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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları 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 hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası 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. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

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 orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

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 makalelere 
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 Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

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

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

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

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

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

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

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

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

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, der-
ginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (edi-
tör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım 
yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı 
üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

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

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

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

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

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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543 İşletme Problemleri için Optimizasyon-Adım Adım Uygulama

516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı

511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri

509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sis. İçin Enstrümantasyon Kıl.

508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı

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

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız, 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak kurulduğumuz günden beri toplum için mühendis-
lik yapmaya, mesleki bilgi birikimimizi ülkemiz ve halkımız adına kullanmaya devam ediyoruz. 
Covid-19 Pandemisinin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile 
iletişime geçip onlarla dayanışma içine girdik. Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi 
teknik söyleşiler yaptık. Sağlık emekçilerine 40.000 siperlik temin ederek, onların vermiş olduğu 
çabaya destek olmaya çalıştık. 

Pandemi sürecinde özellikle iklimlendirme/tesisat sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendir-
me ve uygulamaların önüne geçmek amacıyla, Odamız çatısı altında oluşturulan Teknik Kuru-
lu genişletme kararı aldık. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV (Isıtma Soğutma 
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), 
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ve 
TRFMA (Tesis Yönetim Derneği) ile farklı mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜ-
KAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği) temsilcilerinin ve hekim dostlarımızın katılımlarıy-
la kurulun adı İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirildi. Daha sonra UTTMD (Uluslararası 
Tesis Teknik Müdürleri Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği) ve 
KLİMUD'un (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) katılımıyla kurul daha da güçlendi. 

Kurulun çalışmalarından AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu 
Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri; Hasta-
nelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi Tedbirleri; 
Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri; Mevcut 
Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gere-
ken Genel Tedbirler Prosedürü’nü ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi 
ve Belgelendirilmesi’ni kamuoyu ile paylaştık. Alt komisyonlarda diğer konular üzerine süren ça-
lışmalar seri bir şekilde sürmektedir. 

    * * * *

Bu yılın başlıca ülke gündemlerinden biri, iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının yasalarını değiştirme girişimi oldu. Bu kapsamda Barolara, hukuk ve yargı süreçlerine 
antidemokratik müdahaleye yönelik Avukatlık Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Böylece 
iktidar, 2007’den itibaren gündemine aldığı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yö-
nelik hukuk dışı mevzuat düzenlemesinde yeni bir adım atmış oldu. Biliyoruz ki diğer Anayasal 
meslek örgütleri ve TMMOB Yasası değişikliği de iktidarın gündemindedir. Ağustos ayında topla-
nacak olan Genel Kurulumuzun, bu hazırlıklara karşı direncimizi ve örgütlülüğümüzü korumanın 
ifadesi olacağını ifade etmek isteriz. 

Ülkemiz, halkımız, demokrasi, laiklik ve özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzün geleceği 
aynı tehdit altındadır. Bu genel duruma karşı örgütlü toplum, örgütlü meslek bilinci ile saflarımızı 
sıklaştırmalı, örgütlülüğümüzün sürekliliğini sağlama çabası içinde olmalıyız.

Özerk demokratik, antiemperyalist, sömürü ve zulüm karşıtı halkçı toplumcu mühendislik mimar-
lık geleneğini arkadaşlarıyla birlikte oluşturarak bizlere devreden 1973-1980 döneminin TMMOB 
Başkanı sevgili Teoman ÖZTÜRK'ü ölümünün 26. yıldönümünde saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

    * * * *



Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir:

Orhan EKREN ve arkadaşları “Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Ci-
hazlarının Tasarım Kriterleri” isimli çalışmalarında; ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerin-
de ısı pompası entegrasyonunun optimum tasarım kriterleri ve verimlilik araştırmaları yapılmıştır.

Hamdi Emre BAĞIRAN ve arkadaşlarının “Araç Klima Sistemlerinde Lejyoner Hastalığının Bi-
yolojik Risk Etmenleri Açısından İncelenmesi” isimli çalışmalarında; bakım ve dezenfeksiyonun 
önemine değinilmiştir.

Görkem ZENGİN ve Ayhan ONAT, “Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin Perfor-
mansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi” isimli çalışmalarında; ıslak tip soğutma kulelerinde farklı 
dolgu yüksekliklerinde hava ve su debileri değişimlerine göre ısıl performans ve basınç kayıpları 
deneysel olarak araştırılmıştır.

Oğuz DALKIRAN ve Altunç EREK “Kapalı Çevrim Bir Soğutma Kulesinin Teorik ve Deneysel 
Olarak İncelenmesi” isimli çalışmalarında; kapalı çevrim bir soğutma kulesinde ısı değiştirici 
bağlantı şekline sprey suyu debisine ve hava yaş termometre sıcaklık değişimine bağlı olarak çev-
rimin soğutma performansının değişimi teorik ve deneysel olarak araştırılmıştır.

Semih GÜREL ve arkadaşları, “Hermetik Pistonlu Kompresör Emme Susturucusunun Soğutma 
Performansı Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi” isimli çalışmalarında; ev tipi 
buzdolaplarında kullanılan hermetik pistonlu kompresörlerdeki basınç kayıplarını etkileyen geo-
metrik yapılar değiştirilerek prototip bir emme susturucusu geliştirme araştırması yapmışlardır.

Onur Vahip GÜLER ve arkadaşlarının “Bina Isıtılmasında Havalı Güneş Kolektörü Destekli Isı 
Pompası Kullanımı” isimli çalışmalarında; prototip güneş kolektör destekli ısı pompası sisteminin 
ısıl performans araştırmaları yapılmıştır.

İsmail PAÇACI ve arkadaşlarının “Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji Yönetim Mo-
deli ve Örnek Uygulama” isimli çalışmalarında; bütünleşik yapı olarak değerlendirilen yerleşkeler 
için bir enerji yönetim sistemini ve etkinliğini geliştirecek bir çerçeve geliştirmesi, güneş enerjisi 
ve CSP teknolojilerinin yapısal bütünlük içinde enerji yönetim sistemiyle entegrasyonu hedeflene-
rek incelenmiştir.

İsmail Cengiz YILMAZ ve arkadaşlarının “Atıksu İnşaat ve Tesisat İhalelerinde Yüklenici Seçi-
mine Alternatif Çözüm Önerisi” isimli çalışmalarında, teklif birim fiyat ihale yöntemine alternatif 
olarak imalat kalitesini yükseltmeye yönelik puanlama sistemi içeren bir yüklenici seçimi modeli 
önerisi getirilmiştir.

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir. 

* * * *

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu



ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Tesisat Mühendisliği - Sayı 178 - Mayıs/Haziran 2020 7

Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri

ÖZ
Sürdürülebilir binalar oluşturabilmek için enerji dönüşüm sistemlerinin yüksek verime sahip olması 
gerekir. Bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri bu 
anlamda önemli olup ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanımına 
katkı sağlayabilir. Örneğin Avrupa Birliği, binalarda enerji tüketiminin düşürülmesi için havalan-
dırma sistemlerinde ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının kullanımını zorunlu tutarak bun-
lar için Ecodesign kurallarını uygulamaktadır. Bu kurallara göre ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazlarının enerji verimlerini 2016’da minimum %67 iken 2018 yılından itibaren %73’e çıkarmıştır. 
Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının ısıl performans değerlendirmesi için sıcaklık verimi, 
performans katsayısı, ısıl verim, özgül fan gücü gibi EN308 ve EN13053’te tanımlanmış eşitlikler 
kullanılır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde verimi doğrudan etkileyen temel ekipman 
olan ısı değiştirgeçleri reküperatif (plakalı) veya rejeneratif (rotorlu) olabilir. Günümüz teknolojisi 
ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında sıcaklık verimi (EN308’e göre) için, kullanılan hava-
dan havaya ısı değiştirgeçlerine bağlı olarak, belirli maksimum değerlere ulaşılmasını sağlamak-
tadır. Genel olarak denilebilir ki, uygulama sınırları içinde olası maksimum sıcaklık verimi çapraz 
akımlı ısı değiştirgeçlerinde en düşük, ters akımlı olarak adlandırılan çapraz-ters-çapraz akımlı 
değiştirgeçlerde daha yüksek, rotorlu ısı değiştirgeçlerinde en yüksek değerdedir. Isı geri kazanımı 
yapılan havalandırma sistemlerinde, besleme havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi için deği-
şen dış hava sıcaklığına göre gereksinim duyulan enerjinin, egzoz edilen yüksek sıcaklıklı havayı 
kullanarak mümkün olan en düşük enerji kullanımı (en büyük COP) ile sağlanmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri 
oldukça önemli olup ısı pompalı ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli 
kullanımına katkı sağlama potansiyeli yüksektir. Bu nedenle bu çalışmada, ısı geri kazanımlı hava-
landırma ünitelerinde ısı pompası entegrasyonunun optimum tasarım kriterleri ve verimin ifadesi 
ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Isı Geri Kazanımı, Isı Pompası, Sıcaklık Verimi, Havalandırma Sistemi, Plakalı Isı Değiştirgeci, 
Rotorlu Isı Geri Değiştirgeci, EN 308, EN13053, ASHRAE62.1, Enerji Verimliliği. 
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ABSTRACT
In order to build for sustainable buildings we need high energy efficient energy conversion systems. 
For this reason, heating ventilation and air conditioning systems which have high amount of energy 
utilization in a building are crucial and ventilation system with heat recovery may help for efficient 
utilization of energy. For example, in Europe Ecodesign rules are applied and utilization of heat 
recovery is mandotary in order to reduce energy consumption in buildings. According to these rules, 
energy efficiency of ventilation system with heat recovery is increased from 67% (in 2016) to 73% 
(in 2018). 
For the thermal evaluation of ventilation unit with heat recovery, temperature efficiency, perfor-
mance coefficient, thermal efficiency, specific fan power are used and these are introduced in EN308 
and EN13053. Heat exchangers which have direct effect on efficiency of ventilation with heat re-
covery systems can be recuperative (plate type) and regenerative (rotary). In the current technic, 
temperature efficiency (according to EN308) of heat recovery ventilation system can be reach a 
maximum efficiency value depending to the air to air heat exchangers. In general, possible maximum 
temperature efficiency in the application ranges is the lowest in crossflow, higher in counter flow and 
the highest in roatary type heat exchangers. In ventilation systems with heat recovery, energy re-
quirement to equalize the supply and indoor air temperature at different outdoor air temperatures is 
met by using high temperature exhaust air with the highest coefficient of performance. When viewed 
from this aspect, heating ventilation and air conditioning systems which have high amount of energy 
utilization in a building and utiliation ventilation systems with heat recovery and heat pump has 
great potential for higher efficiency. Therefore, in this study, optimum design criteria and efficiency 
expression for the heat pump integration to heat recovery ventilation units have been addressed.

Keywords
Heat Recovery, Heat Pump, Temperature Efficiency, Ventilation System, Plate Heat Exchanger, Ro-
tary Heat Exchanger, EN308, EN13053, AHSRAE 62.1, Energy Efficiency.
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Design Criteria of Heat Pump Integrated Heat 
Recovery Ventilation Units

Ekren, O., Aktakka, S., Toksoy, M., Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri, 14. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 525-539, 17-20 Nisan 2019.
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1. GİRİŞ

Sürdürülebilir binalar oluşturabilmek için enerji 
dönüşüm sistemlerinin yüksek verime sahip olma-
sı gerekir. Bir binada enerji kullanımının yoğun 
olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri 
bu anlamda önemli olup ısı geri kazanımlı havalan-
dırma sistemi kullanımı enerjinin verimli kullanı-
mına katkı sağlayabilir. Örneğin Avrupa Birliği, 
binalarda enerji tüketiminin düşürülmesi için ha-
valandırma sistemlerinde ısı geri kazanımlı hava-
landırma cihazlarının kullanımını zorunlu tutarak 
bunlar için Ecodesign kurallarını uygulamaktadır. 
Bu kurallara göre ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazlarının enerji verimlerini 2016’da minimum 
%67 iken 2018 yılından itibaren %73’e çıkarmıştır. 
Günümüzde ısı geri kazanım cihazları neredeyse 
standart bir ürün olarak enerji tasarrufu sağlamak 
üzere kullanılmaktadır. İç ortam havalandırılma-
sında enerjinin geri kazanılması için kullanılan ısı 
geri kazanım cihazlarının TS EN 308 Standardı’na 
göre sınıflandırılması Tablo 1’de görülmektedir [1].

Bütün ısı geri kazanım cihazı kategorilerinde fan-
lar, ısı transfer elemanları, filtreler kanallar ve 
kontrol ekipmanları temel elemanlardır. Buna ek 
olarak ortaya çıkan ısıtma ve/veya soğutma yük-
lerini karşılamak amacıyla ısıtma-soğutma batar-
yaları, elektrikli ısıtıcılar, ısı pompaları gibi çeşitli 
ekipmanlar kullanılabilir. Bu çalışmanın konusu 
ısı geri kazanımlı havalandırma sisteminde egzoz 
hava kanalı ile taze hava besleme kanalı arasında 
çalışan bir ısı pompası kullanılması durumunda ısı 
pompası entegrasyonunun optimum tasarım kriter-
leri ve verim ifadesinin belirlenmesidir.

Günümüzde ısı geri kazanımlı havalandırma sis-
temlerinde çoğunlukla on/off kontrollü ısı pom-
paları kullanılmaktadır. Isı pompalarında işletme 
sırasında yük değişimi olabilir buna neden olan 
faktörler; dış hava şartlarındaki değişimler, ortam-
da bulunan insan sayısının değişimi, aydınlatma, 
elektrikli cihazların devreye girmesi/çıkması ve 

endüstriyel sistemlerde ürün kaynaklı değişimler 
sayılabilir. Bu yük değişimlerine karşın, ısı pom-
pası kapasitesi ile yükün eşitlenmesi “kapasite mo-
dülasyon” yöntemlerini kullanarak mümkündür. 
Kapasite modülasyonu kompresörde yada diğer 
ekipmanlarda (örnek pompalar, fanlar vs.) yapı-
labilmektedir. Amaç sistemde dolaşan soğutucu 
akışkan debisini değiştirmektir. Isı pompalarında 
sağlanan ısıtma/soğutma miktarı ile gerekli yükü 
eşitlemek için yapılan kapasite modülasyonu özel-
likle yükün az olduğu “kısmi yük” durumunda 
(örneğin geçiş mevsimleri) verimlilik ve konfor 
açısından gereklidir. Bu bağlamda değişken hızlı 
kompresör ve elektronik genleşme vanalı ısı pom-
pasının bir ısı geri kazanımlı havalandırma ciha-
zıyla birlikte tasarlanması ve kullanımı kapasite 
kontrolünün tam olarak yüke/gereksinime göre 
ayarlanabilme imkanı vermektedir. 

Binalarda elektrik tüketiminin büyük çoğunluğu 
iklimlendirme sistemlerine aittir [2]. Bu nedenle 
iklimlendirme sistemlerinin parçası olan ısı pom-
palarında verim artışı sağlamak için uygun kaynak 
sıcaklıkları belirlenmeli ayrıca kapasite kontrol 
yöntemleri kullanılmalıdır [3]. Literatürde ısı pom-
palarında kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır [4-14]. Bu çalışmalarda, 
incelenen en yaygın kapasite modülasyon yön-
temleri, termostat ile on-off kontrol, dijital scroll 
kompresör, kompresör silindirini yüksüz bırakma, 
sıcak gaz bypass, sürgü valfi, çoklu kompresör ve 
değişken hızlı kompresör kullanımı olarak sayıla-
bilir. Kompresör kullanılan sistemlerde en verimli 
kapasite modülasyon yöntemi değişken hızlı komp-
resör kullanımı ve çoklu kompresör kullanımıdır. 

2. ISI GERİ KAZANIMLI 
HAVALANDIRMA ÜNİTESİ 

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında eg-
zoz kanalı ile taze hava besleme kanalı arasında 
çalışan ısı pompası ile üfleme havasının iç ortam 
sıcaklığına getirilmesi ile taze havanın odanın bir 

Tablo 1. Isı Geri Kazanım Cihazlarının Sınıflandırması [1]

Kategoriler
Kategori-1 Kategori-2 Kategori-3

Özellikler Reküperatörler Isı transferi için ara bir akışkan 
kullananlar:

• Faz değişimli 
• Faz değişimsiz

Rejeneratörler
• Higroskopik

• Higroskobik olmayan
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Şekil 1. Isı pompalı ısı geri kazanım ünitesi (rejeneratif)

Şekil 2. Isı pompalı ısı geri kazanım ünitesi içinde sıcaklık değişimi



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 178 - Mayıs/Haziran 202010

başka kaynaktan soğutulması veya ısıtılması ge-
reksinimi ortadan kalkar. Ayrıca ısı pompasının ısı 
kaynağının (soğutma çevriminde soğuk kaynağın) 
ısı değiştirici verimi nedeniyle henüz dış ortam 
sıcaklığına ulaşmamış egzoz havası olması nede-
niyle ısı pompasının (soğutma çevriminin) verimi 
artar. Isı pompalı bir ısı geri kazanımlı havalandır-
ma ünitesi kısımları ve hava sıcaklıkları aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir.

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının ısıl 
performans değerlendirmesi için sıcaklık verimi, 
performans katsayısı, ısıl verim, özgül fan gücü 
gibi EN308 ve EN13053’te tanımlanmış denk-
lemler kullanılır. Isı geri kazanımlı havalandırma 
sistemlerinde verimi doğrudan etkileyen temel 
ekipman olan ısı değiştirgeçleri reküperatif (pla-
kalı) veya rejeneratif (rotorlu) olabilir. Günümüz 
teknolojisi ısı geri kazanımlı havalandırma cihaz-
larında sıcaklık verimi (EN308’e göre) için, kul-
lanılan havadan havaya ısı değiştirgeçlerine bağlı 
olarak, belirli maksimum değerlere ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Genel olarak denilebilir ki, uygu-
lama sınırları içinde olası maksimum sıcaklık ve-
rimi çapraz akımlı ısı değiştirgeçlerinde en düşük, 
ters akımlı olarak adlandırılan çapraz-ters-çapraz 
akımlı değiştirgeçlerde daha yüksek, rotorlu ısı 
değiştirgeçlerinde en yüksek değerdedir. Isı geri 
kazanımlı havalandırma sistemlerinde, besleme 
havasının iç ortam sıcaklığına getirilmesi için de-
ğişen dış hava sıcaklığına göre gereksinim duyulan 
enerjinin, egzoz edilen yüksek sıcaklıklı havadan 
alınarak enerji kullanımı en düşük değerde (COP 
en büyük) olmaktadır. Bu bağlamda, ısı pompalı 
bir ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesi için 
hava sıcaklık mertebeleri farklı kısımlar için Şekil 
2’de gösterilmiştir.

Isı geri kazanımlı havalandırma sisteminde bes-
leme havası sıcaklığı göz önüne alındığında ısı 
pompalı sistemlerde sıcaklık verimlerini >%100 
yapmak mümkündür. Bunun önüne geçerek bazı 
yeni tanımlar getirilebilir. Önemli olan ısı pompası 
uygulamasında egzoz havası sıcaklığının dış hava 
sıcaklığından daha düşük olmaması (TEXA+ ≥ TODA), 
besleme havası sıcaklığının da dönüş havası sıcak-
lığından büyük olmamasıdır (TSUP+ ≤ TEXT). Bu iki 
şart sağlanırsa ısı geri kazanımlı havalandırma 
ünitesi için en uygun ısı pompası yapılmış olunur. 
Burada, ΔTSUP aşırı ısıtma miktarı olup, TSUP+ ile 
TEXT sıcaklıkları arasındaki farkı, ΔTODA ise aşırı 
soğutma olup, TEXA+ ile TODA sıcaklıkları arasındaki 

farkı göstermektedir. Bu sıcaklık farkları önemli-
dir çünkü, tasarım iç ve dış sıcaklıklarında, rotor 
veriminde ısı pompasının sağlaması gereken ısı 
yükü ΔTSUP ve ΔTODA sıcaklık farkları içindir.

Rotorlu tip bir ısı geri kazanım cihazının yüksek 
sistem verimi elde edilmesi amacıyla sürekli ka-
pasite kontrollü ısı pompalı olarak geliştirilmesi 
sonucu ortaya çıkacak cihaz için verim ifadeleri 
hesaplama yöntemi aşağıda verilmiştir. Burada ilk 
olarak ısı geri kazanım cihazlarında halihazırda 
kullanılan temel verim ifadesi olan sıcaklık verimi 
ve SFP değeri sırasıyla verilmiştir.

 (1)

(2)

Isı pompalı ısı geri kazanımlı havalandırma siste-
mi duyulur ısı transferi ifadesi,

EV= mcp (TEXT - TODA) (3)

EHRV= ηTmcp (TEXT - TODA) (4)

EHRV+HP= ηTmcp (TEXT - TODA)+COPHPWC (5)

EHRV+ALT= ηTmcp (TEXT - TODA)+COPALTWALT (6)

Isı pompalı sistem için performans katsayısı olan 
COP değeri;

 (7)

  
 (8)

Burada kullanılan;

TODA: dış hava sıcaklığı
TSUP: dış havanın ısı geri kazanım rotorundan son-
raki dış hava sıcaklığı
TSUP+: HP ısı değiştiricisinden geçerek odaya üfle-
nen taze hava sıcaklığı
TEXT: odadan alınan mahal hava sıcaklığı
TEXA: odadan alınan mahal havasının rotordan son-
raki sıcaklığı
TEXA+: HP ısı değiştiricisinden geçerek dış ortama 
atılan egzoz havası sıcaklığını ifade etmektedir.
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Verim ve enerji ifadelerinde kullanılan,
V: sadece havalandırma yapılan durum
HRV: ısı geri kazanımlı havalandırma yapılan du-
rum
HRV+HP: ısı geri kazanımlı havalandırma siste-
minde eksik kalan ısıtma ve soğutma yükünün ısı 
pompasıyla karşılandığı durum
HRV+ALT: ısı geri kazanımlı havalandırma siste-
minde eksin kalan ısıtma ve soğutmanın alternatif 
kaynakla karşılandığı durumu ifade etmektedir. 
Burada W gücü, COP performans katsayısını ifade 
etmektedir. Ayrıca m kütlesel debiyi, cp hava özgül 
ısısını ve ηT ise sıcaklık verimini ifade etmektedir. 
Burada W gücü alt indisleri olan, C: kompresörü, f: 
fanı, R: ısı geri kazanım rotorunu, ALT: ise alter-
natif kaynağı ifade etmektedir. 

2.1. Isı Pompalı (HP) Isı Geri Kazanım (HR) 
Cihazının Tasarımı

Bu kısımda, ısı pompalı ve ısı geri kazanımlı 
(HP+HR) bir havalandırma ünitesi tasarım aşama-
ları ele alınmıştır. Öncelikle burada ele alınan sis-
tem “rotorlu ısı geri kazanımı” ve “sürekli kapasite 
kontrollü” ısı pompası kullanılan bir havalandırma 
ünitesidir. Sürekli kapasite kontrollü ısı pompasın-
da değişken hızlı bir kompresör ve elektronik tip 
genleşme elemanı kullanımı söz konusudur. On/
Off ya da kademeli kontrollü ısı pompaları kısmi 
yüklerde yüksek güç kullanımı nedeniyle verim-
leri sürekli kapasite kontrollü sistemlere göre daha 
düşüktür. On/Off kontrollü sistemlerde kontrol 
edilen sıcaklıklarda meydana gelen aşırı salınımlar 
nedeniyle iç ortam konforunun bozulmasıdır. Bu 
durum Şekil 4 ve 5’de görülmektedir.

2.1.1. HP+HR Cihaz Tasarımda Kullanılan 
Standartlar

Isı geri kazanımlı bir havalandırma ünitesine en-
tegre edilecek bir ısı pompası tasarımını gerçekleş-
tirebilmek için farklı standartların birlikte kulla-
nılması gerekmektedir. Örneğin bir havalandırma 
sistemi ve ısı geri kazanım cihazı tasarlarken veya 
performans analiz yaparken TS EN 13053, TS 
EN 308, EN 13779, Eko Tasarım kriterleri yeterli 
olurken ısı pompası entegre edilmiş bir sistem için 
ayrıca ısı pompası performansını ifade edebilmek 
için EN 14511 ve EN 14825 standartlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca, havalandırma ihtiyacını 

belirlemek için ASHRAE 62.1 Standardı kullanıl-
maktadır. Burada adı geçen standartlar,

• TS EN 13053: Binaların havalandırılması-ha-
va taşıma birimleri-birimler, bileşenler ve bö-
lümlerin performans ve oranlarını,

• TS EN 308: Isı eşanjorleri-havadan havaya ve 
atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının per-
formansının tayini için deney metodlarını,

• EN 13779: Havalandırma- konut amaçlı olma-
yan- havalandırma ve oda iklimlendirmesi sis-
temleri için performans özelliklerini,

• Avrupa Birliği Standardı (EU) No 1253/2014 
(07.07.2014) ErP yönetmeliği (“Eko Tasarım 
Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetme-
liği”): Elektrik kullanan tüm cihazlarda eko-
lojik gereksinimleri belirler. Bir ürünün tüm 
yaşam döngüsünü kapsayan (tasarım, üretim, 
ambalajlama, nakliye, kullanım ve bertaraf et-
mek) kaynak tüketimi ve kirletici emisyonları 
azaltılmasını,

• EN 14511-3: Mekan ısıtma ve soğutma için 
elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan 
iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketle-
ri ve ısı pompaları- Bölüm 3: Deney Yöntem-
lerini,

• EN 14825: Mekan ısıtma ve soğutma için 
elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan 
iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paket-
leri ve ısı pompaları- kısmi yük koşullarında 
değerlendirme ve deney ile mevsimsel perfor-
mansın hesaplanmasını konu almaktadır.

Temel olarak amaç ürün tasarımına çevreci bakış 
açısını getirerek ürün yaşam süresi boyunca çev-
reci performansı artırmaktır. Kullanım sırasında 
enerji tükettikleri için ısı geri kazanımlı havalan-
dırma cihazları ve ısı pompaları enerji ile ilişkili 
ürünler tanımına girmektedir. Bu nedenle enerji 
verimliliği tanımları ve ölçümleri için yeni ku-
rallara uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
standartlardan ErP yönetmeliği (“Eko Tasarım 
Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği”) 
ülkemizde yürürlükte olsa da herhangi br denetim 
veya yaptırım mekanizması bulunmamaktadır. 
Ancak, Avrupa Birliği ülkelerine ürün satışı söz 
konusu ise bu durumda ülkemizde üretilen cihazlar 
için de bu kurallara uyulması ve etiket yapıştırıl-
ması gerekli olmaktadır. Buna göre, 2018 yılında 
yürürlüğe giren standarda göre ısı geri kazanımlı 
havalandırma sistemlerinde enerji verimliliği mi-
nimum %67’den %73’e çıkarılmıştır. 
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2.1.2. Havalandırma Debisinin Belirlenmesi 

Tasarımda ilk aşama hava debisinin (hacimsel ve 
kütlesel olarak) belirlenmesidir. İç ortamların ha-
valandırma debisi, genellikle ASHRAE 62.1 stan-
dardındaki “Havalandırma Debisi Prosedürüne” 
(Ventilation Rate Procedure) göre iç ortamın kul-
lanım amacı göz önüne alınarak standardın için-
deki Tablo 6.2.2.1’de verilen birim havalandırma 
debileri kullanılarak belirlenmektedir. Bu tablo-
nun altındaki notlara bakılırsa verilen birim hava-
landırma debileri “Standard Atmosfer” basıncında 
(101,3 kPa) ve 21 °C sıcaklığındaki değerlerdir. 
Bu değerlerin kullanılmasıyla elde edilen toplam 
havalandırma debileri yine genellikle tasarımcı-
lar tarafından havalandırılması söz konusu olan iç 
ortamın bulunduğu yerin coğrafi özellikleri (yük-
seklik, basınç) ve konfor şartları (sıcaklık ve nem) 
göz önüne alınmaksızın proje dokümanlarında yer 
almaktadır. Bu durumda havalandırma cihazının 
seçiminde iç ortam için sağlanması gereken hava-
landırma debisinin söz konusu standart şartlarda 
(101,3 kPa ve 21 °C) seçildiği mutlaka göz önünde 
tutulmalıdır. Bir başka deyişle:

• Eğer havalandırma debisi proje dokümanlarda 
yukarıda belirtilen standart şartlarda verilmiş-
se, ki genel olarak herhangi bir not düşülme-
den bu yapılmaktadır, HP+HR havalandırma 
cihazı seçilirken cihazın söz konusu standart 
şartlarda verilmiş performansı göz önüne alın-
malıdır.

• Eğer havalandırma debisi proje dokümanların-
da iç ortamın coğrafi konumu ve konfor şart-
larında ifade edilmişse, cihazın bu coğrafi ko-
num ve konfor şartlarındaki performansı göz 
önüne alınmalıdır. 

2.1.3. HP+HR Cihaz Tasarım Aşamaları

HR+HP havalandırma cihazlarının tasarımı aşa-
ğıdaki tasarım parametreleri ve kontrol paramet-
releri birlikte göz önüne alınarak performans ve 
ekonomik anlamda optimize edilmelidir. 

i- Optimizasyon parametreleri 

• Taze hava üfleme sıcaklığının emiş sıcaklığı-
na eşit veya ondan en fazla 1 °C büyük (yaz 
için küçük) olması.

• Egzoz havası sıcaklığının dış hava sıcaklığına 
eşit veya ondan en fazla 1 °C küçük (yaz için 
büyük) olması (sıcaklık oranı minimum yüzde 
yüz olmalı).

• Mevcut ürünlerle karşılaştırılabilir maksimum 

COPsys değerine ulaşılması.
• Isı geri kazanım rotoru ve ısı pompası maliyet-

lerinin toplamının minimum olması.
ii- Tasarım parametreleri ve performans kont-
rolü

(C1) EN 14511-2 (2007)’de Tablo 2’de verilen test 
koşulları [15]

Isı pompası test koşulları EN 14511-2 (2007) içinde 
verilmiştir. HP+HR olarak imal edilen havalandır-
ma sisteminin bu koşullarda test edilmesi gerek-
mektedir. 

(C2) HP+HR havalandırma cihazının iklim 
şartlarına göre kümelenmiş dış tasarım sıcak-
lıkları.

Üretilen cihazlar her ne kadar C1 şartlarındaki 
test sonuçlarıyla deklare edilse de, bu cihazlar dış 
tasarım koşulları farklı coğrafi konumlarda kul-
lanılacaklardır. Bu yüzden farklı TODA sıcaklıkla-
rında farklı ısı pompası sistemlerinin tasarımının 
gerekliliği araştırılmalıdır. Faklı coğrafi bölgeler 
için kümelenmiş dış tasarım sıcaklıkları üzerinde 
çalışılmalı, bu tasarım sıcaklıklarına göre tasarım 
farklılıklarının gerekliliği araştırılmalı ve sonuç-
lara göre tasarım yapılmalıdır. Bu sayede Avrupa, 
Türkiye ve diğer ülkeler için kümelenmiş dış tasa-
rım şartları belirlenir.

(C3) Debi ve kullanılabilir basınç.

ErP normuna göre, ev tipi cihazlar için verim dek-
larasyon hava debisi nominal hava debisi olarak 
referans hava debisinde yani 0,70 qmax olarak be-
lirlenmiştir. Ancak konut dışı cihazlar için böyle 
bir tanımlama yoktur. Konut dışı cihazlar için ErP 
direktifinin deklarasyon debisi (nominal flow rate) 
konusunda bir eksik tanımlama içinde olduğu dü-
şünülmektedir. Bu çalışmanın yazarları aynı şartın 
konut dışı cihazlar için de geçerli olması gerekti-
ğini aksi halde çok farklı uygulamaların olabilece-
ğini düşünmektedirler. Ayrıca sistem tasarımında 
cihaz seçilirken çalışma şartlarında ErP verim şar-
tını yerine getirdiği de gösterilmelidir. Bu yüzden 
tasarım başlangıç noktası olarak ASHRAE 62.1-
2013 koşularındaki (101,3 kPa basınç ve 21 °C, %0 
nem) debiye karşılık gelen, iç ortam şartlarındaki 
dönüş havası debisi bulunup (Return Air Volume), 
rotor seçiminde bu debiye karşılık gelen yazılım 
“standart” hava debisi (Standard Air Volume) veya 
kütlesel hava debisi değeri kullanılmalıdır. Öneri 
olarak;
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1. Konut dışı cihazlar için ev tipi cihazlarda oldu-
ğu gibi deklarasyon hava debisi yerine nomi-
nal hava debisi tanımı getirilebilir. Maksimum 
ve nominal hava debisi arasında bir ilişki ku-
rulabilir (ev tipi cihazlarda olduğu gibi).

2. Her cihaz için kullanım noktasında deklaras-
yon yapılabilir. Bu durum işleyiş açısından 
çok zor olabilir. Çünkü üretilen cihaz direk son 
kullanıcıya satılmıyor. Arada distribütör ve/
veya ara satıcılar yer alabiliyor. Bu durumda 
üreticinin sattığı cihazın hangi çalışma nokta-
sında kullanıldığını bilmesine imkan yok.

3. Eco design kurallarına (cihaz üzerine yapıştı-
rılan enerji etiketi üzerine) cihazın deklaras-
yon hava debisinden daha yüksek bir hava de-
bisinde kullanılamayacağı ibaresi eklenebilir.

(C4) Tasarım için.

• COPsys değerini maksimum yapan rotor verimi
• Diğer debi ve basınçlarda performans kontrolü
• EN 308 test şartları, yapılan tasarımın perfor-

mansının kontrolü yapılmalıdır.
Isı pompalı ve ısı geri kazanımlı (HP+HR) bir ha-
valandırma ünitesi teorik tasarım aşamaları Şekil 
3’de detaylı olarak özetlenmiştir.

3. ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIMLI 
HAVALANDIRMA ÜNİTESİ 
PERFORMANSI 

Sürekli kapasite kontrollü ısı pompasının rotorlu ısı 
geri kazanımlı bir havalandırma ünitesine entegre 
edilmiş hali için bir performans incelemesi teorik 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun için ünitenin 
Ankara’da çalıştığı kabul edilmiş ve performans 
incelemesi Ocak ve Kasım ayları için yapılmıştır. 
Söz konusu sistem tasarım değerleri Tablo 3’de ve-
rilmiştir.

Bu tasarım şartları için seçilen sistemde sürekli 
kapasite kontrollü ve on-off kontrollü ısı pompa-
sı olması durumunun karşılaştırıldığı performans 
çıktıları aşağıda verilmiştir. Tasarlanan sistemde 
taze havanın 0 °C/+1 °C derece tolerans ile üflen-
mesi (TSUP+), egzoz edilen havanın (TEXA+) ise dış 
hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta 0 °C/ 
-1 °C tolerans ile atılması hedeflenmiştir. Sistem 
ekipmanlarının kapasiteleri, ısı pompası verim de-
ğerleri tasarım şartlarına göre Tablo 4’de verilmiş-
tir. Hesaplamalar, bina ısı kaybıyla ısı kazancının 

Tablo 2. Havadan-Havaya Isı Pompası Test Şartları [15]

Isıtma Modu
Dış ortam ısı değiştirici İç ortam ısı değiştirici
KT (°C) YT (°C) KT(°C) YT (°C)

Standart 
Şartlar

Dış hava/geri kazanım havası 7 6 20 Maks. 15

Egzoz havası/ geri kazanım havası 20 12 20 12

Egzoz havası/dış ortam havası 20 12 7 6

Uygulama 
şartları

Dış ortam havası/ geri kazanım havası 2 1 20 Maks. 15
Dış ortam havası/ geri kazanım havası -7 -8 20 Maks. 15

Dış ortam havası/ geri kazanım havası -15 - 20 Maks. 15
Egzoz havası/dış ortam havası 20 12 2 1

Egzoz havası/dış ortam havası 20 12 -7 -8

Soğutma Modu
Dış ortam ısı değiştirici İç ortam ısı değiştirici
KT (°C) YT (°C) KT(°C) YT (°C)

Standart 
Şartlar

Konfor (dış hava/geri kazanım havası) 35 24 27 19

Konfor (dış hava/geri kazanım havası) 27 19 27 19
Konfor (dış hava/geri kazanım havası) 27 19 35 24

Tek kanal 35 24 35 24
Kontrollü kabin 35 24 35 24
Kapalı kontrol 35 24 24 17

Uygulama 
şartları

Konfor (dış hava/geri kazanım havası) 27 19 21 15
Tek kanal 27 19 21 19
Konfor (dış hava/geri kazanım havası) 46 24 29 19

Kontrollü kabin 50 30 35 24
Kapalı kontrol 27 19 21 15
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ASHRAE 62.1-2013 şartlarında 
(21 oC; %0) belirlenmiş hacimsel hava debisi

ASHRAE 62.1 -20013 şartlarında belirlenmiş 
havalandırma debisinin iç ortam konfor 
şartlarındaki (TEXT ve %ΦEXT) karşılığının 

bulunması bulunması

ASHRAE şartlarındaki  hava debisinin rotor 
seçim yazılımının baz aldığı sıcaklık ve nem 

değeri ne karşılık gelen değerlerinin 
bulunması 

Kütlesel debiden 
fan seçim yazılımının baz aldığı 
sıcaklık ve nemdeki hacimsel 

debinin bulunması

Kütlesel debi veya
rotor yazılım şartlarındaki debi 

(Standartl Flow Rate)

İç ortam konfor şartları 
(TEXT ve %ΦEXT) 

Rotor yazılımı 
sıcaklık ve nem 

değerleri 

İç ortam 
konfor 

şartlarındaki 
hava debisi

Rotor yazılım şartlarındaki  
(Standard Flow Rate)  Hava 

Debisi

ASHRAE 62.1-2013 şartlarında 
(21 oC; %0) belirlenmiş kütlesel  hava debisi

Rotor seçimi 

Kütlesel debi

Kütlesel debi

Rotor yazılım şartları 
(sıcaklık ve basınç)

Fan yazılım şartları 
(sıcaklık ve basınç)

Kütlesel debi 

Fan yazılımına girilecek hava debisi

Dış ortam  konfor şartları 
(TODA ve %ΦODA)

TODA ve %ΦODA
(TEXT ve %ΦEXT)

ROTOR 
Fisiksel ve termodinamik özellikler

A Kütlesel debi 

B

C

F

Ana boyutlandırma F

G

A

Filtre seçim 
şartlarında 
hava debisi

Filre kesiti

Filtre giriş 
kesiti hzı Filre basınç düşümü 

Çıplak kanal basınç 
düşümü 

Rotor supply tarafı basınç 
düşümü

Rotor egzoz tarafı basınç 
düşümü

B

B

Condenser 
seçimi

Evaporatör 
seçimi

Evap Basınç Düşümü

Cond 
 Basınç Düşümü

Toplam Basınç Düşümü 

Fan seçimi

H

Kompresör seçimi

COPHP

COPHP+HR hesapları 

SfP - SfPint hesabı

Performans Kontrolu 

Stop F

HayırUygun

C

EXTRACT FANI
Fiziksel ve termodinamik 

özellikler

SUPPLY FANI
Fiziksel ve termodinamik 

özellikler

Evap ve Kond 
Kontrolu

E1,E2

Evet

Evet 

D

Hayır

DKondenser ve 
evaporatör 

yükleri
E

G

Uygun Değil

Kondenser ve 
evaporatör 

yükleri
E2

Şekil 3. HP+HR cihaz teorik tasarım yöntemi aşamaları

Tablo 3. Isı Pompalı Rotorlu Isı Geri Kazanım Ünitesi Tasarım Şartları

Sistem Tasarım Girdileri
Taze Hava Debisi (kg/h) 3360
Mahal Dönüş Havası Sıcaklığı (°C) 20
Mahal Dönüş Havası Bağıl Nemi (%) 72,2
Dış Hava Sıcaklığı (°C) -10
Taze Hava Sıcaklığı (On/Off Üfleme) (°C) 20,5
Isıtma İhtiyacı (kW) 8,0
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eşit olduğu sıcaklık değeri olan denge sıcaklığının 
15 °C olduğu aylar için yapılmıştır. Ayrıca hesap-
lamalarda on/off modu için üfleme ayar sıcaklığı 
20,5 °C alınmıştır. Ancak üfleme sıcaklığının 25 
°C’lere kadar ulaştığı görülmüştür. Sürekli kapa-
site kontrollü durumda TSUP+ ile TEXT arası sıcaklık 
farkı olan ΔTSUP :1 °C olacak şekilde analiz yapıl-
mıştır. 

On-off kontrollü sistem sıcaklık dağılımları teorik 
olarak hesaplanmış ve Şekil 4’de verilmiştir. 

Sürekli kapasite kontrollü sistem ile on-off kontrol-
lü sistem performans göstergesi olan COP değerleri 
teorik olarak hesaplanmış ve Şekil 5’de verilmiştir.

Sürekli kapasite kontrollü sistem ile on-off kontrol-
lü sistem karşılaştırması % kazanç olarak hesap-
lanmış ve Şekil 6’da verilmiştir. Burada kompresö-
rün on-off ve değişken hızlı çalışması durumunda 
enerji tüketimleri arasındaki fark göz önüne alına-
rak kazanç hesabı gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmada, ısı pompası entegre edilmiş hava-
landırma ünitesi için optimum tasarım kriterleri ve 
verimin ifadesi ele alınmıştır. On/off ya da kade-
meli kontrollü ısı pompaları kısmi yüklerde yük-
sek güç kullanımı nedeniyle ısı pompasının on-off 
çalışma yerine sürekli kapasite kontrollü olarak ta-
sarlanması düşünülmüştür.

Bilindiği üzere binalarda enerji performansının 
yüksek olması için enerji dönüşüm sistemlerinin 
yüksek verime sahip olması gerekir. Bu açıdan 
bakıldığında bir binada enerji kullanımının yoğun 
olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri 
oldukça önemli olup ısı pompalı ısı geri kazanımlı 
havalandırma sistemi kullanımı enerjinin verimli 
kullanımına katkı sağlama potansiyeli yüksektir. 
Çünkü, ısı geri kazanımlı havalandırma cihaz-
larında egzoz kanalı ile taze hava besleme kanalı 
arasında çalışan ısı pompası ile üfleme havasının 
iç ortam sıcaklığına getirilmesi ile taze havanın 

Tablo 4. Örnek Isı Pompalı Rotorlu Isı Geri Kazanım Ünitesi Performans Çıktıları
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Şekil 4. Ocak ve Kasım aylarında on-off kontrollü sistemin üfleme sıcaklıkları

Şekil 5. Örnek sistem COP değerleri değişimi
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odanın bir başka kaynaktan soğutulması veya ısı-
tılması gereksinimi ortadan kalkar. Ayrıca ısı pom-
pasının ısı kaynağının (soğutma çevriminde soğuk 
kaynağın) ısı değiştirici verimi nedeniyle henüz dış 
ortam sıcaklığına ulaşmamış egzoz havası olması 
nedeniyle ısı pompasının (soğutma çevriminin) ve-
rimi artar. Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte 
olan ErP yönetmeliği (“Eko Tasarım Yönetmeliği” 
ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği”) gereği bu ül-
kelere ürün satışı söz konusu ise bu durumda ülke-
mizde üretilen cihazlar için bu kurallara uyulması 
ve etiket yapıştırılması gerekli olmaktadır. 2018 
yılında yürürlüğe giren standarda göre ısı geri ka-
zanımlı havalandırma sistemlerinde enerji verimli-
liği minimum %67’den %73’e çıkarılmıştır. 

Bu kriterlerin sağlanabilmesi için, söz konusu ısı 
geri kazanımlı ısı pompalı havalandırma cihazları-
nın tasarımında uyulması istenen parametreler şu 
şekilde belirlenmiştir:

• Taze hava üfleme sıcaklığının emiş sıcaklığı-
na eşit veya ondan en fazla 1 °C büyük (yaz 
için küçük) olması.

• Egzoz havası sıcaklığının dış hava sıcaklığına 
eşit veya ondan en fazla 1 °C küçük (yaz için 
büyük) olması (sıcaklık oranı minimum yüzde 
yüz olmalı).

• Mevcut ürünlerle karşılaştırılabilir maksimum 
COPsys değerine ulaşılması.

• Isı geri kazanım rotoru ve ısı pompası maliyet-
lerinin toplamının minimum olması. 

Isı pompası performans testleri yapılmalı ayrıca 
kullanılacağı coğrafi konuma göre (farklı TODA 
sıcaklıklarında) tasarımının gerekliliği araştırıl-
malıdır. Bir diğer önemli husus tasarımda COPsys 

değerini maksimum yapan rotor verimi ve EN 308 
test şartlarına göre yapılan tasarımın performansı-
nın kontrolü yapılmalıdır. 

Isı pompalı ve ısı geri kazanımlı (HP+HR) hava-
landırma ünitesi için çalışma şartlarında ErP verim 
şartını yerine getirdiği de gösterilmelidir. Konut 
dışı cihazlar için ErP direktifinin deklarasyon de-
bisi (nominal flow rate) konusunda bir eksik tanım-
lama içinde olduğu düşünülmektedir. Cihazların 
deklarasyon debileriyle ilgili olarak öneriler,

• Konut dışı cihazlar için ev tipi cihazlarda oldu-
ğu gibi deklarasyon hava debisi yerine nomi-
nal hava debisi tanımı getirilebilir. Maksimum 
ve nominal hava debisi arasında bir ilişki ku-
rulabilir (ev tipi cihazlarda olduğu gibi).

• Her cihaz için kullanım noktasında deklaras-
yon yapılabilir. Bu durum işleyiş açısından 
çok zor olabilir. Çünkü üretilen cihaz direk son 
kullanıcıya satılmıyor. Arada distribütör ve/
veya ara satıcılar yer alabiliyor. Bu durumda 
üreticinin sattığı cihazın hangi çalışma nokta-
sında kullanıldığını bilmesine imkan yok.

• Eco design kurallarına (cihaz üzerine yapıştı-
rılan enerji etiketi üzerine) cihazın deklaras-
yon hava debisinden daha yüksek bir hava de-
bisinde kullanılamayacağı ibaresi eklenebilir.

Sürekli kapasite kontrollü sistem kullanımının sağladığı verim artışı

Şekil 6. Örnek sistem on-off ile sürekli kapasite kontrollü ısı pompalı sistem kazanç karşılaştırması
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Sürekli kapasite kontrollü ve ısı pompalı havalan-
dırma ünitesi verilen şartlarda performans analizi 
incelendiğinde on/off çalışma durumuna göre yıl-
lık ortalama %49’luk bir kazanç sağladığı, hava 
üfleme sıcaklıkların tasarım kriterlerinde ifade 
edilen 1 °C’lik toleranslarda kaldığı (on/off çalış-
mada 4-6 °C’lere ulaşmaktadır), performans kat-
sayısının on/off çalışmadan daha yüksek olarak 
7’lere ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak, ısı geri 
kazanımlı ısı pompalı havalandırma ünitelerinde 
tasarım parametreleri ve kontrol parametreleri bir-
likte göz önüne alınarak performans ve ekonomik 
anlamda optimize edilmelidir.
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Araç Klima Sistemlerinde Lejyoner Hastalığının 
Biyolojik Risk Etmenleri Açısından İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada araçlarda kullanılan klima sistemlerinin yapısı, çalışma prensibi ve 
parçaları incelenmiş olup, özellikle klima bakımı ve filtre sistemlerinin kullanıcılar 
için risk oluşturabilecek durumları dikkate alınmıştır. Bu risklerin azaltılması veya 
tamamen önlenebilmesi için klima parça ve sistemlerinin bakım ve değişim süreleri 
nedenleriyle birlikte ele alınmıştır. Özellikle klima sistemlerinin gerekli bakımla-
rının yapılmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek risklerden biri olan Legionella 
pneumophilia bakterisinin neden olduğu Lejyoner hastalığı ve bu hastalığın klima 
sistemleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. Bu tip mikroorganizmaların araç klima sis-
temlerinde oluşumunun yanı sıra, hastalıktan korunmak ve hastalık riskinin en aza 
indirgenebilmesi için alınması gereken önlemlere yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca 
klima sistemlerinin sıkça kullanıldığı ulaşım sektöründeki çalışanların bu tür risk-
lere maruz kalma olasılığı hakkında farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the structure, working principle and parts of the air conditioning sys-
tems used in the vehicles are examined, and especially the conditions of air con-
ditioning maintenance and filter systems that may pose a risk to the users have 
been taken into consideration. In order to reduce these risks or to prevent them 
completely, the maintenance and replacement periods of air conditioner parts and 
systems are discussed together with their reasons. Legionnaires’ disease caused by 
Legionella pneumophilia bacteria, which is one of the risks that may arise especial-
ly when the necessary maintenance of air conditioning systems are not performed, 
and the relationship between this disease and air conditioning systems have been 
examined. In addition to the formation of these types of microorganisms in vehicle 
air-conditioning systems, measures to be taken to prevent disease and to minimize 
the risk of disease are included. In the study, it is also aimed to raise awareness 
about the possibility of exposing employees to such risks in transportation sector 
where air conditioning systems are used frequently.
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Vehicle Air Conditioning Systems, Legionnaires’ Disease, Legionella Pneumophil-
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1. GİRİŞ

İklimlendirme sistemlerinin otomobillerde kul-
lanımı, ilk ortaya çıktığı yıllar olan 1940’lardan 
günümüze kadar oldukça yaygınlaşmıştır. Baş-
langıçta lüks olarak görülen bu sistemler özellikle 
1990’lardan sonra hızla yaygınlaşarak, bugün kul-
lanıcılar için vazgeçilmez bir sistem haline gelmiş-
tir.

Hızla gelişen teknoloji ve artan alım gücü ile bir-
likte klima sistemlerinin araçlarda kullanımı, kon-
for gereksinimi olarak standart bir sistem olmasını 
sağlamıştır. Kullanılan araç sayısı ve ulaşılması 
gereken mesafeler arttıkça da insanların günlük 
olarak araçlarda geçirmiş olduğu süreler artmıştır. 
Bu durum, taşıtlarda kullanılan klima sistemlerini 
kullanan insanların maruz kalabileceği bazı risk-
leri ortaya çıkarmaktadır. Literatürde taşıt kliması 
üzerinde yapılan çalışmalar genellikle sürücünün 
ısıl konforu, soğutucu akışkan sıvılarının perfor-
mans ve verim düzeyleri, klima sistemlerini oluş-
turan parçaların tasarımları gibi çalışmaları içer-
mektedir. Bunun yanı sıra klima kullanımına bağlı 
olarak karşılaşılabilecek fiziksel ve biyolojik risk-
ler üzerine yapılan çalışmalar, bu maruziyetlere 
sebep olan faktörler için farkındalığın arttırılması 
açısından büyük önem arz etmektedir.

Literatürde, araştırmacılar tarafından Legionel-
la pneumophilia bakterisi ve neden olduğu lejyoner 
hastalığının araç klima sistemleri ile olan ilişkisi 
konusunda bir takım çalışma ve analizler yapılmış-
tır. [1-9]

1976’daki keşfinden bu yana Legionella pneumop-
hilia bakterisi, tüm dünyada zatürre vakalarında 
giderek artan bir oranda rol oynamaktadır [1]. 
Özellikle otomobillerden kaynaklanan hava kay-
naklı enfeksiyonlar için de büyük bir endişe olarak 
ortaya çıkmaktadır. Araç klima sistemleri çalışma 
bakımlarından ele alındığında, Legionella pneu-
mophilia bakterisi için uygun bir geçiş ve üreme 
alanı olabilmektedir. Bu nedenle klima sistemleri-
nin belirli periyotlarla bakımı ve filtre değişiminin 
aksatılmadan yapılması büyük önem taşımaktadır. 
Araçlarda geçirilen zaman arttıkça bu tip bakte-
rilerden kaynaklanan hastalıklara yakalanma ris-
kinin arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Araçlarda 
karşılaşılan biyolojik maruziyetler, araçta geçirilen 
zaman ve arabadaki yolcu sayısı ile doğrudan iliş-
kilidir. Ayrıca yolculuk yapanların yaşı ve bağışık-
lık durumları gibi değişkenler de bu maruziyetin 

sonucunu etkilemektedir [2].

Araç sürücülerinin yanı sıra meslek olarak araç-
larda daha çok zaman geçiren ulaşım sektörü 
çalışanları, klima kullanımından kaynaklanan 
lejyoner hastalığına yakalanma açısından daha 
fazla risk altındadırlar. Polat vd. şehirlerarası oto-
büs sürücülerinde lejyoner hastalığı ile klimaların 
evaporatörlerindeki su bazlı biyofilmler arasında-
ki olası bağlantılarını araştırmış, sürücülerin ve 
yardımcılarının otobüslerin iklimlendirme ve hava 
sirkülasyon sistemlerine doğrudan ve uzun süreli 
maruz kalmaları nedeniyle daha yüksek risk al-
tında olduklarını belirtmiştir. Çalışmada özellikle 
iklim olarak sıcak ve nemli bölgelere yapılan uzun 
seyahatlerde, otobüslerin iç havalandırma sistem-
leri vasıtasıyla sürücülerin yüzlerine doğrudan 
gelen hava akımının, bakterilerin bu ünitelerde 
düşük kolonizasyona sahip olmalarına rağmen ki-
şinin maruziyetine yol açabildiği belirtilmektedir. 
Araç klima sistemleri çalışma prensibi olarak her 
ne kadar bina tipi soğutma sistemlerine benzese 
de yapısal bir takım farklılıklara sahiptir. Legio-
nella pneumophilia bakterisinin üreyebilmek için 
sabit sıcaklık ve nem oranına ihtiyacı olduğundan, 
araç klima sistemlerinin daha kısa olan yapısı ve 
kullanılan materyallerin farklılığı nedeniyle bakte-
rinin iyi bir üreme alanına sahip olmasını zorlaş-
tırabilmektedir. Bu durum klima sisteminin nemli 
bölümlerindeki bakteri sayısının daha az görülme-
sine neden olmaktadır. Ayrıca araç klimalarının 
kapalı bir sirkülasyon sistemine sahip olması, bak-
terilerin üreyebilmesi için gerekli olan bu ortam 
parametrelerinin sürekliliğini engelleyici bir etki 
yapmaktadır. [3]

Legionella pneumophila bakterilerinin araçlarda 
havalandırma ve iklimlendirme sisteminden araç 
içine geçebilmesi için öncelikle klima filtrelerin-
den geçmesi gerekmektedir. Bakteri dış ortamda 
aerosol halde bir formda bulunmakta ve klima 
filtresine bu formda tutunmaktadır. Ayrıca nem, 
yağmur suyu, toprak ve diğer mikroorganizmalar 
gibi çevresel koşulların varlığı da bakteri üremesi-
ni arttırabilmektedir. Ioanna G. Alexandropoulou 
vd. çalışmalarında, çeşitli araç klima sistemlerinin 
kullanılmış kabin hava filtrelerini kültür ve mole-
küler yöntemlerle analiz ettiklerinde bu filtrelerin 
yaklaşık %33’ünde Legionella pneumophila bak-
terisine rastlamışlardır. Ayrıca bakterilerin tümü-
nün bu filtrelerden geçemeyeceğini, dolayısıyla 
filtrelere tutunarak hayatta kalabileceğini ve belirli 
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koşullar altında yolcu kabinine yeniden yayılabile-
ceğini de belirtmişlerdir. [4]

Topraktaki mikroorganizmalar, toz veya çamur par-
tiküllerinden biyoaerosoller yoluyla solunum siste-
mine girebilmektedir. Miaskiewicz-Peska E. vd. 
araç klima sistemleri üzerine yapmış oldukları ça-
lışma, filtrelerin biyoaerosoller için %100 filtreleme 
yapamadığını göstermiştir. Ayrıca biriken mikro-
organizmaların filtrelerden hava kanallarına ve son 
olarak iç ortamlara 30 m/s kadar yüksek hava akış 
hızına kadar dağıldığını belirtmişlerdir. [5]

Vonberg vd. çalışmalarında, mikroorganizmaların 
kabine girişini en üst düzeyde engellemek için araç 
klima sistemlerinde hava filtrelerinin kullanıldığı-
nı, fakat klima sisteminin kullanılması ile otomo-
bilin içindeki mikroorganizmaların %81,7 ve küf 
sporlarının sayısını %83,3 oranında azaltılabildiği-
ni belirtmişlerdir. Ayrıca filtrelerin düzenli olarak 
değiştirilmesiyle birlikte alerjik reaksiyon riskini de 
azaltmanın mümkün olabileceğini eklemişlerdir. [6]

Araçlarda bulunan cam yıkama suyu rezervuarının 
da Legionella pneumophila bakterisi için üreme 
alanı olabileceği ihtimali söz konusudur.  Anders 
Wallensten vd. yaptıkları çalışmada, silecek suyu 
deposundaki durgun suda bulunan Legionella 
pneumophila bakterilerinin, klima kullanımıyla 
birlikte havalandırma kabininden aracın kabini-
ne girebileceği ve bu sayede bulaşma riski ortaya 
çıkarabileceğini belirtmişlerdir. Bazı kimyasal 
cam yıkama sıvılarının kullanılmasıyla Legionel-
la pneumophila bakterilerinin rezervuardaki üre-
melerinin engellenmesi ve araçta bulunan kişilere 
bulaşma riskinin azaltılabilme ihtimalinden söz 
etmişlerdir. [7]

Klima arızalarının zaman geçirilmeden yapılması 
büyük önem taşımaktadır. A. Pınar vd. çalışmala-
rında, arızalı bir araç klimasının yoğunlaştırıcı-
sından sızan  suyun  potansiyel Legionella pneu-
mophila kaynağı olabileceği ve aracın uzun mesafe 
kullanımında buradan sızan su ile vakanın hastalık 
gelişimi ile ilişkisinin olabileceğini belirtmiştir. [8]

Lejyoner hastalığının sektörel olarak en çok ulaş-
tırma alanında görüldüğü kaydedilmiştir. R. Saka-
moto vd. hurdaya çıkarılan araçların evaporatörle-
rinden aldıkları sürüntü numunelerinin moleküler 
analizini yaparak bunların %50’sinin Legionella 
pneumophila için pozitif olduğunu belirtmişlerdir. 
[9]

Günümüzde, klima kullanımından kaynaklanan 
biyolojik risklerden en önemlilerinden biri olarak 
Legionella pneumophila bakterisi ve bu bakteri-
nin neden olduğu lejyoner hastalığı hakkında araç 
kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve farkındalık-
larının arttırılması, üzerinde durulması gereken 
başlıca konulardandır. Özellikle taksi ve uzun yol 
sürücüleri gibi çalışanlar için büyük bir risk oluş-
turan bu bakterinin neden olduğu lejyoner hastalı-
ğı, her yıl binlerce insanda görülmektedir. Hastalı-
ğın belirtileri gribal enfeksiyon ve tipik zatürreye 
benzediğinden, maruz kalan kişiler bu hastalığın 
genellikle klima kaynaklı olabileceğinin farkında 
olmamaktadırlar. Bu nedenle hastalığın meydana 
gelme durumlarının klima sistemleriyle olan iliş-
kisinin araştırılması, bu konuda bir farkındalık ge-
liştirebilmek ve mevcut riski önlemek için alınması 
gereken tedbirler adına önemli bir yere sahiptir. Bu 
çalışmada araç klima sistemlerinin yapısal olarak 
kullanıcılar üzerinde neden olabileceği olumsuz 
etkiler ve bu etkilerden kaynaklı risklerin meydana 
getirdiği lejyoner hastalığı incelenmiştir. Çalışma-
da ilk olarak araç klima sistemlerinin yapısı, ça-
lışma prensibi ve parçaları açıklanmış, araç kulla-
nıcılarının maruz kalabileceği bazı etkilerden söz 
edilmiştir. Bununla birlikte literatürdeki çalışma-
lar yorumlanarak, klima kullanımından doğan bu 
hastalık riskinin en aza indirgenmesi için alınması 
gereken önlemlere yer verilmiştir. 

2. ARAÇ KLİMA SİSTEMİNİN YAPISI ve 
ÇALIŞMA PRENSİBİ

“Klima” rahatlık veren bir ortam sıcaklığı sağla-
yabilmek için aracın içindeki havayı soğutan veya 
nemini alan bir ünitedir. [10]

Araçlarda kullanılan iklimlendirme sistemleri, dı-
şarıdan araç içine alınan havayı filtreleyen, nem 
dengelemesi yapan, hava akış hızını ayarlayan, 
araç içini ısıtan veya soğutan sistemler olup, özetle 
kullanıcıların termal konforunu sağlamaktadırlar. 
Çalışma mantığı olarak ise, maddenin sıvı fazdan 
gaz haline geçerken ısı alması ve tersi durumda da 
yani sıvıdan gaz fazına geçerken ısı vermesi esası-
na dayanır. [11]

Araç klimaları, buhar sıkıştırmalı soğutma çev-
rimi prensibine göre çalışırlar. Yukarıda da be-
lirtildiği gibi klima sistemindeki gazın, sıvı hale 
dönüştürülmesi için öncelikle sıkıştırılması ve so-
ğutulması gerekir. İlk olarak klima gazı kompresör 
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tarafından kondensere sıkıştırılır ve bu sayede ba-
sıncı ve sıcaklığı artar. Gaz, kondenserden geçer-
ken ortalama 60 °C sıcaklıkta sıvılaşır. Otomobil 
hareket ederken dış hava ile soğutulan kondenser, 
araç durduğunda kondenser fanı ile soğutulur. 
Yüksek basınçlı sıvı klima gazı, genleşme valfin-
den geniş bir hacme geçerken basıncı düşer. Sıvı 
olan klima gazı evaporatörde buharlaşırken çevre-
deki ısıyı toplar. Evaporatör yüzeyi ve çevresi -10 
°C ile -18 °C'ye kadar soğur. Bu soğuma sayesinde 
meydana gelen serinlik, kumanda edilerek evapo-
ratör fanı aracılığıyla otomobilin içine aktarılır. Bu 
olay, soğutucu gazın buhar halden tekrar sıvı hale 
geçmesiyle tekrarlanır [12].

Kompresör: Soğutucu akışkanın basıncını yük-
seltir. Bu esnada soğutucu akışkanın sıcaklığı da 
artar.

Kondenser (Yoğunlaştırıcı): Soğutucu akışkanın 
gaz olarak girdikten sonra ısısını çevreye vererek 
sıvı hale geçtiği bölümdür.

Kurutucu: Radyatörden gelen sıvı soğutucunun 
kurutucu filtrede nemi alınır ve filtre edilir. Sade-
ce sıvı haldeki soğutucunun geçmesine izin verir. 
Sistem içerisindeki soğutucu burada depo edilir.

Genleşme valfi: Soğutucu akışkan basıncını iste-
nilen buharlaştırıcı basıncına düşürmeye yarayan 
sistem elemanıdır.

Evaporatör (Buharlaştırıcı): Soğuk ve düşük ba-
sınçlı gazı buharlaştırır, bu esnada araç içindeki 
ısıyı emer.

2.1. Klima Sisteminde Kullanılan Gazlar

Araçlarda kullanılan soğutma gazı basınçta kendi-
liğinden buharlaşan özellikte olmalıdır.

• Soğutucu gazların bazı kimyasal ve fiziksel 
olmalı, ekonomik ve emniyetli olmaları gerek-
mektedir.

• Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır.
• Atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı düşük 

olmalıdır.
• Yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır.
• Ucuz ve kolay temin edilebilir olmalıdır. [14]

En çok kullanılan soğutucu gazlar;

R-12 Gazı (CFC-12 Klorofluorokarbon): Genel 
olarak iklimlendirme sistemlerinde ilk kullanılan 
gaz olup, 1974 yılında ozon tabakasını tahrip ettiği 
ve atmosferde meydana getirdiği sera etkisi sonucu 
sıcaklık artışlarına neden olduğu ortaya atılmış ve 
bu etkileri zaman içinde kanıtlanmıştır. Bu neden-
le yeni tip soğutucu gaz çalışmaları başlatılmış ve 
Forane gazlarının (R-11, R-12, R-113, R-114, R-115) 
kullanılmasına zamanla son verilmiş ve üretimi 
1992 yılında tamamen durdurulmuştur. Bunun ye-
rine nitekim daha zararsız olan R-134a gazı kulla-
nılmaya başlanmıştır. 1995 yılı itibariyle de R-134a 
gazının kullanımı zorunlu hale gelmiştir. [15]

R-134a Gazı (HCF-134a Hidrofluorokarbon): 
R-134a gazı 1995 yılından beri kullanılmakta olup, 
ozon tabakasına zarar vermeyen fakat kısmen sera 
etkisine yol açtığı bilinmektedir. [16]

Şekil 1. Buhar sıkıştırmalı klima soğutma çevrimi [13]
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2.2. Klima Sisteminin Genel Kontrolleri ve 
Bakımları

İklimlendirme sistemlerinin verimli çalışabilmesi 
için klima sistem elemanlarının araç servis katalog-
larında belirtilen yıl veya kilometreye erişmesiyle 
bakım ve kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. 
Genel kontrol ve bakım sırasında ise; klima verim 
ve performans testleri, soğutucu akışkan kaçak ve 
seviye kontrolleri veya değişimi yapılmaktadır. Bu 
test ve kontrollerde yapılan değerlendirmelere göre 
de sistemin devre elemanlarının kontrol ve bakım-
ları titizlikle yapılmalıdır. Klima sistemlerinde en 
sık yapılması gereken kontrol ve bakım işlemi ise 
filtrelerin kontrolü ve değişimleridir.

Ayrıca araç kullanıcılarının bilgilendirilmesi, far-
kındalıklarının arttırılması ve bu sayede klima 
sistemlerinin belirlenen periyotlarda bakımlarının 
yapılması ile biyofilm oluşumunun engellenmesi 
şeklinde riskleri azaltmaya yönelik uygulamalar 
yapılmalıdır.

2.3. Partikül (Polen) Filtresinin Kontrolü ve 
Değişimi

Klima sistemlerinde kullanılan iki çeşit filtre var-
dır. Birinci tip filtre fiber yapıdadır ve araç içine 
giren toz ve polenlerin yaklaşık olarak %90’ını tu-
tar. Bunlar tek kullanımlık olup gözenekleri toz ve 
pislik dolduğunda içinden geçen havayı süzemez 
duruma gelir ve mutlaka değiştirilmesi gerekir. 
Genellikle polen filtreleri araçlarda iç kabinde ön 
konsolun alt kısmında bulunmaktadır [15].

İkinci tip filtreler ise aktif karbon içeren filtrelerdir 
ve kötü kokuları da temizleme özelliğine sahiptir. 
Bu tip filtrelerde egzoz gazlarının kokularını ve 
yanma tortularını emen aktif karbon bulunmak-
tadır. Bu tip filtreler temizlenebilir olup, kirlendi-

ğinde sökülüp yıkandıktan sonra tekrar kullanıla-
bilir özelliktedirler. Ancak temizleme esnasında 
üzerinde biriken toz, sinek ve böcek ölüleri, yağ 
birikintileri, havadaki asit parçacıkları sıcaklıkla 
birleştiğinde insan sağlığını olumsuz yönde etkiler 
ve solunum sistemine zarar verebilir, ayrıca aler-
jik hastalıklara yakalanılmasına neden olabilir. Bu 
nedenle temizlenmesinden ziyade yenisi ile değiş-
tirilmesi bu riskleri ortadan kaldırmak için oldukça 
önemlidir. 

Polen filtresi değişimi ihmal edilmemelidir. Deği-
şim süresiyle ilgili olarak değişik fikirler olmasına 
rağmen otomobil üreticileri ve servisler genellikle 
yılda en az bir kere bu filtrelerin değiştirilmesini 
öngörmektedirler. Şayet araç daha çok tozlu ortam-
larda kullanılıyorsa bu değişim süresinin kısalması 
kullanıcının sağlığı açısından daha önemli hale ge-
lecektir. Buna uyulmadığında ise polen filtresi kısa 
sürede tıkanacak ve araç içine giren temiz hava 
hissedilir derecede düşecektir.

2.4. Klima Sistemi Bakteri ve Koku Temizliği 

Klimadan gelen kötü kokular genellikle evapora-
tör üzerindeki bakteri ve diğer mikroorganizma-
ların kontrolsüz büyümesinden kaynaklanır. Bu 
mikroorganizmalar klima çalışırken dış ortamdan 
havayla evaporatöre çekilirler. Burada nem, klima 
kokusunun oluşumuna katkıda bulunur. Sistemde-
ki soğuk yüzeylerde yoğunlaşan nem, klimanın 
kapatılmasıyla sistemde kalır ve bazı yüzeylere 
yapışır. Havadaki mikroorganizmalar evaporatör-
de kalan bu nemle birleşir. Evaporatördeki ılık, ka-
ranlık, nemli koşullar bakteri ve küf için büyüme 
ortamı sağladığı gibi küf kokusunu da yaratır. Bu 
nedenle sistemin belirli aralıklarla bakteri üreme-
sini engellemek için temizlenmesi gerekir. Bunun 
için en iyi yöntem evaporatörün sökülüp temizlen-

Şekil 2. Kirli ve temizlenmiş evaporatör [17]
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mesidir. Fakat bu işlem pahalı ve zaman alan bir 
işlem olduğundan, söküm yapılmaksızın temizle-
me yöntemlerine başvurmak daha mantıklı olabi-
lir. Piyasada bunun için üretilmiş dezenfektanlar 
kullanılmaktadır. Bunun için servislerden yardım 
alınarak, temizliğin optimum düzeyde yapılması 
tavsiye edilmektedir. Kullanılan dezenfektanların 
asit, yakıcı, aşındırıcı madde, duman çıkarmayan, 
uçucu organik madde içermeyen ve doğada çözü-
nebilir, araçlarda kullanılan plastik, lastik ve me-
tal yüzeylerde güvenle kullanılabilecek bileşenler 
içermesine dikkat edilmelidir. Ayrıca nemin klima 
yüzeyine yapışmasını engelleyen ve damlacık ha-
line getirip akmasını sağlayan nitelikte ürünler de 
mevcuttur. Bu yöntemle, uygulanan yüzeylerde ko-
kuya neden olan mikroorganizmaların dezenfeksi-
yonu hem kısa sürede hem de az maliyetle gerçek-
leştirilmiş olur.

Bir diğer yöntem olan ozonlama ise ozon jenera-
törü denilen cihazlarla gerçekleştirilir. Ozon gazı, 
havada asılı kalan; virüs, bakteri, mantar gibi bi-
yolojik risk oluşturabilecek enfeksiyon kaynakları 
üzerinde bilinen en kuvvetli ve tek doğal dezen-
fektandır. Tüm kapalı ortamlarda ve araçlarda da 
kullanılabilen bu sistemle tüm bakteri, virüs, küf, 
mantar ve diğer kötü koku kaynakları yok edilmiş 
olur. Günümüzde sıklıkla kullanılan bu yöntem de 
pratik olmasının yanı sıra bilinen en temiz yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. LEGİONELLA PNEUMOPHİLİA 
BAKTERİSİ ve LEJYONER HASTALIĞI

Araç klimalarının iyi temizlenmemesi ve bakım-
larının yapılmaması nedeniyle klima sistemlerinde 
ve özellikle filtrelerde üreyen bakteri, mantar ve 
alerjik maddeler klima fanı ile birlikte aracın iç 
ortamına zerrecikler halinde yayılarak, insanların 
solunum yollarına ulaşabildiği ve birtakım hasta-
lıklara neden olabildikleri bilinmektedir.

Klima sistemlerinin neden olduğu mikrobik hasta-
lıklardan en sık görüleni ise lejyoner hastalığı ve 
bu hastalığa neden olan Legionella pneumophila 
adı verilen bakteridir. Hastalık ilk olarak 1976 yı-
lında Pensilvanya Lejyonerlerinin yaptığı bir top-
lantıdan sonra salonda bulunan kişilerde görülmüş 
ve bunun nedeni olarak salondaki havalandırma 
sisteminden kaynaklandığı açıklanmıştır. Hasta-
lığın 1977 yılında tanımlanmasıyla bu zatürre ti-
pinin bilinen zatürreden farklı olduğu belirtilmiş 

ve bu bakterinin yol açtığı hastalığa da Lejyoner 
Hastalığı adı verilmiştir [18].

Lejyoner hastalığının her yıl artış gösterdiği ve 
Avrupa’da 1995’ten günümüze 3 kat, ABD’de ise 
2000 yılından bugüne yaklaşık 4 kat arttığı ve 
yılda 8-18 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hasta-
neye yattığı belirtilmiştir [18]. Avrupa’da, bildiri-
len vaka sayısı 2011’de 4.921’den 2018’de 11.343’e 
yükselmiştir. ABD’de ise, bildirilen vakaların sa-
yısı %300’lük bir artışla 2005’te 2.301’den 2018’de 
7.104’e ulaşmıştır. Küresel olarak, hastalıktan kay-
naklı ölüm oranı ise %2,2-10,3 arasında değişmek-
tedir. [19]

Ülkemizde ise 1996 yılından beri Lejyoner Hasta-
lığı Kontrol Programı yürütülmesine rağmen [20], 
hastalıkla ilgili sağlıklı ve güncel istatistiki verile-
rin ve çalışmaların olmaması nedeniyle yıllık hasta 
sayısı gibi veriler bilinememektedir. Zatürre va-
kalarının %5-10 civarı lejyoner hastalığı kaynaklı 
olduğu tahmin edilmektedir. Lejyoner hastalığı 
genellikle yaz ve sonbahar başlarında sıklıkla gö-
rülmektedir [21].

Legionella pneumophila bakterisi 25-37 ºC sıcak-
lık aralığında üremesini sürdürebilmektedir. 20 °C 
altında üreme hızı belirgin düşük iken, 30 °C’den 
itibaren, diğer birçok mikroorganizmanın üreye-
meyeceği 40-50 °C aralığında rahatlıkla üreyebil-
diği bilinmektedir [22]. En uygun pH değeri 6,9 
olmakla birlikte 5,5-9,2 pH aralıklarında olmakla 
birlikte 6-6,7 mg/lt erimiş oksijen konsantrasyonu 
da bu bakterilerin çoğalması için en uygun değer-
lerdir [21, 23].

Hastalık insandan insana bulaşmamakla birlikte 
bakterinin bireye bulaşması ve akciğerlere ulaş-
ması için iki yol olduğu kabul edilmektedir. İlk 
olarak, bakteri önce üst solunum sistemine yerle-
şip daha sonra akciğere ulaşabilir. İkinci yol olarak 
ise, bakteri içeren ve havada asılı kalan küçük su 
damlacıklarının (aerosol) nefes yoluyla akciğerle-
re ulaşabilmesi gösterilebilir [20]. Bakteri üreme-
sinin bulunduğu su kaynağı ile her temas hastalık 
yapma riski oluşturmasa da tesisatlarda veya klima 
sistemlerinde bulunması ve bu yolla nefes alma 
sırasında akciğerlere ulaşması nedeniyle hastalık 
oluşabilmektedir. Legionella pneumophila bakte-
risi, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve 
sıcaklıkta çoğalıp buralardan ortam havasına da-
ğılmaktadır. Bu nedenle kalabalık ve havalandır-
ma sistemlerinin kullanıldığı kapalı ortamlarda ça-
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lışanlar en riskli meslek gruplarındandır. Hastalık, 
ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan vücudun 
tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve ölü-
me kadar sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle hasta-
nın bağışıklık sistemi de bu seyirde büyük önem 
taşımaktadır. Bakteri, bağışıklık sistemi güçlü bir 
kişiye bulaşsa bile çoğu kez hastalığa neden olma-
yabilir. Bireylerin sahip olduğu bazı risk faktörleri 
hastalığın gelişmesine olanak sağlar. Bu risk fak-
törleri genellikle kişinin solunum yolu direncini 
veya genel vücut direncini zayıflatan etkilerdir. Bu 
nedenle bebekler, yaşlılar, sigara içenler, alkolik-
ler, kalp-damar hastaları, kronik bronşit hastaları, 
şeker hastaları, böbrek hastaları, bağışıklık sistemi 
baskılanmış olanlar, kortizon kullananlar ise art-
mış risk altındadırlar. Ayrıca bakterinin kolonizas-
yon düzeyi ve bakteri bulunan ortama maruziyetin 
yoğunluğu da hastalığa yakalanma riski için göz 
önünde bulundurulması gereken kriterlerdir [24, 
25].

Hastalık belirtileri genellikle bakterinin vücuda 
girişinden itibaren 2 ile 10 gün arası bir süre içinde 
ortaya çıkmaktadır. Öncelikle vücutta kırgınlıkla 
başlayan belirtiler, yorgunluk şikayeti, kas ve ek-
lem ağrıları, baş ağrısı, hafif-orta arası bir ateş, 
burun akıntısı ve boğaz yanması şeklinde devam 
eder. Daha sonra kesik ve hafif bir öksürük ile 
ateş 38,5 derece civarında seyredebilir. Tedaviye 
başlanılmadığında hastalık bronşlara ilerleyebilir 
ve bununla beraber 40 derece civarında ateş ve tit-
reme görülebilir. Bilinen zatürreden farklı olarak, 
akciğere ait şikâyetlerden ziyade genellikle ateşin 
yanı sıra yaygın kas ve eklem ağrıları, halsizlik, 
baş ağrısı ve huzursuzluk görülmektedir. Kuru 
olarak başlayan öksürük daha sonra balgamlı hale 
gelir. Ağır seyreden vakalarda nefes darlığı, kanlı 
balgam, konsantrasyon bozukluğu, ajitasyon gibi 
durumların yanı sıra komaya kadar giden süreçler 
izlenebilir. Kesin teşhis için uygun klinik ve rönt-
gen taramalarının yanı sıra balgam, kan ve idrar 
tetkikleri de gerekebilmektedir. Tedavide uygun 
doz ve süre ile antibiyotikler verilir. Ancak, teda-
viye dirençli olgularda kültür yapılması gerekebilir 
[26].

4. SONUÇ

Son yıllarda artış gösteren lejyoner hastalığına, 
tipik zatürre veya solunum yolu enfeksiyonlarına 
benzerliğinden dolayı birçok ülkede tanı konulma-
dan tedavi yöntemine gidilmektedir. Bu nedenle de 

hastalığın toplumsal vaka sayıları tam olarak be-
lirlenememektedir. Özellikle ülkemizde mevsim-
sel olarak klima kullanımı ve hastalığın görülme 
sıklığındaki artış ilişkilendirilerek, bu mevsimler-
de lejyoner hastalığının ne kadarının klima kulla-
nımıyla alakalı olduğunu bulabilmek için gerekli 
çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. 
Sektörel olarak ele alındığında ise bunu gerçek-
leştirebilmek için, sektör çalışanlarının hastalığın 
oluşum nedenlerinin farkında olmaları son derece 
önemlidir. Bu kapsamda, biyolojik bir risk etmeni 
olan lejyoner hastalığı sadece sağlık çalışanları için 
değil, ulaşım sektörü çalışanları için de risk olarak 
görülmeli, bu konuda bir farkındalık oluşturul-
malı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu nedenle, 
ulaşım sektöründeki klima kullanımı ve hastalık 
ilişkisini ortaya koyabilmek için risk grubunda yer 
alan çalışanlar üzerinde daha kapsamlı çalışmala-
rın yapılması gerekmektedir. Bu yöndeki eksiklik-
lerin giderilmesiyle birlikte lejyoner hastalığının, 
bu alanda çalışanlar için de iş sağlığı ve güvenliği 
açısından meslek hastalığı olarak görülebilmesi-
nin önü açılmış olacaktır. Bunun yanı sıra yetkili 
kuruluşlar da toplum bilincinin oluşması için ta-
nıtıcı, bilgilendirici ve önleyici faaliyetleri yerine 
getirmeyi amaçlamalıdır. Bu sayede toplumun kli-
ma sistemlerindeki bu risk hakkında bilinçlendi-
rilmesi sağlanmış olacaktır. Tüm bu etkenler göz 
önünde bulundurularak, araç klimalarının bakım 
ve dezenfeksiyonunu aksatmadan yerine getirmek 
son derece önemlidir. Bu sayede hem araç klima 
sistemlerinin performans ve ömrü artacak hem de 
hastalık riskini ortaya çıkartan etkenler ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 
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Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu 
Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel 
İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada ıslak tip soğutma kulelerinde dolgu yüksekliğindeki değişikliklerin 
performansa etkisi incelenmiştir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda dört farklı 
yükseklikteki dolgunun ampirik hesaplama katsayıları çıkartılmıştır. Dezavantaj-
ları ve avantajları incelenmiştir. 1.500, 1.800, 2.100 ve 2.400 mm’lik dolgu yüksek-
liklerinde performans testleri yapılmıştır. Bu testlerde termal giriş çıkış sıcaklıkları 
ölçülmüş ve sonucunda termal hesaplama korelasyon katsayıları çıkartılmıştır. 
Termal performans testlerinin yapıldığı sırada dolgudaki basınç kaybı değeri de 
her koşulda ayrı ayrı ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda da farklı dolgu yüksek-
liklerinde, hava hızlarında ve su yüklerindeki hava direnci değerlerini veren gra-
fikler elde edilmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the effect of fill height changes on thermal performance of wet cooling 
towers are investigated. In the experimental study, four different cooling fill height’s 
empirical calculation coefficients are found. Disadvantages and advantages are 
examined. Performance tests were performed at fill heights of 1.500, 1.800, 2.100 
and 2.400 mm. In these tests, thermal input output temperatures were measured 
and thermal correlation coefficients were calculated. During thermal performance 
tests, the pressure loss value on cooling fill was measured separately in each con-
dition. With these measurements, graphs were obtained for different fill heights, air 
velocity and water loading values.
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1. GİRİŞ

Soğutma kuleleri ısı ve kütle transferi ile su soğu-
tan endüstriyel ünitelerdir. Sıcak su, dağıtıcı fıski-
yeler vasıtasıyla film tipi dolgu bloklarının veya 
sıçratma tipi dolgu yapılarının üzerine püskürtü-
lerek atmosfer havası ile su arasında geniş yüzey 
alanları oluşturulması sağlanır. Havanın ortama 
girişi mekanik çeşitli soğutma kulelerinde fan ve 
mekanik grup vasıtasıyla olurken doğal çekişli 
soğutma kulelerinde basınç dengesi ile sağlanır. 
Bu işlem sırasında çevrimdeki suyun bir kısmı gi-
ren havanın doymamış formda olması dolayısıyla 
buharlaşır. Su buharlaşırken bir yandan da enerji 
transferi olur bu enerji transferi ile de çevrim suyu 
soğur [1]. Şekil 1’de enerji santralinin su soğutma 
devresi görülmektedir. 

Şekil 1. Enerji santralinin su soğutma devresi [2]

Türbin çıkış buharı, basıncı ve ısı enerjisi azalmış 
entalpisi düşmüş çürük buhar, yüzey kondenserine 
giriş yaptıktan sonra soğutma kulesinden gelen so-
ğuk su boruların dış yüzeyiyle temas ederek buha-
rın yoğuşmasını sağlar. Bu yoğuşma sırasında sıvı 
faza geçen türbin çıkış buharı pompalar ile kazana 
giderek çevrimine devam eder. Bunun yanı sıra so-
ğutma kulesinden gelen suyun çevrimi ise yüzey 
kondenserinden sonra sıcaklığı ve entalpisi yüksel-
miş şekilde geri dönerek soğutma kulesinin sıcak 
su hattına gider. [3]

Sıcak su soğutma kulesinde önce su dağıtım kolek-
törlerine gönderilir. Sonrasında fıskiyelerde dağıtı-
larak, küçük su damlacıkları olacak şekilde dolgu-
ların üzerine püskürtülür. Dolgunun alt kotundan 
gelen soğuk ve entalpisi düşük hava sürekli olarak 
yüksek ısı ve kütle transfer alanlarında temas ku-

rar. Bu süre zarfında kuru hava neme doyarken bir 
miktar soğutma suyu buharlaşır. Soğutma kulesine 
sıcaklığı ve entalpisi yüksek olarak giren soğutma 
suyu soğuk olarak havuzda toplanırken, atmosfer 
havası yaklaşık %100’e kadar neme doymuş ve 
entalpisi yükselmiş şekilde bacadan kule ortamını 
terk eder. Burada havanın aldığı enerji ile suyun 
verdiği enerji birbirine eşittir. Bu denklik soğutma 
kulesindeki genel ısı transfer denkliğini oluştur-
maktadır. Kaybedilen su miktarı da sürüklenen ve 
buharlaşan su miktarına eşit olarak soğutma kule-
sinin kütle transfer denkliğini oluşturmaktadır. So-
ğutma kulelerinde soğutma rejimine ve ısı transfer 
rejimi gibi temel kriterlere bağlı olarak ortalama 
buharlaşma oranı çevrim su debisinin yaklaşık %1-
3’ü kadardır [4].

Literatürde ve sektörde çokça farklı tipte dizayn 
çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada karşı 
akışlı ve mekanik çekişli ıslak tip soğutma kulesi 
ile performans testleri yapılmıştır. Bu tip soğutma 
kulelerinde atmosfer havası ünite içerisine ünitenin 
alt kotunda bulunan panjurlardan giriş yapar. Son-
rasında yatayda iki tarafı akışa kapalı fakat dikey-
de iki tarafı açık olan dolgudan aşağıdan yukarıya 
doğru hareket eder. Karşılaştığı dirençler yani geç-
tiği bölgeler sırasıyla hava giriş panjuru, yağmur-
lama bölgesi, dolgu bölgesi, spreyleme bölgesi, su 
dağıtım hattı, damla tutucu bloklar ve aksiyal fanın 
giriş kısmından oluşmaktadır. Bu bölgelerin sade-
ce yağmurlama, dolgu ve spreyleme bölgelerinde 
ısı ve kütle transferi yapılmaktadır [5]. Diğer böl-
gelerin görevleri soğutma kulesinin sürekliliğinin 
sağlanması içindir. Şekil 2’de mekanik çekişli bir 

Şekil 2. Karşı akışlı soğutma kulesi çalışma prensibi 
[7]
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karşı akışlı soğutma kulesinin genel çalışma pren-
sibi gösterilmektedir. Detay özellik olarak panjur, 
dolgu blokları ve damla tutucular farklı bölgelerde 
olduğu için toplam basınç kayıpları çapraz akışlı 
soğutma kulelerine kıyasla bir miktar daha fazla 
olmaktadır. [6]

2. TEST DÜZENEĞİ ve KULLANILAN 
EKİPMANLAR

Soğutma kulelerinin performans ve basınç kaybı 
eğrileri için data kayıtları yapılırken Arnavutköy 
- İstanbul’da bulunan bir performans test istasyo-
nu kullanılmıştır. Test istasyonumuzda kullanılan 
alandaki ana mekanik ekipman listesi ve teknik 
özellikleri aşağıda madde madde belirtilmektedir.

2.1. Sıcak Su Hattı Ekipmanları

Tesise ısı yükü oluşturması için maksimum 500 
kW’lık ısı yükü oluşturacak bir kazan sistemi bu-
lunmaktadır. Kazan sistemi çift brülörlü olduğu 
için değişken ısı yükleri konusunda da esneklik 
sağlamaktadır. Kazan üzerindeki kontrol panosu 
sayesinde ısı yükü sabitlemesi ve sıcak suyun or-
talama aralığı belirlenebilmektedir. Toplam tesisat 
direnci 0,8 bar olduğu koşulda 50 m3/h su basacak 
şekilde dizayn değerleri bulunmaktadır. 

2.2. Plakalı Tip Isı Değiştirici

Plakalı tip ısı değiştirici kazandan gelen sıcak su ile 
soğutma kulesinden gelen su arasında ısı transferi-
ni yapan elemandır. Buradaki temel amaç soğutma 
kulesinde atmosferle direkt temas halindeki çevrim 
suyunun kazan hattına karışmasını engellemektir. 

2.3. Soğutma Kulesi Çevrim Suyu Pompası

Plakalı tip ısı değiştiricinin soğuk su hattındaki 
suyu soğutma kulesine göndermekle görevli pom-
padır. Sistemimizde test yapıldığı sırada 1 asil ve 
1 yedek olmak üzere 2 adet in-line tipi pompa kul-
lanılmıştır. Maksimumda 67-70 m3/h su debisine 
ulaşan bir su debisi çevrimi sağlanmıştır. 

2.4. Test Soğutma Kulesi

Performans testleri sırasında kullanılan soğutma 
kulesi test amaçlı dizayn edilmiş olup farklı tipte 
dolguların testine olanak sağlayabilmektedir. Tab-
lo 1’de soğutma kulesinde kullanılan malzemeler 
ve diğer özellikler verilmektedir.

Tablo 1. Soğutma Kulesi Özellikleri

Dış Kaplama Camelyaf Takviyeli Polyester
Fan Tipi Aksiyal Fan (Üstten Çekişli)
Tahrik Tipi Direkt Akuple Motor
Fan Kanat Malzemesi Alüminyum
Fan Kanat Sayısı 4
Fan Çapı 1.200 mm
Fan Kanat Profili Airfoil (Uçak Kanadı Tipi)
Motor Gücü 5,5 kW
Motor Hızı 960 d/d
Dolgu Tipi PVC Film Tipi Dolgu
Dolgu Hatvesi 19 mm
PVC Film Oryantasyonu 60°, Çapraz
Dolgu Yükseklikleri 1500, 1800, 2100, 2400 mm
Su Dağıtım Sistemi 12 Adet Fıskiye
Kule İç Eni 1.850 mm
Kule İç Boyu 1.850 mm
Toplam Kule Yüksekliği 7.500 mm

Şekil 3’de performans testlerinde kullanılan soğut-
ma kulesi deney düzeneğinin fotoğrafı gösteril-
mektedir. Dolgulardaki su dağıtımını ve fan dönü-
şünü izlemek için 2 adet sahanlığı bulunan servis 
merdiveni bulunmaktadır.

Şekil 3. Soğutma kulesi deney düzeneği

Resim üzerinde de gösterildiği üzere kulenin hava 
girişi alt kottan yapılmaktadır. Hava giriş seviye-
sinden 2.400 mm’ye kadar dolgu eklemesi yapıla-
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bilmektedir. Bunun dışında su dağıtım noktası ve 
örnek bir hava tarafı basınç kaybı ölçüm noktası 
gösterilmektedir.

2.5. Kullanılan Ölçüm Cihazları

Test sisteminde performans testi yapılırken sıcak-
lık, basınç ve debi kontrolü için cihazlar kullanıl-
mıştır. Bu cihazlar scada sistemi ile kaydedilip de-
taylı analizlerin oluşturulması sağlanmıştır. 

2.5.1. Sıcaklık ölçümlerinde kullanılanlar

Testler sırasında kullanılan sıcaklık transmitterleri 
yüksek hassasiyete sahip ve dış ortamda kullanıma 
uygun olarak seçilmiştir. Tablo 2’de detaylı özel-
likleri belirtilmektedir;

Tablo 2. Hava Tarafı Sıcaklık Transmitteri 
Özellikleri

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0-100 °C
Dalma Boyu (Ölçüm Probu) 1.000 mm
Konum Su dağıtım hattının 

üzerinde
Sinyal 4-20 mA
Adet 2

Isı transferi su dağıtım sisteminden sonra olmadı-
ğı için hava tarafı sıcaklık ölçüm transmitterleri su 
dağıtım hattının üzerine yerleştirilmiştir. 2 adet 
olmasının nedeni ise testler sırasında biri bozuldu-
ğunda diğeri ile arasındaki ölçüm farkı oluşacaktır. 
Bu sayede kalibrasyonun bozulduğunun fark edil-
mesi sağlanacaktır. Tablo 3’de su tarafı sıcaklık 
transmitterlerinin özellikleri verilmektedir.

Tablo 3. Su Tarafı Sıcaklık Transmitterinin 
Özellikleri

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0-100 °C
Dalma Boyu (Ölçüm Probu) 60 mm
Konum Sıcak su hattında

Soğuk su hattında
Sinyal 4-20 mA
Adet 2 + 2 (Toplamda 4 adet)

Su tarafındaki dalma boyunun hava tarafında-
kinden kısa olmasının nedeni hava kanalı 1.850 x 
1.850 mm iken su hattındaki boruların DN100 öl-
çülerinde olmasından kaynaklıdır. Yine bir önceki 
ölçümdeki gibi asil ve yedekli ölçüm bulunmakta-
dır.

2.5.2. Hava tarafı basınç ölçüm cihazları

Fark basınç transmitteri hava tarafı basınç kaybı 
ölçümünde kullanılan en kritik ekipmandır. Hava 
hızındaki değişime göre dolgu üzerindeki fark ba-
sınç değeri, farklı noktalardan ölçüm yapılmıştır.

2.5.3. Debimetre

Soğutma kulesine giden su miktarını ölçmekte 
kullanılmıştır. Debimetrenin bulunduğu hattın öl-
çüsü DN150 olduğu için debimetrenin de giriş çı-
kış ölçüleri DN150’dir. Ölçümde herhangi bir hata 
olmaması açısından düz bir boru üzerinde ölçüm 
alınmıştır.

2.5.4. Yaş termometre sıcaklığı ölçüm cihazları

Bu cihazlar sıcaklık transmitteri ve ıslak tutmak 
için bulunan bir hazne ile birlikte çalışmaktadır. 
Üzerlerinde bulunan vantilatör sayesinde de sürek-
li olarak hava akışı sağlayarak daha net bir sıcaklık 
değeri elde edilmesini sağlamaktadır. 

3. PERFORMANS TESTLERİ ve ANALİZ 
SONUÇLARI

3.1. Termal Performans Testleri

Soğutma kulelerinin dolgu performansları üzerin-
de deneysel analiz yapılırken termal performans ve 
dolgu dirençleri üzerinde durulmuştur. Bir önceki 
bölümde bahsedilen ölçüm cihazlarından alınan 
değerler sistem rejime oturduğundan itibaren mi-
nimum 1 saat stabil ölçüm alınarak elde edilmiştir. 

Bir dolgu tipinin eğrisini oluşturmak için pek çok 
termal şartta test yapılması gerekmektedir. Bu ça-
lışmada analiz sırasında 20 farklı koşulda su ve 
hava debisi değiştirilerek test yapılmıştır. Aşağıda 
1.500 mm yüksekliğindeki dolgunun bazı şartlar-
daki ölçüm sonuçları gösterilmiştir.

3.1.1. Ölçüm No:1

Tablo 4’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Ölçüm – 1 Şartları

Su Debisi 67 m3/h
Hava Hızı 2,75 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 50 Hz

Tsg1: Su giriş sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu trans-
mitter sonucu
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Tsç1: Su çıkış sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu trans-
mitter sonucu

Twb1: Yaş termometre sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu 
transmitter sonucu

3.1.2. Ölçüm No:2

Tablo 5’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5. Ölçüm – 2 Şartları

Su Debisi 67 m3/h
Hava Hızı 1,65 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 30 Hz

3.1.3. Ölçüm No:3

Tablo 6’da su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6. Ölçüm – 3 Şartları

Su Debisi 52 m3/h

Hava Hızı 2,25 m/s

Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 40 Hz

3.1.4. Ölçüm No:4

Tablo 7’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Ölçüm – 4 Şartları

Su Debisi 35 m3/h
Hava Hızı 2,50 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 45 Hz

3.1.5. Ölçüm No:5

Tablo 8’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 8’de gösterilmektedir. 

Şekil 4. Örnek test sonuç grafiği-1

Şekil 5. Örnek test sonuç grafiği-2
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Tablo 8. Ölçüm – 5 Şartları

Su Debisi 17 m3/h
Hava Hızı 2,85 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 50 Hz

3.2. Chebyshev Teoremiyle Merkel Yaklaşımı

Soğutma kuleleri performansı hesaplamada genel-
likle Poppe, Merkel ve e-NTU metotları kullanılır. 

Bu metotlardan en yaygını Merkel’dir ve çalışma-
mız da Merkel’e göre analiz edilip sonuçlar çıkar-
tılmıştır.

Chebyshev teoremi kullanılarak Merkel yaklaşımı 
kolaylaştırılarak hesaplanabilirliği artırılmıştır. 
Aşağıdaki formülde Merkel yaklaşımının formülü 
belirtilmektedir.

Şekil 6. Örnek test sonuç grafiği-3

Şekil 7. Örnek test sonuç grafiği-4

Şekil 8. Örnek test sonuç grafiği-5
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(1)

Yukarıdaki eşitlğin Chebyshev teoremiyle genişle-
tilmiş hali aşağıdaki formül dizisinde belirtilmiş-
tir.

(2)

  
(3)

Daha önceki formüller birleştirilerek değerlendiril-
diğinde aşağıdaki ifade (4) elde edilmektedir.

3.3. Termal Test Sonuçlarından Merkel 
Yaklaşımına Göre Dolgu Katsayılarının 
Oluşturulması

Merkel’e göre dolguların performansını hesap-
layıp soğutma kulesi tasarımı yapılabilmesi için 

dizaynda kullanılacak dolgunun performans kat-
sayılarının bilinmesi gerekmektedir. Çalışmanın 
bu bölümünde elde edilen test sonuçlarından dol-
gu katsayıları çıkartılacaktır. Çalışma kapsamında 
dört farklı yükseklikteki dolgunun katsayıları çı-
kartılmıştır. Test sonuçları ile L/G – KaV/L eğrileri 
oluşturulmuştur. 

Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12’de farklı dolgu 
yüksekliklerine ait dolguların performans testi so-
nuçları belirtilmektedir.

Farklı şartlarda alınan ölçüm sonuçlarında katsa-
yılar farklı gelmektedir. İleriye dönük yapılacak 
dizaynlarda değerler arasında uyum olması açısın-
dan dolguların n katsayılarının eşitlendiği 5. grafik 
aşağıda gösterilmektedir.

Şekil 13’de düzeltilmiş dolgu eğrilerinin tablosu 
bulunmaktadır.

Eş n katsayılarıyla hesaplandığında eğri kıvrımları 
da aynı oranda değiştiği için daha derli toplu so-
nuçlar elde edilebilmektedir. Yukarıdaki eğrilerin 
c ve n katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmek-
tedir.

Tablo 3.6’da dolgu yüksekliklerine göre dolgu c 
katsayısı belirtilmektedir.

(4)

Şekil 9. 1.500 mm yüksekliğindeki dolgunun performans eğrisi
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Şekil 10. 1.800 mm yüksekliğindeki dolgunun performans eğrisi

Şekil 11. 2.100 mm yüksekliğindeki dolgunun performans eğrisi

Şekil 12. 2.400 mm yüksekliğindeki dolgunun performans eğrisi
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Tablo 3. 1. Dolgu Yüksekliklerine Göre 
Performans Katsayıları

Dolgu Yüksekliği (c) katsayısı (n) katsayısı
1.500 mm 2,95 -0,74
1.800 mm 3,72 -0,74
2.100 mm 4,75 -0,74
2.400 mm 5,50 -0,74

Görüldüğü üzere dolgu yüksekliği arttıkça c de-
ğerinde belirli bir artış gözlenmektedir. n katsa-
yısının sabit bırakılmasının nedeni dolgu formu 
değişmediği için eğri eğiminin de değişmemesi 
gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

3.4. Basınç Kaybı Test Sonuçları ve Analizi

Soğutma kulesi termal değerleri analiz edilirken eş 
zamanlı olarak basınç kaybı değerleri de okunarak 
analiz sonuçları desteklenmiştir. Aşağıdaki grafik-
lerde dolgu yüksekliği değişimlerinin, benzer hava 
hızlarında ve değişken su yüklerindeki direnç de-
ğerleri gösterilmektedir. 

Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17’de dolgu-
lardaki farklı hava hızlarına ve su yüklerine göre 
basınç kayıpları belirtilmektedir.

Grafiklerde de görüldüğü üzere dolgu yüksekliği 
arttıkça hava tarafındaki direnç de orantılı olarak 
artmaktadır. Aynı şekilde hava hızı ve su yükü ba-
sınç kaybına pozitif efekt göstermektedir.

4. SONUÇ

Yapılan çalışmalar boyunca 19 mm hatveli PVC 
yapraklı çapraz film tipi dolgu blokları 1.500, 
1.800, 2.100 ve 2.400 mm yüksekliklerde test edil-
miştir. Her bir dolgu yüksekliğinin termal perfor-
mans katsayılarının çıkartılması için toplamda 20 
farklı su ve hava debisi noktasında minimum 1 
saatlik ölçüm sonuçları alınmıştır. Alınan test so-
nuçları sonrasında hesaplama algoritmasına göre 
analiz edilerek grafiklere dökülmüş, performans 
katsayıları ve direnç eğrileri oluşturulmuştur.

Şekil 13 incelendiğinde 4 farklı yükseklikteki dol-
gunun birbirleri arasındaki performans karşılaş-
tırılması gösterilmektedir. Performansı en düşük 
olan 1.500 mm’lik dolgu olurken en yüksek olanı 
da 2.400 mm’lik yüksekliğe sahip olandır. Her 300 
mm’lik dolgu yüksekliği artışında belirli miktarda 
performans artışı sabit kalmıştır.

Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17 incelen-
diğinde bir önceki paragrafta belirtilen 4 farklı 
yükseklikteki dolgunun değişken hava hızı ve de-
ğişken su yükündeki hava tarafı direnç değerleri 
gösterilmektedir. Grafikler incelendiğinde de en 
düşük direnç değeri 1.500 mm’lik dolguda ölçü-
lürken en yüksek değer de 2.400 mm’lik dolguda 
ölçülmüştür. 

Soğutma kuleleri dizaynında dolgu yüksekliği ne 
kadar artırılırsa performans o kadar artmaktadır, 
lakin bu artışla birlikte hava tarafı direnci de art-

Şekil 13. Dolgu yüksekliklerine göre performans eğrileri
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Şekil 14. 1.500 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 15. 1.800 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 16. 2.100 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri
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maktadır. Dirençi direkt olarak ihtiyaç duyulan 
motor mil gücünü etkileyecek bir faktördür. Dü-
şük direnç değerleri nedeniyle enerji verimliliği 
en yüksek dolgu 1.500 mm’lik olandır. Fakat dar 
alanlarda yüksek ısı transfer kapasitesi için daha 
yüksek dolgulara ihtiyaç gerekebilir.
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Şekil 17. 2.400 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri
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Kapalı Çevrim Bir Soğutma Kulesinin Teorik ve 
Deneysel Olarak İncelenmesi 

ÖZ

Bu çalışmada, kapalı çevrim bir su soğutma kulesi, sayısal ve deneysel olarak in-
celenmiş olup, sayısal çalışmalarda Engineering Equation Solver (EES) yazılımı 
kullanılarak soğutma kulesi termodinamik modellemesi yapılmıştır. Deneysel çalış-
malar, modüler olarak imal edilmiş bir soğutma kulesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Deneysel çalışmalarda, ısı değiştiricinin bağlantı şekli, sprey suyu debisi ve yaş 
termometre sıcaklığının etkisi ele alınarak farklı çalışma şartlarında testler gerçek-
leştirilmiştir. Prototip test kulesinde, ısı değiştirici iki parça halinde üretilmiş olup 
ısı değiştiricilerin çapraz bağlanması durumunda çok yollu bir sistemin ısı transferi 
katsayısına ve soğutma kapasitesine etkisi incelenmiştir. Ayrıca sprey suyu debisin-
deki değişime bağlı olarak COP değeri ve ısı transferi katsayısı incelenmiştir. Cihaz 
testleri, atmosfere açık ortamda, farklı yaş termometre sıcaklıklarında gerçekleş-
tirilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda sprey suyu debisindeki artışın ve çok 
yollu ısı değiştirici uygulamasının, ısı transfer katsayısı değerinde artış sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Yaş termometre sıcaklığının yüksek değerlerinde çalışılan 
koşullarda ise kule kapasitesinin olumsuz yönde etkilendiği gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, a closed circuit water cooling tower was examined numerically and 
experimentally. In numerical studies, thermodynamic modelling was performed by 
using Engineering Equation Solver (EES) software. Experimental studies were per-
formed on a modularly manufactured cooling tower. In experimental studies, the 
effect of heat exchanger connection method, spray water flow rate and wet bulb tem-
perature were examined and tests were carried out under different operating con-
ditions. In the prototype test tower, the heat exchanger was produced in two parts 
and the effect of a multipath system on heat transfer coefficient and cooling capacity 
in case of cross linking of heat exchangers was investigated. In addition, the COP 
value and heat transfer coefficient were investigated according to the change in the 
spray water flow. Device tests were carried out at different wet bulb temperatures in 
the open atmosphere. As a result of experimental studies, it has been concluded that 
the increase in spray water flow and multipath heat exchanger application increase 
the heat transfer coefficient value. It has been observed that the tower capacity is 
adversely affected at the high wet bulb temperature.
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1. GİRİŞ

Üretim hatları, kimyasal prosesler, motorlar, güç 
üretim tesisleri, nükleer santraller gibi sayısız alan-
da ısı açığa çıkmaktadır. Isının, bu tip uygulama-
larda kontrol edilmesi ve soğutucu cihazlar vasıtası 
ile uzaklaştırılması gerekmektedir. Su soğutmalı 
sistemlerde kendine geniş bir kullanım alanı bulan 
soğutma kuleleri, bu uygulamalarda ısının uzaklaş-
tırılmasında verimli çözümler sunar. Yüksek debi-
lerde su soğutabilme imkânı ve yüksek soğutma 
kapasitelerine çıkabilmesi, atmosfer şartlarından 
faydalanarak ısı ve kütle transferi mekanizmalarını 
birleştirmesi ile birim işletme maliyetlerinin düşük 
olması, soğutma kulelerinin tercih edilebilirliğini 
günden güne arttırmaktadır. [1]

Buharlaşmalı soğutma prensibi ile çalışan kapalı 
çevrim su soğutma kuleleri, kuru çalışan ısı de-
ğiştiricilere oranla çok daha yüksek ısı transferi 
katsayılarına sahip olması sayesinde, ısıyı uzak-
laştırabilme kabiliyeti bakımından üstündür. Isı 
değiştiricisi üzerinde spreylenen su ve ona karşıt 
olarak akan hava sayesinde gizli ve duyulur ısı 
transferinin aynı anda gerçekleştiği ve soğutmanın 
sağlandığı cihazlardır. Su soğutma kulesi uygu-
lamalarında atmosfer, ısı kuyusu olarak kullanıl-
maktadır. Ortaya çıkan ısı, sistemin devamlılığını 
sağlamak veya konfor şartlarını oluşturmak amacı 
ile atmosfere atılmaktadır. Bu duruma ek olarak su 
buharı da atmosfere atılan ve göz ardı edilmemesi 
gereken bir olgudur. [1]

Sürekli artan soğutma talebi ve enerji maliyetleri 
de ele alındığında daha verimli sistemlerin gelişti-
rilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan soğut-
ma kulelerinin optimizasyonu ve farklı parametre-
lere bağlı olarak kapasite değerlerinin net olarak 
hesaplanabilmesi, enerji verimliliği konusunda çok 
önemli bir yere sahiptir. 

Bu çalışmada karşıt akışlı kapalı çevrim bir su so-
ğutma kulesinin performansını doğru ve uygun bir 
şekilde tahmin etmek ve diğer termodinamik özel-
liklerinin hesaplanabilmesi için Engineering Equ-
ation Solver (EES) yazılımı kullanılmıştır ve mev-
cut çalışmalardaki korelasyonlar ile sayısal olarak 
bir boyutlu modellenmiştir. Oluşturulan test dü-
zeneğinde, prototip olarak üretilen kapalı çevrim 
soğutma kulesi termal testleri yapılmıştır. Farklı 
parametrelerin kule kapasitesi üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Isı değiştiricisinin çapraz bağlan-
ması ile toplam ısı transferi katsayısında artış elde 

edilmiş ve bu durum kule kapasitesini artırmıştır. 
Yapılan testler sonucu elde edilen değerler ile he-
saplanan değerler karşılaştırılarak hesap edilen de-
ğerler ile deneysel olarak ölçülen değerler arasında 
%5’ten daha az sapma olduğu görülmüştür. 

1.1. Literatür Araştırması

Literatürde kapalı çevrim su soğutma kuleleri ile 
ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Farklı ısı de-
ğiştiricisi tasarımları ile farklı hava ve su debile-
rinde elde edilen ısı ve kütle denklemleri sonucun-
da termodinamik yasaları kapsamında daha doğru 
ve kesin tahminler yapılabilmektedir. 

Parker ve Treybal [2] karşıt akışlı soğutma kule-
lerinin detaylı analizlerini gerçekleştiren ilk araş-
tırmacılardandır. Doymuş havanın entalpisinin 
sıcaklığın lineer bir fonksiyonu olduğu kabulü 
yapılmıştır. Bağıntılarını ve testlerini 19 mm dış 
çaplı düz borular ve kaydırılmış tip boru demetin-
de gerçekleştirmişlerdir. Deneysel testlere bağlı 
olarak, sıcaklık ve nem dağılımını hesaplamada rol 
alan, ısı transferi ve kütle transferi katsayıları elde 
edilmiştir. 

Mizushina ve Ark. [3] Parker ve Treybal’ın yakla-
şımına benzer bir yaklaşım kullanmış ve denklem-
lerini bilgisayar vasıtası ile nümerik olarak integre 
etmiştir. Çalışmalarında, karşıt akışlı kule içerisin-
deki sprey suyu sıcaklığı değişimini ortalama ve 
sabit bir değerde olduğu yaklaşımında bulundular. 
Teorik çalışmalarına ek olarak yaptığı deneyler ile 
düz yüzeyli 12,7-19-40 mm dış çaplı, kaydırılmış 
tip boru demetinde ısı ve kütle transfer katsayıla-
rını elde etmiştir. Hesaplarında buharlaşan sprey 
suyu miktarını ihmal etmişler ve Lewis Faktörü’nü 
1 olarak almışlardır.

Nitsu ve ark. [4] çalışmalarında kaydırılmış tip 
boru demetinde, düz boru ve kanatçıklı boru kul-
lanmışlardır. Isı ve kütle transfer katsayılarını ve-
ren korelasyonları ve geçerli oldukları aralıkları 
belirlemişlerdir. Deneysel ve sayısal sonuçları kar-
şılaştırmışlardır.

Dreyer ve Erens [5] kaydırılmış tip boru demetinde 
çapraz akışlı düzlemde düz boru üzerinde deneysel 
çalışmalar yapmış ve ısı ve kütle transfer katsayıla-
rını karşı akış düzenlemesi ile karşılaştırmışlardır.

Leidenfrost ve Korenic [6] ilk çalışmalarında kar-
şıt akışlı buharlaşmalı kondenser analizlerini ger-
çekleştirmiştir. Sayısal modelde Lewis Faktörü’nü 
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1 olarak kabul etmiştir. Kütle transfer katsayısını 
kütle ve ısı transferi arasındaki benzerlikten he-
saplamış ve diğer tüm gerekli katsayıları ayrıntılı 
olarak elde etmiştir. 15,9 mm düzgün sıralı boru 
demetinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Hasan ve Sirén [7] çalışmalarında kanatçıklı, düz 
ve elips boru demeti bulunan buharlaşmalı ısı de-
ğiştiricileri, kapalı çevrim soğutma kulelerini ve 
kuru soğutucuları incelemişlerdir. Çalışmalarında 
teorik analiz, CFD analizleri ve deneysel ölçümleri 
kullanmışlardır. CFD çalışmalarında binalarda so-
ğutulmuş tavan uygulaması için kullanılan kapalı 
çevrim soğutma kulesini modellemişlerdir. Pro-
totip olarak imal edilmiş kulede deneysel verileri 
elde ederek optimum kule geometrisi ve debileri 
belirleyerek kulenin COP değerini elde etmişlerdir.

Oliveira ve Facao [8] yeni tasarladıkları kapalı 
çevrim bir soğutma kulesinin soğutulmuş tavan 
uygulaması olan bir binada kullanım etkisini in-
celemişlerdir. 10 mm dış çaplı borulardan oluşan 
ısı değiştiricisi ile sürdürdükleri testlerde dizayn 
şartları 21 °C su giriş sıcaklığı ve 0,8 kg/s su debisi 
ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Çalışmalar sonu-
cunda sprey debisi ve hava debisini artırdıklarında 
kule veriminde artış yakalayabilirlerken, soğutula-
cak su debisi arttığında verim azalmıştır.

Sarker ve Ark. [9] çalışmalarında kapalı çevrim 
bir su soğutma kulesinde çok yollu ısı değiştiricisi 
tasarımını deneysel olarak incelemişlerdir. 19 mm 
dış çaplı borulu ısı değiştiricide yaptıkları çalışma-
larda çok yollu tasarımın tek yollu tasarıma göre 
daha iyi ısı ve kütle transfer katsayılarına sahip ol-
duğu belirlenmiştir. 

Budihardjo ve ark. [10] Kapalı çevrim soğutma 
kulesinin NTU metodu ile incelemişlerdir. Kule 
kapasitesi ve toplam ısı transfer katsayısı ile küt-
le transfer katsayılarını elde etmişlerdir. Deneysel 
olarak elde ettikleri ısı ve kütle transfer katsayıla-
rını önceki çalışmalardaki değerler ile karşılaştır-
mışlardır. Çalışmalarında hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği analizlerine yer vermişlerdir.

Zhou ve Ark. [11] çalışmalarında kapalı çevrim bir 
soğutma kulesini sayısal ve deneysel olarak ince-
lemişlerdir. Dolgu malzemesi kullanımının kapalı 
çevrim soğutma kulesinin termal performansı üze-
rindeki etkisini parametrik testler ile incelemişler-
dir. Soğutma suyunun ısı değiştiricisine giriş yö-
nünün performans üzerine etkisi araştırmışlardır. 

Dolgu malzemesinin soğutma kulesi kapasitesine 
olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Xie ve ark. [12] çalışmalarında uzunlamasına ka-
natçıklı borulardan oluşan bir boru demetine sahip 
kapalı çevrim soğutma kulesinde hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği analizlerini gerçekleştirmişlerdir. 
FLUENT programı kullanarak iki boyutlu bir 
model oluşturmuşlardır. Giriş havası açısı ve hızı 
dâhil olmak üzere operasyonel / yapısal parametre-
leri sistematik olarak analiz etmişlerdir.

Mahdi ve Jaffal [13] çalışmalarında kapalı çevrim 
bir soğutma kulesini sayısal ve deneysel olarak 
incelemişlerdir. Deneysel çalışmalarında ısı değiş-
tirici üzerine ve altına dolgu malzemesi yerleştir-
mişler ve dolgu malzemesinin kapasiteye etkisini 
incelemişlerdir. Kaydırılmış tip 16 mm çaplı boru-
lardan oluşan boru demetinde ısı ve kütle transfer 
katsayılarını elde etmişlerdir.

2. SU SOĞUTMA KULESİ TASARIM 
PARAMETRELERİ

Su soğutma kuleleri ısı ve kütle transferinin birlik-
te gerçekleştiği atmosferik şartlara bağlı olarak ça-
lışan soğutma cihazlarıdır. Bir soğutma kulesinin 
kapasitesi hesaplanırken, soğutulacak su debisi, 
suyun özgül hacmi ve ısı değiştiricisine giriş-çıkış 
suyu sıcaklıkları bilinmesi gerekmektedir. Kapasi-
te hesabı denklem (1)’de verilmiştir [14].

Q= mp ∙ cpp ∙ (Tpo − Tpi) (kW) (1)

Bu denklemde bilinmeyen ve bulunması gereken 
parametre, soğutulacak suyun, ısı değiştiricisinden 
çıkış sıcaklığı olmaktadır. Çıkış suyu sıcaklığı Tpo 
sistemin sürekli rejime gelmesi durumuna kadar 
pek çok parametreye bağlıdır. Hava debisi, sprey 
suyu debisi, proses suyu debisi, yaş termometre 
sıcaklığı ve ısı değiştirici geometrisi hesaba katı-
larak çıkış suyu sıcaklığı tahmin edilmektedir. He-
saba katılan değerlerde herhangi bir yanlışlık, çıkış 
suyu sıcaklığının yanlış hesaplanmasına neden 
olarak yanlış kapasitelerin elde edilmesi sonucunu 
ortaya çıkaracaktır. Soğutma kulelerinin kullanı-
lacakları proseslere uygun olarak tasarlanması bu 
bağlamda önemli bir yer tutar. Endüstriyel uygula-
malarda yanlış hesaplanmış kapasite, soğutulması 
gereken makine ve teçhizatın çalışmasını olumsuz 
yönde etkileyecek veya hasara sebep olabilecektir. 

Şekil 1’de kapalı çevrim bir su soğutma kulesinin 
şematik görünümü verilmiştir. Kule, temel olarak, 
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havuz kısmı, ısı değiştirici bölümü, su dağıtım sis-
temi ve fan bölümü olmak üzere 4 bölümden oluş-
maktadır. Havuz kısmında ısı değiştirici üzerine 
spreylenen sirkülasyon suyu bulunmaktadır. Bura-
daki su, bir pompa vasıtası ile hareketlendirilmekte 
ve dağıtım sistemine yollanmaktadır. Dağıtım sis-
teminde bulunan nozullar vasıtası ile su, ısı değiş-
tiricisi üzerine, ıslatılmamış ölü bölge kalmayacak 
şekilde dağıtılmaktadır. Isı değiştiricisinde ise so-
ğutulacak proses suyu dolaşmaktadır. Kulenin üst 
kısmında bulunan bir fan ise kulenin alt kısmında 
bulunan emiş panjurlarından dış ortam havasını 
çekerek sprey suyu ile karşıt akış oluşturur ve ısı 
değiştirici içerisinde dolaşan proses suyunun soğu-
tulması sağlanır.

3. KAPALI ÇEVRİM SU SOĞUTMA 
KULESİ MATEMATİKSEL 
HESAPLAMALARI

Kapalı çevrim bir su soğutma kulesinden elde ede-
ceğimiz soğutma kapasitesini ve ısı değiştiricisin-
den suyun çıkış sıcaklığını bulmak için, yaş termo-
metre değeri ve kulenin tasarımsal parametreleri 
bilinmesi gerekmektedir. Bu parametreler bilin-
dikten sonra, ısı ve kütle transferi mekanizmaları-
nın işleyişindeki denklem bütünlüğünü oluştura-
bilmek amacı ile korunum denklemleri çıkarılmalı 
ve kabuller ile birlikte çözümlenmelidir.

3.1. Kabuller

Soğutma kulesinin hesaplarında ve korunum denk-
lemlerinin elde edilmesinde bazı kabuller yapıl-
mıştır bunlar;

• Sistem tam rejime ulaşmıştır
• Radyasyonla oluşan ısı transferi ihmal edil-

miştir
• Sprey suyu, boru demetini tam olarak ıslat-

maktadır
• Isı değiştirici üzerinde akan su filmi sıcaklığı 

sabittir
• Sprey suyundaki pompa nedeniyle oluşan sı-

caklık artışı ihmal edilecektir
• Hava-su temas alanı tüp demetinin dış yüze-

yi ile yaklaşık aynıdır, diğer bir deyişle tüpler 
üzerindeki su filmi incedir

• Lewis Faktörü 1 olarak alınmıştır.
olmaktadır. Bu kabuller sonucu kütle ve enerji ko-
runum denklemleri çözümlenmektedir [1].

3.2. Enerji Dengesi

Boru demeti içerisinde dolaşan soğutulacak olan 
proses suyundan sprey suyuna, sıcaklık farkından 
dolayı ısı transferi olmaktadır. Şekil 2’de buharlaş-
malı soğutmanın gerçekleştiği kontrol hacminde 
hava sprey suyu ve proses suyu dengesi gösteril-
miştir. [1]

Şekil 1. Kapalı çevrim bir su soğutma kulesinin şematik görünümü
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Şekil 2. Buharlaşmalı soğutma kontrol hacmi

Kontrol hacmindeki ısı transferi aşağıdaki denk-
lemle açıklanabilir;

dQp = mp ∙ cpp ∙ dTp = U0 ∙ ∆TLM ∙ dA (W) (2)

U0 burada toplam ısı transferi katsayısı olmaktadır.

 (W/m2k) (3)

Burada hw sprey suyu ile boru dış yüzeyi arası 
ısı transfer katsayısıdır ve deneysel yöntemler ile 
bulunan korelasyondan elde edilmektedir. ks boru 
malzemesine bağlı iletim katsayısı ve hp boru 
içerisinde akan akışkan ile boru arası ısı transfer 
katsayısıdır. d0 ve di sırası ile boru dış ve iç çapı 
olmaktadır. [7]

3.3. Sprey Suyu - Hava Ara Yüzündeki Isı 
Transferi

Sprey suyu ısı değiştirici üzerinden akarken, karşıt 
olarak akan hava ile ara yüzde ısı ve kütle transferi 
gerçekleşir. Sprey suyu ve hava ara yüzündeki top-
lam enerji transferi, buhar konsantrasyonundaki 
farktan ve ısı farkından dolayı ısı transferine bağlı 
olarak kütle transferi ile ilişkili bir entalpi transfe-
rinden oluşur. [7]

Toplam ısı transferi;

dQ = dQm + dQc  (W) (4)

dQm gizli ısı ve dQc  duyulur ısı transferi toplamını 
kapsamaktadır.

Gizli ısı transferi;

dQm = (ifgwo + cpv ∙ Tp) ∙ hd ∙ (wsw - w)dAa           (W) (5)

Duyulur ısı transferi;

dQc = h(Tw − Ta)dAa (W) (6)

Denklemler yerine konularak gerekli sadeleştirme-
ler yapıldığında toplam ısı transferi;

dQ = hd ∙ [(h/(cpma∙hd)) ∙ (imasw − ima) + (1 − (h/
(cpma∙hd)) ∙ (ifgwo+cpv∙Tw) ∙ (ws−w)]∙dAa                   (W) (7)

olarak bulunmaktadır. Buradaki (h/(cpma∙hd)) ifade-
si Lewis Faktörü olarak adlandırılır. Buharlaşmalı 
soğutmada ısı transferinin kütle transferine oranı 
olarak tanımlanmaktadır. Lewis Faktörü’nün de-
ğeri 1 olarak kabul edildiğinde;

dQ = hd ∙ (imasw − ima) ∙ dAa (W) (8)

Sprey suyu – hava ara yüzünde gerçekleşen ısı 
transferi ile sprey suyunun ısısı havaya aktarıl-
maktadır;

dQa = dQ (W) (9)

dQa = madima (W) (10)

dima =hd ∙ (imasw − ima) ∙ dAa/ma (W) (11)

olmaktadır. Havanın entalpi değişimi bu denklem 
ile çözdürülebilmektedir.

3.4. Toplam Enerji Dengesi

Soğutma kulesinin toplam enerji dengesi şu şekilde 
yazılmaktadır; [7]

dQp + dQa + dQs = 0 (W) (12)

Burada , sprey suyunun ısı transferi olmaktadır. 

dQs = mwm ∙ cwm ∙ (Tw1 − Tw2) (W) (13)

Sprey suyu sıcaklığı dağılımının tüm kule içerisin-
de sabit olduğu ve ısı kayıplarının ihmal edildiği 
kabulü ile buradaki dQs terimi yok olmaktadır. Di-
ğer bir ifade ile ısı değiştiricisinin üzerinden akan 
sprey suyunun her noktada eşit sıcaklıkta olduğu 
kabulü yapılmaktadır.

Tw1 = Tw2  (14)

Isı değiştiricinin üst sıralarında, proses suyunun 
yüksek sıcaklığı ve entalpisi yükselmiş hava sebe-
bi ile sprey suyu sıcaklığı artar. Spreylenen su, ısı 
değiştiricinin alt sıralarına ilerlerken, entalpisi ve 
sıcaklığı düşük hava ile karşılaşarak ısısını havaya 
aktarmaktadır. 
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Son durumda, proses suyunun enerji transferi ha-
vaya olan enerji transferine eşit olmaktadır.

dQp + dQa = 0 (W) (15)

3.5. Kütle Dengesi

Kapalı çevrim soğutma kulelerinde, havaya kütle 
transferi olmaktadır. Sprey suyu – hava ara yüze-
yinden sprey suyu buharlaşmaktadır. Buharlaşan 
su miktarı; [1]

me = ma ∙ (wo − wi) (kg/s) (16)

Hava debisi ile kuleye giren ve çıkan havanın nem 
miktarı farkı çarpımından elde edilir. Buharlaşan 
su miktarı kadar soğutma kulesinin havuzuna su 
beslemesi yapılmalıdır.

4. EES YAZILIMI İLE KAPALI 
ÇEVRİM SOĞUTMA KULESİNİN 
TERMODİNAMİK MODELLEMESİ 

4.1. Girdiler

EES programında ilk olarak sıcaklıklar ve debiler 
tanımlanmıştır. Kuleye giriş sıcaklığı, tahmini çı-
kış suyu sıcaklığı, havanın nem ve sıcaklık değeri-
ne bağlı olarak elde edilen yaş termometre sıcaklı-
ğı, fan tarafından yaratılan hava debisi, sprey suyu 
debisi, proses suyu debisi, hava basıncı ve yoğun-
luğu tanımlanan değerler olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Sonraki aşamada ısı değiştiricisinin tasarımsal 
parametreleri tanımlanmaktadır. Yataydaki boru 
ve düşeydeki sıra sayıları, boru uzunluğu, boru 

ve sıralar arası mesafeler ile boru iç ve dış çapları 
tanımlanmıştır. Isı değiştirici bakır borudan üretil-
diği için bakırın ısı iletim katsayısı da tanımlan-
mıştır.

4.2. Çözüm Algoritması ve Elde Edilen 
Değerler

Sayısal çalışmalar için EES programında bir çö-
züm algoritması oluşturulmuştur. Soğutma kulesi 
hesap algoritması Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Soğutma kulesi hesap algoritması

Tablo 1. Akışkan Debileri Ve Diğer Termodinamik 
Özellikler

Simge Değer Birim Tanım
Tpi 35 °C “Kuleye giriş sıcaklığı”

Tpo 30 °C “Tahmini kuleden çıkış sıcaklığı”

Twb 24 °C “Yaş termometre sıcaklığı”

Tai 30 °C “Dış hava sıcaklığı”

rhai 62 % “Dış hava bağıl nem değeri”

mavi 6,4 kg/s “Hava debisi”

mw 11,1 kg/s “Sprey suyu debisi”

mp 4,17 kg/s “Proses suyu debisi”

Pa 101325 Pa “Dış hava basıncı”

ρair 1,157 kg/m3 “Hava yoğunluğu”

Tablo 2. Isı Değiştirici Geometrisi

Simge Değer Birim Tanım
nboru 22 - “Boru sayısı”

nsıra 16 - “Sıra sayısı”

L 1000 mm “Boru uzunluğu”

db 60 mm “Borular arası mesafe”

ds 25 mm “Sıralar arası mesafe”

do 19 mm “Dış çap”

di 17,65 mm “İç çap”

ks 400 W/mK “Bakır iletim katsayısı”
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EES programında girdiler kısmı tanımlandıktan 
sonraki aşamada termodinamik hesaplamalar ya-
pılmaktadır. Kuleye giren hava ve su buharının öz-
gül ısıları ve nem oranı, giren hava - su buharı karı-
şımı entalpisi, ortalama sprey sıcaklığında hava ara 
yüzündeki doymuş hava entalpisi, ortalama sprey 
suyu sıcaklığında doymuş hava entalpisi hesaplan-
maktadır. Isı ve kütle transferi katsayıları Nitsu ve 
Arkadaşları tarafından önerilen korelasyonlar ile 
elde edilmiştir. Boru içi ısı transfer katsayısı he-
saplanmıştır. Sprey suyu sıcaklığı ve çıkış suyu 
sıcaklığı hesaplamalarda tahmin olarak alınmakta 
ve değerleri sürekli güncellenerek gerçek değer-
lerine iterasyonlar sonucu ulaşmaktadır. Hesaplar 
sonucu gerçek çıkış suyu sıcaklığı, ortalama sprey 
suyu sıcaklığı, COP değeri ve buharlaşan sprey 
suyu miktarı bulunmaktadır. 

4.3. Yaş Termometre Sıcaklığı Etkisi

Yaş termometre sıcaklığı kuleye çekilen ortam ha-
vasının sıcaklık ve bağıl nemine bağlı olarak he-
saplanan ve soğutma kulesinin kapasite tahminin-
de dramatik etkiye sahip bir değerdir. Bu sıcaklık, 
hava ile su temasında su kütlesinin düşebileceği en 
düşük sıcaklık değeri olarak tanımlanmaktadır.

Kapasite tahminleri yapılırken ilk olarak soğutma 
kulesinin çalışacağı şehrin/bölgenin yaş termo-
metre sıcaklığı girdi olarak hesaplara dâhil edilme-
lidir. Kış aylarında hava sıcaklığının düşük olması 
sebebi ile düşen yaş termometre sıcaklığı yaz ayla-
rında en yüksek değerlerine ulaşır. Yüksek yaş ter-
mometre sıcaklıklarında soğutma kapasitesi düş-
mekte, düşük değerlerde ise soğutma kapasitesinde 
artış olmaktadır. En sıcak günlerde bile soğutma 
kulesinin yeterli kapasite verebilmesi istendiğin-
den, şehir veya bölgelerin yaz aylarındaki ortala-
ma en yüksek yaş termometre sıcaklık değerleri ile 
hesaplamalar yapılmaktadır. 

EES programında İzmir ilinin 2017 yılı boyunca 
aylık olarak sahip olduğu ortalama yaş termomet-
re sıcaklık değişiminin Tablo 1 ve Tablo 2’de veri-
len tasarımsal özelliklere sahip bir kapalı çevrim 
soğutma kulesinin kapasitesine olan etkisi ince-
lenmiştir. Yaş termometre değerinin düştüğü kış 

aylarında kapasite artmaktadır. Yaz aylarında ise 
çıkış suyu sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak 
kapasite değeri düşmektedir. Yaş termometre sı-
caklığı değişiminin kapasite ve ısı değiştirici çıkış 
sıcaklığına olan etkisi Şekil 4’te verilmiştir. Yaş 
termometre değeri yükseldikçe, kulenin aynı sı-
caklık değerine soğutabileceği proses suyu miktarı 
azalmakta ve kapasitesi buna bağlı düşmektedir.

Şekil 4. İzmir ili aylık ortalama yaş termometre değeri 
etkisi

4.4. Proses Suyu Debisi Etkisi

Soğutulmak istenen proses suyu debisi, ısı değişti-
ricisi çıkışındaki su sıcaklığına etki eden diğer bir 
önemli parametredir. Proses suyu debisi arttıkça ısı 
değiştiricisinden soğutularak çıkan suyun sıcaklı-
ğında yükselme meydana gelmektedir. Proses suyu 
debisinin artmasının diğer bir etkisi ise 1 numaralı 
denklemde görüleceği üzere soğutma kulesinin ka-
pasitesini artırmaktadır. 

Tablo 3. İzmir İli 2017 Aylık Ortalama Yaş Termometre Değerleri [15]

Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.
13,8 13,7 15,6 18,2 21,0 22,7 24,9 24,9 22,5 21,1 18,8 15,6
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Şekil 5’de, sabit sıcaklıkta ısı değiştiricisine giren 
proses suyunun debisindeki değişimin, Tablo 1. ve 
Tablo 2’de verilen tasarımsal özelliklere sahip bir 
kapalı çevrim soğutma kulesinin kapasitesine olan 
etkisi incelenmiştir. 

Şekil 5. Proses suyu debisinin çıkış sıcaklığı ve 
kapasiteye etkisi

Üstte verilen grafiklerden görüleceği üzere, soğu-
tulacak proses suyu debisi artırıldığında, kulenin 
soğutabildiği en düşük sıcaklık değeri yükselmesi-
ne rağmen kapasitede de artış olmaktadır.

4.5. Sprey Suyu Debisi Etkisi

Sprey suyu filmi ile boru arasında ısı transferi kat-
sayısının bulunması amacıyla pek çok korelasyon 
üretilmiştir. Literatürde bu konuda çalışan ilk isim-
lerden olan Parker ve Treybal, Mizushina ve ark., 
Nitsu ve Ark. gibi isimler ısı transferi katsayısının 
sprey suyu debisinin doğrusal fonksiyonu olduğu-
nu göstermişlerdir. [1]

Bazı ısı transferi korelasyonları; [1]

Parker ve Treybal.

hw = 704(1,3936 + 0,02214Twm)(Tm/do) (W/m2K)(17)

Mizushina ve Ark.

hw = 2103 ∙ (Tm/do)0,333 (W/m2K) (18)

Nitsu ve Ark.

hw = 990 ∙ (Tm/do)0,46 (W/m2K) (19)

Literatürdeki diğer araştırmacılar da kendi çalış-
malarında sprey suyu debisinin değiştiği durum-
larda ısı transfer katsayısını gözlemlemişler ve de-
neysel korelasyonlar elde etmişlerdir. Spreylenen 
su debisinin artması ile ısı transferi katsayısı art-
makta buna bağlı olarak ısı değiştiricisi içerisinde 
dolaşan proses suyunun daha düşük sıcaklıklara 
soğutulabilmesi sağlanmaktadır. Bu durum soğut-
ma kulesinin kapasitesini artırmaktadır. Şekil 6’da 
Parker ve Treybal, Mizushina ve Nitsu’nun elde 
ettiği ısı transferi katsayısı korelasyonları kullanı-
larak EES programı ile ısı transferi katsayılarının 
sprey suyuna bağlı değişimleri incelenmiş ve kar-
şılaştırılmıştır. 

Şekil 6. Farklı ısı transferi katsayılarının sprey suyu 
debisine bağlı değişimi

Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen tasarım parametreleri 
aynı kalmak koşulu ile sadece sprey suyu değeri 
değiştirilerek kule kapasitesi ve ısı değiştiriciden 
çıkan suyun sıcaklık değerleri sprey suyu debisi 
değişimine bağlı olarak EES programı ile incelen-
miştir.

Şekil 7’de gösterildiği üzere sprey suyu debisi ar-
tışına ile soğutma kulesinin kapasite artışı doğru 
orantılıdır. Grafikten çıkarılacak diğer yorum ise, 
belirli bir noktaya kadar sprey debisi artışı kapa-
sitede ciddi bir artış sağlarken o noktadan sonra 
sprey debisindeki artış kapasiteye fazla yansıma-
maktadır. Pompa motorunun fazla enerji sarfiyatı-
na sebep olmamak için sprey suyu debisi optimum 
seviyeye çekilmesi gerektiği görülmektedir.
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Şekil 7. Sprey suyu debisine bağlı çıkış sıcaklığı ve 
kapasite değişimi

4.6. Isı Değiştirici Tasarımı ve Bağlantı Şekli

Kapalı çevrim soğutma kulelerinde pek çok uygu-
lamada cihaz içerisinde tek ısı değiştiricisi bulun-
masına rağmen üreticiler son yıllarda tek ısı değiş-
tiricisini boru sayısı ve boyutlarını sabit tutarak iki 
parçalı olacak şekilde tasarlamaktadırlar. Litera-
türdeki bazı uygulamalarda çift parçalı ısı değişti-
rici modeli incelenmiş olup soğutma kapasitesinde 
artış sağladığı belirlenmiştir. [9]

Çift parçalı ısı değiştiricisinde toplam ısı transferi 
katsayısının değişimi deneysel olarak incelenmiş-
tir.

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

5.1. Test Standı

Soğutma kulesi termal testlerinin yapıldığı test 
standı tesisatı şekil 9.’da verilmiştir. Standı oluş-
turan ana bileşenler, ısı değiştirici, 3 yollu vana, 
tank, kazan pompa, boru hatları ve standın kontrol 
edildiği PLC sistemidir. Sistemi iki devre olarak 
parçalara ayırabiliriz. İlk devre, kazanların bulun-

Şekil 8. Isı değiştirici bağlantı şekilleri, çapraz - düz

Şekil 9. Test standının şematik görünümü
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duğu ısıtmanın sağlandığı bölümdür. Toplam 700 
kW kapasiteli iki kazanda ısıtılan su, bir pompa 
vasıtası ile hareketlendirilmekte ve PLC kontrollü 
bir 3 yollu vana vasıtası istenilen sıcaklıkta suyu ısı 
değiştiricisine yollamaktadır. İkinci devrede proto-
tip test kulesinden gelen soğutulmuş suyun sıcak-
lığı ısı değiştiricisinde, istenilen değere getirilerek 
soğutma kulesine geri yollanmaktadır. 

5.2. Deney Düzeneği ve Yapılan Ölçümler

Soğutma kulesi termal testleri yapılırken tüm nok-
talardaki sıcaklık, nem ve debi değerlerinin kont-
rol edilmesi deneysel sonuçların yorumlanmasında 
büyük bir etkiye sahiptir. Şekil 10.’da gösterilen 
ölçüm noktalarından, PLC kontrol sistemi vasıtası 
ile tüm sıcaklık ve debi değerleri anlık olarak göz-
lenmekte ve kayıt edilmektedir.

D1 numaralı ultrasonik debimetre %0,5-1 hassasi-
yete sahip AFLO TTP marka, sprey suyunun de-
bisini ölçmek için kullanılmış, D2 numaralı elekt-
romanyetik debimetre %0,35 hassasiyete sahip 
AFLOWT marka, proses suyu debisi ölçümü için 
kullanılmıştır. S1, S2 ve S3 sıcaklık sensörleri ±0,3 
°C (25 °C) hassasiyete sahip PRODUAL marka 
boru içi daldırma tip NTC sensörlerdir. S4 sıcaklık 
ve nem sensörü ±0,5 °C (0, +60 °C) hassasiyete sa-
hip TESTO marka sıcak telli anonometre, kule çı-

kış havasının nem ve sıcaklığını ölçmek için kulla-
nılmıştır. S5 sensörü ±2% (0, 90 %nem) ve ±0,5 °C 
(0 °C) hassasiyete sahip PRODUAL marka, kuleye 
giren dış havanın nem ve sıcaklığını ölçmek için 
kullanılmıştır. Kule içinde, fan tarafından yaratı-
lan zorlanmış hava akışının, ısı değiştirici, sprey 
dağıtım sistemi ve damla tutucularda yarattığı ba-
sınç farkını ölçmek için alt ve üst noktalara ±0,5 
Pa (+25 °C) hassasiyete sahip PRODUAL marka, 
B1 ve B2 fark basınç sensörleri yerleştirilmiştir. F1 
kodlu ABB marka frekans sürücüsü ile pompa mo-
toru kontrol edilmektedir. Motorun frekans değeri 
değiştirilerek pompa debisinde değişiklik yaratıl-
mış ve farklı sprey suyu debilerinde testlerin yapıl-
ması sağlanmıştır.

Yapılan deneysel çalışmalarda belirsizlik analizi 
yapılmıştır. 20 ve 21 numaralı denklemlerde göste-
rildiği üzere; n bağımsız değişken adedi, R ölçüle-
cek boyut, x1...n ölçümü etkileyen değişkenler, w1...n  

bağımsız değişkenle ilgili hata oranı ve WR toplam 
hata oranı olmaktadır. [16]

(20)

Buradan;

(21)

Şekil 10. Soğutma kulesindeki ölçüm sensörleri ve konumları
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Deneysel çalışmalar için belirsizlik değeri kapasite 
değerlerinde %5,86 ve ısı transfer katsayısı değer-
lerinde %6,07 olarak hesaplanmıştır.

6. DENEYSEL SONUÇLAR

Deneysel olarak yürütülecek olan çalışmalar için 
prototip bir soğutma kulesi tasarlanmıştır. Isı de-
ğiştiricisi çift parçalı üretilmiş olup çapraz bağ-
lantının etkisi incelenmiştir. Bakır boru kullanılan 
ısı değiştirici 19,05 mm çaplı borulardan kaydı-
rılmış tip boru demeti düzeninde imal edilmiştir. 
2.300x2.300 mm oturma alanına sahip soğutma 
kulesinin dış aksamı elektrostatik toz boyalı galva-
niz sac malzemeden imal edilmiş olup yüksekliği 
4.500 mm’dir. Sprey debisi için bir pompa ve hava 
debisi için aksiyal fan kullanılmıştır. Sprey suyu-
nun ısı değiştirici üzerine homojen dağılımını sağ-
lamak için PVC borulardan imal edilen bir dağıtım 
sistemi kullanılmıştır. Sprey suyunun damlacıklar 
halinde fandan atılmasını engellemek için damla 
tutucu adı verilen gözenekli PVC malzeme dağı-
tım sistemi ve fan arasına yerleştirilmiştir. Prototip 
cihaz, soğutma kapasitesi dâhilinde kapalı çevrim 
su soğutma kulesi ihtiyacı olan herhangi bir gerçek 
uygulamada kullanılabilecek şekilde imal edilmiş-
tir.

Yapılan deneyler sonucu, kule kapasitesinde de-
ğişim yaratan yaş termometre değeri etkisi, sprey 
suyu debisi etkisi toplam ısı transferi katsayısı de-
ğişimi, çapraz bağlantının etkisi incelenmiş COP 
değeri elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar her bir 
durum için en az 4 tekrar test ile gerçekleştirilmiş-
tir.

6.1. Yaş Termometre Değeri Etkisi

Isı değiştiricisine 65 m3/h debi ile gönderilen 34 °C 
sıcaklığındaki proses suyunun değişken yaş termo-
metre değerlerine bağlı olarak kapasite değerinde-
ki değişim aşağıdaki grafikte (Şekil 11) verilmiştir.

Şekil 11’deki grafikte EES algoritması ile hesap-
lanan değerler ve deneysel sonuçlara bağlı olarak 
bulunan değerler gösterilmiştir. Ölçüm hassasiyeti 
analizine bağlı olarak elde edilen hassasiyet değeri 
kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Yaş termometre 
sıcaklığı yükselirken kapasite değeri düşmektedir. 
Deneysel sonuçlar ile hesaplanan değerler arasın-
daki fark %5’ten küçük olmaktadır.

6.2. Proses Debisi Artışı Etkisi

Proses suyu debisinin kapasiteye etkisi deneysel 
olarak incelenmiştir. Üç farklı debi değerinde gi-
riş suyu sıcaklığı sabit 34 °C olacak şekilde kuleye 
gönderilmiştir. 20 °C yaş termometre sıcaklığında 
test

Şekil 12. Proses suyu debisi artışının kule 
kapasitesine etkisi

Şekil 12’deki grafikte EES algoritması ile hesap-
lanan değerler ve deneysel sonuçlara bağlı olarak 
bulunan değerler gösterilmiştir. Ölçüm hassasiyeti 
analizine bağlı olarak elde edilen hassasiyet değeri 
kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Proses suyu debi-
sinin artışına bağlı olarak soğutma kulesi kapasite-
si arttığı deneysel olarak gözlemlenmiştir. Deney-
sel sonuçlar ile hesaplanan değerler arasındaki fark 
%5’ten küçük olmaktadır.

6.3. Sprey Suyu Debisi Etkisi

Sprey suyu debisinin kapasiteye etkisi deneysel 
olarak incelenmiştir. Üç farklı sprey suyu debisi di-

Şekil 11. Yaş termometre değerine bağlı kapasite 
değişimi
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ğer tüm parametrelerin sabit tutulduğu durumlarda 
uygulanmış ve kapasiteye etkisi incelenmiştir.

Şekil 13. Sprey suyu debisi artışının kule kapasitesine 
etkisi

Şekil 13’deki grafikte sprey suyu debisinin artışına 
bağlı olarak soğutma kulesi kapasitesi arttığı de-
neysel olarak gözlemlenmiştir.

Şekil 14. Sprey suyu debisi artışının toplam ısı 
transferi katsayısına etkisi

Şekil 14’de sprey suyu debisinin artışına bağlı 
olarak toplam ısı transferi katsayısı değişimi gös-
terilmiştir. Ölçüm hassasiyeti analizine bağlı ola-
rak elde edilen hassasiyet değeri kesikli çizgiler ile 
gösterilmiştir. Toplam ısı değişimi katsayısı sprey 
suyu debisi ile doğru orantılı olduğu görülmekte-
dir.

Tablo 4’te sprey suyu debisi değişimine bağlı COP 
değerindeki değişim verilmiştir. COP değerinin 
sprey suyu debisi ile doğru orantılı olarak arttığı 
görülmektedir.

6.4. Çapraz Bağlantı Ve Toplam Isı Transferi 
Katsayısı Değişimi 

Prototip modelde ısı değiştirici iki parçalı üretil-
miştir. Düz bağlantıda proses suyu, ısı değiştiri-
cinin ilk sırasındaki tüm borulara aynı anda gir-
mektedir. Çapraz bağlantıda ise proses suyu ısı 
değiştiricinin ilk yarısında dolaştıktan sonra ısı 
değiştiricinin ikinci yarısına girmekte ve proses 
suyunun ısı değiştirici içerisindeki hızı artırılmış 
olmaktadır. Buna bağlı olarak toplam ısı transfer 
katsayısında ve kule kapasitesinde artış olduğu be-
lirlenmiştir. Tablo 5’te bu iki farklı bağlantı şekli-
nin deneysel olarak kapasite ve COP değeri üzerin-
deki etkisi gösterilmiştir.

SONUÇ

Kapalı çevrim bir soğutma kulesinin kapasitesinin 
doğru tahmin edilmesi için pek çok farklı paramet-
renin aynı anda incelenmesi gerekmektedir. Bu 
incelemeleri yapabilmek için çalışmada, Enginee-
ring Equation Solver (EES) yazılımı kullanılarak 

Tablo 4. Sprey Suyu Debisi Değişimine Bağlı COP Değeri Değişimi

Sprey Debisi(m3/h) Enerji Sarfiyatı (kW) Kapasite (kW) COP = Kapasite/Enerji Sarf Fiyatı
150 10,4 379 36,4

110 10,4 373 35,9

80 10,4 364 35

Tablo 5. Sprey Suyu Debisi Değişimine Bağlı COP Değeri Değişimi

Bağlantı 
Şekli Sprey Debisi (m3/h) Enerji Sarfiyatı (kW) Kapasite (kW) COP = Kapasite/Enerji Sarf Fiyatı

Normal 150 10,4 370 35,65
Çapraz 150 10,4 400 38,46
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soğutma kulesinin termodinamik modellemesi 
yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, modüler olarak 
imal edilmiş, boyutları ve kapasitesi bakımından 
sanayide kullanılabilecek ve uygulanabilir bir so-
ğutma kulesi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Sayısal hesaplar sonucu gerçek çıkış suyu sıcaklı-
ğı, ortalama sprey suyu sıcaklığı, COP değeri ve 
buharlaşan sprey suyu miktarı bulunmaktadır. Al-
goritma, farklı termodinamik özellikler ve farklı 
ısı değiştirici boyutlarında soğutma kulesi kapasi-
tesi hesaplamak için kullanılmaktadır.

Yaş termometre değerinin arttığı durumlarda so-
ğutma kulesi kapasitesi düşmektedir. Proses suyu 
debisi artırıldığında çıkış suyu sıcaklığı yüksel-
mesine rağmen kule kapasitesinde artış meydana 
gelmektedir. Sprey suyu debisinin artışı ile kule 
kapasitesi ve COP değeri arasında doğru orantı 
vardır fakat belirli bir debi değerinden sonra kapa-
siteye olan etkisi azalmaktadır. Bu sebepten dolayı 
pompa gücü göz önünde bulundurularak optimum 
sprey debisi belirlenmeli ve fazla enerji sarfiyatı-
nın önüne geçilmelidir. Isı değiştiricinin çapraz 
bağlantısı ile toplam ısı transferi katsayısı, COP 
değeri ve kule kapasitesinde artış olmakta olduğu 
deneysel olarak belirlenmiş ve sanayiye yönelik 
uygulamalarda kullanılabilir bir yöntem olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Deneysel sonuçlar, sayısal 
olarak hesaplanan sonuçlar ile karşılaştırılmış ve 
hata oranı %5’in altında kaldığı belirlenmiştir. 

SEMBOLLER 
A Alan (m2)

cp Özgül Isı (j/kgK)

COP Performans katsayısı

d Çap (m)

h Isı transfer katsayısı (W/m2K)

hd Kütle transfer katsayısı (kg/m2s)

hw Isı transfer katsayısı (W/m2K)

i Entalpi (j/kg)

ks Isı iletim katsayısı (W/mK)

m Kütlesel debi (kg/s)

T Sıcaklık (oC)

U Toplam ısı transferi katsayısı (W/m2K)

Q Isı transfer oranı (W)

∆TLM Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (C)

Гm  Birim mesafede sprey suyu debisi (kg/ms)

ALT SİMGELER 
a Hava

e Buharlaşma

f Sıvı

g Gaz

i Giriş

m Ortalama

o Çıkış

p Proses

s Sprey

sw Doymuş su

w Sprey suyu, nem oranı 
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Hermetik Pistonlu Kompresör Emme 
Susturucusunun Soğutma Performansı Üzerindeki 
Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik pistonlu kompresör-
lerdeki emme susturucusunun, mevcut ve prototip olmak üzere iki farklı tasarımı 
için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri ve kalorimetre deneyleri 
karşılaştırılmıştır. Kalorimetre deneylerinde, buzdolabı soğutma çevrimi esasına 
göre çalışan sistemde sıcaklık ve basınç değerleri ölçülmüş ve soğutma kapasitesi 
hesaplanmıştır. HAD analizleri, üç farklı çalışma hızında deneysel olarak belirle-
nen isobütan (R600a) soğutkanının kütlesel debisi sınır koşulu olarak tanımlanmak 
suretiyle SST-k-omega türbülans modeli ile yapılmıştır. Bu bağlamda, iki susturucu 
tasarımı için üç farklı çalışma hızında (1300, 3000 ve 4500 d/dk) yapılan HAD ana-
lizlerinden elde edilen susturucu giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkları ve deney-
lerden elde edilen Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK) değerleri karşılaştırılmıştır. 
Geliştirilen prototip emme susturucusunda türbülansa bağlı basınç kayıplarına 
neden olan geometrik yapılar iyileştirilmiş ve bunun soğutma performansı üzerinde 
olumlu etkisi gözlemlenmiştir. Yeni tasarıma sahip olan prototip emme susturucu-
sunun termodinamik açıdan daha iyi sonuçlar verdiği ve farklı kompresör çalışma 
devirlerinde SEK’de 0,02-0,03 W/W artış sağladığı görülmüştür.
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ABSTRACT

In this study, Computational Fluid Dynamics (CFD) analyzes and validation exper-
iments are performed for two different models of suction mufflers in hermetic re-
ciprocating compressors used in domestic refrigerators. In compressor calorimeter 
tests, temperature and pressure values are measured and the cooling capacities are 
calculated in the refrigeration cycle. CFD analyzes are performed by using SST-k-
omega turbulence model where the refrigerant’s (isobutene R600a) experimentally 
determined mass flow rates at three different speeds are imposed as boundary con-
ditions. Then, the pressure differences between the suction muffler inlet and outlet 
from CFD results and the Coefficient of Performance (COP) values   obtained from 
the experiments are compared. The suction muffler prototype, that is developed to 
be an alternative and novel suction muffler design has a positive effect on the cool-
ing performance, since the geometric modifications influence the pressure losses 
related to turbulence effects. The suction muffler prototype provides thermodynami-
cally better results and an increase of 0,02-0,03 W/W in COP at various compressor 
operating speeds.
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Hermetic Reciprocating Compressor, Suction Muffler, Compressor Calorimeter 
Tests, Computational Fluid Dynamics (CFD), Coefficient of Performance (COP).Geliş Tarihi : 27.09.2018
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1. GİRİŞ

Pistonlu buzdolabı hermetik kompresöründe, 
emme hattından emme plenumuna gelen gazı ile-
ten ve emme susturucusu olarak adlandırılan bir 
akustik sönümleme elemanı bulunmaktadır. Emme 
susturucusu, hermetik kompresörde soğutucu gazı 
emme hattından sıkıştırma bölgesine iletmektedir. 
Bu bileşen, gazı yönlendirme, akustik sönümleme 
ve bazı durumlarda silindire çekilen gazın ısı yalı-
tımı gibi önemli fonksiyonlara sahiptir.

Çekilen gazın ısıl yalıtımı, kompresörün hacimsel 
ve enerji verimliliğini artırmak için önemlidir. So-
ğutucu akışkanın emme hattında kompresöre girişi 
ile silindire girmesi arasında geçen süre zarfında 
kompresörün içindeki çeşitli sıcak kaynaklardan 
gaza iletilen ısı nedeniyle gaz sıcaklığı artmakta-
dır. Gazdaki sıcaklık artışı, özgül hacminde bir ar-
tışa neden olur ve dolayısıyla kompresör tarafından 
sıkıştırılan soğutucu akışkanın kütlesel debisinde 
azalmaya neden olur. Kompresörün soğutma kapa-
sitesi, kütlesel debi ile doğru orantılı olduğu için, 
sözü geçen akışın azalması kapasite kaybına neden 
olur. Bu da dolaylı olarak kompresörün verimini 
etkilemektedir. Emme susturucuları yeterli ısıl ya-
lıtımı sağlamak için düşük ısıl iletkenliğe sahip bir 
malzemeden üretilir. Bu malzemelere örnek olarak 
reçine ve bazı plastik malzemeler verilebilir. Mev-
cut çalışmada kullanılan emme susturucu malze-
mesi Polibütilen Tereftalattır.

Soğutma çevrimlerinde kullanılan hermetik pis-
tonlu kompresörün genel verimi; elektrik motoru 
verimi, mekanik verim (kaymalı yataklar vb.) ve 
termodinamik verim (emme, sıkıştırma, egzoz) 
olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. Modern 
ev tipi pistonlu kompresörlerin mevcut verimlilik 
düzeyleri incelenecek olursa, elektrik motoru ve-
rimi %88 ve mekanik verim %92 mertebesindedir. 
Termodinamik verim ise genellikle %80 ile %83 
arasındadır. Bu nedenle, kompresör termodinamik 
kayıpların azaltılarak termodinamik verimin artı-
rılması potansiyeli daha yüksektir [1].

Termodinamik kayıpların yaklaşık %47’sinin sıra-
sıyla emme hattından silindire ve silindirden egzoz 
hattına giden akış yolu boyunca ısıl ve sürtünme 
kayıplarından kaynaklandığı tespit edilmiştir [1]. 
Öte yandan, pistonlu hermetik kompresörde, enerji 
kayıplarının %49’u gazın sıkıştırma işlemi sırasın-
da sürtünme kayıpları nedeniyle ideal şartların dı-
şında ısınmasından kaynaklanmaktadır. Aşırı ısın-

ma, birim kütle soğutucu akışkan için sıkıştırma 
işini arttırır ve gaz yoğunluğu doğrudan sıcaklığı-
na bağlı olduğundan, hacimsel verimliliği azaltır 
[1].

2. PROBLEM TANIMI ve HAD 
ANALİZLERİ

Literatürde yer alan HAD analizlerinde emme sus-
turucusu içinden geçen soğutucu akışkanın yön-
lendirilmesinin basınç farkı ve gürültü üzerindeki 
etkisine işaret edilmiştir. Bu nedenle emme sustu-
rucusundaki odacıklar içerisinde dolaylı ve doğru-
dan geçiş etkileri incelenmiş ve soğutucu akışka-
nın akış yönlendirme kanalından geçirilmesinin 
(doğrudan geçiş) basınç farklarının azaltılmasında 
önemli bir etken olduğu gösterilmiştir [2]. 

Mevcut çalışmada, HAD analizleri ile emme sus-
turucusunda akış yönlendirme kanalının kullanıl-
ması ile odacıklar arasında soğutucu akışkanın 
doğrudan geçişinin, susturucu giriş ve çıkışı ara-
sındaki basınç farkı üzerindeki etkisi ortaya kon-
muştur. Elde edilen sayısal sonuçların tutarlılığı 
mevcut ve prototip emme susturucularının kulla-
nıldığı kalorimetre deneylerinden elde edilen SEK 
ölçümleri ile test edilmiştir. 

Mevcut çalışmada ele alınan emme susturucusu, 
Arçelik A.Ş. Eskişehir Kompresör İşletmesi’nde 
üretilen değişken kapasiteli hermetik pistonlu 
kompresörlerde kullanılmaktadır. Şekil 1’de mev-
cut emme susturucusunun CAD modeli gösteril-
miştir. Şekil 2’de mevcut emme susturucusuna ve 
prototip emme susturucusuna ait akış yönlendirme 
kanalı tasarımları verilmiştir.

Şekil 1. Mevcut emme susturucusuna ait CAD modeli 
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2.1. HAD Analizleri

HAD günümüzde pek çok ısı-akış probleminde 
kullanılan bir yöntemdir. Çalışmadaki HAD ana-
lizleri, sonlu hacimler tabanlı ANSYS-Fluent ticari 
yazılımı ile yapılmıştır. Analizler isobütan (R600a) 
soğutucu akışkanı için yapılmıştır. Mevcut ve ge-
liştirilen susturucu modelleri için aynı sınır şartları 
kullanılmış, daimi akış şartlarında çözüm ağından 
bağımsızlık analizleri yapıldıktan sonra elde edi-
len uygun çözüm ağı kullanılmıştır. 

HAD analizlerinde ideal gaz kabulü altında küt-
lenin, momentum (Navier-Stokes denklemleri) ve 
enerjinin korunum denklemleri, uygun türbülans 
transport denklemleri ile beraber çözülmektedir. 
Yapılan sayısal modellemede aşağıda belirtilen sıra 
takip edilmiştir: 

i.  Geometrinin oluşturulması (CAD modeli)
ii.  Uygun çözüm ağının oluşturulması (Mesh)
iii.  Uygun sınır koşullarının tanımlanması
iv. Uygun türbülans modeli ile akışın modellen-

mesi (HAD analizi)
v. HAD analiz sonuçların değerlendirilmesi ve 

deneyler ile doğrulanması

2.2. Geometrinin Oluşturulması

Emme susturucu geometrisi üç parçadan oluşur. 
Bunlar, alt parça, üst parça ve akış yönlendirme ka-
nalıdır (Şekil 2). Analizler öncesinde oluşturulacak 
çözüm ağında sorunlar yaşanmaması için CAD 
modelindeki bozuk yapılar giderilerek HAD ana-
lizleri için oluşturulacak çözüm ağına uygun hale 
getirilmiştir. CAD modelinde var olan ancak ana-

liz sonuçlarını etkilemeyecek boşluklar mümkün 
olan minimum modifikasyonla doldurulmuştur. 
Şekil 3’de mevcut emme susturucusuna ve prototip 
emme susturucusuna ait akış hacimleri gösteril-
miştir. 

Şekil 3. (a) Mevcut emme susturucusuna ve (b) 
prototip emme susturucusuna ait akış hacimleri

2.3. Çözüm Ağı (Mesh)

Şekil 4’de mevcut emme susturucusuna ve proto-
tip emme susturucusuna ait çözüm ağı kesitleri 
gösterilmiştir. Analiz sonuçlarının çözüm ağıdan 
bağımsızlığını test etmek için eleman sayıları 1,4 

Şekil 2. (a) Mevcut emme susturucusuna ve (b) prototip emme susturucusuna ait akış yönlendirme kanalı 
tasarımları

a

b
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milyon ile 5,8 milyon arasında değişen dört farklı 
çözüm ağı oluşturulmuştur. Burada susturucu giri-
şi ve çıkışı arasındaki basınç farkı çözüm ağındaki 
yakınsama kriteri olarak belirlenmiştir. Şekil 5’de 
farklı çözüm ağları için eleman sayısı-basınç farkı 
grafiği verilmiştir. Buna göre 3,8 milyon elemanlı 
çözüm ağı, analizler için yeterli bulunmuş ve tüm 
analizlerde bu çözüm ağı kullanılmıştır. Çözüm 
ağı tetrahedral elemanlardan oluşmaktadır ve çar-
pıklık değeri 0,85 olarak belirlenmiştir. 

2.4. HAD Modeli

Çözüm ağı oluşturulduktan sonra soğutucu akış-
kanın termofiziksel özellikleri ve probleme ait sı-
nır koşulları tanımlanmıştır (Tablo 1). Yakınsama 

kriterlerine göre daimi rejimde analizler yapılmış-
tır. Bir emme susturucusu tasarımında kontrol fak-
törleri genellikle, sınır koşuluna göre “akış hızı” ve 
“basınç farkı” olmak üzere iki temel parametredir 
[3]. Bu analizlerde girişte sınır şartı olarak kompre-
sör çalışma hızına göre deneysel olarak belirlenmiş 
soğutucu akışkan kütlesel debisi kullanılmıştır. 

SST k-ω türbülans modeli [4], iki denklemli bir 
eddy-viskozite modelidir. Sınır tabakada k-ω yak-
laşımı, modelin viskoz alt tabakada tamamen kul-
lanılabilir olmasını sağlar, bu nedenle SST k-ω 
modeli düşük Reynolds türbülans modeli içeren 
uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. SST k-ω 
modeli ters basınç gradyenlerinde ve akış ayrılma-
sının olduğu akışlarda başarılı sonuç vermektedir. 

a

b

Şekil 5. Basınç farkı üzerinden çözüm ağından bağımsızlık 
analizi

Tablo 1. HAD Modelinde Kullanılan Akışkan Özelikleri, Sınır Koşulları Ve Yakınsama Kriterleri

Türbülans modeli 3-B RANS modeli SST k- ω (Shear Stress Transport) [4]

Termofiziksel özellikler

Akışkan: İsobütan (R600a)

Isı iletim katsayısı [W/m K] 0.02249

Özgül ısı Cp [J/kg K] 1911

Mutlak viskozite [kg/m s] 8.72 e-6

Moleküler ağırlık (kg/kmol) 58.12

Sınır Şartları Girişteki kütlesel debi (g/s)
0.26 (1300 d/dk) 
0.60 (3000 d/dk) 
0.73 (4500 d/dk)

Hesaplama yöntemi ve 
yakınsama kriterleri Daimi rejim, ideal gaz kabulü

Süreklilik: 4.3 e-4
Hız: 6 e-5
Enerji: 4.5 e-8
Türb. kinetik enerji (k): 3 e-4
Türb. kinetik enerji frekansı (ω):1.7 e-5

Şekil 4. (a) Mevcut emme 
susturucusuna ve (b) prototip emme 

susturucusuna ait çözüm ağı kesitleri
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2.5. HAD Sonuçları

Daimi hal HAD çözümlerinde giriş sınır koşu-
lu olarak tanımlanan soğutucu akışkan kütlesel 
debileri, kalorimetre testlerinde ASHRAE şartı 
olarak belirlenen -23.3°C buharlaşma ve +54.4°C 
yoğuşma sıcaklıklarında, 1300, 3000 ve 4500 d/dk 
kompresör çalışma hızlarında elde edilen deneysel 
değerlerdir. 

Şekil 6’da mevcut emme susturucusuna ve proto-
tip emme susturucusuna ait 1300 d/dk’daki HAD 
analizlerinden elde edilen statik basınç ve hız 
büyüklükleri konturları gösterilmiştir. Şekil 6’da 
görüldüğü üzere prototip emme susturucusunun 
kullanılması halinde üniforma yakın bir basınç 
alanı elde edilmekte, akış hacmi içerisindeki ba-
sınç farkları azalmaktadır. Girişteki basınç mevcut 
duruma göre düşmektedir ve bu aynı hız alanına 
da yansımaktadır. Hız alanındaki değişim de akış 
yönlendiricinin kullanılması ile belirgin şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

Her iki susturucu modeli için susturucu girişinde 
bu deneysel debi değerlerinin kullanılması ile elde 
edilen analiz sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Akış yönlendirici içeren prototip emme susturu-
cusunun kullanılması durumunda, susturucu girişi 
ve çıkışı arasındaki basınç farkları bütün çalışma 
hızlarında %54 civarında azalmaktadır. 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Kompresör kalorimetresi ile kompresör tarafın-
dan üretilen soğutma kapasitesi iki farklı şekilde 
ölçülmektedir. Soğutma kapasitesinin giriş gücü-
ne oranı Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK) olarak 

Şekil 6. 1300 d/dk’da mevcut emme susturucusuna ait (a) basınç [Pa], (b) hız büyüklüğü [m/s] ve prototip emme 
susturucusuna ait (c) basınç [Pa], (d) hız büyüklüğü [m/s] konturları

   a   b

   c   d

Şekil 7. Farklı çalışma hızlarında emme susturucu 
modellerinde giriş ile çıkış arasındaki basınç farkı 

değerleri grafiği
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tanımlanmaktadır. Kalorimetre ölçümü, ASHRAE 
veya CECOMAF gibi standart test koşulları altın-
da gerçekleştirilebilir. Bu standartlar, buharlaş-
ma ve yoğunlaşma basıncı, aşırı soğutma ve aşırı 
ısıtma sıcaklığı, kompresör ortam sıcaklığı gibi 
farklı koşulları tanımlar. Bu çalışmada, deneyler 
ASHRAE koşulları olan -23,3°C (Buharlaşma sı-
caklığı), +54,4°C (Yoğuşma sıcaklığı) ve +32,2°C 
(Aşırı soğutma ve aşırı ısıtma sıcaklığı) şartlarında 
gerçekleşir. Ayrıca, soğutma çevriminde kullanı-
lan isobütan için belirtilen -23,3°C buharlaşma sı-
caklığındaki basınç değeri 0,62 bar olup, +54,4°C 
yoğuşma sıcaklığındaki basınç değeri 7,62 bar’dır.

Birinci yöntemde, soğutucu akışkanın genleşme 
öncesinde alt soğutma sıcaklığı ve yoğuşma basın-
cı ölçülür. Bu iki değer ile genleşme öncesi entalpi 
(hgenleşme öncesi) belirlenebilir. Adyabatik bir genleşme 
olduğu varsayıldığında genleşme sonrası entalpi 
genleşme öncesi entalpiye eşittir [5]. Buharlaştırı-
cıdan sonra aşırı ısıtma sıcaklığı ve buharlaşma ba-
sıncı ölçülmektedir. Bu değerlerin kullanılmasıyla 
buharlaşma sonrası entalpi (hbuharlaştırıcı sonrası) belirle-
nebilir. Soğutucu akışkan kütlesel debisi (msoğutkan) 
debimetre ile ölçülmektedir. Buharlaştırıcı sonrası 
entalpi ile genleşme öncesi entalpi farkının soğu-
tucu akışkanın kütlesel debisiyle çarpılması ile 
soğutma kapasitesi (Qsoğutma), (1) eşitliğindeki gibi 
belirlenebilir. Bu yöntem ile soğutma kapasitesi öl-
çümü Şekil 8’de bir ideal soğutma çevrimi üzerin-
de (basınç-entalpi diyagramı) gösterilmiştir. 

Q̇soğutma = ṁsoğutkan (hbuharlaştırıcı sonrası −hgenleşme öncesi)  (1)

İkinci yöntemde, kalorimetre içerisinde kalori-
metre tankı kullanılır. Buharlaşma, ısıl olarak 
yalıtılmış bir tankın içinde olur. Bu kabın içinde 
bir elektrikli ısıtma elemanı konumlandırılmıştır. 
Tankı, eşit sıcaklıkta tutmak için, ısıtma elema-
nı buharlaştırıcının soğutma kapasitesine eşit bir 

ısı üretmelidir [5]. Bu yöntemde, tank ikincil bir 
soğutucu akışkanla (R134a) doldurulur. Tankta-
ki sıvı seviyesi, hazneye monte edilen gözetleme 
camından görülebilir. Sıvı bölümün altında, tankın 
dışında ayrı elektrik bağlantılarına sahip olan üç 
ısıtma elemanı bulunur. Her eleman 230 V’ da 500 
W ısıtma gücü verir. Burada, elemanlardan ikisi 
paralel olarak bir eleman ile seri olarak bağlanmış-
tır. Dolayısıyla bu varsayılan konfigürasyon, her 
üç bileşen için birlikte toplam 750 W ısıtma kapa-
sitesi sağlamaktadır. Deneyler sırasında sıcaklık 
ve basınçlar için daimi hal elde edildikten sonra, 
(2) eşitliğinde görüldüğü üzere, ısıtıcı tarafından 
sağlanan kapasite soğutma kapasitesine eşitlenmiş 
olmaktadır. 

Q̇soğutma = Q̇ısıtıcı  (2)

Prototip emme susturucusu girişi ve çıkışı ara-
sındaki basınç farkı mevcut emme susturucusuna 
göre daha az olduğu için aynı koşullarda soğutucu 
akışkan kütlesel debi miktarında artış gözlemlene-
rek soğutma kapasitesi ve SEK değerlerinde artış 
beklenmektedir. Kalorimetre kompresör testleri 
sonuçlarına göre her iki tip susturucu için farklı 
devirlerdeki giriş gücü, soğutma kapasitesi ve SEK 
değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’deki ka-
pasite ve giriş gücü değerleri; mevcut emme sustu-
rucusu ile 3000 d/dk’da yapılan deneylerdeki ka-
pasite değeri olan 1,0 ile orantılanarak verilmiştir. 

Şekil 9’da deneylerde kullanılan mevcut ve prototi-
pi hazırlanmış emme susturucuları ile kalorimetre 
testi öncesi susturucu montajı görülmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere prototip emme sustu-
rucusu kullanıldığı durumda kompresörün 1300, 
3000 ve 4500 d/dk’daki çalışma koşullarında SEK 
ve kapasite değerlerinde artış elde edilmektedir. 
1300 ve 4500 d/dk’daki SEK değerinde 0,02 W/W 
artış görülürken 3000 d/dk’daki artış 0,03 W/W 

Şekil 8. Soğutma kapasitesi ölçümü
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olarak ölçülmüştür. Prototip emme susturucusun-
da akış yönlendirme kanalında yapılan değişiklik, 
kütlesel debi ve kapasiteye pozitif etki göstermiş ve 
SEK değerlerinin artmasını sağlamıştır.

SONUÇLAR

Hermetik pistonlu kompresörde meydana gelen ter-
modinamik kayıpların azaltılması için kompresör-
deki mevcut emme susturucu modeline alternatif 
olarak prototip bir emme susturucu modeli gelişti-
rilerek susturucu girişi ile çıkışı arasında meydana 
gelen basınç farkları HAD analizleri ile bulunmuş-
tur. Geliştirilen prototip emme susturucusunun 
kullanılması ile basınç farkları mevcut emme 
susturucusuna göre bütün çalışma hızlarında %54 
oranında azaltılmıştır. Akış yönlendirme kanalı-
nın kullanılması ile elde edilen bu değişiklik ile 
emme susturucusu çıkışında kütlesel debinin artışı 
sağlanmıştır. Böylece soğutma kapasitesinde artış 
elde edilmiştir. HAD analizlerinin SEK üzerindeki 
etkisi kalorimetre deneyleri ile ortaya konmuştur. 
Kompresörde mevcut ve prototip emme susturu-
cusunun kullanıldığı kompresör numuneleri ile 
kalorimetre testleri yapılmıştır. Deneyler sonunda 
prototip emme susturucusu ile SEK değerlerinde 
farklı çalışma hızlarında 0,02-0,03 W/W artış sağ-
lanarak bu modelin soğutma etkinlik katsayısına 
katkısı tespit edilmiştir. İlerideki çalışmalarda, 

emme susturucusunun akış ve akustik performan-
sı açısından akış yönlendirme kanalı ve susturucu 
odacıkları tasarımlarında modifikasyonlar yapıla-
rak iyileştirmenin arttırılması hedeflenmektedir. 
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Şekil 9. Deneylerde kullanılan (a) mevcut emme susturucusu, (b) prototip emme susturucusu ve (c) kalorimetre 

testi öncesi susturucu montajı

Tablo 2. Kalorimetre Testi Sonuçları

Emme susturucusu Devir [d/dk] Kapasite (=W/Worijinal) Giriş gücü (=W/Worijinal) SEK [W/W]
Mevcut 1300 0,436 0,272 1,87
Prototip 1300 0,439 0,270 1,89
Mevcut 3000 1,000 0,630 1,85
Prototip 3000 1,010 0,625 1,88
Mevcut 4500 1,321 0,911 1,69
Prototip 4500 1,345 0,916 1,71
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Bina Isıtılmasında Havalı Güneş Kolektörü Destekli 
Isı Pompası Kullanımı

ÖZ

Bu çalışmada, son yıllarda nüfus artışı ve teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte 
birincil enerji tüketiminin artması yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi art-
tırmıştır. Bunlar arasında güneş enerji kaynaklı sistemler büyük bir paya sahiptir. 
Bu çalışmada TÜBİTAK destekli proje kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi Teknoloji Fakültesi’nin çatısında kurulan havalı güneş kolektörü destekli ısı 
pompası deney düzeneğinde ısı pompası performansı incelenmiştir. Dış hava sıcak-
lığının düşük olduğu günlerde havalı güneş kolektöründen çıkan sıcak havanın ısı 
pompasının evaporatörüne verilmesinin etkileri de incelenmiştir. Çalışmada deney 
setinden kaydedilen sıcaklık, basınç, debi ve elektrik tüketimi gibi parametreler ve 
termodinamik yöntem yardımıyla ısı pompası performansı deneysel ve teorik olarak 
değerlendirilmiştir. Böylece havalı güneş kolektörü destekli ısı pompası sisteminin 
deneysel ve sayısal olarak bina ısıtılması üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Selektif 
Yüzeyli Güneş Kolektörü’nün ısı pompası sistemine eklenmesi ile ITK performans 
katsayısı %23,5 oranında arttığı görülmüştür. Çalışma, literatürde bulunan teorik 
çalışmalara oranla deneysel olması ve havalı güneş kolektörünün ısı pompası ile 
birlikte kullanımıyla bina ısıtmasında enerji tasarrufunun oluşumunu sağlayarak 
literatüre katkıda bulunulacaktır.
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ABSTRACT

In this study, the increase in primary energy consumption with the increase of pop-
ulation and technology in recent years increased the interest in renewable energy 
resources. Among these, solar energy systems have a large share. In this study, heat 
pump performance is investigated in the heat pump test experimental set of the air 
solar collector supported by Muğla Sıtkı Koçman University Technology Faculty 
within the scope of the TÜBİTAK supported project. On the days when the outdoor 
air temperature was low, the effects of hot air from the air collector to the evap-
orator of the heat pump were investigated. The parameters such as temperature, 
pressure, flow and electricity consumption obtained from the experimental set, and 
with the help of thermodynamic method , heat pump performance were evaluated 
both experimentally and theoretically in the study. Thus, the effect of the air so-
lar collector supported heat pump system on experimental and numerical building 
heating was shown. With the addition of Selective Surface Solar Collector to the 
heat pump system, the ITK performance coefficient increased by 23.5%. The study is 
experimental compared to the theoretical studies in the literature and the use of air 
solar collector with heat pump will contribute to the literature by providing energy 
saving in building heating.
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Heating, Air Solar Collector, Heat Pump, Energy Performance.
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1. GİRİŞ

Küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği 
ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesi günümüz 
araştırmacılarının bu problemlerin çözümüne iliş-
kin çalışması gerektiği ihtiyacını doğurmuştur. 
Tüm bu sorunların başlıca kaynağı olarak yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının yeterince faydalı 
kullanılamaması gösterilmektedir. Yenilenebilir 
enerji kaynakları doğrudan enerji sistemlerinin 
kullanılması şeklinde olabileceği gibi yardımcı sis-
temler ile de desteklenebilir. Bu doğrultuda güneş 
enerjisinden elektrik üretmek veya termal enerji 
üretmenin yanı sıra güneş kaynaklı ısıtıcılar enerji 
sistemlerine eklenerek bu sistemlerin verimlilikle-
rinin arttırılması sağlanabilmektedir. 

Açıkgöz [1] çalışmasında bileşik enerji güç siste-
minde güneş enerjisinin desteğini hesaplamıştır. 
Birinci durumda yalnızca ısı pompası ile binanın 
ısıtılması ve soğutulmasını sağlamış, ikinci du-
rumda güneş esaslı toprak kaynaklı ısı pompası 
kullanmıştır ve bina kullanım suyunu 2 adet kolek-
tör ile binanın ısıtılmasını ise ısı pompası ile sağ-
lamıştır. Üçüncü seçenek olarak hem kullanım su-
yunu ısıtması hem de ısınmaya destek olması için 
ısı pompası sistemine 25 adet kolektör eklemiştir. 
Bu üç seçeneği karşılaştırmış, sonuç olarak konut 
ısıtmasında kolektör sayısının artması ve buna 
bağlı olarak ilk yatırım maliyetinin yükselmesin-
den dolayı güneş enerjisinin sadece kullanım suyu 
ısıtması için kullanılmasının daha uygun olduğu 
sonucuna varmıştır. Işık [2] çalışmasında güneş 
enerjisinden faydalanma yollarını inceleyerek bir 
konutun kullanma sıcak su ihtiyacının karşılanma-
sı ve kış konumunda güneş enerjisinden elde edi-
len sıcak su ile kalorifer kazanından yıllık tabanda 
sağlanabilecek enerji tasarrufunu araştırmıştır. 
Güneş kolektörlerinin kullanımıyla yıllık yakıt 
tasarrufunu bir yazılım yardımıyla 362,1 lt olarak 
bulmuştur. Sağlanan yakıt tasarrufu ile sistemin ilk 
kurulum maliyetinin 9 yılda karşılanacağını tespit 
etmiştir. Sancar ve Bulut [3] bir ortamın ısıtılma-
sında güneş enerjisi, toprak enerjisi ve atık ısıdan 
yararlanmışlardır. Kurdukları deney düzeneğinde 
dış ortamdan çekilen hava, toprak kaynaklı ısı de-
ğiştiricisinde ısıtıldıktan sonra reküperatörden ge-
çirilerek atık gazın enerjisini çeker ve havalı güneş 
kolektörleriyle daha da ısıtılarak deney odasına 
verilir. Ocak-Mart 2014 tarihleri arasında yaptık-
ları ölçümlerle sistemin ITK değerinin 1,7 ile 6,7 
arasında değiştiğini bulmuşlardır. Güneş enerjisin-

den yararlanılarak bir ortamın ısıtılmasında top-
rak-hava ısı değiştirici destekli, ısı geri kazanımı 
olan, havalı güneş kolektörlerinin Adıyaman iklim 
şartlarında alternatif ısıtma sistemi olabileceği ve 
iç ortam ısıl konfor şartlarını sağlayabileceği sonu-
cuna varmışlardır. Liang et al. [4] ısıtma sisteminin 
performansını geliştirmek için esnek çalışma mod-
larında güneş esaslı hava kaynaklı ısı pompasını 
matematiksel bir model yardımıyla Nanjing şehri 
için incelemişlerdir. Isıtma sezonunda güneşli bir 
günde güneş ışınım yoğunluğunun artmasıyla ve 
güneş kolektörü alanının artmasıyla ısı pompası-
nın ITK değeri artmıştır. Güneş ışınım miktarı-
nın maksimum olduğu saat 13:00’te kolektör alanı 
0 m2’den 20 m2’ye çıkarıldığında hava kaynaklı 
IP’nin veriminin %17 arttığı görülmüştür. Ve saat 
08:00’den 17:00’ye kadar toplam verim %8,3 art-
mıştır. Bu sırada güneşli bir günde kolektör alanı 0 
m2’den 40 m2’ye çıkarıldığında 10 kW ısıtma kapa-
sitesindeki bir sistem %24’lük enerji tasarruf ora-
nıyla 15,69 kWh’lik enerji tasarruf eder ve eşdeğer 
güç üretimi %11,8’dir. Hava kaynaklı IP’nin ITK 
değeri saat 08:00-17:00 arasında ortalama %11,22 
artmıştır. Kışın tüm ısıtma sezonu boyunca kolek-
tör alanı 0 m2’den 40 m2’ye çıkartıldığında %9,9 
enerji tasarruf oranıyla 453,43 kWh enerji tasarruf 
edilir ve eşdeğer güç üretimi %5’tir. 

Güneş esaslı hava kaynaklı IP’lerin sıcak su üretimi 
ve ev ısıtmasına ek olarak kurutma işleminde kul-
lanıldığına dair çalışmalarda bulunmaktadır. Şevik 
[5] çalışmasında IP ile birlikte güneş kolektörünün 
kullanıldığı, ısıtma ve kurutma amaçlı sıcak hava 
üretim sistemini Ankara’da deneysel olarak ince-
lemiştir. Kurutma işlemi için gıda olarak ithalatta 
önemli bir yeri olan mantar seçilerek bu ürünün 
kurutma deneylerinin ayrıntılı analizini yapmıştır. 
Kurutma işleminde deneyleri sadece IP, sadece GK 
ve GE-IP kullanarak yapmıştır. Sonuç olarak GE-
IP PLC kontrollü sistemde ortalama ITK değerleri; 
sadece IP kullanıldığında 2,2, sadece güneş ener-
jisi kullanıldığında 3,5 ve bütün sistem devrede 
olduğunda 3,0 olarak hesaplamıştır. Deney sonuç-
larına göre, GK verimini ortalama %49,33 olarak 
hesaplamışlardır. Aktaş ve Kara [6] çalışmalarında 
güneş enerjili ve IP kurutucuda kivi dilimlerinin 
kurutulmasını deneysel olarak incelemişlerdir. 
IP’nin ITK değeri ve tüm sistemin IP’sinin ITK 
değeri ortalama olarak sırasıyla 2,90 ve 2,27 ola-
rak hesaplamıştır. Dalgalı kanatçıklı HGK’nin ve-
rimini %56,7 olarak hesaplamış ve uygun kurutma 
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havası sıcaklığını 50 °C olarak belirlemiştir.

2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre İzmir ilin-
de 120 m2 alan için su kaynaklı kolektörleri ısı 
pompası sistemine entegre ederek su ısıtma ama-
cı ile sistemin performansı deneysel olarak ölçül-
müştür. Güneş kolektörlerin verimi yıllık ortalama 
%22 olarak bulunmuştur [7].

Yapılan çalışmada hava kaynaklı ısı pompası ve ısı 
kuleli bir ısı pompası sistemini simülasyon prog-
ramı ile karşılaştırmışlardır. Bu sistem havanın 
ısı pompasına girmeden önce bir miktar ısıtılması 
prensibine dayanmaktadır. Isı kulesi kullanılan sis-
tem standart havalı ısı pompası sistemine kıyasla 
enerji verimleri yaz döneminde ortalama %23,1 ve 
kış döneminde ortalama %7,4 artmıştır [8].

Yapılan çalışmada soğuk iklim şartlarında çift faz-
lı güneş enerji kolektörü kaynak olarak kullanılan 
bir ısı pompası sisteminin deneysel ve teorik olarak 
analizleri yapılmıştır. Çift fazlı güneş kolektörün-
de akışkan olarak R-11 ve ısı pompası sisteminde 
ise R-22 akışkanları kullanılmıştır. Gerçekleştiri-
len deney sonuçlarında standart havalı kolektör ile 
kıyaslandığında %24’lük bir artış sağlandığı tespit 
edilmiştir [9].

Bu çalışmada hava kaynaklı güneş kolektörü sis-
temi ısı pompası sistemine entegre edilerek evapo-
ratöre giren havanın dış hava yerine kolektörden 
çıkan sıcak havanın girmesi sağlanarak sistem 
performans katsayısının arttırılması ve her bir pa-
rametrede üretilen enerji miktarını bulmak amaç-
lanmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Kararlı ve sürekli akış durumlarında kütlesel de-
biler eşittir ve genel denklem aşağıda verilmiştir.

∑ṁg = ∑ṁç (1)

Enerji sistem sınırlarından ısı, iş ve kütle olmak 
üzere üç şekilde geçmektedir. Burada Q̇net net ısı 
giriş miktarını, Ẇnet net iş çıkış hızı, h spesifik 
entalpi olmak üzere genel enerji denklemi aşağıda 
verilmiştir. 

Q̇ + ∑ṁghg = Ẇ + ∑ṁçhç (2)

Enerji analizine dayanarak ısı pompası ve toplam 
ısı pompası sisteminin ısıtma tesir katsayıları (ITK 
veya COP) aşağıdaki gibi tanımlanabilir [10].

ITKIP = Q̇ kond / Ẇkomp (3)

2.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar

Güneş Kolektörü; kullanılan ısı pompası sistemi-
nin dış hava emiş hattında şekil 1’de verilen selek-
tif yüzeyli havalı güneş kolektörü kullanılmıştır. 
Bu durum dış havadan alınan ısının arttırılmasına 
sebep olduğu için sisteme enerji girişi meydana 
gelmektedir. 

Havalı güneş kolektörlerinin verim formülü aşağı-
da gösterilmiştir.

ηkoll = Q̇ koll,hava / Q̇gım (4)

Formülde kullanılan Q̇ koll,hava ve Q̇gım sırasıyla güneş 
kolektör yüzeyinden iş akışkanına (hava) transfer 
edilen toplam ısı miktarı ve kolektör alanındaki 
güneş ışınım miktarını ifade etmektedir.

Dolayısıyla Q̇ koll,hava toplam ısı miktarı ise aşağıda-
ki gibi ifade edilmektedir:

Q̇ koll,hava = ṁhavaCp,hava (Tç − Tg) (5)

Burada ṁhava ve Cp,hava hava olarak iş akışkanın küt-
lesel debisi ve özgül ısı kapasitesidir. Tg,koll ve Tç,koll 

sırasıyla güneş kolektör giriş ve çıkışındaki hava 
sıcaklıklarıdır. Q̇gım ise güneş kolektörü yüzey ala-
nına gelen güneş ışınım miktarıdır ve aşağıdaki 
gibi hesaplanabilir.

Q̇gım = I(τα)Akoll (6)

Şekil 1. Selektif yüzeyli havalı güneş kolektörü
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Isı Pompası; düşük sıcaklıktaki ortamlarda ısıtma 
yapabilmek için ısı pompası kullanılabilmektedir. 
Isı pompası, basit olarak ısı enerjisini bir ortamdan 
diğer bir ortama taşıyan ve elektrikle beslenen bir 
sistemdir. Günümüzde birçok ısıtma sisteminde ço-
ğunlukla kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sistemin 
performansının araştırılması gerekmektedir. Hava 
kaynaklı ısı pompasının her bir ekipmanının kütle 
ve enerji denge denklemleri verilen formüllerin her 
bir ekipmana uyarlanması ile hesaplanmıştır. De-
ney düzeneği Şekil 2’de verilmiştir. Aynı zaman-
da deney düzeneğinin anlaşılabilirliğini arttırmak 
amacı ile deney düzeneğinin şematik görünüşü şe-
kil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. Isı pompalı ısıtma sistemi deney düzeneği

Isı Kaynağı/Karışım Deposu; standart havalı ısı 
pompasının evaporatörü; düşük hava sıcaklıkla-

rında çalışabilmektedir. Ancak çevre şartlarındaki 
evaporatör sıcaklığı havalı güneş kolektörlerinde 
ısıtılan hava ile arttırılabilir. Bu sebeple evaporatör 
önüne ısı kaynağı/karışım deposu eklenmiştir.

Akümülasyon Tankı; akümülayon tankı, havalı 
ısı pompası tarafından üretilen ısının depolandığı 
bir tanktır. Bu tanktaki ısı, radyatörlü ısıtma siste-
mi tarafından mekan ısıtmasında kullanılmaktadır. 

Radyatörlü Isıtma Sistemi; bir mahalin ısıtılma-
sında radyatör önemli bir ekipmandır. İkinci ısı 
eşanjörü ile radyatörler arasında kapalı bir çevrim 
oluşturulmuştur. 

Isıtma sisteminde konderser ile akümülasyon tan-
kı, akümülasyon tankı ile ikinci ısı eşanjörü ve 
ikinci ısı eşanjörü ile radyatörlü ısıtma sistemi 
arasında olmak üzere 3 farklı sirkülasyon pompası 
kullanılmıştır. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fa-
kültesi çatısına yerleştirilen havalı kolektörler bir 
fan yardımı ile ısı pompası sistemine entegre edil-
miştir. Sistem akış şeması Şekil 4’de havalı güneş 
kolektör destekli ısı pompası ve Şekil 5’de havalı 
güneş kolektörlü ısı pompalı ısıtma sistemi göste-
rilmiştir.

Akış şeması Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilen iki 
farklı sistem için de 2 farklı deney gerçekleştiril-
miştir. 1. Deney Isı Pompasının kaynak olarak dış 
havanın kullanıldığı (Karışım odasında bulunan 
klape yardımı ile havalı güneş kolektöründen gelen 
hava kesilerek, evaporatöre giren hava 15 numaralı 
dış havadan alınır) sistemdir. 2. Deney ise sisteme 

Şekil 3. Isı pompalı ısıtma sisteminin genel şematik görünüşü
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selektif yüzeyli havalı güneş kolektörü entegre edi-
lerek (karışım odasında bulunan klape yardımı ile 
dış hava kesilerek havalı güneş kolektöründen ge-
len sıcak hava evaporatöre girer), evaporatöre giren 
havanın dış hava yerine kolektör içerisinden geçi-
rilen sıcak havanın aktarılması sağlanarak sistem 
performansının arttırılmasını amaçlanmıştır. Dış 
hava ve/veya selektif yüzeyli havalı güneş kolek-
törlerinden fan yardımı ile karışım odasına akta-
rılan hava evaporatöre girerek döngü başlatılır. Isı 

pompasından alınan enerji sirkülasyon pompası 
yardımı ile akümülasyon tankına gönderilmek-
tedir. Akümülasyon tankında gündüz depolanan 
enerji, 2. bir ısı değiştiricisi yardımı ile gece kulla-
nılmak üzere radyatörlere aktarılmaktadır. Deney 
düzeneğinde kolektörlerin ısı pompasına etkisine 
selektif yüzeyli ısı pompası ve tüm sistem olan 
akümülasyon tankı ve radyatörlerin eklendiği sis-
tem ise selektif yüzeyli ısı pompalı ısıtma sistemi 
olarak adlandırılmaktadır.

Şekil 4. Havalı güneş kolektör destekli ısı pompası deney düzeneği akış şeması

Şekil 5. Havalı güneş kolektör destekli ısı pompalı ısıtma sistemi deney düzeneği akış şeması
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Şekil 5’de gösterilen akış şemasında belirtilen 1,  
2,  3,  4,  5,  6,  11,  12,  13,  14,  15,  16 nokta-
larından sıcaklıklar PT100 sıcaklık sensörü ile, 16 
noktasında ise havanın debisi hava hız ölçer ile 10 
saniye aralıklarla ölçülmüş ve veriler datalogger’a 
aktarılmıştır. Elde edilen veriler ve türetilen enerji 
denklemleri EES programına aktarılarak deneysel 
ve teorik olarak incelenmiştir. 

3. BULGULAR

Selektif yüzeyli havalı güneş kolektörü için hava 
giriş ve çıkış sıcaklık değerleri şekil 6’da gösteril-
mektedir. Selektif yüzeyli havalı kolektörün çıkış 
hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar yarım açık 
günler (bulut geçişi ve yağmur) olması sebebiyle 
oluşmuştur. Grafikte görülen ani düşüşler selektif 
yüzeyli havalı güneş kolektörünün hava şartlarına 
hızlı reaksiyon gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Şekil 6. Selektif yüzeyli havalı güneş kolektörü için 
hava giriş ve çıkış sıcaklık değerlerinin değişimi

Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sisteminin her 
bir ekipmanına giriş ve çıkış sıcaklık değişimleri 
Şekil 7’de sunulmuştur. Selektif yüzeyli ısı pompa-
lı ısıtma sisteminin radyatörlerdeki sıcaklık farkı, 
akümülasyon tankı ve 2. ısı eşanjör ekipmanların-
da olan sıcaklık farkından daha büyüktür. Bahsedi-
len fark değerleri günlük ortalama olarak sırasıyla 
5,9 °C, 3,0 °C ve 2,5 °C’dir. 19:30 ile 07:29 saatleri 
arasında sıcaklık farkları sırasıyla 4,1 °C, 1,3 °C ve 
1,2 °C olarak hesaplanmıştır. Karışım deposunun 
ortalama sıcaklığı ise günlük olarak 11,2 °C iken 
akşam ve gece sürelerindeki ortalama değeri 5,2 
°C’dir.

Isıtma sisteminde selektif yüzeyli havalı güneş 
kolektörü ile karşılaştırma yapabilmek amacıyla 
standart ısı pompalı ısıtma sisteminin her bir ekip-
manının giriş ve çıkış sıcaklık değişimleri Şekil 

8’de gösterilmiştir. Selektif yüzeyli ısı pompalı 
ısıtma sisteminin standart ısı pompalı ısıtma siste-
mi ile karşılaştırıldığında radyatör, ısı değiştiricisi, 
akümülasyon tankında sıcaklık farklarının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Şekil 8. Standart IP’li ısıtma sistemi üzerinden 
kaydedilen sıcaklıkların değişimi

Şekil 9’de selektif yüzeyli ısı pompalı ısıtma siste-
minin her bir ekipmanında üretilen ısı miktarının 
gün içerisindeki değişimi verilmiştir. Selektif yü-
zeyli ısı pompalı ısıtma sistemine 07:30 ile 19:30 
saatleri arasında 4,07 kW ve günlük ortalamada 
2,12 kW enerji girişi olmuştur. Bu enerji miktarı 
kullanılarak 07:30 ile 19:30 saatleri arasında ve 
günlük ortalamada sırasıyla Isı Pompasının kon-
denserde 12,42 kW ve 8,33 kW, akümülasyon tan-
kında 8,93 kW ve 6,04 kW, 2. Isı değiştiricide 8,49 
kW ve 6,58 kW ve radyatörlerde 7,29 kW ve 6,93 
kW’lık ısı üretimi gerçekleşmiştir. Saat 19:30’dan 
sonraki süreçte IP kondenserinde üretilen ısıda çok 
hızlı bir şekilde düşüş olmuş ve sonra yaklaşık 3,89 
kW’lık sabit ısı miktarında kalmıştır. 19:30’dan 
sonra bina çatı arasındaki deney odasının ısıtılması 
amacıyla kullanılan radyatörlerde kullanılan orta-
lama ısı miktarı 6,53 kW’tır.
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Şekil 9. 15 Mart 2018 tarihinde işletilen Selektif 
Yüzeyli Isı Pompalı ısıtma sistemi ekipmanlarının 

enerji üretim miktarlarının değişimi

Şekil 10’da Selektif Yüzeyli Isı Pompalı ve Stan-
dart Isı Pompalı sistemin ısıtma tesir katsayıları-
nın (ITK) günlük değişimi gösterilmiştir. Şekilde 
görüldüğü gibi selektif yüzeyli ısı pompasının 
standart ısı pompasına kıyasla daha yüksek ITK 
değerine sahip olduğu gösterilmiştir. Selektif yü-
zeyli ısı pompasının ortalama ITK değeri 4,93 ve 
standart ısı pompasının ITK değeri ise 3,99’dur.

Şekil 10. Selektif yüzeyli ısı pompası ve standart ısı 
pompasının ısıtma tesir katsayısının değişimi

Şekil 11’da selektif yüzeyli ısı pompalı ve standart 
ısı pompalı ısıtma sistemlerinin ısıtma tesir kat-
sayılarının (ITK) günlük değişimi gösterilmiştir. 
Tüm gün boyunca selektif yüzeyli ısı pompalı ısıt-
ma sisteminin ITK’sı standart ısı pompalı ısıtma 
sistemine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Selektif yüzeyli ısı pompalı ve standart ısı pompalı 
ısıtma sistemlerin ITK değerleri günlük ortalama 
olarak sırasıyla 2,32 ve 1,90 olarak belirlenmiştir. 
19:30’da ısı pompası çalışmadığı için ITK değeri 
1’in altına düşmüş ve performans değerlendirmesi 
yapabilmek için ısıtma sistemine giren enerji mik-
tarını akümülasyon tankından sağlandığı düşünül-
müştür. Bu değerler, 19:30’dan sonraki süreler için 

ısıtma sistemlerin ITK ortalama değerleri sırasıyla 
2,92 ve 2,55 olarak hesaplanmıştır. Isıtma siste-
minin ITK değerleri karşılaştırıldığında selektif 
yüzeyli ısı pompalı ısıtma sisteminin ITK değeri 
diğerlerinden yüksek olduğu için daha verimli bir 
sistemdir. 

Şekil 11. Selektif yüzeyli ısı pompalı ve standart ısı 
pompalı ısıtma sistemlerinin ısıtma tesir katsayısının 

değişimi

4. SONUÇ

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında havalı güneş 
kolektör destekli ısı pompası sistem tasarımı yapıl-
mış ve tasarlanan bu sistemin imalatı yapılmıştır. 
Böylece gerçek çalışma koşulları altında havalı ko-
lektör destekli ısı pompası sisteminin ısıtma sistemi 
üzerine etkisi deneysel ve teorik olarak araştırıl-
mıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar doğrultusun-
da deney düzeneği üzerinden sıcaklık, basınç, debi 
ve elektriksel güç parametreleri toplanarak enerji 
analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda havalı güneş 
kolektörlerin verimleri %53 olarak bulunmuştur. 
Havalı güneş kolektörü destekli ısı pompası siste-
minin ITK değeri 4,93 olarak bulunmuştur. Ayrıca 
havalı güneş kolektörünün ısı pompası sisteminde 
kullanılmasının elektrik tüketiminde %4,3’lük bir 
azalma meydana getirdiği de belirtilmelidir. Tüm 
ısıtma sisteminin günlük ITK değerinin 2,32 oldu-
ğu ve Isı pompasının çalıştırılmadığı akşam saat 
19:30’dan sonra sistem performansına bakıldığında 
ise ITK değerinin 2,92 olduğu hesaplanmıştır. Dü-
şük çevre sıcaklıklarında havalı güneş kolektörü 
evaporatör sıcaklığının arttırılmasını sağlayarak 
kompresörde tüketilen elektrik miktarını azalt-
mıştır. Sonuç olarak havalı güneş kolektörünün 
ısı pompası sistemine eklenmesi ile havalı güneş 
kolektörlü ısı pompası ve havalı güneş kolektörlü 
ısıtma sisteminin standart ısı pompasına kıyasla sı-
rasıyla ITK performans katsayıları %23,5 ve %22 
oranında arttığı görülmüştür.

0

1

2

3

4

5

6

7

07
:3

0
08

:0
0

08
:3

0
09

:0
0

09
:3

0
10

:0
0

10
:3

0
11

:0
0

11
:3

0
12

:0
0

12
:3

0
13

:0
0

13
:3

0
14

:0
0

14
:3

0
15

:0
0

15
:3

0
16

:0
0

16
:3

0
17

:0
0

17
:3

0
18

:0
0

18
:3

0
19

:0
0

19
:3

0

Is
ıt

m
a 

te
si

r k
at

sa
yı

sı
 (I

TK
)

Günün saati

SY-HGK IP IP

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

07
:3

0
08

:3
0

09
:3

0
10

:3
0

11
:3

0
12

:3
0

13
:3

0
14

:3
0

15
:3

0
16

:3
0

17
:3

0
18

:3
0

19
:3

0
20

:3
0

21
:3

0
22

:3
0

23
:3

0
00

:3
0

01
:3

0
02

:3
0

03
:3

0
04

:3
0

05
:3

0
06

:3
0

Is
ıt

m
a 

te
si

r k
at

sa
yı

sı
 (I

TK
)

Günün saati

SY-HGK IP IP0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

07
:3

0
08

:3
0

09
:3

0
10

:3
0

11
:3

0
12

:3
0

13
:3

0
14

:3
0

15
:3

0
16

:3
0

17
:3

0
18

:3
0

19
:3

0
20

:3
0

21
:3

0
22

:3
0

23
:3

0
00

:3
0

01
:3

0
02

:3
0

03
:3

0
04

:3
0

05
:3

0
06

:3
0

En
er

ji 
m

ik
ta

rı
 (k

W
)

Günün saati

E_g Q_kond Q_AT

Q_IE2 Q_rady



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 178 - Mayıs/Haziran 202066

TEŞEKKÜR

Deney setinin kurulmasında finansal desteklerin-
den dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurulu’na (TÜBİTAK) 116M978 numaralı pro-
jeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. 
Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Birimi’ne 18/016 numaralı yüksek lisans 
tez projesine verdiği finansal destek için teşekkür 
ederiz.

SİMGELER

Q̇ Isı transferi miktarı (W)
h Entalpi (kJ/kgK)
Ẇ İş miktarı (W)
cp Özgül ısınma ısısı (kJ/kgK)
T Sıcaklık (°C veya °K)
η Enerji verimi (%)
I Güneş ışınım miktarı (W/m2)
IP Isı Pompası
(α τ) Geçiş-yutma katsayısı
ṁ Kütlesel debi miktarı (kg/s)

Alt Semboller

g Giriş
ç Çıkış
kdepo Isı kaynağı/karışım deposu
koll Güneş kolektörü
komp Kompresör
kond Kondenser

Kısaltmalar

GE Güneş Esaslı
GK Güneş Kolektörü
HGK Havalı Güneş Kolektörü
IP Isı Pompası
ITK Isıtma Tesir Katsayısı
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Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji 
Yönetim Modeli ve Örnek Uygulama

ÖZ

Bütünleşik yapılar, çoğunluğu kamunun yönetiminde olan, birden çok enerji kayna-
ğı tüketen bütünleşmiş binalardır. Bu yapılar farklı enerji taleplerine karşın merke-
zi bir yönetim yapısına sahip, konvansiyonel enerji dönüşüm sistemleriyle işletilir. 
Çoğu fosil yakıt kaynağı tüketen ısı ihtiyaçlarında yüksek tersinmezliklerden dolayı 
aşırı kayıpların olduğu görülür. Çoğunlukla ihtiyacın üstünde, buhar üretim tekno-
lojileri ile enerji verimsizliğinin yoğun olduğu yapılardır. 
Bu çalışma öncelikle bir yerleşke içinde talep analizi referans alınarak enerji verim-
lilik potansiyeli irdelenmiştir. Çalışmada, konsantre güneş teknolojileriyle birlikte, 
sistemin enerji talebini yönetecek bir çerçeve önerilmiştir. Bu kapsamda optimal 
sistem ihtiyaçları değerlendirilerek bir tüketim tasarruf analizleri incelenmiştir. 
Çalışmada model alınan yerleşkede termoekonomik analizler ile birlikte, modelin 
sağlayacağı çevresel tasarruflar da incelenmiştir. Çalışmanın sonunda uygulama 
prosedürlerine ilişkin bilgi verilmiş ve ihtiyaçlar irdelenmiştir. 
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ABSTRACT

Integrated structures are integrated buildings, most of which are in public admin-
istration, which consume more than one source of energy. Despite the different 
energy demands, these structures are operated by domestic energy conversion 
systems with a central management structure. It is seen that there are excessive 
losses with high irreversibility in most fossil fuel source consuming heat needs.  
In these structures, steam production technologies and energy inefficiency are often 
above the need.
In this study, firstly, energy efficiency potential is examined by reference to demand 
analysis in a campus. In the study, together with concentrated solar technologies, 
a framework was proposed to manage the energy demand of the system. In this 
context, the optimal system requirements were evaluated and a consumption saving 
analysis was examined. In addition to the thermoeconomic analysis in the model, 
the environmental savings of the model were investigated. At the end of the study, 
information was given about the application procedures and needs were discussed.

Keywords
Public Sector, Integrated Buildings, Energy Management, Low Carbon, Sustaina-
bility.

Geliş Tarihi : 26.10.2018
Kabul Tarihi : 05.02.2019

A Model Application Based on Low Carbon Energy 
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1. GİRİŞ

Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla geliş-
mekte olup, sektörün nihai enerji tüketimi 2000 
yılında 19,5 milyon TEP iken 2015 yılında %66 ar-
tarak 32,4 milyon TEP değerine ulaşmıştır. Yıllık 
ortalama %4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina 
sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise 
%32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün önü-
ne geçmiştir[1]. Enerji talebini karşılamada %73 
oranında dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’ye bu 
durum ekonomik anlamda ciddi bir yük oluştur-
maktadır. Türkiye Ekonomi Kalkınma Politikası 
gereği kişi başına düşen birincil enerji tüketimini 
düşürmek için binalarda enerjinin verimli kulla-
nılması büyük önem addetmektedir. Enerjinin ve-
rimli kullanımı doğrultusunda yapılabilecek aktif 
ve pasif iyileştirmeler ile binalarda yüksek oranda 
enerji tasarrufunun yapılabilmesi mümkündür. 

Mevcut binaların yerleşkeleri tanımlayan bölümü 
%20’ler seviyesindedir. Yerleşkeler çoğunlukla 
kamu veya eğitim kurumlarının faaliyet gösterdi-
ği alanlardır. Bütünleşik yapı özelliği gösteren bu 
alanlarda enerji kullanımı yoğun olmakla birlikte, 
çok yönlü ve farklı amaçlar için tercih edilmekte-
dir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile müca-
delenin değer kazandığı günümüzde enerji mali-
yetlerinin düşürülmesi, birincil enerji tüketiminin 
azalması hedefleri doğrultusunda kamu yöneti-
mindeki fosil kaynaklı enerji tüketen bütünleşik 
yapılarda enerji yönetimi kapsamında yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı değer kazanmıştır.

Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının ve enerjinin 
verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen 
eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygula-
ma faaliyetlerini içermektedir [2]. Özellikle birçok 
bina yapısından bir araya gelmiş kamu yerleşkele-
rinde başarılı bir enerji yönetim modeli ile ener-
ji verimliliğini yükseltmek mümkündür. Enerji 
yönetimi ile bina yapısı içinde var olan sistem ve 
organizasyonlarda meydana getirilecek iyileştir-
meler ile mevcut enerji tüketiminin azaltılması 
amaçlanmaktadır. Enerji tüketiminin azaltılma-
sına ek olarak, yapı içerisinde kullanılan enerji 
elde etme yöntemleri ve materyallerinde değişim 
sağlanarak enerjinin daha düşük bir maliyet ve in-
san sağlığına daha az oranda zarar verecek şekilde 
üretilmesi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda çevre 
ve insan sağlığına duyarlı yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanım oranını yükseltmek önemli bir 

kazanımdır. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil 
yakıt tüketimini azaltarak, karbon emisyon değe-
rini düşürmektedir.

Bu çalışmada bütünleşik yapı olarak değerlendi-
rilen yerleşkeler için bir enerji yönetim sistemini 
ve etkinliğini geliştirecek bir çerçeve geliştirilmiş-
tir. Güneş enerjisi ve özellikle CSP teknolojilerin 
yapısal bütünlük içinde enerji yönetim sistemiyle 
entegrasyonu hedeflenmiştir. Bu kapsamda kamu 
binalarında düşük karbon salınımlı model oluştu-
rulmuş ve örnek bir uygulama çalışması yapılmış-
tır. 

2. BÜTÜNLEŞİK YAPILAR

Üretim ve teknoloji sektöründe uzun yıllardır süre 
gelen gelişmeler kentlere göçü hızlandırmıştır. 
Kentleşme oranındaki hızlı artış, insanların or-
tak yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmesi ve 
artan konfor talebi gibi nedenlerden dolayı dün-
ya üzerinde pek çok kentte modern binalar inşa 
edilmiştir. Binalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin 
çeşitlenmesi, farklı türlerdeki enerji taleplerinin 
artmasına bağlı olarak modern yapıların enerji tü-
ketiminin artması enerji sistemlerinde düşük kar-
bon teknolojilerini ön plana çıkartmış ve az enerji 
tüketen, yüksek enerji verimine sahip binaların ta-
sarlanması ve yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar “bütünle-
şik yapı tasarımı ve uygulaması” kavramını ortaya 
çıkarmıştır.

Şekil 1. Bütünleşik yapı tasarım modeli [3]

Bütünleşik yapılarda mekanik proje tasarımı tıpkı 
mimaride olduğu gibi, tüm bileşenleri ve oyun-
cuları ile birlikte, enerji etkin bir çözümü öne çı-
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kartır. Bu kapsamda tasarım sürecinde de en az 
işgücü ve zaman kaybı dikkate alınarak çalışılma-
lıdır. Bütünleşik tasarım kısaca, mimari, statik, 
mekanik ve elektrik tesisatı gibi tüm bileşenlerin 
bütünleşik tasarımı olarak ifade edilir. Tasarımda 
sadece ilk yatırım maliyeti değil tüm yaşam dön-
güsü maliyeti ve faydalar göz önüne alınır. Bu kap-
samda mekanik sistemlerde, ısı taleplerinin konfor 
şartlarına bağlı oldukça düşük seviyede tutulması, 
yenilenebilir enerji payının yükseltilmesi, net sıfır 
enerji hedeflerine yaklaşabilecek bütüncül bir yapı 
oluşturulması hedeflenmiştir [3]. 

3. DÜŞÜK KARBON YAKLAŞIMI İLE 
BİNA MODELİ

Düşük karbon yaklaşımı ile yeni binaların tasarımı 
ya da mevcut binalardaki yapılacak iyileştirme-
ler ile karbon emisyon değerlerinin düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda bir düşük kar-
bon strateji planı geliştirilmelidir. Düşük karbon 
strateji planı kapsamında bina mimarisinde pasif 
iyileştirmeler yapılarak binanın enerji talebi düşü-
rülebilmektedir. Pasif iyileştirmeler dâhilinde ısı 
yalıtım yöntemiyle kayıplar minimize edilebilir, 
kontrol edilemeyen sızıntılar engellenebilir, güneş 
kaynaklı ısı kazançlarından maksimum derecede 
yararlanılarak soğutma yükü düşürülebilir, gün 
ışığından yüksek şekilde faydalanarak aydınlatma 
için harcanan enerjiden tasarruf sağlanabilir ve do-
ğal havalandırma sistemlerinden yararlanılabilir. 
Bunun yanı sıra yüksek enerji verimliliğine sahip 
donanım kullanımı, otomatik kontrol sistemleriy-
le birlikte, enerji izleme ve yönetim sistemlerinin 
devreye alınması, sıfır ve düşük karbon emisyo-
nuna sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının ya-
pının enerji üretim sistemine adapte edilmesi gibi 
yöntemlerle de aktif iyileştirmeler yapılarak enerji 
talebi düşük, düşük karbon emisyon değerlerine 
sahip bina tasarımı yapılabilmesi mümkündür.

Binaların karbon emisyon değerlerinin düşürülme-
si kapsamında yapılan çalışmalar planlama, tasa-
rım, imalat ve kullanım süreci adı altında dört ana 
adımda değerlendirilmektedir. Planlama aşaması, 
binanın kullanım amacı belirtilerek istenilen kon-
for ve işletim şartlarından ödün vermeden sağlana-
bilecek düşük karbon emisyon hedefi belirlenerek, 
güçlü bir tasarım ekibinin oluşturulması ile mali 
olanaklar dahilinde yapılacak olan iyileştirmelere 
karar verilen aşamadır. Tasarım aşaması bina tadi-

latında odaklanacak noktaları kapsamaktadır. Bu 
aşamada bina kabuğundan yapılacak değişiklikler, 
ısı yalıtım malzemesi ve kalınlığı, ısıtma, soğutma 
ve havalandırma sistemleri için yüksek enerji veri-
mine sahip donanımların seçilmesi, enerji talebini 
düşürecek yeni havalandırma sisteminin tasarımı 
ve diğer çeşitli bina enerji performansını iyileşti-
recek opsiyonların uygulanmasının belirlendiği, 
etkin enerji çözümlerinin gerçekleştirildiği aşa-
madır. İmalat bölümü tasarım bölümünde karar 
verilen çözümlerin hayata geçirildiği bölümdür. 
Kullanım aşaması ise bina kullanıcılarının yapı-
lan iyileştirmeler ve hayata geçirilen etkin enerji 
çözümlerinin uygulanması konusunda bilgilendiri-
lerek, bunları doğru bir şekilde işlenmesi yönünde 
teşviklerin yapıldığı aşama olarak tanımlanmakta-
dır.

4. DÜŞÜK KARBON STANDARDI

Binalarda enerji talebi ve bunlara ilişkin stan-
dartlar genellikle ulusal yönetmelik ve kurallarla 
tanımlanmıştır. Ancak ulusal standartlar arasında 
yerel ölçütler genel bir standart olarak değerlendi-
rilmemektedir. Bu durum binalarda sürdürülebilir 
enerji yönetimi yönüyle yararlı olsa da küresel etki 
yönüyle bir standart sağlamamıştır. Küresel emis-
yon potansiyelinde oldukça önemli bir pay edinen 
bina sektöründe düşük karbon standartlarını temel 
alan yeşil bina uygulamaları toplumsal stratejile-
ri etkileyen bir kavram olmuştur. Bu kapsamda 
özellikle binalarda düşük karbon stratejilerinin 
kullanılması sürdürülebilir enerji yönetimi ve fo-
sil kaynaklı enerji tüketiminin azaltılmasını temel 
alan çalışmalar önem kazanmıştır. Bu yönüyle bu 
tür teknolojilerin kullanımı ülkelerce çeşitli stan-
dartlarla şekillendirilmiştir. 

Avrupa Birliği 2006 yılında, Bina Enerji Perfor-
mans Direktifini yayınladı ve bu direktifte de 
ulusların enerji performans hesaplamalarına bağ-
lı olarak binalarda enerji verimlilik sertifikalarını 
oluşturmalarını istedi. Bu yönüyle İngiltere, İskoç-
ya gibi ülkelerde ortaya çıkartılan düşük karbon 
standartları uygulayan ülkeler için öncelikle sera 
gazı emisyonlarının %80 azaltılmasını hedef alan 
bir standart olarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda 
özellikle 2008 yılında yürürlüğe konulan uygu-
lama ile 2019 yılına kadar tüm yeni binalar da bu 
standardın içinde değerlendirilmiştir. Standart, 
kapsam olarak binaların yaşam döngülerinde bina 
yapıları, işletmeleri veya binaların yeniden dönü-
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şümü veya restorasyonu gibi süreçler ile birlikte bir 
bütün uygulamadır. Sera gazı emisyonlarının azal-
tılması yönüyle, örneğin binalarda yapı bileşenleri-
nin düşük karbon standartlarına uygun şekillendi-
rilmesi atık yönetimi ve transferi olmak üzere tüm 
çevresel geri dönüşümlerin sağlanmasıyla birlikte 
tipik bir bina için 1000-1500 kgCO2e/m2 olan orta-
lama etkinin %80 azaltılması olarak görülmelidir. 
Bu yönüyle uygulama alanı bulan standart, yapı-
larda kullanılan materyallerin azaltılması, düşük 
emisyon faktörlerine sahip materyallerin seçimi, 
geri dönüştürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini 
içermektedir. 

Sera gazı emisyonları binalarda, elektrik, fosil 
kaynaklı enerji tüketimi, atık su ve bina kaynaklı 
katı atıklardan oluşmaktadır. Binaların kullanım 
özellikleri ve yapılarına göre emisyon potansiyeli 
yıllık 0 ile 100 kgCO2e/m2 aralığında değişmekte-
dir. Düşük karbon standartları binalarda özellikle 
doğrudan emisyon yüklerinin yıllık 10 kgCO2e/m2 
değerinin altına düşmesi için geliştirilmiş bir stan-
darttır. Bu amaçla yukarıda ifade edilen yapısal 
iyileştirmeler yanında enerji tüketiminin azaltıl-
ması, yenilenebilir enerji kullanımının geliştiril-
mesi ve enerji geri kazanımı önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. Mevcut yapı teknolojilerinin neden 
olduğu yapılara göre binaların enerji ihtiyaçları, 
iklimsel ve bölgesel değerler nedeniyle yüksektir. 
Düşük karbon standardı bu yapılar için sıfır karbon 
stratejileri için bir geçiş aşaması olarak değerlendi-
rilmelidir. 

5. GÜNEŞ ENERJİSİ ve MODEL ÇALIŞMA 

Ülkemiz, coğrafi konumu sebebiyle güneş enerji-
si potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı 
durumdadır. Türkiye’nin ortalama yıllık toplam 
güneşlenme süresinin 2640 saat (günlük toplam 
7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/
m2yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m2) olduğu tespit 
edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerjisi po-
tansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri verilmiştir 
[4].

İzmir ili güneş enerjisi potansiyeli olarak Türki-
ye ortalamasının üzerindedir. EİE verilerine göre 
İzmir’in yıllık ortalama güneşlenme süresi 7,8 
saat/gün, güneş radyasyon ortalaması ise 1500 
kWh/m2yıl’dır. 

Şekil 2. İzmir güneşlenme süreleri (Saat) [5]

İzmir ili güneşlenme süreleri ve radyasyon değer-
lerini veren iki grafik incelenerek çeşitli saptama-
lar yapılabilmektedir. Güneş radyasyon değeri ve 
güneşlenme sürelerinin en yüksek değerlere ulaş-

Tablo 1. Türkiye’nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli [4]

Aylar Aylık Enerjisi Toplam (Kcal/cm2.ay) (KWh/m2.ay) Güneşlenme Süresi (Saat/ay)
Ocak 4,45 51,75 103,0
Şubat 5,44 63,27 115,0
Mart 8,31 96,65 165,0
Nisan 10,51 122,23 197,0
Mayıs 13,23 153,86 273,0
Haziran 14,51 168,75 325,0
Temmuz 15,08 175,38 365,0
Ağustos 13,62 158,40 343,0
Eylül 10,60 123,28 280,0
Ekim 7,73 89,90 214,0
Kasım 5,23 60,82 157,0
Aralık 4,03 46,87 103,0
Toplam 112,74 1311 2640
Ortalama 308 cal/cm2.gün 3,6 KWh/m2.gün 7,2 saat/gün
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tığı haziran ve temmuz aylarında yüksek miktar-
larda güneş enerjisinden enerji elde edilebileceği 
ortaya çıkmaktadır. Aralık ve ocak aylarında en 
az miktarda güneş enerjisi değerleri okunmasına 
rağmen göz ardı edilemeyecek değerlerde enerji 
üretilebilmektedir. 

Uzun güneşlenme süreleri ve yüksek güneş rad-
yasyon değerlerine sahip İzmir ilinde güneş enerji-
si kaynaklı enerji üretimi ile çevre ve insan sağlığı-
nı tehlikeye atmadan önemli oranda enerji ihtiyacı 
karşılanabilmektedir.

Düşük karbon yaklaşımı ve sürdürülebilirlik kav-
ramları doğrultusunda özellikle yüksek değerlerde 
enerji tüketimine sahip kamu sektörü tarafından 
kullanılan yerleşkelerde güneş enerjisinden fay-
dalanılarak enerji maliyet değerlerini düşürmek 
mümkün olmaktadır. Bu amaçla çalışmada İzmir 
ilinde bulunan bir kamu kuruluşu yönetimi idaresi 
altındaki bir yerleşkenin yıllık enerji tüketim de-

ğeri üzerinden termoekonomik analizler yapılarak 
düşük karbon salınımlı enerji yönetim modeli iz-
lenerek örnek bir uygulama çalışması yapılmıştır.

Yerleşke yaklaşık olarak 35000 m2 aktif kullanım 
alanına sahip, birbirine yakın bina yapılarından 
oluşmuş ve etkin bir mekanik sisteme sahiptir. 
Kurumda enerji türü olarak elektrik ve ısı enerji-
sinin kullanıldığı görülmektedir. Kurum elektrik 
ihtiyacını ulusal şebekeden karşılarken, ısı enerjisi 
ihtiyacını doğal gaza dayandırmaktadır. Kurumun 
kullanılan enerji türüne göre 2017 yılı enerji tüke-
timinin ve en yüksek düzeyde enerji talep ettiği pik 
değerinin aylık bazdaki değerleri Tablo 2’de veril-
miştir.

Tablo 3. İzmir Global Radyasyon Değerleri (kWh/
m2gün) ve Yerleşkenin Pik Enerji İhtiyacı (kWh)

Aylar Güneş Işınım Değerleri 
(kWh/m2yıl)

Pik Enerji İhtiyacı
(kWh)

Ocak 1,81 665,98
Şubat 2,16 852,83
Mart 3,97 658,65
Nisan 4,99 634,73
Mayıs 5,94 457,98

Haziran 6,50 408,18
Temmuz 6,27 364,04
Ağustos 5,76 429,36

Eylül 4,63 522,5
Ekim 3,54 395,07
Kasım 2,20 480,43
Aralık 1,62 695,05

Şekil 3. İzmir global radyasyon değerleri (kWh/
m2gün) [5]

Tablo 2. Yerleşkenin Kullanılan Enerji Türlerine Göre Elektrik Tüketimi

Yıl Ay
 Elektrik  Doğal Gaz  Toplam

 Tüketim  Pik Enerji  Tüketim  Pik Enerji  Tüketim  Pik Enerji
kWh kWh  kWh  kWh  kWh kWh

2017

Ocak 76162 412,13 33509,55 253,85 109671,6 665,98
Şubat 124447 673,41 23815,67 180,42 148262,7 852,83
Mart 84688 458,26 26453,83 200,4 111141,8 658,65
Nisan 89398 483,7 19936,87 151,03 109334,9 634,73
Mayıs 79866 432,17 3408,14 25,81 83274,14 457,98

Haziran 72621 392,97 2009,01 15,21 74630,01 408,18
Temmuz 64976 351,6 1643,74 12,45 66619,74 364,04
Ağustos 75091 406,33 3040,69 23,03 78131,69 429,36

Eylül 93321 504,98 2313,03 17,52 95634,03 522,5
Ekim 69878 378,12 2238,72 16,96 72116,72 395,07
Kasım 75264 407,27 9657,76 73,16 84921,76 480,43
Aralık 94179 509,62 24477,27 185,43 118656,3 695,05

TOPLAM 999891 5410,56 152504,3 1155,23 1152395 7433,02
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Güneş enerji sistemlerinde parabolik toplama top-
layıcıları (PTC) ARGE sürecini tamamlamış ve 
ticari bir özelliğe sahip toplayıcılardır. Ortalama 
verimleri %15-25 aralığında olan bu teknolojile-
rin ısı geri kazanım üniteleriyle birlikte ortalama 
verimleri %40’ları bulmaktadır. Güneş enerjisi 
toplayıcılarında enerji transferi ikincil bir akışkan 
hattına bağlıdır. Özellikle birden fazla enerji ih-
tiyacının olduğu süreçler için bu sistem tercihleri 
önemli bir avantajdır. Prosesin akış şeması Şekil 
4’te verilmiştir. 

PTC genellikle kapasiteye bağlı olarak bir grup 
montajı ile çalışan ünitelerdir. Bu ünitelerde gümüş 
veya akrilik özellikli yansıtma yüzeyine sahip yü-
zey yapısıyla, gelen güneş ışınları doğrudan odak 
çizgisinde bulunan emici tüpler vasıtasıyla birincil 
devre akışkanına ısı olarak iletilir. Bu türü sistem-
lerde güneş ışınlarından maksimum yararlanmak 
için genellikle odak noktası ve yansıtıcı yüzey, gü-
neş ile birlikte hareket eder[6]. Bu tür uygulama-
larda yaklaşık 350°C bulan sıcaklık kapasitesine 
bağlı olarak, birincil devre için kullanılan akışkan, 

istenilen ısı yüküne göre farklılık gösterir. Buna 
ilişkin dağılımlar Tablo 4’te verilmiştir 

Genellikle düşük sıcaklık formlarında su+glikol 
karışımı en çok tercih edilen uygulamadır. Ancak 
yüksek kapasitelerde ısıl akışkanlar öne çıkmak-
ta ve tipik olarak, ikincil buhar devresi için enerji 
üretim süreçlerinde genellikle Rankine çevrimi 
temel alınmaktadır. Bu amaçla ara istasyon olarak 
birincil devreden buhar üretimi öncelikli çalışma 
olarak görülür. Parabolik Toplayıcı yüzeyin odak 
noktasında yer alan alıcı boru, yüksek ısı yutma 
özelliğine sahip metal bir borudur ve taşınım yo-
luyla ısı kayıplarının azaltılması, ısıl genleşmeye 
izin vermesi yönüyle dış yüzeyine bir hava boşlu-
ğu ile birlikte cam boru örtüyle kaplanır. Her iki 
çıkış yüzeyinde cam metal conta, ısı kayıplarını 
azaltmada önemlidir [7]. Yerleşkenin enerji talebi-
ne bağlı olarak tüm enerjinin öncelikle güneş kay-
naklı desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda 
doğrudan enerji kapasite analizleriyle birlikte yıl-
lık enerji yönetimine bağlı yük analizleri yapılmış-
tır. Yerleşkede, fosil kaynaklı enerji tüketiminden 

Şekil 4. PTC güneş enerji sistem şeması [6]

Tablo 4. Kullanılan Akışkanın Çalışma Sıcaklık Dağılımları

Akışkan Su+glikol (max %40) Isıl akışkan (Thermal oil) Tuz eriyiği 
Çalışma sıcaklığı Tüm sıcaklıklarda İlk çalışma

2 °C
Ortalama

150-225 °C
Maksimum

275 °C
250-300 °C
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vazgeçilmiştir. İşletmede enerji talebi ve özellikle 
ısı ihtiyaçları için ısı pompa uygulamaları model-
lenmiştir. Buna göre değerlendirilen sistem modeli 
Şekil 5’te verilmiştir.

6. BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER

Yerleşkenin pik enerji talebi her ay için ayrı ayrı 
değerlendirilerek planlanmıştır. Öncellikle işlet-
mede bir enerji üretim alanı şekillendirilmiştir ve 
temel hedef elektrik olarak belirlenmiştir. Enerji 
ihtiyacı için planlama elektrik tüketimi referans 
alınarak hesaplanmıştır. İşletme için önerilen top-
layıcı kapasitesi, değerleri ve işletme verileri Tablo 
5’te verilmiştir. 

Sistemde öncelikle düşük sıcaklıklar için bir buhar 
tercihi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda tercih edi-
len buhar türbini 200 kW güç ihtiyacı olmak üzere 
2 adet buhar türbini planlanarak toplamda 2x700 
kW pik yük öncelikle referans alınmıştır. Depola-
ma sıcaklığı 250 °C için etkinlik faktörünün %93 
olduğu koşullar için ısı dönüşüm yükünde buhar 
jeneratörünün minimum üreteceği sıcaklık 270 °C 
ile 250 °C çıkış koşulları ve türbin çıkış sıcaklığı 
105 °C için bir değerlendirme yapılmıştır. Buna 
göre her bir türbin pik yük üretim değeri 502 kWe 
olarak bulunmuştur. Toplam yük değeri için orta-
lama üretim potansiyeli için genel toplamda %80-
85’lik bir karşılama oranı hedeflenmiştir. Buna 

Parabolik canak uygulama alnı 
……………….m2

……………………..adet kollektör 

Buhar 
jeneratörü 

Toplama 
kollektörü 

Buhar Türbini
Isı 

değiştirici

Absorbsiyon ısı pompası 

Sudan suya ısı pompası 

Dağıtım 
panosu

A Blok

B Blok

C BLOK

D BLOK

Kullanım sıcak su devresi 

Isıtma ve soğutma devresi 

Su şebeke devresi 

Elektrik şebeke hattı 
Bütünleşik yapı bina 

dağılımı

Şekil 5. Yerleşkenin enerji modeli

Tablo 5. Kapasite ve İşletme Verileri

Parametreler Birimler Veriler
Birincil devre sıcaklığı °C 250 (ısıl akışkan-termal yağ)

Depolama minimum sıcaklık °C 250

Çalışma basıncı Bar 9

Ortam sıcaklığı (min/max) °C 0 ve 40

Akışkan debisi lt/dk 50-100
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göre yapılan analizlerde referans alınan toplayıcı 
yapısı ile toplam alan ihtiyacı 6,4 dönüm olarak 
bulunmuştur. İşletmede toplam toplayıcı dağılı-
mı, 16’lık yapıda 2 sıra olarak değerlendirilmiştir. 
Buna göre toplam elektrik talep ve üretim dağlımı 
Şekil 6’da verilmiştir. 

Yerleşkenin enerji ihtiyacı güneşlenme saati dik-
kate alınarak saatlik bir tüketim analizi yapılmış-
tır. İşletmenin bu dağılıma göre karşılama oranları 
da değerlendirilmiştir. Buna göre dağılımlar Şekil 
7’de verilmiştir.

Yerleşkenin karşılama oranı, yıllık toplamda 
%80,55 olarak bulunmuştur. Bu dağılımın bir 
toplayıcı yapısı için karşılama oranı, %17,72 ile 
%70,64’lük bir dağılımı göstermektedir. İşletme-
de seçilen buhar türbinine bağlı olarak değerlen-
dirilen ısı geri kazanım potansiyeli de değerlen-

dirilmiştir. Buna göre toplam ısı ihtiyacı referans 
alınarak özellikle ısı talebi doğrudan ısı pompası 
ile sağlanırken, soğutma talebi özellikle yaz ayları 
için öncelikle absorbsiyonlu ısı pompası ile karşı-
lanacaktır. Ayrıca ısı talebi için çalışma optimizas-
yonu bina ısı yönetimine bağlı yapılacaktır. Ancak 
doğrudan talep yönetimi elektrik kontrollü yapıla-
rak ısı pompası ile sağlanacaktır.

7. SONUÇLAR

Bu çalışmada bir yerleşke binaları için ihtiyaç duy-
duğu enerjinin güneş enerji destekli bir çözüm 
modeli geliştirilmiştir. Çalışmada işletmenin ısı 
kaynaklı ısıtma ve soğutma ihtiyacı çift kademeli 
bir ısı pompa çözümü ile sağlanmıştır. Buna göre 
işletmenin elektrik enerji karşılama oranı %80,55 
olarak hesaplanmıştır. Yerleşkenin ısı çözümü ile 

Şekil 6. Süreç talep ve üretim dağılımı

Şekil 7. Yerleşkenin enerji karşılama oranı
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birlikte toplamda, seçilen sistem şeması ile 28.666 
m3/yıl doğalgaz tasarrufu ile birlikte, 805.444 kWh 
elektrik tasarrufu sağlanabilecektir. Bu çalışmada 
görüleceği gibi bütüncül enerji yaklaşımı ile bir-
likte bu tür yerleşkeler için düşük karbon yönetimi, 
sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kullanabilen bir 
model geliştirilebilir. Bu tür modellerde termoeko-
nomik model, performansa bağlı sistem optimizas-
yonları ile sürdürülebilir sistem çözümleri üzerin-
de çalışılmalıdır.
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Atıksu İnşaat ve Tesisat İhalelerinde Yüklenici 
Seçimine Alternatif Çözüm Önerisi

ÖZ

Atıksu inşaat ve tesisat işlerinde genellikle kullanılan teklif birim fiyat ihale yönte-
mine göre; yükleniciler kendi strateji ve hedefleri doğrultusunda bazı pozlar için 
yüksek fiyat indirimleri teklif ederken bazı pozlar için ise yüksek fiyat artışları teklif 
ederek dengesiz teklif durumu oluştururlar. Bu durumda yüksek fiyat teklif edilen 
pozlardan daha fazla, düşük fiyat teklif edilen pozlardan ise daha az ya da daha 
düşük kalitede imalat yapma eğilimi olabilmektedir. Bu çalışmada; klasik kullanı-
lan yönteme alternatif olarak bir puanlama sistemi oluşturulmuş, oluşturulan bu 
yöntemle ihalesi yapılan işe ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan pozlara sunulan 
aşırı düşük ya da yüksek tekliflerin yüksek puan alması engellenerek ortalamaya ya-
kın teklif veren yüklenicilerin daha yüksek puan alması hedeflenmiştir. Bu yöntemle; 
ihale teklif fiyatlarının daha dengeli bir şekilde oluşturulabileceği işin kalitesinin 
arttırılabileceği, yüklenici iflası gibi durumlarda yüklenicilik ifasının kesintiye uğ-
ramasını önleme konusunda fayda sağlanabileceği düşünülmektedir.
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ABSTRACT

According to the bid unit price tender method generally used in wastewater con-
struction and treatment works contractors offer high price reductions for some unit 
price items in line with their own strategy and goals, while creating high price in-
creases for some items, creating an unbalanced offer situation. In this case, there 
may be a tendency to perform more for high priced items, and less for vice versa. 
In this study; as an alternative to the classical method, a scoring system has been 
generated, and with this method, it is aimed   the contractors who give close to av-
erage bids to get higher scores by preventing other contractors who offer excessive 
low or high bids for the unit price items. With this method; it is thought that tender 
offer prices can be offered in a more balanced way, the quality of the work can be 
increased, and in cases such as contractor bankruptcy, it can be beneficial to pre-
vent any interruption in contractor’s performance.
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1. GİRİŞ

Kamu veya özel sektör atıksu inşaat ve tesisat 
sözleşmelerinde klasik olarak kullanılan ihale sis-
temlerinde pek çok yüklenici ihalelere teklif sun-
maktadır ve oluşan rekabet ortamı zaman zaman 
istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Azımsan-
mayacak ölçüde, yüklenici şirketlerin iflası, işçi 
alacakları, vergi alacakları gibi sorunlar yaşan-
makta, ayrıca yapımı taahhüt edilen işin tamam-
lanamaması, işin kalitesizliği gibi olumsuzluklar 
ortaya çıkmaktadır. 

Tüm yüklenicilerin rekabet sebebiyle, belirlenen 
sınır değere yakın teklifler sunmaları aşırı düşük 
olarak tanımlanan teklif sınırını da aşağıya çeke-
rek, yapılması istenen işin kalitesinden ödün veril-
mesine yol açmaktadır. Yaptırılması planlanan işe 
bir bütün olarak bakıldığında, kullanılacak malze-
me kalitesi, yapılacak olan işçiliğin ve imalatın ka-
litesi, çalıştırılacak personelin ücret ve diğer özlük 
hakları gibi pek çok farklı alanda kalite düşüklüğü 
ve hak kaybı yaşanması olağan hale gelmektedir. 

Mevcut yüklenici seçim yöntemlerinde yaşanan 
eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesine yö-
nelik özellikle son dönemde gerek Avrupa Birliği 
ülkelerinde denenen uygulamalar gerekse farklı 
araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, al-
ternatif yöntemler önerilmektedir [1-9]. 

İhalede işin en uygun bedelle yaptırılmasında te-
mel değişken yaklaşık maliyettir. Yaklaşık maliyet 
idarenin yapabileceği üst harcama sınırını göster-
mekte ve ihtiyacın yüksek fiyattan temin edilmesi-
ne karşı idareyi koruyan bir araç olmaktadır [10].

İdareler yaklaşık maliyeti hesaplarken piyasa araş-
tırması yapabilir. Ayrıca yayınlanan verileri kulla-
nabilir. Demir (2010), piyasa araştırması yapılma-
dan sadece birim fiyatlardan oluşturulan yaklaşık 
maliyetlerin gerçek maliyetleri yansıtmadığını ve 
bundan dolayı birçok ihalede yaklaşık maliyetin 
teklif bedellerinin çok altında kalmakta olduğunu 
veya aşırı düşük tekliflerden dolayı ya iptal edil-
mekte ya da sağlıklı bir şekilde tamamlanamadığı-
nı belirtmiştir [11].

Birim fiyatlı ihalelerde yüklenici seçimi, Kamu 
İhale Kurumu’nun belirlediği fiyat dışı unsurlar 
veya sınır değer ile aşırı düşük teklif kontrolü yo-
luyla yapılmaktadır. Fiyat dışı unsurlar için uygu-
lama esaslarının kanun koyucu tarafından idarelere 
bırakılması ve fiyat dışındaki unsurların tanımlan-

maya muhtaç sübjektif kavramlar olması nedeniyle 
bu yöntemin yaygın olarak kullanılmadığı düşün-
cesini uyandırmaktadır [12]. Sık kullanılan sınır 
değer ile aşırı düşük teklif kontrol yönteminde ise 
ihale ilanından önce idareler yaklaşık maliyet he-
sabı yapmaktadır. Sınır değer ile aşırı düşük fiyat 
kontrolü ülkemizde geçerli olan 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 38. Maddesinde göre yapılmak-
tadır [13]. Buna göre; yükleniciler ihaleye fiyat 
tekliflerini sunduklarında 3 aşamalı bir kontrol 
yapılır. İlk aşamada kanunun diğer maddelerine 
uygun olan, geçerli tekliflerden yaklaşık maliyetin 
%40’ından az olan ve %120’sinden fazla olan tek-
lifler aşırı düşük teklif hesabının dışında bırakılır. 
İkinci aşamada kalan tekliflerin ortalaması alınır 
(Tort1) ve standart sapması hesaplanır. Bu birinci 
aritmetik ortalamadan ±σ kadar uzaklıktaki tek-
lifler dikkate alınır. Daha uzak teklifler hesapla-
ma dışı bırakılır. ±σ aralığında kalan tekliflerden 
ikinci ortalama (Tort2) hesaplanır. İkinci ortalama 
ile yaklaşık maliyetin oranı belirlenerek (Tort2/YM 
= C) C katsayı elde edilir. Hesaplanan C değeri 
aşağıdaki fonksiyona göre K değerine dönüştürü-
lür. Burada N katsayısı altyapı işlerinde 1,20 ve üst 
yapı işlerinde 1,00 alınmaktadır.

C < 0,60 ise; K = C

0,60 ≤ C ≤ 1,00 ise; K = (3,2C − C2 − 0,6)/(C + 1)

C > 1 ise; K = (C2 − 0,8C + 1,4) / (C + 1)

K değeri tespit edildikten sonra sınır değer şu for-
mülle hesaplanır:

Sınır Değer = (K*Tort2)/(C*N)

Belirlenen sınır değerin üstündeki ilk teklifin, ilgi-
li kanuna göre başka bir eksiği olmaması halinde, 
ihaleyi kazanan teklif olması beklenmektedir. 

Bu yöntemde ihaleye katılacak yüklenici aday-
larının hazırladıkları tekliflerde önemli olan tek 
kıstasın ihaleye sundukları teklif fiyatı olduğu 
açıkça görünmektedir. Sınır değerin ve aşırı düşük 
tekliflerin değerlendirilmesinde ihale kapsamında 
yapılması planlanan birim fiyat pozların düşük ya 
da yüksek fiyatlı olmasının bir önemi bulunma-
maktadır. 

Sınır değer, aşırı düşük teklif ve yüklenici teklifleri 
arasındaki ilişki hesaplama yöntemi ile açıkça belli 
olmaktadır. Atıksu inşaatı ve tesisat yapım işlerin-
de yaklaşık maliyetin 1,00 ve N katsayısının 1,20 
olduğu düşünülürse sınır değerin değişimi Tablo 1 
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ve Şekil 1’de sunulmuştur. Burada açıkça görülece-
ği üzere yüklenici tekliflerine göre hesaplanan Tort2 
değeri ne kadar düşük olursa sınır değer de aynı 
oranda düşmektedir. Bu durumda, tüm yüklenici-
lerin yaklaşık maliyete göre düşük fiyatlar verdiği 
bir ihalede sınır değer de düşmektedir.

Tablo 1. Tort2’ye Göre Sınır Değer Değişimi

Tort2 C=Tort2/YM K=f(C) SD = (K*Tort2) /
(C*1,20) ≥ 0,40

0,40 0,40 0,40 0,40

0,45 0,45 0,45 0,40

0,50 0,50 0,50 0,42

0,55 0,55 0,55 0,46

0,60 0,60 0,60 0,50

0,65 0,65 0,64 0,53

0,70 0,70 0,68 0,56

0,75 0,75 0,71 0,59

0,80 0,80 0,73 0,61

0,85 0,85 0,76 0,63

0,90 0,90 0,77 0,64

0,95 0,95 0,79 0,66

1,00 1,00 0,80 0,67

1,05 1,05 0,81 0,68

1,10 1,10 0,82 0,69

1,15 1,15 0,84 0,70

1,20 1,20 0,85 0,71

Şekil. 1 Tort2’ye göre sınır değer değişimi

Bu çalışma kapsamında, yüklenici seçimi için, 
klasik olarak uygulanan fiyat dışı unsurlar ya da 
toplam yaklaşık maliyet değeri üzerinden yapılan 
mevcut hesaplamalara alternatif olarak; ihaleye çı-

kılan iş için belirlenen birim fiyat teklif cetvelin-
deki her bir poz için sunulan teklifler kıyaslanarak 
yüklenici seçim yöntemi modeli oluşturularak öne-
ri olarak sunulmuştur. 

Çalışmada önceki yıllara ait açılan dokuz adet atık-
su, tesisat ve kanal yapım işleri ihaleleri için istekli 
yüklenicilerin toplam ve her bir poz için verdikleri 
teklifler incelenmiştir. Elde edilen verilere göre her 
poza verilen teklifleri dikkate alan bir puanlama 
sistemi oluşturulmuştur. 

2. YÖNTEM

Ülkemizde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
göre yürütülen Kamu İhale sisteminde yükleni-
ci adayları birim fiyat teklif cetvelindeki pozları 
fiyatlandırarak nihai teklif bedeline ulaşırlar. Bu 
aşamada her bir pozu inceleyerek ve genel giderleri 
de hesaplayarak bir fiyat belirler. Yüklenici adayla-
rı fiyatları belirlerken bazı pozlardaki iş kalemleri-
ne aşırı düşük ya da yüksek teklifler vermektedir. 
İdareler açısından, pozlara verilen aşırı düşük ya 
da yüksek fiyatların ihale esnasında yüklenici se-
çimi kıstasları açısından bir önemi bulunmamak-
tadır. Ancak uygulamada bu pozlardan yaptırılan 
işler sonucu idare ile yüklenici arasında anlaşmaz-
lıklar yaşanmaktadır. Bu durum sözleşmede belir-
lenen işlerin eksik yapılmasına, yüklenicilerin hak 
kaybına uğramasına ve zaman zaman sözleşmenin 
feshine yol açmaktadır. 

Çalışma kapsamında bu olumsuzlukların çözümü 
için yüklenici adaylarının sundukları tekliflerin 
değerlendirilmesinde mevcut yönteme bir alterna-
tif oluşturulmaktadır.  Sunulan alternatif yöntemde 
her bir poza sunulan fiyatların değerlendirilmesi ve 
bu değerlendirme sonucunda yüklenici seçimi ya-
pılması önerilmektedir. 

Bu çalışma için öncelikle, geçmiş yıllara ait dokuz 
adet atıksu, tesisat, kanal inşaat ve yapım işleri iha-
lesine teklif veren yüklenici teklifleri incelenmiş-
tir. İhalelerde ortak pozlar kullanılmaktadır. Her 
bir ihale için en az 5 en çok 20 teklif verilmiştir. 
Her poz için verilen teklif fiyatların normal dağılı-
ma uyduğu kabul edilmiştir. 

Oluşturulan model kapsamında her poz ayrı ayrı 
incelenerek ortalamaya en yakın teklifin en yüksek 
puanı alması esas alınmıştır. Bu kapsamda önce-
likle her bir poz için verilen tekliflerde ortalama ve 
standart sapma hesaplanmıştır. 
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  (1)

(2)

Ortalamadan (µ±σ) kadar uzaklıktaki teklifler pu-
anlamaya dâhil edilmiştir. Daha yüksek ya da dü-
şük teklifler 0 puan almıştır. µ±σ arasında kalan 
teklifler için Z değeri hesaplanır.  Z değeri hesap-
lanan teklifler için Zscore değeri hesaplanır. 

 
(3)

(4)

1 − |Zscore − 0,5| = βpuan 
(5)

Sunulan teklifin ortalamada yer aldığı durumda Z 
değeri 0 ve Zscore değeri 0,5000 olmaktadır. Orta-
lamadan µ±σ kadar uzaklıkta olan bir teklif için 
Z değeri ±1 ve Zscore değeri 0,1587 ile 0,8413 ara-
sında yer almaktadır. Ortalamadaki teklifin mak-
simum puanı alması hedeflenmiştir. Bu durumda 
ortalamadaki teklifin alacağı βpuan değeri 1,000 ve 
ortalamadan µ±σ kadar uzaklıkta olan bir teklifin 
alacağı βpuan değeri 0,1587 olmaktadır. Şekil 2’de 
Z, Zscore, βpuan  değerlerinin normal dağılım grafiği 
üzerinde gösterimi görülmektedir.

Hesaplanan βpuan değeri ile ilgili pozun yaklaşık 
maliyetinin ihalenin yaklaşık maliyetine oranı çar-
pılarak αpuan hesaplanır. 

 (6)

Poz yaklaşık maliyeti ve yaklaşık maliyetin oran-
lanması ile ilgili pozun ihaleye çıkılan iş içindeki 
parasal önemi tespit edilmektedir. Bu önem nispe-
tinde de puanın değeri artmaktadır. 

 

 (7)

 

Her bir poz için αpuan hesaplandıktan sonra “n” ka-
dar poz adedi için bunların toplamı hesaplanarak  
ψt puanı bulunur. Bu puan “t” numaralı yükleni-
cinin hesabı yapılan ihale için aldığı Yüklenici 
Seçimi Alternatif Modeli (YSAM) Puanıdır. Tüm 
yükleniciler için ψ puanı hesaplanarak en yüksek 
YSAM Puanı alan yüklenici belirlenir. 

3. BULGULAR

İncelenen ihalelere ait veriler derlenerek yönte-
mi anlatılan Yüklenici Seçimi Alternatif Modeli 
(YSAM) puanlama sistemine göre puanlandı-
rılmıştır. Puanlama sonucunda ihaleyi kazanan 
teklifler ve mevcut yüklenici seçimi şekline göre 
ihaleyi kazanan yükleniciler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 

İşveren kurumlar ihaleye çıkmadan önce yapıl-
ması planlanan işin yaklaşık maliyetini hesaplar. 
Hesaplanan yaklaşık maliyete %25 oranında kar 
payı eklenir. İhaleye hazırlanan yüklenici adayları 
yapılması planlanan işe ait fiyat çalışması yapar-
ken, özgün çözüm yöntemleri ile maliyeti düşür-
meyi hedefler. Ayrıca işveren tarafından belirlenen 
kar payından belli oranda feragat eder. Bunun so-
nucunda ihale teklif fiyatı oluşur. Yüklenici teklif 
fiyatı ile idarenin yaklaşık maliyet arasındaki fark 
indirim oranını oluşturmaktadır. Tablo 2’de mev-
cut seçim yöntemine göre ihaleyi kazanan yükleni-
cin indirim oranları ile YSAM’ye göre en yüksek 
puanı alan yüklenici adaylarının indirim oranları 
görülmektedir. Tablo 2’de yer alan verilerden de 
görüldüğü üzere arasında değişen fiyat farklarına 
karşılık %4 ile %48 puan farkları oluşmaktadır.

Çalışmada örnek olarak kullanılan dokuz ihalede 
mevcut kazanan yüklenici ve YSAM’a göre kaza-
nan yüklenicinin indirim oranları farkı ortalama 
%6 iken, bu yüklenicilerin topladıkları puan farkı  
%27’yi aşmaktadır. Bu da ihale edilen işin toplam-
da bir miktar daha yüksek teklif veren yükleniciye 
verilmesine rağmen tüm iş kalemlerinde çok daha 
fazla ortalamaya yakın yani işi daha kaliteli yapa-
bileceği tahmin edilen yükleniciye verilmesi düşü-
nülmektedir. Böylece yüklenici adaylarının ihale 
öncesi fiyatlarını daha dengeli düzenlemesini sağ-
layarak, pozlara aşırı yüksek ya da düşük teklifler 
verilmesini engelleyecek ve ihale edilen işin ifasını 
daha kaliteli hale getirecektir. 
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Şekil 2. Normal dağılım eğrisi üzerinde Z, Zscore, βpuan  değerleri

Tablo 2. Kazanan ve Alternatif Yüklenici Adaylarının İndirim Oranları ve Puan Karşılaştırmaları

İhale No

Mevcut Yüklenici Seçim Modeline 
Göre İhaleyi Kazanan Firmanın 

İndirim Oranı

YSAM’a göre İhaleyi Kazanan 
Firmanın İndirim Oranı ∆io ∆p

İndirim Oranı YSAM Puanı (ψ) İndirim Oranı YSAM Puanı (ψ)

İhale 1 55% 0,6586 58% 0,8641 3% 31,20%

İhale 2 50% 0,5799 56% 0,8621 6% 48,66%

İhale 3 61% 0,7256 64% 0,8960 3% 23,48%

İhale 4 56% 0,6412 59% 0,8169 3% 27,40%

İhale 5 72% 0,6332 80% 0,8467 8% 33,72%

İhale 6 70% 0,7061 80% 0,8850 10% 25,34%

İhale 7 63% 0,7039 75% 0,8076 12% 14,73%

İhale 8 74% 0,7932 76% 0,8287 2% 4,48%

İhale 9 74% 0,6332 82% 0,8467 8% 33,72%

Ortalama 64% 0,6749 70% 0,8504 6% 26,97%

4. SONUÇ

Ülkemizde atıksu ve tesisat yapım sözleşmelerinde 
diğer inşaat projelerinde de sıklıkla kullanılan top-
lam teklif fiyatı üzerinden değerlendirme sağlanan 
yaklaşık maliyete dayalı yüklenici seçimi yöntemi 
kullanılmaktadır. Bu bakımdan istekli yükleniciler 
teklif fiyatı hazırlarken yaklaşık maliyeti oluşturan 

iş kalemlerinde aşırı düşük veya yüksek teklif fi-
yatları sunabilmekte ve bu da anılan iş kalemleri 
için işin ifasında bir takım sorunlar meydana getir-
mektedir. Bu çalışmada önerilen Yüklenici Seçimi 
Alternatif Modeli (YSAM) ile yapılacak yükleni-
ci seçiminde ise; yüklenici seçimi için toplam fi-
yat yerine her poz kalemine verilen tekliflerin de 

∆io: Mevcut kazanan yüklenici ile YSAM’a göre kazanan yüklenicilerin indirim oranları farkı
∆p: Mevcut kazanan yüklenici ile YSAM’a göre kazanan yüklenicilerin ihale değerlendirmesinde aldıkları puan farkı
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dikkate alınması yüklenicilerin aşırı düşük ya da 
yüksek birim fiyatlar sunmalarını engellemesi dü-
şünülmektedir. Her bir iş kalemi için ortalama fi-
yat verebilen yüklenicilerin o poz için yüksek puan 
alması yüklenicileri işin yapılabilir fiyatına teklif 
vermeye zorlaması düşünülmektedir. Bununla bir-
likte, yüklenicilerin verdikleri teklifler neticesinde 
ortalama yaklaşık maliyetler oluşacağı için reka-
bet ortamı devam edecektir. Ayrıca yüklenicilerin 
sundukları fiyat tekliflerinde büyük hatalar olma-
dığı ancak, idarenin sadece sunulan teklif üzerin-
den değerlendirme yapması, pozlardaki fiyat den-
gesizliğine yol açmaktadır. Çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre, öneri model ile ihaleyi kazanacağı 
düşünülen yüklenicilerinin tekliflerinin mevcut 
kazanan yüklenicilerden %5-10 fazlası kadar daha 
fazla olmasına karşılık ihale değerlendirmesinde 
%20-30 civarında bir puan artışı yaşanmaktadır. 
Bu durumun da işin ifasını daha kaliteli hale ge-
tireceği düşünülmektedir. Bu çalışmada önerilen 
modelin teklif birim fiyat usulü ihale edilen her tür 
inşaat işleri için de faydalı olabileceğini söylemek 
mümkündür.
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