi sağlık hizme-
tine verilen önemin bir göstergesidir. Ek-1’de tablo 
halinde görüldüğü gibi WHO tarafından Birleşmiş 
Milletler’in resmi olarak tanıdığı 193 adet ülke-
nin 1995 yılından itibaren 17 yıllık süre için yıllık 
GSYİH’lerinin sağlık için harcanan yüzde değer-
leri yayımlanmıştır [3]. 20. yy. sonuna ve 21. yy. 
başına denk gelen 17 yıllık dönem içerisinde ABD, 
Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya, Kanada, 
Türkiye, Portekiz, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, 
Sırbistan, İtalya, İspanya, İngiltere, Gürcistan ve 
Brezilya gibi birçok toplum yıllık GSYİH yüzde-
si olarak toplam sağlık harcamalarını artırmıştır. 
Rusya, Azerbaycan, Norveç, Yunanistan, Ürdün, 
Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Gine ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri gibi birçok toplumun yıllık 
GSYİH yüzdesi olarak toplam sağlık harcaması 
sabit kalmıştır. Palau, Bosna Hersek, Uruguay, San 
Marino, Lübnan, Makedonya, Grenada, Özbekis-
tan, Dominik, Ermenistan, Umman ve Suriye gibi 
birçok toplumun ise yıllık GSYİH yüzdesi olarak 
toplam sağlık harcamaları düşmüştür. Toplumlar 
tarafından sağlık için ödenen bu iktisadi bedeller, 
konunun önemi ve ilgili hassasiyetin boyutunu her 
bir toplum için gözler önüne serer. Bu noktada, 
sağlık için ödenen yüksek iktisadi bedellerin karşı-
lığında toplumların elde etmiş oldukları ürün veya 
hizmetlerden alınan verimin önemi ortaya çıkar. 
Alınan verimin hangi seviyelerde olduğu ve bu ve-
rimin, toplumların güncel bilim ve tekniği yürüt-
me eğilimleri ile hangi oranda iyileştirilebileceği 
birden fazla bilim dalını ilgilendirir.

Türkiye Cumhuriyeti, sağlık için ödediği yüksek 
iktisadi bedellerin karşılığında elde etmiş olduğu 
ürün veya hizmetlerin niteliği açısından, almış 
olduğu verimi, bilim ve tekniğe uygun olarak de-
ğerlendirir. Sağlık harcamaları neticesinde alınan 
verimin iyileştirilmesi için bilim ve tekniği yürüt-
me eğilimiyle farklı bilim dallarını konu üzerin-
de çalışmaya teşvik eder ve gerekli şartları ilgili 
kurumları ile sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı’nın 2013-2017 Stratejik Plan sunuş yazı-
sında da belirttiği gibi:
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“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun çıkarılması ile birlikte yeni bir kamu 
mali yönetimi tarzı benimsenmiştir. Yeni kamu 
mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, 
kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu 
kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanıl-
madığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir he-
sap verme sorumluluğu geliştirmek üzere Stratejik 
Yönetim Modeli tercih edilmiştir.” [1]

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2013-
2017 Stratejik Plan çerçevesinde bir kısım stratejik 
hedefleri ve bu hedeflerin öngörülen maliyetleri 
milyon TRY “Türk Lirası” olarak Tablo 1’de belir-
tilmiştir.

1.2. Hastanelerde Test Ayar ve Dengeleme

Sağlık hizmeti; kısa veya uzun süreli hasta yatı-
şına imkân tanıyan ve yatan hastalara geniş tıbbi 
imkânlar dâhilinde tanı ve tedavi hizmetleri sunan 
hastaneler, psikiyatri hastaneleri, madde bağımlılı-
ğı hastaneleri, sanatoryumlar, cüzzam hastaneleri, 
huzurevleri, akıl hastaneleri, rehabilitasyon mer-
kezleri ve diğer insan sağlığı kuruluşlarının etkin-
liklerini içermektedir [2].

Hastane steril alanlarının havalandırma sistemle-
ri sürekli hijyenik koşullarının sağlanması gerek-
tiğinden otomasyon ve dengeleme ekipmanları 
(VAV, CAV, sabit debi kontrol ve ölçüm istasyon-

ları vb.) içerir. Aynı zamanda yüksek kaliteye ve 
hava kaynaklı enfeksiyonların azaltılması için de-
netimine önem verilen bu sistemlerin kurulum 
ve ruhsat aşamasında kabul testlerinin (partikül 
ölçümünü de içeren çalıştırma testleri) ve periyo-
dik olarak performans testlerinin yasal olarak ya-
pılması gerekmektedir. Ancak hastanelerin açılış 
sürecinde yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi 
kaygısı ve telaşı içinde yaşanan olumsuzluklar ve 
bilinç eksikliği hastanenin diğer kullanım alanla-
rında kurulmuş olan ve çoğu zaman otomasyon ve 
dengeleme ekipmanı içermeyen havalandırma sis-
temlerinin Test, Ayar ve Dengeleme (TAD) işlem-
lerinin hiçbir zaman yapılmamasına veya özensiz 
bir şekilde yapılmasına sebep olmaktadır. Oysa 
TAD işlemleri, hastane ısıtma, havalandırma ve 
iklimlendirme (HVAC) sistemi doğrulama süreci-
nin önemli adımlarındandır. Sistem kurulumunun 
tamamlanmasının ardından tasarımda öngörülen 
başarının yakalanması, kullanıcı gereksinimleri-
nin (URS) karşılanması, asgari işletme ve bakım 
maliyetleri ile çalışabilmesi için izlenebilirliği olan 
TAD kuruluşları tarafından yüksek başarı ile TAD 
çalışmalarının uygulanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, yetişmiş teknik personeli 
ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile güncel ulus-
lararası esaslara uygun olarak TAD tekniğini yü-
rütme eğilimi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
Sektördeki ilgili sivil toplum kuruluşlarının karar-

Tablo 1. Stratejik Plan 2013-2017 Hedeflerin Bir Kısmı ve Maliyetleri [1]

Sağlık Bakanlığı Stratejik Hedefler  Milyon TRY
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirme 100.838
Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirme ve 
sürdürülebilirliğini sağlama

12.907

Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları 
memnuniyeti arttırma

10.293

Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal 
sürdürülebilirliğini koruma

10.018

Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar alma için sağlık bilgi 
sistemlerini geliştirme

8.543

Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etme ve 
sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama

6.328

Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirme 4.752
Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etme ve bunları izleme 2.780
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlama 1.314
Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma 957
Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırma 269
Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koyma 146
İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini,
etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlama ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etme

73
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lılığı ve tecrübeli teknik isimlerinin sürece katkı 
sağlamaları ile Türkiye’de ilk defa 27 Mayıs 2016 
tarihinde TAD uygulamalarında yetkin olarak 
görev alacak teknik personel için öğrenim, serti-
fikalandırma ve gözetim süreci ISKAV tarafından 
başlatılmış ve uzun zamandır ihtiyaç duyulan bu 
önemli adım atılmıştır. Türkiye’de büyük öneme 
sahip olan ve geç atılan bu adımın dünyada örnek-
leri ve hayata geçme tarihleri değerlendirildiğinde 
konu ile ilgili kaybedilecek zamanımızın olmadı-
ğı açıkça görünmektedir. Türkiye’nin yetiştirmiş 
olduğu teknik personel, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili düzenleyici kuruluşlar olarak her kesi-
min dünya çapında otorite olma yolunda ilerleyen 
diğer ülkelere göre daha hızlı ve nitelikli adımlar 
atmak zorunda olduğu açıkça ortadadır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde günümüzden yaklaşık ya-
rım asır önce 1971 yılında kurulan NEBB “Ulusal 
Çevresel Dengeleme Bürosu” bu durumun belirgin 
örneklerindendir. İlk olarak Ocak 1972 tarihinde 
Amerika’da ulusal çerçevede TAD Standardı’nın 
birinci baskısını yayımlayan NEBB, artık ulus-
lararası çerçevede kabul gören aynı standardın 
sekizinci baskısını 2015 yılında yayıma almıştır. 
Günümüze geldiğimizde NEBB’in tüm dünyada 
700’den fazla firmayı ve 1000’den fazla sektör 
profesyonelini belgelendirdiği görülmektedir [4]. 
NEBB’in yayımladığı standartların ve NEBB’in 
kurumsal hafızasının kuruluş yılı olan 1971 yılın-
dan daha da eski tarihlere ait tecrübelere dayandığı 
bilinmektedir. Ayrıca konu ile ilgili benzer hedef-
lere ilerleyen ACG, ICB vb. uluslararası çerçevede 
tanınmış diğer kuruluşların da varlığından bahset-
mek mümkündür.

2. TAD KAVRAMLARI, TANIMLAR, 
SORUMLULUKLAR ve CİHAZ 
GEREKSİNİMLERİ

Test Ayar ve Dengeleme, doğrulama sürecinin 
imalat safhasında gerçekleştirilen, ısıtma, havalan-
dırma, iklimlendirme ve diğer çevresel sistemlerde 
belirlenen hava-sıvı akış değerlerine ulaşabilmek 
ve bu değerleri belgelendirmek için uygulanan dü-
zenli bir hizmettir.

2.1. Tanımlar

Doğrulama süreci, Test, Ayar ve Dengeleme terim-
lerini ayrı ayrı açıklanması TAD konusu ile ilgili 
mesleki yaklaşımların etkin bir şekilde anlaşılma-
sına fayda sağlayacaktır.

2.1.1. Doğrulama Süreci

doğrulama süreci bir projenin tamamlanıp teslim 
edilmesini iyileştiren nitelik odaklı bir süreçtir. Bu 
süreç bir tesise ait tüm sistemlerin, bileşenlerin, 
planlı kurulumların sahibinin proje gereksinimle-
rine göre tasarlandığını, kurulduğunu, test edildi-
ğini, işletilebileceğini ve sürdürülebileceğini doğ-
rulamak ve belgelendirmek için uygulanır.

2.1.2. Test

Sıcaklık, basınç, buhar akışı, hava akışı, sıvı akışı, 
sıvı miktarları, devir sayıları, elektriksel özellikler, 
hız, ses ve titreşim seviyesi, ısı transferi yapan ha-
va-sıvı miktarları gibi değişkenlerin ve diğer veri-
lerin önceden belirlenmiş ve kalibrasyonu yapılmış 
olan ölçüm cihazları ile ölçülerek başarının, çalış-
manın veya işlevin tespit edilmesidir.

2.1.3. Ayar

En uygun sistem işletme şartlarına ulaşabilmek 
için tasarım, kurulum sınır değerleri içerisinde 
damper ve vana gibi dengeleme cihazlarının kıs-
men kısılarak sistem akışının değiştirilmesi ve fan 
hızlarının değiştirilmesidir.

2.1.4. Dengeleme

Kabul edilebilir yöntemleri kullanarak tasarım, 
kurulum ve ölçüm sınırları içerisinde belirlenen 
hava-sıvı akışına ulaşabilmek için sistemin ana 
hatlarından, branşmanlarından, terminal cihazla-
rından geçen, hava-sıvı akışlarının yönteme bağlı 
olarak oranlamasıdır.

2.2. Sorumluluklar

Bir TAD projesinin yüksek başarı ve düşük mali-
yet ile tamamlanabilmesi için tarafların sorumlu-
luk paylaşımı ve bu sorumlulukların özveri yerine 
getirilmesi önem taşımaktadır. Güncel bilim ve 
tekniğe uygun bir TAD hizmeti verilecek olan pro-
jede tasarımcı, mekanik yüklenici ve TAD uzma-
nının sorumluluklarının ayrı ayrı belirlenmesi, ka-
yıt altına alınması ve uygulanabilir olmasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir.

2.2.1. Tasarımcının Sorumluluğu

Sorumluluk sözleşmesinin tasarımcı sorumluluk-
ları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları içer-
mesi yüksek önem ile tavsiye edilir.

• Test, Ayar ve Dengeleme’si yapılacak olan sis-
temleri ve ekipmanları belirler.
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• TAD hizmet alımının kime ait olduğunu be-
lirler ve TAD hizmetinin imalat sürecinde 
gecikmeden başlaması gerektiğini sözleşme 
dokümanında veya projelerde belirtir.

• Sistem bileşenlerini açıkça belirtir (ana hatlar, 
ayrım hatları, son nokta debi ayar damperleri, 
debi ölçüm noktaları, basınç, sıcaklık ölçüm 
noktaları ve ağızları vb. diğer TAD uygulana-
cak cihazlar).

• Bina kontrol sistemi firmasının (otomasyon 
firması vb.) TAD hizmeti başlamadan önce 
çalışmalarını doğrulaması ve belgelendirmesi 
gerektiğini sözleşme dokümanında veya pro-
jelerde belirtir.

• Bina kontrol sistemi firmasının, TAD firma-
sının ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım erişi-
mi ve teknik desteği sahada sağlayacağını ve 
bu hizmet için TAD firmasından bedel talep 
edilmeyeceğini sözleşme dokümanında veya 
projelerde belirtir.

• TAD hizmetinin başarılı bir şekilde uygulana-
bilmesi için gereken tüm sistem ekipmanı ve 
sistem bileşenlerine uygun erişim boşluk ve 
açıklıklarını belirler.

• TAD firmasının doğrulama sürecine vereceği 
destek ile ilgili sorumlulukları sözleşme dokü-
manında veya projelerde tamamıyla belirtir.

• TAD hizmeti sırasında yapılacak dengeleme 
için gerekli olan güncel bilim ve tekniğe uy-
gun proje toleranslarını belirtir.

• Herhangi bir sürücü değişimi, kurulumu veya 
devir değişikliği gerektiği takdirde bu hizmeti 
kimin sağlayacağını sözleşme dokümanında 
veya projelerde belirtir.

2.2.2. Yüklenicinin Sorumluluğu

Sorumluluk sözleşmesinin yüklenici sorumluluk-
ları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları içer-
mesi yüksek önem ile tavsiye edilir.

• TAD Firması’na tüm güncel onaylı değişik-
lik talimatları ve sözleşme değişiklikleri ile 
birlikte onaylı sözleşme belgelerini sağlar. 
(çizimler, teknik sözleşme ve diğer onaylı bel-
geler)

• TAD firmasının sürece dâhil olması ile birlik-
te diğer disiplinler ile uyumluluğunu sağlan-
ması ve işlemler ile ilgili yeterli sürenin sağ-
lanması için iş programı geliştirir.

• Tüm iş programı değişikliklerini TAD firma-
sına bildirir.

• Yapısal bileşenler, pencere ve kapı montajı, 
kapı donanımı, tavanlar, merdivenler, asansör 

mekanik şaftlarının ve çatı sistemleri dâhil 
bina muhafazasının ve kapatma işlemlerinin 
tamamlandığından emin olur. Tüm hacimlerin 
veya plenumların sızdırmazlığını sağlar.

• Tüm mekanik ve HVAC işlerinin tamamlan-
dığından ve çalıştırmak için güvenli olduğun-
dan emin olur. (kanal sızdırmazlık testleri, 
hidrostatik testler, boru sisteminin yıkanması, 
doldurulması, boşaltılması ve kimyasal uygu-
lanması, pislik tutucu ve diğer gereken tüm 
ekipmanların temizlenmesi, hava kanalı sis-
temlerinde ilgili tüm filtre montajlarının ta-
mamlanması vb.)

• Kalıcı elektriksel güç sistemi kurulumunun 
tamamlanmasını sağlar. Sistemin can güvenli-
ği için güncel bilim, teknik ve yönetmeliklere 
uygun olarak kurulmasını sağlar.

• Tüm HVAC sistem ve ekipmanlarının üretici 
önerilerine uygun olarak ilk çalıştırmalarının 
yapılmış olmasını sağlar.

• Bina kontrol sisteminin kurulumunu, prog-
ramlanmasını, kalibrasyonunu ve ilk çalıştır-
masını sağlar. Ayrıca, bina kontrol sistemi fir-
masının (otomasyon firması vb.) TAD hizmeti 
başlamadan önce çalışmalarını doğruladığını 
ve belgelendirdiğini teyit eder.

• Bina kontrol sistemi firmasının, TAD firması-
na ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım erişimi 
ve teknik desteği sahada sağlamasını ve bu 
hizmet için TAD firmasından bedel talep edil-
memesini sağlar.

• Herhangi bir sürücü değişimi, kurulumu veya 
devir değişikliği gerektiği takdirde bu hizmeti 
sağlar.

• Eksik listesindeki düzeltmeleri zamanında 
tamamlar ve tamamlanan eksikliklerin yazılı 
olarak bildirilmesini sağlar.

2.2.3. TAD Firması Sorumluluğu

Sorumluluk sözleşmesinin TAD firması sorum-
lulukları çerçevesinde aşağıda sıralanan unsurları 
içermesi yüksek önem ile tavsiye edilir.

• Güncel standartlara, yönetmeliklere ve tasa-
rım teknik şartnamelerine göre TAD hizmeti-
ni gerçekleştirir.

• TAD firması, TAD hizmetini gerçekleştir-
mesini ve tamamlamasını engelleyen tasarım, 
kurulum ve işlev tespitlerini uygun taraflara 
iletişim kurarak düzenli olarak bildirir.

• TAD firması, doğrulama sürecine vereceği 
destek çerçevesinde daha önce belirlenmiş 
olan sorumluluklarını yerine getirir.
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• TAD firması, güncel bilim ve tekniğe uygun 
olarak “TAD Raporu” hazırlar.

2.3. Asgari Ölçüm Aleti Gereksinimleri

Hava tarafı Test Ayar ve Dengeleme hizmetleri için 
önerilen asgari ölçüm aletleri listesi Tablo 2’de lis-
telenmiştir. Ölçüm aletlerinin doğru çalışması için 
üreticisinin gereksinimlerine göre kullanılması ve 
muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2.3.1. Çalışma aralığı, çalışma doğruluğu ve 
kalibrasyon

TAD hizmetleri için kullanılacak olan hava tarafı 
ölçüm aletleri Tablo 2’de belirtilen çalışma aralı-
ğı ve çalışma doğruluğuna sahip olmalıdır. Her 
bir ölçüm aleti asgari çalışma doğruluğu, çalışma 
aralığı ve çalışma duyarlılığı gereksinimlerine uy-
ması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. Birden 
fazla ölçüm özelliğine sahip cihazlar ilgili gereksi-
nimleri sağladığı sürece kullanılabilirler. Çalışma 
doğruluğu hakkında bilgi ve veriler ölçüm aleti 
üreticisi tarafından beyan edilmiş ve ulaşılabilir 
durumda olmalıdır. Kalibrasyon gerektiren ölçüm 
aletlerinin üretici gereksinimlerine uygun olarak 
kalibrasyonlarının yapılması ve belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Kalibrasyonların, Türkiye’de akre-
dite edilmiş, izlenebilirliği olan bir test laboratuva-
rında, yurtdışında yapılacak ise izlenebilirliği olan 
bir test laboratuvarında yapılması gerekmektedir.

Sahada doğrulanmış ölçüm aleti kullanılmasının 
yüksek önemi iyi anlaşılmalıdır. TAD hizmeti ver-
mekte olan ve birden fazla ölçüm aleti takımına sa-

hip olan kuruluşların kalibrasyon süreci için sıra-
lanan yöntemlerden birini tercih etmeleri önerilir.

2.3.1.1. Kalibrasyon yöntemi - A

Sahip olunan tüm ölçüm aletlerinin kalibrasyonu 
yapılır ve ölçüm aletlerinin tamamı TAD projele-
rinde kullanılabilir.

2.3.1.2. Kalibrasyon yöntemi - B

Her ölçüm aletinden en az bir adet içermek koşu-
lu ile referans ölçüm aleti takımı hazırlanır. Refe-
rans ölçüm aleti takımının kalibrasyonları üretici 
gereksinimlerine uygun olarak yaptırılır. Referans 
ölçüm aleti takımı sahada TAD projelerinde ölçüm 
yapmak için kullanılmaz. Sahada TAD projele-
rinde ölçüm yapmak için kullanılacak olan diğer 
ölçüm aleti takımlarının, hazırlanan referans öl-
çüm aleti takımı ile karşılaştırılarak düzenli olarak 
doğrulanması sağlanır. Doğrulama işleminin yapı-
labilmesi için yüksek kaliteye sahip test istasyonu 
kurulumu gerekir.

3. HASTANELERDE HAVA TARAFI TAD 
HİZMETLERİ

Hastanelerde HVAC sisteminin tasarımı, inşası, iş-
letilmesi ve bakımı kullanım amacı ve bu amaç ile 
ilgili yüksek hassasiyetlerden dolayı özel bir öne-
me sahiptir. Sistemin kullanıcı gereksinimlerine 
(URS) uygun olarak başarılı bir şekilde hizmet ve-
rebilmesi hastane içerisinde yalnızca iyi seviyede 
bir teknik kadroyu gerektirmemekte aynı zamanda 
ilgili tesis için yüksek nitelikte bir tasarım, inşa ve 

Tablo 2. Hava Tarafı TAB Hizmetleri İçin Önerilen Ölçüm Aletleri [5]

İşlev/Ölçüm Aleti Cinsi Asgari Aralık Asgari Doğruluk Asgari Duyarlılık Kalibrasyon 
Aralığı

Devir sayısı ölçümü 0-5000 dev/dk ±2% okuma ±2 RPM 1 devir/dk 12 ay
Hava sıcaklığı ölçümü −40-115 °C ±0,5% okuma + 0,8 °C 0,1 °C 12 ay
Elektriksel ölçüm-CAT III

Volt AC 0-600 VAC ±2% okuma ±5 digits 1,0 Volt 12 ay
Amper 0-100 Amp ±2% okuma ±5 digits 0,1 Amper 12 ay

Hava basıncı ölçümü 0-2,500 Pa ±2% okuma ±0,25 Pa 0,25 Pa ≤ 250 Pa 12 ay
2,50 Pa > 250 Pa

Hava hızı ölçümü
Termal anemometre veya airfoil 0,25-20 m/s ±5% okuma ±5% m/s 0,005 m/s 12 ay
Pervaneli anemometre 0,25-12,5 m/s ±2% okuma ±0,02 0,005 m/s 12 ay

Nem ölçümü 10-90% RH ±3% RH 1,0% 12 ay
Debi ölçümü hoodu 50-1000 L/s ±5% okuma ±3 L/s Dijital: 0,5 L/s 12 ay

Analog: N/A
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işletme sürecini de gerektirmektedir. Bu sebeple 
tasarım, inşa ve işletme süreci boyunca bir doğru-
lama süreci uzmanının sisteme dâhil edilmesi yük-
sek önem taşımaktadır. Güncel standartlara uygun 
gerçekleştirilen bir doğrulama süreci bir tesisin en 
düşük maliyetler ve en yüksek başarı ile kurulu-
munu, işletilmesini, bakımını ve sürdürülebilirliği-
ni mümkün kılmaktadır. Hastanelerde Test Ayar ve 
Dengeleme hizmetleri, doğrulama sürecinin imalat 
safhasından sonra gerçekleştirilir.

3.1. Temel Test, Ayar ve Dengeleme 
Ölçümleri

TAD sürecinde temel ölçümler değişken yoğun-
luklara sahip hava ve su gibi akışkanların özellik-
lerini, şartlarını ve akış hızlarını belirlemek amacı 
ile yapılır. Ölçümlerin doğru alınması, doğrudan 
TAD uzmanının yeteneklerine bağlıdır. TAD uz-
manı tüm hava tarafı testleri için kanallarda ve 
ekipmanlarda test konumu ve yerini doğru tespit 
etmekle sorumludur.

Hava tarafı testlerinde VAV, CAV gibi kendiliğin-
den dengeleme ekipmanı bulunmayan hava kana-
lı ölçümleri için kanallar ve ekipmanlar üzerinde 
matkap ile delikler delinmesi gerekir. Bu delikler, 
güncel standartlara, yönetmeliklere ve teknik şart-
namelere göre uygun ölçülerde delinir ve ölçüm 
tamamlandığında kapatılırlar. VAV ve CAV ekip-
manları bulunan hava kanallarında dengeleme için 
pitot traversi gereksinimi olmayacağından mecbur 
kalmadıkça delme işlemi gerçekleştirilmez.

3.1.1. Basınç Ölçümü

HVAC sistemlerinde hava basıncı ölçümü, sistemin 
en önemli başarı verisini sağlayan temel ölçümdür. 
Hava basıncı ölçümleri yapılırken kullanılan öl-
çüm aletlerinin üretici önerileri mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Ölçüm aleti olarak çok özellikli dijital 
manometre vb. kullanılabilir. Hava basıncı ölçümü 
manometre, bağlantı tüpü ve ölçüm alma uçları ile 
gerçekleştirilir.

3.1.1.1. Statik basınç

Havalandırma sisteminin, sistem direncine karşı 
hava akışını sağlamak ve korumak için oluşturdu-
ğu ölçüm noktasındaki potansiyel enerjidir. Uygun 
referans basıncına bağlı olarak (ör. atmosferin yo-
ğunluğu, yüksekliği ve yerçekiminden kaynakla-
nan aerostatik basıncı) ölçüm noktasında eksi veya 
artı bir değer okunabilir.

Pstatik[Pa] = Pstatik[N/m2] = Pstatik[kg/m∙s2]

           = Pstatik[joule/m2] (1.1)

3.1.1.2. Dinamik basınç

Havalandırma sisteminin, sadece akış yönünde 
oluşturduğu hava akışının ölçüm noktasındaki ki-
netik enerjidir.

Pdinamik[Pa] = ρ[kg/m2] ∙ 1/2(V2)[m2/s2] (1.2)

3.1.1.3. Hidrostatik veya aerostatik basınç

Hava tarafı TAD ölçümlerinde akışkanın yoğunlu-
ğu, yüksekliği ve yerçekimine bağlı olarak oluştur-
duğu aerostatik basıncı ihmal edilir.

Phidrostatik[Pa] = ρ[kg/m2] ∙ g[m/s2] ∙ z[m] (1.3)

3.1.1.4. Toplam basınç

Havalandırma sisteminin, ölçüm noktasında oku-
nan statik basıncı ile dinamik basıncının toplamına 
eşit olarak değerlendirilir. Akışkanın yoğunluğu, 
yüksekliği ve yerçekimine bağlı olarak oluşturdu-
ğu aerostatik basıncı ihmal edilerek toplam basınç 
eşitliği (1.4) denkleminde belirtildiği gibi yazılır.

Ptoplam[Pa] = Pstatik[Pa] + Pdinamik[Pa] (1.4)

3.1.2. Hız Ölçümü

Hava hızı ölçümleri belirli ekipmanların veya be-
lirli şartlar altındaki hava kanallarının hava akış 
başarısını doğrulamak için gerçekleştirilir. Hava 
hızı ölçümleri yapılırken kullanılan ölçüm aletle-
rinin üretici önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Hava hızı ölçümü çoğunlukla çok özellikli dijital 
manometre, pitot tüpü, pervaneli anemometre ve 
termal anemometre cihazları ile gerçekleştirilir. 
Ölçümler genellikle hava kanallarında, menfez yü-
zeyinde, difüzör yüzeyinde, bataryalarda, filtreler-
de vb. belirli noktalarda yapılır.

Hava kanalında hız ölçümleri genellikle pitot tüpü 
aracılığı ile gerçekleştirilir. Hız ölçümü için kul-
lanılan pervaneli anemometre, termal anemometre 
vb. diğer ölçüm aletleri hava hızlarının pitot tra-
versi ile doğru ölçülemeyecek kadar düşük olması 
(mikromanometre teknolojisi ile bu sorun çözül-
müştür) veya balometre başlığının ölçüm nokta-
sında uyumsuz olması durumunda kullanılması 
içindir.

Menfez, difüzör vb. terminal cihazlarının yüzeyle-
rinde hız ölçümleri için anemometre veya hız gridi 
kullanılması durumunda düzeltme faktörü dâhil 
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edilmeden doğru ölçüm almak genellikle mümkün 
olmamaktadır. Sahada, ölçüm doğruluğunu etki-
leyen çok sayıda değişken mevcuttur. Yüzeyinde 
ölçüm yapılan ekipman için üreticisi bir düzeltme 
faktörü beyan etmemiş ise yüzey ölçümlerindeki 
belirsizliği gidermenin en iyi yolu bir saha düzelt-
me faktörü geliştirmektir. Bu düzeltme faktörü 
genellikle, yüzeyinden ölçüm yapılan ekipmana 
doğrudan hava sağlayan kanalda pitot tüpü ile tra-
vers ölçüm yapılarak doğru hava akış değerinin he-
saplanması ile sağlanır. Bu işlemde terminal cihazı 
ile travers ölçüm alınan düzlem arasındaki hava 
kaçağının ihmal edilebilecek seviyede olduğu var-
sayılır. Terminal cihazı yüzeyinden okunan hava 
hızı, travers ölçümde elde edilen doğru hava akış 
değerine eşit olabilmesi için bir düzeltme faktörü 
ile çarpılır. Düzeltme faktörü farklı hava hızların-
da değişiklik göstereceği için tespit edilen düzelt-
me faktörünün yalnızca tespit edildiği hava hızın-
da geçerli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu sebeple 
eğer mümkünse en iyisi her çeşit terminal cihazı 
için farklı hızlarda düzeltme faktörü geliştirilerek 
bir düzeltme faktörü eğrisi oluşturmaktır.

3.1.2.1. Havanın hızı

Hava kanalı içerisinde belirli bir noktada akış hı-
zını hesaplamak için statik basınç, toplam basınç 
ve havanın yoğunluğuna bağlı olan eşitlik detaylı 
hesapları Ek-2’de açıklanmakla birlikte (1.5) denk-
leminde verilmiştir.

Vhava (m / s) =
2 ⋅(Ptoplam (N / m

2)− Pstatik (N / m
2)

ρhava (kg / m
3)

  

 (1.5)

Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρhava [kg/m3] ha-
vanın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre 
değişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluk hesabı 
Ek-3’te detaylı olarak açıklanmıştır.

Havanın yoğunluğu, standart atmosfer şartların-
da [288,15[°K] mutlak sıcaklık & 101,325 [kN/m2] 
mutlak basınç] altında iken 1,225 [kg/m3] olarak 
hesaplanır [6]. Hesaplanan yoğunluk değeri dikka-
te alındığında sahada yapılan TAD ölçümlerinde 
TAD teknisyenleri için pratik kullanım amacı ile 
(1.5) eşitliği (1.6) eşitliğine dönüştürülebilir.

Vhava (m / s) = 1,227 ⋅ Pdinamik (Pa)
 (1.6)

3.1.2.2. Havanın yoğunluğu

Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρ[kg/m3] hava-
nın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre 
değişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluğunu 
hesaplamak için havanın ölçülen mutlak basıncına, 
ölçülen mutlak sıcaklığına ve bilinen özgül gaz sa-
bitine bağlı eşitlik, detaylı hesapları Ek-3’te açık-
lanmakla birlikte (1.7) denkleminde verilmiştir.

ρhava [kg/m3]=Phava [kN/m2]/[Rhava [KJ/kg∙°K]∙Thava [°K]]

 (1.7)

Havanın yoğunluğu, standart atmosfer şartların-
da [288,15[°K] mutlak sıcaklık & 101,325 [kN/m2] 
mutlak basınç] altında iken 1,225 [kg/m3] olarak 
hesaplanır [6], TAD ölçümlerinde TAD teknisyen-
leri için pratik kullanım amacı ile doğrudan (1.8) 
eşitliğinde verilen değer kullanılabilir.

ρhava [kg/m3] = 1,225[kg/m3]  (1.8)

3.1.2.3. Pitot tüpü veya airfoil ile hava kanalı 
travers ölçümü

Ölçüm sıralandığı gibi gerçekleştirilir:

• Travers ölçümü yapılacak olan hava kanalının 
dış boyutları ölçülür.

• Eğer varsa havalandırma kanalının içerisin-
deki kaplama malzemesi (izolasyon vb.) tespit 
edilir. İç kaplama malzemesinin kalınlığı ölçü-
lür ve hava kanalının serbest kesit alanı tespit 
edilir.

• Pitot tüpü veya airfoil üzerinde ölçüm mesafe-
leri ile ilgili işaretlemeler tamamlanır.

• Ölçüm çubuğu ile manometre birbirine bağ-
lanır. Ölçüm çubuğu kanalın içine girmeden 
önce sıfırlamanın yapıldığından emin olunma-
lıdır.

• Ölçüm çubuğu kanalın içerisine girer ve ucu 
hava akımının içine yerleştirilir. Ölçüm çubu-
ğunun Şekil 1’deki gibi hava akış doğrultusun-
da konumlanması yüksek öneme sahiptir.

• Gereken tüm noktalar için hava hızı ölçümü 
kayıt altına alınır. Hava kanalı travers ölçümü 
Log-Chebyshev [8] yöntemi kullanılarak ger-
çekleştirilebilir.

• Kullanılan ölçüm aleti seti doğrudan hava hı-
zını hesaplayamıyor ise okunan statik basınç 
ve toplam basınç değerleri hava hızlarının 
daha sonra hesaplanması için kayıt altına alı-
nır.

• Ortalama hava hızı hesaplandığı takdirde bu 
değer hava kanalının travers ölçüm yapılan 
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serbest kesit alanı ile çarpılarak toplam hava 
debisi hesaplanır.

• Başarılı bir travers ölçümü için, toplam oku-
ma sayısının %75’i [16 adet ölçüm alındıysa 12 
adedi] ölçülen en yüksek değerin %10’undan 
büyük olmalıdır [5].

3.1.2.4. Hava akışının balometre ile ölçülmesi

Balometre doğrudan hava akış debisinin ölçülmesi-
ne ve okunmasına olanak sağlar. Terminal cihazın 
(menfez, difüzör vb.) etrafını saran, dokuma (fab-
rik) malzemeden üretilen ölçüm çadırına sahiptir. 
Genellikle dörtgen piramit şeklindedir. Dörtgen pi-
ramit hacim tüm hava akışını toplar ve içerisindeki 
hız ölçüm gridinin üzerinden geçirir. Üzerindeki 
dijital manometre üzerinden doğrudan hava akış 
debisi okunabilir. Balometre ölçümlerinde de pi-
tot tüpü ile hava kanalından travers ölçüm yaparak 
gerçek hava akışı hesaplanması ve terminal cihaza 
özel bölüm 3.1.2’de anlatıldığı gibi saha düzeltme 
faktörü hesaplanması gerekebilir. Balometreler 
için ayrıca, ölçüm yapılan terminal cihazına özel 
düzeltme faktörü uygulamak yerine doğrudan ba-
lometrenin içerisinde konumlandırılabilen bir hava 
akış düzelticisi de kullanılabilmektedir.

3.1.3. Devir Sayısı Ölçümü

TAD hizmetleri çerçevesinde devir sayısı ölçümü 
genellikle, motorun veya fanın dönüş hızını tespit 
etmek amacı ile gerçekleştirilir. Devir sayısının 
ölçümü için dijital temas takometresi, optik tako-
metre vb. ölçü aletleri kullanılmaktadır. Sonuçlar 
genellikle [devir/dakika] cinsinden ifade edilir. 

Sonuçlar test edilen ekipmanın uygun işletme dö-
nüş hızında çalıştığını doğrulamak için kullanılır. 
Devir sayısı ölçümlerinde kullanılacak olan ölçüm 
aletinin güvenlik tehlikesi mutlaka dikkate alına-
rak üretici talimatlarına ve gereksinimlerine göre 
kullanılması gerekmektedir.

3.1.4. Sıcaklık Ölçümü

Sıcaklık ölçümleri analog veya dijital termometre-
ler ile gerçekleştirilebilir. Sıcaklık, enerji dengesi 
hesabında kullanılmak üzere ölçülebileceği gibi bir 
çok farklı amaç için de ölçülebilir. İyi bir ölçüm 
aleti ile alınan başarılı bir ölçüme rağmen enerji 
dengesi sonuçlarının sıralanan sebeplerden dolayı 
hatalı olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır.

• Sıcaklık ölçüm aleti üzerine etki edebilecek 
herhangi bir kaynaktan gelen ışınım ısısı et-
kisi.

• Kapalı hacmi olan kanal ve boru gibi eleman-
ların ısı depolama etkisi.

• Düzgün ısı profilinin bozulmuş olması.
• Ölçüm aletinin doğruluğu ve duyarlılığı.
TAD ölçümleri sırasında birçok ısı transferi süre-
cinde termodinamik denge veya kararlı hâl şartla-
rının sağlanması mümkün olmamaktadır. Kararlı 
hâl şartları sağlanmadığı durumlarda belirlenen 
bir süre içerisinde uygun sayıda sıcaklık ölçümü 
alınmalı ve sonuçlar süreye bağlı olarak hesaplan-
malıdır. Ölçümler doğruluk ve duyarlılık hataları 
oluşmaması için aynı ölçüm aleti ile başlamalı ve 
tamamlanmalıdır.

Şekil 1. Pitot tüpü ile ölçümler [7]
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3.1.4.1. Kuru termometre sıcaklığı ölçümü

Düzgün akış profilinin mevcut olduğu durumlar-
da kuru termometre sıcaklığı hava kanalının orta-
sında tek bir noktadan ölçülebilir. Akış profilinin 
düzgün olmadığı ve akışkanın iyi karışmadığı sis-
temlerde ise çoklu ölçüm yapılarak ağırlıklı orta-
lama alınmalıdır. Akışın olduğu ölçüm düzlemini 
eşit alanlara bölen bir ızgara üzerinden sıcaklık 
traversi ve bu sıcaklık ölçüm noktalarına karşılık 
gelen hız traversi alınarak sıcaklığın ağırlıklı or-
talaması hesaplanır. Eş ızgara alanlarında ölçülen 
her sıcaklık değeri aynı noktada ölçülen hız değeri 
ile çarpılır. Tüm sıcaklık ve hava hızı çarpımları 
toplanarak toplam ölçülen hava hızı değerlerinin 
toplamına bölünür.

3.1.4.2. Yaş termometre sıcaklığı ölçümü

İşlem bölüm 3.1.3’de belirtildiği gibi yapılır ayrı-
ca seçilen ölçü aleti fitil tipli olduğu takdirde, fitil, 
saf su ile sürekli olarak ıslatılmalıdır. Islatmak için 
kullanılan suyun sıcaklığı, kuru termometre hava 
sıcaklığı ile aynı olmalıdır.

3.1.5. Elektriksel Ölçümler

TAD hizmetleri çerçevesinde ölçülmesi gereken 
birincil elektriksel veriler voltaj ve amper değer-
leridir. Elektriksel verilerin ölçülmesinin birincil 
amacı; elektrik sisteminin güvenliği için motor, 
fan vb. ekipmanların başarılı bir şekilde çalışması 
ve bu ekipmanların korunmasıdır. Elektriksel de-
ğerlerin ölçümü için voltmetre, ampermetre, multi 
metre vb. ölçüm aletleri kullanılmaktadır. Elekt-
riksel veriler, test edilen ekipmana hizmet veren 
değişken frekans sürücüsünün (VFD) ekranından 
okunup kayıt altına alınabilir. Bu çerçevede veri-
lerin okunduğu sürücünün hangi sürücü olduğu 
da kayıt altına alınmalıdır. Elektriksel ölçümlerde 
kullanılacak olan ölçüm aletinin yüksek güvenlik 
tehlikesi mutlaka dikkate alınarak üretici talimat-
larına ve gereksinimlerine göre kullanılması ge-
rekmektedir. TAD uzmanı için elektriksel ölçüm-
leri bazı durumlarda saha işletmecisi veya bakım 
ekibi almalıdır.

Fan motorlarının üreticinin belirttiği toleranslar 
dahilinde tam amperaj yükünün altında veya tam 
amperaj yükünde çalışır durumda bırakılması ge-
rekmektedir. Amperaj ölçümleri enerji verilmiş 
olan faz tellerinin ölçüm aletinin kıskaç çeneleri 
arasına alınması ile gerçekleştirilir.

3.2. Hava Tarafı TAD Yöntemleri

HVAC sistemleri en yüksek ısıtma kapasitesi, en 
yüksek soğutma kapasitesi, havalandırma etkinliği 
vb. başarı değişkenlerini sağlamaları için tasarla-
nırlar. TAD sürecininin başında havalandırma sis-
temi tam yük şartlarına (en yüksek çalışma ayarı) 
getirilir. Tam yük, hava akışının tasarım gereksi-
nimlerini yerine getirebilmesi için en yüksek zor-
lamayı sağlar.

Besleme havası, taze hava, emiş havası, egzoz ha-
vası ve dönüş havası terimlerinin ayrı ayrı açık-
lanması, TAD yöntemleri ile ilgili mesleki yak-
laşımların etkin bir şekilde anlaşılmasına fayda 
sağlayacaktır. Terimlerin görsel karşılıkları Şekil 
2’de gösterilmiştir.

3.2.1. Besleme Havası

Besleme fanından basılarak iç ortama doğru giden 
havadır.

3.2.2. Taze Hava

Dış ortamdan besleme fanına doğru giden havadır.

3.2.3. Emiş Havası

İç ortamdan emilerek, emiş fanına doğru giden ha-
vadır.

3.2.4. Egzoz Havası

Emiş fanından dış ortama atılan havadır.

3.2.5. Dönüş Havası

Emiş havasının tekrar kullanım amacı ile besleme 
fanına doğru giden kısmıdır.

3.2.6. Ön Hazırlıklar

TAD işlemlerine başlamadan önce sıralanan ön ha-
zırlıklar yerine getirilmelidir;

• Bölüm 2.1.2’de belirtilen mekanik yüklenici 
sorumluluklarının yerine getirildiği doğrula-
nır.

• Ölçüm yapılacak ünitelerin teknik dataları alı-
nır.

• Kapalı kapı ve pencereler, asma tavan karoları, 
transfer menfezleri vb. hava akışını etkilemek-
te olan tüm bileşenlerin TAD işlemlerine hazır 
olduğu doğrulanır.

• TAD işlemleri başlamadan önce otomatik 
kontrol cihazlarının eksiksiz ve uygun ku-
rulmuş olduğu, bina kontrol sisteminin TAD 
işlemlerine başlanılabilmesi için doğrulanmış 
olduğu teyit edilir.
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• Tam yük (en yüksek çalışma seviyesi) sistem 
tasarım gereksinimleri belirlenir.

• Tüm damperlerin açık veya ayarlanmış oldu-
ğu, bağlı olan tüm sistemlerin (besleme hava-
sı, emiş havası, dönüş havası, taze hava, egzoz 
havası vb.) çalıştığı, motorların tam yük am-
peraj değerlerinde çalıştığı, dönüş yönlerinin 
doğru olduğu teyit edilir.

• Artı basınçlı ve eksi basınçlı bölgeler bu aşa-
mada belirlenir.

3.2.7. Toplam Fan Hava Akışının Ölçülmesi ve 
Ayarlanması

Saha testleri için en doğru ve kabul gören hava 
akış ölçümü pitot tüpü veya airfoil ile hava kana-
lında travers ölçüm yapılmasıdır. Travers ölçüm 
bölüm 3.1.2.2’de belirtildiği gibi yapılır. Travers 
ölçümün yapılamayacağı durumlarda bataryaların 
veya filtrelerin üzerinden hız gridi ile ölçüm ya-
pılması gibi diğer ölçüm seçenekleri kullanılabilir. 
Tüm çıkış noktalarındaki hava akışlarının ölçülüp 
toplam debiye ulaşılması da bir diğer yöntemdir. 
Diğer ölçüm seçeneklerinde hata seviyesi, pitot 
tüpü travers ölçüm sonuçlarına göre daha fazladır 
ve yüksek dikkat ile uygulanmaları gerekmektedir. 

Tüm çıkış noktalarından alınan ölçümler ile elde 
edilen toplam debi, fanın yakınındaki ana hava ka-
nalından alınan ölçümler ile uyuşmayacaktır. Bu 
uyuşmazlık, kanal sızdırmazlık seviyesi, ölçüm 
hataları, yanlış hesaplama vb. farklı unsurlardan 
kaynaklanabilir.

TAD ölçümlerinde alınan ölçümlerin tasarım de-
ğerlerine göre asgari olarak ±10% aralığında ol-
ması aranır. Fan başarısı tasarım gereksinimlerine 
göre ± 10% aralığını yakalayamıyorsa, fan sürücü-
sü ayarlanarak gerekli hava akışı yaklaşık olarak 
sağlanır. Tüm sistem dengeleme prosedürlerinin 
tamamlanmasından sonra, fanın emiş statik basın-
cı, atış statik basıncı, amperajı ve hava akışı ölçülür 
ve kayıt altına alınır. Basınç ölçümleri yapılırken 
tüm ölçümlerin ortak bir referans değerine dayan-
dırılması gerekir.

Fan hava akışı ölçülüp ve hava debisi hesaplandık-
tan sonra eğer ki dönüş havası fanı kullanılmış ise 
bu dönüş fanının da ayrıca hava akışı ölçülmeli ve 
debisi hesaplanmalıdır. Eğer ki merkezi bir egzoz 
fanı kullanılmış ise ayrıca bu egzoz fanının da 
hava akışı ölçülmeli ve debisi hesaplanmalıdır. Sis-
temde çatı tipi fan gibi bazı egzoz fanları mevcut 

Şekil 2. TAB ölçümlerinde kullanılan hava akış tanımları
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olup bu fanlar besleme havası sisteminin sadece 
belli bir noktası ile ilişkili ise genellikle besleme 
havası tarafının dengeleme işlemi bitene kadar bu 
fanlardan hava akış ölçümü almak gerekmemekte-
dir. Testler, sistem %100 taze hava ve %100 egzoz 
rejiminde iken gerçekleştirilmelidir.

3.2.8. Temel Dengeleme Yaklaşımları

Sıralanan koşulların sağlanması sistemin havalan-
dırma sisteminin dengede olduğunu göstermekte-
dir.

• TAD uzmanının kontrolü dışında bir sebep ol-
madığı sürece, ölçülen hava akış değerleri ta-
sarım gereksinimlerine göre ±10% aralığında 
olmalıdır.

• Fan ile menfez arasında en az bir adet hava-
landırma yolu damperleri ile birlikte tam açık 
vaziyette olmalıdır.

• Sistemde branşman damperleri var ise, her 
dengelenmiş branşman damperinin akış yö-
nünde en az bir adet havalandırma yolu dam-
perleri ile birlikte tam açık vaziyette olmalıdır.

3.2.9. Dengeleme Yöntemleri

3.2.9.1. Oransal yöntem - Branşmansız 
havalandırma sisteminde

1. Tüm menfezlere hizmet eden damperlerin tam 
açık olduğundan emin olunur.

2. Tüm menfez kanatçıkları belirlendiği gibi 
ayarlanır.

3. Toplam hava debisi en uygun yöntem ile he-
saplanır. Travers ölçüm önerilir.

4. Tasarım hava akışına kıyasla ölçülen hava akı-
şı % cinsinden hesaplanır.

5. Fan, tasarım değerine kıyasla %110 seviyesine 
veya gerekli olan seviyeye ayarlanır.

6. Tüm menfezlerin hava akışları ölçülür.
7. Tüm menfezler için tasarım hava akışına kı-

yasla ölçülen hava akışı % cinsinden hesapla-
nır.

8. Tasarım hava akışına kıyasla en düşük % de-
ğerine sahip olan menfeze hizmet eden dam-
per oransal yöntemde ayarlanmayacaktır. 
%100 açık kalacaktır.

9. Tasarım hava akışına kıyasla 2. en düşük % 
değerine sahip olan menfeze hizmet eden 
damper, en düşük menfez ile aynı % değerine 
gelene kadar ayarlanır. İki menfez artık den-
gededir.

10. Tasarım hava akışına kıyasla 3. en düşük % 
değerine sahip olan menfeze hizmet eden 
damper, üç menfez birbirleri ile aynı % değe-
rine gelene kadar ayarlanır. Üç menfez artık 
dengededir.

11. Tasarım hava akışına kıyasla, tüm menfezler 
birbirleri ile yaklaşık % değerine gelene kadar 
sırası ile bu işleme devam edilir. Tüm menfez-
ler artık dengededir.

12. Tasarım hava akışına kıyasla, eğer gerekirse 
tüm menfezler ±10% aralığına girene kadar 
fan hızı ayarlanır.

13. Tüm menfezlerin debileri tekrar ölçülür ve son 
değerler kayıt altına alınır.

14. Tüm dengeleme damperlerinin ayar kısımları-
na gerektiğinde yeniden gözle ayarlanabilmesi 
için kalıcı bir işaret bırakılır.

3.2.9.2. Oransal yöntem - Branşmanlı 
havalandırma sisteminde

1. Bölüm 3.2.9.1’de belirtilen (1-6) arası madde-
ler gerçekleştirilir.

2. Tüm branşmanlar için tasarım hava akışına kı-
yasla ölçülen branşman hava akışı % cinsinden 
hesaplanır.

3. Tasarım hava akışına kıyasla en düşük % 
değerine sahip olan branşmana hizmet eden 
damper oransal yöntemde ayarlanmayacaktır. 
%100 açık kalacaktır.

4. Tasarım hava akışına kıyasla 2. en düşük % 
değerine sahip olan branşmana hizmet eden 
damper, en düşük değere sahip branşman ile 
aynı % değerine gelene kadar ayarlanır.

5. Tasarım hava akışına kıyasla 3. en düşük % 
değerine sahip olan branşmana hizmet eden 
damper, üç branşman birbirleri ile aynı % de-
ğerine gelene kadar ayarlanır.

6. Tasarım hava akışına kıyasla, tüm branşman-
lar birbirleri ile yaklaşık aynı % değerine gele-
ne kadar bu işleme devam edilir.

7. Tasarım hava akışına kıyasla, eğer gerekirse 
tüm branşmanlar ±10% aralığına girene kadar 
faz hızı ayarlanır.

8. Bölüm 3.2.9.1’de belirtilen (1-12) arası madde-
ler her bir branşmana ait tüm menfezler için 
uygulanır.

9. Tüm menfezlerin debileri tekrar ölçülür ve son 
değerler kayıt altına alınır.

10. Tüm dengeleme damperlerinin ayar kısımları-
na gerektiğinde yeniden gözle ayarlanabilmesi 
için kalıcı bir işaret bırakılır.
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3.2.9.3. Basınçtan bağımsız değişken hava 
debili (VAV) sistemlerde dengeleme

Basınçtan bağımsız VAV terminal ünitelerinin 
üreticilerinin yayımlamış oldukları datalar termi-
nal ünitelerinin işletme statik basınç aralığını ve 
verilen hava akışındaki en düşük basınç kaybı bil-
gilerini içerir. VAV terminal ünitesinin düzgün ça-
lışması için girişinde yeterli statik basıncın mevcut 
olduğu bu datalar ile doğrulanır.

Basınçtan bağımsız VAV terminal ünitelerinin 
belirlenen en yüksek ve en düşük hava debilerini 
sağlayabilmeleri için ayarlanmış olmaları gerekir.

Sürecin basite indirgenebilmesi için her bir basınç-
tan bağımsız VAV terminal ünitesi ve bu üniteye 
bağlı havalandırma kanalı ayrı bir havalandırma 
sistemi gibi düşünülebilir. Basınçtan bağımsız 
özelliği sayesinde sistemdeki tüm VAV terminal 
ünitelerini sistem basıncı düşük olsa bile dengele-
mek mümkün olabilmektedir. VAV terminal üni-
tesinin girişinde yeterli statik basınç ve hava akışı 
mevcut ise VAV terminal ünitesi ve kendisine bağlı 
diğer menfez ve difüzör hava çıkışları dengelenebi-
lir. VAV terminal ünitesinin girişinde yeterli statik 
basınç elde edilemediği durumlarda tasarım şartla-
rı sağlanmış gibi yapabilmek için diğer tüm VAV 
terminal üniteleri minimum hava akış konumuna 
ayarlanır ve dengelenecek terminal ünitesinin gi-
rişinde statik basınç yükseltilmiş olur. Bu tasarım 
şartlarını sağlamış gibi yapma yöntemi diversite 
değeri %100’den farklı olan basınçtan bağımsız 
VAV sistemlerinin dengelenmesinde de kullanıla-
bilir.

Sıralanan dengeleme yöntemi genellikle diversite 
etkisi olmayan basınçtan bağımsız değişken hava 
debili (VAV) sistemlerin dengelenmesi için uygun-
dur:

1. Mekanik yüklenicinin sistem kurulumu ve ilk 
çalıştırmalar ile ilgili sistem sorumluluklarını 
yerine getirdiği doğrulanır.

2. VAV terminal ünitesi üreticisinin VAV üni-
telerini ayarladığı, sıcaklık kontrol sistemi 
yüklenicisinin (otomasyon firması vb.) işletme 
senaryosunu ve otomatik kontrol sistemini ta-
mamladığı teyit edilmelidir.

3. Doğru hava filtrelerinin takılmış olduğu kont-
rol edilir ve kayıt altına alınır. Eldeki veriler 
incelendikten sonra sistemi kirli filtrelerle 
çalışıyor gibi göstermek için geçici engelleme 
filtrelerinin gerekip gerekmediğine karar ve-
rilir.

4. Barometrik damperler serbest işletme için 
gözden geçirilmelidir. Eğer damperlerin ayar-
lanabilme özelliği var ise, belirlenen bina sta-
tik basıncını sürdürebilecek şekilde ayarlanır. 
Tüm emiş havası sistemleri barometrik relief 
damperler ayarlanmadan önce dengelenmiş 
olmalıdır.

5. Tüm manuel branşman ve menfez damperleri-
nin %100 açık olduğu ve kollarının sabitlendi-
ği doğrulanır.

6. VAV terminal ünitesinde üreticisinin önerdiği 
giriş koşullarının sağlandığından emin olunur.

7. Hava tedarik ünitesinin motor voltajı ve am-
perajı ölçülür.

8. Voltaj ve amperajın motor verileri ile uyuştuğu 
doğrulanır.

9. Hava akış yönleri kontrol edilir.
10. Fanların devir sayıları ölçülür ve tasarım devir 

sayıları ile karşılaştırılır.
11. Eğer fanlı bir terminal ünitesi mevcut ise fanı-

nın çalışır durumda olduğu doğrulanır.
12. Taze hava ve dönüş havası damperleri en dü-

şük tasarım hava akışını sağlayacak şekilde 
ayarlanır.

13. VAV terminal ünitelerinin dengelenebilmesi 
için yeterli besleme kanalı statik basıncının 
olduğu doğrulanır.

14. Üreticisinin önerilen talimatları doğrultusun-
da her VAV terminal ünitesinin debi ayarlama 
mekanizması için kalibrasyon yapılır.

15. Bölüm 3.2.9.1 ve 3.2.9.2’de anlatılan dengele-
me yöntemi ile her bir VAV terminal ünitesi 
dengelenir.

16. Mevcut giriş statik basıncı ve hava akış mikta-
rı en yetersiz olan VAV terminal ünitesi veya 
üniteleri tespit edilir. Tespit edilen VAV termi-
nal ünitesinin girişindeki statik basınç, termi-
nal ünitesi üreticisinin tavsiye ettiği en düşük 
giriş statik basıncı ile terminal ünitesinden 
sonraki tesisat elemanlarının statik basıncı 
veya oluşturacağı basınç kaybının toplamına 
eşit olmalıdır. Bu VAV terminal ünitesinde 
tasarım hava akışının sağlanabilmesi için sis-
tem statik basıncı gerekli olan en düşük değe-
re ayarlanır. Ayarlanacak değer bilgileri uygun 
proje uzmanı tarafından verilmelidir.

17. Hava tedarik ünitesinin toplam hava debisi 
ölçülür. En doğru sonuç için kanaldan travers 
ölçüm önerilir.

18. Eğer gerekli ise fan hava akışı istenen tasarım 
gereksinimlerine göre ayarlanır.

Tesisat-167-mac.indd   26 9.10.2018   14:42



DERLEME MAKALE

27Tesisat Mühendisliği - Sayı 167 - Eylül/Ekim 2018

19. Hava tedarik ünitesinin tasarım toplam statik 
basıncı (TSB) veya tasarım dış statik basıncı 
(DSB) belirlenir. Eğer belirlenen tasarım ve-
risi TSB ise, fanın girişinden ve çıkışından 
olmak üzere sırasıyla emiş ve besleme statik 
basınçları ölçülür. Eğer belirlenen tasarım 
verisi DSB ise dönüş kanalından ve besleme 
kanalından sırasıyla emiş ve besleme statik ba-
sınçları ölçülür.

20. Eğer mevcut ise HVAC ünitesini kontrol eden 
sensördeki işletme statik basıncı test edilerek 
kayıt altına alınır. Statik basınç kontrol meka-
nizmasının çalıştığı teyit edilir.

21. Kısmi dolu filtreler ile test gerçekleştirileceği 
daha önce belirlenmiş ise filtrelerdeki basınç 
kaybı ölçülür ve sistemi dolu filtrelerle çalışı-
yor gibi göstermek için geçici engelleme filtre-
leri takılarak basınç kaybı ayarlanır.

22. Eğer hava tedarik ünitesinde egzoz fanı kulla-
nılıyor ise binada bir miktar pozitif basınç sür-
dürülebilecek gibi ayarlanır. Bu durum dam-
per ayarlamaları veya fan hızı ayarlamaları ile 
sağlanabilir.

23. Sistemin tüm dengeleme çalışmaları tamam-
landıktan sonra hava tedarik ünitesi gerekli 
olan en düşük taze hava oranına ayarlanmalı 
ve doğrulanmalıdır.

24. Son durum ölçümleri kayıt altına alınır, rapor 
hazırlanır ve gerektiği gibi sunulur.

25. Tüm VAV terminal üniteleri en yüksek talep 
konumuna getirilir.

4. ÖNERİLER

Hastane havalandırması ile ilgili bilimsel dallarda 
yapılmış olan yayımlar, güncel ulusal ve uluslarara-
sı geçerliliği bulunan standartlar, ulusal ve ulusla-
rarası meslek odaları çalışmaları, ulusal ve ulusla-
rarası mesleki sivil toplum kuruluşları çalışmaları, 
ulusal ve uluslararası kongrelerde yayımlanan bil-
diriler, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri vb. 
çalışmalar yüksek önem teşkil etmektedir. Sağlık 
hizmetlerinde yeterli düzeydeki iyileştirme ancak 
bu çalışmaların doğru anlaşılıp doğru uygulanma-
sı ile mümkündür. Bu doğrultuda bilim ve tekniği 
yürütme eğilimleri ile yayımlanmış olan kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerin, gözden geçirilmesi ve 
düzenli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu 
hassasiyetin süreklilik arz etmesi önemlidir.

Türkiye’de hastane havalandırma sistemlerinin 
ilk kurulumu ve devreye alma aşamasında verilen 
TAD hizmetleri ile ilgili yapılmakta olan teknik 

çalışmalar sürecin yüksek başarıya ulaşması için 
malesef tek başına yeterli olamamaktadır. Atılan 
bu önemli adımların yanında ayrıca aynı sektöre 
hitap eden ilgili tüm tarafların (yatırımcılar, yük-
leniciler, müşavirlikler, test ve muayene kuruluş-
ları vb.) ölçüm ve belgelendirme yaklaşımını ta-
rafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri ışığında 
benimsemesi, TAD tekniğinin yüksek başarı ile 
uygulanabilmesine olanak sağlayacak, test ve mu-
ayene kültürünün gelişmesi için yüksek fayda sağ-
layacaktır.

KAYNAKLAR

[1] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 
(Aralık 2012), Stratejik Plan 2013-2017, http://
sbu.saalik.aov.tr/Ekutuphane/, Sayfa 4-5, 
(Erişim: 02.Ocak.2017).

[2] Department of Economic and Social Affairs, 
International Standard Industrial Classifica-
tion of All Economic Activities, Revision 4, 
United Nations Publications, Series M, No 4, 
Sayfa 252-254, 2008.

[3] World Health Organization, (Şubat 2014), Glob-
al Health Expenditure Database, http://apps.
who.int/nha/database, (Erişim: 02.Ocak.2017).

[4] National Environmental Balancing Bureau, 
(Ocak 2014), Delivering High Performance 
Buildings and Systems: Solutions for Sustain-
able Spaces”, http://www.nebb.Org/assets/1/7/
NEBB brochure 07 01 2014.pdf, (Erişim: 
03.Ocak.2017).

[5] National Environmental Balancing Bureau, 
Procedural Standard for Testing, Adjusting 
and Balancing of Environmental Systems, 
NEBB Publications, 2015 Edition, Sayfa 11-
12, 2015.

[6] International Organization for Standardiza-
tion, International Standard ISO 2533:1975 
Standard Atmosphere, ISO Publications, Swit-
zerland, 1975.

[7] European Committee for Standardization, Eu-
ropean Standard EN 12599:2012 Ventilation 
for Buildings - Test Procedures and Measure-
ment Methods to Hand Over Air Conditioning 
and Ventilation Systems, CEN Publications, 
Brussels, 2012.

[8] International Organization for Standardiza-
tion, International Standard ISO 3966:2008 
Measurement of Fluid Flow in Closed Con-
duits-Velocity Area Method Using Pitot Static 
Tubes, ISO Publications, Genève, 2008.

Tesisat-167-mac.indd   27 9.10.2018   14:42



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 167 - Eylül/Ekim 201828

No Countries (Toplumlar)

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

1 United States of America 
(ABD)

14 14 13 13 13 13 14 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18

2 Tuvalu 5 11 9 8 9 11 9 7 22 17 18 19 17 13 13 14 17
3 Marshall lslands 

(Marshall Adaları)
16 19 20 18 18 22 19 17 16 17 16 17 17 19 19 17 17

4 Sierra Leone 15 15 15 15 16 18 16 16 16 15 16 12 14 14 17 15 16
5 Liberia (Liberya) 6 6 6 6 5 3 9 8 11 10 12 14 13 16
6 Niue 8 9 9 8 8 8 38 11 12 15 13 16 16 16 18 16 15
7 Micronesia (Mikronezya) 9 9 8 7 8 8 8 8 10 10 12 12 12 13 13 14 14
8 Netherlands (Hollanda) 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12
9 Lesotho (Lesoto) 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 7 8 9 10 11 12
10 France (Fransa) 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
11 Moldova 9 10 9 8 6 7 7 8 8 8 9 11 11 11 12 12 11
12 Denmark (Danimarka) 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
13 Germany (Almanya) 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 12 12 11
14 Canada (Kanada) 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
15 Switzerland (İsviçre) 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11
16 Kiribati 9 9 9 7 9 8 9 9 10 10 10 11 14 13 13 11 11
17 Rwanda (Ruanda) 4 5 5 5 5 4 4 4 6 6 7 10 9 9 10 10 11
18 Austria (Avusturya) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
19 Belgium (Belçika) 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 11 10 11
20 Serbia (Sırbistan) 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10
21 Portugal (Portekiz) 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 10
22 Bosnia and Herzegovina 

(Bosna ve Hersek)
11 11 8 8 9 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10

23 Costa Rica (Kostarika) 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10
24 New Zealand (Yeni 

Zelanda)
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10

25 Cuba (Küba) 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 10 11 12 10 10
26 Afghanistan (Afganistan) 5 7 6 6 6 8 8 8 10 10
27 Italy (İtalya) 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
28 Spain (İspanya) 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 9
29 Uganda 6 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9
30 Georgia (Gürcistan) 5 7 8 7 6 7 8 9 8 9 9 8 8 9 10 10 9
31 Ireland (İrlanda) 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 9 9 9 9
32 Sweden (İsveç) 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9
33 Montenegro (Karadağ) 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9
34 United Kingdom (Birleşik 

Krallık)
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 9

35 Japan (Japonya) 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
36 Norway (Norveç) 9 9 8 9 9 8 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9
37 Iceland (İzlanda) 8 8 10 9 10 10 10 10 11 10 9 9 9 9 10 9 9
38 Slovenia (Slovenya) 7 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9
39 Greece (Yunanistan) 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 8 9 9 9 10 9 9
40 Australia (Avustralya) 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9
41 Palau 13 13 13 11 12 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9
42 Paraguay 6 6 6 6 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 9 9
43 Brazil (Brezilya) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
44 Finland (Finlandiya) 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9

Ek-1. GSYİH % Değeri Olarak Toplumların Sağlık Harcamaları [3]
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45 Malta 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9
46 Slovakia (Slovakya) 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9
47 South Africa (Güney 

Afrika)
7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9

48 Honduras 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
49 Solomon Islands 

(Solomon Adaları)
3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 8 7 6 6 8 7 9

50 Malawi 5 5 5 6 7 6 5 5 6 8 8 9 7 8 8 8 9
51 Jordan (Ürdün) 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 8 9 10 8 8
52 Burundi 6 6 5 6 5 6 7 7 7 10 10 12 10 9 9 9 8
53 Haiti 7 6 6 6 6 6 6 5 5 6 4 6 5 5 6 7 8
54 Nauru 13 12 13 13 14 14 14 16 15 12 13 14 19 17 10 10 8
55 Swaziland (Svaziland) 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8
56 Maldives (Maldivler) 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 7 7 6 8 8 6 8
57 Uruguay 16 13 9 10 11 11 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 8
58 Togo 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 8
59 Panama 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 9 8
60 Croatia (Hırvatistan) 7 7 6 7 7 8 7 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8
61 Hungary (Macaristan) 7 7 7 7 7 7 7 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8
62 Israel (İsrail) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
63 Sao Tome and Principe 7 7 8 7 8 8 10 10 11 11 10 8 8 7 8 8 8
64 Luxembourg 

(Lüksemburg)
6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8

65 Congo (Kongo) 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 6 6 7 9 7 8
66 Djibouti (Cibuti) 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8
67 Barbados 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8
68 Bahamas (Bahamalar) 7 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8
69 Nicaragua (Nikaragua) 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8
70 Saint Lucia 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
71 Argentina (Arjantin) 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8
72 Sudan 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8
73 Tanzania (Tanzanya) 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 7 6 5 6 7 7
74 Chile (Şili) 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 6 7 7 8 7 7
75 Cyprus (Güney Kıbrıs 

Rum)
5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7

76 Czech Republic (Çek 
Cumhuriyeti)

7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7

77 Bulgaria (Bulgaristan) 5 5 5 5 6 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7
78 Ukraine (Ukrayna) 7 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8 8 7
79 Korea (Kore) 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
80 Andorra 8 7 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
81 San Marino 10 10 9 9 9 10 9 9 7 8 7 7 7 7 7 7 7
82 Samoa 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 7
83 Vienam 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7
84 Mali 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7

85 Cöte d’Ivoire (Fildişi 
Sahilleri)

5 6 6 7 6 5 4 3 4 4 4 5 6 6 6 6 7

86 El Salvador 6 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 7 7 7
87 Mozambique 

(Mozambik)
5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 7

88 Poland (Polonya) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
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89 Guatemala 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
90 Turkey (Türkiye) 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7
91 Ecuador (Ekvador) 3 4 4 4 4 4 4 5 7 7 6 6 7 6 7 7 7
92 Lithuania (Litvanya) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7
93 Lebanon (Lübnan) 11 11 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7
94 Macedonia (Makedonya) 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7
95 Burkina Faso 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 7 7 7
96 Kyrgyzstan (Kırgızistan)
97 Grenada 7 7 7 7 8 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
98 Albania (Arnavutluk) 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
99 Namibia (Namibya) 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6
100 Guinea-Bissau (Gine 

Bissau)
6 7 7 7 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 6

101 Guinea (Gine) 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6
102 Latvia (Letonya) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6
103 Mexico (Meksika) 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
104 Tunisia (Tunus) 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
105 Russia (Rusya) 5 6 7 7 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6
106 Morocco (Fas) 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
107 Colombia (Kolombiya) 7 8 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6
108 Antigua and Barbuda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6
109 Estonia (Estonya) 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6
110 Iran (Islamic Republic 

of Iran)
4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6

111 Senegal 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6
112 Zambia (Zambiya) 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6
113 Mauritius 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
114 Guyana 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 7 6 6 6
115 Romania (Romanya) 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
116 Dominica (Dominika) 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
117 Tajikistan (Tacikistan) 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6
118 Belize 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 6 6 6
119 Cambodia (Kamboçya) 6 9 8 7 6 6 6 6 7 7 7 6 4 5 6 6 6
120 Trinidad and Tobago 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 4 6 6 6
121 Botswana 4 4 4 4 4 5 5 6 6 8 7 7 8 5 6 6 6
122 Yemen 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5
123 Nepal 5 5 5 7 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5
124 Uzbekistan (Özbekistan) 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 5
125 Mauritania (Moritanya) 5 4 4 5 6 6 5 6 5 6 5 3 4 4 5 6 5
126 Dominic (Dominik) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
127 Belarus 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5
128 Nigeria (Nijerya) 5 5 5 6 5 5 5 4 7 7 7 6 7 6 7 5 5
129 Niger (Nijer) 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 6 6 5 5 5 5 5
130 Suriname (Surinam) 5 7 8 9 7 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5
131 Comoros (Komorlar) 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
132 Iraq (Irak) 2 2 2 2 3 3 1 4 6 5 3 3 3 5 5 5
133 Azerbaijan (Azerbaycan) 6 6 5 5 5 5 4 4 7 8 8 6 5 4 6 5 5
134 Cameroon (Kamerun) 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
135 Jamaica (Jamaika) 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
136 China (Çin) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
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137 Mongolia (Moğolistan) 3 4 4 4 4 5 5 5 7 6 5 5 5 6 6 6 5
138 Venezuela 4 3 4 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5
139 Tonga 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 6 5 5 5
140 Ghana (Gana) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 5 6 6 5 5 5
141 Bolivia (Bolivya) 4 5 4 5 6 6 6 7 6 5 6 5 5 5 6 5 5
142 Saint Vincent and the 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
143 Gambia (Gambiya) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
144 Timor-Leste (Doğu 

Timor)
8 10 10 10 11 10 12 10 9 7 6 5

145 Egypt (Mısır) 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
146 Cabo Verde (Yeşil Burun 

Adaları)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

147 Peru 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5
148 Ethiopia (Etiyopya) 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
149 Benin 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
150 Singapore (Singapur) 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4
151 Papua New Guinea 

(Papua Yeni Gine
4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4

152 Kenya 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
153 Libya 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 2 2 2 2 3 3 4
154 Cook Islands (Cook 

Adaları)
5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

155 Armenia (Ermenistan) 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 4 4 4 5 4 4
156 Monaco (Monako) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
157 Vanuatu 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4
158 Saint Kitts and Nevis 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
159 Philippines (Filipinler) 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
160 Madagascar 

(Madagaskar)
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

161 Thailand (Tayland) 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
162 Equatorial Guinea 

(Ekvator Ginesi)
6 5 4 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 5 4 4

163 Algeria (Cezayir) 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4
164 Kazakhstan (Kazakistan) 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
165 Central Africa (Orta 

Afrika)
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

166 India (Hindistan) 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
167 Malaysia (Malezya) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4
168 Chad (Çad) 6 5 6 5 6 6 6 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4
169 Fiji 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
170 Syria (Suriye) 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4
171 Bangladesh (Bangladeş) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
172 Bahrain (Bahreyn) 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
173 Saudi Arabia (Suudi 

Arabistan)
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

174 Bhutan 4 6 7 7 7 7 6 8 5 4 4 4 5 5 5 4 4
175 Seychelles (Seyşeller) 5 5 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4
176 Angola 5 4 5 5 6 3 5 4 4 4 4 4 3 4 6 3 3
177 Sri Lanka 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
178 United Arab Emirates (B. 

Arap Emirlikleri)
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3
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179 Gabon 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
180 Lao (Laos) 4 5 6 6 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3
181 Indonesia (Endonezya) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
182 Kuwait (Kuveyt) 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3
183 Eritrea (Eritre) 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3
184 Pakistan 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
185 Congo (Kongo) 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2
186 Brunei Darussalam 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
187 Turkmenistan 

(Türkmenistan)
3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2

188 Oman (Umman) 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
189 Qatar (Katar) 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2
190 Myanmar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
191 South Sudan (Güney 

Sudan)
- - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2

192 Somalia (Somali) 3 3 3 3 3 2 2
193 Zimbabwe (Zimbabve) < < < < < < 1

Ek-2. TAB Ölçümlerinde Hız Hesabı İçin Bernoulli Denklemi

[Adım 1] Bernoulli Denklemi

dP[N / m2]
ρ[kg / m3]

+ 1
2
d(V2)[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅dz[m]= c

  
(Ek 2.1)

[Adım 2] Kararlı rejimde Bernoulli Denklemi

dP[N / m2]
ρ[kg / m3]

+ 1
2
d(V2)[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z[m]∫ = c

  
(Ek 2.2)

[Adım 3] Kararlı rejimde ve sıkıştırılamaz akış için Bernoulli Denklemi

P[N / m2]
ρ[kg / m3]

+ 1
2
d(V2)[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z[m]= c

 
(Ek 2.3)

[Adım 4] Toplam Enerji Eşitliği (Akım çizgisi boyunca toplam enerji sabit kalır.)

P1[N / m
2]

ρ[kg / m3]
+ 1
2
d(V1

2 )[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z1[m]=
P2[N / m

2]
ρ[kg / m3]

+ 1
2
d(V2

2 )[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z2[m]
 

(Ek 2.4)

[Adım 5] Enerji eşitliği denklemi ρ[kg/m3] ile çarpılır ve basınç eşitliği denklemine dönüştürülür. (Basınç 
dengesini açıkça okumak için)

P[N / m2]
ρ[kg / m3]

+ 1
2
d(V2)[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z[m]= c

 
(Ek 2.5)

[Adım 6] Bölüm 3.1.1’de yapılan tanımlara uygun biçime dönüştürülür.

Pstatik[N / m
2]+ Pdinamik[N / m

2]+ Phidrostatik[N / m
2]= Ptoplam[N / m

2]  (Ek 2.6)
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[Adım 7] Bölüm 3.1.1’de belirtildiği gibi hava tarafı TAB ölçümlerinde akışkanın yoğunluğu, yüksekliği 
ve yerçekimine bağlı olarak oluşturduğu aerostatik basıncı ihmal edildiği için statik basınç ile dinamik 
basıncın toplamına toplam basınç denir.

Pstatik[N / m
2]+ Pdinamik[N / m

2]= Ptoplam[N / m
2]  (Ek 2.7)

[Adım 8] Hava kanalı içerisinde belirli bir nokta için akış hızı, pitot tüpü ile statik basınç ve toplam basınç 
ölçülerek hesaplanabilir.

Ptoplam[N / m
2]= P[N / m2]+ ρ[kg / m3]+ 1

2
d(V2)[m2 / s2]+ g[m / s2]⋅z[m]= c

 
(Ek 2.8)

[Adım 9] Hava kanalı içerisinde belirli bir nokta için akış hız değişkeni çekilerek statik basınç, toplam ba-
sınç ve havanın yoğunluğuna bağlı eşitlik elde edilir.

                                              (Ek 2.9)
    

Not: Ölçüm yapılan havanın yoğunluğu ρ[kg/m3] havanın mutlak basıncına ve mutlak sıcaklığına göre de-
ğişiklik gösterecektir. Havanın yoğunluk hesabı Ek-3’te açıklanmıştır.

Ek-3 TAB Ölçümlerinde Yoğunluk Hesabı İçin İdeal Gaz Yasası

[Adım 1] İdeal gaz yasası

P[kN / m2]⋅V[m3]= N[kmol]⋅Ru[kJ / kmol ⋅ oK]⋅T[oK]  (Ek 3.1)

[Adım 2] Akışkanın mol sayısı N[kmol] akışkanın ağırlığı ile molekül ağırlığı oranı m[kg]/M[kg/kmol] 
olarak yazılır.

P[kN / m2]⋅V[m3]= m[kg]
M[kg / kmol]

⋅Ru[kJ / kmol ⋅ oK]⋅T[oK]
 

(Ek 3.2)

[Adım 3] Akışkan kütlesi m[kg] eşitliğin sol tarafına atılır ve eşitliğin sol tarafında akışkanın hacminin 
akışkanın ağırlığına oranı V[m3]/m[kg] edilir.

P[kN / m2]⋅V[m
3]

m[kg]
= Ru[kJ / kmol ⋅

oK]
M[kg / kmol]

⋅T[oK]
 

(Ek 3.3)

[Adım 4] Akışkanın hacminin akışkanın ağırlığına oranı V[m3]/m[kg] akışkanın özgül hacmi υ[m3/kg] 
olarak, evrensel gaz sabitinin akışkanın molekül ağırlığına oranı Ru[kJ/kmol∙°K]/M[kg/kmol] akışkanın 
özgül gaz sabiti R[kJ/kg∙°K]olarak yazılır.

P[kN / m2]⋅υ[m3 / kg]= R[kJ / kg ⋅ oK]⋅T[oK]  (Ek 3.4)

[Adım 5] Akışkanın özgül hacmi υ[m3/kg] akışkanın yoğunluğunu ρ[kg/m3] ifade edecek şekilde yazılır.

ρ[kg / m3]= P[kN / m2]
R[kJ / kg ⋅ oK]⋅T[oK]

 
(Ek 3.5)

Vhava[m / s]=
2 ⋅(Ptoplam[N / m

2]+ Pstatik[N / m
2])

ρhava[kg / m
3]

−
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[Adım 6] Hava tarafı TAB ölçümlerinde akışkanı-
mızın hava olduğu göz önünde bulundurulduğun-
da üzerinde ölçüm yapılan havanın yoğunluğunu 
hesaplamak için havanın ölçülen mutlak basıncına, 
ölçülen mutlak sıcaklığına ve bilinen özgül gaz sa-
bitine bağlı eşitlik elde edilir.

ρhava[kg / m
3]=

Phava[kN / m
2]

Rhava[kJ / kg ⋅
oK]⋅Thava[

oK]

 

(Ek 3.6)
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Elektromekanik Sistemlerin Sismik Koruması

ÖZ

Gelişen teknoloji ve yaşanan tecrübeler doğrultusunda, artık depreme dayanıklı 
binalar tasarlanabilmektedir. Ancak, binalar depremde zarar görmese bile elekt-
romekanik sistemlerde alınmayan sismik önlemler, hayat kayıplarına neden ola-
bilmektedir. Unutulmamalıdır ki, deprem sonucu hayat kayıplarının %65’i deprem 
sonrası çıkan yangınlarda gerçekleşmektedir. Bu hayat kayıplarının yaşanmaması 
için elektromekanik sistemlerdeki sismik korumaların yönetmeliklerle zorunlu hale 
getirilmesi gerekmektedir.
Bildiride, elektromekanik sistemlerin sismik korumasının deprem yönetmeliklerin-
de standartlarının belirlenmesinin önemi anlatılacaktır. Sismik koruma için kul-
lanılması gereken yönetmelikler ve uyulması gereken şartlar, IBC (International 
Building Code) NFPA 13 (National Fire Protection Association), ASCE 7 (Ame-
rican Society Civil Engineering) gibi uluslararası yönetmeliklerde belirtilmiştir. 
Bildiride bu yönetmeliklerdeki elektromekanik sistemlerin sismik koruması ile ilgili 
kısımlardan bahsedilecektir.
Uluslararası kodlarda elektromekanik sistemlerin sismik koruması nasıl ele alın-
mıştır, ülkemizde bu konuya verilen önem ve önerilerimizden bahsedeceğiz.
Yapısal olmayan elemanların sismik koruması, özellikle elektromekanik sistemlerin 
sismik koruması gerektiği gibi yapılmadığı takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşaca-
ğımız konusunda görsellerle birlikte bilgilendirme yapılacaktır.
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ABSTRACT

Nowadays buildings can be designed as durable to earthquakes according to developing 
technology and experiences that are learnt. Unfortunately although buildings don’t get 
damaged during earthquakes seismic precautions that are not taken in electromechan-
ical systems may have results of losing lifes. It shouldn’t be forgotten that 65% of life 
losses happen in fires that accure after earthquakes. For not having these life losses 
happened seismic protections at electromechanical systems should be obligatory with 
regulations.
In this declaration the importance of determinations of standards in earthquake regu-
lations about seismic protection of electromechanical systems will be told. The regula-
tions and specifications that has to be used for seismic protection have been written in 
international regulations as IBC (International Building Code), NFPA13 (National Fire 
Protection Association, ASCE 7 (American Society Civil Engineering). In this declara-
tion the parts that are related to seismic protection of electromechanical systems in these 
regulations will be told.
We will tell how seismic protection of electromechanical systems in international codes 
are taken into consideration, the importance that is given to tjis subject in our country 
and our recommendations related to this subject.
Nonstructural elements’ seismic protection especially what kind of results will happen 
if seismic protection of electromechanical systems is not done as it should be will be 
informed with visuals.
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1. GİRİŞ

Gelişen teknoloji ve yaşanan tecrübeler doğrultu-
sunda, artık depreme dayanıklı binalar tasarlana-
bilmektedir. Ancak, binalar depremde zarar gör-
mese bile elektromekanik sistemlerde alınmayan 
sismik önlemler, hayat kayıplarına neden olabil-
mektedir. Unutulmamalıdır ki, deprem sonucu ha-
yat kayıplarının %65’i deprem sonrası çıkan yan-
gınlarda gerçekleşmektedir. Bu hayat kayıplarının 
yaşanmaması için elektromekanik sistemlerdeki 
sismik korumaların yönetmeliklerle zorunlu hale 
getirilmesi gerekmektedir.

2. SİSMİK KORUMANIN DEPREM 
YÖNETMELİKLERİNE GİRME 
SÜRECİ

Elektrik ve mekanik tesisatların sismik koruması 
fikri ilk olarak San Francisco (1906) depreminden 
sonra gündeme gelmiştir. San Francisco depremi 
sonrası yapılan incelemeler, yapılardaki hasarın 
%50’sinin deprem sonrası yangınlardan kaynak-
landığını gösterilmiştir [1]. (Şekil 2.1)

Bu depremden sonra elektrik ve mekanik tesisatın 
sismik korumasının inşaat yönetmeliklerine gir-
mesi gerektiği fikri savunulmuştur. Günümüzde-
ki yönetmeliklere benzeyen ilk yönetmelik, 1927 
yılında yayınlanan Tekdüze Bina Kodu (UBC-
Uniform Building Code)’dur.

Gelişen teknoloji ve artan konfor ihtiyaçları doğrul-
tusunda, tesisatlardan kaynaklanan gürültü prob-
lemini çözmek için yapılarda titreşim izolasyonu 
uygulamaları nerdeyse zorunlu hale geldi. Ancak 
titreşim izolasyonu yapılmış olan tesisat bileşenle-
rinin depremde çok daha fazla tehlike doğuracağı 
1971 San Fernando depremi ile tecrübe edildi. Bu 
depremden edinilen tecrübe ise, tesisatlarda sismik 
korumanın yerel yönetmeliklerle zorunlu hale ge-
tirilmesi ve sismik korumanın uzmanlık konusu 
olarak ele alınmasıdır [1].

3. DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE 
SİSMİK KORUMANIN YERİ 

3.1. T.C. Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Olan Binalar Hakkında Yönetmelik

fc = 0,5 ∙ A0 ∙ I ∙ we (1+2(Hİ/HN)) (3.1)

A0  : deprem zemin ivmesi
I  : önem faktörü
we  : tesisat bileşenin ağırlığı (kg)
Hİ  : tesisat bileşenin bina içindeki konumunun 

zeminden yüksekliği (m)
HN  : binanın toplam yüksekliği (m)

Şekil 2.1. San Francisco Depremı [1]
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Örnek Hesaplama

Su Soğutmalı Chiller - Sismik Hesabı

Wp = 46500 lbs
G = 0,38
lp = 1,5 olan tablodan yaylı titreşim izolatörleri kısmından kat ve altı için okunmuştur.
Fp = Wp ∙ G = 17670 lbs
a: uzunluk boyunca en dıştaki destekler arası mesafe = 196ʺ
b: genişlik boyunca en dıştaki destekler arası mesafe = 80ʺ
Ca: en yüksek çekme kuvvetinin meydana geldiği kritik açı
Hc.g.: ağırlık merkezinin yüksekliği = 41ʺ
Nt: momente karşı koyan saplama = 6
N: kesme ve çekme kuvvetine maruz saplama = 6
Nm: toplam destek sayısı = 4

x-x ekseni atalet momenti:

Ixx = [Nm ∙ (Nm + 2) ∙ a2]/[12 ∙ (Nm-2)] = 38416 inc2

y-y ekseni atalet momenti:

Iyy = [Nm ∙ b2]/4 = 6400 inc2

En yüksek çekme kuvvetinin meydana geldiği kritik açı, Ca

Ca = tan-1 [(Iyy ∙ a) / (Ixx ∙ b)] = 22,20°

Desteklere gelen basma (C), çekme (T) ve kesme (V) kuvvetleri:

C = [Fp ∙ cos(Ca) ∙ (b/2) ∙ Hc.g.]/Iyy +  [Fp ∙ sin(Ca) ∙ (a/2) ∙ Hc.g.]/Ixx = −4816 lbs

T = −[Fp ∙ cos(Ca) ∙ (b/2) ∙ Hc.g.]/Iyy −  [Fp ∙ sin(Ca) ∙ (a/2) ∙ Hc.g.]/Ixx = 4816 lbs

Eğer T < 0 ise kabul yap T = 0

V = Fp/Nm = 4418 lbs

Sismik izolatör kapasitesi

SMC = Wp/Nm = 11625 Ibs

Yük diyagramına ve hesaplanan sismik izolatör kapasitesine göre 
SLRSO-4-11740 sismik titreşim izolatörü seçilmiştir.
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Titreşim yalıtımı hesaplamaları

E = [1 − 1/[(fd/fn)2 − 1]]

fn = 188 ∙ √(1/d)  d = SMC/y

E: titreşim yalıtımı oranı = 98,39%

fd: cihazın rahatsız edici frekansı = 1500 d/d

fn: cihazın doğal frekansı = 188,93 d/d

d: statik çökme = 0,990 inc 

y: Yay sabiti = 11740 Ibs/inc

Bir cıvatanın karşıladığı çekme kuvveti, t

t = [V ∙ (OP.HT)/(Nt ∙d)] + [T/N]

d(HCW) = 33,5 inc

OP.HT = 8,75 inc

t = 1038,00 Ibs 

Bir cıvatanın maruz kaldığı kesme kuvveti, v

V = [V/N = 736,25 lbs]

ICC Evaluation Service tarafından değerleri test edilmiş kesme ve çekme kuvveti değerlerini karşılayan 
standartlara uygun 3/4ʺ sismik çelik saplama 102 mm derinliğe saplanacak şekilde kullanılmalıdır.

ICC Evaluation Sevice formülüne göre;

v/Vallow + t/Ttallow ≤ 1,2

Standartlara uygun 3/4ʺ minimum 4ʺ çakma derinliği ile kullanıldığında;

Vallow = 3870 Ibs Tallow = 1520 Ibs

(736,25 / 3870) + (1038,00 / 1520) = 0,9 ≤ 1,2

Bu yönetmelikte yalnızca yapısal olmayan elaman üzerine gelecek deprem yükünün nasıl hesaplanacağı 
aktarılmıştır. Hangi tesisat bileşenine sismik koruma yapılması gerektiğine dair bir bölüm ve/veya madde 
bulunmamaktadır [7].

3.2. Uluslararası Bina Kodu (IBC)

Günümüzde en geçerli deprem standardı Uluslara-
rası Kod Konseyi (ICC-International Code Coun-
cil) tarafından hazırlanan Uluslararası Bina Kodu 
(International Building Code) IBC’dir. İlk sürümü 
2000 yılında yayınlanmış 2003, 2006, 2009 ve 
2012 yıllarında güncellenmiştir. Bu yönetmeli-
ğin yapısal olmayan sistemler için sismik koruma 
uygulamaları ile ilgili kısmı, 2003 güncellemesi 
ile birlikte Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği 
(American Socity of Civil Engineers) yayını olan 
ASCE-7-10 Bölüm 13’de ele alınmıştır. [3] Bu bö-
lüme göre:

Yerel Yönetmeliklerde ve özel şartnamelerde aksi 
belirtilmedikçe aşağıdaki durumlar için sismik ön-
lem alınmayabilir:

• Döşemeye sabit olarak monte edilen ve aşağı-
da belirtilen özelliklerin tümüne haiz olan;
• Önem faktörü (Ip = 1) olan,
• Yapının işleyişi açısından kritik durumda 

olmayan,
• 180 kg veya daha az ağırlıkta olan,
• Döşemeden 120 cm veya daha az bir yük-

seklikte montajlanmış olan ve
• Tüm boru kanal bağlantıları esnek bağlı 

olan ekipmanlar.
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Tüm tesisat ekipmanları sismik korumadan istisna-
dır. Asılı olan ekipmanlar ve titreşim izolatörü ile 
monte edilen ekipmanlar bu istisnanın dışındadır.

• Tüm tesisat bileşenlerinden asılı olan ve titre-
şim izolatörü ile monte edilen ekipmanların, 
ağırlığı 9 kg veya altında olanları;
• Önem faktörü (lp = 1),
• Yapının işleyişi açısından kritik durumda 

olmayanı,
• Tüm boru kanal bağlantıları esnek bağlı 

olanları sismik korumadan istisnadır.
• Boru kelepçesine asılan ve hat boyunca tek 

başına giden borularda, boru üstü ile askı çu-
buğunun yapı elemanına bağlandığı nokta ara-
sındaki mesafe, boru hattı boyunca 30 cm veya 
daha az olduğu durumlarda sismik koruma ya-
pılmayabilir. Askı çubukları eğilme momenti-
ne maruz bırakılmamalıdır [2]. (Şekil 3.1)

• Trapez üzerinde taşınan boru demetleri, askı 
çubuğunun trapeze bağlandığı nokta ile yapı 
elemanına bağlandığı nokta arasındaki mesa-
fe, hat boyunca 30 cm veya daha az olduğu du-
rumlarda sismik koruma yapılmayabilir. Askı 
çubukları eğilme momentine maruz bırakıl-
mamalıdır. 30 cm’den fazla olduğu durumlar-
da ise Şekil 3.2’de olduğu gibi sismik koruma 
yapılmalıdır.

• Havalandırma kanalları, askı çubuğunun tra-
peze bağlandığı nokta ile yapı elemanına bağ-
landığı nokta arasındaki mesafe hat boyunca 
30 cm veya daha az olduğu durumlarda sis-
mik koruma yapılmayabilir. Askı çubukları 

eğilme momentine maruz bırakılmamalıdır. 
30 cm’den fazla olduğu durumlarda ise Şekil 
3.3’te olduğu gibi sismik koruma yapılmalıdır.

• Önem faktörü (lp = 1,5) ve anma çapı 25 mm 
veya daha az çaplarda olan diğer tesisat bile-
şenlerine zarar vermesi engellenmiş borular 
için sismik koruma yapılmayabilir.

• Önem faktörü (lp = 1) ve anma çapı 50 mm 
veya daha az çaplarda olan diğer tesisat bile-
şenlerine zarar vermesi engellenmiş borular 
için sismik koruma yapılmayabilir.

• Trapez üzerinde boru demeti şeklinde olan 
hatlarda, hattın toplam ağırlığı 15 kg/m veya 
daha az ise sismik koruma yapılmayabilir.

• Kanal ağırlığı 15 kg/m veya daha az ya da ke-
sit alanı 0,557 m2 veya daha az olan kanallara 
sismik koruma yapılmayabilir.

Sismik Yüklerin Hesaplanması

Fp = [0,4 ∙ ap ∙ SDS ∙ Wp ∙ [1+2(z/h)]]/[Rp/Ip]

Fp: sismik dizayn yükü (kg) 
ap: bileşen yükseltgeme faktörü 
SDS: ani spektral karşılık ivmesi 
wp: bileşen ağırlığı (kg)
Rp: bileşen karşılık faktörü 
Ip: bileşen önem faktörü
z: bileşen bina içindeki konumunun yüksekliği (m) 
h: binanın toplam yüksekliği (m) [2]

Şekil 3.1. Askı çubuğu örneği [2]                                                Şekil 3.2. Koruma örneği [2]
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Örnek Hesaplama:

Önem faktörü Ip = 1,5 olan G tablosu

IBC 2003 / ASCE 7-10 CHAPTER 13

Fp = [0,4 ∙ ap ∙ SDS ∙ Wp ∙ [1+2(z/h)]]/[Rp/Ip]/1,4*

Fp bu değerden daha büyük olmamalıdır 
   = (1,6 ∙ SDS ∙ Ip)/1,4*
Fp bu değerden daha küçük olmamalıdır 
   = (0,3 ∙ SDS ∙ Ip)/1,4*
* Yatay ve düşey yükler tasarım dayanımından izin verilen da-
yanıma dönüştürüldü. (ASCE 7-10 13.6)

Sismik tasarım değişkenleri

Ss = 1,06  Ip = 1,50
Fa = 1,00  Fp(min) = 0,2
SDS = 0,71 Fp(max) = 1,2 Fpv = 0,1

Tanımlar

Ss: haritalandırılmış kısa periyottaki spektral tepki 
ivmesi 
Fa: özel toprak için zemin sınıfı katsayısı 
SDS: ani spektral karşılık ivmesi
Fp: yatay sismik yük (G’s)
Fpv: düşey sismik yük (G’s)
ap: bileşen yükseltgeme faktörü

Rp: bileşen karşılık faktörü
Ip: bileşen önem faktörü
(Ip = 1,5 acil durum ekipmanları, tehlikeli ve yanıcı madde içe-
ren sistemler ve Ip = 1 diğer bütün bileşenler için) 

z: bileşenin bina içindeki konumunun zeminden 
yüksekliği
h: bina toplam yüksekliği

3.3. NFPA 13

ABD Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA - Nati-
onal Fire Protection Association) otomatik yangın 
söndürme tesisatı ile ilgili NFPA-13 yönetmeliğini 
yayınlamıştır. Bu yönetmelikte yangın tesisatların-
da alınacak sismik önlemler detaylı olarak anlatıl-
mıştır [5],
Bu yönetmeliğe göre yangın tesisatı borularında 
alınacak sismik önlemler aşağıdaki gibidir:
• Anma çapı 50 mm veya daha az çaplarda olan 

borular için enine ve boyuna sismik sınırlan-
dırma yapılmayabilir.

• Boru üstü ile askı çubuğunun yapı elemanına 
bağlandı nokta arasındaki mesafe boru hattı 
boyunca 15 cm veya daha az olduğu durum-
larda yalnızca boyuna sismik sınırlandırma 
yapılmalıdır.

• Çap gözetmeksizin ucu boşta olan braşmanla-
rın ucu sabitlenmelidir.

3.4 Diğer Yönetmelikler

3.4.1. FEMA

ABD Federal Afet Yönetimi (FEMA - Federal 
Emergency Management Agency) 3 adet yönetme-
lik yayınlamıştır. Bunlar teorik bilgiden ziyade, 
pratik bilgiler için el kitabı şeklindedir [4].
FEMA 415- Hava kanalları ve borularda sismik 
koruma
FEMA 413- Elektrik ekipmanlarında sismik koru-
ma
FEMA 412- Mekanik ekipmanlarda sismik koruma

3.4.2. SMACNA

Sac Metal ve Klima Yüklenicileri Birliği (SMAC-
NA-Sheet Metal and Air Conditioning Contrac-
tors), her türlü sac işleri konusunda dünyada olduk-
ça etkilidir.
2000 yılında klavuz niteliğinde Mekanik Sistemler 
İçin Sismik Sınırlandırma (Seismic Restraint Ma-
nual-Guidelines for Mechanical Systems) yayınla-
mıştır [6].

Şekil 3.3. Koruma örneği [2]
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4. SİSMİK KORUMANIN TEMEL 
FAYDALARI

• Deprem sırasında tesisatın yerinden koparak 
etrafındaki insanlara zarar vermesini engeller. 
(Şekil 4.1, 4.2 ve 4.3)

Şekil 4.1. Zarar görmüş ekipman örneği [1] Şekil 4.2. Zarar görmüş ekipman örneği [1]

Sistemin bina-
daki yüksekliği

Ağır hasar 
görme 

ihtimali olan 
kaynaklı 

boru için “G” 
kuvvetleri

Ağır veya 
sınırlı hasar 
görme ih-
timali olan 
dişli,kaplinli 

ve yivli boru-
lar için “G” 
kuvvetleri

Düşük hasar 
görme ihti-

mali olan bo-
rular içim “G” 

kuvvetleri

Hvac ekip-
manlarının 

hava tarafı ve 
kanal hatları 
için “G” kuv-

vetleri

Hvac ekip-
manlarının 

ıslak tarafı ve 
kanal hatları 
için “G” kuv-

vetleri

Kauçuk tit-
reşim izoleli 
ekipmanlar 
ve asılı tit-

reşim izoleli 
ekipmanlar 

için “G” 
kuvvetleri

Yaylı titreşim 
izoleli 

ekipmanlar 
için “G” 

kuvvetleri

Busbar,kablo 
tavası elekt-
rik aksam ve 
sıhhi tesisat 

için “G” 
kuvvetleri

ap Rp ap Rp ap Rp ap Rp ap Rp ap Rp ap Rp ap Rp

2,5 9,0 2,5 4,5 2,5 3,0 2,5 6,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 2,5

Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert.

Ground 0,23 0,10 0,23 0,10 0,25 0,10 0,23 0,10 0,23 0,10 0,30 0,10 0,38 0,10 0,23 0,10

1/4 of Bldg. Ht 0,23 0,10 0,25 0,10 0,38 0,10 0,23 0,10 0,23 0,10 0,45 0,10 0,57 0,10 0,23 0,10

1/2 of Bldg. Ht 0,23 0,10 0,34 0,10 0,50 0,10 0,25 0,10 0,24 0,10 0,61 0,10 0,76 0,10 0,24 0,10

3/4 of Bldg. Ht 0,23 0,10 0,42 0,10 0,63 0,10 0,32 0,10 0,30 0,10 0,76 0,10 0,95 0,10 0,30 0,10

Roof 0,25 0,10 0,50 0,10 0,76 0,10 0,38 0,10 0,36 0,10 0,91 0,10 1,14 0,10 0,36 0,10

Aşırı Hasar Görme İhtimali:    Kaynaklı, lehimli veya cıvatalı flanş bağlantılı çelik ve bakır borular.
Aşırı Hasar Görme İhtimali:    Bağlantıyla sürtünmeye tabi olan dökme demir borular ve yumuşak demir borular,
                                                    bağlantısı olmayan pvc borular ve diğer boru sistemleri.
Sınırlı Hasar Görme İhtimali: Aşırı veya az hasar görme ihtimali ile sınıflandırılmamış vidalı bağlantıları olan çelik ve  bakır                
                                                    borular veya solvent kaynaklı pvc borular
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Şekil 4.3. Zarar görmüş ekipman örneği [1]

• Ekipman ve tesisatın deprem sonrasında ye-
rinde kalmasını ve çalışmaya devam etmesini 
sağlar. (Şekil 4.4 ve 4.5)

Şekil 4.4. Sismik korumalı ekipman örneği [1]

Şekil 4.5. Sismik korumalı ekipman örneği [1]

• Acil önlem ekipmanlarını koruyarak deprem-
lerden sonra oluşacak yangınlarda kaçış ve 
müdahale yollarını açar. (Şekil 4.6 ve 4.7)

Şekil 4.6. Sismik korumalı ekipman örneği [1]
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Şekil 4.7. Sismik korumalı ekipman örneği [1]

• Binaların sigorta maliyetlerini düşürür, değe-
rini ve kalsifikasyonunu arttırır.

5. SİSMİK KORUMANIN MALİYETİ

Günümüz modern binalarında elektromekanik te-
sisat maliyetleri gelişen teknoloji ve artan konfor 
ihtiyacı sonucu bina maliyetinin %25-30’u merte-
belerine ulaşmıştır.

Bu maliyeti korumak için yapılacak sismik uygula-
malar ise genel olarak;

Mekanik tesisat maliyetinin %1’i

Bina maliyetinin ise %0,3’ünü geçmemektedir.

6. SONUÇ

Sonuç olarak mekanik ve elektrik tesisatın sis-
mik koruması yerel yönetmeliklerle zorunlu hale 
getirilmeli, alınacak sismik önlemlerin çerçevesi 
çizilmelidir. Bu işte uzman mühendislerin proje-
lendirme ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi 
gerekmektedir.
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İç Ortam Hava Kalitesinin Solunum Sağlığına 
Olan Etkisi

ÖZ

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Herhangi bir 
kirletici maddeye maruz kalınan miktar; maruz kalma süresi ve maruz kalınan kirletici 
dozunun bileşkesi olarak ifade edilir. Bu nedenle iç ortamlarda uzun maruz kalma sü-
relerince mevcut olan hava kirletici miktarı sağlık etkileri ve risk belirlenmesinde önem 
arz etmektedir. İç ortamlarda maruz kalınan hava kirleticilerin bir kısmı dış ortamdan 
havalandırma veya infiltrasyon yolu ile iç ortamlara girerken; geriye kalan kirleticilerin 
büyük bir kısmı ise çok sayıda farklı kaynaktan (ör: sigara, bina ve dekorasyon malze-
meleri, kozmetik ve temizlik ürünleri gibi) iç ortama salınmaktadır. Yapılan araştırmalar 
iç ortam hava kirliliği ile olumsuz sağlık etkileri arasında bir ilişkinin olduğunu göster-
mektedir. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında yayınladığı raporda iç ortam 
hava kirliliği kanser nedeni olarak gösterilerek, iç ortam hava kalitesi araştırmalarına 
öncelik verilmesi salık verilmiştir. Çanakkale ilinin farklı özellikteki ilçelerinde gerçek-
leştirilen çalışmada organik, inorganik ve biyolojik hava kirleticiler uzun süreli olarak 
evlerde ölçülmüştür. Ayrıca, ev sakinlerinin solunum fonksiyonları da ölçülmüştür. Son 
olarak ise, yapılan sağlık anketleri ile ev sakinlerinin hem genel sağlık durumları, hem 
de solunum sağlığı izlenmiştir. Çalışma merkezlerinde solunum semptomları ile hava 
kalitesi parametreleri ve solunum fonksiyonları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır           
(p < 0,05). Son olarak, ev sakinlerinin genel sağlık koşulları ile solunum fonksiyonları 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p < 0,05).
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ABSTRACT

People spend most of their times in indoor environments. Exposure to any pollutant 
source is expressed as a resultant of exposed dose and exposure duration. Therefore, 
indoor air pollutant amount is crucial while estimating the health effects and risk as-
sessment Some of the indoor air pollutants comes from outdoors by ventilation and infil-
tration, while some of them are emitted from many sources (e.g., cigarette, building and 
decoration products, cosmetics, cleaning agents, etc.). Researches have shown the asso-
ciation between indoor air pollution and adverse health effects. Also, it was mentioned 
in World Health Organization’s report, published in 2013, that indoor air pollution is 
cause of cancer and was recommended that indoor air quality investigations must have a 
first priority in the research fields. Long term measurements of organic, inorganic, and 
biological pollutants were done in homes located in different towns of Çanakkale city. 
Moreover, respiratory functions of the occupants were measured. Furthermore, both 
general health conditions and respiratory health of the occupants were assessed with 
the applied occupants’ surveys. Statistically significant correlations were found among 
the respiratory symptoms, air quality of the study sites, and the respiratory functions Fi-
nally, a statistically significant correlation was found between general health conditions 
and respiratory functions of the occupants (p<0.05).
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Influence of Indoor Air Qualify on Respiratory 
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1. GİRİŞ

Hava kirliliği ile sağlık arasındaki ilişki, sanayi-
leşme ve kentleşme ile birlikte bilim insanlarının 
dikkatini çeken önemli çevre sorunlarından birisi 
olarak gündemimizde yer almaktadır. Hava kirli-
liği özellikle akut ve kronik solunum yolu hasta-
lıklarının hem nedeni olmakta, hem de var olan 
hastalıkların prognozunu olumsuz etkilemektedir. 
Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı verilerine göre ölüm 
nedenleri arasında solunum sistemi hastalıkla-
rı %14,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Ulusal 
ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hasta-
lıklar birinci sırada, kanserler de ikinci sırada yer 
almaktadır. Kanserler içinde ise akciğer kanseri, 
ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır [1].

Günümüzde küresel olarak ölümlerin üçte ikisi 
kronik hastalıklara bağlı olarak görülmektedir. 
Kronik hastalıklar içinde kalp ve damar hastalıkla-
rı, kanserler ve solunum sistemi hastalıkları başta 
gelmektedir. Kentleşmeyle birlikte seyreden hava 
kirliliği sorunu bu hastalıkların nedeni olduğu gibi 
hastalığın seyrini de olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik hasta-
lıkların önlenmesi ve kontrolü için acil eylem çağ-
rısı yapmıştır. Kronik solunum yolu hastalıkları 
için GARD (Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı 
Küresel İşbirliği-Global Alliance Againist Chronic 
Respiratory Diseases) başlıklı bir işbirliği progra-
mı kurmuştur. GARD, Bulaşıcı Olmayan Hasta-
lıklar Eylem Planı’nın bir parçası niteliğindedir ve 
ulusal kontrol programının kronik havayolu hasta-
lıkları parçasının gelişimine destek sağlamak ama-
cıyla kaynakları bir araya getirmektir. DSÖ’nün bu 
hastalıkların üzerinde durmasının en önemli nede-
ni, kronik solunum yolu hastalıklarının önlenebilir 
olmalarıdır [2].

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkisi sanayi dev-
riminden sonra dikkati çekmesine rağmen bilimsel 
araştırmalara 1980’li yılların ikinci yarısından son-
ra konu olmaya başlamıştır. Hava kalitesi ile insan 
sağlığı arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla 
farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kirleticinin tü-
rüne göre; hücre düzeyinden; organ ya da dokunun 
yapısal ve fonksiyonel değişimlerine kadar farklı 
analizler yapılabilir. Hücre düzeyinde partiküler 
kirlilik ile gaz ya da biyolojik kirleticilerin neden 
olduğu inflamasyon ve doku hasarı ve hücre ölü-
mü benzeri olayların saptanması mümkün olabilir. 
In vivo çalışmalarda ise doğrudan kirliliğe maruz 

kalan bireylerin organ ya da dokularında meydana 
gelen yapısal ve fonksiyonel bozukluklar ölçülerek 
kirlilik miktarı ile ilişkisi aranabilir. Akut ve kro-
nik değişiklikler yanında; zaman içindeki değişik-
likleri gösteren izlem çalışmaları da önemli veriler 
sağlayabilmektedir [3, 5].

İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü 
(%80’den fazla) kapalı ortamlarda geçirmektedir. 
Bu nedenle iç ortam havasının en az dış ortam hava 
kalitesi kadar halk sağlığı üzerinde çok büyük bir 
etkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan ça-
lışmalarda iç ortam hava kalitesinin bozulması-
nın çeşitli solunum yolu hastalıkları (astım gibi), 
alerjik hastalıklar (hypersensitifpnömoni gibi) ve 
kansere neden olabileceği belirtilmektedir. İç or-
tam hava kalitesinin iyileştirilmesi; insan sağlığı-
nın korunması ile rahatsızlıklardan kaynaklanan 
iş kaybının azalmasını ve tıbbi tedaviler nedeniyle 
ortaya çıkan ekonomik kayıpların da önüne ge-
çilmesini sağlayacaktır. İç ortam hava kalitesinin 
sağlanması konusunda tasarımcıların, kullanıcıla-
rın, yapı malzemesi üreticilerinin vb. bilinçlenmesi 
gerekmektedir [6].

İç ortam hava kirliliği ile solunum sağlığı arasın-
daki ilişki çok sayıda araştırmanın konusu olmak-
tadır. İç ortam hava kirliliğine neden olan yakıt 
ürünleri başta olmak üzere, kimyasal maddeler ve 
biyolojik ürünler de solunum hastalıklarının sıklı-
ğını ve niteliklerini etkilemektedir. İç ortam hava 
kalitesinin olumsuz etkilendiği durumlarda, astım 
ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi 
hava yolu hastalıkları başta olmak üzere, akut solu-
num yolu enfeksiyonları, akciğer kanseri ve inters-
tisyel akciğer hastalıkları artmaktadır. DSÖ’nün 
2014 yılında yayınladığı bir raporda iç ortam hava 
kirliliğinin genel hastalık yükünün %2,7’sinden ve 
erken ölümlerin %3,3’ünden sorumlu olduğu bil-
dirilmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları nede-
niyle kaybedilenlerin %21’inden, KOAH nedenli 
ölümlerin %35’inden ve akciğer kanserinden ölüm-
lerinin %3’ünden iç ortam hava kirliliği özellikle 
sorumlu tutulmaktadır [7]. Astım ve KOAH, akci-
ğer içi hava yollarının kronik inflamatuar hastalık-
ları olup hem ortaya çıkmasında, hem de semptom 
artışı dönemlerinin gelişmesinde genel olarak hava 
kirliliğinin önemi üzerinde durulmaktadır. İç or-
tam hava kirliliğinin bu hastalıklarda alevlenme 
dönemlerinden de sorumlu bir faktör olduğu bilin-
mektedir [2].
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Solunum sağlığı ile iç ortam hava kalitesi arasın-
daki etkileşimi ortaya koymak amacıyla yapılan 
araştırmalar, bu etkinin kişiden kişiye ve bölgede 
bölgeye değiştiğini ortaya koymaktadır. Yaş, cin-
siyet, ek hastalık varlığı ve kirliliğin niteliği bu et-
kilenmeyi belirleyen faktörler arasındadır. Pişirme 
ve ısınma amaçlı yakıt kullanımına bağlı kirlilik, 
bu işleri erkeklerden daha fazla yaptıkları için tüm 
dünyada kadınları daha fazla etkilemektedir. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde iç ortamda geçir-
dikleri süre daha fazla olduğu için, kadınların ve 
küçük çocukların iç ortam kirliliğinden daha fazla 
etkilendiği bildirilmektedir. Benzer şekilde ge-
lişmekte olan ülkelerde ısınma ve pişirme amaçlı 
kullanılan yakıtların niteliği, yakma sistemlerinin 
gelişmişliği ve yaşam alanlarının genel özellikleri 
nedeniyle; gelişmiş ülkelere göre daha fazla olum-
suz etki görüldüğü ortaya konulmaktadır [8, 9].

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, endüstriyel kir-
liliğin yoğun olduğu kentlerde kardiyovasküler ve 
respiratuar ölümlerin, kirliliğin az olduğu şehir-
lere göre daha fazla olduğu saptanmıştır [10]. Çin 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalış-
malarda akciğer kanseri ile iç ortam hava kirliliği 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar dikkat 
çekici niteliktedir. Pasif sigara dumanı ve çeşitli 
yakıtların neden olduğu hava kalitesi değişiklikleri 
akciğer kanseri ile ilişkili bulunmuştur. Bunlardan 
özellikle odun, kömür ve hayvansal atıkların insan 
DNA’sında oluşturduğu zarar deneylerle ortaya ko-
nulmuştur [11, 12].

2. YÖNTEM

Çanakkale ilinin Merkez, Lapseki ve Çan ilçe-
lerinde 1 yıl süre ile iç ortam hava kalitesi izlen-
miştir. Örnekleme noktası olarak, evlerin en çok 
kullanılan odası olan oturma odası tercih edilmiş-
tir. Örnekleme ve ölçüm teknikleri için daha önce 
yapılan çalışmalar takip edilebilir [13, 15]. Özetle; 
partikül madde, anlık ölçüme imkân sağlayan oto-
matik bir cihaz ile uçucu organik bileşikler (UOB), 
seçici sorbent ile doldurulmuş örnekleme tüpleri 
içerisine toplanarak Thermal desorber-gaz kroma-
tografi (TD-GC) sisteminde analiz edilip tür ve 
miktar tayini yapılmıştır. Biyoaerosoller ise biyo-
impaktör içerisine yerleştirilen uygun besiyerleri 
üzerine toplandıktan sonra inkübasyona tabi tu-
tulup sayımları yapılmıştır. CO2, sıcaklık ve bağıl 
nem ise anlık ölçüm yapan otomatik cihazlar ile 
ölçülmüştür.

İkinci olarak ise hava kirliliğine neden olan faktör-
lerin sağlıkla olan ilişkisini inceleyebilmek ama-
cıyla yapılan hava kalitesi ölçümlerine ilaveten, 
örnekleme noktalarında ikâmet eden ev sahipleri-
ne mevsimsel olarak kişisel sağlık anketi ile spi-
rometre cihazı ile solunum fonksiyon testi (SFT) 
uygulanmıştır [13, 14].

3. BULGULAR

3.1. İç Ortam Hava Kalitesinin Belirlenmesi

Çalışma süresince ortalama değer olarak iç ortam 
havasında sıcaklık ve bağıl nem değerleri, sırasıy-
la 23 ºC ve %50 seviyelerinde gözlenmiştir. İç or-
tam havasında ölçülen karbondioksit (CO2, ppm), 
toplam bakteri konsantrasyonu (TBC, CFU/m3), 
toplam mantar konsantrasyonu (TMC, CFU/m3) ve 
toplam uçucu organik bileşik (TUOB) seviyeleri-
nin (μg/m3) yıllık ortalama konsantrasyonlarının 
ölçüm yapılan üç ilçedeki seviyeleri Şekil 1’de ve-
rilmiştir. Buna göre, ölçülen tüm hava kirleticilerin 
seviyeleri Çan ilçesinde, diğer ilçelere göre daha 
yüksek olarak gözlenmiştir. En düşük kirletici kon-
santrasyonları ise Merkez ilçede ölçülmüştür.

İç ortam havasında ölçülen toplam partikül madde 
(IPM) konsantrasyonunun (tane/L) yıllık ortalama 
değerlerinin mekânsal değişimi Şekil 2’de veril-
miştir. Buna göre, en düşük partikül seviyelerine 
Merkez ilçede ve en yüksek partikül seviyeleri ise 
yine Çan ilçesinde gözlenmiştir.

3.2. Katılımcıların Sağlık Durumunun 
ve İç Ortam Hava Kalitesi İle İlişkisinin 
Belirlenmesi

Katılımcıların genel sağlık durumu Tablo 1’de ve-
rilmiştir. Genel olarak katılımcıların genel sağlık 
koşullarının mevsimsel ve mekânsal olarak değişim 
gösterdiği görülmüştür. Mekânsal açıdan bakıldı-
ğında; astım gözlenme sıklığının en yüksek Çan’da 
yaşayan katılımcılar arasında olduğu (yaklaşık 1/3 
oranında); Lâpseki ve Merkez’de astım sıklığı-
nın daha düşük olduğu görülmüştür. Merkez’de, 
Lâpseki’de ve Çan’da yaşayan katılımcıların genel 
sağlık durumlarının “çok iyi/iyi” olarak sırasıyla, 
yaz mevsiminde (%78); kış mevsiminde (%72,2) 
ve ilkbahar mevsiminde (%58.9) olduğu belirtil-
miştir. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son sağlık 
istatistiklerine göre (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012), 
Türkiye’nin toplam popülasyonu dikkate alınarak 
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hesaplanan kişilerin genel sağlık durumu istatistiklerinde, “çok iyi/iyi” 
sağlık durumu %70,7 iken; “kötü/çok kötü” sağlık durumu %7,2 olarak 
saptanmıştır. Merkez ve Lâpseki’de gözlenen “çok iyi/iyi” genel sağ-
lık durumu yüzdesi Türkiye’deki bu genel istatistik ile uyumluyken; 
Çan’da gözlenen “kötü” sağlık koşulu yüzdesinin Türkiye’de gözlenen 
orandan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Merkez ve Lâpseki’deki 
oranlardan belirgin olarak yüksek olarak, Çan’da yaşayan katılımcı-
ların %40’ından fazlası genel sağlık durumlarını “orta/kötü” olarak 
nitelendirmektedir.

Katılımcıların genel sağlık koşulları ile solunum yolu semptom skor-
ları arasındaki ilişki istatistiksel olarak bivariate (iki-değişkenli) reg-
resyon analizi ile de araştırılmıştır (bkz. Tablo 2). Regresyon analizi 
yapılmadan önce, solunum yolu hastalıkları ve semptomlarının göz-
lenmesi aşamasında karıştırıcı faktör olarak kabul edilen hâlihazırda 
sigara içiminin etkisini ortadan kaldırmak için öncelikli olarak siga-
ra içimine göre düzeltme yapılmıştır. Buna göre katılımcıların genel 

Şekil 1. İç ortam havasında ölçülen CO2 (ppm), TBC (CFU/m3), TMC 
(CFU/m3) ve TUOB (μg/m3) yıllık ortalama değerlerinin mekânsal 

değişimi

Şekil 2. İç ortam havasında ölçülen toplam partikül madde (IPM) 
konsantrasyonunun (tane/L) yıllık ortalama değerlerinin mekânsal 

değişimi

sağlık durumlarının, solunum 
yolu semptomlarının gözlen-
mesi durumuyla ilişkili olduğu 
istatistiksel güven seviyesinde 
belirlenmiştir (p < 0,05).

4. SONUÇ

Ülkemizde iç hava kalitesinin 
solunum sağlığına olan etki-
sini araştıran çalışmalar yok 
denecek kadar az sayıdadır. 
Özellikle kamu alanlarında si-
gara içiminin yasaklanmasın-
dan sonra, en önemli iç ortam 
kirleticisi olan sigaranın etki-
sinin azalmasıyla beraber, iç 
ortam hava kalitesini etkileyen 
diğer faktörlerin solunum sağ-
lığına olan etkisi daha belirgin 
şekilde önem arz etmektedir. 
Bu nedenle, iç ortam hava ka-
litesinin sağlık etkilerini araş-
tıran çalışma sayısının artması 
ve solunum sağlığını koruyucu 
önlemlerin belirlenmesi gerek-
mektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların Genel Sağlık Durumları 
İle Solunum Yolu Semptom Skorlarının Bivariate 

Regresyon Analizine Göre Değişimia

Lokasyon Mevsim Grup n r2 p-değeri
Merkez Kış Sigara 

içmeyenler
26 0,37 < 0,001

Merkez Yaz Sigara 
içmeyenler

26 0,18 0,030

Lâpseki Kış Sigara 
içmeyenler

29 0,16 0,034

Çan Yaz Sigara 
içmeyenler

31 0,21 0,011

Merkez İlkbahar Sigara 
içenler

20 0,26 0,025

Çalışmanın 
tamamı

Kış Sigara 
içmeyenler

86 0,18 < 0,001

Çalışmanın 
tamamı

Yaz Sigara 
içmeyenler

86 0,14 < 0,001

a karıştırıcı faktör olan sigara içimine göre düzeltme yapılmıştır; 
sadece istatistiksel olarak anlamlı faktörler gösterilmiştir (p < 
0,05).

Tablo 1. Katılımcıların Genel Sağlık Durumunun 
Mekânsal ve Mevsimsel Değişimi

Lokasyon Mevsim Çok iyi İyi Orta Kötü
Merkez (n= 46) Sonbahar 15,2 45,8 37,0 2,2

Kış 13,0 56,5 28,3 2,2
İlkbahar 8,7 60,9 30,4 0,0
Yaz 23,9 54,3 21,8 0,0

Lapseki (n= 36) Sonbahar 27,8 30,7 38,9 2,8
Kış 11,1 61,1 25,0 2,8
İlkbahar 16,7 52,8 25,0 5,5
Yaz 5,5 63,9 30,6 0,0

Çan (n= 39) Sonbahar 18,0 33,3 35,9 12,8
Kış 5,1 46,2 38,5 10,2
İlkbahar 12,8 46,1 30,8 10,3
Yaz 5,1 46,2 43,6 5,1
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Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Kanallarında Hız 
ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı 
Türbülans Modelleri ile Sayısal İncelenmesi ve Deneysel 
Doğrulaması

ÖZ

Levhalı ısı değiştiricilerinde yaygın olarak kullanılan periyodik dalgalı yüzeyli ka-
nal için taşınımla ısı geçişi ve sürtünme faktörü sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal 
çalışmada sonlu hacimler yöntemi (Finite Volume Method - FVM) kullanılmıştır. 
Realize edilebilir k-ε (realizable k-ε), k-ω, kayma gerilmesi taşınım i (Shear Stress 
Transport - SST) ve geçiş SST (transition SST) olarak adlandırılan, dört farklı Rey-
nolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes Simulations 
- RANS) tabanlı türbülans modelleri kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştı-
rılmıştır.
Önceki deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar da sayısal sonuçları doğrula-
mak için kullanılmıştır. Çalışmalar, dalga eğim açısının 30° olduğu dalgalı yüzeyli 
kanallarda hava akışı için yapılmıştır. Prandtl sayısı 0,70 sabit kalırken, Reynolds 
sayısı 2.000 ile 11.000 arasında değiştirilmiştir. Nusselt sayısı, Colburn faktörü, 
sürtünme faktörü ve ısı geçişi iyileştirme performansı Reynolds sayısına bağlı ola-
rak verilmiştir.
Dalgalı yüzeyli geometrinin ve kanal yüksekliğinin etkileri ele alınmıştır. Deneysel 
ve sayısal sonuçlar arasında en iyi uyum SST modeli ile sağlanırken, en çok hata ise 
realize edilebilir k-ε modelden elde edilmiştir.
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ABSTRACT

The characteristics of convective heat transfer and friction factor for a periodic 
corrugated channel extensively used in compact heat exchangers have been investi-
gated numerically. In numerical study Finite Volume Method (FVM) was used. Four 
different Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) based turbulent models, namely 
the realizable k-ε, k-ω, Shear Stress Transport (SST) and transition SST models are 
used and compared with each other within RANS formulation.
Experimental results which are get from previous study used for validation the nu-
merical results.
Studies were conducted for air flow conditions where contact angle is 30°. The 
Reynolds number is varied from 2.000 to 11.000, while keeping the Prandtl number 
constant at 0,70. Nusselt number, Colburn factor, friction factor, and goodness fac-
tor against Reynolds number have been studied.
The effects of the corrugation geometry and channel height have been discussed. 
The best agreement with the experimental data is provided by the SST model, where-
as the least accurate results are obtained by the realizable k-ε model.

Keywords
Corrugated Channel, Convective Heat Transfer, Friction Factor, Finite Volume Method, 
Rans Based Turbulence Models.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda özellikle ısı ekonomisi ve enerji tasar-
rufu konularına verilen önemin artması, verimli ısı 
geçişi sağlayan cihazların üretimine, dolayısıyla ısı 
geçişini iyileştirmeye yönelik yoğun çalışmaların 
başlamasına sebep olmuştur. Isı geçişini iyileştir-
me yöntemleri genel olarak aktif, pasif ve bileşik 
yöntemler şeklinde sınıflandırılır. Pasif yöntemler, 
dış güç kullanılmasını gerektirmeyen yöntemler 
olup; pürüzlü yüzeyler, kanal içine yerleştirilen 
iyileştirme elemanları söz konusu yönteme örnek 
verilebilir. Aktif yöntemlerde ise dış güç kulla-
nılmakta olup, mekanik karıştırıcılar, akışkan ve 
yüzey titreşimi, elektrostatik alanlar bu yöntem-
ler arasındadır. Bileşik yöntemlerde ise aktif veya 
pasif yöntemlerden iki veya daha fazlası bir arada 
kullanılmaktadır [1, 2].

Levhalı ısı değiştiricileri, dalgalı geometrik yapı-
ya sahip levhaların bir araya getirilmesiyle oluştu-
rulmuştur. Dalgalı geometrik yapı, hem levhanın 
mukavemetini artırmakta hem de düşük Reynolds 
sayılarında bile türbülans oluşturarak ısı geçişinin 
artmasını sağlamaktadır. Reynolds 500 mertebele-
rinde türbülanslı akış geliştiğinden dolayı, levhalı 
ısı değiştiricileri türbülans rejiminde tasarlanırlar. 
Kanal geometrisi ve türbülans, ısı geçişini etkile-
yen sınır tabakalarda ayrılmalara, girdaplara ve 
sınır tabakalarda tekrar birleşmelere sebep olan 
karmaşık bir yapı meydana getirmektedir [3].

Dalgalı yüzeyli kanallarda, zorlanmış taşınım ha-
linde ısı taşınım ve sürtünme katsayısını hesapla-
mak için deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmıştır. 
Deneysel çalışmaların zaman alıcı ve pahalı olma-
sından dolayı sayısal yöntemler büyük ilgi gör-
mektedir. Bununla birlikte Sparrow ve Hossfeld 
[4], Snyder ve arkadaşları [5], Bilen ve arkadaşları 
[6], Nilpueng ve Wongwises [7] dalgalı yüzeyli ka-
nallarda ısı geçişi ve basınç düşüşünü belirlemek 
için deneysel çalışmalar yapmışlardır.

Dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi için 
sayısal çalışmalar yapılmıştır. Sayısal çalışmalar-
da, türbülans modellerine ağırlık verildiği literatür 
araştırmasıyla anlaşılmaktadır. Ciofalo ve arka-
daşları, dalgalı yüzeyli kanallardaki ısı geçişini be-
lirlemek için 103 ile 104 arasında seçilen Reynolds 
sayıları için sayısal çalışmalar yapmıştır. Ayrıca 
sayısal sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştır-
mışlar ve sonuçları uyumlu bulmuşlardır. Zhang 
ve Tian [9], dalgalı yüzeyli levhalı ısı değiştirici-

lerinde ısı geçişi için sayısal çalışmalar yapmıştır. 
Dalga eğim açısının ısı geçişi ve basınç düşümü 
üzerindeki etkilerini incelemek için yeniden nor-
malize edilmiş grup (renoralized group - RNG) 
k-ε modeli kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar önceki 
deneysel sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Eim-
saard ve Promvonge [10] tarafından iki boyutlu 
periyodik oluklu kanal içerisinde türbülanslı zor-
lanmış taşınım halinde sayısal çalışma yapılmıştır. 
Sayısal çalışmalarda k-ε, RNG k-ε, k-ω ve kayma 
gerilmesi taşınımı (shear stress transport - SST) 
olarak adlandırılan dört türbülans modeli kullanıl-
mıştır. RNG ve k-ε türbülans modellerinin, mevcut 
deneysel sonuçlara genel olarak diğer türbülans 
modellerinden daha iyi sonuç verdiği belirlenmiş-
tir. Oluklu kanallardaki ısı geçişinde iyileşme, düz 
paralel kanallara göre %158 oranındadır. Zhang ve 
Chen [11] taşınımla ısı geçişi için üçgen şeklinde 
dalgalı kanallarda hem deneysel hem de sayısal 
çalışmalar yapmıştır. Akış içerisindeki türbülansı 
hesaplamak için düşük Reynolds sayılı k-ω türbü-
lans modeli kullanılmıştır. Düzgün yayılı ısı akışı 
sınır şartı koşullarında Nusselt sayısı ve sürtünme 
faktörü tahmini için korelasyonlar geliştirilmiştir. 
Liu ve Niu [12], tarafından 200-3.000 Reynolds 
sayısı aralığında periyodik dalgalı kanallarda ta-
şınımla ısı geçişi incelenmiştir. Dalga eğim açısı; 
hatve/yükseklik oranının ısı geçişi ve basınç düşü-
şü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sayısal çalış-
malarda yedi adet türbülans modeli seçilmiştir. Bu 
modeller k-ε, RNG k-ε, realize edilebilir k-ε (reali-
zable k-ε), SST, geçiş SST (transition SST), k-kl-ω 
ve Reynolds gerilme (Reynolds stress model) mo-
delleridir. “Reynolds stress modeli”, deneysel so-
nuçlarla uyum göstermiştir. Mirzaei ve arkadaşları 
[13], “Large-Eddy Simulation - LES” yaklaşımı 
ile dalgalı yüzeyli kanallarda türbülanslı akış için 
taşınımla ısı geçişi dalga genliğine bağlı olarak in-
celemişlerdir. Dalga genliği, dalga yüksekliğinin 
dalga uzunluğuna oranını göstermektedir. Sayı-
sal çalışmalarda, Reynolds sayısı ve Prandtl sayısı 
sırasıyla 10.000 ve 0,71 olarak alınmıştır. En iyi 
performans, 0,1 dalga genliğinde sağlanmıştır. Ar-
temov ve arkadaşları [14], dalgalı yüzeyli dairesel 
bir kanal içerisindeki sıvı- nitrojen akışını deney-
sel ve sayısal olarak incelemiştir. Sayısal çalışma-
da düşük Reynolds sayılı türbülans modelleri (k-ε 
& k-ω) ve cebirsel LVEL modelleri kullanılmıştır. 
Her iki türbülans modeli de deneysel sonuçlar ile 
yakın sonuçlar vermiştir. Farklı yüzey konfigras-
yonlara sahip kanallarda taşınımla ısı geçişinin 
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sayısal çözümü için birçok örnek bulunabilir [15-
17]. Yukarıdaki literatür araştırması, sayısal yön-
temlerin özellikle başta kompakt ısı değiştiricileri 
olmak üzere dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla 
ısı geçişi çözümlemelerinde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, yukarıda deği-
nilen çalışmalar, özellikle türbülanslı akış halinde 
taşınımla ısı geçişi ve basınç düşüşünün belirlen-
mesine önem verildiğini göstermektedir. Sunulan 
çalışma, güç sistemleri, proses endüstrisi ve ısı geri 
kazanım ünitelerinde önemli rolü bulunan kom-
pakt ısı değiştiricilerin [18] sayısal ısıl analiz için 
katkı sağlayacaktır

Bu çalışmada, periyodik dalgalı bir kanal içerisin-
de taşınımla ısı geçişi ve basınç düşümü, Sonlu Ha-
cimler Yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, 
sayısal analizde realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve 
geçiş SST olarak adlandırılan, dört farklı Reynolds 
Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Na-
vier-Stokes Simulations - RANS) tabanlı türbülans 
modelleri kullanılmıştır. Bu türbülans modelleri ile 
elde edilen sonuçlar hem birbiriyle hem de deney-
sel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçları 
doğrulamak için deneysel sonuçlar kullanılmıştır. 
Deneysel sonuçlar önceki çalışmadan alınmıştır 
[Aslan arkadaşları, 2016], Aynı dalga eğim açısın-
da kanal tipinin ve kanal genişliğinin ısı transferi 
ve basınç düşümü üzerindeki etkileri üzerine çalı-
şılmıştır. Dalgalı kanallardaki akış ve ısı transferi 
karakterizasyonunun en iyi performansını belirle-
mek için farklı geometrik ölçüler kullanılmıştır. 

2. PROBLEMİN TANIMLANMASI

Deneysel çalışmalarla, akış doğrultusunda periyo-
dik kesit alanına sahip olan kanallarda, akışın düz 
kanallara göre daha kısa ve çabuk geliştiği anlaşıl-
mıştır. Üç ile beş hatveden sonra akışın tam geliş-
tiği kabul edilmektedir. Akış tam geliştikten son-
ra, hız ve sıcaklık alanları periyodik olarak aynı 
değerleri alarak tekrarlamaktadır. Sayısal çözüm 
yöntemlerinde bu esas dikkate alınarak problemin 
çözümünde kanalın tamamı değil sadece iki adet 
dalgalı geometri ele alınmaktadır. Tam gelişmiş 
akış halinde ısı taşınım katsayısı ve basınç düşü-
şünü sayısal olarak incelemek amacıyla ele alınan 
dalgalı geometriler Şekil 1’de gösterilmektedir. 
Çalışmada kullanılan levhaların karakteristik bo-
yutları Tablo 1’de verilmektedir. Sayısal çalışmada 
Prandtl sayısı (Pr) 0,70 olarak alınırken, Reynolds 
sayısı (Re) 2.000 ile 11.000 arasında değiştirilmiş-

tir. Önceki çalışmadan [19] alınan deneysel sonuç-
lar sayısal sonuçların doğrulanması için kullanıl-
mıştır.

Tablo 1. Dalgalı Yüzeyli Kanalları Tanımlayan 
Boyutlar (mm)

3. MODELLEME

3.1. Türbülans Modelleri

Hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm 
yapan, ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkan-
lar Dinamiği (HAD veya CFD) yazılımı ile yapıl-
mıştır. Türbülans modelinde RANS yaklaşımı ter-
cih edilmiştir. Realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve 
geçiş SST olmak üzere dört farklı türbülans modeli 
kullanılmıştır. k-ε ve k-ω modellerinde, sırasıyla k, 
ε ve ω, türbülans kinetik enerjisini, k’nin yayılma 
oranını ve spesifik yayılma oranını göstermektedir 
[20].

Realize edilebilir k-ε modeli, Shih ve arkadaşları 
[21] tarafından, Launder ve Spalding tarafından 
[22] tarafından önerilen standart k-ε modelinin 
bazı eksiklerini gidermek için önermiştir. Realize 
edilebilir k-ε modelinin, güçlü akım çizgili akış-
larda bazı avantajları vardır. k-ω modeli [23] dü-
şük Reynolds sayılı etkileri, sıkıştırabilir akış ve 
akış ayrılması için değişiklikler içerir. Wilcox’un 
önerdiği k-ω modelinin zayıf noktalarından biri, 
türbülans kinetik enerji ve sınır tabakası dışındaki 
spesifik yayılma oranına karşı çok hassas olması-
dır [20]. Bu soruna çözüm için, Menter [24] tara-

Şekil 1. Dalgalı yüzeyli kanalı tanımlayan 
parametreler

Kanal 
no

θ(°) S a b Hmin = (b-a)x2 r

1 30 17,32 3,91 6,41 5 7
2 30 17,32 5 7,5 5 -
3 30 17,32 5 10 10 -
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fından SST türbülans modeli geliştirilmiştir. SST 
türbülans modelinde, duvara yakın bölgelerde k-ω 
modelinin denklemleri ile duvardan uzak bölgeler-
de k-ε modelinin güçlü yanlarını etkin bir şekilde 
harmanlayarak hassas denklemler üretmiştir [20]. 
Geçiş SST modeli, SST yöneten denklemlere ilave-
ten iki yönetici denklemin çözümüne dayanır. Ay-
rıntılı bilgi [25, 26] kaynaklarında verilmektedir.

Duvara yakın bölgelerdeki türbülans modelleme-
si, türbülans etkilerinin sönümlenmesinden dola-
yı her zaman sorun olmuştur. İyileştirilmiş duvar 
davranışı (enhancement wall treatment) [21] sade-
ce realize edilebilir k-ε modelinde uygulanmıştır. 
Aynı zamanda, boyutsuz duvar mesafesi y΄ değeri 
her zaman T’nin altında kalacak şekilde ağ yapısı 
oluşturuldu.

3.2. Çözüm Bölgesi ve Sınır Şartları

Sayısal çalışmada, taşınımla ısı geçişi; iki boyut-
lu, sürekli rejimde ve hava özellikleri sabit kabul 
edilmiştir. Şekil 2’de çözüm bölgesi ve sınır şart-
ları gösterilmektedir. Momentum denklemi için, 
girişte sabit bir hız profili, çıkışta ise sıfır basınç 
gradyanını sağlayan sınır şartı uygulanmıştır. Du-
varlarda, kaymama sınır koşulu uygulanmıştır. 
Enerji denklemi için, giriş koşulu olarak sabit bir 
sıcaklık (300 K) tanımlanmış, kanal duvarlarında 
sabit ısı akışı (616 W/m2K) uygulanmıştır. Çıkışta 
ise sıfır sıcaklık gradyanı uygulanmıştır.

3.3. Model Yaklaşımı ve Kabuller

Mevcut çalışmada, Nusselt sayısı, sürtünme faktö-
rü, Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktö-
rü üzerinde durulmuştur. Sayısal çalışmada, tam 
gelişmiş rejim için hatve ortalamalı Nusselt sayısı:

Nu = hDh / k (1)

şeklinde hesaplanmıştır. Burada Dh hidrolik çap, h 
hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı ve k ise ısı 
iletim katsayısıdır.

Hidrolik çap aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [2].

Dh = (Hmin + Hmax) (mm) (2)

Şekil 2. Çözüm bölgesi ve sınır şartları

Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç 
hatvede düzenli aralıklarla sıcaklık ölçümleri ya-
pılmıştır [19]. Duvar ve akışkan sıcaklıkları da 
deneysel çalışmalarda ölçülmüştür. Sayısal çalış-
mada, ilk olarak, son hatveden önceki üç hatvede 
yerel ısı taşınım katsayıları (hx), duvar ve akışkan 
sıcaklıkları kullanılarak hesaplanmıştır. Daha son-
ra ise hatvelerin ortalama ısı taşınım katsayıları (h) 
bu yerel ısı taşınım katsayıları kullanılarak elde 
edilmiştir.

Hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı aşağıdaki 
eşitlikte verilmektedir.

h = 1
3S

hx dx
0

s

∫
 
 (W/m2∙K) (3)

Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç 
hatve için basınç düşümü değeri ölçülmüştür [19]. 
Sayısal çalışmada, son hatveden önceki üç hatve-
nin başında ve sonunda iki akış kesiti belirlenmiş-
tir ve kesit ortalamalı basınç değeri bu kesitlerden 
hesaplanmıştır. Basınç gradyenini (dP/dx) hesapla-
mak için, kesitlerdeki bu basınç değerleri kullanıl-
mıştır.

Sürtünme faktörünün tahmini için son hatveden 
önceki üç hatve kullanılmıştır. Sürtünme faktörü 
aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

f =
− dP
dX
Dh

1
2
ρV2

 

(4)

Burada ρ yoğunluğu ve V hızı belirtmektedir.

Colburn faktörü Kuppan [2] tarafından aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır.

j= Nu
RePr1/3

 
(5)

Burada Re , Reynolds sayısını ve Pr ise Prandtl sa-
yısını göstermektedir. Reynolds sayısı giriş hızı ve 
hidrolik çapa bağlıdır.

Ayrıca ısı geçişi iyileştirme faktörü Colburn faktö-
rü j’nin sürtünme faktörü f’ye oranıdır.

Sürekli rejimde sıkıştırılamaz Navier-Stokes eşit-
likleri, enerji denklemi ve türbülans modeli hesap-
lamalı akışkanlar dinamiği tabanlı Ansys-Fluent 
yazılımı ile çözülmüştür. İkinci dereceden akıma 
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(a)                                                                         (b)
Şekil 3. Kanal-1 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörünün ağ sayısına bağlı 

değişimi

(a)                                                                         (b)
Şekil 4. Kanal-2 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörünün ağ sayısına bağlı 

değişimi

karşı (second order upwind) yöntemi taşınım te-
rimlerinin ayrılaştırmasında kullanılmıştır [20].

Buna ek olarak, birleşik basınç ve hız çözümü için 
yarı-kapalı yöntem olan SIMPLE (semi implicit 
method for pressure-linked equations) kullanıl-
mıştır. Akışkanın termofiziksel özelikleri önceki 
deneysel çalışmadan alınmıştır [19]. Varsayılan 
yakınsattırma (under-relaxation) faktörleri (basınç 
0,3; momentum 0,7; türbülans özelikleri 0,8 ve 
enerji 1,0) kullanılmıştır. Enerji eşitliği dışındaki 
bütün eşitlikler için yakınsama kriteri (convergen-
ce criteria) 10-6, enerji eşitliği için ise 10-8 değeri 
alınmıştır. Sayısal hesaplama için dört köşeli yapı-
sal ağ kullanılmıştır. Ağdan bağımsızlık çalışma-
sı için Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü birlikte 
hesaba katılmıştır. Ağ sayısına bağlı olarak Nus-
selt sayısı ve sürtünme faktörü hemen hemen sabit 
kaldığı zaman, sonuçların ağdan bağımsız olduğu 
kabul edilmiştir. Ağdan bağımsızlık çalışması tüm 
kanal tipleri ve türbülans modelleri için sadece 
yüksek Reynolds sayılarında yapılmıştır. Dalga 
eğim açısı 30° ve minimum kanal yüksekliği 5 
mm olan dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1’de, Şekil 
3’te gösterildiği gibi ağ sayıları, 66.240, 103.500, 
140.940, 198.720, 207.540, 264.960 ve 293.760 olan 
7 ağ yoğunluğu SST türbülans modeli için kulla-

nılmıştır. Kanal-1 için bulunan ağdan bağımsız-
lık sayısı 264.960’dır. Bu ağ sayısı değeri, düşük 
Reynolds sayıları için de kullanılmıştır. Kanal-2 ve 
kanal-3 için de ağdan bağımsızlık sayıları sırasıyla 
Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmektedir. Kanal-2 ve 
kanal-3 için de 7 ağ yoğunluğu kullanılmıştır. SST 
türbülans modelinin kanal-2 ve kanal-3 için ağdan 
bağımsızlık değerleri sırasıyla 192.000 ve 259.200 
ağ sayılarıdır. Tablo 2’de çalışmada kullanılan 
bütün türbülans modellerinin ağdan bağımsızlık 
sayıları gösterilmektedir, k-ω, SST ve geçiş SST 
türbülans modellerinde duvar fonksiyonu kullanıl-
mamıştır ve laminer alt tabakayı (yʹ < 5) çözüm-
lemek için duvar kenarlarında daha sık ağ kulla-
nılmıştır. Realize edilebilir k-ε modeli için duvar 
kenarlarında iyileştirilmiş duvar davranışı olarak 
bilinen bir duvar fonksiyonu kullanılmıştır. Reali-
ze edileblir k-ε modeli için iyileştirilmiş duvar dav-
ranışı kullanılmasına rağmen, yine de laminer alt 
tabakayı çözümlemek için duvar kenarlarına daha 
sık ağ uygulanmıştır. Bu yüzden laminer alt taba-
kayı çözümlemek için bütün kanal tiplerinde yük-
sek Reynolds sayıları ve tüm türbülans modelleri 
için duvara yakın bölgede yʹ = 1 yapan dört köşeli 
yapısal ağlar kullanılmıştır. Her bir kanal tipi ve 
bütün türbülans modelleri için aynı ağ yapısı kulla-
nıldığından, düşük Reynolds sayılı çözümlerde yʹ 

Tesisat-167-mac.indd   53 9.10.2018   14:42



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 167 - Eylül/Ekim 201854

< 1 kullanılmıştır.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

RANS tabanlı türbülans modellerinin güvenilir 
sonuç verebilmesi için, türbülans viskozite oranı-
nın tersi 1’den çok küçük olmalıdır. Üç kanal tipi 
ve dört türbülans modeli için maksimum türbülans 
viskozite oranının tersinin değerleri Tablo 3’te gös-
terilmektedir. Tablo 3’e göre, minimum Reynolds 
sayısı (Re = 1983) kanal-1’de görülmektedir. Bu 
Reynolds sayısı için SST ve geçiş SST türbülans 
modellerinde maksimum viskozite oranının tersi 
0,0563’tür. Reynolds sayısı düşük olmasına karşın, 
gerekli türbülans akışını sağlamak için maksimum 
türbülans viskozite oranı tersi mevcuttur. Bu yüz-
den realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve geçiş SST 

olarak adlandırılan RANS tabanlı türbülans mo-
delleri bu kanallar için kullanılabilir.

Şekil 6, aynı giriş hızı (6,79212 m/s) ve maksimum 
Reynolds sayıları için üç kanaldaki eksenel hız da-
ğılımını göstermektedir. Şekil 6’daki eksenel hız 
dağılımları SST türbülans modeli çözümlerinden 
elde edilmiştir. Hidrolik çapların farklı olmasından 
dolayı aynı giriş hızları kullanılmasına rağmen 
farklı maksimum Reynolds sayıları elde edilmiştir. 
Kanal-1, kanal-2 ve kanal-3 için maksimum Rey-
nols sayıları sırasıyla Re = 6.576, Re = 7.380, Re 
= 11.071 alınmıştır. Kanal boyunca akışın geliştiği 
ve tüm kanal tipleri için son hatvelerde akış karak-
teristikleri aynı olduğu için son hatvelerde akışın 
geliştiği kabul edilmiştir. Bu çalışmada SST tür-
bülans modeli için elde  edilen sonuçlar sunulmuş-

(a)                                                                         (b)
Şekil 5. Kanal-3 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörünün ağ sayısına bağlı 

değişimi

Table 2. Sayısal Çözümün Değişmediği Ağ Sayıları

kanal no Realize edilebilir k-ε k-ω SST geçiş SST
1 317952 471040 264960 317952
2 230400 256000 192000 172800
3 172800 268800 259200 264000

Table 3. Üç Kanal Tipi ve Dört Türbülans Tipi İçin Minimum ve Maksimum Reynolds Sayılarında 
Maksimum Türbülans Viskozite Oranının Tersi

kanal no min&maks Re Realize edilebilir k-ε k-ω SST geçiş SST

1
1983 0,0520 0,0544 0,0563 0,0563
6576 0,0069 0,0169 0,0169 0,0170

2
2225 0,0165 0,0493 0,0536 0,0554
7380 0,0067 0,0151 0,0153 0,0180

3
3338 0,0101 0,0324 0,0334 0,0335

11071 0,0077 0,0098 0,0100 0,0101
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tur. Diğer türbülans modelleri (realize edilebilir 
k-ε, k-ω ve geçiş SST) için sunulmamış ancak tüm 
türbülans modelleri için aynı akış karakteristik-
leri gözlemlenmiştir. Yine burada gösterilmeyen 
düşük Reynolds sayılarında eksenel hız dağılım-
larına bakarak, akışın yüksek Reynolds sayılarına 
göre daha çabuk geliştiği gözlemlenmiştir. Dalga 
ucu yuvarlatılmış kanal-1 için eksenel hız değeri 
dalga ucu keskin kanallardan (kanal-2 ve kanal-3) 
daha düşük çıkmıştır. Dalgalı kanalın üst ve alt 
duvarlarına yakın bölgelerde ters akış meydana 
gelmektedir. Artan Reynolds sayısı ile duvarlara 
yakın bölgelerdeki ters akış hızları da artmaktadır. 
Ana akıştaki ikincil akışın yoğunluğunun artması 
ile ters akış bölgesinin büyüklüğü artmaktadır.

Şekil 7’de SST türbülans modeli için üç adet dal-
galı kanaldaki akım çizgilerinin maksimum Rey-
nolds sayısına göre değişimi gösterilmektedir. Son 
hatveden önceki iki hatvedeki akım çizgileri aynı 

şekil üzerinde gösterilmektedir. Boyutsuz akım 
fonksiyonu değerleri, alt duvarda bölgesinde “0”, 
üst duvarda bölgesinde “1” için akım çizgilerinin 
aralığı 0,0164 olmaktadır. Son hatveden önceki iki 
hatvede akış karakteristiği değişmediğinden akışın 
tam geliştiği kabul edilir (Şekil 6). Akış karakteris-
tikleri taşınımla ısı geçişini etkilediğinden, kanal 
geometrisi tasarlanırken, taşınımla ısı geçişini gö-
zönünde bulundurulmalıdır. Akış özelliklerinden 
birisi ters akış bölgesinin varlığıdır ve bu bölge du-
varda kaymama sınır koşulundan kaynaklanmak-
tadır. Kanal-2’deki ters akış bölgesi akışta daha 
fazla karışım sağladığından, kanal-1 ve kanal-3’e 
göre taşınımla ısı geçişini daha çok iyileştirmek-
tedir.

Üç farklı kanal için maksimum Reynolds sayısında 
SST türbülans modelinde hesaplanan sıcaklık dağı-
lımı Şekil 8.a-c’de gösterilmektedir. Duvarlardaki 
ısı akışı sebebiyle akış kanal içerisinde ilerledikçe 

Şekil 6. SST türbülans model için eksenel hız dağılımları (a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için
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sıcaklığı yavaş yavaş artmaktadır. Duvar yakınla-
rındaki ters akıştan dolayı duvardaki sıcak akışkan 
ile kanal merkezindeki soğuk akışkan karışmak-
tadır. Bu da duvar yakınlarında yüksek sıcaklık 
gradyeni oluşmasına sebep olmaktadır. Bundan 
dolayı duvarlardan akışkana doğru olan taşınımla 
ısı geçişi artmaktadır. Dalgalı yüzey boyunca ters 
akış bölgesinde oluşan akış karışımı Reynolds sa-
yısıyla arttığından, taşınımla ısı geçişi atmaktadır.

Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde 
deneysel Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına 
göre değişimi Şekil 9.a’da verilmektedir. Deneysel 
ve sayısal Nusselt sayılarının değişimi kanal-1 için 

Şekil 9.b’de, kanal-2 için Şekil 9.c’de ve kanal-3 için 
Şekil 9.d’de gösterilmektedir. Nusselt sayısı, Rey-
nolds sayısı ve kanalın geometrik özelliklerinin bir 
fonksiyonudur. Artan Reynolds sayıları ile akışta-
ki düzensizlikler artar ve akış daha da türbülanslı 
hale gelir. Bu nedenle her üç kanal için Reynolds 
sayısı Nusselt sayısı ile artmaktadır. Reynolds sayı-
sına bağlı olarak Nusselt sayısındaki en büyük artış 
dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1 için belirlenmiştir. 
Maksimum Nusset sayısına, 6.270 Reynolds sayı-
sında erişilmiştir. Azalan minimum kanal yüksek-
liği ile taşınımla ısı geçişi artmaktadır. Kanal-3’ten 
elde edilen Nusselt sayısı kanal-2’den elde edilen 

Şekil 7. SST türbülans modeli için akım çizgileri (a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 
için
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Nusselt sayısından daha düşüktür. Çünkü, mini-
mum kanal yüksekliğinin küçülmesi duvar kenar-
larındandaki ters akış bölgesini ve akış girdapları-
nı artırır (Şekil 7.b). Dalga ucu yuvarlatılmış kanal, 
dalga ucu keskin kanala göre daha az akış girdabı 
oluşturduğundan dolayı aynı minimum kanal yük-
sekliği için dalga ucu keskin kanaldaki Nusselt 
sayısı daha yüksektir. Kanal-1 için, 4.434-6.576 
Reynolds sayısı aralığında, SST ve k-ω türbülans 
modelleri uygun sonuçlar vermektedir. Düşük 
Reynolds sayılarında, SST ve k-ω türbülans mo-
delleri için Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan 
uzaktır. Kanal-1 için geçiş SST türbülans modeli 
ile hesaplanan Nusselt sayısını deneysel verilerden 
daha büyük çıkmıştır. Kanal-1 için en çok hata rea-
lize edilebilir k-ε türbülans modelinden alınmıştır. 
Kanal-2 için en iyi yaklaşık çözüm Re = 5.887 de-

ğerinden sonra SST türbülans modelinden alınmış-
tır. k-ω türbülans modeli ile yapılan çözümlemede 
Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan daha düşük 
çıkmaktadır. Kanal-2 için, geçiş SST ve realize 
edilebilir k-ε türbülans modelleri aynı sonuçları 
vermekte ve bu sonuçlar genellikle deneysel sonuç-
lardan yüksek çıkmaktadır. Kanal-3 için, özellikle 
yüksek Reynolds sayılarında, SST türbülans model 
sağlıklı sonuçlar verirken, düşük Reynolds sayıla-
rında ise SST türbülans model sonuçları deneysel 
sonuçlara çok yaklaşmamaktadır. Kanal-3 için k-ω 
türbülans modeli ile elde edilen Nusselt sayıları de-
neysel sonuçlardan küçük çıkmaktadır. Geçiş SST 
türbülans modeli ile elde edilen Nusselt sayıları Re 
= 6.676 değerinden sonra uygun çıkmıştır. Realize 
edilebilir k-ε türbülans modeli ile geçiş SST türbü-
lans modelinden elde edilen Nusselt sayısı eğrileri-

Şekil 8. SST türbülans modeli için sıcaklık dağılımları (a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için
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nin eğimi aynıdır, fakat realize edilebilir k-ε türbü-
lans modeli sonuçları geçiş SST türbülans modeli 
sonuçlarından daha yüksektir.

Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde 
deneysel sürtünme faktörlerinin Reynolds sayıla-
rına göre değişimi Şekil 10.a’da verilmektedir. De-
neysel ve sayısal sürtünme faktörlerinin değişimi 
kanal-1 için Şekil 10.b’de, kanal-2 için Şekil 10.c’de 
ve kanal-3 için Şekil 10.d’de gösterilmektedir. Sür-
tünme faktörü tüm kanallar için Reynolds sayısı ile 
artmaktadır (Şekil 10.a). Sürtünme faktörü artan 
kanal yüksekliği ile artmaktadır. Kanal-1’de mi-
nimum, kanal-3’de maksimum sürtünme faktörle-
ri belirlenmiştir. Aynı minimum kanal yüksekliği 
için (Hmin = 5 mm), dalga ucu keskin kanal dalga 
ucu yuvarlatılmış dalga kanala göre daha yüksek 
sürtünme faktörüne sahiptir. Kanal-1 için, SST 
türbülans modeli ile hesaplanan sürtünme faktö-
rü özellikle Re = 4.434 değerinden sonra deneysel 
sonuçlara yaklaşmıştır. Yine kanal-1 için, k-ω ve 
geçiş SST modelleri kabul edilebilir sonuçlar ve-

rirken, realize edilebilir k-ε türbülans modeli ile 
hesaplanan sürtünme faktörü deneysel sonuçlar-
dan uzaktır. Kanal 2’de, SST ve k-ω türbülans mo-
delleri deneysel verilerden büyük, SST ve realize 
edilebilir k-ε türbülans modelleri ise küçük sonuç-
lar vermiştir. Kanal-3 için, SST ve k-ω türbülans 
modelleri kabul edilebilir sonuçlar verirken, SST 
ve k-ω türbülans modelleri azda olsa deneysel so-
nuçlara göre sırası ile hem büyük hem de küçük 
sonuçlar vermektedir. Yüksek Reynolds sayıların-
da geçiş SST türbülans modeli sonuçları deneysel 
verilere çok yakındır, ancak düşük Reynolds sayı-
larında hata artmaktadır.

Realize edilebilir k-ε türbülans modeli yüksek 
Reynolds sayılarında uygun sonuçlar verirken, 
düşük Reynolds sayılarında daha yüksek sonuçlar 
vermektedir.

Colburn faktörü taşınımla ısı geçişini hesaplamak 
için kullanılan boyutsuz bir denklemdir. Üç kanal 
geometrisi için tam gelişmiş akış halinde deneysel 
Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre 

Şekil 9. Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma
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Şekil 10. Sürtünme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma

Şekil 11. Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma
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göre daha küçük çıkmaktadır. 4.450 < Re < 7.380 
Reynolds sayısı aralığında, kanal-1 için, geçiş SST 
ve realize edilebilir k-ε türbülans modelleri benzer 
sonuçlar verirken düşük Reynolds sayılarında ge-
çiş SST türbülans modeli realize edilebilir türbü-
lans modeline göre daha uygun sonuçlar vermekte-
dir. Kanal-3 için, Reynolds sayısı 7.646 değerinden 
sonra geçiş SST ve realize edilebilir türbülans mo-
delleri deneysel sonuçlara yakın sonuçlar vermek-
tedir. Düşük Reynolds sayılarında, kanal-3 için, 
realize edilebilir k-ε türbülans modeli için Colburn 
faktörü, geçiş SST türbülans modeline göre daha 
iyi sonuçlar vermektedir.

Dalgalı yüzeyli kanalların tasarımında, taşınımla 
ısı geçişi ve basınç düşümü birlikte değerlendiril-
melidir. Bu nedenle Colburn faktörünün (j) sür-
tünme faktörüne (f) oranı olan ısı geçişi iyileştirme 
faktörü adıyla yeni bir parametre türetilmiştir. Isı 
geçişi iyileştirme faktörü yüksek olduğu zaman, 
taşınımla olan ısı geçişi yüksek olurken sürtünme 
faktörü düşük olmaktadır. Bu da yüksek ısı geçişi 

değişimi Şekil 11.a’da verilmektedir. Deneysel ve 
sayısal Colburn faktörlerinin değişimi kanal-1 için 
Şekil 11.b’de, kanal-2 için Şekil 11.c’de ve kanal-3 
için Şekil 11..d’de gösterilmektedir. Colburn faktö-
rünü Reynolds sayısı ile azalmaktadır (Şekil 11.a). 
Colburn faktörü kanal yüksekliği azalması ile bir-
likte artmaktadır. Aynı minimum kanal yüksekliği 
için (Hmin = 5 m) Colburn faktörü, Re < 5.000’de 
dalga ucu yuvarlatılmış kanalda dalga ucu keskin 
kanala göre daha küçük çıkmaktadır. Kanal-1 için, 
SST ve k-ω türbülans modelleri benzer sonuçlar 
vermektedir. Bu sonuçlar özellikle yüksek Rey-
nolds sayılarında deneysel sonuçlarla uyumludur. 
Ayrıca, geçiş SST türbülans modeli sonuçları de-
neysel sonuçlara yakındır. Kanal-1 için, realize edi-
lebilir k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlardan 
çok sapma göstermiştir. Kanal-2 ve kanal-3 için, 
SST türbülans modelinin Colburn faktörü sonuçla-
rı yüksek Reynolds sayılarında deneysel sonuçlara 
yakın çıkmıştır. Kanal-1 ve kanal-2 için, k-ω tür-
bülans modeli, Colburn faktörü deneysel sonuçlara 

Şekil 12. Isı geçişi iyileştirme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi (a) üç kanal için deneysel 
çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma (c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) 

kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma
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ve düşük işletme maliyetlerini işaret etmektedir. Üç 
kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde de-
neysel ısı geçişi iyileştirme faktörlerinin Reynolds 
sayılarına göre değişimi Şekil 12.a’da verilmekte-
dir. Deneysel ve sayısal ısı geçişi iyileştirme fak-
törlerinin değişimi kanal-1 için Şekil 11.b’de, ka-
nal-2 için Şekil 11.c’de ve kanal-3 için Şekil 11.d’de 
gösterilmektedir. Aynı minimum kanal yüksekliği 
(Hmin = 5 mm) için, dalga ucu yuvarlatılmış kana-
lın ısı geçişi iyileştirme faktörü dalga ucu keskin 
kanaldan yaklaşık olarak %100 daha fazla çıkmış-
tır. Dalga ucu yuvarlatılmış kanalda, daha düşük 
minimum kanal yüksekliği daha yüksek ısı geçişi 
iyileştirme faktörü vermektedir. Kanal-1 için SST, 
k-ω ve geçiş SST türbülans modelleri özellikle 
yüksek Reynolds sayılarında (4.857 < Re < 6.576) 
deneysel sonuçlara yakın sonuçlar vermektedir. 
Bunlara ilaveten, SST, k-ω ve geçiş SST türbülans 
modelleri, düşük Reynolds sayıları için uygun so-
nuçlar vermektedir. Kanal-1 için, realize edilebilir 
k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlardan daha 
küçük ısı geçişi iyileştirme faktörü vermektedir. 
Kanal-1 için (Şekil 12.b) yapılan yorumlar kanal-2 
(Şekil 12.c) için de geçerlidir. Kanal-1 ve kanal-2 
için, realize edilebilir k-ε türbülans modelinin sür-
tünme faktörü sonuçları deneysel sonuçlara göre 
yüksek çıktığından dolayı (Şekil 10.c-d), realize 
edilebilir k-ε türbülans modelinin ısı geçişi iyileş-
tirme faktörü deneysel sonuçlara göre düşük çık-
maktadır. Kanal-3 için, yüksek Reynolds sayıların-
da, dört türbülans modeli de uygun vermektedir. 
Fakat düşük Reynolds sayılarında deneysel sonuç-
lardan uzaklaşmıştır.

5. SONUÇLAR

Dalgalı yüzeyli kanallar, gerek ısı geçişi alanını ge-
rekse girdap hareketlerini artırdığı için taşınımla 
ısı geçişini iyileştirmektedir. Bundan dolayı az yer 
işgal eden ısı geçişi sağlayan cihazların tasarımın-
da ve özellikle kompakt ısı değiştiricilerinde yay-
gın olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada, 
dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi ve 
basınç düşümünü hesaplamaları, yaygın kullanılan 
sayısal yazılım programıyla yapılmıştır. Sayısal 
hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm 
yapan, ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkan-
lar Dinamiği yazılımı ile yapılmıştır. Türbülans 
modellemede, RANS tabanlı realize edilebilir k-ε, 
k-ω, SST ve geçiş SST türbülans modelleri kulla-
nılmıştır. Minimum dalga yüksekliğinin ve dalga 

tiplerinin ısı geçişi ve sürtünme faktörü üzerindeki 
etkilerini incelemek için üç kanal kullanılmıştır. 
Sonuçlar aşağıda verilmektedir;

• Nusselt sayısı, minimum kanal yüksekliğine 
bağlıdır. Minimum kanal yüksekliğinin art-
masıyla Nusselt sayısı azalmaktadır

• Aynı minimum kanal yüksekliğinde, dalga 
ucu keskin kanalda elde edilen Nusselt sayısı 
dalga ucu yuvarlatılmış kanaldan elde edilen 
Nusselt sayısından daha yüksektir.

• Reynolds sayısının artmasıyla Nusselt sayısı 
ve sürtünme faktörü değerleri artmakta iken 
Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktö-
rü azalmaktadır.

• Sürtünme faktörü artan minimum kanal yük-
sekliği ile azalmaktadır. Minimum sürtünme 
faktörü dalga ucu yuvarlatılmış kanalda oluş-
maktadır.

• Colburn faktörü artan minimum kanal yük-
sekliği ile azalmaktadır. Dalga ucu keskin ka-
nalda elde edilen Colburn faktörü Re < 5.000 
değeri için dalga ucu yuvarlatılmış kanalda 
elde edilen Colburn faktöründen büyük çık-
maktadır.

• Minimum kanal yüksekliğinin artmasıyla ısı 
geçişi iyileştirme faktörü artmaktadır. Dalga 
ucu yuvarlatılmış kanalın ısı geçişi iyileştirme 
faktörü dalga ucu keskin kanaldan daha yük-
sek çıkmaktadır.

• RANS tabanlı türbülans modellerinden (SST, 
k-ω, geçiş SST, realize edilebilir k-ε) elde edi-
len maksimum türbülans viskozite oranını ter-
si olan değerleri, 2.000-11.000 Reynolds sayısı 
aralığı için dalgalı yüzeyli kanalların doğru 
şekilde sayısal olarak modelleyebilmek için 
yeterince küçüktür.

• Deneysel sonuçlar ile en iyi uyum, SST tür-
bülans model ile yapılan çözümleme ile sağ-
lanırken, en az uyum ise realize edilebilir 
k-εtürbülans modelinden elde edilmiştir, k-ω 
ve geçiş SST türbülans modellerinin toplam 
doğrulukları kabul edilebilir düzeydedir.

• Genel olarak türbülans modelleri, yüksek 
Reynolds sayıları için düşük Reynolds sayı-
larına göre daha doğru sonuçlar vermektedir.
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DİZİN (TERMİNOLOJİ)

Dh hidrolik çap, m
f sürtünme faktörü
H kanal yüksekliği, m
h hatve ortalamalı ısı transfer katsayısı, W/m2∙K
hx eksenel yerel ısı transfer katsayısı, W/m2∙K
j Colburn fakörü
k Isıl iletkenlik, W/m∙K; türbülans kinetik ener-
jisi, m2/s2

L uzunluk, m
Nu Nusselt sayısı

P basınç, Pa
Pr Prandtl sayısı
Re Reynolds sayısı
S hatvenin eksenel uzunluğu, m
T sıcaklık, K
V ortalama hız, m/s
X eksenel koordinat, m
x global koordinat
yʹ boyutsuz duvar uzunluğu

Yunanca simgeler

ε k’nın yayılma oranı , m2/s3

θ Dakga eğim açısı °
ρ yoğunluk, kg/m3

ω Spesifik yayılma oranı, m2/s32

İndis

maks maksimum
min minimum
w duvar
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ETMD – MTMD ORTAK ÇALIŞTAYI

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

“Yapı Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler”

5-6 Mayıs 2018 - BURSA
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ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) 
ve MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derne-
ği) iş birliğiyle 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa 
Crown Plaza Otel’de “Yapı Tesisatlarında Elekt-
rik ve Mekanik Kesişimler” çalıştayı düzenlendi. 
Çalıştaya MTMD ve ETMD üyelerinin yanı sıra; 
tesisat sektörünün meslek örgütleri başkanları, 
mekanik proje tasarımcıları, akademisyenler ve 
uzmanların geniş ölçekli katılımı sağlandı.

Çalıştay, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
İrfan Çelimli ve ETMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Mustafa Cemaloğlu’nun açılış konuşmaları ile 
başladı. Başkanlar açılış konuşmalarında yapı tesi-
satlarında elektrik ve mekanik disiplinlerinin ke-
siştiği noktalarda yaşanan sorunlar ve çözümlerin 
ele alındığı çalıştayın başarılı olması ve disiplinler 
arası iş birliğini güçlendirecek çalışmaların artma-
sı temennilerini dile getirdi.

Çalıştayda aşağıdaki belirtilen beş ana konu başlığı 
altında irdelendi:  

• Tasarım Aşamasında Karşılıklı Beklentiler,
• Taahhüt Aşamasında Karşılıklı Beklentiler,
• BYS (Bina Yönetim Sistemi) Uygulamaları,
• Yangın Tesisat Uygulamaları,
• TAD (Test, Ayar, Dengeleme), Devreye Alma 

ve Geçici Kabul Süreçleri 
Katılımcılar, gün boyunca, on ayrı masada, verilen 
ikişer konu başlığını irdeledi, her bir konu için beş 
önemli sorun ve çözüm önerisi belirledi. Çalıştay 
Koordinasyon Kurulu tarafından çalışma grupları-
nın sunduğu raporlar tetkik edilerek ortak taslak 
sonuç raporu hazırlandı. Çalıştayın ikinci günü ya-
pılan ortak toplantıda bütünleştirilen çıktılar, müş-
tereken tartışmaya sunuldu. 

Beş ana konu başlığı altında tespit edilen sorun-
lar ve çözüm önerileri sonuç raporunu irdeleyerek 
“Sonuç Bildirgesi” haline getirmek üzere “ÇALIŞ-
TAY TAKİP KOMİSYONU’’ kuruldu. 

Çalıştayın kapanış konuşmalarını; TOBB İklim-
lendirme Meclisi ve İSİB adına Sn. Zeki Poyraz, 
TTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. 
Dr. Birol Kılkış ve İSKİD adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Taner Yönet yaptı. Sn. Poyraz, konuş-
masında EIC (European International Contractors) 
derneği etkinliklerine İSİB olarak aktif katılım 
göstererek yaptıkları çalışmaları anlattı. Uzman 
mühendislik konusunda YÖK ve T.C. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile temaslarından bahsetti. Sn. 
Kılkış, çalıştayın çok seslilik konusunda çok güzel 
bir örnek sergilediğini, bir konsensüs sağlanma-
sı konusunda başarılı bir adım olduğunu söyledi. 
TTMD olarak her türlü iş birliğine açık oldukla-
rını belirtti. Sn. Yönet, özellikle akıllı binalar için 
elektrik ve mekanik disiplinlerinin bu tür birlikte-
liklerinin daha da önem kazandığının altını çizdi. 
Otomasyon konusunun bu tür iş birliklerinin geli-
şim sürecinde sağlıklı bir zemine oturacağı kanaa-
tini dile getirdi.

ETMD ve MTMD kuruluşlarının bu çalışmala-
rındaki diğer bir önemli yön de sosyalleşme et-
kinliklerinin birlikte yapılmasıdır. Eşli katılımla 
yapılan bu organizasyonda, çalıştay sırasında eşler 
için Bursa’da kültürel turlar (Müze, cami, Cuma-
lıkızık gezisi) yapılmıştır. Cumartesi akşamı da 
tüm katılımcılarla birlikte, Botanik Park Beceren 
Restoran’da yapılan müzikli, danslı akşam yeme-
ğinde çok keyifli anlar yaşanmış ve katılımcıların 
kaynaşması sağlanmıştır.

Ayrıca Honeywell ve ATC firmaları çalıştayın ya-
pılmasında kısmi maddi sponsorluk desteği sağla-
mışlardır.

Bu çalıştayın düzenlenmesini sağlayan komis-
yon başkanı ve MTMD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim BİNER ile ETMD Başkanı 
Mustafa CEMALOĞLUNA’na ve her iki dernek 
çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Çalıştay 
hizmetlerini sağlayan Semtur Acentası’na da ayrı-
ca teşekkürlerimizi sunarız.
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AÇELYA GÜL DEFNE
AYK ÇAVUŞYAN BAŞAK BOZKURT BURAK DAŞDEMİR
İRFAN ÇELİMLİ BAHRİ TÜRKMEN BARIŞ ŞEVKETBEYOĞLU
MEHMET UZEL CEVAT TANRIÖVER SERKAN IŞIKLI
MUSTAFA CEMALOĞLU BİHTER ÜNLÜSOY ÖMER ÖZGÜR BOZKURT
MERT ÇETİN İBRAHİM BİNER ERCÜMENT ŞEVLE
NİLGÜN İLİK EREN (YZ) ORHAN GÜRSON ESİN ÇAKIR (YZ)
ZEKİ POYRAZ OZAN KARAGÖZ (YZ) MUSTAFA ÇALIŞKAN
ZÜHTÜ FERAH YALÇIN KATMER ÖCAL KARABAYIR

KARANFİL BEGONVİL ORKİDE
LEVENT CEYLAN KEMAL ÇETİN TUNCERÖZEKLİ
ÖNDER BOYALIKLI DEVRİM ATALAY ELA UYSAL ERES(YZ)
CAN AKALIN (YZ) EMİNE KAYA (YZ) ERSİN GÖKBUDAK
ENGİN AYÇİÇEK EMRE ÇULBAN SERDAR ÇETİN
GÖKHAN TEPE CİHAN AKBULUT KANİ KORKMAZ
HAMİT MUTLU İBRAHİM PEHLİVAN MUSTAFA ARSLANCAN
OĞUZ ALGAN KEMAL KAHYAOĞLU SUAT GÜLÇİMEN
ÖZGÜR GÜRER SEÇKİN CERAN ABDULLAH BİLGİN

ZAMBAK YASEMİN SÜMBÜL GELİNCİK
PROF. DR. GALİP CANSEVER BAYRAM EKİCİ EMİR BİRGÜL AHMET NURİ İŞLEK (YZ)
PROF. DR. BİROL KILKIŞ RAUF NAS PROF. DR. AHMET ARISOY MUSTAFA BİLGE
MÜRŞİT ÇELİKKOL FARUK ÖZGER ERDİNÇ SAYIN FEVZİ DURGUN
FARUK HUSİC MEHMET PAK ALİ YİĞİT KEMAL ARI
MURAT SUİÇMEZ HÜSEYİN ERDEM GEBRO KILIÇ İDRİS UÇARDAĞ
ŞİNASİ KARAOĞLU NEVLAN BİLİR (YZ) İSMET MURA ERGİN ARINALP
SABRİ PEHLİVAN SADİN TELLİOĞLU NAMIK DEMİRAĞ (YZ) MUSTAFA DEĞİRMENCİ
TUNCAY AYHAN (YZ) ZAFER KIR NECMETTİN ATEŞ TANER YÖNET

NUMAN ŞAHİN

Çalıştay Katılımcıları, Masa Dağılımları ve Konular

ÇALIŞMA MASASI
ETMD KATILIMCI
MTMD KATILIMCI

(YZ) YAZMAN ETMD
(YZ) YAZMAN MTMD

Numan Şahin  Emo-Shacko Komisyon Başkanı 
- Mekanik Disiplini

 numan@emo-schako.com.tr  

Ercüment Şevle  KA Mühendislik Mekanik Disiplini  esevle@kamuhendislik.com.tr 
Hüseyin Erdem  Erdemler Elektromekanik Mekanik Disiplini  huseinerdem@erdemler.com 
İbrahim Biner  Birleşim Mühendislik Mekanik Disiplini  ibrahimbiner@birlesim.com 
Kemal Kahyaoğlu  KIKLOP Design and Engineering Elektrik Disiplini  kemal.kayhaoglu@kiklopdesign.com 
Levent Ceylan  BTS Yangın Güvenlik Yapı Tek.  Elektrik Disiplini  leventceylan@btsyangin.com.tr 
Mehmet Pak  Erde Mühendislik Elektrik Disiplini  mehmet.pak@etmd.org.tr 
Sabri Pehlivan  Markas Mühendislik Elektrik Disiplini  spehlivan@markasmuhendislik.com.tr 
Şinasi Karaoğlu  Hill International Mekanik Disiplini  sinasikaraoglu@hillintl.com

Çalıştay Takip Komisyonu Üyeleri
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SONUÇLAR
TASARIM AŞAMASINDAKİ 

BEKLENTİLER

1. Elektrik ve mekanik tasarım müelliflerinin, 
hangi sistemleri projelendireceği baştan net 
olarak belirlenmelidir. Bunun için hazırlanan 
“elektrik ve mekanik tasarım – uygulama kap-
sam matrisi” ekte öneri olarak sunulmuştur.

2. Mimari, statik, elektrik ve mekanik disiplinler, 
yapı bilgisi modellemesi (BIM) yaparak tasa-
rım ve uygulama sürecindeki koordinasyonu 
daha üst seviyeye taşımaya özen göstermeli-
dir. İşverenler, yapı bilgisi modellemesi (BIM) 
ile kendilerine ne tür avantajlar sağlayacakları 
konusunda bilgilendirilmelidir. 

3. Elektrik ve mekanik enerji merkezlerinin 
yerleşimleri, yakınlıkları, enerji verimliliği, 
kurulum ve işletme maliyetleri bakımından 
birlikte belirlenmelidir. Buna uygun olarak da 
işveren temsilcisi (proje yönetim, mimari grup 
ve benzeri) gerekli koordinasyonu sağlama-
lıdır. Bu amaçla, mekanik projelerin ön tasa-
rımı, ekipman listesi ve elektrik güç bilgileri 
elektrik tasarım müellifine öncelikle verilme-
lidir. 

4. Öncelikli olarak mekanik tesisat ısıl yük he-
saplarının yapılabilmesi için elektrik tasarım 
müellifi aşağıdaki bilgileri mekanik tasarım 
müellifine vermelidir: 
• Elektrik teknik hacimlerindeki ekipman-

lara ait ısıl yükleri ve bu mekanların ge-
rektirdiği havalandırma, sıcaklık ve nem 
değerleri

• Elektrikli cihaz ve mahal tiplerine göre 
aydınlatma tesisatından gelen ısıl yükleri

5. Tasarım sürecinde işverenlerin, proje geneliyle 
ilgili aşağıdaki konuların belirlenebilmesi için 
yangın danışmanlık hizmeti almaları önerilir:
• Yangın zonları ve kaçış güzergahları
• Yangın strateji raporu
• Yangın senaryosu

6. Tasarım sürecinin en başından itibaren aydın-
latma, BYS (Bina Yönetim Sistemi), güvenlik, 
akustik, LEED, BREEAM, test ve devreye 
alma, vb. konularında danışmanların sürece 
dahil olmaları önerilir.

7. Mekanik ve elektrik tesisatının ana çıkış nok-
talarında, dağıtım noktalarında, şaftlarda, 
teknik odalarda ve asma tavan planlarında ça-
kışmalar olmaması için elektrik - mekanik ko-
ordinasyon birimleri, mimari grupla birlikte 

çalışılmalıdır. Son koordinasyon onayı mimari 
grup tarafından verilmelidir.

8. Koordinasyonun sağlıklı yürütülebilmesi için 
mekanik projelerdeki doğal gaz, jet fan, sifo-
nik sistem, asansör gibi yardımcı sistemlerle 
ilgili detay çözümler olgunlaşıp tamamlanana 
kadar bu sistemler, avan bilgi düzeyinde de 
olsa, tasarımın her aşamasında proje çizimle-
rinde yer almalıdır.

9. Mekanik uygulama tasarımındaki cihazların 
net yerleşimi, elektrik bağlantı noktaları ve 
altyapı talepleri (güç, monofaze, trifaze, ori-
jinal panosu, yol verme şekli vb.) gibi detay 
bilgiler mekanik tasarım müellifi tarafından 
paylaşılmalıdır. Elektrik tasarım müellifi bu 
detay bilgilerden faydalanarak bir elektrik yük 
listesi hazırlayacaktır.

10. Elektrik ve mekanik koordinasyonu yapılmış 
uygulama çizimleri tüm disiplinlere verilme-
lidir. Yapılan revizyonlar, bulut içine alınarak 
revizyon numarası ve tarih ile birlikte tüm di-
siplinlerin haberi olacak şekilde yayınlanma-
lıdır. 

11. Birinci maddede bahsi geçen kapsam matrisle-
ri tasarım finalinde son kez karşılaştırılıp teyit 
edilmelidir.

Genel Tavsiyeler Olarak Ele Alınacak 
Konular

• TMMOB’a bağlı odalar tarafından hazırlan-
mış olan binaların sınıflandırılmasına yönelik 
çalışmalar yeniden incelenip, özellikle elekt-
rik, mekanik, mimari olarak bina tanımların-
da olabildiğince ortak sınıflandırma konusu 
görüşülerek güncellenmeli ve tüm ilgililere 
dağıtılması konusu TMMOB ve bağlı Odalara 
önerilmelidir.

• Şartnameler, genel tanımlardan uzak, projeye 
ve yapılacak işe göre detaylı bir şekilde yazıl-
malı, teknik tarifler yetersiz kalmayacak şe-
kilde standartlar belirtilmelidir. 

• Marka ve model seçimleri gerçek anlamda 
muadil (eşdeğer) olmalı ve bir markaya ba-
ğımlı olmamalıdır. Kapsamla ilgili olarak ke-
sin sınırların ihale dokümanında yer alması 
sağlanmalıdır.

• Tasarım paketinde hesap raporları, nokta liste-
leri, detay çözümleri, ürün etiketlemesi, lejant 
standardizasyonu, sorumluluk matrisi, senar-
yolar, detaylı keşif ve bütçe fiyatı olmalıdır. 

• Meslek odaları SMM belgelendirmesindeki 
kriterleri geliştirmeli, kaliteyi arttırmalı ve ta-
sarım firmalarını sınıflandırabilmelidir. 
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• BYS’ye bağlı olmayan mekanik ekipmanla-
rın kontrol kablolama topolojileri mekanikçi 
tarafından elektrik proje müellifine verilerek 
elektrik projesinde gösterilmesi sağlanmalıdır. 

• Mekanik cihazlara ait otomasyon kablo bağ-
lantısının yapılması için, cihaz yerlerinin me-
kanik ekipman yerleşim çizimlerinde, kotla-
rıyla belirtilmesi gerekmektedir. 

TAAHHÜT AŞAMASINDAKİ 
BEKLENTİLER

1. İhale aşamasında elektrik ve mekanik taahhüt 
firmaları arasında ortak çalışma alanlarının 
detaylı tanımlanarak bir sorumluluk matrisi 
halinde veriliyor olması, bugüne kadar yaşa-
nan birçok problemi kökünden halledecektir. 
Bu matrisin MTMD + ETMD tarafından or-
tak çalışma ile oluşturulması ve tüm tasarım, 
proje yönetim, müteahhit ve işveren firma 
yetkililerine, diğer ilgili sektör derneklerine, 
sektörel medya dergilerine vb. tüm ilgililere 
dağıtılması gerekmektedir. Bu konuda “elekt-
rik ve mekanik tasarım – uygulama kapsam 
matrisi” oluşturulmuş olup ekte öneri olarak 
sunulmaktadır. 

2. İhale aşamasında uygulama projelerinin, tek-
nik ve idari şartnamelerin, özel birim fiyat 
tariflerinin, sözleşme taslağının, keşif ve met-
rajlarının tutarlı verilmemesi halinde yatırım-
cıya uyarıda bulunarak istenmesi, yine de bu 
sağlanmıyorsa ihaleye katılmamaları yönünde 
derneklerin üyelerine tavsiyede bulunması 
önerilmektedir.

3. İmalat sırasında elektrik ve mekanik firmaları 
birbirinin önünü açıcı ve ihtiyaçlarını gözeti-
ci bir çalışma içinde olmalıdır. Saha ekipleri 
yaptığı işlerde diğer disiplinlerin işlerine zarar 
vermeyecek şekilde çalışmalı, zarar vermesi 
durumunda ilgili disipline haber vermelidir. 

4. Projede kullanılması kesinleşen her türlü 
elektrikli cihazın güç, bağlantı şekli ve kont-
rol sistem şemaları elektrik firmasına eksiksiz 
ve zamanında verilmelidir. Yapılan tüm ka-
rar değişikliklerinin ve proje revizyonlarının 
anında elektrik grubuna iletilmesi, mekanik 
ve mimari grubun en önemli konularından biri 
olmalıdır.

5. Mekanik ve elektrik uygulamaların iç içe 
girmesi nedeniyle taahhüt gruplarının MEP 
taahhüdü yapabilecek bir organizasyona dö-
nüşmesi ülkemizde de ihtiyaç haline gelmiş-
tir. Firmaların organizasyonlarını bu anlayışa 
göre gözden geçirip yeniden yapılandırmaları 

önemlidir. Bunun olmadığı hallerde, elektrik 
ve mekanik grupların MEP koordinasyonu ya-
pacak ortak kadro oluşturması için ihale şart-
namelerine bir madde konulması önerilir.

6. Tasarım müelliflerinin iş sonuna kadar şantiye 
uygulama süreci ve teslim süreci içinde olması 
her projede istenmeli ve desteklenmelidir. 

7. Elektrik ve mekanik taahhüt firmalarının şan-
tiyedeki teknik ofisleri iş akışını aksatmaya-
cak yeterlilikte ve yetkinlikte seçilmelidir.

8. Üç boyutlu çizim programlarının tasarım ve 
uygulama ekiplerinin ortak dili haline gelmesi 
gerekmektedir. Bu konuda teknik kadroların 
eğitim planlamasına her ortamda destek veril-
melidir.

Genel Tavsiyeler Olarak Ele Alınacak 
Konular

• Sahada ilgili disiplinlerin birbirine zarar ver-
meden ve dayanışma içerisinde çalışması 
konusunda çağdaş bir kültür yapısına erişe-
bilmesi için, sektörün ilgili disiplin dernekle-
rinin ortak çalışmalarla konuya katkı koyması 
gerekir. 

• Mühendislik fakültelerinde mekanik, elektrik 
ve enerji bölümleri alanlarında ortak derslerin 
artırılması, seçmeli BIM (Building Informati-
on Modeling) derslerinin olması önerilmeli ve 
desteklenmelidir. ETMD ve MTMD üyeleri-
nin katkısını da alarak bu konudaki farkındalı-
ğı artırmak için üniversiteler ile ortak projeler 
geliştirmeli.

BYS UYGULAMALARI

1. Binaların büyüklüğü ve niteliğine göre yatırım 
ve işletme maliyetlerinin azaltılması, enerji 
verimliliğinin sağlanması, sürdürülebilir ni-
telikte yapılar inşa edebilmek ve sistemlerin 
sağlıklı entegre edilebilmesi için projenin en 
başından itibaren otomasyon danışmanı olma-
lıdır. 

2. Tasarım aşamasında sağlıklı bir nokta liste-
sinin, prensip şemalarının, kablo listesinin, 
sistem topolojisinin, haberleşme protokolleri-
nin, uygulama senaryolarının ve sorumluluk 
matrisinin net bir şekilde belirlenmesi ve BYS 
şartnamesinin buna göre oluşturulması gerek-
mektedir.

3. Otomasyonu kendi üzerinde bulunan ekip-
manlar ve sistemlerin BYS ile haberleşmeleri 
için ilgili ara yüzün teknik tanımının net ola-
rak yapılması; temin, montaj, devreye alma / 
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doğrulama işlemi ile ilgili sorumluluk sınırı-
nın belirlenmesi gerekir.

4. Kontrol cihazları ve panosu (DDC panel), saha 
elemanları, DDC Panel ile saha elemanları 
arası kablolama, MCC ile DDC arası kablola-
ma ve DDC’ler arası haberleşme kablolarının 
temini, montajı, doğrulama ve devreye alma 
işlemlerinin mekanik, elektrik ve otomasyon 
disiplinlerinden hangisi tarafından yapılacağı 
otomasyon matrisinde net olarak belirtilmeli-
dir. Bu konuda “elektrik ve mekanik tasarım – 
uygulama kapsam matrisi” oluşturulmuş olup 
ekte öneri olarak sunulmaktadır.

Genel Tavsiyeler Olarak Ele Alınacak 
Konular

• Elektrik ve Mekanik tasarımcılara BMS eği-
timi verilmelidir. (TTMD, ETMD bu işe öncü 
olmalıdır)

• MTMD, ETMD ve TTMD öncülüğünde diji-
talleşme çalıştayı düzenlenmelidir.

• Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ve/
veya bölümlerinde uzmanlıklara göre BYS ko-
nusu özel ders olarak verilmelidir.

• Mekanik, elektrik, statik gibi disiplinlere ilave 
BYS disiplinin oluşturulması önerilir.

• Komisyon görüşü: Bu konu komisyonumu-
zun karar verebileceği bir konu olarak değerlendi-
rilmemiştir. Çağın gereği olarak gelişen teknoloji-
nin önüne geçilemeyeceği ve dünyadaki örnekler 
göz önüne alınarak, süreç içerisinde sektör aktör-
leri tarafından değerlendirilerek kendi yolunu iz-
leyecektir.
• Sahada bağımsız otomasyon grubu olmama-

lıdır. Elektrik otomasyonu elektrik, mekanik 
otomasyonu mekanik altında olmalıdır. 

• Komisyon görüşü: Bu konu komisyonumu-
zun karar verebileceği bir konu olarak değerlendi-
rilmemiştir. Çağın gereği olarak gelişen teknoloji-
nin önüne geçilemeyeceği ve dünyadaki örnekler 
göz önüne alınarak, süreç içerisinde sektör aktör-
leri tarafından değerlendirilerek kendi yolunu iz-
leyecektir. 

YANGIN TESİSAT UYGULAMALARI

1. İhale aşamasında elektrik ve mekanik taahhüt 
firmaları arasında ortak çalışma alanlarının 
detaylı tanımlanarak bir sorumluluk matrisi 
halinde verilmelidir. Bu konuda “elektrik ve 
mekanik tasarım – uygulama kapsam matrisi” 
oluşturulmuş olup ekte öneri olarak sunul-

maktadır.
2. Yangın danışmanı koordinasyonunda -tasarım 

müellifleri dahil olmak üzere- disiplinler arası 
eşgüdüm ve bilgi aktarım toplantıları düzenli 
yapılmalı, toplantı notları tutularak sorumlu-
lar ve zamanlama belirlenmeli, her toplantıda 
aşama kaydedilmelidir. 

3. Uygulamaya geçilmeden önce, malzeme onay 
ve satın alma aşamasında, yangın algılama ve 
söndürme ekipmanı ve sistemlerinin seçimi, 
elektrik ve mekanik tasarımına uygunluğu, il-
gili elektrik ve mekanik tasarım müelliflerin-
ce onaylanmalıdır.

4. Tasarımda belirlenmiş sistemlerin ve/veya 
ekipmanların uygulama aşamasında olası re-
vizyonları; mimari, elektrik ve mekanik disip-
linlerin ortak koordinasyonu ile yapılmalıdır.

5. Yangın danışmanının ve tasarım müellifleri-
nin sorumluluğu ve yol göstericiliği proje biti-
mine kadar devam etmelidir.

6. Tüm can güvenliği ve yangın güvenliği sis-
temlerinin devreye alındıktan sonra test ve ka-
bulleri; proje yönetimi, yangın danışmanı ve/ 
veya kontrolör tarafından yapılmalıdır.

7. Yangın algılama ve söndürme sistemleri ile 
ekipmanlarının bakım, onarım ve işletme ta-
limatları, elektrik ve mekanik uygulamayı ya-
pan taahhüt firmaları tarafından hazırlanarak 
son kullanıcı ve/veya işletici firmaya verilme-
lidir.

8. Teknik şartname ve birim fiyat tariflerinde 
pasif yangın durdurucu uygulamalarının mal-
zeme ve imalat detaylarının net olarak belirtil-
mesi, elektrik, mekanik veya inşaat disiplin-
lerinden hangisinin kapsamında yapılacağının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

9. Pasif yangın durdurucu uygulamaların bü-
tünlük (E=Integrity) ve ısı yalıtımı (I= Isola-
tion) yangına karşı dayanım süreleri (EI) her 
bir uygulama için belirlenmeli ve bu değerler 
dikkate alınarak uygulama teknik kılavuzları 
hazırlanmalı ve uygulamalar ve kabuller bu 
teknik kılavuzlar doğrultusunda yapılmalıdır.

Genel Tavsiyeler Olarak Ele Alınacak 
Konular

• Yangın danışmanlığının zorunlu hale gelmesi 
tavsiye edilir. 

• Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin 
tedariğinin eğitimli, sertifikalı, deneyimli ele-
manlara sahip firmalar tarafından yapılması 
önerilir.
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• Bazı gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi yan-
gın ve güvenlik sistemlerinin tasarım, uygula-
ma ve test aşamalarının ülkemizde de akredite 
bir kuruluşça onaylanmış uzmanlar ve firma-
lar tarafından yapılması tavsiye edilir.

• Malzeme tedarik eden firmaların temin ettiği 
malzemelerin süpervizörlüğü dışında yangın 
sistemleri taahhüdü yapmaması önerilir.

• ETMD ve MTMD koordinasyonunda yurt 
dışındaki yangın mühendisliği programları 
incelenip, elektrik ve mekanik yangın tesisatı 
mühendisliği konularında Türkiye’de benzer 
bir sertifikasyon programının üniversitelerde 
açılması için YÖK’e tavsiye mektubu gönde-
rilmelidir.

• Kamu sağlığı ve güvenliği açısından önemli 
ve riskli projelerde, tasarımın ve uygulamanın 
üçüncü bağımsız ve/veya akredite kuruluşlara 
onaylatılması tavsiye edilir.

TAD (TEST, AYAR, DENGELEME), 
DEVREYE ALMA VE GEÇİCİ KABUL 
SÜREÇLERİ 

1. Tasarımcılar ihale dokümanlarında, teknik 
şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde TAD 
(Test, Ayar, Dengeleme), devreye alma ve ge-
çici kabul şartlarını açık bir biçimde tanımla-
malıdır. 

2. TAD (Test, Ayar, Dengeleme) ve devreye alma 
sürecindeki işler proje yönetimi veya kontrolör 
firma tarafından ‘‘İnşaat İmalat’’ iş programı-
na paralel olarak hazırlanacaktır. 

3. TAD (Test, Ayar, Dengeleme) ve devreye alma 
iş programının mekanik ve elektrik disiplin-
leri tarafından koordine edilmiş olması ve 
işverene bir rapor halinde sunulmuş olması 
gereklidir. 

4. TAD (Test, Ayar, Dengeleme) ve devreye alma 
işlemlerinin başlayabilmesi için tesise kalıcı 
enerji sağlanmalı ve ilgili mekanik ekipmanla-
rı besleyen MCC panoları test edilerek devre-

ye alınmış olmaları gerekmektedir. TAD işleri 
başladığında BYS sisteminin aktif olması ve 
sahada TAD uygulamacısı tarafından yapılan 
ölçümlerin BYS sisteminden izlenebilir du-
rumda olması gereklidir. 

5. Elektrik tesisatı test ve devreye alma işleri için 
bir şartname ve kontrol listesi oluşturulması 
gerekmektedir. 

6. TAD ve devreye alma süreci başladığında iş, 
zaman ve finansal kayıplar yaşanmaması için 
mekanik ve elektrik yüklenicilerinin bilgi 
alışverişini tam ve eksiksiz yapması gerek-
mektedir. Elektrik disiplini projelerinde ve 
saha etiketlemelerinde kullanacağı mekanik 
sistemlere ait motor, fan, klima santrali, vana, 
damper, anahtar, vb. gibi tüm ekipman etiket 
numaralarını (tag no) mekanik disiplinden te-
min etmelidir. 

Genel Tavsiyeler Olarak Ele Alınacak 
Konular / Taslak

• İngilizce “commissioning” kelimesinin Türk-
çe bir karşılığı sektörel olarak henüz buluna-
mamıştır ve bu kelimenin kullanımında çok 
ciddi kavram karmaşaları olduğu tespit edil-
miştir. “Commissioning” kavramı bir projenin 
teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreci ifa-
de eder. Projenin bütün sistemleri ile birlikte 
işverenin / yatırımcının talep ve gereksinim-
lerini yerine getirecek şekilde tasarlandığını, 
kurulduğunu, test edilerek devreye alındığını, 
işletildiğini ve bakımının yapıldığını kontrol 
ve teyit eder. 

• Commissioning hizmeti tamamen bağımsız 
ve sertifikalı firmalar tarafından verilmelidir. 
Sektörümüzde bu hizmeti veren firmalar mev-
cuttur. İşveren / yatırımcı lehine olan bu hiz-
metin proje yönetim ve / veya tasarım firma-
larınca, TAD ve devreye alma şartnamelerine 
ilave olarak “commissioning” işleri için de bir 
şartname ve kontrol listesi oluşturulması tav-
siye edilmektedir. 
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Tasarım Kriterlerinin Verilmesi / 
Belirlenmesi

Tasarımın Yapılması ve Tasarım 
Elektrik Alt Yapı Talep Bilgilerininin 
İletilmesi

Ekipman/Sistem Temini ve Montajı 
(Saha Enstrümanları Dahil)

MCC (Motor Control Centre) veya 
Besleme Panosunun Temini ve 
Montajı

DDC (Direct Digital Control) 
Pano Temini, Montajı ve Pano Uc 
Bağlantılarının Yapılması

Otomasyon Kablolama, Borulama 
ve Kablo Tavası Alt Yapısı Temini ve 
Montajı

Besleme Kablolama, Borulama ve 
Kablo Tavası Alt Yapısı Temini ve 
Montajı

Saha Ekipman Kablo Uc 
Bağlantısının Yapılması

Fancoil Kontrol Panosu Temini, 
Montajı ve Pano Uc Bağlantılarının 
Yapılması

Termostat Kablolama Alt Yapısı 
Temini ve Montajı

Sistem Merkezi ile Ekipman Arası 
Kumanda Kablolama Alt Yapısı 
Temini ve Montajı

Orijinal Pano ile Ekipman Arası 
Besleme ve Kumanda Kablolama 
Alt Yapısı Temini ve Montajı
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Klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri 
olan Systemair HSK, yeni fabrikasının resmi açı-
lışını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katıldığı 
törenle gerçekleştirdi. Açılışı yapılan yeni üretim 
tesisi, Systemair’in son iki yıl içinde dünya gene-
lindeki en büyük yatırımı oldu. 15 milyon Euro ya-
tırım değeri ile Dilovası Makine İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alan 
üzerinde hayata geçirilen yeni fabrika, Türkiye’nin 
‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anla-
mına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk kli-
ma santrali fabrikası. Bu yatırımla Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan ilk 
iklimlendirme firması olan Systemair HSK, yıllık 
4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine 
sahip fabrikası ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu 
ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandır-
dı. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Syste-
mair HSK’nın yeni fabrikası ile 5 yıl içinde ihracat 
oranını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak ikiye 
katlamayı hedeflediği belirtildi.

Systemair HSK’nın Dilovası Makine İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının 

açılış törenine; İsveç Konsolosu Therese Hydén, 
Systemair CEO’su Roland Kasper ve grubun faa-
liyet gösterdiği ülkelerin üst düzey yöneticileri ile 
Systemair HSK çalışanları ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında 
Systemair’in dünyadaki faaliyetleri ve Türkiye’de-
ki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Syste-
mair CEO’su Roland Kasper, şöyle konuştu; “1974 
yılında kurulan İsveç merkezli bir şirket olarak üre-
timini gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında; başta 
klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım 
ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri 
yer alıyor. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Or-
tadoğu, Asya ve Güney Afrika’da konumlanarak 
56 ülkede 27 fabrikamız ve satış ofislerimizle faa-
liyet gösteriyor ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağlı-
yoruz. 2017/18 mali yılında 730 milyon Euro ciro-
ya ulaşan Systemair, finansal değerlendirmede en 
yüksek kredi notuna (AAA) sahip. Avrupa’da klima 
santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava 
dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk 3 marka 
arasında yer alıyor.”

Systemair HSK Türkiye’nin LEED Gold 
Sertifikalı İlk Klima Santrali Fabrikasının 
Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

Sytemair HSK Fabrika Genel
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Türkiye’de 2000 yılından bu yana satış ofisleri 
bulunan Systemair’in 2012 yılında Türk iklim-
lendirme sektörünün öncü firmalarından HSK ile 
birleştiğini anlatan Roland Kasper, bu tarihten iti-
baren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir or-
ganizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam 
ettiklerini söyledi. Systemair’in Türkiye’ye büyük 
hedeflerle geldiğini ifade eden Kasper, üretim ve 
istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçla-
dıklarının altını çizdi. Bu çerçevede Dilovası’nda 
konumlanan yeni fabrikanın Systemair’in dünya 
genelindeki 13. klima santrali fabrikası olduğunu 
belirten Kasper, bu üretim tesisinin grubun son iki 
yıl içinde gerçekleştirdiği en büyük yatırım oldu-
ğunu vurguladı. 

Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç ve dinamik 
nüfusu, kaydettiği ekonomik büyüme ve yüksek 
potansiyeli ile Sytemair için kritik öneme sahip ol-
duğuna dikkat çeken Kasper; “Özellikle Ortadoğu 
ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandır-
dığımız yeni fabrikamız bölgesel güç olma hedefi-
mize ulaşmak konusunda şirketimiz için stratejik 
bir rol üstlenecek. Bu yatırımla Türk Cumhuriyet-
lerine ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı 
da artırmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini ta-
mamladı. 

Aile şirketi HSK’nın global markaya dönüşümü-
nün hikayesi, Systemair HSK’nın faaliyetleri ve 
yeni yatırım çerçevesindeki hedefleri ile ilgili bil-
giler aktaran Systemair HSK Genel Müdürü Ayça 
Eroğlu, şöyle konuştu; “İklimlendirme sektörünün 
duayenlerinden Vural Eroğlu tarafından 1981 yı-
lında kurulan HSK, distribütörlükler vasıtasıyla 
malzeme satışı ile yola çıkan, ardından 2001 krizi 
döneminde radikal bir kararla üretime başlayan ve 
kısa sürede hızla büyüyerek hem Türkiye’de klima 
santralleri sektöründe pazar lideri olan hem de ih-
racatta büyük başarılar sağlayan bir firma. Tüm 
bu gelişmelerin ışığında HSK, 2010 yılında İsveçli 
Systemair’in ilgisini çekti ve iki yıl süren görüşme 
sürecinin ardından 2012 yılında birleşme gerçek-
leşti. Birleşmeden sonra Systemair HSK olarak, 
başta Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yatırımı 
olan İstanbul’un 3. havalimanı olmak üzere sağlık 
ihracatına imkân tanıyan 8 şehir hastanesi, Kuzey 
Marmara Otoyolu tünelleri, stratejik savunma sa-
nayi projeleri gibi çok sayıda dev projede yer al-
dık.” 

Ulusal projelerdeki bu başarıyı uluslararası are-
naya taşımak amacıyla Hadımköy’de konumlanan 

mevcut fabrika kapasitesini 2.5 katına çıkararak 
en üst düzeyde teknolojik yatırımlarla Dilovası 
fabrikasını hayata geçirdiklerini açıklayan Ayça 
Eroğlu, şöyle devam etti; “15 milyon Euro yatırım 
değerine sahip fabrikamızı yüzde 30 Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonu, yüzde 70 kendi 
öz sermayemizle inşa ettik. Bu yatırımla EBRD ilk 
kez iklimlendirme sektöründe bir firmaya fon sağ-
lamış oldu.”

Systemair HSK’nın klima santralleri sektöründe 
son 5 yıldır Türkiye pazar lideri olduğunu ifade 
eden Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2011’den bu yana 
klima santrali ihracatında ilk 3 firmadan biri ol-
duklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; 
“Systemair’in toplam grup cirosu içinde yüzde 
5’lik bir paya, 4 bölge müdürlüğüne ve 340 çalışa-
na sahibiz. 25’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği 
gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile 
batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanaca-
ğız.”

Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracatının 4 
milyar dolardan 13 milyar dolara ulaşmasının he-
deflendiğini açıklayan Ayça Eroğlu; “Biz de Syste-
mair HSK olarak 5 yılda ihracat oranımızı yüzde 
30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali paza-
rındaki ülke liderliğimizi bölge liderliğine taşımayı 
ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ara-
sına girmeyi amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma 
yolunda fabrikamızı yeni bir başlangıç olarak gö-
rüyor ve bu çerçevede kurguladığımız “We Start” 
konseptimizle yeni yolculuğumuza başlıyoruz” di-
yerek sözlerini sonlandırdı. 

Yeni fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Systemair 
HSK Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu, şu açıkla-
malarda bulundu; “Lojistik açısından çok avantajlı 
bir lokasyon olan Kocaeli’nde, Dilovası Makina 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanan 
fabrikamız, 28 bin metrekare büyüklüğe ve yıllık 
4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine 
sahip. Fabrikamızda Endüstri 4.0’a uyumlu üretim 
teknolojilerinin kullanılması sayesinde hata riskini 
minimize ederek yüksek verimli üretim gerçekleş-
tiriyoruz. Türkiye’de dijital dönüşümün öncü te-
sislerinden biri olan fabrikamız, hedef pazarların 
ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme-
mize imkan tanıyacak. Ayrıca operasyonel verimli-
liğimizi ve uluslararası standartlara uygun ürünler 
üretme kapasitemizi de artıracak.”
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Fabrikanın üretimden geri dönüşüme kadar her 
aşamada çevreci bir üretim tesisi olarak planladı-
ğını vurgulayan Ayşegül Eroğlu, şu bilgileri pay-
laştı; “Yüksek verimli Systemair iklimlendirme 
ürünlerinin kullanıldığı tesisimizde; yağmur su-
yunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman 
kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, 
ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi 
verimli kaynak uygulamalarını hayata geçirdik. 
Üretim giderlerimizi en aza indirgeyecek teknolo-
jik yatırımlar yaptık. Örneğin, aydınlatmalarımızı 
ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen otomas-
yonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. Binamızın 
enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapıla-
rında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelle-
yen çift kapı sistemi ve kendi markamız olan hava 
perdelerini kullandık. Bina yönetim sistemi ile 
tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek 
altyapıyı kurduk. Bu sayede Türkiye’de “Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen 
LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk 
klima santrali fabrikası olduk.”

Systemair’ın Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülke-
den birinin Türkiye olduğunu açıklayan Ayşegül 
Eroğlu, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda fabri-
kamızda yeni nesil klima santrallerine ek olarak 

havalandırma alanında çok sayıda yeni ürün üret-
meye başladık. Fabrikamızdaki Ar-Ge merkezinde 
çalışan mühendislerimiz yerel projelerde görev 
almanın yanı sıra global projelere de destek ve-
riyor. Türkiye’de Systemair HSK’nın eski Ar-Ge 
Müdürü olan bir Türk mühendis, bugün İsveç’te 
Systemair’in genel merkezinden yürütülen önemli 
bir Ar-Ge projesinin başında görev alıyor” dedi. 

Systemair HSK’nın Systemair için gelişmekte olan 
pazarlar içinde önem derecesine göre birinci sıra-
da konumlandığını belirten Ayşegül Eroğlu, “Bu 
konumlamanın en önemli nedenleri; yeni fabri-
kamızın bölgesel gücü, proje satış noktalarında-
ki hakimiyetimiz ve fabrika süreçlerindeki yöne-
tim kabiliyetimiz. Bu sebeplerden dolayı, her yıl 
Systemair’ın dünyadaki üst düzey yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıyı bu sene ilk kez 
İsveç dışında bir ülkede yeni fabrikamızda, yurt 
dışından toplamda 110 Systemair’lının katılımıyla 
gerçekleştirdik. Bu toplantıya ev sahipliği yapıyor 
olmamız Systemair’ın Türkiye’ye verdiği önemin 
göstergelerinden biri konumunda. Biz de Systema-
ir HSK olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışma-
yı ve yeni yatırımlar için yol almayı sürdüreceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Sytemair HSK Fabrika Üretim Hattı
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GÜVEN VEREN ÇÖZÜLER...

ALTUNİZADE ACIBADEM 
HASTANESİ

Sertifikalı Çözümler 

İstanbul Merkez Ofis
Fabrika - İstanbul
Atatürk Cad. (Baraj Yolu) Çağatay Sk. No: 3
Sarıgazi, Sancaktepe / İstanbul / TURKEY 34785
Tel./Phone : +90 216 499 14 64 (Pbx)
Faks/Fax : +90 216 499 66 19

DSG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/A 
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

HDE Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/B 
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

TCG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Organize San. Bölgesi 21. Cad. No: 15
Tel./Phone : +90 222 236 26 50
Faks/Fax : +90 222 236 26 54

MASLAK ACIBADEM 
HASTANESİ

RÖNESANS BURSA ENTEGRE 
ŞEHİR HASTANESİ

RÖNESANS ELAZIĞ ENTEGRE 
ŞEHİR HASTANESİ

ISPARTA ENTEGRE ŞEHİR 
HASTANESİ
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