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ÖNSÖZ
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak sızdırmazlık alanı ile ilk kar-
şılaştığımda bu alanın kapsamının bu kadar geniş, içeriğinin 
ise bu kadar zengin olduğunu tahmin etmem mümkün değildi. 
Bu ilk tanışmanın ardından uzun yıllar sürecek ve belki de hiç 
bitmeyecek bir inceleme ve öğrenme süreci beni bekliyordu.
Bugün 1985 yılında başlayan sızdırmazlık alanındaki yolculu-
ğumun 34. yılını geride bırakmış bulunuyorum.
İlk yıllarda edindiğim temel bilgilerle sızdırmazlık alanına 
belli bir oranda hâkim olduğumu zannederek sektörün kı-
demli bir üyesine “Sanırım konuyu epeyce öğrendim” deyi-
verince, Alman kökenli tecrübeli meslektaşım hayretle bana 
dönerek “Ben 30 yıldır bu işin içindeyim hala öğrenemedim” 
diye serzenişte bulunmuştu. Ben de okuyucularıma sızdır-
mazlıkla ilgili olarak ancak “Geçtiğimiz 34 yıl içinde bir bölü-
münü öğrenebildim” diyebilirim.

Bunca yıl karşılaştığım tüm karmaşık olayları, problemle-
ri, edinmiş olduğum tecrübe ve bilgileri bir kitapta toplama 
fikri çoktandır zihnimi meşgul ediyordu. Sonunda konuyla il-
gili tüm birikimimi sizlerle paylaşmak amacıyla bu çalışmayı 
kaleme almaya karar verdim. Kitabı incelerken sızdırmazlık 
konusunun ne denli geniş kapsamlı ve karmaşık olduğunu de-
ğerlendirmenize yardımcı olmayı ve sizlere bilgi ve tecrübele-
rimden yararlanma imkânını sunmayı arzu ediyorum.
Bu kitabı hazırlamaktaki ana hedefim, sızdırmazlık eleman-
larının özelliklerinin neler olduğu ve nerede nasıl kullanıl-
maları gerektiğine dair derlediğim bilgileri kullanıcılara sun-
maktır. Kitabımda doğru bir sızdırmazlık elemanı seçimi için 
gerekli temel ve pratik uygulamalara ağırlık verdim. Teorik 
bilgi ve boyutsal detaylara kitabın kaynaklar bölümünde yer 
alan ilgili firmalardan ulaşabilirsiniz.

Arden Arevyan
Aralık 2019
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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.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim 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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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

Halkımız ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında özellikle ücretli 
çalışan meslektaşlarımızın yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan asgari ücret miktarının ye-
niden belirlenmesi ihtiyacı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2022 tarihli toplan-
tısında; "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2022 yılı ilk işe giriş bildirgesin-
de baz alınacak asgari brüt ücretin 11.200 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı, 
çalıştırılması zorunlu personel vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücre-
tinin üzerinde olmasına" karar verildiğini buradan da duyurmak isteriz.

     * * *

Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alan enerji konusundaki çalışmalarımızın sürdüğünü 
sık sık dile getiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız “Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi/İnşaatı 
Ülkemiz Çıkarlarına Aykırıdır, İptal Edilmelidir” başlıklı bir açıklama ile söz konusu projenin ül-
kemizin enerji ihtiyacını karşılama, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme, dışa 
bağımlılığı azaltma, ucuza elektrik üretme vb. amaçlara yönelik bir yatırım olmadığını belirttik. 

Yine iktidarın yanlış enerji politikalarının Muğla ili ve Ege Bölgesindeki yansımaları üzerine 
EMO ile birlikte “Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının, Ülke Geneli ve Ege Böl-
gesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri” başlıklı ortak bir 
rapor hazırladık ve “Muğlà daki Linyit Yakıtlı Santralların Üretimlerini Durdurmaları Halinde 
Muğla ve Ege Bölgesi`nde Büyük Kesintiler Olacağı, Bölgenin Karanlığa Boğulacağı İddiaları 
Doğru Değildir” başlıklı bir açıklama ile raporu kamuoyuna sunduk. Bu eleştirilerimizin dikkate 
alınması ve ülkemizin enerji politikalarının kamucu temelde yeniden düzenlenmesine yönelik ıs-
rarcılığımızı sürdüreceğiz.

     * * *

2022 yılı Temmuz ayının 9’unda tesisat sektörümüze önemli katkıları olan üyemiz Rüknettin 
Küçükçalı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sektörümüze katkıları ile büyüğü, küçüğü sek-
tör bileşenlerinin tümüne dokunmuş olan Rüknettin Küçükçalı hakkında Sayın Ahmet Arısoy’un 
dile getirdiklerini dergimiz sayfalarında okuyabilirsiniz.

     * * *

Geçen ay, aramızdan ayrılışının 28. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı ba-
şında ailesi, dostları ve yol arkadaşlarının katıldığı bir törenle andığımız TMMOB’nin 1973-1980 
döneminin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’ü ve aramızdan ayrılan arkadaşlarını bir kez daha 
sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bağımsız, emeğin ve bilimin aydınlatacağı laik demokratik Türkiye 
mücadelemiz Teoman Öztürklerin açtığı yolda kararlılıkla sürecektir.

     * * *

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Berçem Kıran Yıldırım ve arkadaşlarının “Tropik Meyve Depolanan Faz Değiştiren Madde En-
tegre Edilmiş Bir Soğutma Sistemi Performansının Deneysel İncelenmesi” isimli çalışmalarında; 
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laboratuvar ölçekli bir soğutma sistemi tropik meyvelerin depolanması için gerekli olan sıcaklık 
koşulunda faz değiştiren maddesiz (FDM’siz) ve çeşitli faz değiştiren maddeli durumlarda test 
edilmiştir. Sistemin bir elektrik kesintisi döneminde sıcaklık değişimleri belirlenmiş, sonuçlara 
göre uygun FDM’nin tropik meyvelerin soğuk depolanması için kullanılan bir soğutma sistemine 
entegre edilmesinin, minimum enerji tüketimi ile bu ürünleri uzun süre muhafaza edebilmenin 
önemli bir alternatif teknik olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Koray Karabulut ve Nihat Ocak “Isıl Bir Sistemde GO-Su Nanoakışkanın Entropi Üretimi ve Ek-
serji Davranışının İncelenmesi” isimli çalışmalarında; içinden Grafen Oksit (GO)-Su nanoakışka-
nı akıtılan kanal içindeki akışkanın ısıl yükleri, akış hızları ve GO konsantrasyonları değiştirilerek 
yaptıkları deneysel araştırmada kanal boyunca ısıl ve sürtünme entropi üretimi, çıkış ekserjisi, 2. 
Yasa veriminin değişimlerini belirlemişler ve sonuçları karşılaştırmışlar.

A. Haluk Yanık “Yangın Algılama ve Kontrol Sistemlerinin Mekanik Yangından Korunma ve Diğer 
Bina Kontrol Sistemleriyle Etkileşimi” isimli çalışmasında; yangın algılama sistemlerinde yeni 
teknolojiler ve yangın kontrol sistemlerinin mekanik söndürme ve bina kontrol sistemleriyle bü-
tünleşik olarak kullanılmasına ilişkin güncel bilgilere yer vermiştir.

Ergün Gök “Baca Sistemlerinde Sekonder Klapelerin Verim Yönünden İncelenmesi” isimli çalış-
masında; kazan bacalarında sekonder klape kullanımının kazan verimine, kazanın uygun çalışma 
koşullarına, amortisman hesaplamalarına etkilerini belirtmiştir.

Barış Say ve Muammer Akgün “Hava Atık Gaz Sistemleri ve Uygulama Detayları” isimli çalış-
malarında; hava atık gaz sistemleri tanıtılmış, yürürlükteki standartlara bağlı kalınarak uygulama 
detaylarına yer verilmiştir.

Mustafa Değirmenci “Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin Bir Yaklaşım – HVAC Uy-
gulamalarında Konfor Bölgesi Tanımı” isimli çalışmasında; yaygın olarak kullanılan %100 taze 
hava sağlayan HVAC uygulaması için sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri 
kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonu kullanımının konfor koşullarından taviz verilmeden 
sürdürülebilir yüksek enerji performansı üzerindeki etkisi ve tüketilen ısıl enerji üzerindeki etki-
leri değerlendirilmiştir.

Ece Kalayıcıoğlu Özdemir ve A. Zerrin Yılmaz “Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina Tasarı-
mında Uygulamalar” isimli çalışmalarında; enerji etkin bina tasarımının en önemli süreçlerinden 
olan ve tasarım kararlarının enerji performansına etkileri en kısa sürede ve en düşük maliyetle 
tasarımcılara sunan simülasyon araçlarını, kazanım ve kısıtları ile beraber değerlendirmişlerdir. 
Kısıtlar, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden ve önerilen çözüm yolları ile beraber anla-
tılmıştır.

     * * *

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

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ağustos 2022
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Tropik Meyve Depolanan Faz Değiştiren 
Madde Entegre Edilmiş Bir Soğutma Sistemi 
Performansının Deneysel İncelenmesi

ÖZ

Laboratuvar ölçekli bir soğutma sistemi tropik meyvelerin depolaması için gerekli 
olan sıcaklık koşulunda faz değiştiren maddesiz (FDM’siz) ve çeşitli FDM’li du-
rumlarda test edilmiştir. FDM olarak fosfor (V) oksiklorür (POCl3) ve sodium sul-
fat (Na2SO4) çözeltilerinin farklı konsantrasyonları kullanılmıştır. Sistem ortalama 
5,5 °C sıcaklıkta FDM’lerle test edildiğinde, FDM’siz tespit edilen çalışma süresi 
yüzdesinin (%20,0) POCl3 çözeltileri ile minimum % 11,1’e düşerken, Na2SO4 çö-
zeltileri ile minimum % 13,9’a düştüğü tespit edilmiştir. Minimum enerji tüketim 
değeri 6,7 kJ ve maksimum enerji tasarrufu yüzde değeri %52,4 olarak 4 saatlik 
çalışma süresinde % 1,65 POCl3 çözeltisi kullanıldığında elde edilmiştir. Sistem, 
bir elektrik kesintisi döneminde de FDM’lerle test edilmiştir. FDM’siz durumda 
sistemin 18 ℃ ortam sıcaklığına ulaşma süresinin % 1,65 POCl3 çözeltisi kulla-
nıldığında maksimize edildiği ve yaklaşık sürenin 5,0 katına çıktığı belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre uygun FDM’nin tropik meyvelerin soğuk depolanması 
için kullanılan bir soğutma sistemine entegre edilmesinin, minimum enerji tüketimi 
ile bu ürünleri uzun süre muhafaza edebilmenin önemli bir alternatif teknik olacağı 
sonucuna varılabilir.
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ABSTRACT

A laboratory-scale cooling system was tested at the temperature condition required for 
tropical fruit storage in the cases of without phase change material (PCM) and with 
various PCMs. The different concentrations of phosphorus (V) oxychloride (POCl3), and 
sodium sulfate (Na2SO4) solutions were used as PCM. As a result of testing the system 
with PCMs at an average temperature of 5.5 °C, the running time percentage determined 
without PCM (20.0%) decreased to a minimum of 11.1% with POCl3 solutions and a 
minimum of 13.9% with Na2SO4 solutions. The minimum energy consumption value of 
6.7 kJ and the maximum Na2SO4 saving percentage value of 52.4% were obtained with 
1,65% POCl3 solution for a running period of 4 hours. The system was also tested during 
a power failure period. The time for reaching cabin air temperature to the ambient tem-
perature of 18 ⁰C without PCM was maximized with 1.65 wt.% POCl3 solution, and it was 
determined that it took approximately 5.0 times more than that of the case without PCM. 
According to the results obtained, the appropriate PCM integration into the system for 
cold storage of tropical fruits might be an alternative technique for preserving them a 
long time with minimum energy consumption.
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Tropical Fruits, Cold Storage, Phase Change Materials, Energy Saving.
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1. GİRİŞ 

Tedarik zinciri yönetiminin bir türü olan soğuk 
zincir yönetimi, özellikle sıcaklığa duyarlı ve bo-
zulabilir gıdalar için büyük önem taşımaktadır 
[1]. Bu ürünlerin kalitesi soğuk zincirin en önemli 
bileşenlerinden biri olan soğuk depolama ile ko-
runmaktadır. Ürünler soğuk depolama sayesinde 
istenilen sıcaklıkta tutulabilmektedirler. Soğuk 
depolama bu gıdalar için uygun sıcaklık koşulları-
nı sağlamasına rağmen, depolama ve nakliye sıra-
sında farklı sebeplerle sıcaklık dalgalanmaları söz 
konusu olabilmektedir. Bu sıcaklık dalgalanmaları 
ürünlerin kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Dolaysıyla, günümüzde her bir gıda ürününe özgü 
optimal soğuk depolama sıcaklığı belirlenmiş ve 
ürünlerin bu sıcaklıkta korunması için literatürde 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır [2,3].

Meyve ve sebzelerin depolama ömrü büyük ölçü-
de sıcaklığa bağlıdır. Bu nedenle, hasattan sonra 
mümkün olan en kısa sürede sıcaklıkları düşürül-
melidir. Literatürde hasattan genellikle 4 saat son-
ra sıcaklığın düşürülmesinin solunum hızının düş-
mesini, su kaybının azalmasını, etilen üretiminin 
baskılanmasını ve etilene duyarlılığı azaltmasını, 
mikrobiyal gelişimi yavaşlatmasını sağladığı be-
lirtilmiştir [4,5]. Dolayısıyla, düşük sıcaklıklarda 
ürünlerin korunması istenilse de her gıda için uy-
gun saklama sıcaklığı koşulları belirlenmiştir. Bo-
zulabilir gıdalar; süt ürünleri (4 ℃), balık ve deniz 
ürünleri (-18 ℃), yapraklı sebzeler ve turunçgiller 
(0-2 ℃), tropikal meyveler (5-13 ℃), dondurulmuş 
sebzeler (-18 ℃) ve dondurma ürünleri (-29 ℃) ol-
mak üzere altı grupta sınıflandırılabilir [2]. Öne-
rilen depolama sıcaklıkları, ürünlerin potansiyel 
depolama ömürlerini belirlemektedir. Taşıma ve 
depolama esnasında meydana gelebilecek sıcaklık 
dalgalanmalarına bağlı olarak istenmeyen bir pro-
ses olan rekristalizasyon meydana gelebilmektedir. 
Rekristalizasyon sonucu buz kristallerinin boyutu, 
sayısı ve şekillerinde değişiklik olmaktadır [6]. Bu 
da ürünlerin görünüm ve tadında hasara sebebiyet 
verebilmektedir [7]. Dolayısıyla sıcaklığa duyarlı 
ürünlerin istenilen koşullarda saklanması büyük 
önem arz etmektedir. 

Gün geçtikçe soğuk depolama sistemlerine duyu-
lan ihtiyacın artması sebebiyle, uygun sistemin se-
çilmesi/dizaynı gittikçe önem taşımaktadır ve lal 
Basediya ve ark. (2013) tarafından bu konuda dik-
kate alınması gereken başlıklar altı maddede liste-

lenmiştir. Bunların; gerekli sıcaklık koşulu, soğut-
manın gerekli olduğu ortamın ortalama bağıl nemi, 
ve rüzgarı, soğutma sisteminin kurulacağı alanda 
suya ulaşım imkanı, soğutucuyu inşa etmek için 
gerekli malzemeler olarak sıralanabileceği ve eğer 
ticari sistemler çok maliyetli değilse, bu sistemle-
rin seçilebileceği belirtilmiştir [5]. Bu sistemlerin 
kurulum maliyetine ek olarak; işletme süreçlerinde 
büyük miktarda enerji tükettikleri bilinmektedir. 
Bu sistemlerin enerji tüketimini azaltmanın en 
önemli yollarından biri sisteme faz değiştiren mad-
delerin (FDM’ler) entegrasyonudur. FDM’ler, faz 
değişimleri sırasında büyük miktarlarda ısı ener-
jisi depolayabilir veya serbest bırakabilirler [8]. 
Böylece ürünlerin uzun süre güç kaynağı olmadan 
istenilen sıcaklık değerinde muhafaza edilmesini 
sağlarlar. Bu da enerji tüketimini düşürmekte ve 
düşük işletme maliyeti olarak yansımaktadır.

FDM entegrasyonu sağladığı avantajlar sebe-
biyle yaygın olarak tercih edilmesine rağmen 
FDM’lerden verimli bir şekilde faydalanılabilmesi 
için dikkate alınması gereken çeşitli parametreler 
vardır. FDM faz değişim sıcaklığı, kalınlığı, konu-
mu ve miktarı gibi çeşitli parametreler göz önünde 
bulundurulmalıdır [8]. FDM’lerinin faz değişim 
sıcaklığı türleri ile ilişkilidir. FDM’ler organik, 
inorganik ve ötektik olmak üzere üç ana grupta 
sınıflandırılabilirler [9]. Organik FDM’lerin ço-
ğunun düşük termal iletkenlikleri, yanıcı olmaları 
ve yüksek maliyetleri dezavantajları olurken, ko-
lay bulunabilirlik ve düşük maliyetler inorganik 
FDM’lerin öne çıkmalarının en önemli sebepleri-
dir [10, 11]. Ötektik FDM’ler ise iki veya daha fazla 
bileşenin biraraya gelmesi ile hazırlanır (organic-
organik, inorganik-organik, inorganic-inorganik). 
Ötektik FDM’lerin en önemli avantajı bileşenlerin 
ağrılıkça konsantrasyonlarının değiştirilmesi ile 
faz değişim sıcaklığının ayarlanabilmesidir [12]. 
Dolayısıyla literatürde bir çok çalışma ötektik 
FDM’lerin soğutma sistemlerine entegrasyonun 
performanslarına etkilerini ortaya koymak üze-
re yürütülmüştür. Abdolmaleki ve ark. (2019) faz 
değişim kompartmanına sahip yenilikçi bir dondu-
rucunun verimliliğine ötektik FDM’lerin etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada polietilen glikol (PEG) 
200 ve PEG300 bileşiklerinin farklı konsantras-
yonlarında hazırlanan dolayısıyla farklı faz deği-
şim sıcaklığına (-10, -15, -20 ℃) sahip üç farklı 
FDM’nin üç farklı miktarı (1, 1,5, 2,0 kg) ile sistem 
test edilmiştir. 
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Enerji tasarrufunun -20 ℃ faz değişim sıcaklığı-
na sahip FDM’nin 1,5 kg ile maksimize edildiği, 
%8,37 olduğu belirtilmiştir [13]. Bu çalışma uy-
gun faz değişim sıcaklığına sahip FDM’nin uygun 
miktarda sisteme entegrasyonun önemini ortaya 
koymuştur. Khan ve Afroz (2015) iki farklı tuz ile 
ötektik FDM’ler hazırlamış ve bunların ev tipi bir 
buzdolabına entegrasyonun kompresör açma-kapa-
ma sıklığına etkilerini incelemişlerdir. Ağırlıkça 
%10 sodyum klorür (NaCl) çözeltisinin faz deği-
şim sıcaklığı -5 ℃ iken ağırlıkça %20 potasyum 
klorür (KCl) çözeltisinin faz değişim sıcaklığı – 10 
℃ olarak belirtilmiştir. NaCl çözeltisinin faz de-
ğişim sıcaklığı sebebiyle diğer ötektik çözeltiye 
göre kompresör açma-kapama sıklığını daha çok 
azalttığı tespit edilmiştir [14]. Bu çalışmada da 
iki iki farklı ötektik FDM’nin (sodium sülfat (Na-
2SO4) ve fosfor oksiklorür (POCl3) çözeltileri) en-
tegrasyonun tropikal meyvelerin depolanması için 
kullanılabilecek olan bir soğutucuyu simüle eden 
laboratuvar ölçekli bir sistemin enerjini tüketimi-
ne etkileri incelenmiştir. Na2SO4 ve POCl3 çözel-
tilerinin seçilmelerinin nedeni faz değişim sıcak-
lıklarıdır. Ağırlıkça %12,7 Na2SO4 [15] ve ağırlıkça 
%4,03 Na2SO4 [16] ile hazırlanan ötektik su-tuz 
çözeltilerinin faz değişim sıcaklıkları sırasıyla 
-3.55 ℃ ve -1,2 ℃ olarak literatürde belirtilmiş-
tir. Na2SO4’ın ulaşabilirliği ve düşük maliyetleri de 
dikkate alındığında sıklıkla tercih edilmesi açık-
lanabilmektedir. POCl3 faz değişim sıcaklığı ise 
literatürde 1 ℃ olarak belirtilmiştir [17]. 

Bu çalışmanın amacı tropikal meyvelerin depolan-
ması için kullanılabilecek olan bir soğutucuyu si-
müle eden laboratuvar ölçekli bir sisteminin enerji 
tüketimini minimize eden ve elektrik kesintisi 
esnasında ürünlerin istenilen sıcaklıkta uzun süre 
korunmasını sağlayacak olan alternatif FDM’lerin 
önerilmesidir. Bunun için ortalama 5,5 ℃’de 
FDM’siz ve farklı konsantrasyonlarda Na2SO4 ve 
POCl3 çözeltilerinin FDM olarak entegre edildiği 
soğutma sistemi deneysel olarak test edilmiştir. 
Çalışma süresi boyunca kabin iç hava sıcaklığı de-
ğişimi ve kompresör güç tüketimleri ölçülmüş ve 
kıyaslamalı olarak sunulmuştur. Bu ölçümlerle ça-
lışma süresi yüzdesi, toplam enerji tüketimleri ve 
enerji tasarrufu yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca 
elektrik kesintisi durumunda kabin iç hava sıcaklı-
ğının zamanla değişimi de incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT 

Soğuk depolama sıcaklığa duyarlı ürünlerin isteni-
len koşullar altında saklanmasını sağlayan soğuk 
tedarik zincirinin önemli bir basamağıdır. Böyle-
likle bozulabilir ürünler belirli sıcaklıklarda uzun 
süre saklanamabilmektedirler. Tropikal meyve-
lerin saklanması gereken optimal sıcaklık aralığı 
değeri literatürde 5-13 ℃ olarak belirtilmiştir [2]. 
Uygun sıcaklık koşulunu sağlamak için soğutma 
sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler az enerji 
tüketimi ile ürünleri uzun süre istenilen koşullar-
da muhafaza edebilmek için FDM entegre edilerek 
çalıştırılmaktadırlar. 

Şekil 1. Laboratuvar ölçekli bir soğutma sisteminin şematik gösterimi
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Bu çalışmada, tropikal meyvelerin depolanması 
için kullanılabilecek bir soğutma sistemini simüle 
eden laboratuvar ölçekli bir sistem [18] FDM’siz ve 
FDM’li durumlarda test edilmiştir. Şekil 1’de görü-
len deney düzeneği uygun sıcaklık koşulunu sağla-
mak için 11 ℃ diferansiyel değerinde ortalama 5.5 
℃ sıcaklık değeri için çalıştırılmıştır. Sistem temel 
olarak bir kompresör, kondenser, genleşme valfi ve 
evaporatörden oluşmaktadır. Sistemde R404A so-
ğutucu akışkanı sirküle etmektedir. R404A komp-
resörden yüksek basınç ve sıcaklıkta gaz fazında 
kondensere girer ve orada dış ortama ısı vererek 
yoğuşur. Sıvı fazından genleşme valfine giren so-
ğutucu akışkan düşük basınç ve sıcaklıkta karışım 
olarak genleşme valfini terk ederek evaporatöre 
girer. Evaporatörde dış ortamdan ısı çekerek ka-
rışımdan gaz fazına geçen R404A kompresör ta-
rafından emilir. Bu soğutma çevrimi ile sistemde 
istenilen sıcaklık koşulu sağlanmaktadır. Kabin iç 
hava sıcaklığı set sıcaklığına ulaştığında kompre-
sör kapanmakta, kabin iç hava sıcaklığının artışı 
FDM’nin katı fazdan sıvı faza geçişi ile geciktirile-
rek kompresör kapalı kalma süresi uzatılmaktadır. 
FDM entegre sistemlerde kompresör açma-kapama 
sıklığının azaltılması ile enerji tasarrufu sağlan-
maktadır. Dolayısıyla sistemin çalışma koşullarına 
uygun FDM seçimi önem arz etmektedir.

Deney düzeneğinin kurulduğu ortam sıcaklığı kili-
matize edilerek 18 ℃ sıcaklıkta sabit tutulmuştur. 
Sistemde net hacmi 72 litre olan kabinin iç yüzeyi-
ne FDM’lerin konumlandırılabileceği bir evapora-
tör yerleştirilmiştir. Kabin içine hava sıcaklığının 
homojen dağılımını sağlayan bir fan yerleştirilmiş-
tir. Sistemde daha önce FDM olarak su kullanılan 
bir çalışmada ortalama 5,5 ℃ için en uygun su 
miktarı 600 mL olarak belirlenmiştir [19]. Bu ça-
lışmada ise FDM olarak 600 mL Na2SO4 ve POCl3 

çözeltileri su ile hazırlanmıştır. Testler için Na2SO4 
çözeltileri ağırlıkça %0-3, POCl3 çözeltileri ise 
%0-2, konsantrasyonlarında hazırlanmıştır. FDM 
çözeltileri ısı transferini arttırmak için doypak alü-
minyum kilitli kaplara aktarılmış ve buzdolabının 
dondurucu kısmında -18 ℃’de dondurulmuştur. 
Dondurma işlemi sırasında eşit kalınlıkta FDM 
elde edebilmek için kaplar dondurucuda yatay ola-
rak konumlandırılmıştır.

FDM entegrasyonu yapılan sistem kararlı rejime 
gelince evaporator, kompresör, kondenser giriş-

çıkış sıcaklıkları, kabin iç sıcaklığı, güç tüketimi 
ve soğutucu akışkanın debisi zamana karşı kayde-
dilmiştir. Kabin iç hava sıcaklığı termostatik kont-
rol cihazı ile ± 1 doğrulukta ve sensörlerle ± 0,5 
doğrulukta ölçülürken, güç tüketimi network ana-
lizörüyle ± 1 doğrulukta ölçülmüştür. Kabin hava 
sıcaklığının zamanla değişimi, kompresör açma-
kapama sıklığı ve enerji tüketim değerleri değer-
lendirilmiş ve yorumlanmıştır.

FDM’siz ve FDM’li durumlarda kompresör açma-
kapama süreleri ve güç tüketim değerlerinde ki 
değişimler dikkate alınarak sırasıyla çalışma sü-
resi yüzdesi ve enerji tasarrufu yüzdesi değerleri 
Eşitlik 1, Eşitlik 2 ve 3 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Çalışma Süresi % = [taçık / (taçık + tkapalı)] ∙ 100       (1)

Burada taçık ve tkapalı sırasıyla kompresörün açık ve 
kapalı olduğu zamanları ifade etmektedir. Komp-
resörün enerji tasarrufu aşağıda sunulan Eşitlik 2 
ve 3 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Enerji Tasarrufu % = [WFDM − W / W] ∙ 100       (2) 

W ve WFDM sırasıyla FDM’siz ve FDM’li durum-
da toplam enerji tüketimini göstermektedir.

(3)

W (t) kompressörün t zamanı süresince enerji tüke-
timini göstermektedir.

Sistem FDM’siz ve FDM’li durumlarda elektrik 
kesintisi esnasında da test edilmiştir. Kabin iç hava 
sıcaklığının elektirik kesintisi esnasında zamanla 
artışı ortam sıcaklığı olan 18 ℃’ye ulaşana kadar 
kaydedilmiştir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Laboratuvar ölçekli bir soğutma sistemi tropikal 
meyvelerin depolanması için uygun sıcaklık olarak 
belirtilen 5-13 ℃ [2] sıcaklık değerlerini dikkate 
alarak 11 ℃ diferansiyel değeri ile ortalama 5,5 
℃’de FDM’siz ve FDM’li durumlarda test edil-
miştir. FDM olarak Na2SO4 ve POCl3 çözeltilerinin 
farklı konsantrasyonları kullanılmıştır. Sistemin 
açık (taçık) ve kapalı (tkapalı) kalma sürelerinin top-
lamı bir döngü olarak tanımlanmıştır. Test süresi 4 
saat olarak alınarak tüm farklı durumlar için top-
lam döngü sayıları karşılaştırılmıştır.

( ) ( )W t W t dt
t h

t h

0

4

=
=

=

o#
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3.1. FDM Entegrasyonun Kabin İç Hava 
Sıcaklığına Etkisi

Kabin iç hava sıcaklığının FDM’siz ve ağırlıkça 
farklı POCl3 konsantrasyonlarında hazırlanan çö-
zeltiler ile zamanla değişimi Şekil 2’de sunulmuş-
tur.

FDM’siz durumda toplam 12 döngü gözlemlenir-
ken ağ. %1,0 POCl3, %1,65 POCl3 ve %2,0 POCl3 

çözeltileri ile sırasıyla 8,3, 6,7 ve 8,5 döngü olduğu 
görülmektedir. Tüm POCl3 çözeltileri ile döngü sa-
yısının FDM’siz duruma göre azaldığı belirlenmiş-
tir. Minimum döngü sayısı %1,65 POCl3 çözeltisi 
ile tespit edilmiştir. 

Kabin iç hava sıcaklığının zamanla değişimi 
FDM’siz ve ağırlıkça farklı Na2SO4 konsantras-
yonlarında hazırlanan çözeltiler ile kaydedilmiş ve 
Şekil 3’ de sunulmuştur. FDM’siz durum için dön-

gü sayısı 12 iken, FDM olarak %1,0 Na2SO4, %2,0 
Na2SO4 ve % 3,0 Na2SO4 çözeltileri kullanıldığı 
durumlarda döngü sayısının sırasıyla 6,7, 7,5 ve 8,0 
olduğu görülmüştür. FDM olarak farklı Na2SO4 
çözeltileri kullanıldığında minimum döngü sayısı 
(6,7) %1,0 Na2SO4 çözeltisi ile elde edilmiştir. 

İki farklı FDM çözeltinin farklı konsantrasyonları 
değerlendirildiğinde en çok avantaj sağlayan çözel-
tilerin %1,0 Na2SO4 ve %1,65 POCl3 olduğu görül-
mektedir. Bu çözeltilerin sisteme entegre edilme-
sinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için döngü 
sayılarına ek olarak çalışma süresi yüzdesi değer-
lerinin de karşılaştırılması önemlidir. Tüm farklı 
durumlar için bu değerler Tablo 1’de listelenmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde tüm çözeltiler ile kompre-
sör kapalı kalma süresinin FDM’siz duruma göre 
önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Öte yandan, 

Tablo 1. FDM’siz ve FDM’li Durumlarda Kompresör Çalışma Süresi Yüzdesi Değerleri

 FDM Konsantrasyon 
(ağ. %)

Çalışma Süresi, 
taçık, (min)

Kapalı Kalma 
Süresi, tkapalı, 

(min)

Bir Döngü Süresi 
(min)

Çalışma Süresi 
(%)

- 0 4 16 20 20,0
 POCl3 Çözeltisi 1,0 4 25 29 13,8

1,65 4 32 36 11,1
2,0 4 24 28 14,3

Na2SO4 Çözeltisi 1,0 5 31 36 13,9
2,0 5 27 32 15,6
3,0 5 25 30 16,7

Şekil 2. FDM’siz ve FDM’li (POCl3 çözeltileri) durumlarda kabin iç hava sıcaklığının zamanla değişimi 
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kompresör açık kalma süresinin FDM’siz duruma 
göre POCl3 çözeltileri ile değişmezken Na2SO4 
çözeltilerinin 1 dakikalık uzamaya neden olduğu 
tespit edilmiştir. Kompresör çalışma süresi yüzdesi 
taçık ve tkapalı değerleri kullanılarak Eşitlik 1’de su-
nulan denklemle hesaplanmıştır. Tüm çözeltilerle 
kompresör kapalı kalma süresinde ki artışa bağlı 
olarak çalışma süresi yüzdesi önemli ölçüde azal-
mıştır. 

FDM’siz durumda %20,0 olarak hesaplanan komp-
resör çalışma süresi yüzdesi %1,0 POCl3, %1,65 P 
POCl3 OCl3 ve %2,0 POCl3 çözeltileri ile sırasıy-
la %13,8, %11,1 ve %14,3 olarak hesaplanmıştır. 
Kompresör çalışma süresi yüzdesi %1,0 Na2SO4, 
%2,0 Na2SO4 ve % 3,0 Na2SO4 çözeltileri ile ise 
sırasıyla %13,9, %15,6 ve %16,7 olarak hesaplan-
mıştır. 

Döngü sayıları dikkate alındığında, minimum 
döngü sayısı (6,7) %1,65 POCl3 ve %1,0 Na2SO4 
çözeltileriyle elde edilmiştir. Bir döngünün toplam 
süresi her iki çözelti için aynı (36 dakika) olması 
sebebiyle aynı döngü sayısı elde edilmiş olmasına 
rağmen taçık ve tkapalı değerlerinde ki farklılıktan do-
layı çalışma süresi yüzdesi farklı çıkmıştır. Sonuç 
olarak, %1,65 POCl3 çözeltisi ile çalışma süresi 
yüzdesinde maksimum azalma (%44,4) elde edil-
miştir. 

Kompresör çalışma açma-kapama sıklığındaki 
azalma önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarken 

kompresör ömrününde uzamasına neden olmak-
tadır. Dolayısıyla %1,65 POCl3 ve %1,0 Na2SO4 
çözeltileri ortalama 5,5 ℃’de çalışan soğutma sis-
temleri için alternatif FDM’ler olarak önerilebilir. 
Enerji tasarrufu değerlerinin sayısal olarak hesap-
lanabilmesi için FDM’siz ve farklı FDM’li durum-
lar için toplam enerji tüketimi değerlerinin hesap-
lanması gerekmektedir. 

3.2. FDM Entegrasyonun Kompressör Güç 
Tüketimine Etkisi

Kompresör anlık güç tüketiminin FDM’siz durum-
da ve farklı POCl3 çözeltilerle zamanla değişimi 
Şekil 4’de sunulmuştur. Döngü sayıları beklenildi-
ği gibi kabin iç hava sıcaklığının zamanla değişi-
mi ile aynıdır. Bu nedenle düşük döngü sayısı ile 
enerji tasarrufu açısından en çok avantaj sağlayan 
FDM’nin ağ. %1,65 POCl3 çözeltisi olduğu belir-
lendi. Şekil 4’de anlık güç tüketim değerlerinin 
FDM’siz durumda 0,316-0,276 kW değerleri ara-
sında değiştiği görülmektedir. Öte yandan, anlık 
güç tüketim değerlerinin ağ. %1,0 POCl3, %1,65 
POCl3 ve %2,0 POCl3 çözeltileriyle sırasıyla 0,301-
0,257 kW, 0,315-0,258 kW ve 0,312 -0,266 kW de-
ğerleri arasında değiştiği belirlendi. 

Anlık güç tüketim değerlerinden hesaplanan top-
lam enerji tüketimleri ise FDM’siz 14,0 kJ iken ağ. 
%1,0 POCl3, %1,65 POCl3 ve %2,0 POCl3 çözelti-
leri ile sırasıyla 8,88 kJ, 6,67 kJ ve 9,12 kJ olarak 
bulunmuştur. Buna göre en düşük toplam enerji 

                  Şekil 3. FDM’siz ve FDM’li (Na2SO4 çözeltileri) durumlarda kabin iç hava sıcaklığının zamanla 
değişimi 



ARAŞTIRMA MAKALESİ

13Tesisat Mühendisliği - Sayı 191 - Temmuz/Ağustos 2022

tüketiminin (6,67 kJ) ağ. %1,65 POCl3 çözeltisi ile 
elde edildiği görülmektedir. Dolayısıyla FDM’siz 
duruma göre toplam enerji tüketiminin %1,65 
POCl3 çözeltisi ile %52,4 azaldığı hesaplanmıştır. 

Anlık güç tüketim değerlerinin farklı Na2SO4 çö-
zeltileri ile zamanla değişimi Şekil 5’de sunulmuş-
tur. FDM’siz güç tüketim değerleri 0,316-0,276 
kW değerleri arasında değişirken ağ. %1,0 Na2SO4, 
%2,0 Na2SO4 ve %3,0 Na2SO4 çözeltileriyle sırasıy-
la 0,317-0,254 kW, 0,314-0,268 kW ve 0,328-0,267 
kW değerleri arasında değişmiştir. Maksimum güç 
tüketimi değerleri ağ. %1,0 ve %2,0 Na2SO4 çözel-
tileriyle FDM’siz durum ile benzer iken minimum 
değerlerde farklılık görülmektedir. Ağırlıkça %3,0 
Na2SO4 çözeltisiyle ise maksimum güç tüketim de-
ğeri (0,328 kW) elde edilmiştir. Anlık güç tüketim 
değerlerinden hesaplanan toplam enerji tüketimleri 
FDM’siz 14,0 kJ iken ağ. %1,0 Na2SO4, %2,0 Na-
2SO4 ve %3,0 Na2SO4 çözeltileri ile sırasıyla 8,29 
kJ, 9,87 kJ ve 11,6 kJ olarak hesaplanmıştır. Mini-
mum toplam enerji tüketiminin ağ. %1,0 Na2SO4 
çözeltisi ile elde edildiği görülmektedir. Buna göre 
%1,0 Na2SO4 çözeltisi ile FDM’siz duruma göre 
%40,8 oranında enerji tüketiminin azaldığı hesap-
lanmıştır. Öte yandan, %1,0 Na2SO4 çözeltisi ile 
POCl3 çözeltileri kıyaslandığında en düşük toplam 
enerji tüketiminin ağ. %1,65 POCl3 çözeltisi ile ol-
duğu görülmüştür. 

3.3. FDM Entegrasyonun Elektrik Kesintisi 
Periyoduna Etkisi

Soğutma sistemi FDM’siz ve FDM olarak iki farklı 
(POCl3 ve Na2SO4) çözeltinin değişik konsantras-
yonları ile çalıştırıldıktan sonra elektrik kesintisi 
durumu simüle edilmiştir. Test sonuçları değerlen-
dirildiğinde en avantajlı FDM’nin bir POCl3 çözel-
tisi olduğu görülmüştür. Elektrik kesintisi sırasın-
da FDM’siz durumda ve farklı POCl3 çözeltileri ile 
kabin iç hava sıcaklığının zamanla artışı ve ortam 
sıcaklığına ulaşma süresi Şekil 6’da görülmektedir. 

Elektrik kesintisi peryodunda kabin iç hava sıcak-
lığının dış ortam sıcaklığına (18 ℃) ulaşma süresi 
FDM kullanımında uzamıştır. Kabin iç hava sıcak-
lığının dış ortam sıcaklığına ulaşması FDM’siz du-
rumda 1,5 saat iken, ağ. %1,0 POCl3, %1,65 POCl3 
ve %2,0 POCl3 çözeltileri ile sırasıyla 3,3 saat, 7,3 
saat ve 2,6 saat sürmüştür. Çözelti olarak %1,65 
POCl3 çözeltisinin kullanıldığı durum FDM’siz 
durumla kıyaslandığında ortam sıcaklığı 18 ℃’ye 
ulaşma süresinin yaklaşık 5 kat uzadığı belirlen-
miştir. Dolayısıyla, diğer sonuçlarla uyumlu ola-
rak elektrik kesintisi durumunda da en avantajlı 
FDM’nin %1,65 POCl3 çözeltisi olduğu görülmek-
tedir. 

                          Şekil 4. FDM’siz ve FDM’li (POCl3 çözeltileri) durumlarda kompresör güç tüketiminin  zamanla 
değişimi
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Şekil 6. Elektrik kesintisi periyodunda kabin hava sıcaklığının zamana karşı değişimi

Şekil 5. FDM’siz ve FDM’li (Na2SO4 çözeltileri) durumlarda kompresör güç tüketiminin  zamanla değişimi

3.4. FDM Entegrasyonun Enerji Tasarrufuna 
Etkisi

FDM’siz ve farklı FDM’li durumlar için çalışma 
süresi yüzdesi, enerji tüketimi ve enerji tasarruf 
yüzdesi değerleri kıyaslamalı olarak Tablo 2’de su-
nulmuştur. 

Tüm veriler dikkate alındığında FDM’siz durumda 
kompresör çalışma süresi yüzdesi %20,0 olup fark-

lı FDM’ler kullanıldığında çalışma süresi yüzde-
sinin azaldığı görülmektedir. En az çalışma süresi 
%1,65 POCl3 çözeltisi ile %11,1 iken %1,0 Na2SO4 
çözeltisi ile %13,89 olarak bulunmuştur. Dolayı-
sıyla enerji tüketim değerleri azalmış ve enerji ta-
sarrufu sağlanmıştır. FDM olarak ağ. %1,0 POCl3, 
%1,65 POCl3 ve %2,0 POCl3 çözeltileri kullanıldı-
ğında enerji tasarrufu sırasıyla %36,6, %52,4 ve 
%34,9 olarak hesaplanmıştır. Öte yandan, FDM 
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olarak ağ. %1,0 Na2SO4, %2,0 Na2SO4 ve %3,0 Na-
2SO4 çözeltileri kullanıldığında enerji tasarrufu sı-
rasıyla %40,8, %29,5 ve %17,1 olarak belirlenmiş-
tir. Sonuç olarak maksimum enerji tasarrufu %1,65 
POCl3 çözeltisi ile %52,4 olarak hesaplanmışken 
%1,0 Na2SO4 çözeltisi ile %40,8 bulunmuştur.

4. GENEL SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Tropikal meyvelerin ortalama 5,5 ℃ sıcaklıkta 
depolanması için kullanılan soğutma sistemlerini 
simüle etmek için laboratuvar ölçekli bir soğutma 
sisteminde FDM’siz ve iki farklı tip ve konsantras-
yonda FDM’ler entegre edilerek testler yapılmıştır. 
FDM olarak POCl3 ve Na2SO4 çözeltilerinin farklı 
konsantrasyonları kullanılmıştır. Elde edilen so-
nuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

FDM’siz durum FDM’li durumlarla karşılaştırıl-
dığında kompresör kapalı kalma süresinde önem-
li artışlar olduğu görülmüştür. FDM’siz sistemde 
kompresör kapalı kalma süresi 16 dakika olarak 
belirlenmiştir. Maksimum kompresör kapalı kal-
ma süresi %1,65 POCl3 çözeltisi ile 32 dakika iken 
%1,0 Na2SO4 çözeltisi ile 31 dakika olarak tespit 
edilmiştir. Kompresör kapalı kalma sürelerinde 
artış çalışma süresi yüzdesinin azalmasını sağla-
mıştır. Dolayısıyla minimum çalışma süresi yüz-
deleri POCl3 çözeltilerinden %1,65 POCl3 çözeltisi 
ile %11,1 iken Na2SO4 çözeltilerinden %1,0 Na2SO4 
çözeltisi ile %13,9 olarak bulunmuştur. 

Çalışma süresi olarak seçilen 4 saat için FDM kul-
lanılan tüm durumlarda çalışma süresi yüzdesinin 
azaldığı dolayısıyla enerji tasarrufu sağlandığı tes-
pit edilmiştir. Maksimum enerji tasarrufu %1,65 

POCl3 çözeltisi ile %52,4 iken %1,0 Na2SO4 çözel-
tisi ile %40,8 olarak hesaplanmıştır.

Soğutma sistemi FDM’siz ve farklı FDM’li du-
rumlar için çalıştırıldıktan sonra elektrik kesintisi 
durumu simüle edilmiştir. Kabin iç hava sıcaklığı-
nın ortam sıcaklığına (18 ℃) ulaşma süresinin tüm 
FDM’li durumlarda uzadığı görülmüştür. Bu süre-
nin FDM’siz duruma göre %1,65 POCl3 çözeltisi 
ile yaklaşık 5 katına uzadığı belirlenmiştir.

Bu soğutma sistemi için çalışma sıcaklık aralığı 
ve ortam koşulları dikkate alındığında elde edilen 
tüm sonuçlar POCl3 ve Na2SO4 çözeltilerinin uygu-
lamalarda FDM olarak alternatif olabileceklerini 
göstermiştir. Sisteme entegre edilen farklı FDM’ler 
arasında en çok enerji tasarrufunun (%52,4) %1,65 
POCl3 çözeltisi ile sağlandığı belirlenmiştir. Düşük 
konsantrasyonlarda da olsa sızıntı durumu olma 
ihtimali dikkate alındığında bu çözelti yerine yük-
sek oranda (%40,8) enerji tasarrufu sağlamasıyla 
dikkat çeken %1,0 Na2SO4 çözeltisi de alternative 
FDM olarak önerilebilir.

Kısaltmalar
FDM Faz Değiştiren Maddeler
PCM  Phase Change Material
PEG  Polietilen glikol

Semboller 
taçık   Kompresör açık kalma süresi (dakika)
tkapalı   Kompresör kapalı kalma süresi (dakika)
W  FDM’siz durumda toplam enerji tüketimi (kJ)
WFDM  FDM’li durumda toplam enerji tüketimi (kJ)
W(t)  Kompresörün t zamanında enerji tüketimi (kJ)
Ẇ Güç (kW)

Tablo 2. FDM’siz ve farklı FDM’li Durumlarda Enerji Tüketimi ve Tasarrufu 

FDM’siz %1,0 POCl3       
/FDM

%1,65 
POCl3                
/FDM

%2,0 POCl3
/FDM

%1,0 
Na2SO4 /

FDM

%2,0 
Na2SO4 /

FDM

%3,0 
Na2SO4 /

FDM
4 saat boyunca 

kompresör enerji 
tüketimi, (kJ)

14,0 8,88 6,67 9,12 8,29 9,87 11,6

4 saat boyunca toplam 
kompresör açık kalma 

süresi, (saat)

0,80 0,55 0,44 0,57 0,56 0,63 0,67

4 saat boyunca toplam 
kompresör kapalı kalma 

süresi, (saat)

3,20 3,45 3,56 3,43 3,44 3,38 3,33

Çalışma süresi (%) 20,0 13,8 11,1 14,3 13,9 15,6 16,7
Enerji Tasarrufu (%) - -36,6 -52,4 -34,9 -40,8 -29,5 -17,1
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Isıl Bir Sistemde GO-Su Nanoakışkanının 
Entropi Üretimi ve Ekserji Davranışının 
İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada, GO (Grafen Oksit)-Su nanoakışkanı kullanılan sabit ısı yüklü, 20 
mm iç çaplı ve 1830 mm uzunluklu bakır düz bir borudan oluşan deneysel bir ısıl 
sistemin entropi üretimi ve ekserji analizi gerçekleştirilmiştir. Bakır boruya uygu-
lanan ısı yükleri 250 W ve 350 W iken, borularda akan akışkanların debi değerleri 
0,9 l/dak., 1,2 l/dak. ve 1,5 l/dak.’ dır. Sistemde çalışma akışkanları olarak %0,01 ve 
%0,02 hacimsel konsantrasyona sahip GO-Su nanoakışkanı ve saf su kullanılmıştır. 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, literatürde bulunan farklı nanoakışkanlarla 
yapılan çalışmalarla kıyaslanmış ve sonuçların mantıklı ve tutarlı oldukları belir-
lenmiştir. Çalışmada değişken parametreler olarak; nanoakışkan konsantrasyonu, 
akışkan debisi ve boruya uygulanan ısıl yük kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, 
20 mm iç çaplı bakır boru uzunluğu boyunca ısıl ve sürtünme entropi üretimi, çıkış 
ekserjisi ve 2. yasa veriminin değişimleri olarak ayrıntılı bir şekilde değerlendi-
rilmiştir. Sonuçlar, 0,9 l/dak. debide %0,01 ve %0,02 konsantrasyona sahip GO-
Su nanoakışkanlarının boru boyunca ortalama ısıl entropi üretimlerinin saf sudan 
sırasıyla %4 ve %6,58 daha az olduğunu göstermiştir.  Ayrıca, 1,5 l/dak’ lık debide 
0,9 l/dak’ lık debi değerine göre %0,02 GO-Su nanoakışkanının ekserjisi %36,4 
daha fazla iken; 1,5 l/dak ve 0,9 l/dak’ lık debi değerlerinde ve %0,02 GO-Su nanoa-
kışkan konsantrasyonunda ikinci yasa verimlerinin sırasıyla %91 ve %85 oldukları 
belirlenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, entropy generation and exergy analysis of an experimental thermal system 
consisting of a copper straight pipe with a constant heat load, 20 mm inner diameter and 
1830 mm length using GO (Graphene Oxide)-Water nanofluid was performed. While the 
heat loads applied to the copper pipe are 250 W and 350 W, the flow rates of the fluids 
flowing in the pipes are 0.9 l/min., 1.2 l/min. and 1.5 l/min. GO-Water nanofluid with 
0.01% and 0.02% volumetric concentrations and distilled water were used as working 
fluids in the system. The results obtained from this study were compared with the stud-
ies conducted with different nanofluids in the literature and it was determined that the 
results were reasonable and consistent. As variable parameters in the study; nanofluid 
concentration, fluid flow rate and thermal load applied to the pipe were used. The results 
of the study were evaluated in detail as the thermal and friction entropy generation, out-
put exergy and the changes of the 2nd law efficiency along the length of the 20 mm inner 
diameter copper pipe. Results showed that the average thermal entropy productions of 
GO-Water nanofluids with 0.01% and 0.02% concentrations at 0.9 l/min. flow rate along 
the pipe were 4% and 6.58% lower than distilled water, respectively. In addition, while 
the exergy of the 0.02% GO-Water nanofluid was 36.4% higher at a flow rate of 1.5 l/min 
than at a flow rate of 0.9 l/min; it was determined that the second law efficiencies were 
91% and 85% at the 1.5 l/min and 0.9 l/min flow rates and 0.02% GO-Water nanofluid 
concentration, respectively.
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Entropy Generation, Exergy Gain, GO-Water, Nanofluid, Second Law Efficiency.
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1. GİRİŞ

Günümüzde artan enerji kullanımı ve enerjinin 
verimsiz bir şekilde değerlendirilmesi araştırma-
cıları ısı transferi üzerinde çalışmaya zorlamıştır.  
Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca ısıl perfor-
mansın iyileştirilmesi ve sistemin basınç kayıpla-
rının azaltılmasına yönelik çalışmalara da yönel-
mişlerdir.  Isı transferi oranları ile ilgili özellikler 
araştırılmakta olup; ısı sistemlerinin verimliliğini 
arttırmanın daha iyi bir yolunu bulmak amacıyla 
halen çalışmalar sürdürülmektedir.

Son zamanlarda, araştırmacılar su, etilen glikol, 
yağlar vb. gibi geleneksel akışkanların termofi-
ziksel özelliklerini iyileştirmeye çalışmaktadırlar. 
Geleneksel çalışma akışkanlarının ısıl iletkenliği, 
bu akışkanlara ısıl iletkenliği yüksek nanometre 
(10-9 m) boyutundaki katı parçacıkların eklenme-
siyle artırılmaktadır. Birçok araştırmacı, boyutları 
1 nm ile 100 nm arasında değişen, metaller (Cu, Al, 
Ag, Au vb.), metal oksitler (CuO, Al2O3, ZnO, TiO2 
vb.), karbon bazlı malzemeleri (grafit, grafen, kar-
bon nanotüp) kullanmaktadırlar [1-3]. 

Grafen, olağanüstü mekanik, termal ve elektriksel 
özellikler sergilemekte ve bu nedenle birçok araş-
tırmacının dikkatini çekmiştir [4]. Grafen suyu 
sevmez. Grafit, grafen okside (GO) oksitlendiğin-
de, termal iletkenliği grafitten daha düşüktür. An-
cak GO su benzeri bir özelliğe sahiptir, kullanılan 
nanoakışkanın kararlılığı yükselir ve çökelme ol-
maz [5].

Termodinamiğin ikinci yasası, işin dönüşümü sıra-
sında kaybedilen enerjinin dönüşüm miktarı olan 
entropi ile ifade edilir. Hem fiziksel hem de kimya-
sal tüm süreçler, sistemin entropisini en üst düzeye 
çıkarmaya çalışır, yani kullanılabilir enerjiyi azalt-
ma eğilimindedir. Termodinamiğin ikinci yasasına 
göre, bir süreçte meydana gelen entropi üretimi, 
kaybolan iş ve kullanılmayan enerji ile ilişkilidir 
[6]. Bu nedenle sistemler için entropi üretiminin 
minimum seviyede tutulması esastır. Entropi, di-
ğer bir deyişle, tersinmezlik, ısı transferi ve viskoz 
sürtünme tarafından üretilen ısının neden olduğu 
etkilerdir [7].

Bejan [8] tarafından tanıtılan entropi üretimi mi-
nimizasyon yöntemi, akışkanlar mekaniği, ısı 
transferi ve termodinamiğin bir kombinasyonudur. 
Birçok araştırmacı, termal sistemin optimum ta-
sarım durumunu keşfetmek için entropi üretimi-

ni araştırmıştır. Mahmud ve Fraser [9] kanaldaki 
akışkandaki entropi üretimini araştırmış ve enerji 
denkleminde viskoz ısıtma faktörünü ihmal etmiş 
ancak entropi denkleminde dikkate almıştır. Leong 
ve ark., [10] analitik çalışmasında sırasıyla 2-10 m 
uzunluk ve 0,01-0,03 m çapında dairesel bir boruda 
laminer koşullarda hacimce %0-7 Al2O3-su nanoa-
kışkanı ve türbülanslı ve hacimce % 0-4 TiO2-su 
nanoakışkanı için entropi üretiminin %6,4 azal-
dığını belirlemiştir. Hussien ve ark., [11] 300 µm 
iç çaplı ve 0.27 m uzunluğunda pirinçten yapılmış 
bir boruda, MWCNT/GNP-DW hibrit nanoakışkan 
için Re=200'de termal entropi üretimi için mak-
simum %37,5'lik bir azalma bulmuşlardır. Korei 
ve Benissaad [12] üç boyutlu 90° dirsek yoluyla 
Al2O3-su nanoakışkanının entropi üretimini analiz 
etmişlerdir. Hacimce %2 nanoparçacık konsantras-
yonu için Re=10000’de minimum toplam entropi 
üretimini elde etmişlerdir. Taşkesen ve ark., [13] 
laminer akış koşullarında 16 mm hidrolik çapa ve 
1,5 m uzunluğa sahip çeşitli kanal geometrilerin-
de Fe3O4-su nanoakışkanlarının entropi üretimini 
araştırmışlardır. Hacimce %5'lik nanoakışkanın 
suya göre %12,1 daha düşük entropi üretim oranı 
sunduğunu, hacimce %2’nin ise %5,5 daha düşük, 
hacimce %1'in suya göre %2,9 daha düşük entro-
pi üretimi olduğunu belirlemişlerdir. Keklikcioğlu 
[14] türbülanslı akış koşullarında bir ısı eşanjör 
borusunda %0,5-1 aralığında altı farklı hacimsel 
fraksiyona sahip grafen-demir oksit-su hibrit na-
noakışkanın entropi üretim analizini sayısal olarak 
araştırmıştır. Sonuçlar, entropi üretiminin hibrit 
nanoakışkan hacim konsantrasyonunun artmasıyla 
azalan bir eğilim sergilediğini göstermiştir.

Belirli bir durumda ve miktarda enerjinin pratik 
çalışma potansiyeli gibi bir özelliği tanımlamak 
çok yardımcı olacaktır. Bu özellik, kullanılabilir-
lik veya kullanılabilir enerji olarak da bilinen ek-
serjidir. Kütle ve enerji korunan özellikler iken ve 
ekserji enerji ile aynı birimde olmasına rağmen ko-
runmayan bir özelliktir. Madde veya enerjinin tüm 
dönüşümlerinde her zaman ekserji kaybı vardır. 
Ekserji kaybı, toplam entropi üretimi ile doğrudan 
ilişkilidir [15]. 

Literatürde şimdiye kadar farklı alanlarda ekserji 
analizleri üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
Bununla birlikte, ekserji analizi daha çok kimyasal 
işlemlere ve ısı eşanjörlerine uygulanmıştır. Ancak 
ısı değiştiricili sistemlerde nanoakışkanların kul-
lanıldığı ekserji analizleri oldukça sınırlıdır. Kha-
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Şekil 1(a). Entropi ve ekserji analizi yapılan boru 
sisteminin deneysel resmi [23]

Şekil 1(b). Entropi ve ekserji analizi yapılan boru 
sisteminin şematik resmi

Şekil 1(c). Analizi yapılan boru sisteminin 
termokupl yerleşiminin şematik resmi

leduzzaman ve ark., [16] deneysel çalışmalarında, 
94mmx94mmx20mm boyutlarındaki bir kanalda 
1.0-1,5 l/dak.. arasında bir akış hızında %0,1 TiO2-
su nanoakışkanı için çıkış ekserjisinde %87’lik bir 
artış elde etmişlerdir. Başka bir çalışmada, Kha-
leduzzaman ve ark., [17] deneysel olarak hacimce 
%0,1-0,25 konsantrasyon aralığında Al2O3-su na-
noakışkanı için 50 mm uzunluğunda ve 0,8 mm 
yüksekliğinde ve 0,5 mm genişliğinde mini kanal 
soğutucusunda çıkış ekserjisinde %60,86 artışa 
ulaşmışlardır. Pandey ve Nema [18] 2-5 l/dak. akış 
hızı aralığında bir plakalı ısı eşanjöründe hacimce 
%2-4 Al2O3-su nanoakışkanı ile %8,6 boyutsuz ek-
serji kaybı elde etmişlerdir. Ahammed ve ark., [19] 
çok portlu mini kanallı ısı eşanjöründe hacimce 
% 0,1'lik Al2O3-su, Grafen-su ve Grafen-Al2O3-su 
hibrit nanoakışkanın ısı transferi ve ekserji anali-
zini gerçekleştirmiştir. Çalışılan nanoakışkanlar 
arasında, Grafen-su nanoakışkanının, ısı transferi 
ve ekserjik analiz açısından daha iyi üretkenlik 
gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.

Bir termal sistemin optimum tasarımına yönelik 
modern yaklaşım, termodinamiğin ikinci yasası-
na dayanmaktadır. Özellikle entropi üretimi, bir 
sistemin üretkenliğini yorumlamak için bir değiş-
ken olarak kullanılmaktadır. Optimum tasarım, en 
düşük entropi üretimine sahip sistem olarak kabul 
edilmektedir. Entropi üretiminin minimum olduğu 
koşulları belirlemenin en doğru yolu, entropi üre-
timi analizi yapmaktan geçmektedir.  Ancak, lite-
ratüre ve edindiğimiz bilgilere göre, farklı çalışma 
koşullarına ve sabit ısı yüküne sahip borularda GO 
(Grafen Oksit)-Su nanoakışkanının kapsamlı bir 
entropi ve ekserji incelemesi bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, bu çalışmadaki deneysel ısıl sistemde 
GO-Su nanoakışkanının entropi üretimi ve ekserji 
analizleri, sabit ısı akılı 20 mm iç çapa ve 1830 mm 
uzunluğa sahip düz bakır bir boruda gerçekleştiril-
miştir. Boruya uygulanan ısı yükleri 250 W ve 350 
W iken, borulardaki akışkan debi değerleri aralığı 
0,9 l/dak.-1,5 l/dak.’dır. Borularda çalışma akışkan-
ları olarak %0,01 ve %0,02 konsantrasyonlu GO-Su 
nanoakışkanı ve saf su kullanılmıştır. Bu çalışma-
dan elde edilen entropi ve ekserji analiz sonuçla-
rı, literatürde farklı nanoakışkanların kullanıldığı 
çalışmalarla karşılaştırılmış ve sonuçların mantıklı 
ve tutarlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın temel 
amacı, uygulanan deneysel koşullar altında termo-
dinamiğin ikinci yasa analizi ile entropi üretimini 
en aza indirecek en uygun koşulları belirlemek ve 

buna göre ikinci yasa verimlerini karşılaştırmaktır. 
Çalışmanın sonuçları, 20 mm iç çapa sahip boruda 
farklı GO-Su nanoakışkanı konsantrasyonlarında 
ısıl ve sürtünme entropi üretimi, çıkış ekserji oranı 
ve ikinci yasa verimi olarak sunulmuştur.

2. DENEYSEL SİSTEM

Bu çalışmada, Şekil 1 (a)’da deneysel ve (b)’de şe-
matik resmi verilen sistemde kullanılan 20 mm 
iç çapa ve sabit ısı yüküne sahip bakır borudaki 
GO - Su nanoakışkanının entropi ve ekserji ana-
lizleri yapılmıştır. Deney tesisatı temel olarak test 
bölümü (20 mm iç çaplı boru), veri kayıt bölümü, 
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toplama tankı, pompa ve soğutma bölümünden 
oluşmaktadır. Toplama tankından alınan test sıvı-
sı bir pompa ile ana hatta pompalandıktan sonra 
debimetreden geçerek 20 mm çaplı borulardan 
oluşan test bölümüne ulaşır. Akış hızı bir vana ile 
kontrol edilebilen ve istenilen sıcaklığa ulaştıktan 
sonra bu borudan geçen belirli bir sıcaklıktaki 
akışkan, sabit bir giriş sıcaklığı elde etmek için şe-
hir suyu ile soğutulan spiral şekilli bakır borudan 
oluşan soğutucudan geçerek toplama tankına geri 
döner. Ayrıca, 20 mm çaplı boru deney sisteminde 
alttan 1. Sırada bulunan borudur. Bununla birlikte, 
Şekil 1(c)’de sıcaklık ölçümü yapılan deneysel test 
borusunun termokuplarının yerleşim aralıklarının 
düzenleri gösterilmiştir. 

2.1.Nanoakışkanın Hazırlanması

Bu çalışmanın deneysel kısmında grafitten sentez-
lenen GO nanoparçacığı kullanılmıştır. GO nano-
parçacığı sentezlenirken grafit bazı kimyasallarla 
işleme alınmıştır. Bu işlemden sonra grafit, asitler-
den ve kimyasallardan ayrılması için damıtılmış 
sudan geçirildi ve daha sonra GO nanoparçacıkla-
rı elde etmek için bir fırında kurutuldu ([20-21]). 
GO-Su nanoakışkanı, sentezlenen GO nanopar-
çacığı kullanılarak iki aşamalı bir nanoakışkan 
hazırlama yöntemi ile elde edilmiştir. Deneylerde 
kütleleri 0,4 g ve 0,8 g olan GO nanoparçacıkla-
rı kullanılarak sırasıyla %0,01 ve %0,02 hacimsel 
konsantrasyonlarda GO-Su nanoakışkanları elde 
edilmiştir.

Nanoakışkandaki hacimsel nanoparçacık konsant-
rasyonu Eşitlik (1) ile hesaplanır.

     (1)

Eşitlik (1)’de mp nanoparçacık kütlesi, mbf su küt-
lesi ve ρbf ve ρp sırasıyla su ve nanoparçacığın yo-
ğunluklarıdır.

2.2. GO-Su Nanoakışkanının Termofiziksel 
Özelikleri

Hazırlanan nanoakışkanın viskozite ölçümle-
ri, Malvern Kinexsus Pro koni ve plaka gerilim 
kontrollü reometre ve ısıl iletkenlik katsayısının 
ölçümü ise literatürde sıkça kullanılan sıcak tel 
yöntemi ile KD2 Pro ısıl iletkenlik ölçer kullanıla-
rak gerçekleştirilmiştir. Nanoakışkanın yoğunluk 
ölçümleri, Anton-Paar DMA 4200 Yoğunluk Ölçer 
ile deneysel olarak yapılmıştır. Bununla birlikte, 
nanoakışkanın özgül ısı değeri, Pak ve Cho [22] ta-
rafından önerilen analitik model sonucunda Eşitlik 
(2) ile elde edilmiştir. 

 (2)    

Eşitlik (2)’deki p, nf ve bf sırasıyla partikül, nano-
akışkan ve baz akışkanı ifade etmektedir. Ayrıca 
konsantrasyonun düşük olması nedeniyle nanoa-
kışkanın hesaplanması sonucunda elde edilen öz-
gül ısı değeri, suya yakın olduğu için birbirine eşit 
alınmıştır.

Tablo 1. 303 K Sıcaklıkta Akışkanların Termofiziksel Özelikleri [23]

     Akışkan  k (W/mK) ρ (kg/m3) cp (J/kgK) µ (Ns/m2)
Su 0,6172 995,8 4178,4  803,4x10-6

GO-Su (%0,01) 0,6696 996,1 4178,4   1000x10-6

GO-Su (%0,02) 0,6780 996,1 4178,4   1060x10-6

Tablo 2. Deneysel Değerlerin Belirsizlik Analizi Sonuçları [24]

Değişken Mutlak Belirsizlik Aralığı Birim

k ±0,006 W/mK

ρ ±9,9 kg/m3

µ ±1,2x10-6 Ns/m2

cp ±41,78 J/kgK

p

p p p

p bfnf bf p

p bf

p bf

p bf bf p

m
v v

m mv v v

m
m m

ρ

ρ ρ

ρ
ρ ρ

= = =
+

+

+

pnf pbf pp(1 )c c cϕ ϕ= − +
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Nanoakışkanın ve saf suyun özgül ısı dışında di-
ğer termofiziksel özellikleri deneysel olarak elde 
edilmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir [23]. Ölçülen 
değerlerin belirsizlik analizleri Taylor [24]’in be-
lirsizlik analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiş 
ve Tablo 2’de verilmiştir. Gösterilen değerler, tüm 
deneysel durumlar dikkate alınarak verilen para-
metreler için maksimum değerlerdir.

2.3. Entropi Hesabı

Sabit ısı akısına sahip düz bir boruda akışkan akı-
şı sırasında ısı transferi ve akışkan sürtünmesinden 
kaynaklanan entropi üretim hızı aşağıdaki gibi he-
saplanmaktadır ([25]).

Isıl entropi 

  

 
(3)

Test bölümüne sağlanan ısı yükü Eş. (4) ile hesap-
lanmaktadır. 

Q VI=    (4)

Eşitlik (4)’deki V ve I voltaj ve akım değerini ifade 
etmektedir.

Test borusuna sağlanan ısı akısı Eş. (5) ile bulun-
maktadır.

s e

Q Qq
A D L

′′ = =
π     

(5) 
                                    

Bu denklemdeki, As ısı transferi yüzey alanını, L ve 
De ise sırasıyla borunun uzunluğu ve dış çapıdır. 

Taşınım ısı transfer katsayısı, aşağıdaki Eş. (6) ile 
ifade edilmektedir.

(x)
s(x) m(x)

qh
T T

′′
=

−    
(6)

Bu eşitliklerdeki, x borunun girişinden olan mesa-
feyi belirtirken; Ts(x) ve Tm(x) ise sırasıyla ölçüm ya-
pılan noktadaki boru yüzey sıcaklığını ve kesit alanı 
boyunca ortalama kütlesel akış ortalama sıcaklığını 
ifade etmektedir. Bununla birlikte, Tm(x) aşağıdaki 
Eş. (7) ile hesaplanmaktadır.

Tm(x) = Tm,i + [q˝P / ṁcp]x (7)

Bu eşitlikteki, Tmi ve P sırasıyla ortalama akış giriş 
sıcaklığını (30 ℃) ve borunun çevresini vermek-
tedir.

Eş. (6) ile elde edilen taşınım ısı transfer katsayısı 
Eş. (8)’deki boru uzunluğu boyunca Nu sayısına 
ulaşmak için kullanılmaktadır.

(x) i
( )x

h D
Nu

k
=

 
(8)                                                                                                          

Burada, Di borunun iç çapı, k akışkanın ısıl ilet-
kenliğidir.

Sürtünme entropisi

SFüretim(x) = (32ṁ3 fx) / (ρ2Tort(x)π
2Di

5)                          (9)

Eş. (3) ve (9)’daki Di borunun giriş çapı iken, x yü-
zey termokupllarının boru girişinden olan mesafe-
sidir. ρ ise akışkan yoğunluğudur.

Eş. (9)’daki Tort(x) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

i m x
ort x

i

m x

T T
T

T
T

−
=

 
  
 

( )
( )

( )
ln

  

(10)

 

Eş. (9)’da akışkanın kütlesel debisi belirtilmekte-
dir.

ṁ = ρ um Ac (11)                                                                                                 

Eşitliklerdeki, um, cp ve Ac sırasıyla akışkanın or-
talama hızını, özgül ısısını ve test borusunun kesit 
alanını ifade etmektedir.

2.4. Ekserji Hesabı                                                                          

Çıkış ekserjisi, Eş. (12) ile hesaplanmaktadır ([26]).

Eçıkış = ṁcp [(To − Tort) − Tortam ln(To/Tortam)] (12)

Burada, Eçıkış çıkıştaki ekserji, T0 çıkıştaki akışkan 
sıcaklığı, Tortam deneyin yapıldığı laboratuvar şart-
larındaki ortam sıcaklığı olup; ekserji hesaplama-
larında 22 ℃ olarak alınmıştır.

Giriş ekserjisini hesaplamak için aşağıda verilen 
Eş. (13) kullanılmıştır.

Egiriş = ṁcp [(Ti − Tortam) − Tortam ln(To/Tortam)] (13)

Sistemin 2. yasa verimi Eş. (14)’den aşağıdaki gibi 
elde edilebilmektedir.

η = Eçıkış / (Egiriş + Ee) (14)

Burada, ղ verimi, Ee ise sisteme sağlanan elektrik 
ekserjisini belirtmektedir.

Akışkanın sabit bir ısı yükü ile ısıtılması için boru-
nun etrafına sarılan nikel krom tel ısıtıcı sayesinde 
sisteme sağlanan elektrik ekserjisi Eş. (15) ile he-

2
i

Türetim x
x ort x

q D x
S

Nu kT
π′′

=( )
( ) ( )
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saplanmaktadır.

1 ortam
e f

ort

T
E Q

T

  
= −         

(15)

Eş. (15)’deki Qf, akışkana olan ısı transferini belirt-
mekte olup; Eş. (16) ile gösterilmektedir. 

Q f = ṁcp (To − Ti) (16)                                                                                                       

3. DENEYSEL SİSTEMİN ENTROPİ, 
EKSERJİ ve 2. YASA VERİMİ ANALİZİ

Bu çalışmadaki çıkış ekserjisi sonuçlarının doğ-
ru ve kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak için 
bu çalışmanın sonuçları (Tablo 2); Ahammed ve 
ark., [19]’nın (Tablo 3) sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. 
Ahammed ve ark., [19] çalışmalarında su ve %0,1 
hacimsel konsantrasyonda Grafen-Su ve Al2O3-Su 
nanoakışkanlarını kullanmışlardır. Çalışmalarında 
Re sayısı aralığı 200-1000 iken sistemdeki hidro-
lik çap 1,184 mm'dir. Elde edilen maksimum çıkış 
ekserjisi, 200 Re sayısında Grafen, Alüminyum 
Oksit-Su (Al2O3-Su) nanoakışkanı ve su için sı-
rasıyla 26,06 W, 22,33 W ve 20,57 W’dır. Bu so-
nuçların, daha düşük GO-Su nanoakışkan (%0,01) 
konsantrasyonunda ve daha yüksek Re sayılarında 
(Re=1580-3171) çalışılan sunulan çalışmadaki ek-
serji değerleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Bu uyumlu sonuçlara literatürde incelenen çalış-
malarda entropi değerleri için de ulaşılmış ve ent-
ropi grafiklerinin yorumlanmasında tartışılmış ve 
incelenmiştir.

Tablo 2. Farklı Re Sayılarında Akışkanların Çıkış 
Ekserji Değerleri

Re Saf Su (W) Re %0,01 GO-Su (W)
2043 16,39 1580 17,35
2692 19 2111 20,26
3352 22,86 2641 23,92
3945 26,39 3171 27,48

Tablo 3. Farklı Re Sayılarında Ahammed ve ark., 
[19]’nın Çıkış Ekserjisi Değerleri

Re Saf su (W) %0,1 Grafen-
Su (W)

%0,1
Al2O3-Su (W)

200 20,57 26,06 22,33
400 20 24,39 21,37
600 19 23,74 20,57
800 18,48 23,45 19,86

1000 18,13 22,81 19,57

Şekil 2’de 20 mm iç çaplı bakır düz bir boruda 250 
W ısı yükünde ve 0,9 l/dak. debide boru boyunca 
saf su, %0,01 ve %0,02 GO (Grafen Oksit)-Su na-
noakışkanlarına ait ısıl entropi üretiminin değişimi 
(STüretim) gösterilmektedir. Nanoakışkanda bulunan 
GO nanoparçacıkları, boru yüzeyi ile akışkan ara-
sındaki ısı transferini artırarak ısıl entropi üretimi-
nin azalmasını sağlamaktadır. Böylece, en düşük 
ısıl entropi üretimi %0,02 hacimsel konsantrasyo-
na sahip GO-Su nanoakışkanı için elde edilirken; 
saf su için ulaşılan entropi üretim miktarı nanoa-
kışkanlardan (%0,01-%0,02 GO-Su) daha fazla ol-
maktadır. Saf suya göre sırasıyla %0,01 ve %0,02 
GO-Su nanoakışkanlarının boru boyunca ortalama 
STüretim düşüş oranları %4 ve %6,58 olmaktadır. 
Ayrıca, Hussien ve ark. [27] 0,3 mm çaplı ve 270 
mm uzunluklu mikro ölçekli bir boruda 8,89 W ısı 
yükünde ve Re=500 için %0,125 konsantrasyona 
sahip MWCNT (Çok katmanlı karbon nanotüp)-Su 
nanoakışkanı kullanarak yaptıkları çalışmalarında 
ısıl entropi üretimini 0,068 W/K olarak bulmuşlar-
dır. Bu çalışmada ise 250 W ısı yükü için 20 mm 
çaplı ve 1830 mm uzunluklu boruda %0,01 GO-Su 
nanoakışkanı kullanılarak Re=949 (0,9 l/dak.)’da 
ısıl entropi üretimi 0,52 W/K olarak saptanmıştır. 
Hussien ve ark. [27]’nın yaptığı çalışmaya göre, 
kullanılan boru çapı, boru uzunluğu ve ısı yükü-
nün daha yüksek olduğu göz önüne alındığında; 
bu çalışmada 0,52 W/K ile entropi değerinin daha 
yüksek olmasının makul ve kabul edilebilir oldu-
ğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, Hussien ve 
ark. [27]  Re=500’de %0,075 MWCNT-Su, %0,075 
MWCNT/GNP (Grafen Nanoplaka)-Su ve %0,125 
MWCNT/GNP-Su için sırasıyla 0,074 W/K, 0,062 
W/K ve 0,058 W/K ısıl entropi üretim değerlerine 
ulaşmaktadırlar.

Şekil 2. 250 W ısı yükü ve 0,9 l/dak. debide boru 
boyunca akışkanların ısıl entropi üretiminin değişimi
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%0,02 GO-Su nanoakışkanı kullanılan 250 W ısı 
yüküne sahip 20 mm iç çaplı bakır borudaki ısıl 
entropi üretimi değişimi üzerinde debinin etkisi 
Şekil 3’de verilmektedir. Debinin artışı, nanaoakış-
kana olan ısı transfer hızını olumlu yönde etkileye-
rek; artmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak da 
1,5 l/dak. debide boru boyunca ortalama olarak 0,9 
l/dak. ve 1,2 l/dak. debi değerlerine göre sırasıyla 
%24,49 ve %9,93 daha düşük ısıl entropi üretim 
değerleri elde edilmektedir. Ayrıca, boru boyunca 
ilerledikçe akışkana olan ısı transferi sonucu artan 
sıcaklığı nedeniyle her üç debi değerinde de bir dü-
zensizlik ifadesi olan entropinin arttığı grafikten 
kolaylıkla görülebilmektedir. 

Şekil 4’de farklı debilerde (0,9 l/dak. ve 1,5 l/
dak.) ve farklı nanoakışkan konsantrasyonlarında 
(%0,01 ve %0,02) boru boyunca ısıl entropi üretim 
değerleri sergilenmektedir. Konsantrasyonunun 
artışı, ısı transferine katılan nanoparçacık mikta-

rını artırarak entropi üretimini azaltırken; artan 
debi de aynı şekilde entropi üretiminin azalması-
nı sağlamaktadır. 1,5 l/dak. debide %0,01 GO-Su 
nanoakışkanının %0,02 konsantrasyondaki nano-
akışkana göre entropi üretimi artışı %5,51 daha 
fazla olmaktadır.

Boru boyunca %0,02 GO-Su nanoakışkanının ısıl 
entropi üretimi üzerinde farklı ısı yüklerinin etkisi 
Şekil 5’de debi değerlerine bağlı olarak gösteril-
mektedir. Boruya uygulanan ısı yükünün artışı, 
nanoakışkandaki düzensizliği artırarak; entropi-
nin artışına sebep olmaktadır. Bu nedenle, her iki 
debi değerinde de 350 W ısı yükündeki entropi ar-
tışı; 250 W ısı yükündekinden daha fazladır. 1,2 l/
dak. debide ve 350 W ısı yükünde nanoakışkanın 
ısıl entropi üretim değeri; 250 W ısı yükündekin-
den boru boyunca ortalama olarak %70 daha faz-
la olmaktadır. Bu durumun nedeni, ısının entropi 
üretimini artıran temel faktörlerden birisi olması 
nedeniyledir. Buna bağlı olarak ısıl sistemde iste-
nen ısı geçişi miktarı planlanırken bu durum göz 
önüne alınmalıdır.

Boru uzunluğu boyunca farklı debilerde %0,01 ve 
%0,02 GO-Su nanoakışkanlarına ait sürtünme ent-
ropisi üretimi (SFüretim) değişimleri sırasıyla Şekil 
6 ve 7’de verilmektedir. Hem boru cidarı hem de 
nanoparçacıklar arasındaki etkileşime bağlı olarak 
gelişen sürtünme entropisi; debinin artışıyla art-
maktadır. Buna bağlı olarak 1,5 l/dak.’lık debide en 
yüksek sürtünme entropisi elde edilirken; en düşük 
entropi değerleri ise boru boyunca 0,9 l/dak.’lık de-
bide görülmektedir. %0,01’lik nanoakışkan kon-
santrasyonunda boru boyunca ortalama olarak 1,5 

Şekil 3. 250 W ısı yükü ve farklı debilerde %0,02 
GO-Su nanoakışkanının boru boyunca ısıl entropi 

üretiminin değişimi 

Şekil 4. 250 W ısı yükü ve farklı debi ve 
konsantrasyonlarda GO-Su nanoakışkanının boru 

boyunca ısıl entropi üretiminin değişimi

Şekil 5. Farklı debi ve ısı yüklerinde %0,02 GO-Su 
nanoakışkanının boru boyunca ısıl entropi üretiminin 

değişimi
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l/dak.’lık debide; 0,9 l/dak ve 1,2 l/dak’lık debilere 
göre SFüretim değerinde sırasıyla %213 ve %44’lük 
artış görülmektedir. Bununla birlikte, Şekil 7’den 
görülebildiği gibi nanoakışkanın hacimsel kon-
santrasyonunun %0,02’ye çıkarılması SFüretim 
değerlerinin artmasına sebep olmaktadır. Buna 
göre, 1,5 l/dak. debide ve %0,02’lik konsantrasyon-
lu nanoakışkanda %0,01’lik konsantrasyona göre 
SFüretim’in %3,2 daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Şekil 8’de borudaki debi değerine bağlı olarak saf 
su ve %0,02 GO-Su nanoakışkanının çıkış (Eçıkış) 
ekserjisinin değişimi görülmektedir. Ekserji kul-
lanılabilirliğin bir ölçüsüdür. Entropinin artışı, 
kullanılabilirliği yani ekserjiyi azaltmaktadır. Bu 
nedenle, entropi ve ekserji birbirine zıt iki olgudur. 
Debinin artışı, ısı transferini artırıcı etki yaparak 
akışkanın kullanılabilirliğini artırmaktadır. Bunun 
yanında sürtünme entropi üretimini ise artırmak-
tadır (Şekil 6 ve 7). Şekil 8’de de görüldüğü gibi 
nanaokışkandaki nanoparçacıkların ısı transferini 

artırıcı etkisiyle, saf suya göre nanoakışkanın kul-
lanılabilirliği artmaktadır. 1,5 l/dak’lık debide 0,9 
l/dak’lık debi değerine göre %0,02 GO-Su nanoa-
kışkanının kullanılabilirliği %36,4 daha fazla iken; 
saf suya göre Eçıkış değerleri nanoakışkanda daha 
yüksektir. 

Şekil 9’da boru boyunca farklı debilerde akışkanla-
rın 250 W ısı yükünde ikinci yasa verimlerinin (η) 
değişimleri sergilenmektedir. İkinci yasa verimi, 
akışkanın çıkış ekserjinin; giriş ekserjisi ve elekt-
rik ekserjisi nedeniyle sisteme sağlanan ekserjinin 
toplamının oranıdır. İkinci yasa verimi (η), debinin 
artışıyla ve akışkana eklenen nanoparçacıklar ne-
deniyle artan ısı geçişine bağlı olarak elde edilen 
çıkış ekserjisinin artışıyla artmaktadır. Bu neden-
le, saf suya göre nanoakışkanın ikinci yasa verimi 
daha fazla iken; 1,5 l/dak.’lık debide nanoakışkanın 
ikinci yasa verimi %91 iken; 0,9 l/dak.’lık debide 
%85 olmaktadır. Bu değerler, saf su için sırasıyla 
%88,8 ve %83,4 olmaktadır.

Şekil 8. 250 W ısı yükü ve farklı debilerde boru 
boyunca akışkanların çıkış ekserjisinin değişimi

Şekil 9. 250 W ısı yükü ve farklı debilerde boru 
boyunca akışkanların ikinci yasa verimlerinin (η) 

değişimi

Şekil 6. Farklı debide ve 250 W ısı yükünde %0,01 
GO-Su nanoakışkanının boru boyunca sürtünme 

entropi üretiminin değişimi

Şekil 7. 250 W ısı yükü ve farklı debilerde %0,02 GO-
Su nanoakışkanının boru boyunca sürtünme entropi 

üretiminin değişimi
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5. GENEL SONUÇLAR ve 
DEĞERLENDİRME

Gerçek bir süreç sırasında, enerji miktarı her za-
man korunur, ancak kalitesinin düşmesi gerekir. 
Kalitedeki bu düşüşe entropideki artış eşlik eder. 
Bununla birlikte, ısıl enerji düzensiz bir enerji şek-
lidir ve ısıl enerji ile birlikte bazı düzensizlikler de 
taşınır.

Isıl sistemlerde ısı transferi sırasında oluşacak bu 
düzensizliklerin azaltılması, ısıl sistemin ekserji-
sinde bir artışa yol açacaktır. Ekserjideki artış, ent-
ropi üretimini azaltarak mümkün olacaktır. Buna 
göre, bir ısıl sistemin verimini yükseltmek için ent-
ropi oluşumunu en aza indiren, esasen düşük entro-
pili bir sistem tasarlanmalıdır. Bu nedenle, nanoa-
kışkanlarda ısı transferini artırmak için entropi ve 
ekserji analizi hayati önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, iç çapı 20 mm, cidar kalınlığı 2 mm 
olan ve sabit ısı yüküne sahip yatay bakır bir bo-
ruda hacimsel konsantrasyonları %0,01 ve %0,02 
olan Su (saf) ve GO-Su nanoakışkanının entropi 
ve ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir. Böylece, 
kullanılan bakır boruda çalışılan nanoakışkan kon-
santrasyonlarında en düşük entropi ve dolayısıyla 
en yüksek ekserjili kullanım koşulları belirlenme-
ye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir:

• 0,9 l/dak. debide %0,01 ve %0,02 konsantras-
yona sahip GO-Su nanoakışkanlarının boru 
boyunca ortalama STüretim miktarları saf su-
dan sırasıyla %4 ve %6,58 daha azdır. 

• %0,02 GO-Su nanoakışkanı için 1,5 l/dak. de-
bide 0,9 l/dak. ve 1,2 l/dak. debi değerlerine 
göre boru boyunca ortalama olarak sırasıyla 
%24,49 ve %9,93 daha düşük ısıl entropi üre-
tim değerleri elde edilmektedir.

• 1,5 l/dak. debide %0,01 GO-Su nanoakışkanı-
nın %0,02 konsantrasyondaki nanoakışkana 
göre entropi üretimi artışı %5,51 daha fazla 
olmaktadır. 

• %0,02 GO-Su nanoakışkanı konsantrasyo-
nunda 1,2 l/dak. debide ve 350 W ısı yükünde 
nanoakışkanın ısıl entropi üretim değeri; 250 
W ısı yükündekinden boru boyunca ortalama 
olarak %70 daha fazladır.

• %0,01 GO-Su için boru boyunca ortalama 
olarak 1,5 l/dak.’lık debide; 0,9 l/dak ve 1,2 l/
dak’lık debilere göre SFüretim değerinde sı-
rasıyla %213 ve %44’lük artış görülmektedir. 

Bununla birlikte, 1,5 l/dak. debi ve %0,02 GO-
Su için %0,01 GO-Su’ya göre SFüretim’in %3,2 
daha fazla olduğu belirlenmiştir.

• Borudaki nanoakışkanların ekserji durumları 
analiz edildiğinde; 1,5 l/dak’lık debide 0,9 l/
dak’lık debi değerine göre %0,02 GO-Su na-
noakışkanının ekserjisi %36,4 daha fazla iken; 
saf suya göre Eçıkış değerleri nanoakışkan için 
daha yüksektir.

• Ekserji durumuna benzer olarak; saf suya göre 
nanoakışkanın ikinci yasa verimi (η) daha faz-
la iken; 1,5 l/dak.’lık debide nanoakışkanın 
η değeri %91 iken; 0,9 l/dak.’lık debide %85 
olmaktadır. Bu değerler, saf su için sırasıyla 
%88,8 ve %83,4 olmaktadır.

Sonuç olarak, hacimsel debideki artış ısıl entro-
pi üretim miktarını azaltırken, sürtünme entropi 
üretim miktarını artırmaktadır. Ayrıca boruya 
uygulanan ısı yükünün artması da entropi üreti-
mini artırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada da 
görüldüğü gibi düşük konsantrasyonlarda GO-Su 
nanoakışkanının kullanılması dahi saf suya kıyasla 
entropi üretimini azaltarak; ısıl sistemin ekserjisini 
artırmakta ve böylece enerjinin verimli kullanımı-
nı sağlayarak küresel ısınmaya karşı olumlu katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

SEMBOLLER
A      Alan, m2 

cp     Özgül ısı, J kg-1 K-1 

D     Boru çapı, m 
E Ekserji, W 
f    Sürtünme faktörü, boyutsuz 
h   Isı taşınım katsayısı, W m-2K-1 

I      Akım, Amper 
k  Isı iletim katsayısı, W m-1K-1 

L Boru boyu, m 
ṁ   Kütlesel debi, kg s-1 

Nu     Nusselt sayısı, boyutsuz 
P     Borunun çevre uzunluğu, m 
S Entropi, W K-1 

ρ˝  Isı akısı, W m-2 

Q Isı yükü, W 
Re   Reynolds sayısı, boyutsuz 
T    Sıcaklık, ℃ 
V    Voltaj, Volt 
u   Hız, m s-1 

x   Test bölümünün girişinden olan uzaklık,  m
ΔP Basınç düşüşü, Pa 
µ        Viskozite, kg m-2s-1 

φ Konsantrasyon, % 
ρ Yoğunluk, kg m-3 

η 2. Yasa verimi, % 
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Alt İndisler
bf  Temel akışkan
c  Kesit
e   Dış
f  Akışkan
nf  Nanoakışkan
p  Parçacık
m  Ortalama
m,i  Ortalama giriş
s  Yüzey
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DERLEME MAKALE

Yangın Algılama ve Kontrol Sistemlerinin 
Mekanik Yangından Korunma ve Diğer Bina 
Kontrol Sistemleriyle Etkileşimi

ÖZ
Elektronik yangın algılama ve kontrol sistemleri, bir yangın başlangıcında can ve mal koru-
ması için bir binanın yangına tepki senaryolarının tetiklenmesi ve yönetilmesinde kilit bir rol 
oynamaktadır.
Can güvenliği için duman algılama cihazları birincil düzeyde öneme sahiptirler. Bunların 
aktivasyonuyla binada bulunanların güvenli bir şekilde bulundukları yerlerde kalmaları ya 
da tahliye edilmeleri yangın alarm sistemleri ile yönetilir. 
Yangın çıkış kapılarının kontrollü bir şekilde serbest bırakılması yangın alarm sistemi ta-
rafından yapılır. Duman Kontrol Sistemlerinin otomatik ve elle kontrol edilmesi de yangın 
alarm sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Asansör sistemleri, yürüyen merdivenler, vb. 
sistemlerin kontrolü için yangın alarm sistemleri kullanılır. Acil durum yönetim işlemleri için 
binadaki video izleme ve geçiş kontrol sistemleri ile entegrasyon yapılarak karar verme des-
teği sağlanabilmektedir.
Bir yangının en az hasarla atlatılarak kullanım ve işletme sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
kritik tasarım öncelikleri arasındadır. Sulu ve gazlı yangın söndürme sistemlerinin çalışır 
durumda oldukları yangın alarm sistemleri tarafından izlenir ve arızaları anında rapor edilir. 
Otomatik sprinkler sistemleri için sağlanan bu izleme ve denetim işlevlerinin yanı sıra, yangın 
alarm sistemleri, ön-aktivasyonlu sprinkler sistemleri, su-sisi sistemleri ve gazlı söndürme 
sistemlerinin aktivasyonu için de kullanılmaktadır.
Bu makalede yangın algılama sistemlerinde yeni teknolojiler ve yangın kontrol sistemlerinin 
mekanik söndürme ve bina kontrol sistemleriyle bütünleşik olarak kullanılmasına ilişkin gün-
cel bilgiler paylaşılmaktadır.
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ABSTRACT
Electronic fire detection and control systems play a key role in the triggering and management 
of fire response scenarios for life safety and protection of property in a building at the initial 
stages of a fire. 
For life safety, smoke detection devices have primary level of importance. By activation of 
these devices, people inside can be warned either to stay or to evacuate by the fire alarm 
systems. 
Fire escape doors are unlocked by the fire alarm system in an emergency. Automatic and man-
ual activation of Smoke Control Systems is carried out by the fire alarm systems. Fire control 
systems are used to control elevators, escalators and similar building systems. It is possible to 
enhance decision-making in emergency management operations by integrating video surveil-
lance and access control systems with the fire alarm system.
Ensuring business sustainability by recovering from a fire with minimum damage is among 
critical design priorities. The monitoring and fault supervision of fire extinguishing systems, 
activation of pre-action sprinkler systems, water-mist systems and gas extinguishing systems 
are also made by fire alarm systems.
Information about recent technologies in fire alarm systems and the integrated use of fire 
control systems with mechanical extinguishing and building control systems is shared in this 
white paper.
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1. GİRİŞ

Can güvenliği sağlama amacıyla kurulan yangın 
alarm sistemleri, yangını olabildiğince erken aşa-
mada algılayıp, sesli ve ışıklı uyarılarla binada 
bulunanları tahliye etmek, güvenli bölümlerde tut-
mak ya da güvenli bölümlere taşımak için tasarla-
nır. Bu işlevlerin tahliye veya güvenli bölgelerde 
bekletme ile ilgili olanları, binadaki mekanik yan-
gından koruma sistemlerinin eşgüdümlü olarak ça-
lıştırılmasını gerektirir. Bu sistemlerin başında du-
man kontrol sistemleri gelir. Binadaki asansörler, 
yürüyen merdivenler, yangın kapıları ve yangın çı-
kış kapıları da tahliye senaryolarının uygulanması 
için yangın kontrol sisteminin kontrolüne girerler.

Yangın alarm sistemleri, özel durumlar dışında, 
can güvenliğinin yanı sıra mal güvenliği sağlamak 
için de tasarlanıp uygulanır. Bu amaçla ve iş sür-
dürülebilirliğini koruma amacıyla kurulan yangın 
alarm sistemleri, otomatik yangın söndürme sis-
temlerinin çalışır durumda olduğunun izlenmesi 
ve arızalarının rapor edilmesini sağlamalıdır. Baş-
ta sulu sprinkler sistemleri olmak üzere otomatik 
yangın söndürme sistemleri, özellikle kullanıcı 
yükü yüksek olan oteller, alışveriş merkezleri ve 
yüksek binalar gibi tahliye sürelerinin uzun olabi-
leceği binalarda, can güvenliği için de kritik öneme 
sahiptirler. Bu nedenle otomatik yangın söndürme 
sistemlerinin tesis edildiği bütün binalarda bu sis-
temlerin her zaman çalışır durumda olduğu, yan-
gın alarm sistemleri tarafından kesintisiz olarak 
izlenmelidir.

2. CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK 
İÇİN BÜTÜNLEŞİK YANGINDAN 
KORUNMA SİSTEMLERİ 

Binaların kullanım tipine, büyüklüğüne ve kar-
maşıklığına bağlı olarak yangında can güvenliği-
ni sağlamak için kurulacak sistemler ve alınacak 
önlemler, ülkemizde Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği [1] ile tanımlanmış ve yasal güvence 
altına alınmıştır. İlk kez 2002 yılında yayınlanan 
ve birkaç kez güncellenen bu yönetmelik, yapılma-
sı gereken asgari kurulumları ve işletme sorum-
luluklarını belirlemektedir. Bu asgari koşulların 
üzerinde ek kriterler, yatırımcı, kullanıcı ve sigor-
ta sağlayıcılar tarafından istenebilir. Bu kriterler 
uluslararası kabul gören risk değerlendirme kural-
ları içinde belirlenebilir ve uygulanması istenebilir. 
Hangi seviyede olursa olsun, can güvenliği sağla-
mak için tasarım ve uygulama kriterleri aşağıdaki 
algılama, uyarı ve kontrol ilkeleri doğrultusunda 
belirlenir.

• Duman algılama öncelikli erken yangın algı-
lama

• Binada bulunanların güvenli şekilde tahliyesi 
ya da güvenli bölümlerde tutulması

• Duman kontrol sistemlerinin otomatik olarak 
çalıştırılması ve yönetilmesi

• Otomatik söndürme sistemlerinin çalıştırıl-
ması ve izlenmesi

• Bütün algılama, izleme, kontrol ve müdahale 
işlevi gören yangından korunma ekipmanının 
her zaman çalışır durumda olduğunun izlen-
mesi ve raporlanması

Şekil 1. Yangın alarm sistemi ile yangından korunma ve güvenlik sistemlerinin etkileşimi
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Bu ilkeler doğrultusunda tasarlanmış bir Yangın 
Alarm Sistemi, binadaki yangından korunma ve 
mücadele sistemleriyle yangına topyekûn tepki 
gösterilmesi için kurgulanan senaryoların işletil-
mesi ve gerektiğinde elle yönetilmesi için merkezi 
bir role sahiptir. Binanın kullanım sınıfı ve büyük-
lüğüne bağlı olarak bir yangın alarm sisteminin, 
etkileşim içinde olabileceği mekanik yangından 
korunma ve güvenlik sistemleri Şekil 1’de görül-
mektedir.

Şekildeki okların yönleri bilgi aktarımının hangi 
yönlerde yapılacağını göstermektedir. Bu sistem-
lerle ilişkilendirmelerin yapılıp yapılmayacağı yö-
netmelikler, yatırımcılar, üçüncü parti paydaşlar 
ve yetki sahibi merci tarafından belirlenir. Kesikli 
çizgilerle gösterilen sistemlerle entegrasyon zorun-
lu değildir.

Yangın alarm sistemleri, günümüzde birbirleriyle 
yedeklenmiş denkler arası (P2P) bir ağda haberle-
şen yangın kontrol panelleri, tekrarlayıcı paneller, 
mimik gösterge ve kontrol panelleri ve tüm sistemi 
kontrol ve izleme amacıyla geliştirilmiş grafik iz-
leme yazılımlarıyla oluşturulmaktadır. Dağıtılmış 
bir yapıda kurulan sistemlerde tüm yangın kontrol 
panelleri birer kontrol ve kumanda merkezi olarak 
kullanılabilir. Bununla birlikte her bir binada, di-
ğer yangından korunma sistemleriyle etkileşimin 
de yönetileceği bir merkezi yangın kontrol paneli 
bulunur.

2.1. Can Güvenliği için Duman Algılamanın 
Önemi

Yangında erken algılama hayat kurtarır. Hemen 
bütün yangınlarda başlangıç, az ya da çok duman 
üretimiyle olur. Konutlarda, konaklama, toplanma 
ve ticaret amaçlarıyla kullanılan binalarda kulla-
nılan mobilya ve döşeme malzemeleri çok duman 
çıkararak yanarlar. Elektrik tesisatında ve tüm 
elektronik ve elektrikli ev cihazlarımızda kullanı-
lan kablolar ve elektrik malzemeleri de alevlenme 
aşamasına geçmeden önce çok miktarda ve hızla 
yoğunlaşan duman çıkarırlar.

Can güvenliği için esas tehdit bu dumana maruz 
kalmaktır. Duman içeriğindeki Karbon Dioksit, 
Karbon Monoksit, Hidroklorik Asit, Azot Monok-
sit, Azot Dioksit gibi boğucu ve zehirleyici gazlar 
solunduğunda, çok kısa bir süre içerisinde bilinç 
kaybı oluşur. Dumanla dolmuş bir odada ya da ko-
ridorda görüş mesafesi sıfıra düşer. Bir yangında 

can kaybı ve ciddi yaralanmaların önüne geçe-
bilmek, dumanı olabildiğince erken algılamak ve 
binada bulunanları dumana maruz bırakmamakla 
mümkündür.

Bu nedenle binaların bütün yaşanan ve uyunan 
yerlerinde, bütün kaçış yollarında, binanın can gü-
venliği için kritik öneme sahip işletme tesislerinde 
duman algılama yapılır. Bina sınıflandırmasına 
bağlı olarak hangi bölümlerde duman algılaması 
yapılacağı Türkiye Yangından Korunma Yönet-
meliğinde [1] ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Bu 
yönetmelik uyarınca, can güvenliği için yaşamsal 
önem taşıyan yangın algılama ve alarm sistemle-
rinde kullanılacak tüm algılama, kontrol ve uyarı 
cihazlarının, ilgili TS EN54- serisi ürün standart-
larına uygunluğu sertifikalandırılmış olmalıdır. 
Bu standartlar Avrupa Birliğinin yetkili kuruluşu 
CEN tarafından oluşturulmakta ve güncellenmek-
tedir. Türk Standartları Enstitüsü bu standartları 
Türk Standardı olarak yayınlayarak yürürlüğe sok-
maktadır. Yangın algılama ve alarm sistemlerinin 
tasarım ve uygulamasının nasıl yapılacağı da gene 
zorunlu bir Türk Standardı olan TSE CEN/TS 54-
14 [2] Standardı'nda yer almaktadır. 

Erken duman algılama için kullanılan algılayıcıla-
rın duyarlığı arttıkça hatalı alarmlar alınması, can 
güvenliği sağlamada bir çelişki oluşturmaktadır. 
Hatalı alarmların sıklığı, binada yaşayanlarda yan-
gın uyarılarına karşı duyarsızlığa neden olmakta 
ve zamanla alarmların ciddiye alınmamasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle hatalı alarmların önlenme-
si, yangın alarm sistemleri tasarım ve uygulanma-
sında, ürün seçimi ve yangına tepki senaryolarının 
oluşturulmasında en fazla odaklanılması gereken 
konulardan biridir.

Son yıllarda hemen bütün yeni algılama ürünü ge-
liştirme çalışmaları, hatalı alarm önleme teknikleri 
ve teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bun-
ların arasında:

• Çok-Sensörlü Noktasal Yangın Dedektörleri
• Hava Çekmeli Duman Dedektörleri
• Çift-Işınlı Lineer Duman Dedektörleri
• Sıcaklık Artış Hızı Algılayabilen Lineer Sı-

caklık Dedektörleri
• Çok-Sensörlü Alev Dedektörleri
• Video Duman Dedektörleri
sayılabilir. Bu algılayıcıların ortak özellikleri, yan-
gın sırasında ortaya çıkan duman, sıcaklık, gaz, 
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alev ışınımı gibi fiziksel bileşenlerin, zamana bağ-
lı artış, birlikte ortaya çıkma gibi trendleri analiz 
edilerek oluşturulmuş algoritmaları kullanmaları-
dır.

Algılama tarafındaki bu gelişmelerden bağımsız 
olarak yangın kontrol panellerinde de hatalı alarm-
ları önlemek için programlama özellikleri eklen-
mektedir.

• Programlanabilir algılama doğrulama gecik-
tirmeleri

• Programlanabilir alarm geciktirmeleri
• İki ya da daha çok algılayıcıya bağlı alarm 

başlatma 
• Gece-Gündüz çalışma parametreleri 
gibi özellikler yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.2. Hızlı ve Güvenli Bir Tahliye İçin Sesli, 
Işıklı ve Sözlü Mesajlarla Alarm Yönetimi

Bir yangın algılama uyarısı alındıktan ve doğru-
landıktan sonra binada bulunanların sesli ve ışıklı 
alarmlarla uyarılması hemen başlatılmalıdır. Bu 
alarmların hangi bölümlerde ve nasıl verileceği bi-
nadan binaya değişiklik gösterir. Örneğin 3 katlı 
bir eğitim tesisinde öğrencilerin tümü hemen bina 
dışında güvenli bir toplanma yerine çıkarılacak şe-
kilde alarm verilirken, uzun çıkış süreleri gerekti-
ren bir yüksek binada kademeli tahliye yapılması 
zorunlu olabilir. Bina kullanıcılarının bir yangın 
alarm durumunda sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin 
ne anlama geldiği konusunda eğitilmiş oldukları 
ve tahliye güzergahlarını iyi bildikleri tesislerde 
bu sinyallerin yayınlanması yeterli olabilir. İlköğ-
retim kurumları, endüstriyel tesisler bu kategoriye 
giren örneklerdir. Buna karşılık, binada bulunan-
ların binayı tanımadıkları ve tahliye yöntemlerini 
bilmedikleri alışveriş merkezleri, konaklama tesis-
leri, toplanma amaçlı binalar gibi binalarda yan-
gın alarmlarının bir acil durum anons sistemiyle 
sözlü mesajlarla verilmesi gerekir. Sesli, ışıklı ve 
sözlü mesajlarla alarm verilen sistemlerinin hangi 
binalarda kullanılması gerektiği Türkiye Yangın-
dan Korunma Yönetmeliği [1] ve nasıl tasarlanıp 
uygulanacağı TSE CEN/TS 54-14 [2] ve TSE CEN/
TS 54-32: 2015 [3] kapsamında ayrıntılı olarak yer 
almaktadır. 

Geleneksel sesli ve ışıklı alarm cihazları (elektro-
nik sirenler ve flaşör lambalar) doğrudan yangın 
alarm sistemlerinin bu amaçla tasarlanmış çıkış 
devreleri tarafından çalıştırılır ve denetlenir. Sözlü 

mesajlarla alarm verilen sesli alarm sistemleri iki 
farklı şekilde çalışmaktadır.

Bunlardan ABD standartları kökenli ve dünyada 
en yaygın olarak kullanılan versiyon, doğrudan 
yangın alarm sistemi içinde entegre edilmiş şekil-
de yer alır. Yangın alarm sistemi ile aynı yazılım 
ve donanım bütünlüğünde çalışan kontrol birim-
leri, ses mesajı kayıtları ve ses kuvvetlendiricileri 
ile alarm bölgelerinde tesis edilmiş sertifikalı ho-
parlörleri sürerler. Sesli tahliye kontrollerinde elle 
müdahale gerekirse, merkezi yangın kontrol paneli 
ya da ikincil kontrol merkezlerindeki mikrofon-
larla, seçilen bölgelerde yayın yapılabilir. Yangın 
esnasında itfaiye veya bina güvenlik görevlileri-
nin yangın kontrol merkeziyle iletişimi için tesis 
edilen, İtfaiyeci Telefonu olarak da adlandırılan, 
acil durum haberleşme telefonları da bu sistemlere 
bağlanarak görevlilerin istenilen bölgelere anons 
yapmaları sağlanır. Bu tip sistemlerde bütün mer-
kez ve saha ekipmanı arızalara karşı denetlenerek 
çalışır durumda tutulmaları sağlanır. 

Sesli tahliye sistemlerine yönetmelik ve standart-
larında daha sonraları yer vermeye başlayan Av-
rupa Birliği ülkelerinde ise acil durum anonsları 
için, genel seslendirme ve anons amacıyla kulla-
nılan sistemlerin adaptasyonu benimsenmiştir. 
Bu sistemler yangın alarm amacıyla kullanılması 
için zorunlu tutulan yeni özellikleri sağlayacak 
şekilde modifiye edilerek ek sertifikasyona tabi 
tutulmuştur. Acil Durum Anons Sistemi olarak 
üretilen bu seslendirme sistemlerinin yangın alarm 
sistemleriyle çift yönlü haberleşmesi gereklidir. Bir 
taraftan yangın alarm sistemi, yangın uyarı mesaj-
larının programlanmış alarm bölgelerinde yayın-
lanması için gerekli alarm uyarılarını acil durum 
anons sistemine iletirken, acil durum anons sistemi 
de kendi denetlediği hoparlör devrelerindeki tesi-
sat arızalarını ve kendi iç sistem arızalarını yangın 
alarm sistemine bildirmek zorundadır. İki sistem 
arasındaki iletişim bir yazılım arabirimiyle ya da 
karşılıklı kontak çıkışı ve giriş izleme devreleriyle 
gerçekleştirilebilir. 

Hangi tipte olursa olsun sesli tahliye sistemlerinde 
aranan performans ölçütü, sesli mesajların anla-
şılabilir olmasıdır. Bunu sağlanması için hoparlör 
yerleşimi, ses frekansı bant genişliği ve ses sevi-
yelerine ilişkin tasarım ve ürün kriterleri tasarım 
standartlarında yer almaktadır. Anlaşılabilirlik 
ölçümü ve test yöntemleri de aynı standartlarda 
belirlenmiştir. 
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2.3. Can Güvenliği için Duman Kontrol 
Sistemleri ve Diğer Bina Sistemleriyle 
Etkileşim

Duman kontrol sistemleri bir yangının başlangı-
cında ve devamında dumanın bina içinde yayılma-
sını önlemek, kaçış yollarına ve güvenli toplanma 
mahallerine sızmasını engellemek ve binada bu-
lunanlara zarar vermeyecek şekilde tahliye etmek 
için kullanılır. Bina kullanım sınıfları ve yüksek-
liklerine bağlı olarak hangi binalarda ve bina bö-
lümlerinde Duman Kontrol Sistemleri kurulacağı 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] tara-
fından belirlenmektedir. 

2.3.1. Duman Kontrol Sistemlerine Uyarı 
Verme, Kontrol ve İzleme Gereksinimleri 

Duman kontrol sistemleri,

• Bağımsız duman kontrol panelleri kullanıla-
rak

• Doğrudan yangın alarm sisteminin içerisinde 
bütünleşik olarak

oluşturulabilir. Günümüzde genel eğilim, yangın 
alarm sistemi içerisinde çözüm oluşturmaktır. Bu-
nun için yangın alarm sisteminin bu amaçla ser-
tifikalandırılmış bileşenleri bulunmalı ve yangın 
alarm sistemi, duman kontrol sistemi olarak kulla-
nılmak için de sertifikalandırılmış olmalıdır. Eğer 
ilk seçenek tercih edilirse yangın alarm sistemi ile 
entegre edilerek yangın uyarılarının duman kont-
rol paneline aktarılması sağlanır. 

Büyük tesislerde merkezi yangın alarm panelinin 
bulunduğu kontrol ve kumanda odasında, duman 
kontrol izleme ve kontrol işlemleri için bir mimik 
kontrol paneli tesis edilir. Bu panelde binanın du-
man kontrol amacıyla kullanılacak havalandırma 
tesisatı, bina bölümleriyle ilişkilendirilmiş olarak 
yerleşim planlarıyla ve/veya bina kesiti üzerinde 
gösterilir. Bu planlar üzerinde izlenmesi ve kontro-
lü gereken tüm fanlar, damperler, perdeler, kapılar, 
vb. bileşenler ışıklı olarak izlenir. Fanların kontro-
lü için Açık/Kapalı/Otomatik pozisyonlarına sahip 
pako şalterler bulunur. Eğer önceden programlan-
mış yangın tahliye senaryosunda beklenmedik bir 
nedenle değişiklik gerekirse, yangınla mücadele 
amiri bu panel üzerinden sisteme elle müdahale 
edebilir ve istediği değişikliklerin gerçekleşip ger-
çekleşmediğini hemen görebilir.

Duman kontrol sistemlerinin izlenmesi ve kont-
rolü için geliştirilmiş ve sertifikalandırılmış yan-

gın alarm grafik izleme yazılımları da bu amaçla 
kullanılmaya başlamıştır. Binanın büyüklüğü ve 
duman tahliye senaryolarının karmaşıklığına bağlı 
olarak mimik panel ya da grafik izleme yazılımı 
kullanılacağına danışmanlar ve yetki sahibi merci 
karar vermelidir.

Yangın alarm ve duman kontrol sistemi tarafından 
kontrolü ve izlenmesi gereken sistem bileşenleri 
Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Yangın Alarm Sistemi ile Kontrolü ve 
İzlenmesi Gereken Duman Kontrol ve Diğer Bina 

Sistem Bileşenleri 

2.3.2. HVAC Otomasyonuyla Etkileşim

Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme (HVAC) ama-
cıyla kurulan bina otomasyon sistemleri ile yangın 
alarm sistemi arasında da veri iletişimi kurulmak-
tadır. Burada esas amaç, duman kontrol sistemi 
tarafından ortaklaşa kullanılan havalandırma 
damperlerinin kontrolünün duman kontrol siste-
mi tarafından ele geçirildiğinin fark edilmesidir. 
Bu sayede HVAC otomasyon sistemi kendisi için 
arıza olarak algılanan bu değişiklikleri düzeltmek 
için uğraşmaz ve beklemeye girme fırsatı bulur. 
Duman kontrol sistemi tarafından kapatılması ge-
rekli görülmeyen klima santrali, vb. havalandırma 
cihazları da bekleme durumuna alınarak gereksiz 
çalışmaları önlenebilir. Hatalı yangın alarmı du-
rumlarında da HVAC otomasyon sistemi çok hızlı 
bir şekilde kaldığı yerden çalışmaya devam edebi-
lir.

Sistem Bileşeni Kontrol ve İzleme 
Şekli

Taze Hava Emiş Fanları  Kontrol ve İzleme 
Kirli Hava Egzoz Fanları  Kontrol ve İzleme
Otopark Jet Fanları  Kontrol ve İzleme
Basınçlandırma Fanları  Kontrol ve İzleme
Duman Egzoz Fanları  Kontrol ve İzleme
Yangın ve Duman Damperleri  Kontrol ve İzleme
Duman Perdeleri  Kontrol ve İzleme
Klima Besleme ve Dönüş Fanları  Kontrol ve İzleme
Yangın Kepenkleri  Kontrol ve İzleme
Yangın Kapıları  Kontrol ve İzleme
Kapı Tutucular Serbest Bırakma
Yangın Çıkış Kapıları Serbest Bırakma
Turnikeler, Bariyerler Serbest Bırakma
HVAC Otomasyonu Kontrol
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Zaten bina otomasyon sistemi tarafından izlenen 
ve kontrol edilen HVAC ekipmanının yangın esna-
sında yangın alarm sistemine bağlı kontrol röleleri 
ve izleme modülleri tarafından ayrıca kontrolü ve 
izlenmesi bina otomasyon uygulayıcıları tarafın-
dan uzunca bir zamandır eleştirilmektedir. Talep 
edilen, bütün HVAC donanım ve yazılım üretici-
lerinin ortaklaşa kullandıkları ve artık hemen bü-
tün yangın alarm panellerinde de sağlanan BACnet 
protokolü üzerinden yapılan veri alışverişinin ye-
terli kabul edilmesidir. Bu şekilde duman kontrolü 
için saha cihazlarına yapılan ek tesisat ve bağlan-
tılardan tasarruf edilecek ve yalınlaşma sağlana-
caktır. Buna karşılık can güvenliğini ilgilendiren 
tüm sistem uygulamalarında son derece gelenekçi 
ve muhafazakâr davranan standardizasyon otorite-
leri bu yönde değerlendirmeler yapsalar da olumlu 
yanıt vermemektedirler. 

2.3.3. Asansörler ve Yürüyen Merdivenler

Bir yangın durumunda asansörlerin ve yürüyen 
merdivenlerin kontrolü yangın alarm sisteminden 
gönderilen kontrol uyarılarına uygun olarak ya-
pılmalıdır. Asansör kabinlerinin programlanmış 
güvenli kata götürülüp orada beklemeye alınması, 
o katta yangın uyarısı varsa alternatif kata götü-
rülmesi yangın alarm sisteminden verilen komut-
larla yürütülür. Yürüyen merdivenler bir yangında, 
özellikle kullanılmaları gereken durumlar dışında, 
durdurulurlar ve normal merdivenler gibi kullanı-
lacak duruma gelirler. Basamak yüksekliklerinin 
standart merdivenlerden fazla olması, sahanlık-
lara yakın kısımlarda basamak yüksekliklerinin 
değişmesi, dumandan arındırılmış durumda tutul-
malarının güçlüğü nedeniyle yürüyen merdiven-
ler hareketsiz bırakıldıkları durumda da zorunlu 
olmadıkça tahliye için kullanıma uygun görülme-
mektedir. 

Binada bir acil durum asansörü varsa yangın du-
rumunda yangın müdahale ekiplerinin kullanımı-
na tahsisi gereklidir. Bunun için gerekli kontroller 
yangın alarm sisteminden gelen uyarıyla asansör 
kontrol sistemi tarafından yapılır. Acil durum 
asansörleri sadece yangın müdahale ekipleri tara-
fından, müdahale ekipmanının taşınması, yangın 
kaçış merdivenlerini kullanmaya engeli bulunanlar 
için tahliye ya da güvenli katlara ulaştırma amacıy-
la kullanılabilir. 

Yüksek binalarda asansörlerin binada bulunanla-
rın tahliyesi için kullanılması son yıllarda günde-

me gelmektedir. Bu amaçla kullanılmaları standart 
ve yönetmeliklerde kabul görürse, yangın alarm 
sistemleriyle şimdikine göre çok daha karmaşık 
izleme ve kontrol haberleşmesi gerekli olacaktır.

3. OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİYLE ETKİLEŞİM

Su bazlı otomatik sprinkler sistemleri, gazlı, kö-
püklü ve tozlu otomatik söndürme sistemleri, su 
sisi söndürme sistemleri ve benzer söndürme sis-
temleri binalarda can ve mal güvenliği için yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] kap-
samında zorunlu tutulurken, bazıları da sigorta şir-
ketleri, vb. üçüncü parti paydaşlar tarafından talep 
edilmektedir. Her durumda binada hangi mahaller-
de, hangi tip otomatik yangın söndürme sistemleri-
nin kurulacağı önceden belirlenmeli ve uygulama 
projelerine başlanırken elektrik ve mekanik tesi-
sat tasarımcılarına bildirilmelidir. Bu sistemlerle 
yangın alarm sistemi arasında yapılması gereken 
ilişkilendirme, yönetmelik, standartlar ve üçüncü 
parti gereksinimleri doğrultusunda listelenmeli ve 
onaylanmalıdır. 

3.1. Gazlı Söndürme Sistemlerinin 
Aktivasyonu ve İzlenmesi

Otomatik söndürme sistemlerinin bir kısmı, ken-
di duman ve/veya sıcaklık algılayıcılarıyla çalışan 
elektronik yangın söndürme kontrol panelleriyle 
tetiklenirler. Bu durumda yangın söndürme kont-
rol panelinin arıza ve alarm çıkışları merkezi yan-
gın alarm sistemine bağlanarak izlenir ve gösterilir 
(Şekil 2). Eğer merkezi yangın algılama ve alarm 
sisteminin otomatik söndürme amacıyla üretilmiş, 
sertifikalı kontrol ekipmanı varsa, algılama ve te-
tikleme doğrudan bu sistemle de gerçekleştirilebi-
lir. 

Otomatik gazlı söndürme sistemlerinde, insan 
bulunan mahallerde, tek bir yangın algılayıcının 
uyarısıyla (birinci kademe) otomatik söndürme 
başlatılmaz. En az iki algılayıcı veya algılayıcı 
grubundan uyarı gelmesi durumunda (ikinci kade-
me), belirlenmiş bir söndürme gecikmesinden son-
ra boşaltma yapılır. Birinci kademe uyarısı merkezi 
yangın alarm sistemine gecikmesiz olarak gönde-
rilmelidir.

Söndürmeyi elle başlatma veya ikinci kademede-
ki gecikme süresinde elle durdurma amacıyla özel 
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butonlar kullanılır. Tüm algılama, tetikleme ve 
arıza bildirme cihazlarıyla bağlantı kablolarındaki 
kopukluk ve kısa devre arızaları otomatik yangın 
söndürme kontrol paneli tarafından izlenmeli ve 
merkezi panele bildirilmelidir. 

Otomatik gazlı söndürme ekipmanının işlevsel 
durumda olduğunu kontrol etmek için kullanılan 
basınç ve ağırlık anahtarları da otomatik yangın 
söndürme kontrol paneli ve merkezi yangın alarm 
sistemi tarafından izlenir. Eğer otomatik söndürme 
sisteminin çalışması gereken bir yangın durumun-
da, herhangi bir nedenle aktive edilememesi binada 
bulunanlar için can güvenliği riskini yükseltecekse 
ve tahliye işlemlerinde değişiklik gerektirecekse, 
gazın boşalma durumu da merkezi yangın alarm 
sisteminde izlenmeli ve tahliye senaryolarında ge-
rekli değişiklik uygulanmalıdır.

3.2. Otomatik Sprinkler Söndürme 
Sistemlerinin Aktivasyonu ve İzlenmesi

Otomatik sprinkler sistemleri genellikle kendi me-
kanik sıcaklık algılayıcı ve başlatıcılarıyla otonom 
olarak çalışırlar. Bununla birlikte, ön-aktivasyonlu 
sprinkler sistemleri ve su sisi sistemleri gibi bazı 
özel uygulamalarda duman algılama gerekli olabi-
lir. Bu durumda tetikleme ve arıza izlemesi, gazlı 
söndürme sistemlerinde olduğu gibi, bir otomatik 
yangın söndürme kontrol paneli tarafından ya da 
doğrudan yangın alarm sistemi tarafından yürütü-
lür. 

Otonom çalışma özelliğine sahip otomatik sprink-
ler sistemlerinin arızaları ve alarm durumları yan-
gın alarm sistemi tarafından izlenmeli ve gösteril-
melidir. Tablo 2’de bir otomatik sprinkler sistemini 

yangın alarm sistemi tarafından izlenmesi gereken 
bileşenleri ve bunların yangın alarm sistemindeki 
gösterilme şekilleri listelenmiştir.

Otonom çalışma özelliğine sahip köpüklü ve kuru 
ya da yaş kimyevi maddeli (davlumbaz, vb.) oto-
matik söndürme sistemleri de benzer şekilde yan-
gın alarm sistemi tarafından izlenmelidirler. 

Tablo 2. Yangın Alarm Sisteminde İzlenmesi 
Gereken Otomatik Sprinkler Sistemi Bileşenleri

Sistem Bileşeni Gösterilim Şekli
Akış Anahtarları İzleme veya Alarm
Bölge Vanaları İzleme

Pompalar ve Panelleri İzleme - Durum, Arıza ve 
Şebeke Beslemesi

Alarm Vanaları İzleme veya Alarm
Sistem Vanaları İzleme

Su Tankları İzleme - Alçak ve Yüksek Seviye 
Uyarıları

4. DİĞER BİNA GÜVENLİK 
SİSTEMLERİYLE İLETİŞİM

Binalarda güvenlik amacıyla kurulan kapalı dev-
re televizyon (CCTV) video yönetim sistemleri ve 
geçiş kontrol sistemleri ile yangın alarm sistemi 
arasında yapılan veri iletişimiyle daha etkin alarm 
doğrulama ve tahliye yönetimi yapılabilmektedir. 

4.1. CCTV Video Yönetim Sistemleriyle 
Entegrasyon

Binada kurulu bir kamera sistemi varsa, yangın al-
gılaması yapılan mahallerdeki kameraların otoma-
tik olarak seçilmesi ve izleme/kayıt önceliklerinin 

Şekil 2. Otomatik gazlı yangın söndürme kontrol sistemi
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başlatılması için de yangın alarm sistemi uyarıla-
rının CCTV sistemini tetiklemesi ciddi yararlar 
sağlar. Özellikle yangın uyarılarının doğrulanma-
sı amacıyla yapılan bu entegrasyon, hatalı yangın 
uyarılarının engellenmesi için etkin bir yöntem-
dir. Sürekli insan bulunmayan tesisler veya yapı 
bölümlerinde, aynı zamanda güvenlik işlevi olan 
kameraların özellikle tesis edilmesi ve uzaktan iz-
lenerek acil durum kararlarını verilmesi gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Yangın alarm sistemlerinden 
video yönetim sistemlerine alarm bilgileri yazılım 
arabirimleri ya da kontak bağlantılarıyla yapılabil-
mektedir. 

4.2. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleriyle 
Entegrasyon

Yangın çıkış kapıları, bina girişlerinde kullanılan 
turnikeler, döner kapılar ve bariyerler, bir yangın 
durumunda, doğrudan yangın alarm sistemine 
bağlı röle kontakları tarafından açık ve serbestçe 
geçilecek duruma getirilirler. Bunları güvenlik 
amacıyla izleyen ve kontrol eden geçiş kontrol sis-
temlerinin, bu durumu bir güvenlik ihlali olarak al-
gılayıp yangın tahliyesi ile çelişebilecek güvenlik 
sağlama süreçleri başlatmaması için yangın alarm 
sistemi ile entegre edilmeleri yaygın bir uygulama-
dır. Bina içinde kaçış güzergahlarında bulunan ve 
geçiş kontrolü uygulaması yapılan kapılar da böyle 
bir durumda serbest hale getirilerek tahliyenin ko-
laylaştırılması sağlanabilir.

Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin bir yangın esna-
sında yangın müdahale ekiplerine sağlayabildiği 
bir başka destek de yangın başlangıcında binada 
bulunanların, yerlerini de belirten, basılı veya web 
tabanlı listelerin teminidir. Bu listelerle tahliyenin 
tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, bina için-
de ve toplanma yerlerinde kontrol edilebilir.

5. ELEKTRİK ve MEKANİK TESİSAT 
SORUMLULARININ EŞGÜDÜMÜ

Türkiye’deki inşaat uygulamalarında söndürme ve 
bina otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve 
uygulaması mekanik tesisat projecisi ve yükleni-
cisi kapsamında kalmaktadır. Yangın alarm siste-
minin projelendirmesi ve yapılması ise hemen her 
zaman elektrik tesisat projecisi ve yüklenicisinin 
sorumluluğundadır. Bu yüklenicilerin seçimi ama-
cıyla yapılan ihaleler için hazırlanan projeler uy-
gulamaya dönük olmamakta, temel bir ihale keşfi 

oluşturma kaygısı güdülmektedir.

Uygulama projeleri çoğunlukla mekanik ve elekt-
rik yüklenicilerin projede çalışmaya karar verdik-
leri sistem uygulayıcıları tarafından sadece kendi 
sistemlerine ilişkin yönetmelik ve standartlar dik-
kate alınarak yapılmakta veya yönlendirilmekte-
dir. Yapılan çalışmalar çoğu zaman binada etkili 
bir yangın tepki senaryosunun uygulanmasına ola-
nak bırakmamaktadır.

Günümüzde binalarda yangından korunma tasa-
rımı ve uygulaması, çok sayıda mühendislik ve 
müteahhitlik disiplinlerinin katılımını ve birlikte 
çalışmasını gerektirmektedir. Yangında can ve mal 
kaybını önlemek, yaralanmaları asgariye indirmek 
ve iş sürekliliğini sağlamak için yangına topyekûn 
tepki stratejisinin, uzmanların danışmanlığında 
yatırımcılar, binayı işletecekler ve üçüncü parti 
risk yükleniciler tarafından tasarım çalışmalarına 
başlanmadan belirlenmesi kritik öneme sahiptir. 
Bu stratejiye uygun senaryolar doğrultusunda, yan-
gın algılama ve alarm, acil durum anons, duman 
kontrol, havalandırma, yangın söndürme, asansör 
sistemlerinde uzmanlaşmış bir ekip tarafından bir 
Yangın Alarm Operasyon Matrisi hazırlandıktan 
sonra tasarım çalışmalarına başlanmalıdır. Şekil 
3’te tipik bir yangın alarm operasyon matrisi çalış-
ması görülmektedir.

Matrisin satırlarında yangın alarm sistemi tarafın-
dan algılanması istenen iç ve dış girişler; alarm, 
arıza ve durum değişiklikleri listelenir. Dedektör 
ve buton aktivasyonları, bir sprinkler su akış anah-
tarının konum değiştirmesi, zayıflayan bir akünün 
fark edilmesi, kablo tesisatındaki kopukluk, kısa 
devre ve toprak kaçağı arızaları bunlar arasında sa-
yılabilir. Sütunlarda ise çıkışlar; yapılması gereken 
işlemler girilir. Yangın kontrol paneli, tekrarlayıcı 
paneller ve mimik panellerin göstergelerinde iste-
nen değişimler, sesli/ışıklı alarmların başlatılması, 
duman kontrol ve söndürme sistemlerinde yapıla-
cak aktivasyonlar bunlara örnektir. Eğer girişler 
ve çıkışlar arasında birbirine bağlılık ve/veya ardı-
şıllık gerektiren eylemler varsa bunlar ayrıca akış 
şemaları ile tanımlanabilir. 

Bu matris, senaryoların uygulanmasında merke-
zi role sahip olan yangın alarm sisteminin diğer 
yangından korunma sistemleriyle hangi noktalar-
da nasıl bir iletişim içinde olacağını belirler. Aynı 
zamanda hizmete alma ve bakımlar esnasında ya-
pılması gereken testler için de bir kontrol listesi 
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oluşturur. Yangın alarm sistemi için kullanılacak 
ürünlerin seçimi için de bir yetkinlik listesi olarak 
kullanılır. Bu matriste istenen eylemleri yapabile-
ceği garanti edilen ürünler arasından seçim yapıl-
malıdır. 

SONUÇ

Binalarda yangına karşı can ve mal güvenliği sağ-
lanmasında belirleyici olan yangına tepki senaryo-
ları yangın alarm sistemi tarafından yönetilir. Can 
güvenliğinin sağlanmasında erken ve güvenilir du-
man algılama yaşamsal önem sahiptir. Erken algıla-
manın işe yaraması için binada güvenli tahliye yö-
netimini sağlayacak olan sesli/ışıklı alarmların ve 
duman kontrol sisteminin yangın alarm sistemiyle 
etkin bir iletişim bütünlüğü içinde olması gerekir. 
Yangının yayılmadan bastırılması ve söndürülme-
si için tesis edilen sulu ve gazlı yangın söndürme 
sistemlerin çalışır durumda olduklarının izlenmesi 
ve bazı uygulamalarda aktivasyonu yangın alarm 
sistemi tarafından yapılır. Bu senaryoların uygu-
lama ayrıntılarını içeren yangın alarm operasyon 
matrisi çalışması, etkin bir yangından korunma 
sistemi tasarımı, kurulumu, hizmete alınması ve 
bakım çalışmaları için gerekli koşuldur ve mutlaka 

tasarıma başlanmadan ve ürün temini yapılmadan 
önce hazırlanmalıdır.

Bu bildiride bir yangın alarm operasyon matrisi 
hazırlanması için gerekli temel bilgiler aktarıl-
maya çalışılmıştır. Çok kapsamlı bir mühendislik 
çalışması gerektiren bu matrisin hazırlanmasında, 
ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere, 
iyi uygulama örneklerine, yapılmış hatalara ilişkin 
raporlara hâkim olan, tasarım ve uygulama dene-
yimine sahip mühendislerin görev almaları hedef-
lenmelidir. 
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Şekil 2. Yangın alarm operasyon matrisi
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Baca Sistemlerinde Sekonder Klapelerin Verim 
Yönünden İncelenmesi

ÖZ

Ülkemizde önem verilen hedef konuların başında enerji verimliliği gelmektedir. Mev-
cutta kazan verimi hesabında önemli bir kayıp olan bacadan kaynaklı kayıpları azaltan 
çeşitli uygulamalar vardır. Ekonomizerler, oksijen trim kontrol sistemleri vb. kullanarak 
da baca kayıplarını azaltabilirsiniz. Ama bir sistemden sürekli optimum noktasında ça-
lışmasını sağlayarak maksimum verimi alabilirsiniz. Isı üreticilerde bacadan kaynaklı 
çekiş fazlalığı gereksiz yere ısınmış havayı verimli çalışmasına müsaade etmeden çeke-
rek bacadan dışarıya atarız. Bunu önlemenin tek yolu da çekiş düzenleyici kullanmak-
tır. Yanmayı bozacak şekilde aşırı çekişe müsaade etmez. Sekonder hava klapesi-çekiş 
düzenleyicisi- yanmanın hava çekişindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli olmasını 
sağlayarak verimi arttıran bir cihazdır. Çekiş düzenleyiciler, bir diğer adıyla Sekon-
der klapeler ayrıca ek havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak-
yoğuşma-çiğ noktasını düşürür ve brülör çalışmadığı zamanlarda-kazanın yanmadığı 
ara sürelerde de havalandırma yaparak baca içindeki ıslaklığı kurutmak için kullanılır. 
Yan hava kazan-baca bağlantı deliğinin üst tarafından verilir. Çalışma prensibi ise; gi-
ren yan hava miktarı giriş ağzındaki kapak (klape) ile ayarlanır ve kapağın alt tarafın-
daki karşı ağırlığın ayarı ile de kapak (klape) açıklığı sürekli kendini otomatik ayarlaya-
rak istenilen basınçta çekişi sağlamaktadır. 
Bu çalışmada baca hesap programına uygun baca hesabı yapılmış bir sistemin sekonder 
klape kullanmadan oluşan verimini ve sekonder klape kullanımından sonra oluşacak 
verimi kıyaslanarak amortisman hesaplamaları yapılmıştır.
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ABSTRACT
Energy efficiency is one of the most important target subjects in our country. There are a 
number of applications that reduce the losses due to the chimney, which is a significant loss in 
the boiler performance calculation. You can also reduce chimney losses by using economizers, 
oxygen trim control systems etc.. But you can get maximum efficiency from a system by contin-
uously working at the optimum point. In heat generators, the overrated draft from the chimney 
will unnecessarily heat the heated air without allowing it to operate efficiently. The only way to 
prevent this is to use draft stabilizers. It does not allow excessive draft to disrupt combustion. 
Secondary damper – draft stabilizer - is a device that increases efficiency by ensuring that 
combustion is regular without being affected by changes in air draft. Draft Stabilizers, also 
known as Secondary Dampers, are used to increase the flue-gas velocity by adding additional 
air into the chimney and condensation-dew point and when the burner is not operating, it is 
also used to dry the wet in the flue by ventilating in the intermediate periods when the boiler 
does not burn. The side air is supplied from the top of the boiler-flue connection hole. The 
working principle is; the amount of side air entering is regulated by the damper (flap) at the 
inlet port and by adjusting the counterweight on the underside of the damper, the damper 
(flap) opening is automatically self-adjusting and ensures the draught at the desired pressure.
In this study, depreciation calculations were made by comparing the efficiencies of the system, 
which is calculated suited to chimney calculation program, using with or without secondary 
damper.
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1. GİRİŞ

Sekonder klapeler, ilave havanın baca içerisine gir-
mesiyle baca gazının hızını arttırarak yoğuşma-çiğ 
noktasını düşüren ve brülör çalışmadığı zamanlar-
da, kazanın yanmadığı ara sürelerde de havalandır-
ma yaparak baca içindeki ıslaklığı kurutmak için 
kullanılan baca elemanıdır. Sekonder hava klapesi 
(çekiş düzenleyicisi) ayrıca yanmanın hava çeki-
şindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli olma-
sını da sağlar. Yan hava kazan-baca bağlantı deli-
ğinin üst tarafından verilir. Giren yan hava miktarı 
giriş ağzındaki kapak (klape) ile ayarlanır ve kapa-
ğın alt tarafındaki karşı ağırlığın ayarı ile de kapak 
(klape) açıklığı istenilen durumda tutulur. (Şekil 3)

Yan hava elemanları üç grupta toplanır:

• Bacadaki alt basınca (vakuma) bağlı olarak 
kapağın (klapenin) açılıp yan havanın bacaya 
girdiği hal. Bu hal çekiş sınırlandırıcı olarak 
da adlandırılır. (Manuel çalışma hali)

• Kazanın yanmadığı ara sürelerde (brülörün 
çalışmadığı zamanlarda) ikaz (uyarı) akımı 
ile çalışan bir elektrik motoru yardımıyla yan 
hava deliğinin kapağının (klapesinin) uygun 
miktarlarda açılıp kapandığı hal. (Elektrik 
motoru çalışan bir klape) 

• İlk iki halin kombine olarak çalışma hali. (Ma-
nuel sisteme elektrik motoru monte edilerek)

Optimal bir çalıştırma için gerekli ön koşullar sa-
dece talimatlara uymakla değil, ancak öncelikle 
teknik bilgi, ilave hava tertibatlarının doğru seçi-
mi, montajı ve de tesisi ile yerine getirilebilir. 

Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz te-
sisatının yukarıya doğru basıncı tarafından belir-
lenen ayar ağırlıklarının açılma gücü ve kapama 
gücü (terazi prensibi) arasında bir denge meydana 
gelir. Baca içinde ilerleyen sıcak atık gazlarına, so-
ğuk havanın klapeden girmesiyle azaltılan sıcaklık 
sayesinde yukarıya doğru olan kuvvetli basınçta 
yakıcı cihaz için arzu edilen değerine ulaşır. As-
gari çekiş ihtiyacına göre artan akım direnci kadar 
soğuk hava ile otomatik olarak karıştırılır. İçeri 
akan hava sayesinde yoğunlaşma noktası düşürü-
lür (daha yüksek hava fazlalığı, düşük CO2 içeri-
ği oluşturur). Atık gaz/hava miktarının arttırılan 
hızı ve atık gaz tesisatının içindeki ve çevresindeki 
ısı farkını da azaltarak terleme oluşum eğilimi de 
azalmış olur. Çekiş sınırlayıcıların ayar değeri üze-
rinde gerçekleşen doğru basınca ayara ilave olarak 
yakıcı cihazdaki brülörün ara verdiği durumlarda 

kazan dairesindeki oda havası ile atık gaz tesisa-
tının havalandırılması sağlanır. Fakat bu kurutma 
efekti düşen doğru basınç ayarında bozulur ve eğer 
çekiş sınırlayıcıdaki ayar değerine ulaşılamazsa 
tamamen de ortadan kalkar. Kapatılmış kapama 
diskine doğrudan bir kavrama eki sayesinde ilave 
hava girişdeki kapak klapesi mecburi ve otomatik 
olarak açılır. Uygulama için ayrıca sızdırmaz kla-
pelerine benzer motor kumandalı kapama klapeleri 
kullanılır, fakat bu da “akımsız açık” uygulamalar-
da montajı ya atık gaz tesisatının yanağında ya da 
bağlantı parçasında kol olarak gerçekleştirilebilir. 
Daha büyük atık gaz tesisatları için motorlu mec-
buri kumandalı fazla basınç klapeli bir ilave hava 
tertibatı gerekir.

Kombine edilmiş ilave hava tertibatında çekiş 
sınırlayıcının ayar diski ile oluşturulan açıklık, 
mecburi kumandalı ilave hava açıklığı olarak kul-
lanılır. Bir çekiş sınırlayıcıda gerçekleştirilen ve 
sonradan de monte edilebilen motor kumandası, 
ayar diski ile gevşek bir etki bağlantısına sahiptir. 
Yakıcı cihaz çalışma dışı kaldığı sürece brülörden 
gelen sinyal ile motor kumandasının bir tespit pimi 
ayar diskini açık konuma getirir, ki böylece en 
büyük kurutma efekti de elde edilmiş olur. Motor 
kumandasının seçimine göre bacanın havalandır-
ma süresi 10 dakikayla sınırlandırılabilir. Isıtıcının 
devreye girmesi gerekiyorsa eğer, ilk önce motor 
kumandası akım alır ve tespit pimi ayar diskini 
serbest bırakır, sonra brülörün çalışması için sin-
yali açarak, atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru 
basınca uygun olarak çalışmasını sağlar.. 

Mecburi kumandalı ve kombine edilmiş ilave hava 
tertibatları katı yakıtlı yakıcı cihazlar için uygun 
değildir. İlave hava tertibatları esas olarak sadece 
standardlara uygun olarak alt basınçla çalıştırılan 
atık gaz tesisatlarında kullanılmalıdır.

Her yakıcı cihaz, sadece model levhası veya tek-
nik dokümanlarda belirtilmiş “asgari çekiş ihti-
yacında” optimal etki derecesine sahip olur. Atık 
gaz tesisatının uygun olmayan bir çalıştırma du-
rumu için uyarlanmış olduğundan, yukarıya doğ-
ru basınç hemen hemen her çalışma anında yakıcı 
cihaz için gerekli olandan daha yüksektir. Sonuç 
fazla yüksek bir atık gaz kaybıdır. Ayrıca düzensiz 
yukarıya doğru basınçta fanlı brülörünün optimal 
olarak ayarlanmasında zorluklar meydana gelir. 
Fazla yüksek yukarıya doğru basınç atık gaz/hava 
klapesi olmayan ısı jeneratörlerinde ayrıca brülö-
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rün çalışmaya ara verdiği durumlarda durma anı 
kayıplarını da arttırır. Çekiş sınırlayıcı veya bir 
kombine edilmiş ilave hava tertibatı sabit bir yu-
karıya doğru basınç ve böylece de yakıcı cihaz için 
eşit kalmaya devam eden optimal çalışma koşulla-
rını sağlar.

Isınma modernizasyonunda normal durumlarda 
daha küçük performanslı ısı jeneratörleri monte 
edilir. Daha düşük atık gaz miktarları, daha düşük 
atık gaz sıcaklıkları ve de yanma esnasında daha 
az hava fazlalığı (daha yüksek CO2 içeriği) mevcut 
bacalara bağlantıların nemlenmesi tehlikesini art-
tırır. İlave hava tertibatları atık gaz tesisatının tat-
bik sahası esaslı şekilde genişletme ve yeni yakıcı 
cihazlara uyarlama imkanı sağlamaktadır. Bunun-
la birlikte motor kumandalı kombine edilmiş hava 
tertibatı ayırt edici avantajlar sunmaktadır.

2. SEÇME VE BÜYÜKLÜK TAYİNİ 

İlave hava tertibatları hava performansına göre 
önceden verilmiş fark bacasına bağlı olarak Grup 
1’den (en küçük hava performansı) 6’ya kadar ay-
rılır. Bununla birlikte baca yüksekliği, baca çapı 
ve de baca malzemesinin niteliği uygulamanın 
sınırlarını belirler ve yakıcı cihazın ısıtma perfor-
mansını etkiler. İlave hava tertibatları üreticileri, 
tablodaki değerleri kullanarak bir gruba uygun 
imalatları yaparak uygun büyüklüğün seçilmesine 
olanak verir (Şekil 1). 

Belirli bir tesisat için gerekli alt basınca bağlı ilave 
hava miktarı ve böylece de çekiş sınırlayıcı uygun 
hava performansı tahmini formüle göre bulunabi-
lir. 

İlave hava miktarı m³/h = Baca enine kesiti (m²) 
x yükseklik(m) x atık gaz tesisatının sınır perfor-
mansı (kW)          (1)

Baca tesisatının uygulanması ve hesaplanması için 
gerekli performans değerleri, yakıcı cihazın izin 
verilen azami kW cinsinden ısıtma performansı 
üzerinden yapılmakta ve çeşitli baca üreticilerinin 
hesaplama diyagramlarından kullanılmaktadır. 

Örneğin, 350 kW kazan kapasiteli, baca çapı 25 cm 
lik (0,05 m² enine kesit) ve 10 m’lik etkin yüksek-
liğe sahip bir sistem için uygun olan grupları Tablo 
2’den seçerken yaklaşık ilave hava miktarı olan 170 
m3/h’i karşılayacak olanlara bakalım : 4 , 5 ve 6’dır. 
Amaca uygun olan gruptan seçebilmek için mon-
taj yerinin belirlenmesi ile ilave hava tertibatının 

hangi görevi yerine getireceğine bağlı olarak tercih 
edilmelidir.

X = a1 (Y2/1000) + a2 (Y2/1000)2 (2)

Tablo 1. Çekiş Regülâtörleri İçin Karakteristik 
Değerler [5]

Şekil 1. Çekiş regülâtörü sınıflandırmak için sınır 
eğriler [5]

Açıklama;

A  Çekiş regülâtörü grubu
X  Standard sapma, Pa
Y1  Sekonder havanın hacimsel debisi, m3/h
Y2  Sekonder havanın kütlesel debisi, g/s

Tablo 2. Çekiş Sınırlayıcı Çaplarına Göre Geçen 
Debi (m3/h) Miktarları [2]

Basınç 
farkı

Çap-mm
Ø100 Ø130 Ø150 Ø180 Ø250

DP 5 Pa 40 75 140 190 220
DP 20 Pa 82 130 220 275 380
DP 40 Pa 105 160 300 360 525

Grup* 2 3 4 5 6
*2 nolu formülde debileri yerleştirdiğimizde çıkan uygun 
gruplar

Çekiş regülâtörü grubu a1
Pa.s/kg

a2
Pa.(s/kg)2

1 400 120000
2 200 30000
3 140 11400
4 97 5000
5 74 2800
6 48 1260
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Şekil 2’ye göre montaj olanakları olarak bağlan-
tı parçası hemen atık gaz dayanağından ardından 
(pozisyon 1) ve de bağlantı parçasının üstünde du-
varda (pozisyon 3) veya alt kısımda (pozisyon 4) 
sayılabilir. 

Atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru basıncın sı-
nırlandırılması en iyi şekilde bağlantı parçasında 
montaj yeri 1’de elde edilir. Burada bağlantı parça-
sında ve ilave aşınmayı ve de düşürülmüş termik 
yukarıya doğru basınçla birlikte fazla alt basıncın 
yön değiştirmesini önlemek için oranlara uygun 
olarak düşük bir hava miktarı yeterli gelir. Uygu-
lamada bu sayede bir çekiş sınırlayıcının tatbik 
sahası dokümanlarda belirtilen değerler üzerinden 
genişlemektedir. Montaj yerinin seçiminde, çekiş 
sınırlayıcının atık gaz tesisatının “sıfır noktasında” 
tertiplenmesine dikkat edilmelidir. Yanma birimi-
nin hükümlerine uygun işletilmesinde burada bir 
fazla basınç meydana gelmemelidir. Bir bağlantı 
elemanındaki bağlantı daima atık gaz ses susturu-
cusundan veya mevcut bir yön değiştiriciden (dir-
sek) sonra tertiplenmelidir.

Şekil 2. İlave hava tertibatının montaj olanakları [1]

Büyük tesisatlarda brülörün çalıştırılmasında ba-
sınç klapeli bir çekiş sınırlayıcı ve yaklaşık 20 m 
üzeri baca yüksekliklerinde ayar diski için ayrıca 
hidrolik amortisör donanımı kullanılmalıdır(Şekil 
3).Yüksek atık gaz tesisatlarında optimal ölçüm-
lendirmede (olası küçük enine kesit) yanma bi-
riminin çalıştırılması esnasında önemli atık gaz 
hızları meydana gelebilir. Ateşleme durdurulduğu 
taktirde atık gaz maddesi akışı durur ve atık gaz 
tesisatındaki alt basınç geçici olarak güçlü bir şe-
kilde yükselir.

Şekil 3. Büyük tesisatlar için çekiş sınırlayıcı, 250 mm 
çaplı, hidrolik amortisörlü [2] ve [3]

Bunun sonucu olarak iletişim esnasında tam olarak 
açılmamış sıradan imalata sahip çekiş sınırlayıcı 
darbeli bir şekilde açılır, ki bu durumda zedelen-
meler meydana gelir. Burada sınırlı bir şekilde de 
olsa çekiş sınırlayıcının en düşük atık gaz hızına 
sahip bir yerde, yani büyük enine kesit ile tertip 
edilmesi yardımcı olabilir. Çekiş sınırlayıcının 
yüksek bir ayarlaması da, burada ayarlama diski-
nin sonradan açıldığından ve böylece büyük bir 
rezervin kullanıma girebildiğinden dolayı kendini 
pozitif olarak belli eder. Optimal işletme koşulla-
rında, yoğun olarak hızlı kapakların çarpmaların-
dan etkilenmemeleri için kullanılan hidrolik amor-
tisör tertibatına sahip sadece Şekil 3’de gösterilen 
tipte çekiş sınırlayıcılar olanak sağlar.

Fazla Basınçlı İşletimler İçin Atık Gaz 
Tesisatları

Atık gaz tesisatı fazla basınç için donatılmışsa 
(yanma değeri cihazları), standardlara göre bir 
ilave hava tertibatı uygun değildir. Belirli işletim 
koşullarında (büyük etkin yükseklik, rüzgar biri-
kimi, kısmı yük işletimi) fakat bu tesisatlarda da 
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istenilmeyen gereğinden fazla bir basınç meydana 
gelebilir, ki bu da yanma arızalarına yol açar. Bu-
rada yeni geliştirilmiş, basınç kumandalı şalterli, 
motor kumandalı sızdırmaz kapama klapeli çekiş 
sınırlayıcı (Şekil 4) yardımcı olabilir. Alt basınç-
ta kutuları üzerinden kumandayla kapama klapesi 
açılır, bu şekilde içeri akan ilave hava basıncı ön-
ceden belirlenen bir değere sabitler. Fonksiyonlar 
durdurma şalteri ile kontrol edilir. 

Şekil 4. Atık gaz iletimi (fazla basınç) için mecburi 
kumandalı ilave hava tertibatı [2]

3. ÇEKİŞ İHTİYACININ AYARLANMASI

Atmosferik brülörlü gaz yakıtlı birimli tesisatlar-
da veya küçük performanslı ısıtma kazanlarında 
kural gereği 10 Pa’lık bir çekiş ihtiyacı yeterlidir. 
Fazla yüksek ayarlanmış çekiş sınırlayıcılarda 
atık gaz kaybı ve tesisatının enerji tüketimi artar. 
Ayrıca ayarlama diski sonradan açılır ve böylece 
ilave hava için sınırlı bir enine kesiti serbest bıra-
kılır. İlaveten ateşlemenin kapatılmasından sonra 
çekiş sınırlayıcı önceden kapanır, ki böylece atık 
gaz tesisatının havalandırılması azalır. Eğer bir 
çekiş sınırlayıcı gereğinden düşük olarak ayarla-
nırsa ve böylece yanma birimi için gerekli çekiş 
ihtiyacına ulaşılmazsa, yanma birimlerinde yanma 
arızaları meydana gelebilir. Bunun sonuçları; brü-
lör alevlerinin geri tepmesi, ısıtma yüzeylerinde 
ve/veya bağlantı elemanında kurum çöküntüsü ve 
de atmosferik brülörlü gaz yakıtlı birimlerin akış 
emniyetinde uzun süreli atık gazın dışarı çıkması 
olabilir.

Çekiş sınırlayıcının ayarlanması tesisatın işletme 
konumunda, ayarlama ağırlıklarının çekiş sınırla-
yıcıda üreticinin verdiği bilgilere göre vidalanması 
ile gerçekleşir. Çekiş sınırlayıcı bağlantı elema-
nında hemen ölçü ağzının arkasında bulunuyorsa, 
ayarlama değeri ateşlemenin çekiş ihtiyacıyla ay-

nıdır. Basınç kaybı için, atık gaz tesisatı duvarına 
montajda çekiş sınırlayıcı bağlantı ısı jeneratörü-
nün dayanakları ile ilave tertibatının montajları 
arasında daha yükseğe ayarlanmalıdır, ki burada 
hareket değeri olarak metre başına uzunluk yakla-
şık olarak 1 Pa ve her bir 90°dirsek için ilave yak-
laşık 0,5 Pa kullanılabilir. Esas olarak çekiş sınır-
layıcının ayarlanmasından sonra yanma biriminin 
bağlantı dayanağının hemen arkasındaki ölçüm 
ağzı gerekli çekiş ihtiyacının sağlanmış olup olma-
dığı kontrol edilmelidir.

4. TESİSATIN İŞLETMESİ İÇİN BİLGİ 

Yaz aylarında ve de geçiş dönemlerinde normalde 
yukarıya doğru basınç düşüktür ve ayarlama dis-
ki de böylece kapalıdır. Ancak yanma biriminin 
uzun süreli çalıştırılmasında çekiş sınırlayıcıdaki 
ayarlama değerine ulaşılır, bu şekilde ayarlama 
diski açılır. Serbest bırakılmış enine kesit bu arada 
giderek yükselen yukarıya doğru basınçla büyür. 
Yazın kapatılmış bir çekiş sınırlayıcı demek ki şi-
kayet konusu olamaz! Yanma biriminin ara verdiği 
durumlarda atık gaz tesisatının havalandırılması 
ve kurtulması için kombine edilmiş veya mecbu-
ri kumandalı ilave hava tertibatı monte edildiyse, 
müşteri motor kumandasının amacı hakkında bil-
gilendirilmelidir.

5. BACADAKİ ATIK GAZ KAYIPLARINI 
AZALTMA ÇARELERİ

Örnek 1. İstanbul’da beş yıldızlı bir otelde 90/70 
°C çalışan merkezi kalorifer kazanının kapasite-
si 13953 kW ve yakıtı doğal gaz. Isınma dönemi; 
günde 8,5 saat yılda 300 gün minimum %30 yükte, 
günde 8,5 saat yılda 65 gün %65 yükte çalışmakta-
dır. Baca çekişi bekleme anlarında 60 Pa ölçülmüş. 
Sekonder klape ile 10 Pa basınca sabitlediğimizde 
tasarruf miktarını ve amortisman süresini bulalım. 

Not: Baca gazı analizi sonucu; 

%65 yükte kazan verimi %91,1, bacagazı kaybı 
%8,9, baca çekişi 14 Pa

%30 yükte ise kazan verimi %91,1, bacagazı kaybı 
%8,9, baca çekişi 60 Pa ölçülmüştür. 

Çözüm : Yanma verimi, 

ηw = 100 − 8,9 = 91,10 (3)

kazanın radyasyon kayıplarını da %1,4 (%65 yük-
te) ve %2,5 (%30 yükte) (bu değer kazanın büyük-
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lüğüne ve izolasyon şartlarına göre (1 ila 4 arasında 
değişir)) kabul edelim. Eksik yanmadan dolayı da 
yaklaşık %0,7. Dolayısıyla kazan verimi,

ηw = 100 – (8,9 + 2,5 + 0,7) = %87,9 ve 

ηw =100 – (8,9 + 1,4 + 0,7) = %89 (4)

olur. Apartmanın ısınma için bir yıllık doğal gaz 
bedelini bulalım.

BN = Qa/ ηw∙Hu = QN∙ba/ ηw∙Hu 

 = (13953∙8,5∙300∙0,3)/(0,879∙10,67) 

 + (13953∙8,5∙65∙0,65)/(0,89∙10,67) 

 = 1.665.753 m³/yıl  (5) 

BN = Yıllık yakıt miktarı,    

Qa = yıllık ısıtma işi kWh/yıl, 

ba = tam kullanma saati h/yıl,  

Hu = Alt ısıl değer kWh/m3 

Kazanın arkasına duman gazından istifade etmek 
ve kalorifer dönüş suyunu ısıtmak üzere bir su ısıtı-
cı (Ekonomizör) ilave edip duman gazı sıcaklığını 
150 °C indirdiğimizi kabul edelim.

baca gazı sıcaklığı – çevre sıcaklığı 

 = 150 − 20 = 130 °C  (6)

Şekil 5’den CO2 miktarı 10 alırsak baca kaybını % 
6 buluruz.

Yanma verimi de;

ηk = 100 − (6 + 3,2) = %90,8 ve 

ηk = 100 − (6 + 2,1) = %91,9  

böylece kazan randımanında %3 civarı artış elde 
edilmiş oluyor. Bu şartlarda yıllık doğal gaz sar-
fiyatı 

BB = Qa/ ηw∙Hu = QN∙ba/ ηw∙Hu 

 = (13953∙8,5∙300∙0,3)/(0,908∙10,67) 

 + (13953∙8,5∙65∙0,65)/(0,919∙10,67) 

 = 1.612.753 m³/yıl  (7) 

BB = ekonomizör kullanıldığında yıllık yakıt tüke-
timi m3/yıl

Fark : 1.665.753 − 1.612.753 = 53.000 m³/yıl 

Yılık tasarruf : 53.000∙100/1665753 = 3,2% tasar-
ruf.

Şekil 5. CO2 miktarı, baca gazı sıcaklığı ve baca kaybı arasındaki ilişki [6]
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6. İKİNCİL HAVA HESAPLAMASI İÇİN 
TEMEL DEĞERLER

6.1 Genel

İkincil havanın sıcaklığı (TNL), hava nereden alı-
nıyorsa oranın ortam sıcaklığı olarak alınmalıdır. 
Dış hava sıcaklığı TL bacanın kullanılması düşü-
nülen azamî dış hava sıcaklığı olarak alınmalıdır. 
Isıtma sistemleri için dış hava sıcaklığı TL normal 
olarak 288,15 K (TL =15 °C) değeri kullanılarak he-
saplanmalıdır.

Havanın gaz sabitesi RL 288,15 J/(kg.K) alınmalı-
dır (hacimce su muhtevası σ(H2O) = %1,1).

İkincil havanın karıştırılmasından sonraki kütle 
debisi (ṁM) aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmalıdır:

ṁM = ṁ + ṁNL (8)

ṁ = İkincil hava ilavesinden önceki baca gazı kütle 
debisi, kg/s

ṁM = İkincil hava ilavesinden sonraki baca gazı 
kütle debisi, kg/s

ṁNL = İkincil havanın kütle debisi, kg/s

İkincil havanın karıştırılmasından sonraki baca 
gazı sıcaklığı (TM) aşağıdaki bağıntıyla hesaplan-
malıdır:

TM = (ṁ ∙ cpA ∙ TA + ṁNL cpNL ∙TNL) / (ṁ ∙ cpA + ṁNL cpNL)

(9)

cpA = İkincil havanın ilavesinden önceki baca gazı-
nın özgül ısı kapasitesi, J/(kg.K)

cpNL = İkincil havanın özgül ısı kapasitesi, J/(kg.K)

TNL = İkincil havanın sıcaklığı, K

TA = İkincil havanın ilavesinden önceki baca gazı-
nın sıcaklığı, K

TM = İkincil havanın ilavesinden sonraki baca ga-
zının sıcaklığı, K

 

7. ÖRNEK ÇALIŞMA

Amaç: Isıtma ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan 
sistemlerde bacadaki fazla çekişin yol açtığı ka-
yıplar ve güvenlik unsurlarının tespiti, bunların 
bertaraf edilerek meydana çıkacak kazanımlar, bu 
kazanımların yatırım maliyetleri ve amortisman 
sürelerinin tespiti.

Yöntem: Çekiş sınırlayıcıların yarattığı yakıt ta-
sarruf miktarının tam tespiti için diğer sayfada gö-
rülen Excell Hesaplama-Makrosu geliştirilmiştir. 
Bu çalışmadaki program Gelsenkirchen Üniversi-
tesi Isı tekniği kürsüsünden Prof. Dr. Yük. Müh. 
Rudolf Rawe’nin araştırma ve deneylerinden yarar-
lanılarak Kutzner&Weber şirketinin mühendisle-
riyle ortak çalışılarak hazırlanılmış bir programdır. 
Recknagel-Sprener Schramek’in “Isıtma+Klima 
Tekniği” kitabından da yararlanılmıştır. [ 7 ]

Veriler: Proje kapsamında değerlendirmeye tabi 
olacak veriler aşağıdaki yöntemler ile tespit edil-
miştir.

Kazan üreticisinin yayınlamış olduğu teknik 
veriler:

• Kazan kapasitesi ile ilgili bilgiler kazan üze-
rindeki etiket ve otelin göndermiş olduğu bil-
gilerden faydalanılmıştır.

• Kazan üreticisinden detaylı teknik veri alına-
madığından ideal çekişteki baca kaybının he-
saplanmasında bacagazı sıcaklığı 180 °C, CO2 
miktarı da %10 öngörülmüştür.

• Kazan model yılı ışınım kayıplarının belirlen-
mesi amacı ile kullanılır.

Yıllık tüketim verileri ve brülörün çalışma saat 
ve kapasiteleri;

Four Seasons Hotel Teknik Yönetim Birimi’nden 
alınan bilgiler doğrultusunda tüm kazanların tek 
bir gaz sayacına bağlı olduğu bilgisi üzerine top-
lam tüketim miktarından yola çıkılarak günlük 
tüketime uygun tahmini bir değer hesaplanmıştır. 
Uygulanan sistem gereği brülörlerin çalışma es-
nasında 2. kademede çalıştığı gözlemlenmiş, yakıt 
tüketimlerinden yola çıkarak çalışma süresi sadece 
bu kapasiteye göre değerlendirilmiştir.

Yanma verileri;

Bir elektronik bacagazı analiz cihazı ile 1 saat için-
de periyodik olarak 1415 ölçüm alınmıştır. Ölçüm 
noktasının kazan çıkış çapının 2 ila 3 katı mesafe-
sinde bulunmasına dikkat edilmiştir. Bekleme sı-
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rasında alınan ölçüm tabloda yer almaz, ancak bek-
leme kayıpları hesaplanırken göz önüne alınmıştır.

Kazan gidiş dönüş su sıcaklığı; 80 / 65 °C

Baca ile ilgili bilgiler; Yatay ve düşey baca mesa-
feleri ile bacanın çapı yerinde veya proje bilgileri 
üzerinden bakılarak alınmıştır. 

Yaklaşık 18 m yükseklikteki bacanın çapı Ø 800 
mm’dir.

Yatay bacada emniyet damperi takma imkanı mev-
cuttur.

Yakıt fiaytları; 0,181 TL/KWh (İGDAŞ gaz dağı-
tım şirketinden 2019 yılı Ocak değerleri)

Tablo 3. İgdaş 2018 Yılı Verileri

Isıl Değer
kWh/m3

K faktörü

Ocak 10,69 0,99
Şubat 10,65 1,01
Mart 10,63 0,98
Nisan 10,68 0,99
Mayıs 10,68 1,01

Haziran 10,67 1,01
Temmuz 10,64 1,01
Ağustos 10,65 1,02

Eylül 10,67 0,99
Ekim 10,61 0,99
Kasım 10,68 0,99
Aralık 10,69 1,01

Faiz oranları; 24% 

(4 bankanın faiz oranları dikkate alınmıştır)

Hesaplama;

Ortalama fiili ısıl değer doğalgazda 1 yıl içinde 
açıklanan verilerin ortalamasıdır.

Yakıtların alt ısıl değerleri

İgdaş 2018 yılı verileri ortalaması baz alınmıştır;

Yıllık Ortalama Isıl Değer = 10,67 kWh/m3

Yıllık Ortalama K Faktörü = 1,00

1. Işınım kayıpları model yılı baz alınarak DIN 
normlarına göre değerlendirilmiştir. Baca çe-
kişlerinden etkilenmediği varsayılmıştır.

2. Bekleme anındaki çekiş durmanın başlangı-
cından çalışma evresine kadar geçen sürede 
alınan 135 ölçümün ortalamasıdır. Bekleme 
süreleri belirlenen çalışma süresinden arta ka-
lan zaman olarak değerlendirilir.

3. Emniyet Damperi’nin kullanılması sonucu 
meydana gelebilecek veriler; baca çekişi ideal 
sayı ile 10 Pa olarak dikkate alınır, ve bu çekiş-
te kazan üreticisinin belirlediği ideal verimler 
kullanılır. Aksi durumda %10 CO2 emisyonu-
na ulaşma dikkate alınır.

4. Çalışma süreleri için mevcut değerler dikkate 
alınır. (Aslen beklemedeki baca çekişi düşün-
ce süre artacak, çalışma saati daha çok gerile-
yecektir.)

5. Kullanılacak Emniyet damperinin belirlen-
mesi için klape firmasının hazırlamış olduğu 
abak kullanılır. Baca çap ve yüksekliğine bağ-
lı olarak değişen etki derecesine göre kaç adet 
kullanılacağına karar verilir.

Uyarı: Seçilen baca kesiti için Joukowski-Darbesi 
(kazanın ani devredışı kalması sonucu aşırı basınç 
kaybı ve buna bağlı yüksek darbe) tehlikesi mev-
cuttur. Bu oluşum baca, kazan ve atıkgaz borusun-
da büyük hasarlara yol açabilir. Doğru seçilmiş bir 
çekiş sınırlayıcısı sorunu çözebilir.

Kazan gücünden dolayı darbe sönümleyici bir çe-
kiş sınırlayıcısına ihtiyaç vardır. Ör.: ZUK 250 SG 
veya Green S350.

* Dikkate alınmayanlar ör: mevsimlere göre de-
ğişen kazan çalışma şartları (dış sıcaklık, kazan 
çalışma süresi, kazan gücü) veya rüzgar durumu 
gibi faktörler. Verim iyileştirme derecesi tahmini-
dir (kabul edilen). Bu iyileştirme derecesi kazan, 
brülör ve bağlantı elemanlarında yapılan ayarlarla 
değişiklik gösterebilir.

Raporun Sonuç ve Değerlendirmesi;

Kazanlarda çalışma süreleri arttıkça bacagazı sı-
caklığının normalin üstünde değere ulaşması, yük-
sek O2 ve düşük CO2 ve %12’lere varan baca kayıp-
ları gözlemlenmiştir.

Buhar jeneratöründe de çok kısa çalışma ve bek-
leme sürelerinden dolayı büyük kayıplar gözlem-
lenmiştir. Çok kısa süre çalıştığı için emniyet 
damperinin reaksiyonlarını kestirebilmek oldukça 
güç gözüküyor. Bu nedenle hesaplamalarda toplam 
tüketime karşılık kazan verileri dikkate alınmıştır.

Çalışmalarımız, herbir cihaza 3 adet emniyet dam-
periyle %10,17’lik bir iyileşmenin beklenebilceğini 
göstermektedir. Bu da aylık 27.146 TL’lik bir yakıt 
tassarufu anlamına gelir.

Buna ilave olarak, sistem çalışma ve durma esna-
sında meydana çıkan ani basınç değişikliğinin yol 
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açtığı Jukowski darbesi etkisi ve bunun yol açabi-
leceği tehlikeleri bertaraf edecektir.

Sistem bekleme esnasında aşırı baca çekişinden 
ortaya çıkan kayıpları azaltacak ve baca nın duruş 
anında kurumasını sağlayarak olası yoğuşma so-
runlarını çözecektir.

Maliyetleri ortadan kaldırarak gizli bir tasarruf da 
sağlamaktadır.

3 adet emniyet damperinin yatırım maliyeti 42.500 
TL’dir; yıllık faizler de dikkate alındığında bu ya-
tırımın amortisman süresinin yaklaşık 0,15 yıl ol-
ması beklenebilir.

SONUÇ

Bir ekonomizör kullanımıyla elde edilecek kaza-
nımlar ile sekonder klape (emniyet damperi) kulla-
nımıyla elde edilebilecek kazanımlar bu çalışmada 
belirtilmiştir. Sekonder klapenin kullanımı ile çok 
kısa bir zamanda kendini amorti edebildiği gibi sü-
rekli olarak da tasarruf sağlayacağı görülmüştür.
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ÖZ

Hava Atık Gaz Sistemi uygulamaları her geçen gün daha da çok yaygınlaşmakta-
dır. Yapılan uygulamalarda kullanılan sistemler ve bu sistemlerin uygulamalarında 
bilinmesi gereken detaylar çok önemlidir. Bu çalışmada öncelikle Hava Atık Gaz 
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1. GİRİŞ

Sürekli gelişen standartlar ve yüksek yapı tekno-
lojileri ile birlikte binalarda yalıtım ve sızdırmaz-
lık önem kazanmıştır. Bu durum, yanma havasını 
ortamdan temin ederek çalışan ısıtma cihazlarının 
(Kombi-Şofben) yeterli hava almalarına engel teş-
kil etmektedir. Ortam havasına ihtiyaç duyarak ça-
lışan ısıtma cihazlarının yeterli hava ihtiyacını sağ-
lamak için kullanılan yöntem ve teknikleri ne yazık 
ki bina sızdırmazlığını olumsuz etkilemektedir. 
Sorun basit çözümlerle giderilmeye çalışılmakta-
dır. Örneğin havalandırma menfezlerinin zorunlu 
olarak kullanılması, ortamın sürekli olarak taze dış 
hava ile beslenmesinden dolayı ısı kaybına engel 
olmak için yapılan tüm izolasyon uygulamalarının 
bir anda boşa çıkmasına neden olmaktadır. Enerji 
verimliliğinin çok önemli olduğu günümüz koşul-
larında istenmeyen bir durumdur. 

Bu sorun için kullanılabilecek en etkin çözüm, 
ısı izolasyonu yapılmış binalara zarar vermeden 
ortam yanma havasından bağımsız çalışan “C ti-
pi-Hermetik” cihazların bağlandığı Hava Atıkgaz 
Sistemleridir. Bu çalışmada seramik ve paslanmaz 
çelikten üretilen sistemler üzerinde değerlendirme 
yapılmıştır.

2. HAVA ATIK GAZ SİSTEMLERİNDE 
KULLANILAN YAKICI CİHAZ 
TİPLERİ [1]

2.1. C1 Tip Yakıcı Cihazlar

Yatay olarak yakma havası temini ve atık gazın dış 
cephe veya çatı üzerinden atılması uygulamasıdır. 
Çıkışlar birbirine yakın, aynı basınç bölgesinde 
bulunmaktadır. (Şekil 1)

2.2. C2 Tip Yakıcı Cihazlar

Yakma havası ve atık gazın ortak baca şaftına bağlı 
hava ve atık gaz bağlantısı uygulamasıdır. 

(Almanya imar kanununa göre C21 tipi cihazların 
uygulamasına izin verilmez.)

2.3. C3 Tip Yakıcı Cihazlar

Dik çatı çıkışlı, yakma havası temini ve atık gazın 
atılması uygulamasıdır. Çıkışlar birbirine yakın, 
aynı basınç bölgesinde bulunmaktadır. (Almanya 
imar kanununa göre C31 tipi cihazların uygulama-
sına izin verilmez.) (Şekil 3)

*) yüksek sızdırmazlık şartları yerine getirildiği durumda bu 
cihazlar x ile de işaretlenebilir.

Şekil 1. C1 tip yakıcı cihaz uygulaması Şekil 2. C2 tip yakıcı cihaz uygulaması
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Şekil 3. C3 tip yakıcı cihaz uygulaması Şekil 4. C4 tip yakıcı cihaz uygulaması

Şekil 5. C5 tip yakıcı cihaz uygulaması Şekil 6. C6 tip yakıcı cihaz uygulaması
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2.4. C4 Tip Yakıcı Cihazlar

Yanma havası ve atık gazın tasarlanmış çoklu hava 
atık gaz sistemi uygulamasıdır. 

Hava atık gaz sistemi, konsantrik de olabilir. Bura-
da negatif basınç ile çalışan bir hava atık gaz siste-
mi gösterilmektedir.

2.5. C5 Tip Yakıcı Cihazlar

Farklı hatlardan yakma havası temini ve atık gazın 
atılması uygulamasıdır. Çıkışlar farklı basınç böl-
gelerinde bulunmaktadır. 

2.6. C6 Tip Yakıcı Cihazlar

Yanma havası temini ve atık gazın ölçüm yapıl-
mayan cihazlara göre bağlantı uygulamasıdır. C6 
tipi cihazların yakma havası temini ve atık gazın 
atılması, imalatçının kullanım kılavuzuna ve Hava 
Atık gaz Sistemi ölçüm kriterlerinin teknik şartla-
rına göre yapılmalıdır. 

2.7. C7 Tip Yakıcı Cihazlar

Yakma havası yatay temini ve atık gazın atılması 
uygulamasıdır. Yakma havası çatı arasından temin 
edilmektedir ve atık gaz çatının üstünden atılmak-
tadır. Çatı arasında akış emniyeti bulunmaktadır. 
Bu cihazlar Almanya Yangın Yönetmeliğine ta-

nımlanmaktadır. Hava atık gaz sistemleri için uy-
gun değildir. Bu cihazlara çok istisnai durumlarda 
kullanılmaktadır.

2.8. C8 Tip Yakıcı Cihazlar

Atık gaz tesisatı müstakil veya çoklu bağlantılı 
(negatif basınçlı) ve dış ortamdan bağımsız yakma 
havası temini uygulamasıdır. 

3. HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ TEMEL 
ÇALIŞMA PRENSİBİ ve ÖZELLİKLERİ 
[2,3,6,7]

İç içe geçmiş iki hava kanalından (konsantrik) olu-
şan bu sistemde, taze hava bacanın çatıdaki bitiş 
noktasından temin edilir. Baca ağzından alınan 
taze ve soğuk hava, ısıtılmış olan iç boruya temas 
ederek kullanıldığı için enerji verimliliği sağlanır. 
Hermetik Yakıcı Cihaz tarafından atılan atıkgaz 
içteki boru sayesinde çatı çıkışından tekrar atmos-
fere atılmaktadır. 

İç borusu seramik veya metal malzemesinden ya-
pılmış olan Hava Atıkgaz Sistemi ilk olarak çok 
katlı binalarda birden fazla cihazları bağlamak 
amaçlı tasarlanmıştır. Günümüzde artık müstakil 
evlerde de Hava Atıkgaz Sistemleri tercih edilmek-
tedir.

Şekil 7. C7 tip yakıcı cihaz uygulaması Şekil 8. C8 tip yakıcı cihaz uygulaması
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İki farklı tip bağlantı ile Hava Atıkgaz Sistemi uy-
gulanabilmektedir.

İlki, Konsantrik bağlama şeklidir, bunlar taze hava 
ve atıkgaz sistemini aynı baca üzerinden sağlayan 
sistemlerdir.

İkincisi, taze ve atıkgaz kanallarını farklı ve bir-
birinden ayrılmış iki kanal üzerinden sağlayan 
sistemlerdir. Bu sistem kurum kaynaklı yangına 
dayanıklı olarak tasarlanmış, özellikle ortamdan 
bağımsız çalışan katı yakıtlı cihazlar için uygulan-
maktadır.

Cihazlar özel adaptörler sayesinde gaz ve yoğuşma 
sıvısının sızdırmazlığını tamamen sağlamaktadır. 

Bu nedenle Hava Atıkgaz Sistemlerine yoğuşmalı 
cihazlar da bağlanabilir. 

Ortam havasından bağımsız çalışan cihazlar için 
kullanılan bu sistem sayesinde baca, yer sorunu 
olan binaların havalandırma veya aydınlık şaftla-
rına da kurulabilmektedir. 

Hava Atıkgaz Sisteminin planlamasında dikkat 
edilmesi gereken nokta, atıkgaz ile yakma havası 
arasındaki basınç dengesini sağlayan mesafe ile 
düşük sıcaklıkta çalışan cihazın arasında en az 1,5 
m, yoğuşmalı cihazlar da ise 2,5 m olmasıdır.

Aradaki mesafe daha kısa olduğundan özellikle 
cihazın ilk devreye alınmasında yüksek sıcaklık 
oluşacağından atık gazın basınç dengesinin bo-
zulmasına dolayısı ile geri tepme oluşumuna hat-
ta varsa aşağıdaki cihazın içinde yakma havası ile 
atık gazın karışmasına neden olabilir.

3.1. Çok Katlı Binalarda Uygulamalar

Hava Atıkgaz Sistemi, çok katlı binalarda gaz ya-
kıtlı hermetik cihazlar için özel olarak tasarlanmış 
bir baca sistemidir. Yakma havası, bacanın içinde 
yekpare kanal sayesinde dışarıdan sağlanır. Hava 
Atıkgaz Sistemi EN 13384–2’ ye göre üreticinin 
beyanı doğrultusunda ve cihazın özelliklerine göre 
20 adet hermetik cihazı, tek bir bacaya bağlama 
imkânı sunar. Üretici firmaların kendi beyanı ile 
birlikte daha da fazla ve yüksek katlı binalarda uy-
gulamalar mevcuttur.

3.1.1. Çok katlı binalarda hava atıkgaz sistemi

Hava Atıkgaz Sistemi hafif beton blok ve seramik 
iç borudan oluşan bir sistemdir. Seramik iç borula-
rı 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 25 cm ve 30 
cm çaplara kadar bulunmaktadır.

Basit olan Hava Atıkgaz Sistemlerinde farklı ola-
rak bu sistemin alt kısmında atıkgaz borusu ile 
hava şaftının arasında, basınç dengesini sağlayan 
bir boşluk bulunmalıdır.

Çok yüksek katlı binalarda, gaz yakan yakıcı ci-
hazlar Hava Atıkgaz Sistemi ile güvenilir şekilde 
kullanılabilir.

Seramik uygulamada, iç içe olan borular gaz yakan 
cihazlarda kullanılan özel kombi bağlantı modülü 
sayesinde kolay ve emniyetli bir şekilde bağlanır. 
Bağlantı parçaları basınca ve yoğuşmaya karşı sız-
dırmazdır ve hermetik cihazlarda rahatlıkla kulla-

Şekil 9. C9 tip yakıcı cihaz uygulaması
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nılabilir. Bacanın içinde oluşan yoğuşma, yoğuşma 
toplayıcısı ile tahliye edilir. 

Çap belirleme tabloları veya baca hesap progra-
mı sayesinde aynı tipte olan cihazların etkin baca 
yüksekliği, cihaz kapasitesi ve çapa göre kaç adet 
hermetik cihazın bir Hava Atıkgaz Sistemine bağ-
lanabileceği hesap edilebilir.

4. HAVA ATIKGAZ SİSTEMİNİN 
ÖZELLİKLERİ [3,5,6,7]

4.1. C Tipi Cihazların Atıkgaz Tahliyesinde 
Kullanılan Hava Atıkgaz Sistemleri 

4.1.1. Tasarım

Sistem; atık gazın dışarı atılışını ve yakma havası-
nın da C tipi cihaza rahat bir şekilde girişine imkân 
sağlayacak konsantrik düzende yapılandırılacaktır. 
Cihazların sisteme bağlantısı özel bağlantı aparatı 
ile yapılmalıdır. Sistem boyutları üretici firma ta-
rafından cihaz sayısı, kapasite ve baca yükseklikle-
rine göre TS EN 13384-2’ye göre hesaplanmalıdır. 

4.1.2. Atıkgaz tahliye kanalı 

Atık gazın tahliye edileceği iç kanal yüksek ısı, asit 
ve nemden etkilenmeyen malzemeden yapılma-
lıdır. Metal borular akredite kurumlar tarafından 
test edilmiş ve TS EN 14989 veya TS EN 1856 onay 
belgesine, Seramik borular akredite kurumlar tara-
fından test edilmiş ve TS EN 1457 onay belgesine 
sahip olmalıdır. Metal borular birbirine kelepçe-
lerle, seramik borular birbirine refrakter özellikli 
aside dayanıklı yapıştırıcı ile sabitlenmelidir(Şekil 
10).

4.1.3. Hafif beton blok (şaft )

Hava alma kanalını oluşturacak beton blok fark-
lı çaplar için özel olarak boyutlandırılmalı ve ci-
hazların hava akışına müsaade edecek boyutlarda 
olmalıdır. Hafif Beton Bloklar akredite kurumlar 
tarafından test edilmiş ve TS EN 12446 onay bel-
gesine sahip olmalıdır.

4.1.4. Mesafe tutucular

Seramik boru ile beton blok arasında hava boşluğu 
oluşturmak ve seramik borunun dengede durması-
nı sağlayan mesafe tutucular paslanmaz çelik mal-
zemeden yapılmalıdır. (Şekil 11)

4.1.5. Cihaz bağlantı adaptörü

C tipi cihazların hava atık gaz sistemine bağlanma-
sını sağlar. Yakma havasının sistemden alınmasını 
sağlarken atık gazın iç seramik boruya iletilmesine 
imkân tanır. Adaptörün gaz sızdırmazlığı sağlan-
mış olmalıdır. (Şekil 12-13)

4.1.6. Yoğuşma toplayıcı

Seramik boru hattının temelinde bulunan yoğuşma 
toplayıcı atık gaz hattında oluşabilecek yoğuşma 
sıvısının tahliyesine imkan sağlar. Montaj esnasın-
da beton blokta açılacak boşluktan yoğuşma sıvısı 
özel bir boruyla tahliye edilir.

Şekil 10. Hava atıkgaz sistemi kesiti

Şekil 11. Hava atık gaz sistemi bileşenleri
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4.1.7. Beton veya metal kapak

Beton veya metal kapak ile atık gaz ve yakma ha-
vası farklı kanallardan yönlendirilir. Bu eleman 
yakma havası ile atık gazın birbirine karışmasını 
engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Sistemin çatı 
üzerindeki yüksekliğine göre rüzgâr ve deprem 
gibi yanal yüklerden etkilenmeyecek şekilde güç-
lendirilebilmelidir.

Şekil 14. Kapak

4.1.8. Hava atıkgaz sisteminde ısı yalıtımı 

Hava Atık gaz Sistemi dışta ve içte bulunan, me-
safe tutucu bilezik ile sabitlenen bir baca veya atık 
gaz borusundan oluşmaktadır. Şaft ile baca borusu 
arasında oluşan boşluktan ısıtma cihazına yakma 
havası temin edilir.

Yakma havasının cihaza girişine kadar baca bo-
rusunun ısı yalıtımı sayesinde yanma havası ısın-
maktadır. Böylelikle atık gazın ısı enerjisinin bir 
kısmı cihaza geri aktarılmakta ve cihazın verim-
liliği artmaktadır. Cihaza ortamdaki soğuk hava 
alınmaz ise yaklaşık %3-4 verim artışı sağlanır.

5. PASLANMAZ ÇELİK–HAVA ATIKGAZ 
SİSTEMİ [7]

Paslanmaz çelikten yapılan, Hava Atıkgaz Sistem-
lerinde iç cidar AISI 316L malzemeden oluşmakta-
dır ve tamamen sızdırmazlığı sağlamaktadır.

Paslanmaz Çelikten üretilen iki farklı Hava Atık-
gaz Sistemi mevcuttur.

İlki, konsantrik uygulamadır. Bu uygulamanın en 
büyük avantajı, atık gazdan yakma havasına çok 
iyi ısı transferi sağlanmasıdır. Özellikle yüksek 
sıcaklığa sahip atıkgaz uygulamalarında sıcaklık 
farkına bağlı olarak ciddi bir enerji tasarrufu sağ-
lanmaktadır.

İki konsantrik kanaldan oluşan kapalı sistemde 
C42 veya C43 tip kullanılmaktadır.

İkincisi, yakma havası temini ile atık gaz şaftların 
ayrı uygulanmasıdır. Atık gaz şaftı ile yakma ha-
vası yan yana tasarlanmasıdır.

İç kanaldan atık gaz atılmakta iken üst kısmında-
ki dış kanaldan taze hava cihaza aktarılmaktadır. 
Kanalların ikisi de aynı basınç şartları ile çatı üze-
rinden kanalların ağızından atılmaktadır. Basınç 
dengesini sağlamak için alt kısımda iki kanal bağ-
lanmıştır.

5.1. Malzeme

Malzemenin dayanıklılığı açısından, iç kısımdaki 
atık gaz borusu AISI 316 L/Ti Paslanmaz Çelik ve 
yakma havası temini için gerekli olan boru AISI 
304 veya alüminyum çinko olabilir.

5.2. Bağlantının Avantajları

Kapalı cihazlar kullanıcıya daha fazla güvenlik 

Şekil 12. Cihaz bağlantı adaptörleri

Şekil 13. Cihaz bağlantı adaptörlerinin uygulaması
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sağlar. Karbonmonoksit zehirlen-
mesi ortadan kalkmaktadır. Cihaz 
ile atık gaz borusu kapalı bir sis-
tem oluşturmaktadır. C42 ve C43 
tipi sistemlerde yakma havasını 
doğrudan dış ortamdan almakta 
ve atık gazı da dışarıya atmak-
tadır. Böylece bir hava atık gaz 
sistemine birden fazla bağlı olan 
cihazın bağlanması durumunda 
atık gazın geri tepmesi de önlen-
mektedir.

5.3- Bağlantı Elemanı

Bağlantı elemanları fabrika da 
imal edildiği için tam sızdırmazlı-
ğı sağlamaktadır. Cihaz imalatçı-
sına muhakkak maksimum yatay 
bağlantı uzunluğu sorulmalı ve 
ona göre tasarlanmalıdır.

5.4- Kontrol / Denetim

Sistem en az yılda bir kontrol edilmelidir. Özellikle 
yoğuşma sıvısı, yağmur ve atık suyun boşalmasına 
dikkat edilmelidir. Temizleme kapısından bir ayna 
ile baca şaftında tıkanıklık olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

Kurum ve kül, paslanmaz çelik hava atık gaz sis-
temlerinde kesinlikle bulunmamalıdır.

5.5. Montaj

• Montajı imalatçının beyan etmiş olduğu mon-
taj kılavuzuna göre yapılmalıdır.

• Montaj ile ilgili tüm sorumluluk montajcılara 
aittir.

Paslanmaz Çelikten yapılan bir Hava Atık gaz Sis-
temin uygulanacak olan şaftı ile bacanın dışı ile en 
az 50 mm mesafe olmalıdır.

5.6. Boyutlandırma

Paslanmaz Çelik Hava Atık gaz Sistemine bağlana-
cak olan cihaz sayısına ve kapasitelerine göre tespit 
edilmiştir. Toplam bacaya bağlanabilir cihaz sayısı 
20 adettir. Her katta 1 veya 2 cihaz bağlanabilir.

Buna göre belirlenmiş olan boyutlandırma tablosu 
her imalatçı kendi beyan etmektedir ve kurulum 
aşamasında beyana tam olarak uyulmalıdır.

Şekil 15. Paslanmaz çelik malzemeden hava atık gaz sisteminin 
uygulaması

Tablo 1- Paslanmaz Çelik Malzemeden Hava Atıkgaz Sistemi Boyutlandırması

Cihaz adedi
Atık Gaz Tahliye
Borusunun Çapı

(mm)

Yakma Havası
Borusu Çapı

(mm)
20 kW 25 kW 30 kW 35 kW

2-4 2 - - 150 285
5-8 3-5 2-4 2-3 180 340

8-10 6-7 5-6 4-5 200 375
11-16 8-13 7-11 6-9 250 470
17-20 14-19 12-16 10-14 300 565

Bu ebatlar aşağıdaki hususlar için uygulanır :
- Bütün dikey eksendeki düz borular
- Son cihaz bağlantı noktasıyla baca şapkasının üst noktası arasındaki minimum mesafe 2 m olmalıdır.
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6. UYGULAMA DETAYLARI [2,3,5,6,7,8]

6.1. Hava Atıkgaz Sistemi Uygulaması

6.2. Hava Atıkgaz Sisteminde Stabilite

Hava Atıkgaz Sisteminin dış kısmını oluşturan be-
ton bloklar çimento harcı ile örülerek bağlanmak-
tadır. Hava Atıkgaz Sisteminin statik mukavemeti 
katlar arasında yapılan bağlantılarla sağlanmak-
tadır. Bununla birlikte en önemli olan kısım ise 
sistemin çatı üzerinde kalan kısmıdır. Çatı çıkışı-
nın üzerinde olan kısmının kendi ağırlığı, rüzgar 
yükü ve deprem etkisi de dikkate alınarak beton 
bloklar birbirlerine çelik takviye setleri (nervürlü 
çelik takviye) ile eğilmeye karşı sabitlenirler. Uy-
gulamada beton blokların dört köşesinde bulunan 
bağlantı deliklerinden çelik takviye setleri, baca-
nın çatı çıkış yüksekliğinin en az iki katı uzun-
luğunda olacak şekilde bağlanırlar. Daha sonrada 
çelik bağlantı seti ile beton blok arasındaki boşluğa 
sıvılaştırılmış harç ile doldurulur ve donması bek-
lenir. Amaç, hava atıkgaz sisteminin statik muka-
vemetini sağlamaktır. 

Şekil 18. Hava atıkgaz sisteminin sabitleme detayı

Tablo 2 çatı üzerinden baca yüksekliğine bağlı ola-
rak bacanın eğilmesini önlemek için kullanılması 
gerekli bağlantı seti (saplama) uzunluğunu ifade 
etmektedir.

Şekil 16. Bina içi hava atık gaz sisteminin uygulaması

Şekil 17. Bina dışı hava atık gaz sisteminin 
uygulaması



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 191 - Temmuz/Ağustos 202256

Şekil 19. Hava atıkgaz sisteminin çatı üstü uygulama 
detayı

6.4. Hava Atıkgaz Sisteminde Çatı Geçiş 
Detayı

Çatı geçiş detayı özellikle yanıcı malzemeye olan 
mesafe açısından çok önemlidir. Ürün etiketlerin-
de tanımlanmış olan mesafe değerlerine çok dikkat 
edilmelidir.

6.3. Hava Atıkgaz Sisteminde Çatı Üstü Uygulama Detayı 

Tablo 3. Seramik Boru Çapına Göre Çatı Üstü Ekipmanlarının Boyutları

Çap ∅ cm D mm A mm K mm U mm
14 140

360 490 600
16 160
18 180

400 550 640
20 200
25 250 480 610 740
30 300 550 670 810

Şekil 20. Seramik malzemeden hava atıkgaz 
sisteminin çatı geçiş uygulama detayı

 

Tablo 2. Seramik Boru Çapı ve Baca Yüksekliğine Göre Kullanılacak Bağlantı Seti Uzunluğu

Seramik Boru Çap 
∅ cm

Çatı üzerindeki baca yüksekliği (metre)
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

14
8,80 8,20 6,80 6,00 5,50

16
18

10,00 9,60 8,00 7,00 6,00
20
25 12,30 12,25 10,25 8,90 8,00
30 13,50 13,50 12,00 10,50 9,30
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Sızdırmazlığı sağlayabilmek için, bacanın çatı 
çıkışından birkaç santim yukarıya fırtına bilezi-
ği ayarlanarak vida ile sabitlenir. Daha sonra çatı 
malzemesi ile baca malzemesi arasında kalan boş-
luk poliüretan köpük ile doldurulur ve fırtına bi-
leziğinin üst kısmından su sızmasını önlemek için 
fırtına bileziği ile baca malzemesi arasındaki boş-
luk silikonlanır.

Düz çatılarda sızdırmazlık alüminyum sac çatıya 
sabitlenerek sağlanır. 

Şekil 21. Paslanmaz çelik malzemeden hava atıkgaz 
sisteminin çatı geçiş uygulama detayı

Eğimli çatılarda kurşun malzemeden flanş uy-
gulanmalıdır ve sızdırmazlık sağlayacak şekilde 
monte edilmelidir. 

Şekil 22. Paslanmaz çelik malzemeden hava atıkgaz 
sisteminin çatı geçiş uygulama detayı (eğimli çatı 

detayı)

Örülmüş şaft içinde geçen bacadaki şaftın kapatıl-
ması için paslanmaz çelik saçtan dört adet ankraj 
ile sabitlenmektedir.

Şekil 23. Paslanmaz çelik malzemeden hava atıkgaz 
sisteminin çatı geçiş uygulama detayı (tuğla baca 

detayı)

6.5. Hava Atıkgaz Sisteminde Yakıcı Cihaz 
Bağlantı Detayları 

Yakıcı Cihaz Bağlantısı yapılırken dikkat edilmesi 
gereken hususlar;

1. Hava atıkgaz sistemine üreticinin beyanı doğ-
rultusunda ve cihazın özelliklerine göre 20 
adet cihaz bağlanabilir.

2. Maksimum yatay bağlantı uzunluğu 1,4 metre 
olmalıdır.

3. Orijinal bağlantı adaptörleri kullanılmalıdır.

Şekil 24. Hava atıkgaz sisteminde yakıcı cihaz 
bağlantı detayları
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Hava Atıkgaz Sisteminin hareket etme durumu söz 
konusu değilse;

Şekil 25. Hava atıkgaz sisteminde yakıcı cihaz 
bağlantı detayları

Yakıcı cihazın hareket etme durumu söz konusu 
değilse;

Şekil 26. Hava atıkgaz sisteminde yakıcı cihaz 
bağlantı detayları

Aynı katta iki yakıcı cihaz bağlanması durumunda;

Şekil 27. Hava atıkgaz sisteminde yakıcı cihaz 
bağlantı detayları

İki yakıcı cihaz bağlanması durumunda bağlantı 
yükseklikleri;

Bir kattan hava atıkgaz sistemine en fazla dört ya-
kıcı cihaz bağlanabilir. Ancak bağlantıların karşı 
karşıya getirilmesi durumunda iki yakıcı cihaz 
arasındaki bu mesafe en az 30 cm. olmalıdır. Bağ-
lantılar karşılıklı değil ise bu mesafe iki yakıcı ci-
haz arasındaki mesafe en az 30 cm. olmalıdır[6].

Şekil 28. Hava atıkgaz sisteminde yakıcı cihaz 
bağlantı detayları

7- HAVA ATIKGAZ SİSTEMLERİNDE 
KONTROL EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR

Hava Atık gaz Sistemlerinin ilk kontrol noktası, 
çatıdan havanın girip girmediği yani şapka mon-
tajının düzgün bir şekilde yapıldığı ve yanma ha-
vası girişini doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilir. Daha sonra her bir katta bulunan 
yakıcı cihazların sisteme bağlantı noktalarında 
sızdırma olup olmadığı yani baca giriş adaptörle-
rinin bağlantıları düzgün ve sızdırmaz yapıda olup 
olmadığı kontrol edilir. Son olarak ta sistemin alt 
kısmında bulunan temizleme kapısı borusu üzeri-
ne açılması gereken basınç dengeleme boşluğunun 
açılıp açılmadığı ve yoğuşma giderinin bağlantısı 
kontrol edilir.
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SONUÇ

Ülkemizde her yıl yüzlerce Hava Atıkgaz sistemi 
uygulanmaktadır. Ancak uygulama detayları ko-
nusunda ciddi anlamda yetersizlik söz konusudur. 
Hava Atıkgaz sistemlerinin özellikle de seramik 
uygulamalarındaki yapılan yanlışlıkların düzel-
tilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkılıp 
tekrar yapılmasından başka çözüm yoktur. Hava 
Atıkgaz sisteminin doğru uygulanmasında, uygu-
layan personelin mesleki yeterliliğe sahip yetkin 
personel olması, baca kesit hesaplarının doğru 
olması, kullanılan malzemelerin yapı malzeme-
leri yönetmeliği gereğince CE işaretli olması çok 
önemlidir. Aynı zamanda bu sistemleri kontrol 
edecek muayene personellerinin yetkinliği büyük 
önem taşımaktadır.
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Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin 
Bir Yaklaşım- HVAC Uygulamalarında Konfor 
Bölgesi Tanımı

ÖZ

Bu çalışmada, HVAC uygulamalarında sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl 
nem ayar değeri kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımının, konfor 
koşullarından taviz verilmeden sürdürülebilir yüksek enerji performansı üzerindeki 
etkisi ve tüketilen ısıl enerji üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
Değerlendirme özellikle ofis ve benzeri ticari binalarda oldukça yaygın olarak 
kullanılan %100 taze hava sağlayan bir HVAC uygulaması göz önüne alınarak 
yapılmıştır. Tipik kullanımı olan bu HVAC uygulaması için psikometrik diyagram 
üzerinden enerji tüketim miktarları mukayeseli olarak irdelenmiş ve konfor bölgesi 
fonksiyonu kullanımının bir yıllık süre boyunca elde edilebilecek potansiyel enerji 
kazanımı incelenmiştir. Yapılan çalışmada kişisel konfor algısı ve konfor ile ilgili 
tanımlayıcı kriterler yanı sıra enerji direktiflerinin bu bakış açısı ile ilgili olabilecek 
tanım ve yaklaşımlarına da yer verilmeye çalışılmıştır.
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ABSTRACT

In this study, the effect of using the Comfort Zone function on sustainable high en-
ergy performance without compromising comfort conditions and its effects on con-
sumed thermal energy were evaluated in HVAC applications instead of constant dry 
thermometer temperature and relative humidity setting value control.
The evaluation was made by taking into consideration a HVAC application, which 
provides 100% fresh air which is widely used in offices and similar commercial 
buildings. For this HVAC application with typical usage, the energy consumption 
amounts are examined on a psychometric diagram and the potential energy gain 
which can be obtained during one-year use of comfort zone function is investigated. 
In this study, the definitions and approaches of the energy directives that may be 
related to this perspective are tried to be included as well as the descriptive criteria 
related to the perception of personal comfort and thermal comfort.
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1. GİRİŞ

Günümüzde daha az enerji tüketen, net sıfır enerji-
li veya sürdürülebilir çevre dostu bina tasarımı ya-
pabilmenin en önemli gerekliliklerinden biri “Bina 
Otomasyon Sistemleri’dir. Tüm enerji direktifi ve 
yönetmeliklerinde bina otomasyon sistemlerinin 
gerekliliğine vurgu yapılırken maalesef tasarım, 
uygulama ve işletme aşamalarında nasıl ve ne tür 
bir bina otomasyonu içeriği olacağına yönelik çok 
net tanımlamalar söz konusu değildir. Mekanik te-
sisat alanında teknoloji, işletici talepleri, kodlar ve 
tasarım hedefleri sürekli değişiyor olmasına rağ-
men BMS ile ilgili BEP ve Avrupa EPBD (Energy 
Performance Buildings Directive) enerji direktif-
leri eki olan EN 15232 Standardı haricinde detaylı 
ve yönlendirici bir tanımlama söz konusu değildir. 
EN 15232 Standardı Bina Otomasyon ve Kontrol 
Sistemlerinin işlev ve fonksiyonlarının, binanın 
enerji performansı üzerine etkisini değerlendirmek 
için kullanılacak yöntemleri tanımlar. 

İster BMS teknolojisinin geliştirildiği yıllardan 
beri süre gelen geleneksel deneyimler ister EN 
15232 Standardı içeriği kontrol fonksiyonlarının 
tamamı incelendiğinde iç hava konforunu temin 
eden kontrol fonksiyonlarında alışılagelmiş sabit 
bir kuru termometre sıcaklık değeri (20-24 °C) ve 
bağıl nem değeri (40-60%rH) kullanılmaktadır.

Bu yaklaşım; işletmeci personelin HVAC sistemle-
rini daha kolay yönetebilmesine olanak sağlarken 
enerji verimliliğinin arttırılması ve optimize edil-
mesin de olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu ma-
kalede bu olumsuzlukların; sabit kuru termometre 
sıcaklığı ve bağıl nem ayar değerlerine bağlı olarak 
değil de, gelişen teknolojilere paralel olarak psiko-
metrik diyagram üzerinde tanımlı bir konfor böl-
gesi tanımına bağlantılı olarak kontrol edilmesinin 
faydaları üzerinde durulacaktır. 

2. KONFOR İLE İLGİLİ GENEL 
BİLGİLER

Konfor, dış ortam etkilerinden kaynaklanan fizik-
sel iyilik halidir. Konfor duygusu özneldir: fizyo-
loji ve psikolojik etkiler onun içinde bir rol oynar. 
Konforlu odalar genellikle içlerindeki insanların 
verimliliğini artırır. İnsanların rahat bulduğu bir 
ortamın kesin bir tanımı yoktur. Her zaman bireye 
bağlıdır.

Bununla birlikte, hijyenik ve termal oda hava kali-

tesini birbirinden ayırt edersek, insanların gerçek-
ten nasıl hissettiğini hesaba katmaksızın konfor 
sağlanamaz.

Tipik şikayetler şunlardır:

• Gittikçe artırılan ve alışılmış olandan daha 
yüksek hava değişimiyle bile çok az temiz 
hava.

• Çok kuru hava, %60 nemde bile. Bunun nede-
ni boğazda mukoza zarının kurumasına neden 
olan aşırı entalpidir. Nemlendirmedeki bir ar-
tış bile bu durumu engelleyemez.

• Oksijen içeriğinin dışarıdaki havadan farklı 
olmadığı kanıtlanmasına rağmen, oksijen ek-
sikliğidir.

İnsan solunumu aşırı ısı kaybını önlemek için ev-
rimleşmiş ve dönüşmüştür. Nazal ve solunum yol-
larımız, ısı ve nem değiştiren mükemmel bir ters 
akışlı (karşı akım/counter-current heat exchanger) 
ısı değiştiricileridir.

2.1. Tazeliği ve Canlılığı (Freshness) Nasıl 
Algılıyoruz?

Tazelik, çok önemli bir fizyolojik etkiye sahip olan 
mukozada bir soğutma uyaranı ve harekete geçi-
renidir. Yalnızca mukoza zarının yeterince soğu-
tulması durumunda, akciğerlerdeki sıcak ve nem-
li hava, yoğunlaşır ve mukoza zarını nemli tutar. 
Uzun yıllar boyunca iklimlendirme mühendisleri, 
konforu garanti altına almak için geleneksel nem 
ayar değerlerinin (humidity thresholds) çok yüksek 
olduğuna dikkat çekti. Ancak, bu husus maalesef 
standartlara yansıtılmadı.

Ofis çalışmalarında optimum verimlilik için, oda 
havasının ideal olarak 6,5 ila 8,5 g/kg arasında bir 
su içeriği bulunmalıdır.

İyi oda hava kalitesini sağlamak için nem alma 
soğutmadan daha önemlidir. Konfor bölgesi üst sı-
nırı koşulu, 26 °C /%40 bağıl nem koşuludur. Bu, 
maksimum 8,5 g/kg su içeriğine ve 30-33 kJ/kg’a 
soğutmaya karşılık gelir.

Fanger tarafından yapılan son çalışmalar bu değer-
leri doğrulamaktadır. Kapsamlı çalışmalar, ental-
pinin algılanan hava kalitesi üzerindeki etkisinin, 
termal algı üzerindeki etkisinden yaklaşık 10 kat 
daha fazla olduğunu göstermiştir.

Bu, taze, hoş ve canlandırıcı hissettirecek oda ha-
vası sunmayı hedeflememiz gerektiği anlamına 
gelir. Temiz hava, serin ve yeterince nemsizleşti-
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rilmiş, mukoza zarlarını soğutan, taze ve hoş bir 
his veren havadır.

Önceki trende göre, yeni VDI4706 / 1 E 8/2009 
Standardı, algılanan hava kalitesi açısından nispi 
neme (relative humidity) daha fazla önem vermek-
tedir (madde 5,3). HVAC projelendirme ve tasarı-
mında yüksek nispi nem değerlerinin, odanın hava 
kalitesini önemli ölçüde azaltabileceği hesaba ka-
tılmalıdır. Spesifik entalpi arttıkça, kabul edilebilir 
oda hava kalitesi azalır.

2.2. Verim (Efficiency)

Nem almanın yapılması veya arttırılması, daha 
yüksek soğutma masraflarının meydana geleceği 
anlamına gelmez. Klima endüstrisinde uzun yıl-
lardan beri uygulanmakta olan 12 °C’ye kadar so-
ğutma ve nem alma, 8 ila 10 °C (Orta Avrupa’da) 
ortalama yıllık sıcaklığa olan yakınlığı nedeniyle 
tavandan su ile soğutmaktan-chilled beam system- 
çok daha verimlidir. Serbest dış hava soğutmalı-
free cooling- tüm havalı sistem, geleneksel tavan-
dan su soğutmasından-chilled beam system- üç 
veya dört kat daha ucuz olabilmektedir. 

Standartlar, odadaki insanların %15’inin memnun 
olmadığı durumlarda bile hava kalitesini iyi olarak 
sınıflandırır, ancak bu, soğutma eğrisini kullana-
rak %5’e düşürülebilir (Fanger). Bunun için 30-33 
kJ/kg’a kadar soğutma ve nem alma yapmak gere-
kebilir.

Dış hava miktarının artırılmasının sağlık, konfor 
ve üretkenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahip ol-
duğu açıktır. Verimliliği artırmaya çalışırken ve 
teşvik edici olurken hava miktarını düşürmemeli-
yiz. Bu ek maliyetler, üretkenliği artıran mali fay-
daya kıyasla düşüktür. Bu çeşitli simülasyonlar ile 
gösterilmiş ve kanıtlanmıştır.

2.3. Ortam Sıcaklığı Konforu Nasıl Etkiler?

Bir odadaki (duvarlar, radyatörler, pencereler, mo-
bilyalar) çevredeki tüm yüzeylerin ortalama sı-
caklığı, insan vücudu ısısının düzenlenmesi için 
gereklidir. Çeşitli çevreleyen yüzeyler arasındaki 
sıcaklık farkları çok düşük olmalıdır, böylece vü-
cut tüm yönlerde ısıyı eşit olarak yayabilir. Soğuk 
tavanlar ve sıcak duvarlar, sıcak tavanlardan veya 
soğuk duvarlardan daha konforludur.

Büyük pencereli hacimlerde (restoranlar gibi), so-
ğuk cam yüzeyleri ile insanlar arasındaki ısınım 

yoluyla olan aşırı ısı transferinin yarattığı rahatsız-
lık-üşüme, asimetrik ısınım alanlarının neden ol-
duğu konforsuzluk için tipik bir örnektir. Asimet-
rik veya üniform olmayan ısınım alanı, bulunulan 
hacmi çevreleyen (duvarlar, taban, tavan, pencere-
ler) veya hacimde bulunan cisimlerin (makinalar, 
ürünler) aşırı sıcak veya aşırı soğuk yüzeylerinden 
oluşabilir (bakınız Şekil 1).

Şekil 1

Ayaklarımızın tabanı da önemli ısı reseptörleridir, 
yani yerden ısıtma, vücudun kendi sıcaklık regü-
lasyonunu bozabilir. 20 °C’lik oda sıcaklığında, 
zemin sıcaklığı yavaş aktivitedeki insanlar için 
ISO normlarına göre 26 °C’nin üzerinde olmaması 
gerektiği, geçtiği zaman rahatsız olmaya başlanıl-
dığı (bakınız Şekil 2) ve bu sıcaklık eşiği altındaki 
değerlerde insanların %90’dan fazlasının kendini 
konforlu hissettiği belirtilmektedir (bakınız Şekil 
3). ASHRAE 55-81 Standardı’nda ise konforlu ta-
ban sıcaklığı, 18-29 °C arasında verilmiştir. 

Şekil 2
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Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6

Şekil 3

Kullanılan alanlardaki (occupied areas) ısınmadan 
tasarruf etmek için ıssız, tenha ve işlek olmayan 
dış bölgelerde 35 °C’lik taban sıcaklıklarına çıkıla-
bilir. Öte yandan, zemin sıcaklıkları 17–18 °C’nin 
altına düşmemelidir, çünkü ayak bileği alanındaki 
birçok sıcaklık reseptörü, insan vücudunun sıcak-
lığa hassas önemli bir bölümünü oluşturur (Şekil 
2). Aşırı sıcak veya soğuk döşemeye basan insan-
ların ayaklarında hissettikleri yerel konforsuzluk-
tan ötürü taban/döşeme sıcaklık kontrolü, konfor-
suzluğa neden olan önemli parametrelerden biridir 
(bakınız Şekil 4 ve Şekil 5).

Bu, yerden ısıtma sistemlerini planlarken ve bo-
yutlandırırken özellikle önemlidir. Bu nedenle, 
Avrupa DIN EN 1264-2 Standardı (Kasım 1997), 
ulusal standartlarla daha da kısıtlanabilecek yerden 
ısıtma sistemi için aşağıdaki üst sınırları belirtir:

• Kullanılan alanlar (occupied areas) için             
29 °C’den fazla olmamalıdır.

• Banyolar için 33 °C’den fazla olmamalıdır.
• Dış bölgeler için 35 °C’den fazla olmamalıdır.
Aşağıdaki Şekil 6’da ortalama duvar sıcaklığı-
nın odanın tüm yüzeyleri için benzer, İzafi nem           
Rh:30-70% aralığında iken ve hava hızı V:0-20 
cm/s iken konfor düzeyi dağılımı gösterilmiştir.

2.4. Oda Hava Hareketi

İnsan vücudu sıcaklık algısı, yakın çevresinde 
bulunan havanın hareketinden etkilenerek oluşur. 
Vücudun bir kısmının hava akımı ile istenilmeyen 
ısı kaybına maruz kalması, esinti (Draught) olarak (W. Frank)
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tanımlanan, en önemli yerel konforsuzluk kaynak-
larından biridir. Sıkıntı çekmemize yol açan yük-
sek hava hızları, önemli ısı kaybına ve rahatsızlığa 
yol açabilir. Aşırı hava hızlarından doğan ısıl kon-
forsuzluk, yapılarda olduğu gibi, uçak, tren, otobüs 
vb ulaşım araçlarında da ortaya çıkmaktadır. Aşırı 
hava hızlarının, büro ve diğer çalışma yerlerinde 
karşılaşılan en önemli konforsuzluk kaynağı oldu-
ğu, bu hissedildiği zaman insanların ya hava sıcak-
lığını arttırmaya ya da havalandırmayı kapatmaya 
yöneldikleri belirtilmiştir. 

10 ila 20 cm/s’lik hava hızları bile, oturan insan-
lara rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, bu değer -20 
cm/s- kapalı odalarda hava hareketi açısından bir 
sınır olarak düşünülmelidir. Tamamen sabit ve ha-
reketsiz çalışırken, bu hız limiti 10 cm/s’ye düşürü-
lebilir (bakınız Şekil 8).

Aşağıdaki konfor alanı grafiği, oda sıcaklığı art-
tıkça, hava hızının vücut ısısının daha iyi yayıl-
ması ve konfor düzeyinin temin edilebilir olması 
için arttırılabileceğini göstermektedir. Bununla 
birlikte, hava hareketi olmadan veya düşük hız ko-
şullarında, konfor aralığı sadece 23 °C’lik bir oda 
sıcaklığına ulaşır.

Aşağıdaki Şekil 7’de ortalama duvar sıcaklığı      
tW: 19,5-23 °C ve İzafi nem Rh: 30-70% aralığında 
iken konfor düzeyi dağılımı gösterilmiştir.

Infiltrasyon ve exfiltrasyon (hava kaçakları) ben-
zer şekilde sık görülen konfor bozukluğu neden-
leridir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar önemli 
miktarda hava hareketlerinden kaçınılmalıdır. 

Kontrollü havalandırmayla birlikte iyi bir ısı trans-
fer katsayısına sahip sızdırmaz (hava geçirmeyen) 
camlar, konforu sağlamak için en iyi yoldur.

2.5. Algılanan Sıcaklık

Oda hava sıcaklığı (tL) ve ortalama duvar yüzey 
sıcaklığı (tW) vücut ısısı kaybı üzerinde yaklaşık 
olarak aynı etkiye sahiptir. Bunların ortalama de-
ğeri, insan konforunu tanımlayan “algılanan sıcak-
lık” tE’yi belirler.

tE = (tL + TW)/2

tW ve tL sıcaklıkları birbirine yaklaştıkça (en faz-
la <3 °C) ve bu değerler 21–22 °C’ye yaklaştıkça, 
daha düzgün ve dolayısıyla daha rahat vücut ısı 
dağılımı olur. Vücutta eşit olmayan termal ışınım 
sıcaklığı, örn. sıcak bir radyatörün veya soğuk bir 
pencerenin yanında bulunmak rahatsızlık yaratır.

Yazın oda havasından daha soğuk olan duvarlar 
hissedilen konforu arttırır. Kışın ise duvarlardan 
daha sıcak olan oda havası hissedilen konforu art-
tırır. 

Hoş olmayan soğuk ışınım sıcaklığı (özellikle pen-
cereler kaynaklı) olarak algıladığımız şey, aslında 
vücut ısı kaybındaki artıştır.

2.6. Sıcaklık Tabakalaşma (Temperature 
Stratification)

Farklı sıcaklık, boyut ve konumlardaki ısıtma yü-
zeyleri, bir odada farklı sıcaklık profillerine neden 
olur. İdeal sıcaklık profiline olabildiğince yakın-Şekil 7

Şekil 8
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laşmak için, odadaki termal ışınım sıcaklığı hem 
yatay hem de dikey yönde zaman içinde eşit ve sa-
bit olmalıdır.

2.7. Konfor Verilerinin Özeti

Aşağıdaki ideal değerler, ev ya da ofis gibi hareket-
siz çalışma ortamları için uygundur

• Oda sıcaklığı tL = 22-24 °C, ±2 K

Şekil 9

Şekil 10

• Zemin sıcaklığı tFB = 23-24 °C, < 29 °C
• Duvar/tavan sıcaklığı tW = tD = tL, ±3K
• Ortalama hava hızı vL <0,2 m/s
• Havanın bağıl nemi rh = 35-65%

3. ÖRNEK HVAC UYGULAMASI

3.1. Genel İşlev ve Fonksiyonlar
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Klima santralı hava debisi 28.540 m3/h olup 
İstanbul’da bir ofis binasında genel hacim-ortak 
alan iklimlendirmesi olarak hizmet verecektir. Her 
iki fiziki değişken (sıcaklık ve nem) için üfleme ve 
dönüş havası ayar değerleri sabit olup; dönüş hava-
sı tasarım değerleri 21 °C-24 °C ve 45%Rh’dir. 

Şekil 9’da gösterilmiş sistem aşağıdaki bileşenlere 
sahip, besleme ve dönüş havalı bir sistemdir:

• Isı geri kazanım ünitesi-plakalı tip ve don ko-
ruması için yönlendirme damperli

• Isıtma serpantini
• Soğutma serpantini
• Nemlendirici
• Frekans konvertörlü üfleme fanı
• Frekans konvertörlü egzoza fanı
• Taze hava ve egzoz havası damperleri
• Taze hava ve dönüş havası filtreleri
• Besleme ve dönüş havası motorlu yangın dam-

perleri
Amaç, iklimlendirme ünitesi çıkışında yukarıda 
belirtilen özelliklere sahip, Şekil 10’daki psiko-
metrik diyagramdaki değerleri gerçekleştirecek, 
şartlandırılmış ve rahatlık hissi veren taze hava 
miktarına sahip iklimlendirme havası sağlamaktır. 

3.2. Standart Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Plakalı tip ısı geri kazanımlı %100 taze hava sağ-
layan klima santralı, kontrol panosu veya BMS 
üzerinden çalıştırıldığında öncelikle frekans kön-
vertörlü üfleme ve egzoz fanları (değişken debili 
veya sabit debili çalışmaya uygun) devreye girer ve 
bağlantılı olarak hava alış ve atış damperleri tam 
açık konuma gelir. Sistemin çalışması ile sıcaklık 
ve nem kontrolü emniyetli konumdan (%100 kapalı 
konum) otomatik konuma geçer ve aktif olur.

Üfleme havası sıcaklığı ölçüm elemanının (Tzu) 
ölçtüğü sıcaklık değeri ile üfleme havası sıcaklığı 
ayar değeri (XSzu) arasındaki sapmaya bağlantı-
lı olarak ısıtıcı ve soğutucu serpantin iki/üç yollu 
motorlu vanaları ardışık olarak konumlandırılır. 
Dönüş havası sıcaklığı ölçüm elemanın (TAB) 
ölçtüğü sıcaklık değeri ile dönüş havası sıcaklığı 
ayar değeri (XSAB) arasındaki sapmaya bağlantılı 
olarak üfleme havası sıcaklığı ayar değeri (XSzu) 
kaydırılır. Bu fonksiyon dönüş havası sıcaklığına 
bağlı üfleme havası sıcaklığının ardışık olarak 
(cascade control) ayarlanması olarak tanımlanır. 

Yaz koşullarında soğutucu sıcaklık kontrolü için 
BEP Yönetmeliği’nin zorunlu kıldığı dış hava yaz 
kompanzasyonu uygulamasına, enerji tüketimi 
açısından çok yararlı olmasına karşın hesaplamayı 
daha da karmaşık hale getirmeme adına burada yer 
verilmemiştir.

Klima santralı içinde yer alan nemlendirici kont-
rolü de yine aynı prensiple dönüş havası bağıl nem 
değerine bağlantılı üfleme havası bağıl nem ayar 
değerinin ardışık olarak ayarlanması ve nemlendi-
rici oransal vanasının üfleme havası bağıl nemine 
bağlı olarak kontrol edilmesidir.

Tüm bu kontrol işlemleri için üfleme ve dönüş 
havası kanalları üzerine monte edilmiş iki adet sı-
caklık ve bağıl nem algılayıcısı kullanılmaktadır. 
Donma koruması için kullanılacak don limitleyici-
si ve fan kontrolü için gerekli üfleme-dönüş havası 
fark basınç/debi algılayıcılarından konu dışı oldu-
ğu için bahsedilmemiştir.

3.3. Konfor Alanı’nın Ayar Değeri Olarak 
Kullanımı

Ön notlarda açıklandığı gibi, konfor alanı, tekil 
sıcaklık ve nem konfor ayar değerleri yerine çok-
lu ayar noktaları sağlayarak sistemin enerjiyi yö-
netmesinde ve fiziki değişkenleri kontrol etmekte 
önemli bir rol oynar. Amaç, bölgedeki insanların 
çoğunun olumlu hissetmelerini sağlamaktır.

Optimum koşullar sadece oda sıcaklığı ve nem için 
belirli sabit bir ayar noktasında değil, aynı zaman-
da etrafındaki belirli bir aralıkta da -bakınız şekil 
11- elde edilebilir. Örneğin, sistemin verimini daha 
da artırmak için sıcaklık için 21 °C ve bağıl nem 
için %45 ayar noktaları belirli alanlarda değiştiri-
lebilir.

Giriş bölümünde konfor ile ilgili detaylar dikkate 
alınarak konfor alanı ayar değerleri, her HVAC uy-
gulaması için ayrı ayrı belirlenebilir.

Daha geniş konfor alanı tanımlamak, elde edilebi-
lecek enerji tasarrufunu arttırır. Konfor ve enerji 
verimliliği arasında her zaman bir denge kurulma-
lıdır.

Üfleme ve dönüş havası ölçülen nem ve sıcaklık 
değerlerine ve üfleme havası temel ayar değerleri-
ne bağlantılı olarak, konfor alanı etrafında uygun 
kontrol stratejilerini başlatan komutlar üretilir.
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Kontrol için seçilmesi gerekli ideal ayar noktaları;

Aşağıdaki koşullar ortaya çıkabilir: 

• Isıtma 
• Isıtma ve nemlendirme 
• Nemlendirme 
• Soğutma ve nemlendirme 
• Soğutma 
• Nemlendirme ve gerekirse tekrar ısıtma 
Isıtma talebi olduğunda, sıcaklık ayar noktası kon-
for alanının alt sınırına taşınır.

Maksimum bağıl neme yakın bölgelerde ısıtma ih-
tiyacının olması, ayar noktasını korumak için daha 
ucuz ve az enerji harcaması gerektirir.

Nemlendirme için talep olduğunda, nem kontrolü 
için ayar noktası minimum bağıl nem eğrisi boyun-
ca ayarlanır.

Soğutma talebi olduğunda, sıcaklık ayar noktası 
alanın üst sınırına taşınır.

Isıtma/nemlendirme, soğutma/nemlendirme ve 
nem alma/yeniden ısıtma gibi karışık talep oldu-
ğunda, ayar noktası, bu durum için en iyi enerji 
değerine karşılık gelen konfor alanının köşesine 
yerleştirilir.

3.4. Kontrol

Sistem, arzu edilen ortam sıcaklık ve nem değerini 
düzenlemek için iki adet ardışık kontrol döngüsü 
(besleme/dönüş havası ardışık/kaskad kontrol) kul-
lanır.

Ölçülen sıcaklık ve bağıl nem değerleri, daha sonra 
bir komut değişkeni olarak kullanılmak üzere öz-
gül nemi hesaplamak için kullanılır. Bu, nem ve 
sıcaklık kontrolünün birbirinden bağımsız olduğu 
anlamına gelir.

Besleme havası sıcaklığı da arzu edilen konfor 
şartları açısından (bakınız Tablo 1) minimum ve 
maksimum sınırlara tabidir.

Dönüş havası kontrol ünitesi, olması gereken besle-
me havası ayar değerini dönüş havasındaki kontrol 
sapmasına bağlantılı olarak hesaplar. PI karakteris-
tiğine sahip dönüş havası kontrol üniteleri/döngü-
leri, sıcaklık ve bağıl nemi ayrı ayrı düzenlemek 
için kullanılır.

Besleme havası kontrol ünitesi, üfleme havasındaki 
kontrol sapmasından nihai kontrol elemanları için 
(damper, ısıtıcı-soğutucu vanalar, nemlendirici-
nem alıcı) kontrol sinyallerini hesaplar. PID ka-
rakteristiğine sahip kontrolörler, sıcaklığı ve nemi 
düzenlemek için kullanılır.

Şekil 11. Psikometrik diyagramda “Konfor Alanı”
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Yukarıda Tablo 1’de yer alan sistemin tümü için 
kullanılacak ayar değerleri ve tanımları, mikro 
işlemcili BacNet kontroler içinde yer alan üretici 
firma yazılımcıları tarafından geliştirilmiş bir ya-
zılım modülü (bakınız Şekil 12) üzerinden sisteme 
yüklenmektedir. Otomatik kontrol uygulayıcısı 
veya sistem entegratörlerinin bu iş için özel yazı-
lım kodları geliştirmeleri de mümkündür.

Şekil 12

3.5. Tahrik Üniteleri

Isıtıcı ve soğutucu serpantin elektrikli tahrik üni-
teleri oransal kontrol sinyali ile 0-100% aralığın-
da konfor alanı ayar değerlerine bağlantılı olarak 
PID (oransal+integral+türev) kontrol edilir. Konfor 
alanı ayar değerlerinden nem alma aynı zamanda 
ısıtma ve soğutma serpantin tahrik ünitelerini de 
oransal olarak kontrol edebilmektedir.

Nemlendirici ünite, konfor alanı ayar değerlerine 

bağlantılı olarak oransal kontrol sinyali ile 0-100% 
aralığında PID (oransal+integral+türev) kontrol 
edilir.

3.6. Sistem Emniyet Ekipmanları

3.7. Hava Isıtıcı Serpantin Donma Koruması

3.7.1. Aşama

Dönüş suyu sıcaklık sensörü, sıcak suyun sıcaklı-
ğını sürekli olarak izler ve kayıt eder. Sıcaklık de-
ğeri, alt sıcaklık ayar değeri/sınırının altına düşer-
se, ısıtıcı serpantin iki/üç yollu vanası %100 açılır.

3.7.2. Aşama

Donma koruma termostatının kılcal borusu, hava 
ısıtıcı çıkışının hava tarafına monte edilir. Termos-
tat donma ayar değerine geldiğinde:

• Fanların-besleme ve dönüş- enerjisi kapanır
• Taze hava ve dönüş havası damperleri kapanır
• Isıtıcı akışkan ikincil sirkülasyon pompası ka-

panır
• Isıtıcı serpantin iki/üç yollu vanası %100 açılır

3.8. Plakalı Isı Değiştirici, Anti-Buzlanma 
Fonksiyonu (İsteğe Bağlı)

Plakalı ısı değiştirici dönüş havası çıkışındaki 
sıcaklık sensörü, ayarlanan alt sıcaklık sınırını 
aşarsa, ısı değiştirici bypass damperi açılır. Dönüş 
havası sıcaklığı üst sıcaklık limitine ulaşıldığında 
bypass damperi kapanır.

Tablo 1. Sistemin Tümü İçin Kullanılacak Ayar Değerleri ve Tanımları
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3.9. Filtre İzleme

Besleme ve dönüş havası filtrelerinin kontaminas-
yonunu izlemek için fark basınç anahtarlama ciha-
zı üzerinden bir eşik değeri ayarlanabilir. Filtre kir-
lilik değeri, bu değere ulaştığında bir bakım mesajı 
oluşturulur.

SONUÇ

Ülkemizde güncel enerji direktifi BEP ve bağlan-
tılı olarak Avrupa enerji direktifleri bilinmesine, 
uygulanmaya çalışılmasına rağmen kontrol sistemi 
ürün seçimi ve işletme senaryoları oluşturulurken 
maalesef halen HVAC Sektöründe alışılagelmiş 
yaklaşımlar söz konusudur. BEP ve EN enerji di-
rektifleri HVAC sisteminin sabit veya değişken 
debili olmasına bakmaksızın değişken debili fan 
kontrolü ve taze hava miktarı kontrolünü zorunlu 
kılmaktadır.

Yine benzer şekilde nemlendirici veya nem kont-
rolü var ise üfleme havası nem kontrolünün özgül 
neme bağlantılı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Dolayısı ile herhangi bir ilave veya farklı ürün 
kullanmaksızın standart ve mevcut -bağıl nem ve 
sıcaklık algılayıcılar- ürünler kullanılarak enerji 
direktiflerinin zorunlu kıldığı özgül nem kontro-
lü, konfor alanı yazılım makrosu ile uygulanmış ve 
gerekliliği karşılanmış olmaktadır.

Enerji direktiflerinin gereksinimlerinin karşı-
lanması yanı sıra sabit kuru termometre sıcaklığı 
ve bağıl nem ayar değeri kontrolü yerine Konfor 
Bölgesi fonksiyonun kullanımı koşullara bağlı 
olarak özellikle nem alıcı / nemlendirici kapasite 
kullanımda %41-45, soğutma ve ısıtma kapasite 
kullanımında %29-38 aralığında enerji tasarrufu 
oluşturmaktadır.

Bu tasarruf oranları, bazı işletmeci personelin bi-
reysel bilgisizlik veya duyarsızlık sonucu yaptık-
ları kullanım hataları-yaz ve kış sabit yüksek ayar 
değerleri gibi-değerlendirildiğinde daha da art-
maktadır.

Konfor Bölgesi fonksiyonu yine benzer şekilde 
tekstil, ilaç vb. proses ağırlıklı HVAC uygulama-
larındaki ayar limit aralıklarını tanımlamakta ko-
laylık oluşturmakta ve enerji kullanımının proses 

uygulamalarında da oldukça önemli miktarlar da 
azalma sağlama potansiyeline sahiptir.

HVAC uygulamalarında sabit kuru termometre 
sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri kontrolü yerine 
Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımının, kon-
for koşullarından taviz verilmeden sürdürülebilir 
yüksek enerji performansı üzerindeki etkisi ve rolü 
sebebi ile ilerleyen dönemlerde bina işletme yöne-
ticileri tarafından kabul görüleceği ve EN15232 
uygulama standarttı içersin de yer alması beklen-
mektedir.
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Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina 
Tasarımında Uygulamalar

ÖZ

Bildiri kapsamında; enerji etkin bina tasarımının en önemli süreçlerinden olan ve 
tasarım kararlarının enerji performansına etkilerini en kısa sürede ve en düşük 
maliyetle tasarımcılara sunan simülasyon araçları, kazanım ve kısıtları ile bera-
ber değerlendirilecektir. Bina enerji performansı simülasyonlarında karşılaşılan 
kısıtlar, genel olarak bina geometrisinin, bina büyüklüğünün, mekanik sistemlerin 
tasarlandığı şekliyle modelde ifade edilememesi şeklinde sıralanabilir. Bir başka 
önemli kısıt, bina yatırımcısı ve tasarım ekibinin, bina enerji performansı simü-
lasyonlarını, tasarımı ve enerji performansını geliştirmek üzere kullanılacak bir 
araç olarak görmek yerine, genellikle gönüllü yeşil bina sertifikaları kapsamında 
zorunlu olarak yaptırılan bir işlem olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Tüm 
bu kısıtlar, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden ve önerilen çözüm yolları 
ile beraber anlatılacaktır.
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ABSTRACT

Within the scope of the paper, simulation tools, which are the most important part of 
the energy efficient building design and which demonstrate the effects of the design 
decisions to the energy performance in relatively short period and budget, will be 
evaluated together with their benefits and constraints. The restrictions encountered 
in building energy performance simulations may be asserted generally as the limi-
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1. GİRİŞ

Tüm dünya verilerine bakıldığında her geçen yıl 
enerji tüketimi artmaktadır. Binalar ise küresel bi-
rincil enerji tüketiminin 1/3’ünden sorumludur [1]. 
Bu durum ülkemiz özelinde de benzerdir [2]. Do-
layısıyla, binalarda enerji verimliliği, çok yüksek 
enerji tasarruf potansiyeli içermektedir. Binalarda 
sağlanacak enerji verimliliği, aynı zamanda enerji-
de dışa bağımlılığımızı azaltması, enerjiye ayırdı-
ğımız bütçenin azalması, yeni iş sahaları yaratması 
gibi etkileriyle de oldukça önemlidir.

Binalarda enerji verimliliği birçok tasarım kara-
rına bağlıdır. Bina geometrisi, mekan organizas-
yonu, yönlenme, malzemeler, mekanik sistemler, 
aydınlatma elemanlarının seçimi gibi birçok karar 
ayrı ayrı binanın kullanım ömrü boyunca gerçek-
leşecek enerji tüketimini etkileyecektir. Binanın 
enerji performansı ise bu parametrelerin ortak so-
nucudur ve minimum enerji tüketimi için optimize 
edilmelidir. Proje tasarım ve geliştirme aşamasın-
da bu parametreler ile ilgili verilen kararlardan so-
rumlu olan birçok proje paydaşı bulunmaktadır ve 
tüm bu paydaşların, verdikleri tasarım kararları-
nın, binanın toplam enerji performansı konusunda 
fikir sahibi olmaları oldukça önemlidir.

Bir binada enerji tüketimini azaltabilmek için bi-
nanın enerji kullanım özelliklerini ve tüketim pro-
filini bilmek ve enerji kaynaklarını ve sistemini 
anlamak gereklidir [3]. Bu noktada, binanın pasif 
sistemlerinin enerji performansına etkileri, yıllık 
enerji tüketim profili, enerji sistemlerinin çalışma 
prensibi hakkında detaylı, saatlik analiz sonuçları-
na ulaşabilmek, problemli noktaları bulabilmek ve 
çözüm üretebilmek, enerji performansını artırabil-
mek üzere simülasyon programlarının kullanımı 
gerekli hale gelmektedir.

2. SİMÜLASYON DESTEKLİ ENERJİ 
ETKİN BİNA TASARIMI

Bina enerji performansı simülasyon programları, 
binada yıl boyunca gerçekleşecek ısıtma, soğut-
ma, havalandırma, aydınlatma, ekipman, kullanım 
sıcak suyu gibi farklı ihtiyaçlar için harcanacak 
enerji miktarının tahmini için kullanılan araçlar-
dır. Bu araçları kullanmak binayı enerji etkin yap-
maz, aksine bina tasarım sürecinde alınan her bir 
tasarım kararının, bu farklı enerji ihtiyacı/tüketimi 
kalemlerine etkisinin test edilebilmesini ve tasarım 
sonuçlanmadan önce binanın yıllık enerji tüketi-

minin optimizasyonunun yapılabilmesini sağlar. 
Ayrıca, binada enerji tüketimi açısından problemli 
tasarım parametrelerinin önceden belirlenmesini 
ve önlem alınabilmesini sağlar.

Enerji etkin bina, kullanıcı konforundan ödün 
vermeden, yer aldığı iklim özellikleri gözetilerek 
tasarlanmış ve ısıtma, soğutma, havalandırma, ay-
dınlatma gibi enerji ihtiyaçları minimize edilmiş 
binadır. Ancak genellikle, herhangi bir enerji tü-
rünü azaltmak için alınan önlemler, binada diğer 
enerji tüketimlerini artıracaktır. Örneğin aydın-
latma armatürlerinde kullanılan lambaların, daha 
verimli lambalarla değiştirilmesi, iç kazançları 
azaltacağından, soğutma yüklerini azaltırken, ısıt-
ma enerjisi tüketimini artıracaktır. Benzer şekilde, 
bina kabuğunda uygulanan ısı yalıtımı, ısıtma yük-
lerini azaltırken, soğutma yüklerini artıracaktır. 
Bina cephesinde, detaylı etütler olmadan uygula-
nan güneş kontrol elemanları güneş kazançlarını 
ve soğutma ihtiyacını azaltırken, ısıtma yüklerini 
artıracaktır. Binada günışığı kullanımını artırmak 
üzere kurgulanan bina kabuğu tasarımı, güneş ka-
zançlarını artırırken aydınlatma ihtiyaçlarını azal-
tacaktır. Bu durumda, binanın soğutma enerjisi 
ihtiyacının artan güneş kazançları ile artacağına 
ya da azalan iç kazançlar sayesinde azalacağına 
karar verebilmek oldukça karmaşık bir problemdir. 
Yapılacak çeşitli hesaplamalar sonucu cevap elde 
edilebilse de, günümüz koşullarında bu oldukça 
zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu noktada, 
enerji etkin bina tasarımında simülasyon araçları-
nın kullanımı kaçınılmazdır.

Bina enerji performansı simülasyon araçlarının 
kullanım alanları, temel olarak, farklı tasarım al-
ternatiflerinin test edildiği parametrik analizler, 
kullanıcı konforu analizleri ve sertifikalandırma/
derecelendirme amaçlı analizler olarak sıralanabi-
lir.

3.1. Bina Enerji Performansı Simülasyon 
Araçları ve Seçim Kriterleri

Bina enerji performansını artırmak, tüm dünyada, 
politika geliştiricilerin, araştırmacıların ve yatı-
rımcıların ortak hedefidir. Dolayısıyla geliştirilmiş 
ve geliştirilmeye devam eden birçok simülasyon 
aracı bulunmaktadır. Bazı araçlar, 30-40 yıllık bir 
geçmişe sahip olmakla beraber, gelişen teknoloji 
ve sistemlere paralel olarak sürekli güncellenmek-
tedir. 



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 191 - Temmuz/Ağustos 202272

Her bir bina, bulunduğu yer, iklim, tasarımı ve 
kullanıcılarıyla tamamen özgündür ve barındırdığı 
pasif ve aktif sistemler de binaya özgü çözümler 
içerecektir. Tüm bina enerji performansı simülas-
yon araçları, binaların yıllık enerji tüketimlerini 
tahmin etmek üzere geliştirilmiş olmakla beraber, 
binalarda kullanılabilecek tüm pasif ve aktif sistem 
hesaplarını, yüksek uzmanlık seviyesinde içerebil-
meleri mümkün değildir. Ancak, simülasyon aracı, 
basitlik ve kullanım kolaylığını; doğruluk, hassa-
siyet ve temsiliyet yeteneğini ve veri detaylılığını 
dengelemelidir [4]. Bu doğrultuda, enerji etkin 
bina tasarımında kullanılacak simülasyon aracı se-
çiminde göz önünde bulundurulması gereken kri-
terler aşağıda sıralanmıştır.

3.1.1. Simülasyon aracının doğrulanmış olması

Enerji etkin bina tasarımında kullanılabilecek, 
farklı algoritmalar kullanan bir çok simülasyon 
aracı bulunmaktadır. Teknik olarak, bir bina simü-
lasyon modelinin farklı araçlar kullanılarak elde 
edilen sonuçları, birbirinden çok farklı olmamalı 
ve çelişmemelidir. Bu doğrultuda, kullanılacak 
simülasyon aracının uluslararası geçerliliği olan 
standartlarca (ASHRAE, BESTEST ve CEN) doğ-
rulanmış olması, sonuçların güvenilirliği açısından 
oldukça önemlidir [5].

Tüm bina enerji performansı simülasyon araçları, 
binada enerji tüketimine sebep olan tüm sistem-
lerin modellenebildiği ve analiz edilebildiği simü-
lasyon araçlarıdır. Bu tür araçlarda temel olarak 
aranan özellikler ise tüm yıl boyunca, yani 8760 
saat için, hesap yapabilmesi, hesaplama aralığının 
1 saat veya daha kısa zaman dilimlerine ayarlana-
bilmesi, tüm yılı kapsayan saatlik detayda sıcaklık, 
nem rüzgar, ışınım gibi iklimsel verileri kullana-
bilmesi ve dinamik hesaplama (iteratif yöntem-
lerle, farklı ısıl zonların etkileşimini ve bir önceki 
zaman dilimi hesap sonuçlarını kullanarak) yapa-
bilmesidir.

3.1.2. Bina enerji performansı hedefleri

Enerji etkin bina tasarımında, tasarım sürecinin 
başında belirlenmiş bir performans hedefi, tasa-
rım sürecinde alınacak kararlar açısından oldukça 
önemlidir. Konulan bu hedef, binada toplam bir 
enerji verimliliğini içerebileceği gibi, bina fonk-
siyonuna, bulunduğu iklime veya benzeri sebeple-

re göre daha özelleşmiş enerji tüketim alanlarına 
yönelik de olabilir. Günışığı kullanımını artırmak, 
soğutma yüklerini azaltmak, doğal havalandırma-
dan yararlanmak gibi özelleşmiş hedeflerde, bu 
konular özelinde uzmanlaşmış, detaylı analizler 
yapabilen programlar kullanmak önemlidir. Örne-
ğin binanın havalandırma ihtiyacı, öncelikle doğal 
havalandırma teknikleri ile çözülmek isteniyorsa, 
tüm bina enerji performansı simülasyon araçları 
yerine, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) he-
sapları konusunda özelleşmiş bir araç kullanılarak 
senaryolar test edilmelidir.

3.1.3. Bina tasarım aşaması

Simülasyon programlarının çalışabilmesi için bina 
modelinin program içerisinde oluşturulması ge-
reklidir. Bina modelini oluşturmak için ise bina-
nın geometrisi, kullanılan malzemeler, kullanım 
senaryoları, iklim, çevre, mekanik sistemler, kul-
lanıcı konfor koşulları, havalandırma sistemleri, 
elektrik ve aydınlatma sistemleri, yenilenebilir 
enerji sistemleri, vb. ile ilgili birçok veri girişine 
gerek duyulur. Ancak bina tasarım sürecine bağlı 
olarak, simülasyon aracına girilebilecek veriler de-
ğişkenlik gösterecektir.

Bina tasarım aşamaları genel olarak ön tasarım, 
kavramsal tasarım, tasarım geliştirme, detaylı ta-
sarım (uygulama projesi) ve bina kullanım adımla-
rını içermektedir. Her bir aşamada tasarım karar-
ları detaylandırılmakta, dolayısı ile de simülasyon 
araçlarında kullanılabilecek daha fazla ve detaylı 
veri üretilmektedir. Aşağıda verilen Tablo 1, tasa-
rım aşamaları ile her bir aşamada simülasyon mo-
delinin içeriğini ve hangi amaçlarla kullanılabile-
ceğini özetlemektedir.

Tasarımın her aşamasında bina enerji performan-
sının ölçülmesi ve tasarım kararlarının belirlenen 
hedefe göre test edilmesi önemlidir. Ancak, tasa-
rımın erken aşamalarında, yani bina tasarımına 
ait detaylı veri bulunmayan aşamalarda, çok de-
taylı veri girişi gerektiren araçlar kullanıldığında, 
programın çalışması için gerekli olan veriler eksik 
kalacaktır. Bu durumda, eksik veriler, konunun uz-
manları tarafından belli bir varsayım yöntemi ile 
belirlenebilir; ancak, simülasyon modelini kuran 
kişi bina fiziği uzmanı değil ise, tasarım aşaması-
na, yani binaya ait veri detayına uygun simülasyon 
araçları seçmesi uygun olacaktır.
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3.1.4. Simülasyon aracı kullanıcısının uzmanlık 
düzeyi

Simülasyon destekli bina tasarımı çeşitli aşama-
lardan oluşmaktadır. Bunlar genel olarak, bina 
modelinin oluşturulduğu veri girişi, simülasyonun 
çalıştırılması, çıkan sonuçlarda hataların ayıklan-
ması ve sonuçların yorumlanması olarak sırala-

nabilir. Tüm aşamalarla bina enerji performansı 
simülasyonu uygulaması, iş gücü yoğun, zaman 
alıcı ve hata yapmaya açık bir süreçtir [6]. Tüm bu 
aşamalarda, simülasyon aracı kullanıcısının simü-
lasyon konusu üzerine uzmanlık seviyesi, elde edi-
len sonuçların doğruluğu ve güvenilirliği açısından 
oldukça önemlidir.

Tablo 1. Bina Tasarım Aşamaları Ve Her Aşamada Simülasyon Modelinin İçeriği

Tasarım Aşamaları Simülasyon Modeli İçeriği
Ön Tasarım Geometrik model yok, iklim analizi, güneş kullanım analizi, bina açıklıkları analizi, vs. yapılabilir.

Kavramsal Tasarım
Binanın genel kütlesi, yapı malzemeleri ve kullanım zaman takvimi için temel öngörüler, komşu 

binaların ve topografyanın etkisi, güneş panelleri, pencere açıklıkları analizleri, pasif tasarım 
ilkelerinin etkinliği ve HVAC seçenekleri değerlendirilebilir.

Tasarım Geliştirme Bina geometrisi, yaklaşık miktar, büyüklük ve biçimine uygun şekilde kullanılan malzemeler, 
genel sistemler ve ekipmanlar, erken görsel ve ısıl konfor analizleri yapılabilir.

Uygulama Projesi Tüm tasarım detayları, tüm bileşenleri ve kesin ölçüleri içerir, mekanik, elektrik ve strüktürel 
sistemlerin entegrasyonu yapılır. Detaylı dinamik enerji ve CFD simülasyonları yapılabilir.

Tablo 2. Çeşitli Simülasyon Araçlarının Karşılaştırılması

 Energy Plus ESP-r IDA ICE IES TRNSYS
Yük Hesabı + + + + +
Lineer olmayan sistemlerin iteratif çözümü + + + + +
Çeşitli zaman aralıklarında hesaplama + +    
Diğer CAD programlarından bina geometrisini içe 
aktarabilme + + + + +

Bina geometrisini diğer CAD programlarında 
kullanmak üzere dışa aktarabilme + + +   

Yapı malzemelerinden nem geçişinin hesaplanması +  + + +
Güneş analizleri +    +
Zonların yüzey sıcaklıkları + + + + +
Pencerelerden gerçekleşecek hava akışı analizi + +  + +
Günışığı analizleri ve aydınlatma kontrolü + + + +  
Rüzgar basıncı katsayılarının otomatik hesabı    +  
Doğal Havalandırma + + +  +
Doğal ve mekanik havalandırma    +  
Pencerelerin doğal havalandırma için kontrolü + + +  +
Yenilenebilir güneş enerjisi + +  + +
Fotovoltaik paneller + +  + +
Hidrojen sistemleri  +   +
Rüzgar enerjisi  +   +
Elektrik jeneratörleri +    +
Elektrik şebeke bağlantısı + +   +
İdealize edilmiş HVAC (Bina enerji ihtiyacı) + + + + +
HVAC sistemlerin standart kurulumu + + + + +
Karbondioksit salım hesabı   + + +
Her zon için cebri havalandırma cihazı tanımı + + + + +
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3.1.5 Simülasyon araçları karşılaştırma

Uluslararası alanda, bina enerji performansını ölç-
mek adına geliştirilmiş bir çok simülasyon aracı 
(yazılım) bulunmaktadır. Bu araçların birçoğu, 
Uluslararası Bina Performansı Simülasyonları 
Derneği’nin Amerika Şubesi tarafından hazırlan-
mış “BEST Directory” rehberi aracılığıyla karşılaş-
tırılabilir [7]. Bunun yanı sıra, birçok araştırmacı, 
kullanıcı ve geliştirici de çeşitli programları karşı-
laştırdıkları bildiri ve makaleleri yayınlamışlardır. 
Sousa’nın yayınladığı karşılaştırma tablosunun sa-
deleştirilmiş bir özeti de aşağıdaki Tablo 2’de ve-
rilmiştir [8]. Bu tabloda, Amerikan Enerji Bakanlı-
ğı tarafından 1970’lerden beri geliştirilmekte olan 
açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan Energy Plus [9], 
İngiltere Strathclyde Üniversitesi tarafından yine 
1970’lerden beri geliştirilmekte ve yine açık kay-
nak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan ESP-r [10], 
İsveç’li özel bir firma tarafından 1990’lı yıllardan 
beri geliştirilmekte olan IDA ICE [11], İngiltere’li 
özel bir firma tarafından 1990’lı yıllardan beri 
geliştirilmekte olan IES [12], ve Amerika’lı özel 
bir firma tarafından 1980’li yıllardan beri gelişti-
rilmekte olan TRANSYS programlarının [13] bir 
karşılaştırılması verilmiştir.

3.2. Bina Enerji Performansı Simülasyon 
Kullanımında Karşılaşılan Kısıtlar

Simülasyon aracı seçimine bağlı olarak, enerji 
etkin bina tasarımında simülasyon aracı kullanı-
mında çeşitli kısıtlarla karşılaşılabilmektedir. Bu 
kısıtlar, temel olarak, bina tasarımının simülasyon 
aracında temsil edilmesi ile ilgili problemlerden 
kaynaklanmaktadır ve bina geometrisi, büyüklü-

ğü, mekanik sistem tasarımı gibi konularda karşı-
laşılmaktadır. 

3.2.1. Bina geometrisi ve büyüklüğü

Bina enerji performansı simülasyon araçlarında, 
bina geometrisi, yani duvar, döşeme, çatı, pence-
re gibi yapı elemanları, ısı geçişi ve güneş kazancı 
hesapları için temel verileri oluştururlar. Ancak 
gerçekte bina geometrileri oldukça karmaşık ola-
bilmektedir. Dolayısı ile, görselleştirme amaçlı ya-
pılan bir modellemenin tersine, bina geometrisi sa-
deleştirilerek simülasyon modeline aktarılmalıdır. 
Şekil 1’de Konya Kelebek Müzesi için yapılan mi-
mari görselleştirme modeli ile bina enerji perfor-
mansı modeli arasındaki fark görülebilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken hususlar, mahal-
lerin hacimsel büyüklüklerinin ve ısı geçişi olacak 
yapı elemanı yüzey alanlarının tasarlandıkları du-
rumlardan farklılaşmaması, güneş kazançlarının 
mahallere doğru aktarılabilmesi, mahallerdeki ısıl 
kütle etkisinin doğru ifade edilebilmesidir.

Enerji performansı simülasyon araçları temel ola-
rak binada tüm yıl boyunca (8760 saat), belirli za-
man aralıklarında (1, 10, 30, vb. dakikada bir) ve 
dinamik olarak (bir önceki zaman diliminin sonu-
cu kullanılarak) ısı geçişi hesabı yaparlar. Dolayısı 
ile ısı geçişi yapılacak yüzeylerin sayısı ne kadar 
fazla ise hesap süresi de o kadar uzayacaktır. Bina 
modeli kurulurken, yüzey sayılarının mümkün 
olduğunca azaltılması önemlidir. Ancak, toplam 
alanı oldukça büyük binalarda modellenen yüzey 
sayısı, simülasyon aracının kapasitesini aşabildiği 
durumlar yaşanabilmektedir. Böyle durumlarda 
ısıl zonlar, fonksiyonlarına, yönleniş durumlarına, 

Şekil 1. Konya kelebek müzesi mimari modeli ve simülasyon modeli [14]
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bina kabuğu özelliklerine, mekanik sistem bağlan-
tılarına göre birleştirilebilir. Benzer plana sahip 
katlar, bir defa modellenip, sonuçlar kat adediy-
le çarpılarak çoğaltılabilir. Şekil 2’de 25 katlı bir 
konut binasının enerji modeli görülmektedir. Bu 
modelin hem veri giriş prosedürünü hızlandırmak 
hem de simülasyonun çalışma hızını artırabilmek 
amaçlı olarak, plan yerleşimi, ısı geçiş karakteri 
ve mekanik sistemleri anlamında benzer katları, 
simülasyon programında tek bir sefer modellenmiş 
ve sonuçlar tekrarlayan kat adedi ile çarpılarak top-
lam sonuca dönüştürülmüştür.

3.2.2. Mekanik sistemler

Enerji performansı simülasyon araçlarında, meka-
nik sistemler temel olarak üretici bir ekipman ile 
mahali koşullayan ekipmanlar arasındaki bir akış-
kanın (su, hava, vb) döngüsü olarak ele alınır ve 
tanımlanırlar. Bu döngüler, kapalı bir sistem olarak 
çalışır ve program algoritmasında özel uygulama-
lar yapmadıkça farklı sistem döngüleri karıştırıla-
mazlar ya da ayrılamazlar. Ancak gerçek durum-
larda, klima santrali üfleme havasının, fan-coil 
cihazından geçirilmesi, klima santrali ile mahale 
verilen taze havaya karşılık, kirli havanın ayrı bir 
egzoz fanı aracılığıyla yapılması veya aynı maha-
le farklı santrallerden üfleme ve çekiş yapılması 
gibi durumlar, genel olarak mekanik sistemlerin 
simülasyon aracında modelini zorlaştırmaktadır. 
Burada yapılabilecek olan, kullanılan simülasyon 
aracının yeteneklerini iyi tanıyıp, mevcut sistemi 
en doğru ifade eden yönteme karar vermektir.

3.2.3. Bina yatırımcısı / tasarımcısı bakış açısı

Ülkemizde bina enerji performansı simülasyonları, 
halen bir tasarım aracı olarak görülmekten çok, ço-
ğunlukla gönüllü yeşil bina sertifikasyon sistem-
lerine başvurmuş projelerde, puan almak üzere, 
binanın enerji performans seviyesinin belirlenmesi 
amaçlı kullanılmaktadır. Bina enerji performansı 
simülasyonlarının amacı ve işlevi doğru anlaşıla-
mamıştır. Sertifikasyon sistemleri için, bina enerji 
performansı simülasyon aracı kullanıldığında, bi-
nanın enerji performansının iyileşeceği yönünde 
yanlış bir kanı hakimdir. Bu durum, simülasyonu 
bir araç olarak değil, bir amaç olarak görmekten 
kaynaklanmaktadır. Bina enerji performansı simü-
lasyonları, tasarım ekibine karar alma süreçlerin-
de yardımcı olacak şekilde ve konunun uzmanları 
tarafından kullanılmalı ve tasarım sürecine dahil 
edilmelidir. Bu durum, alışılmış tasarım sürecin-
de, başlangıçta adapte olunması zor ve süreç yö-
netimini değiştiren bir anlayış gerektirmektedir, 
ancak entegre tasarım stratejileri uygulanarak si-
mülasyon destekli enerji-etkin tasarım süreci yö-
netilebilir.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Küresel ölçekte binalar, en fazla enerji tüketen 
sektörlerden biridir ve binalarda enerji verimlili-
ğinin artırılması, ciddi bir enerji tasarruf potan-
siyeli içermektedir. Ancak, binaların yıllık enerji 
tüketimleri, her bir ihtiyaç türü özelinde (ısıtma, 
soğutma, havalandırma, vb.) detaylı olarak ince-

Şekil 2. Tepe Mesa mimari modeli ve simülasyon modeli [14]
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lendiğinde, binanın tasarım aşamasında alınan her 
karardan aynı anda olumlu ve olumsuz yönde etki-
lenebildikleri görülmektedir. Dolayısıyla enerji et-
kin bina tasarımı, oldukça karmaşık bir probleme 
dönüşmektedir. Bu noktada, binanın yıllık enerji 
performansını ölçen ve her bir tüketim noktasına 
dair detaylı sonuçlar verebilen simülasyon araçla-
rını kullanmak, enerji etkin bina tasarımı için zo-
runlu hale gelmektedir.

Simülasyon destekli enerji etkin bina tasarımın-
da, öncelikle, simülasyon aracının yıllık iklim 
verilerini kullanarak saatlik ve daha kısa zaman 
aralıklarında hesaplama yaparak sonuç verebili-
yor olması ve uluslararası standartlara göre doğru-
lanmış olması, sonuçların güvenilirliği açısından 
önemlidir. Bunun yanı sıra, binanın enerji perfor-
mansı hedefleri de kullanılacak simülasyon prog-
ramı seçiminde önemli bir kriter olabilmektedir. 
Genellikle, tüm bina enerji simülasyonu yapabilen 
araçlar kullanılsa da, bazı durumlarda, doğal hava-
landırma, günışığı kullanımı, yenilenebilir enerji 
sistemleri, vb. gibi konularda özelleşmiş araçlara 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Simülasyon araçların-
da bina modelleri temel olarak binaya ait verilerin 
girişi yapılarak oluşturulur ve bu veriler ancak, 
bina tasarımı ilerledikçe elde edilebilir. Dolayısıy-
la, erken tasarım aşamalarında, binaya ait veriler 
yetersiz olduğunda, simülasyon aracının çalışması 
için gereken verilerin konunun uzmanı tarafından 
belirli varsayımlar üzerine tahmin edilerek giril-
mesi, yine elde edilecek sonuçların güvenilirliği 
açısından önemlidir. Simülasyon araçlarını, bina 
fiziği alanında uzman kişilerin kullanıyor olması, 
veri girişinin yanı sıra, programda oluşan hataların 
ayıklanması, sonuçların doğruluğunun sınanması 
ve yorumlanması açısından da oldukça kritiktir.

Simülasyon programlarının, bina enerji perfor-
mansı analizleri için kullanımında karşılaşılan 
bazı kısıtlar da bildiri kapsamında sıralanmıştır. 
Bunlar temel olarak, binanın mimari ve mekanik 
sistem tasarımlarının, simülasyon aracında ifadesi 
ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır. Ancak 
uygulama alanında en büyük kısıt, bina enerji per-
formans simülasyon araçlarının bir tasarım aracı 
olarak görülmemesi olarak ifade edilebilir.

Sonuç olarak, simülasyon destekli enerji etkin bina 
tasarımı, ülkenin enerji verimliliğine katkı sağla-
yacak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerji 

için harcanan bütçeyi azaltacak ve yeni iş alanları-
nın açılmasına katkıda bulunacaktır.
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Türkiye’de tesisat mühen-
disliğinin tarihi çok kısa-
dır. Aslında mühendisliğin 
Türkiye’deki tarihi de kısa 
sayılır. Her ne kadar İTÜ 
kuruluşunun 250. yılını 
kutlamaya hazırlanıyor olsa 
bile, bu aslında kabul et-
mek gerekir ki zorlamadır. 
1930’lu yıllarda bugünkü 
İTÜ’nün kuruluşu ile ger-
çek anlamda mühendis ye-
tişmeye başlamıştır. Tesisat 
konusunun bir sektör olarak 
ortaya çıkışı ise bizden bir 
önceki kuşakta olmuştur. 
Bir kısmı yurtdışından ge-
len, bir kısmı İTÜ’den ye-
tişen kurucu ustalarımız, 
neredeyse büyük abilerimiz 
yaşlarındaydı. Sektörde sa-
dece 3 tane büyük üretici 
firma vardı ve tesisat sek-
törü esas olarak ısıtma ve 
havalandırma konularında 
iş yapardı. Klimanın ilk uy-
gulamaları bizim öğrencilik 
yıllarımızda başladı.

Şurası bir gerçekti ki o za-
man bilgi çok kıymetliydi ve 
ustalarımız bu bilgiyi kendilerine saklar, kimsey-
le paylaşmaz, bununla fark yaratır ve iş yaparlar-
dı. Rüknettin ve ben bu ortamda meslek hayatına 
başladık. Sınıf arkadaşıydık, son yılımızda farklı 
opsiyonlardan mezun olduk. Ben ısı opsiyonundan, 
Rüknettin işletme opsiyonundan mezun oldu. İki-
miz de Sungurlar genel merkezde planlama müdür-
lüğünde işe başladık. Kazandan çok, buhar tesisatı 
dizaynı üzerinde çalışıyorduk. O dönem buhar ko-
nusunda en uç bilgi Sungurlar’daydı. Endüstriyel 
buhar tesisatı üzerinde ustalaşmış abilerimiz var-
dı, arşiv vardı. Kısa zamanda çok şey öğrendik. O 

yılın sonunda ben üniversiteye asistan olarak geri 
döndüm, Rüknettin mühendis olarak devam etti. 
Sonrasında da Tokar’a girdi ve Tepebaşındaki Etap 
otel şantiyesinde klima dâhil bütün tesisat işlerinin 
yapımında şef olarak görev yaptı ve şantiyeyi bi-
tirdi. Otel bittiğinde Rüknettin de tesisat okulunu 
bitirmiş oldu. Artık deneyimli bir tesisat mühen-
disi idi. Bu zaman zarfında ben de üniversitede Isı 
Tekniği Kürsüsü’nde teorik olarak gelişiyordum. 
Birlikte oturur klima konusunu çalışırdık. Eve geç 
gitmemizin bahanesi, “klima çalışıyorduk” olurdu. 
Teori ile pratiği birlikte oturtuyorduk.   

Tesisat Mühendisliği ve 
Rüknettin Küçükçalı
Ahmet ARISOY
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Artık kendi başına iş yapabilirdi. İTÜ’den sonra 
Sungurlar ve Tokar okullarından mezun olmuş ve 
pişmişti. Isısan’ı kurdu. Taahhütle işe başladı. Aynı 
zamanda tesisat sektöründeki rolü için de hazırdı. 
Rüknettin için tesisat sektörüne katkılarıyla ilgili 
pek çok şey söylenebilir. Bana göre onu en iyi ta-
nımlayan cümle şu olurdu: Rüknettin, Türk Tesisat 
Sektörünün zamkı, yapıştırıcısı, birleştiricisi oldu. 
Doğal bir yeteneği vardı, insanlarla çok kolay ilişki 
kurardı, onlara güven verirdi. Ustalarımız, abile-
rimiz kimseye vermedikleri sırlarını, bilgilerini 
onunla paylaştı. Bir müddet sonra Balmumcu’daki 
ofisinde akşamları özel tartışma toplantıları dü-
zenlemeye başladı. Özellikle projeci büyükleri-
mizi misafir eder, onların her biri ile özel konuları 
tartışırdık. Bazen de proje eleştirileri yapardık. 
Aldığı her işte projeyi yeni baştan çalışır, düzeltir, 
notlar alır ve bunları dosyalardı. Başından beri bi-
riktirdiği, projeler, notlar, kataloglarla zengin bir 
arşivi oluşuyordu. 

Sonra Isısan seminerleri dönemi başladı. Yaklaşık 
her ay bir hafta sonu öğleden önce insanlar top-
lanıyorlar, birisi bir konuyu anlatıyor, sonra onu 

tartışıyorduk. Kendisi de zaman zaman konuşmacı 
olurdu. İnanılmaz bir titizlikle sunumunu hazır-
lar, büyük bir başarıyla anlatırdı. Daha sonraları 
TESKON’da ve TTMD sempozyumlarında sunum 
yaptığında, salon ağzına kadar dolardı. Herkes bi-
lirdi ki o sunumda mutlaka yeni bir şeyler öğrene-
cek. TESKON’da hatırlıyorum ikimiz de başından 
beri bütün TESKON kongrelerine katılıp, sunum 
yaptığımız için birer ödül almıştık. Gerek Koşu-
yolu binasında, gerekse sonraki Balmumcu mer-
kezde büyük birer seminer salonu yaptırmıştı. Bu 
toplantılar yıllarca devam etti. TTMD kurulduktan 
sonra rekabet olmaması için bir süre bu seminerleri 
TTMD bünyesinde yaptı. Sadece İstanbul’da değil, 
diğer şehirlerde de konuşmalar yapardı. Acaba kaç 
seminer düzenledi, kaç seminerde konuştu sayısını 
belki kendi bile bilmiyordu. 

Aylık periyotlarla düzenlenen Isısan seminerlerine 
katılmak bir ayrıcalıktı. Oraya usta, öğrenci herkes 
katılırdı. Başka zaman yaklaşıp, konuşamayacağın 
insanlarla tanışır, tartışırdın. İşte zamk buydu. Bü-
tün sektör bu toplantılarda bir araya geldi, bilgiyi 
paylaştı, birbirini tanıdı, çoğu zaman sevdi, arkadaş 
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oldu. Bir sektör bilinci ortaya çıktı. Rüknettin’in 
düsturu; ‘bilgi paylaştıkça çoğalır’dı. Gerçekten 
de sektör olarak paylaştıkça çoğaldık ve büyüdük. 
Usta olma ve rakipsiz olma, paylaşmamakla değil, 
tam tersi paylaştıkça oluyordu. Paylaştıkça herkes 
büyüdü. Çok güzel, çok başarılı işler yapıldı. Artık 
birbirimizle yarışıyorduk, Dünya ile yarışıyorduk. 
Sadece kendi içimizde bütünleşmekle kalmadık, 
dünya ile de ilişki kurduk, bütünleştik. Rüknettin 
bir dönemden sonra bütün ASHRAE kış toplantı-
larına katıldı. 20-30 kişilik koca gruplar halinde 
bu toplantılara gidildiğini hatırlıyorum. Bir kısmı 
sadece fuara katılır, çoğunluk toplantıları izlerdi. 

Bu birleşmenin doğal sonucu olarak TTMD ve 
TESKON çıktı. Rüknettin kurucu heyette idi. 
TTMD’nin ilk yönetiminde Celal başkanımızın 
yardımcısıydı. TTMD’nin gelişmesinde çok katkı-
ları oldu. Aylık TTMD toplantıları bir nevi onun 
toplantılarının devamıydı. TTMD kendi uluslara-
rası sempozyumunu düzenlemeye başladı. Bu sem-
pozyumların kaynağında fuar gelirleri vardı. Fuar 
gelirinin oluşması, kardeş sektör dernekleriyle 
birlikte fuar faaliyetinin disiplin altına alınması ve 
buradan pay alınması ile mümkün oldu. Bu konuyu 
pişiren de Rüknettin oldu. 

Rüknettin sadece sektörü birleştirmedi. O bulun-
duğu her ortamda örgütleyici ve birleştiriciydi. Sı-
nıf arkadaşlarını birleştirdi. Onun organizasyonu 
ile her ay muntazam yemeğe gider, yılda bir kez 
de ailelerle büyük buluşma yapardık. 1972 mezun-
ları neredeyse bir kurum oldu. Bir fon kurduk. En 
çok ders yaptığımız Saffet Müftüoğlu Amfisi’ni 
tamamen yeniledik. Bu başka dönemlere de örnek 
oldu. Burslar verdik, arkadaşlarımıza destek olduk. 
Mahallesinde birleştiriciydi. Balmumcu’da mahal-
lenin gençlerini birleştirdi. Onlarla futbol takımı 
kurdu. Kabiliyetli olanları destekledi, Isısan’da ça-
lışan ve buradan yükselen kaç Balmumculu genç 
vardır. Levent grubunu kurdu. Levent derneğini 
canlandırdı. Yazlıkta, Gümüşyaka’da oluşturduğu 
voleybol takımıyla yıllarca voleybol oynadı. Bu 
çevreden onun etrafında ne kadar çok genç oldu. 

Aile çevresinde de etrafından hiç eksik olmayan 
aile dostları vardı. Bir misafirinin olmadığı akşam 
hemen hiç yoktu. Yani yaşadığı her çevrede insan-
ları birleştirir, onları destekler, örgütlerdi. Yani 
zamk olma sadece sektör için değil bütün yaşamı 
için geçerliydi. Cenazesinde ne kadar çok insandan 
şunu duydum: “Geçen gün beni aradı, şunu şunu 

konuştuk, hiçbir şeyi yoktu.” Hayret ettim. Hâlâ 
telefonla insanları arayıp, hallerini hatırlarını so-
ruyordu. Şimdi düşündüğümde hatırlıyorum, hem 
işte hem de evde hep o gün arayacağı insanların 
listesi olurdu. 

Birçok yenilik getirdi. Aslında bunların çoğu in-
sanların gözü önündeydi ama o gördü ve bunları 
uygulamaya koydu. Isısan’ın ilk yeni uygulaması 
tek borulu kat kaloriferi oldu. Yüksek bloklarda 
pissu kolonları, yer süzgeçleri sifon derinliği, çatı 
kazan daireleri gibi pek çok yenilik ve fark getirdi. 
Yuvarlak kanalların kullanılması örneğin onun ilk 
uygulamalarından biriydi. 

Bütün bunları yazarken bilimsel bir makale titiz-
liği içinde değilim. Hafızam beni yanıltabilir veya 
benim bilgim dışındadır. Aksi bir şey varsa veya 
abartı varsa o tamamen bana aittir. Ancak ana fikir 
olarak, çok zeki idi ve cesurdu. Öngörüsü çok kuv-
vetli idi, doğru bildiği şeyi tartışır ve buna kanaat 
getirdiğinde uygulamaktan çekinmezdi. Yani elini 
taşın altına koymaktan çekinmezdi. Yoğuşmalı ka-
zan konusunda sektörde söyledikleri çok tartışıldı. 
Ama sonra karşı çıkan pek çok rakibi onun söyle-
diklerini bir biçimde tekrarladılar. Aynı şeyi doğal 
gaz gelince döküm kazan konusunda yaşadı. Önce 
insanlar karşı çıktı, kızdı ama sonunda getirdiği 
rekabet, sektöre çok şey kazandırdı. İmalatların 
kalitesi arttı. Doğal gaz sektörüne çok katkısı oldu. 
Doğal gaz tesisatının Türkiye’de gelişmesinde uğ-
raştı, seminerler verdi. Birçok yeni konuya girdi. 
Depremden sonra tesisatta deprem güvenliği ko-
nusunu dile getirdi. Tesisatta lejyonella konusuna 
girdi. Son yıllarda ise Covit-19 konusuna merak 
sarmıştı. Beni arar kafasına takılan konuları tartı-
şırdık. 

Bütün bu yeni konulara birlikte girer, araştırır 
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sektör dergilerinde makaleler yayımlardık. Ayrıca 
bunları Isısan çalışmaları diye dosyalardı. Bu Isı-
san çalışmalarının sayısı kaça çıktı ben de hatırla-
mıyorum. Notlar birikince artık bunları kitap ha-
line getirme konusu çıktı. İlk olarak Sungurlar’da 
topladığımız buhar tesisatı notlarını bir kitap hali-
ne getirmek için yola çıktık. Bu kitap uygulamaya 
dönük bir rehber olacaktı ve bu kitabı kullanarak 
dizayn yapılabilecekti. Çözülmüş proje örnek-
leriyle zenginleştirilmişti. Isısan’ın tecrübesiyle 
zenginleştirilmişti. Belki de bu kitap en fazla bize 
yardımcı oluyordu. Dağınık notlar toplanmış, dü-
zenlenmiş ve hiç saklamadan anlatılmıştı. Nerede 
ne olduğunu bildiğim için belki bu kitabı en fazla 
ben kullandım. Sonra arkası geldi. Adeta bir çığır 
açılmıştı. Arkasından pek çok firma ve kişi bu tür 
kaynak kitaplar çıkardı. Proje bürolarında, taahhüt 
bürolarında bu kitaplar başköşedeydi ve çok kul-
lanılıyordu. Üniversite kütüphanelerine gidiyordu. 
Yeni basımlarıyla birlikte sayıları kaça çıktı bilmi-
yorum. Belli bir noktadan sonra kitaplar anonim 
olmaya başladı. Pek çok kişi kitabın kendiyle ilgili 
tarafına katkı koyuyordu. Kitaplar bir çalışma gru-
bunun eserleri haline gelmeye başladı. Son yıllarda 
kitapları internete yükledi. Bunların okunma ve 
indirilme sayılarını konuşurdu. Sondan bir önceki 

konuşma konumuz yine bu kitaplardı. Haklı olarak 
bununla gurur duyuyordu. 

Satır başlarıyla geçtiğim her şeyin aslında çok dolu 
içeriği var. Her birinin hikâyesi var. İnsanlarla tek 
tek hikâyeleri var. Benim bildiğim, dolaylı olarak 
bildiğim; desteklediği, yardım ettiği, elinden tuttu-
ğu, yani verdiği, karşılıksız verdiği ne çok hikâye 
var. Eminim bir o kadar da benim bilmediğim 
hikâyesi vardır. Herkesin derdini dinler, ama o hiç 
kendini anlatmazdı.

Sevgili arkadaşım Rüknettin, aile dostum Rüknet-
tin; yine sevgili arkadaşım Abdurrahman (Kılıç) 
gibi ansızın ve veda etmeden gitti. Sonunda hepi-
miz gideceğiz. Ama her giden bir parçamızı alıp 
beraberinde götürüyor. Giderek yalnızlaşıyoruz, 
ölmeden ölüme yaklaşıyoruz. Her ikisi de sektörde 
ve hayatta çok derin izler bıraktılar. Özel insanlar-
dı, özel yaşadılar ve özel öldüler. Rüknettin, yapış-
tırdığı, bir araya getirdiği sektörün, dostlarının ve 
arkadaşlarının kalabalığı içinde sonsuzluğa uğur-
landı. Dostları, arkadaşları, abilik ve öğretmenlik 
yaptığı gençler yaşadıkça Rüknettin yaşamaya 
devam edecek. Ne mutlu ona, dolu dolu bir hayat 
yaşadı. Sevgili kardeşim sana edemediğim vedam 
böyle olsun.


