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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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500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı

499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı

Y. No Yayın Adı

498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı

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

492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı

488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

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

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

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

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

445 Yanma ve Bacalar

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

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

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

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

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

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

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

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

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

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

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

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

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

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

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
satıştaki yayınlarımıza kitap.mmo.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız, 

06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve artçı sarsıntıları, 
Kahramanmaraş merkez olmak üzere Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Malat-
ya, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis illerimizde büyük kayıp ve yıkımlara neden oldu. 13,5 mil-
yon insanımızın yaşadığı bölgeden deprem sonrasında her gün acı haberler gelmeye devam etti. 
Odalarımızın, yer bilimcilerimizin, bazı kurum ve kuruluşların 6 Şubat depreminin fay hatlarına 
ilişkin yıllardır defalarca yaptığı uyarılar iktidar tarafından göz ardı edilmiş; sonuçta onbinlerce 
insanımız hayatlarından olmuş, yüz binden fazlası yaralanmış, yüzbinlerce yapı yıkılmış ve ha-
sar görmüş, milyonlarca insan yaşadığı mekân ve bölgelerden uzaklaşmak zorunda kalarak ağır 
travmalar içinde hayata sıfırdan tutunmak, acizlik, yoksulluk ve işsizlik ile yüz yüze kalmıştır. 10 
ilimizde büyük yıkımlara yol açan depremde hayatını kaybeden insanlarımızı sevgi ve saygıyla 
anıyor, meslektaşlarımız ve tüm hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.  Deprem yaşanan bölgelere yönelik yürütülen dayanışma faaliyetleri dolayısıyla 
örgütlülüğümüze, gönüllü olarak özverili çalışmalarıyla yer alan ve bundan sonra da sorumluluk 
duygusuyla hareket edecek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İlk depremin hemen ardından, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Yönetim Kurulu Başkanlarıyla yapılan olağanüstü toplantıda örgütsel seferberlik halinde gereken 
teknik çalışmaları yapmak ve dayanışma organizasyonunu kurmak amacıyla yol haritası belirlen-
di. Ön inceleme için bölgeye teknik heyetlerin gönderilmesine, ilgili kamu kurumlarına işbirliği 
çağrısı yapılmasına ve öncelikli olarak Birliğimiz tarafından yapılacak çalışmaların ve toplanacak 
yardımların koordinasyonu için TMMOB Afet Koordinasyon Grubu oluşturulmasına karar veri-
lerek tüm il ve ilçe Koordinasyon Kurullarımız (İKK) ile birlikte çalışmalara başlandı. Deprem 
bölgesindeki illerdeki faaliyetlerimiz toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası ve mesleki top-
lumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak yürütüldü. 

Bu büyük felaket dolayısıyla hukuki ve teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük ihtiyaç 
duyulmasından hareketle; depremde ortaya çıkan çok sayıda hukuki sorunla ilgili olarak gerek 
başvuruların yapılması gerekse yapılan başvurularla ilgili delillendirme ihtiyacı açısından yaşa-
nan felaketin farklı boyutlarıyla raporlanması ve gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla TBB 
ile TMMOB arasında bir Deprem Koordinasyon Kurulu da kuruldu.

Depremden etkilenen 10 ilimizin belli yerlerinde sektör derneklerimiz ve üyelerimizle birlikte 
TMMOB Hijyen Noktaları da hayata geçiriliyor. Sıcak su, duş ve tuvalet bölgenin başlıca ihti-
yaçları arasındadır ve herhangi bir salgın hastalığın ortaya çıkmaması için bu ihtiyaçlara yönelik 
çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Meslektaşlarımızın, enerjilerini ve dayanışma arzularını çok uzun sürecek teknik ve dayanışma 
çalışmaları için muhafaza etmeyi sürdürmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.

TMMOB ve bağlı Odalarımız bünyesinde oluşturulan teknik heyetlerin deprem bölgelerinde yaptı-
ğı tespitler ön inceleme raporları olarak kamuoyuna sunuldu.  Bu çalışmalara ve ayrıca Nisan 2022 
tarihinde gerçekleştirilen Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı ve Paneller Kitabına TMMOB’nin 
internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

*     *     *
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Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu’nda 
Oda Yönetim Kurulu Sekreterliği’ne seçilen; 29 Ocak 1993 günü Oda görevi dolayısıyla yaptığı 
seyahat sırasında geçirdiği elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Suat Sezai Gürü'yü doğumu-
nun 68., ölümünün 30. yıldönümünde Oda Merkezi'nde ve İstanbul'da kabri başında düzenlediği-
miz törenler ile sevgi ve özlemle andık. Mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

*     *     *

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Ahmet Can ve arkadaşlarının “Mühendislik Eğitiminde Sanal Dershane Üzerine Bir Değerlendir-
me” isimli çalışmalarında; bazı mühendislik derslerinin sanal ortamda yürütülme çalışmalarının 
bir bilimsel araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve eğitim süreci üzerine değerlendi-
rilmeleri yapılmıştır.

Koray Karabulut ve Yeliz Alnak “Üçlü Jet Akışlı Kanallardaki Değişik Yüzeyli Modellerin So-
ğutma Performanslarının Araştırılması” isimli çalışmalarında; çarpan jet tekniği ile bakır plakalı 
yüzeylerin üç adet hava jeti akışı ile soğutulması sayısal olarak araştırılmış, bulgular değerlendi-
rilmiştir.

Fatih Yılmaz “Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Aksaray Şartlarında Termodinamik Anali-
zi” isimli çalışmasında; Aksaray ilinin 1985-2006 yılları arasında ortalama güneş radyasyon de-
ğerlerine göre ısı pompası sisteminin tasarımını teorik olarak incelemiştir. Isı pompasında R134a 
ve R152a soğutucu akışkanları kullanımına göre termodinamik incelemeler yapmış, sistemin ener-
ji ve ekserji verimliliği, toplam ekserji yıkım oranlarının değişimini çeşitli parametrelere göre 
araştırmıştır. Sonuç olarak R152a soğutucu akışkanının R134a akışkanına göre enerji ve ekserji 
verimliliğinin daha yüksek olduğunu belirlemiştir.

Bahadır Şadan “Deprem Yalıtımlı ve Geleneksel Binalarda Tesisatlar İçin Sismik Koruma Hesabı 
ve Gereksinimi” isimli çalışmasında; 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
narak, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre elektrik ve me-
kanik tesisatların sismik koruma hesabını anlatmakta, ayrıca bu yönetmeliğe göre sismik koruma 
hesabı gereksinimini irdelemektedir.

Ali Cenk Tepegöz “Tesisatlarda Sismik Koruma Keşif Özeti Hazırlama Esasları” isimli çalışma-
sında; tesisat projesinin plan, kesit ve detay çizimleri ile ekipman listeleri veya projenin tesisat 
keşif özeti bilgilerine göre, gerekli yönetmelik ve standartlara uygun şekilde, şartnamenin ge-
rektirdiği koşulları yerine getirecek bir sismik koruma sistemi için gereken malzeme keşif özeti 
hazırlanması için yapılması gerekenleri belirtmektedir.

*     *     *

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

26-29 Nisan tarihlerinde İzmir’de düzenleyeceğimiz 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
TESKON+SODEX Fuarında buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Şubat 2023
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Mühendislik Eğitiminde Sanal Dershane 
Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZ
2019 yılında küresel çapta meydana gelen salgın sebebiyle eğitim faaliyetlerinin sanal ortama ta-
şınması üzerine sanal dershane kavramı gündeme gelmiştir. Sanal dershaneler pandemi öncesinde 
bazı üniversitelerde uygulanmasına rağmen yaygın olarak kullanılmamıştır. Değişen fiziksel çevre 
şartlarına göre uzaktan eğitime geçilmesiyle zorunlu sanal dershaneler mühendislik eğitiminde uy-
gulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 2022-2023 Eğitim–Öğretim yılında İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün bazı mühendislik 
dersleri, sanal dershane ortamında yürütülmüştür. Çalışmalar bir bilimsel araştırma projesi kapsa-
mında gerçekleştirilmiştir ve eğitim süreci üzerine değerlendirme yapılmıştır. 
Sanal dershane süreci, öğrencilerin derslere hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılımı şeklinde yü-
rütülmüştür. Bu tür bir ders işlenişi ile öğrencilerin gerek sanal ortamda motivasyonları gerekse 
asenkron ders izleyebilme üstünlükleri ve kritikleri birçok kez dinleyebilmeleri ile sağlanabilmiştir. 
Sanal dershane ana ünitesinin bulunduğu ortamda yüz yüze ders ile eş zamanlı farklı yerdeki her 
bir öğrenci ile sanal ortamda sesli ve görüntülü buluşulabilmiştir. Yüz yüze dersin sağladığı önemli 
üstünlük, sanal dershane uygulamasında da farklı yerel konumlardaki öğretim üyeleri ve görevlileri 
ve öğrenciler buluşturularak ve eleştirel ortam oluşturulabilmiştir. Sanal dershane uygulaması ile 
ders işlenişinin, öğrenciyi bilgisayar programı kullanarak sanal ortamda sunum yapma yetenek ve 
becerisini artırması gibi olumlu sonuçları da sağladığı tespit edilmiştir. Uzaktan sanal dershane 
üzerinden İstanbul Rumeli Üniversitesi’ndeki bu ilk uygulama ile teorik ve uygulamalı eğitim ortam-
ları öğretim üyeleri, görevlileri ve öğrenciler için hızlı ve kolayca sağlanabilmiştir. Ulusal boyutta 
gerçekleştirilmiş bu uygulama sonucunda, öğretim üyelerinin, görevlilerinin ve öğrencilerin yetkin 
olduğu bir dil kullanılarak büyük ölçekte de hem ulusal hem de uluslararası sanal derslerin düzen-
lenebileceği anlaşılmıştır.
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Mühendislik Eğitimi, Sanal Dershane, Sanal Dershane Çalışma Yöntemleri.
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ABSTRACT
Due to the global epidemic in 2019, the concept of a virtual classroom came to the fore after ed-
ucational activities were moved to the virtual environment. Although virtual classrooms were im-
plemented in some universities before the pandemic, they were not widely used. With the transition 
to distance education according to the changing physical environmental conditions, compulsory 
virtual classrooms started to be implemented in engineering education. In this context, Istanbul 
Rumeli University Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering Department 
conducted some engineering courses in the virtual classroom environment in the 2022-2023 academ-
ic year. The studies were carried out within the scope of a scientific research project, and the training 
process was evaluated.
Virtual classrooms process the motivation of students to participate in online courses is provided 
by the advantages of watching asynchronous courses in a virtual environment and listening to the 
critics often. It is possible to meet with audio and video in the virtual environment simultaneously. 
It can be used by bringing together academicians and students in different localities and creating 
a critical environment. The obligation to make presentations in a digital environment increases the 
student’s ability to use a computer program and brings positive results. With this first application at 
Istanbul Rumeli University, it can provide theoretical education and applied design environments 
for academics and students quickly and easily via a remote virtual classroom. In addition, it has 
been seen that virtual lessons can be organized on an international scale by creating national and 
international virtual classrooms for students.

Keywords

Engineering Education, Virtual Classroom, Working Methods of Virtual Classroom.Geliş Tarihi : 25.12.2022
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An Evaluation of Virtual 
Classroom in Engineering 
Education

Can, A., Memiş, S., Bulut, S., Acar, E., Hatipoğlu, S., Vardar, İ.E., Mühendislik Eğitiminde Sanal Dershane Üzerine Bir Değerlendirme, Tesisat Mühendisliği 
Dergisi, sayı: 194, sf. 7-14, Ocak-Şubat 2023.
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1. GİRİŞ

Uluğ ve Kaya, öğretim elemanları ve öğrencilerin 
birbirlerinden bağımsız bulundukları ortamlarda 
yapılan dersleri ve uygulamaları uzaktan eğitim 
olarak tanımlamışlardır [1]. Bir başka bakış açısı ile 
uzaktan eğitim, Uşun tarafından, öğretim elemanı 
ve öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerinin 
önemli bir kısmının farklı ortamlarda bulunduğu, 
öğrencilere yaşları, amaçları ve öğrenme yolları 
ile ilgili esneklik, bağımsızlık olanağı sağlamak 
olarak tanımlamaktadır. Tüm yazılı basılı araç-
larla, işitsel, görsel-işitsel iletişim teknolojilerinin 
kullanıldığı planlı ve sistematik eğitim teknolojisi 
uygulamasıdır [2]. Sanal dershane sistemi temelde 
hem uzaktan eğitimin üstünlüklerini sağlamakta 
hem de bir sınıf ortamında gerçekleştirildiğinden 
yüz yüze eğitimin üstünlüklerini de korumaktadır.

Mühendislik; insanların yaşamındaki çevrenin şe-
killendirilmesinde ve rahat güvenli yaşam kalitesi 
yükseltilmesinde büyük önem taşıyan kadim mes-
leklerden biridir. Değişen çevre koşulları ile birlik-
te kendini sürekli yenilemek zorunda olan mühen-
dislik eğitimi de yeni teknolojik gelişmeler, sosyal, 
kültürel, yerel, siyasal, küresel, ekolojik, akademik 
ve uluslararası alanlarda ele alınarak yenilenmeli-
dir. Mühendislik eğitiminde geleneksel ders verme 
temeline dayalı birkaç yüz yıla uzanan deneyim-
lerden de yararlanarak fiziksel bir araya gelmesi 
güç olan öğrenci gruplarına sanal dershane ağırlık-
lı dersler eğitim programlarına eklenmelidir.

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 virüsünün sebep olduğu salgın hastalık 
nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, insanlık için bu 
olayın pandemi olduğunu ilan etmiştir. Tüm insan-
lığı etkisi altına alan pandemi eğitim merkezlerini 
de etkilemiş ve eğitim fiziksel ortamlardan sanal 
ortamlara taşınmak zorunda kalmıştır. Pandemi ile 
sanal dershaneler, mühendislik eğitiminde zorunlu 
hale gelmiş, ders sorumluları akademisyenler ve 
üniversite öğrencileri hızlı bir şekilde değişen bu 
sanal dershane ortamına uyum sağlamak zorunda 
kalmışlardır.

Bilgiye erişmenin büyük önem arz ettiği alanla-
rın başında eğitim gelmektedir ve eğitim iletişim 
teknolojilerindeki tüm ilerlemelerden doğrudan 
veya dolaylı olarak büyük çapta etkilenmektedir. 
Uzaktan eğitimde sanal sınıf ortamlarında yürü-
tülmekte olan dersler öğretim elemanları tarafın-
dan öğretimi güçlendirmek amacıyla bir materyal 

olarak kullanılmaktadır. Ancak var olan sistem-
lerde iletişim tek yönlü olduğundan öğrencilerin 
geri bildirim verme olanakları düşük olduğundan 
öğrencilerin öğrenme sürecinden ne kadar fayda-
lanabildikleri hakkında öğrenim esnasında yeterli 
bilgi alınamamaktadır [3].

Sanal dershanelerin temel amacı, mühendis adayı 
öğrencilerin alacağı bilgi ile tasarlama ve düşünce 
geliştirme becerilerini, içinde yaşadığımız dünya-
nın şartlarına uygun, çok yönlü, farklı disiplinle-
rin katılımlarıyla eleştirilere ve yenilikçi fikirlere 
açık bir biçimde geliştirmektir. Sanal dershaneler 
öğrencilerin ders yapılan yere bağımlı olmadan 
kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve öğreti-
lerinin tartışıldığı ortamlardır. Aktörleri öğrenci-
ler ve öğretim üyelerinden oluşan, farklı fiziksel 
ortamlarda, farklı içerikteki mühendislik konu ve 
problemlerine çözüm arayan, çeşitli çözüm yön-
temleri ile gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri sanal 
dershanelerin bileşenlerini oluşturmaktadır.

Sanal dershanelerin üstünlükleri olarak; farklı or-
tamlardaki öğretim elemanı ve öğrenci arasında 
görsel ve işitsel olarak, yüz yüze iletişime yakın 
güçte bir etki oluşturulup derslerin verimini arttır-
mak, öğrencilerde öğrenme motivasyonunu arttır-
mak ve derslerin kayıtlar aracılığı ile tekrar izlene-
bilir olması gibi etkenlerden bahsedilebilir [4].

Mühendislik eğitiminde fiziksel ortamın tanım-
lanmasında “dershane” ve “laboratuvar” kelimeleri 
sıklıkla kullanılmaktadır. Sanal dershane tanımın-
da kullanılan ortam ile laboratuvar ortamı olarak 
bu iki kavramın karşılık buldukları anlamlar fark-
lıdır.

2. SANAL DERSHANE KAVRAMI

Sanal dershane kavramı, “İnternet ortamında za-
man ve mekândan bağımsız olarak çalışılan, aka-
demisyenlerin bilgi, görüş ve fikirlerini paylaştığı 
eğitim ortamını ifade eder.” Geleneksel mühendis-
lik eğitiminde aynı fiziksel ortamda çalışma ya-
pılırken, sanal dershanelerde öğrenciler farklı ko-
numlardan dershaneye katılarak, eş zamanlı veya 
asenkron olarak eğitim alabilirler [5].

Sanal dershane uygulaması ilk defa 1990 yılında 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde W. Mitchell 
tarafından tasarım stüdyosu çalışmalarında kul-
lanılmıştır [5]. Günümüze kadar dünyanın farklı 
ülkelerindeki pek çok üniversitede, uluslararası 
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düzeyde bilgisayar ortamında ortak tasarım çalış-
maları ile ilgili çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır. 
Sanal dershane kullanımı ile ilgili ilk deneyim iki 
tasarımcı arasında gerçekleşmiş, ikinci deneyim 
bilgisayarlı bir tasarım stüdyosunda yapılmıştır. 
Üçüncü deneyim ise internet ağı kullanılarak iki 
gruptan oluşan katılımcılarla ortak tasarım yapı-
larak gerçekleşmiştir [5]. Bu örnekler, kapsamlı 
sanal dershane ortamlarına katkıda bulunan ilk de-
neyimler olarak değerlendirilebilir.

1993 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 
Hong Kong Üniversitesi, British Columbia Üni-
versitesi ve Washington Üniversitesi arasında üç 
haftalık sınırlı bant genişliğinde sanal stüdyo ger-
çekleşmiştir. 1994 yılında birbirinden uzak ko-
numlardaki 6 katılımcı ortak bir tasarım için ilk 
kapsamlı sanal dershanede iş birliği yapmışlardır 
[6]. Yine Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 
1997 yılında sınırsız bant genişliğinde video–kon-
ferans aracılığıyla ortak bir uygulamalı proje çalış-
ması yapılmıştır [7].

3. SANAL DERSHANE ÖĞRENME-
ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

Sanal dershane, teorik mühendislik bilgi ve bece-
rileri kazandırma eğitimin bir yürütücü tarafından 
katılımcıya veya öğrenciye eş zamanlı etkileşimli 
şekilde eğitim verildiği ortamlar olarak tanımla-
nabilir. Ders sorumlusu akademisyen, uzmanlık 
alanı olan ve bununla ilgili konulardaki bilgileri 
aktarmak için kendi mühendislik uzmanlık alanı 
kapsamında eğitim yöntemleri geliştirebilir.

Her akademisyene göre değişiklik gösterebilecek 
çalışma yöntemleri, ders ile ilgili teorik ve bunla-
rın uygulanması ile ilgili bilgilerin öğrenciye veril-
mesiyle başlayıp bir dönem boyunca devam eden 
süreci oluşturmaktadır. Bu çalışma yöntemleri, 
teorik bilgi aktarımı yöntemi, örnek uygulamalar 
incelemesi yöntemi, analitik düşünme ve problem 
çözme yöntemi, analiz ve bireysel çalışma yöntemi 
şeklinde sıralanabilir. 

Teorik bilgi aktarım yöntemi: Ders sorumlusu-
nun öğretim programındaki konuyu tanımladıktan 
sonra konu hakkında ders materyalleri hazırlayıp 
öğrenciye yazılı, sözlü ve görsel olarak bilgiyi ak-
tarmasıdır. 

Örnek uygulamalar incelenmesi yöntemi: Der-
sin öğretim programının ilgili konusu teorik olarak 
aktarıldıktan sonra hem bilginin pekişmesi hem de 

bilgiyi somut örnek üzerinde nasıl uygulandığını 
yazılı, sözlü ve görsel olarak açıklamaktır. Bu yön-
temde öğrencinin teorik konuda aktarılmış bilgiyi 
somut mühendislik problemine uygulayacağı hak-
kında fikir sahibi olması sağlanır.

Analitik düşünme problem çözme yöntemi: Bu 
yöntemde problem, sınır şartları veya çevre koşul-
ları açıklanarak tanımlanır. Analitik düşünme ve 
problem çözmede öğrencinin problem çözümü ile 
ilgili yaklaşımlar yapması beklenilerek öğretilen 
çalışma yöntemidir. Bu yöntemde öğrenciye prob-
lem ile ilgili olarak çözüm akademisyen tarafından 
verilmez, çözümün öğrenci tarafından bulunması 
istenir. 

Analiz ve bireysel çalışma yöntemi: Yüz yüze 
derse katılan her öğrencinin yapması gerekenlerin 
ne şekilde öğretileceği geleneksel dershane orta-
mında gerçekleştirildiği bilinen bir uygulamadır. 
Ancak örgün eğitimdeki dershane ile sanal dersha-
ne bileşenleri farklılık göstermektedir. Çevrimiçi 
sanal dershane öğrenme ortamı; ders, akademis-
yen, öğrenci ve internet olmak üzere dört bileşen-
den oluşur. Geleneksel dershane ortamından farklı 
olarak çalışma mekânının internet ortamı olması 
öğrencilerin çevrimiçi katılımının kontrolünü zor-
laştırmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin katılımını 
artırmak ve onları sanal dershane ortamına teşvik 
etmek için kayıt yöntemi geliştirilmiştir. İnternet 
ve modern teknolojiyi kullanmada öğrencilerde 
performans önemlidir, öğrenci kendini başarılı his-
sederse daha çok katılım sağlayacaktır.

4. MATERYAL ve YÖNTEM

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisa-
yar, Endüstri ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri, 
eğitimlerini pandemi sebebiyle 2022-2023 Eğitim-
Öğretim yılında örgün ve eş zamanlı olarak sanal 
dershane ortamında uzaktan yürütmeye başlamış-
tır. Bu bağlamda, yüz yüze örgün ile uzaktan sanal 
dershanede eğitim sisteminin yanı sıra İstanbul 
Rumeli Üniversitesi, akademisyenlere ve öğrenci-
lere özel kullanıcı hesabı ve şifre ile girebilecekleri 
“Perculus+” adında bir uzaktan eğitim sistemine 
de sahiptir (Şekil 1). Öğrenciler ve akademisyenler, 
kendilerine dönem başında tanımlanan derslere gi-
riş yaparak, uzaktan eğitim olanağına “Perculus+” 
sisteminde ve örgün eğitimdeki yüz yüze görüşme 
olanağına da sanal dershanede sahip olmuşlardır. 
Diğer bir ifade ile, gerek ana kontrol ünitesinin bu-
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lunduğu dershanede gerekse sanal dershane olarak 
tanımlanan kamera ve mikrofon donanımı bulunan 
sanal dershane ile sesli ve görüntülü olarak katıl-
maları sağlamıştır.

Proje süresince, ilk olarak, Yerleşke 1 ve Yerleşke 
2’de fizibilite çalışması yapılmıştır. Sonrasında, 
yerleşkelerde sanal dershane olarak kullanılabile-

cek derslikler belirlenmiştir. Daha sonra, derslik-
lere göre alınacak ekipmanlar belirlenmiştir. Aka-
binde, satın alınan ekipmanlar uygun dersliklere 
kurulmuştur. Son olarak, bağlantı testleri yapılıp 
deneme dersleri gerçekleştirilmiştir. Proje süreci-
nin özeti Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1. Perculus+ arayüzü

Şekil 2. Projenin yöntemsel akış şeması
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2.1. Kullanılan Ekipmanlar ve Kurulumu

Proje kapsamında iki adet sunum takımı satın 
alınmıştır. Birinci takım dersin anlatılacağı sınıf-
ta sunucu özellikli ve motorize kameraya sahip bir 
takım olarak belirlendi (Şekil 3). Teknik özellikleri 
şu şekildedir:

• 1080P / 60FPS ve 12X optik kamera
• 13.3 inç kollokasyon dokunmatik panel CTP20
• H.265 / HEVC video kodeği
• 512kbps’den 1080p30fps
• H.323 / SIP çift protokolleri
• USB flash sürücüye HD video kaydı 24-siteye 

kadar isteğe bağlı çok noktalı lisans ve iki sa-
nal toplantı odasını destekler

• VC800 Codec, CTP20 sıralama dokunmatik 
panel

• İki VCM34 dizi mikrofon
• WPP20
• WF50 Wi-Fi dongle
• VCR11 uzaktan kumanda
• Güç adaptörü
• Kabloları içeren paket
• 2 yıllık AMS servisi

Şekil 3. Video konferans sistemi (merkez sınıf)

İkinci takım sunucu özellikli kameranın bulun-
duğu ve dersin anlatıldığı sınıfa bağlanmak için 
kullanılacak bir katılımcı özellikli bir takım olarak 
belirlendi (Şekil 4). Teknik özellikleri şu şekilde-
dir:

• Uç birimler için 1080P/30FPS & 4X digital 
e-PTZ kamera

• 103° geniş açılı mercek video konferans siste-
midir

• Kendi içinde dahili 6 yönlü mikrofon, Wifi ve 
Bluetooth bulunmaktadır

• Wireless içerik paylaşımını destekler
• VC200 Codec
• Wi-Fi Dongle uzaktan kumanda
• Güç adaptörü ve kablolar

Şekil 4. Video konferans sunum takımı (katılımcı 
sınıf)

Her iki takım da yüksek kalite salon mikrofonu-
na sahiptir. Merkez sınıfta katılımcı sınıftan farklı 
olarak bir kontrol cihazı da bulunmaktadır. Bu iki 
sistemin bağlantı şeması Şekil 5’te verilmiştir. Ay-
rıca, uç nokta bağlantıları da Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 5. Sistem bağlantıları

Şekil 6. Uç nokta bağlantıları
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Şekil 5 ve 6’da gösterilen şemalar baz alınarak, su-
nucu ve katılımcı video konferans sistemleri Yer-
leşke 1 ve Yerleşke 2’de kurulmuştur.

2.2. Deneme Dersi

Cihazların belirlenen sınıflara kurulumunun ar-
dından merkez (master) cihaz Yerleşke 1’de ve 
katılımcı (slave) cihaz Yerleşke 2’de olmak üzere 
15.09.2022 11:00 tarihinde bir deneme dersi plan-
landı ve gerçekleştirildi. Burada asıl amaç, deneme 
dersi ile birlikte olası eksikliklerin ve sorunların 
tespitidir. Deneme dersi için proje yürütücüsü ve 
bir araştırmacı Yerleşke 1’deki merkez cihazın 
olduğu sınıfta bulundu. Üç araştırmacı, Yerleşke 
2’deki katılımcı cihazın olduğu sınıfta hazır bulun-
du. Proje yürütücüsü sisteme bağlı bir yaka mikro-
fonu ile 15 dakikalık bir deneme dersi gerçekleştir-
di. Bu ders esnasında, proje yürütücüsü Yerleşke 
2’de bulunan araştırmacılar ile soru-cevap şeklinde 
etkileşimde bulundu. Sistemin doğrudan kablolu 
fiber internet üzerinden bağlı olması ve kamera-
ların 4K çözünürlüğe sahip olması sayesinde gö-
rüntü ve ses kalitesi oldukça tatmin edici olmuş-
tur. Yerleşke 2’deki araştırmacılar, bulundukları 
sınıfın tahtasında ders anlatan yürütücüyü sanal 
olarak görüp etkileşimde bulunabilmiştir. Ayrıca 
yürütücü fiziksel tahtayı kullanırken de tahtaya 
yazılanları net bir şekilde görmüştür. Merkez sı-
nıfta bulunan kamera motorize bir kamera olması 
sebebi ile hem öğrencileri hem ders sorumlusunu 
paylaşıma verebilecek yetenektedir. Bu kameranın 
aşağıda verilen 4 konumu kontrol cihazındaki pro-
fillere kaydedilmiştir:

1. Kürsü Açısı
2. Tahta Açısı
3. Öğrenci Açısı
4. Yakınlaştırılmış Kürsü Açısı
Arzu edilirse bu 4 profile farklı açılarda kaydedilip 
ders esnasında otomatik olarak bu konumlar kulla-
nılabilecektir.

Yapılan bu deneme dersi esnasında Yerleşke 1’de 
bulunan diğer araştırmacı, ders anlatan yürütücü 
ile birlikte eksiklikleri ve önerileri not almıştır. 
İyileştirme için not edilen bu maddeler aşağıdaki 
gibi detaylandırılabilir:

• Yerleşke 1’deki sanal dershanede ders sorum-
lusu ile Yerleşke 2’deki öğrencilerin etkileşi-
mini en üst seviyeye çıkarmak için merkez 
kameranın altına orta büyüklükte bir ekran 

konumlandırılmalıdır.
• Daha efektif kullanım için kontrol cihazının 

yanına bir laptop konumlandırılmalı.
• Laptopta bir not alma uygulaması mutlaka ol-

malıdır.
• Öğrencilerin katılımını ve etkileşimini arttır-

mak için sunum takımlarının sabit mikrofon-
ları dışında iki sanal dershanede de sisteme 
dahil edilmiş hareketli mikrofon kullanılma-
lıdır.

• Ders sorumlularının her yerleşkede ders vere-
bilmeleri için merkez Yerleşke 2 ve katılımcı 
Yerleşke 1 olan bir sanal dershane çifti daha 
kurulmalıdır.

• Video konferans sistemlerinin sanal dersha-
ne ile entegrasyonları yapılarak öğrencilerin 
uzaktan katılımı da sağlanmalıdır. Bu sayede 
yurt dışındaki çok kıymetli hocaların da öğ-
rencilerimize ders ve seminer verme imkânı 
da olacaktır.

• Katılımcı sınıfta öğrencinin sanal tahtaya yazı 
yazabilmesi sağlanmalıdır.

5. BULGULAR ve SONUÇLAR

Öğrencilerin bir gurubu ana kontrol ünitesinin 
bulunduğu yüz yüze ders yapılan Yerleşke 1’deki 
sınıfta, uzaktan katılan öğrenciler dersleri Yer-
leşke’deki katılımcı ünitenin bulunduğu sınıfta 
merkez cihaz ile bağlantı kurularak derslerini din-
leyebilmişlerdir. Bu esnada hem akademisyenin 
yüklediği ders materyalini ders esnasında takip 
edebilmektedirler hem de her öğrenci ekranda aka-
demisyen ve sınıf arkadaşları ile birlikte eş zamanlı 
olarak dersi dinleyebilmiştir. Örgün eğitimde kul-
lanılan kalem, kitap gibi ders materyalleri, sanal 
dershanede “whiteboard” uygulaması üzerinde, eş 
zamanlı kullanılabilen sanal kalemler ve kaynak 
olarak, ders yürütücüsünün bulunduğu ortamda 
tahtaya yazdığı sanal ders materyalleri ve internet 
bilgi havuzuna dönüşmüş şekilde izlenebilmiştir. 
Mühendislik eğitiminin ana kontrol ünitesi sınıfın-
da yüz yüze ve eş zamanlı sanal dershanede yapıl-
masından sonra akademik takvime göre ara sınav-
lar lisans eğitim yönetmeliği ilgili maddesi gereği 
yüz yüze yapılmıştır.

Fiziksel ortamın verdiği yüz yüze ve birebir et-
kileşim, sanal dershanelerde de akademisyenler 
tarafından yeterli alt yapı ve ağ teknolojisi varlığı 
sayesinde sağlanabilmiştir. Akademisyenler, sanal 
dershaneye sesli ve görüntülü olarak katılmışlar, 
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uzaktaki öğrencilerin dersi verimli dinlemeleri 
yararlanmaları için yine sesli veya görüntülü ola-
rak sisteme bağlanmalarını sağlayıp etkileşimli 
ders işleyebilmişlerdir. Bu eğitim yönteminin bir 
diğer üstünlüğü de derslere eş zamanlı olarak katı-
lamayan öğrenciler ya da dersleri tekrar dinlemek 
isteyen öğrenciler farklı bir zamanda aynı dersi 
asenkron izleyebilmiştir. Bununla sanal dershane 
uygulaması sisteminde dersin video kaydı da bu-
lunmaktadır. 

Sanal dershane ortamında öğrencilere sadece mü-
hendislik beceri ve yetkinlikleri kazandırılması 
değil öğrendikleri teorik bilgileri, araştırma odak-
lı, kavramsal alt yapısı ve teknik bilgilerle beraber 
somut mühendislik uygulamalarında kullanmaları 
amaçlamıştır. 

Sanal dershane ortamında ders alan öğrencilerin 
teknolojiyi ve internet ortamını daha çok kullan-
ması ve örgün eğitime göre araştırmaya daha çok 
vakit ayırabilmeleri yönlerinden de etkili olmuştur.

6. SONUÇ ve TARTIŞMA

Mühendislik eğitiminin küresel çaptaki salgın 
sebebiyle değişen fiziksel ortama aniden uyum 
sağlaması sanal dershane ile mümkün kılınmış-
tır. Sanal dershane kavramı 1990 yılların başla-
rında ortaya çıkmış olmasına rağmen ülkemizde 
eğitimde yaygın olarak kullanılmamıştır. Zorunlu 
sebeplerle ortaya çıkmış sanal dershane eğitimde 
akademisyenlere ve öğrencilere farklı deneyimler 
kazandırmıştır. Bu çalışma kapsamında, Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eği-
tim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesinde bir de-
neme dersi yapılarak Sanal Dershane uygulaması 
değerlendirilmiş ve deneyimler aktarılmıştır. 

Bu çalışmada ilk olarak birden fazla derslikte aynı 
anda ders yapılabilecek donanımsal bir sistem 
oluşturulmuştur. ZOOM gibi yazılımlardan farklı 
olarak burada öğretim elemanının fiziksel olarak 
bulunmadığı diğer sanal dershanelerdeki öğrenci-
ler ile göz teması ve etkileşimi sağlanmaktadır. Di-
ğer yandan, bu sistem ZOOM gibi uzaktan eğitim 
portalları yardımıyla da derslik dışı bağlantılara da 
izin verebilecek potansiyele sahiptir.

Öğrencinin daha çok internet ortamında vaktini 
harcaması ve uzaktan eğitimin verdiği zaman ka-
zanımı, araştırmaya dayalı ve ilgi uyandıran konu 
seçimi ile sanal dershanede aktif olması sağlamıştır. 

Örgün eğitimde sadece bir dönem ders almış öğ-
rencilerin bilgisayar kullanarak teknik çizim yap-
ma, bilgisayar programı kullanımı ve sunum tek-
nikleri açısından yetersiz olmaları sanal dershane 
aracılığıyla farklı ve hızlı bir şekilde aşılmıştır. 
Program bilgisi başlangıç seviyesinde olan öğren-
ciler ise sanal dershane sürecinin başından uygula-
maya yönelik teknikleri ve görselleştirmeleri öğre-
nerek kendilerini geliştirmişlerdir. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünye-
sindeki sanal dershane uzaktan eğitim sistemi ile 
akademisyenler ve öğrencilerin sanal ortamda hız-
lı ve kolay buluşabildiği sanal dershane ortamları 
farklı konumlardaki ve yerlerdeki öğrenciler ve 
akademisyenler eş zamanlı olarak ders ortamına 
katılabilirler. 

Bu uygulama değişik olanaklara uzaktan ulaşma 
açısından bir üstünlük olarak değerlendirilebilir. 

Bu durum, deneyimlenen sanal dershaneler göz 
önüne alındığında ulusal ve uluslararası sanal ders-
hane derslerinin düzenlenebileceği düşüncesi ile 
mühendislik eğitimi için avantajlı ve faydalı ola-
cağı söylenebilir.

Proje kapsamında kurulan bu sisteme, hareket ta-
kip eden taşınabilir kameralar dahil edilebilir. Bu 
sayede ders esnasında kameranın ders sorumlusu-
nu ve öğrencileri otomatik olarak takibi sağlan-
mış olur. Bunun yanı sıra, yüksek çözünürlüklü 
bir kamera için çeşitli görüntü işleme ve makine 
öğrenimi tabanlı algoritmalar kullanılarak [8–12] 
yazılımlar geliştirilerek “Sanal Dershane” sistemi 
amaca yönelik özelleştirilebilir.

Aynı dersi deneme dersleri üzerinden ve yüz yüze 
almış öğrencilerin başarı durumlarında farklılıklar 
tespit edilmiştir. Dersleri yüz yüze alan öğrenci-
lerin sınavlarda daha yüksek başarı oranına sa-
hip oldukları tespit edilmiştir. Sınav sonuçlarında 
tespit edilmiş bu başarı oranı farkının nedenleri 
değerlendirilmiştir. Bundan sonra sanal dershane 
üzerinden gerçekleştirilecek olan derslerde tespit 
edilmiş olan yetersizliklere göre iyileştirmeler uy-
gulamaya alınacaktır.
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Üçlü Jet Akışlı Kanallardaki Değişik Yüzeyli 
Modellerin Soğuma Performanslarının 
Araştırılması

ÖZ

Teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak üretilen küçük boyutlarda ve yüksek kapasi-
teli elektronik ürünlerdeki güvenli sıcaklık sınırları aşılabilmektedir. Çarpan jet tekni-
ği, elektronik sistemlerde fazla ısı üreten cihazların soğutulmasında kullanılan yüksek 
ısı transferi performanslı gelişmiş bir soğutma teknolojisidir. Bu çalışmada, 0.75Dh jet 
giriş genişlikli kanallardaki kare tünel ve daire tünel modelli bakır plakalı yüzeylerin 
üç adet hava jeti akışı ile soğutulması sayısal olarak araştırılmıştır. Sayısal inceleme-
ler, zamandan bağımsız ve üç boyutlu olarak enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε 
türbülans modelli Ansys-Fluent bilgisayar programı kullanılarak çözülmesiyle gerçek-
leştirilmiştir. Kanalların üst ve alt yüzeyleri adyabatik olup; model yüzeylerine sabit ısı 
akısı uygulanmıştır. Çalışma için belirlenen Re sayısı aralığı 4000-10000 iken jet-plaka 
arası uzaklık (H/Dh) 3, 6 ve 10’dur. Çalışmanın sonuçları literatürde bulunan çalışma-
nın sayısal ve deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyumlu oldukları 
belirlenmiştir. Sonuçlar, her bir model yüzeyi için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklı-
ğının değişimi olarak sunulmuştur. Ayrıca, kanaldaki tüm model yüzeyleri için ortalama 
Nu sayısı (Nuo) ve jet akışların kanaldan çıkış sıcaklıkları (Tç) incelenmiştir. Farklı Re 
sayıları ve H/Dh oranlarında kanal boyunca jet akışın hız-akım ve sıcaklık konturu dağı-
lımları model yüzeyleri için değerlendirilmiştir. H/Dh= 3 ve Re= 10000 için daire tünel 
modelli yüzeyin Nuo değerinin kare tünel modelli yüzeyden %45,31 daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.
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ABSTRACT
Safe temperature limits can be exceeded in small sizes and high-capacity electronic products 
produced in parallel with the rapid development in technology. The impinging jet technique 
is an advanced cooling technology with high heat transfer performance used in the cooling of 
devices that produce excess heat in electronic systems. In this study, the cooling of the square 
tunnel and circular tunnel model copper plate surfaces in ducts with jet inlet width of 0.75Dh 
by three air jet flows was numerically investigated.. Numerical examinations were carried out 
by solving the energy and Navier-Stokes equations in three-dimensional, steady, using the An-
sys-Fluent computer program with the k-ε turbulence model. The upper and lower surfaces of 
the channels are adiabatic; a constant heat flux has been applied to the model surfaces. While 
the Re number range determined for the study is 4000-10000, the distance between the jet and 
the plate (H/Dh) is 3, 6 and 10. The results of the study were compared with the numerical and 
experimental results of the study in the literature and it was determined that they were com-
patible with each other. The results were presented as the mean Nu number and variation of 
surface temperature for each model surface. In addition, the mean Nu number (Num) and exit 
temperatures (To) of the jet flows from the channel were investigated for all model surfaces in 
the channel. The velocity-flow and temperature contour distributions of the jet flow along the 
channel at different Re numbers and H/Dh ratios were evaluated for the model surfaces. For 
H/Dh= 3 and Re= 10000, the Nuo value of the circular tunnel model surface was determined 
to be 45.31% higher than the square tunnel model surface.
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1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir bir dünya için çevreye duyarlı tek-
nolojilerin geliştirilmesi gereklidir. Nüfus artışı-
na bağlı olarak enerji kullanımının giderek daha 
fazla arttığı günümüzde bu durumun ilk etkileri-
ni küresel iklim değişikliği olarak yaşamaktayız. 
Bunun için mühendislik sistemlerinde sürdürüle-
bilir enerji üretim yöntemleri ve enerjiyi verimli, 
tasarruflu ve çevre üzerinde daha az etkisi olacak 
şekilde kullanacak ürünlerin geliştirilmesinin öne-
mi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu konuda karşılaşı-
lan problemlerin başında cihazların fazla ısınması 
gelmekte olup; bunun sonucunda güvenilir sıcaklık 
sınırları aşılabilmektedir. Bu sorunun giderilmesi, 
hem cihazdan yüksek performans almamız hem de 
cihazın uzun ömürlü olarak kullanılması açısından 
önemlidir. Çarpan jet tekniği, elektronik sistemler-
de fazla ısı üreten cihazların soğutulmasında kulla-
nılan yüksek ısı transferi performanslı gelişmiş bir 
soğutma teknolojisidir [1]. Çarpan jet, metallerin 
tavlanması, gaz türbini kanatlarının soğutulması, 
öğütme işlemlerinde soğutma [2] ve fotovoltaik 
hücrelerin soğutulması gibi çok çeşitli endüstriyel 
uygulamalarda kullanılmaktadır [3]. Jet soğutma, 
günümüzde aynı zamanda yüksek güçlü elektro-
nik ve fotonik ısıl sistemler için uygulanabilir bir 
yöntem haline gelmiştir. Isı üretim oranı yüksek 
olan elektronik elemanlar, sürekli olarak teknolo-
jik değişime uğradığı, boyutsal olarak küçüldüğü 
ve geliştiği için tek başına hava soğutması kulla-
nılmasının gerekli ve yeterli performansı sağlaya-
mayacağı belirlenmiştir. Çarpan jet ile soğutma 
sayesinde yüksek ısı akısına sahip bu cihazlardan 
büyük miktarlarda ısının uzaklaştırılması müm-
kün hale gelmektedir [4]-[5]. Çarpan jet akışıyla 
ilgili yapılan önceki çalışmalardan birinde, Carlo-
magno ve Ianiro [6] Re sayısının ve jet-plaka arası 
uzaklığının, ısı transferi ve çarpan jetin akış yapısı 
üzerindeki etkisinin detaylı bir incelemesini ger-
çekleştirmişlerdir. Bu amaçla, hem ısıl hem de par-
çacık görüntülemeli hız ölçüm tekniğini (particle 
image velocimetry: PIV) kullanmışlardır. Ayrıca, 
PIV sonuçlarının ileri hesaplama yöntemleriyle 
de karşılaştırmasını yapmışlardır. Argus ve ark. 
[7] tek bir hava jeti akışını kullanarak kanaldaki 
ısıtılmış blok dizilerinin soğutulmasında laminer 
jet akışı ve ısı transferi özeliklerini sayısal olarak 
araştırmışlardır. Sayısal hesaplamalarda değişken 
parametreler olarak, farklı jet Re sayısı, kanal yük-
sekliği, jet delik genişliği, çarpılan plakalar arası 

uzaklık, plaka yüksekliği ve plaka ısıl iletkenlik 
katsayısını kullanmışlardır. Genel olarak, blokla-
rın etkili bir şekilde soğutulmasının kanal yüksek-
liğinin azalmasına ve Re sayısının artışına bağlı 
olduğunu bulmuşlardır. Popovac ve Hanjalic [8] 
tek bir çarpan jet akışı ile ısıtılmış kübik plakanın 
soğutulmasını araştırmışlardır. Çalışmada ayrıca, 
merkezi noktası küp civarında biçimlenen akış ya-
pılarını incelemişler ve küpün soğutulması ile akış 
yapıları arasında yakın bir ilişki olduğunu bulmuş-
lardır. Yang ve Hwang [9] yarı silindirik bir dış bü-
key yüzey üzerine çarpan türbülanslı bir jetin akış 
karakteristiklerini sayısal olarak incelemişlerdir. 
Re sayısı arttığında dış bükey yüzey üzerindeki hız 
değişiminin ve türbülans kinetik enerjinin arttığı-
nı belirlemişlerdir. Karabulut ve Alnak [10] sur ve 
dikdörtgen şeklinde olmak üzere iki farklı desene 
sahip sabit ısı akılı bakır plakalı yüzeylerin tek bir 
hava jeti akışı ile soğutulmasının sayısal araştır-
masını yapmışlardır. Değişken parametreler olarak 
jet-plaka arası uzaklığı ve Re sayısını kullanmış-
lardır. Çalışmalarında, Re= 4000 ve jet-plaka ara-
sı uzaklık değeri 4 için sur desenli yüzeylere göre 
dikdörtgen desenli yüzeylerde %31,45 daha yüksek 
ortalama Nu sayısı değeri elde etmişlerdir. Bir di-
ğer çalışmada, Karabulut [11] bir tarafı açık üç ta-
rafı kapalı dikdörtgen kanallar içerisinde ısıtılmış 
beşer adet ters ve düz daire şeklindeki desenli yü-
zeylerin hava jeti ile soğutulmasını sayısal olarak 
incelemiştir. Desenli yüzeylerin soğutma perfor-
mansları üzerinde desen şeklinin ve jet-plaka arası 
mesafenin Re sayısına göre daha büyük bir öneme 
sahip olduğunu belirlemiştir. Mushatat [12] çarpan 
jetlerin ısı transferi ve türbülanslı akış özeliklerini 
sayısal olarak değerlendirmiş ve jetler arası mesa-
fe ve jet Re sayısının yeniden dolaşım bölgelerini, 
yerel Nu sayısı ve türbülans kinetik enerjiyi önemli 
ölçüde etkilendiğini belirlemiştir. Karabulut ve Al-
nak [13] dikdörtgen kesitli kanallardaki çatı ve ters 
yamuk şeklinde iki farklı desene sahip bakır pla-
kalı yüzeylerin farklı jet giriş genişliklerinde tek 
bir hava jeti akışı ile soğutulmasını sayısal olarak 
incelemişlerdir. Çalışma, Re sayısının 5000-11000 
değerlerinde ve jet-plaka arası uzaklığın (H/Dh) 3 
ve 6 oranlarında yapılmıştır. Jet giriş genişlikleri 
ise 0,5Dh ve Dh’dır. 0,5Dh jet giriş genişliğinde, H/
Dh= 6 iken Re= 5000 için ortalama Nu sayısı de-
ğerinin çatı desenli yüzeyde ters yamuk desenli 
yüzeyden %25,92 daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
Zou ve ark. [14] deneylerinde ve sayısal simülas-
yonlarında hava soğutma sürecinde ara yüzey ısı 
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transferini ve gaz akışını araştırmak için yüksek 
hızlı sıkıştırılmış hava çarpmasını kullanmışlardır. 
Numune çapının ve jet mesafesinin (jetten soğut-
ma yüzeyine olan mesafe) akış modeli ve sıcaklık 
alanları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Barbo-
sa ve ark. [15] sınırlandırılmış ve çevrelendirilmiş 
çoklu hava jeti çarpmasının ayrıntılı bir analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla, çoklu hava jeti 
çarpma sistemlerindeki jetin akış dinamikleri ve 
ısı transfer karakteristiklerinin bir incelemesi sun-
muşlardır. Ayrıca, bu çalışmada taşınım ısı trans-
fer sürecini etkileyen yüzey tasarımı ve hareketi, 
jet eğimi ve yüksek jet sıcaklığı gibi parametreler 
incelenmiştir. Sonuç olarak, tekli ve çoklu jet çarp-
masının ısı transferini karakterize etmek için or-
talama Nu sayısıyla ilgili bağıntılar özetlenmiştir. 
Belarbi ve ark. [16] ise kişisel bilgisayar işlemcisi-
nin soğutma performansını iyileştirmek amacıyla 
hava jeti çarpmalı kesiti dikdörtgen olan mini ka-
nallı soğutucu bloğun ısıl ve aerodinamik perfor-
manslarının deneysel araştırmasını yapmışlardır. 
Değişken parametreler olarak, hız profili, ısıl di-
renç ve sıcaklık üzerinde jet çarpma mesafesinin 
etkisini çalışmışlardır. Ayrıca, ısıl performans üze-
rinde mikroişlemcinin (ısı kaynağının) konumu-
nun etkisini incelemişlerdir. Sonuçlar, “jet yüksek-
liği/çap” oranı olan Y/D= 0,606’nın en iyi soğutma 
performansını sergilediğini ve ısı kaynağının (mer-
kezi işlemci ünitesi) orjinal konumundan uzunla-
masına 10 mm uzağa yer değiştirmesinin soğutma 
performansını artırdığını göstermiştir. Leena ve 
ark. [17] sabit bir düz bakır plaka üzerine çoklu 
hava jeti çarpmasının ısı transferi karakteristikle-
rini çalışmak amacıyla deneysel ve sayısal araştır-
malar yapmışlardır. Sayısal çalışma için sonlu ha-
cim esaslı bir yazılım programı olan Ansys-Fluent 
yazılımı kullanırken, deneysel araştırma için bir 
sistem tasarlamışlardır. Simüle edilmiş bir çipin ısı 
transfer yüzeyi olarak tabandan ısıtılan bir bakır 
plaka kullanılmış olup, jetler hat içi bir düzende 
düzenlenmiş üç keskin kenarlı dairesel delik ta-
rafından üretilmiştir. Isı transferi karakteristikleri 
üzerinde Re sayısının (4000-8000) ve jetler arası 
uzaklığın etkisi sayısal olarak incelenmiştir. En iyi 
soğutma performansını, Re sayısının 5000 olduğu 
durum için elde etmişlerdir. Aynı zamanda, sayısal 
çalışmalardan elde edilen sonuçları deneysel çalış-
malardan elde edilen sonuçlarla doğrulamışlardır. 
Bununla birlikte, soğutma ortamı olarak hava için 
geçerli olan Re sayısına bağlı Nu sayısı için bir ba-
ğıntı önermişlerdir.

Sunulan çalışmada, a= 0,75Dh jet giriş genişlikli ka-
nallar içerisindeki kare tünel ve daire tünel modelli 
bakır plakalı yüzeylerin üç adet hava jeti akışı ile 
soğutulmasının sayısal incelemesi yapılmıştır. Sa-
yısal araştırma, zamandan bağımsız ve üç boyutlu 
olarak enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε 
türbülans modelli Ansys-Fluent bilgisayar progra-
mının kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışmada, literatürde var olan çalışmalar da 
dikkate alınarak 50×200 mm boyutlarında ve kanal 
yükseklik etkisini de incelemek için farklı yüksek-
liklere sahip dikdörtgen şeklindeki kanallar kulla-
nılırken, çarpan jet akışkanı olarak ise kanala giriş 
sıcaklığı 300 K olan hava kullanılmıştır. 0,75Dh jet 
giriş uzunluğunda jet-model plakalar arası uzak-
lıklar (H/Dh), modellerin geometrik şekilleri ve jet 
akışkanı olan havanın kanala giriş hızları (Re sayı-
sı) değişken parametreler olarak dikkate alınmıştır. 
Tüm incelemelerde, desenli yüzeylere sabit 1000 
W/m2’lik bir ısı akısı uygulanmıştır. İncelenen jet 
Re sayısı aralığı 4000-10000 iken jet-plaka arası 
uzaklığı ise 3, 6 ve 10Dh’dır. Sunulan çalışmanın 
sayısal sonuçları, literatürde bulunan çalışmanın 
deneysel ve sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve 
sonuçların birbirleriyle uyum içerisinde oldukları 
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, kare ve daire tü-
nel olmak üzere her bir model yüzeyi için ortalama 
Nu sayısı ve yüzey sıcaklık değişimleri olarak su-
nulmuş ve birbirleriyle karşılaştırılarak değerlen-
dirilmiştir. Farklı H/Dh oranları için kanal boyunca 
jet akışın sıcaklık ve hız-akım çizgisi konturu da-
ğılımları model yüzeyleri için incelenmiştir. 

2. SAYISAL YÖNTEM

Çalışmada, üç boyutlu, zamandan bağımsız olarak 
farklı model yüzeyleri üzerindeki üçlü jet akışın 
zorlanmış taşınım ısı transferinin sayısal olarak 
çözümü için Ansys-Fluent programından yararla-
nılmıştır.

Süreklilik ve momentum denklemleri için hesapla-
manın durdurulacağı yakınsaklık ölçeği 10-6 iken, 
bu değer enerji denklemi için 10-7’dir. Simülasyon-
larda düzgün dörtyüzlü ağ yapısı kullanılmıştır.

Isı transferi simülasyonlarında türbülansın doğru 
modellenmesi esastır. Türbülanslı akışların doğru-
dan sayısal simülasyonu çok zordur ve zaman alı-
cıdır. Sayısal modellemelerde kullanılan çeşitli tür-
bülans modelleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
türbülans modelleri arasında ekonomikliği ve pek 
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çok akış olayında kabul edilebilir doğrulukla sonuç 
vermesi açısından yarı ampirik bir model olan k-ε 
türbülans modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çarpan jetlerle ilgili olarak yapılan çalışmaların 
birinde, Wang ve Mujumdar [18] türbülanslı jetler 
için düşük Re sayılı birkaç k-ε türbülans modelini 
test etmişlerdir. Modellerin, Nu sayısı dağılımının 
genel şeklini belirleyebildiğini ve büyük jet-plaka 
arası uzaklıklar için durma noktasında modellerin 
daha iyi uygulandığını saptamışlardır. Çalışmala-
rında, standart yüksek Re sayılı modellerle kıyas-
landığında, k-ε türbülans modelinin çarpan jetlerin 
ısı transferi özeliklerini belirlemede iyi bir perfor-
mans sergilediğini belirlemişlerdir. Ayrıca, çalış-
mada diğer türbülans modelleriyle karşılaştırıldı-
ğında kinetik enerji üretimini azaltmaya ve durma 
bölgesinde olması gereken sonuca yaklaşıldığın-
dan k-ε türbülans modelinin uygun olduğunu belir-
lemişlerdir. Buna göre, literatürdeki çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar da göz önüne alınarak bu çalış-
mada sayısal hesaplamalarda desenli yüzeyler için 
standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır.

Model yüzeylerinin olduğu kanal boyunca akış ve 
ısı transferinin çözümüne aşağıda açıklandığı gibi 
gövde kuvvetinin olmadığı kararlı durum koşulla-
rında türbülanslı akış için zaman ortalamalı kütle, 
momentum ve enerjinin korunumu denklemlerin-
den türetilen kısmi türevli diferansiyel denklemle-
rin çözümü ile ulaşılmıştır [18].

Süreklilik denklemi
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Türbülans kinetik enerji yutulma terimi
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Bu denklemlerde ρ akışkanın yoğunluğunu, k’ tür-
bülanslı akışın kinetik enerjisini, ui, x, y ve z eksen-
leri doğrultusundaki hız bileşenlerini, μ akışkanın 
viskozitesini, σk türbülanslı kinetik enerji Prandtl 
sayısını (σk= 1) göstermektedir. Türbülanslı kinetik 
enerji üretimi (Gk) ve türbülanslı akışın viskozite-
sini (μt) veren eşitlikler aşağıda verilmiştir [19]
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C1ε, C2ε ve Cμ katsayıları, σε ise türbülans yutulma 
Prandtl sayısını temsil etmektedir ve sırasıyla C1ε 

=1,44, C2ε=1,92, Cμ=0,09 ve ε=1,3 olarak alınmıştır 
[19]. Bu sabitlerin değerleri, birçok türbülanslı akış 
için çok sayıda veri uyumuyla sağlanmıştır. 

Reynolds sayısı (Re) aşağıda verilen denklem ile 
hesaplanmaktadır 
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Burada Dh, jet girişinin hidrolik çapıdır.
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Bu denklemde Ac ve P sırasıyla jet girişinin kesit 
alanı ve çevre uzunluklarıdır. Nusselt sayısı (Nu), 
taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine oranı 
olarak değerlendirilir.
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Burada, h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım kat-
sayısı, n yüzeye dik yöndür ve ortalama ısı taşınım 
katsayısı ho, ve ortalama Nu sayısı (Nuo) aşağıdaki 
gibi hesaplanmaktadır.

Ortalama ısı taşınım katsayısı
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Ortalama Nu sayısı 
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Eşitlik (11) ve (12)’de h ve ho sırasıyla yerel ve orta-
lama ısı taşınım katsayılarıdır.

3. GEOMETRİK MODEL 

Şekil 1’de çalışmada kullanılan model yüzeyleri-
nin bulunduğu kanalların sınır şartları ve boyut-
larının da olduğu perspektif görünüşleri gösteril-
mektedir. Şekil 1 (a)’da verilen kare tünel modelde 
kare şekli; Şekil 1 (b)’deki daire tünel modelde ise 
daire şekli kanal sonuna kadar 50 mm’lik kanal ge-
nişliği boyunca devam etmektedir. Ayrıca, üçlü jet 
girişi Şekil 1’deki her iki kanal için gösterilmiştir. 
Çalışmada sabit 0.75Dh giriş genişliği kullanılmış 
olup, hidrolik çap Dh değeri 9.9 mm’dir. Kanalın 
boyu (L) ve genişliği (W) ise sırasıyla 200 mm ve 
50 mm’dir. Jet püskürtücüden çıkan akışkanın giriş 
hız aralığı 4,42-9,72 m/s iken jet girişinde uniform 
hız profili bulunan dikdörtgen püskürtücünün bo-
yutları 4,95×50 mm ve 9,9×50 mm ölçülerindedir. 
Kanal yükseklikleri ise 3Dh, 6Dh ve 10Dh’dır. Ka-
nal boyutlarına bağlı olarak iki farklı kanal içeri-
sinde yedi adet kare ve yedi adet daire tünel model-
li ardışık yüzey bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
modellerin genişlik ve yükseklikleri 2Dh ve Dh’dır.

Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir:

a. Kanallar için akış alanı üç boyutlu, zamandan 
bağımsız ve türbülanslıdır.

b. Model yüzeylerinin soğutulması için kullanı-
lan jet akışkanı sıkıştırılamaz özellikli hava-
dır. 

c. Model yüzeylerine uygulanan sabit ısı akısı 
1000 W/m2’dir.

d. Jet akışkanın ısıl özelikleri sabittir ve kinema-
tik viskozitesi ν= 15.89×10-6 m2/s, yoğunluğu 
ρ= 1,1614 kg/m3, özgül ısısı cp= 1,007 kJ/kg K, 
ısı iletim katsayısı k= 26,3×10-3 W/m K olarak 
alınmıştır.

e. Jet akışkanı ve model yüzeylerinde ısı üretimi 
yoktur.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve 
BULGULAR

Kılıç ve ark. [20]’nın deneysel ve sayısal olarak 
yaptıkları çalışmalarının Nu sayısı sonuçları H/
Dh= 6 ve Re= 6000 ve 8000 değerleri için bu ça-
lışmanın sayısal sonuçları ile karşılaştırılmış ve 
sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. Karşılaştırma 
amacıyla Kılıç ve ark. [20]’nın çalışmalarında kul-
landıkları 200x50 mm boyutlu düz bir bakır plaka 
yüzeyi kullanılmıştır. Re= 6000 için jet çarpma 
bölgesindeki Nu sayısı değeri incelendiğinde Kılıç 
ve ark. [20]’nın deneysel sonucu ile bu çalışmanın 
sayısal sonucu arasındaki sapma %3,99 iken her 
iki çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki sapma 
değerinin %1 olduğu belirlenmiştir. Bununla bir-
likte, Re sayısının 8000 olduğu değer için çarpma 
bölgesinde türbülans yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak Kılıç ve ark. [20]’nın deneysel sonuç-
ları ile bu çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki 
sapma miktarı artarak %9,15 olmaktadır. Aynı 
bölgede, sayısal sonuçlar arasındaki sapma değeri 
ise %1,02’dir. Elde edilen bu sonuçlara göre, bu ça-
lışmanın sayısal sonuçlarının Kılıç ve ark. [20]’nın 
deneysel ve sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılabilir 
ve sayısal çalışmanın makul ve uygun olduğu söy-
lenebilmektedir.

Şekil 1. Sınır şartları ve boyutları verilen kanalların ve modellerin perspektif görünüşleri (a) kare tünel (b) daire 
tünel
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daire tünel modelli yüzeylerin bulunduğu kanal 
kesitleri için sırasıyla 2213537 ve 2160782 adet ağ 
elemanın yeterli olduğu belirlenmiştir. 

Çatı ve ters yamuk desenli yüzeylere sahip kanal-
ların ağ yapıları, desenlerin ağ şekillerini de kolay-
lıkla görebilmek için Şekil 3 (a) ve (b)’de yakınlaş-
tırılarak gösterilmiştir.

Şekil 4’de A-Kare tünel ve B-Daire tünel model 
yüzeylere sahip H/Dh=3, 6 ve 10 yükseklikli üçlü 
hava jeti akışlı ve a=0.75Dh jet girişli kanallardaki 
model sıralarına göre ortalama Nu sayılarının Re 
sayısı ile değişimleri gösterilmektedir. Kanalların 
her birinde eşit ölçülerde yedişer adet desenli mo-
del yüzeyi bulunmaktadır. Üçlü jet hava akışının 
etki ettiği kanallarda kanal yükseklikleri (H/Dh), 
Re sayıları ve model yüzeylerinin şekillerine bağlı 
olarak jet akışları model yüzeyleri üzerinde farklı 
biçimlerde etki etmektedir. Buna bağlı olarak,     H/
Dh=3 ve 6 yükseklikli kanallarda en yüksek Nu sa-
yısı değerlerine beşinci sıradaki model yüzeylerin-
de (Model 5) ulaşılmaktadır. 

Şekil 2. Sonuçların karşılaştırılması

Tablo 1. Kare Tünel Modelli Kanalda Nuo İçin Ağ Bağımsızlık Testinin Sonuçları

Ağ sayısı Nuo
Re=4000

Nuo
Re=6000

Nuo
Re=8000

Nuo
Re=10000

845741 8,41 12,47 13,54 17,47
2213537 9,62 13,25 16,81 20,5
2547104 9,61 13,25 16,81 20,48

Tablo 2. Daire Tünel Modelli Kanalda Nuo İçin Ağ Bağımsızlık Testinin Sonuçları

Ağ sayısı Nuo
Re=4000

Nuo
Re=6000

Nuo
Re=8000

Nuo
Re=10000

895472 11,24 16,74 21,47 26,64
2160782 12,45 17,68 22,78 27,75
2475471 12,44 17,68 22,78 27,74

        Model   Model    Model    Model    Model    Model    Model
            1            2            3             4            5             6             7 (a)

        Model   Model    Model    Model    Model    Model    Model
            1            2            3             4            5             6             7 (b)

Şekil 3. Hesaplamada kullanılan (a) kare tünel (b) daire tünel modelli yüzeylere sahip kanalların ağ yapıları

H/Dh= 4 için model yüzeylerinin ortalama Nu sayı-
ları üzerinde ağ sayısının etkisini belirlemek ama-
cıyla kare ve daire tünel modelli yüzeyler için yapı-
lan ağ bağımsızlık testleri sırasıyla Tablo 1 ve 2’de 
sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre kare ve 
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Şekil 4. a=0.75Dh giriş genişlikli ve üçlü hava jeti akışlı kanallardaki A-kare tünel B-daire tünel model 
yüzeylerinin kanaldaki diziliş sıralarına göre ortalama Nu sayılarının Re sayısına göre değişimleri
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Ayrıca, daire tünel modelli yüzeyler için kare tünel 
modelli yüzeylere göre elde edilen Nu sayısı değer-
leri daha yüksektir. H/Dh=3 yükseklikli kanallarda 
Re=8000 için daire tünel Model 5 yüzeyinin Nu sa-
yısının, aynı sıradaki kare tünelli model yüzeyin-
den %24,95 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. H/
Dh=3 yükseklikli kanallarda en düşük Nu sayıları-
na kare ve daire tünel modelli yüzeyler için sırasıy-
la Model 2 ve Model 1’de ulaşılmaktadır. Bununla 
birlikte, kanal yüksekliğinin artışıyla üçlü jet etki-
sinin model yüzeyleri üzerinde azalması nedeniyle 
her iki model şekli için de Nu sayısı değerleri azalış 
sergilemektedir. Re=10000 için H/Dh’ın 3’den 10’a 
çıkarılmasıyla daire tünel Model 1 için Nu sayısı 
%18,29 azalmaktadır. Bu azalış miktarı, kare tü-
nel Model 1 yüzeyi için %18,52 olmaktadır. Bunun 
yanı sıra, kanallardaki jet akışların yüzeyler üze-
rindeki etkisine bağlı olarak H/Dh=6’da en düşük 
Nu sayıları Model 2 yüzeyinde elde edilmektedir.

Her bir jet akış için a=0,75Dh jet giriş genişliğine 
sahip üçlü jet akışlı kanallardaki A-Kare tünel ve 
B-Daire tünel modelli yüzeyler için model sırala-
rına göre yüzeylerin ortalama sıcaklık değişimleri 
farklı kanal yüksekliklerinde (H/Dh=3, 6 ve 10) ve 
Re sayılarında Şekil 5’de verilmektedir. Kanaldaki 
jet akışların Re sayılarının artışıyla model yüzey-
lerinden olan ısı transferinin artışına bağlı olarak 
yüzeylerin sıcaklıkları azalmaktadır. H/Dh=3 ve 
6 için en düşük model yüzey sıcaklık değerlerine 
Model 5 sırası için ulaşılmaktadır. H/Dh=10’da ise 
her iki model yüzey şekli için Model 1’ de diğer 
model sıralarına göre daha düşük yüzey sıcaklık 
değerleri elde edilmektedir. Bununla birlikte, tüm 
kanal yükseklikleri (H/Dh) için daire tünel model 

yüzeylerinde kare tünel model yüzeylerine göre 
daha düşük yüzey sıcaklıklarına ulaşılmaktadır. 
Bu durum, daire tünel model yüzeyli a=0,75Dh jet 
giriş genişlikli üçlü jet akışlı kanallarda yüzeylerin 
soğuma performansının daha iyi olduğunu kanıt-
lamaktadır.

Tablo 3’de a=0.75Dh jet giriş genişlikli ve üçlü jet 
akışlı kanallardaki tüm model yüzeyleri için orta-
lama Nu sayısı (Nuo) ve jet akışların kanaldan çıkış 
sıcaklık (Tç) değerleri farklı kanal yükseklik oran-
ları (H/Dh) ve Re sayıları için sunulmaktadır. Her 
iki model yüzeyli kanalda tüm H/Dh oranları için 
Re sayısının artışıyla Nuo değerleri artmaktadır. 
Ayrıca, artan ısı transferine bağlı olarak kanallar-
dan çıkan jet akışkanların sıcaklıkları da artmakta-
dır. Bunun yanı sıra, daire tünel model yüzeylerin 
Nuo sayıları, kare tünel modellerden daha fazladır. 
H/Dh=3 ve Re=10000 için daire tünel modelli yü-
zeyin Nuo değeri, kare tünel modelli yüzeyden 
%45,31 daha yüksektir. Bununla birlikte, H/Dh 
oranının artırılmasıyla üçlü jet akış etkisinin mo-
del yüzeyleri üzerindeki ısı transferini artırıcı et-
kisinin azalması nedeniyle Nuo değerleri azalırken; 
jet akışkanının Tç değerleri azalmaktadır. 

Şekil 6’da A-Kare tünel ve B-Daire tünel model 
yüzeyli, a=0.75Dh jet giriş genişlikli ve üçlü jet 
akışlı kanallarda H/Dh=3 ve 6 yükseklik oranları 
ve Re=6000 için (a) hız-akım ve (b) sıcaklık kontu-
ru dağılımları gösterilmektedir. Kanallarda oluşan 
yeniden dolaşım bölgeleri akışkanın kendi içinde 
sirkülasyon halinde olduğu kısımlar olup; ısı trans-
ferinin azalmasına neden olarak model yüzeyleri-
nin sıcaklıklarının artmasına sebep olmaktadır. 

Tablo 3. a=0,75Dh Jet Giriş Genişlikli Üçlü Jet Akışlı Farklı H/Dh Oranlı Kanallardaki Tüm Model Yüzeyleri İçin 
Ortalama Nu Sayısı (Nuo) ve Jet Akışkan Çıkış Sıcaklık (Tç) değerleri

Kare Tünel Model H/Dh=3 H/Dh=6 H/Dh=10
Tç (K) Nuo Tç (K) Nuo Tç (K) Nuo

Re=4000 312,26 9,79 312,14 7,15 311,52 5,92
Re=6000 311,51 13,77 311,41 9,89 311,01 7,87
Re=8000 311,13 17,67 311,05 12,69 310,73 9,78

Re=10000 310,9 21,43 310,84 15,2 310,59 11,66

Daire Tünel Model H/Dh=3 H/Dh=6 H/Dh=10
Tç (K) Nuo Tç (K) Nuo Tç (K) Nuo

Re=4000 312,54 13,67 312,44 9,09 311,68 7,84
Re=6000 311,69 19,68 311,64 12,62 311,13 10,7
Re=8000 311,26 25,5 311,22 16,19 310,84 13,99

Re=10000 311,01 31,14 310,99 19,67 310,65 17,3
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Şekil 5. a=0.75Dh giriş genişlikli ve üçlü hava jeti akışlı kanallardaki A-kare tünel B-daire tünel model 
yüzeylerinin kanaldaki diziliş sıralarına göre ortalama yüzey sıcaklıklarının Re sayısına göre değişimleri
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Şekil 6. A-kare tünel ve B-daire tünel modelli yüzeylerin bulunduğu a=0.75Dh giriş genişliklerindeki üçlü jet 
akışlı kanallarda Re=6000 için (a) Hız-akım ve (b) Sıcaklık konturu dağılımı 
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Bu nedenle, yeniden dolaşım bölgelerinin yoğun 
olduğu özellikle model aralarında akışkan sıcak-
lıklarında artışlar olmaktadır. H/Dh=3 kanal yük-
seklik oranında kare tünel model yüzeyli kanalda 
beşinci sıradaki desende ısı transferinin daha fazla 
olmasına bağlı olarak soğuma performansının di-
ğer desen sıralarına göre daha iyi olduğu sıcaklık 
konturu dağılımından görülebilmektedir. Bununla 
birlikte, aynı kanal yüksekliğinde daire tünel mo-
delli yüzeylerde model yüzeylerindeki soğumanın 
daha iyi olduğu sıcaklık konturu dağılımdaki yük-
sek sıcaklıklı bölgelerin azalmasından anlaşıla-
bilmektedir. Kanal yükseklik oranı artırıldığında 
(H/Dh=6), kanallar içerisindeki yeniden dolaşım 
bölgelerinin büyüklükleri artmaktadır. Bu durum 
da jet akışların model yüzeyleri üzerindeki etki-
sini azaltarak, yüzey sıcaklıklarında artışa sebep 
olmaktadır. Bu nedenle, her iki model yüzeyi için 
de H/Dh=3 ile kıyaslandığında bu kanal yüksekli-
ğinde (H/Dh=6) sıcaklık konturlarında yüzeylerin 
sıcaklıklarında yükselmeler görülmektedir.

5. GENEL SONUÇLAR

Bu çalışmada, 0.75Dh jet giriş genişliğindeki kanal-
larda bulunan sabit ısı akılı ve bakır plakalı kare 
tünel ve daire tünel modelli yüzeylerin üç adet jet 
akışı kullanılarak soğutulması ve kanallar içeri-
sindeki akış yapıları sayısal olarak incelenmiştir. 
Buna göre, çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağı-
da özetlenmiştir:

• H/Dh=3 ve 6 yükseklikli kanallarda en yüksek 
Nu sayısı değerlerine Model 5’ in yüzeylerin-
de ulaşılmaktadır. 

• -Daire tünel modelli yüzeyler için kare tünel 
modelli yüzeylere göre elde edilen Nu sayısı 
değerleri daha yüksektir. 

• H/Dh=3 yükseklikli kanallarda Re=8000 için 
daire tünel Model 5 yüzeyinin Nu sayısının, 
aynı sıradaki kare tünelli model yüzeyinden 
%24.95 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

• H/Dh=3 yükseklikli kanallarda en düşük Nu 
sayılarına kare ve daire tünel modelli yüzey-
ler için sırasıyla Model 2 ve Model 1’de ula-
şılmaktadır. 

• Kanal yüksekliğinin artışıyla üçlü jet etkisinin 
model yüzeyleri üzerinde azalması nedeniyle 
her iki model şekli için de Nu sayısı değerleri 

azalış göstermektedir. 
• Re=10000 için H/Dh’ın 3’den 10’a çıkarılma-

sıyla daire tünel Model 1 için Nu sayısı %18,29 
azalmaktadır. Bu azalış miktarı, kare tünel 
Model 1 yüzeyi için %18,52 olmaktadır. 

• -Kanallardaki jet akışların yüzeyler üzerinde-
ki etkisine bağlı olarak H/Dh=6’da en düşük 
Nu sayıları Model 2 yüzeyinde elde edilmek-
tedir.

• Kanaldaki jet akışların Re sayılarının artışıyla 
model yüzeylerinin sıcaklıkları azalmaktadır. 

• H/Dh=3 ve 6 için en düşük model yüzey sıcak-
lık değerlerine Model 5 sırası için ulaşılmakta-
dır. H/Dh=10’da her iki model yüzey şekli için 
Model 1’de diğer model sıralarına göre daha 
düşük yüzey sıcaklık değerleri elde edilmek-
tedir. 

• Tüm kanal yükseklikleri (H/Dh) için daire 
tünel model yüzeylerinde kare tünel model 
yüzeylerine göre daha düşük yüzey sıcaklık-
larına ulaşılmaktadır. Bu durum, daire tünel 
model yüzeyli a=0,75Dh jet giriş genişlikli 
üçlü jet akışlı kanallarda yüzeylerin soğuma 
performansının daha iyi olduğunu kanıtla-
maktadır.

• Kanallardaki tüm model yüzeyleri değerlen-
dirildiğinde daire tünel model yüzeylerin Nuo 
sayıları, kare tünel modellerden daha fazladır. 

• H/Dh=3 ve Re=10000 için daire tünel modelli 
yüzeyin Nuo değeri, kare tünel modelli yüzey-
den %45.31 daha yüksektir.

• H/Dh oranının artırılmasıyla Nuo değerleri 
azalırken; jet akışkanının Tç değerleri azal-
maktadır. 

• Kontur dağılımları incelendiğinde kanallarda 
oluşan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle ısı 
transferinin azaldığı ve model yüzeylerinin sı-
caklıklarının arttığı görülebilmektedir. 

• Her iki model yüzeyi için de H/Dh=3 ile kıyas-
landığında H/Dh=6 kanal yüksekliğinde sıcak-
lık konturlarında yüzeylerin sıcaklıklarında 
yükselmeler görülmektedir.

Sonuç olarak, üçlü jet etkisinin en uygun şekilde 
yüzeyler üzerinde etkili olarak yüzeylerin soğu-
masını iyileştirmesi; jet akışların Re sayıları ve ka-
nal yükseklik oranları (H/Dh) yanında soğutulacak 
yüzeylerin şekillerine de doğrudan bağlıdır.
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SEMBOLLER
a  : Jet giriş genişliği, mm
Ac  : Jet girişi kesit alanı, m2

H  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın yüksekliği, mm
L  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın boyu, mm
W  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın eni, mm
Dh  : Kanalın hidrolik çapı, m
h  : Isı taşınım katsayısı, Wm-2 K-1

k  : Isı iletim katsayısı, Wm-1 K-1

V  : Akışkanın kanal girişindeki hızı, ms-1

cp  : Akışkanın özgül ısısı, Jkg-1 K-1

P  : Jet giriş kesiti çevre uzunluğu, m
p  : Basınç, Nm-2

q’’ : Desenli yüzeylerdeki ısı akısı, Wm-2

T  : Sıcaklık, K
ui : x, y, z eksenlerindeki hız bileşenleri, ms-1

Re  : Reynolds sayısı (=V∞Dh/ν), boyutsuz
Nu  : Nusselt sayısı (=h Dh/k), boyutsuz
μ  : Dinamik viskozite, kgs-1 m-1

μt  : Türbülans viskozitesi, kgs-1 m-1

υ  : Kinematik viskozite, m2s-1

ρ  : Yoğunluk, kgm-3

ϕ : Viskoz kaybolma terimi, m2s-3

k’  : Türbülanslı akışın kinetik enerjisi, m2s-2

ε  : Türbülans dağılım terimi, m2s-3

Alt İndisler
s  : Yüzey
m  : Ortalama
∞  : Akışkan
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Aksaray 
Şartlarında Termodinamik Analizi

ÖZ

Bu çalışmada, Aksaray ilinin 1985-2006 yılları arasında ortalama güneş radyasyon 
değerlerine göre ısı pompası sisteminin tasarımı teorik olarak incelenmiştir. Ele 
alınan bu çalışmada ısıtma amacıyla kullanılan bir ısı pompası HFC grubu olan 
R134a ve R152a soğutucu akışkanlarına göre termodinamik yönden incelenmiştir. 
Ayrıca, sistemin enerji ve ekserji verimliliği, toplam ekserji yıkım oranlarının de-
ğişimi çeşitli parametrelere göre araştırılmıştır. Yapılan teorik analiz sonuçlarına 
göre, R152a soğutucu akışkanın R134a soğutucu akışkanına göre enerji ve ekserji 
verimliliği daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca sistemin toplam tersinmezlikle-
ri R134a ve R152a soğutucu akışkanları için sırasıyla 30.48 kW ve 45.60 kW olarak 
hesaplanmıştır. Aksaray ilin 1985-2006 yılları arasında ortalama güneş radyasyon 
değeri ise yaklaşık saatte 532 W/m2 olarak hesaplanmıştır.
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ABSTRACT

In this study, the design of a heat pump system according to the average solar ra-
diation value of the Aksaray province between the years 1985-2006 is examined 
theoretically. Furthermore, a heat pump system used for heating purposes are ex-
amined thermodynamically according to the HFC group R134a and R152a refriger-
ants. In addition, energy and exergy efficiencies of the system and the total exergy 
destruction rates have investigated according to various parameters. According to 
the results of the theoretical analysis results, it is seen that R152a refrigerant has 
higher energy and exergy efficiency than R134a refrigerant. Also, the total exergy 
destruction rate of the system is calculated as 30.48 kW and 45.60 kW according to 
R134a and R152a refrigerants. The average solar radiation value of Aksaray prov-
ince among the 1985-2006 years is calculated as approximately 532 Wh/m2.
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1. GİRİŞ

Gelişmekte olan ülkelerde binaların ısıtılması ve 
enerji tüketimine katkısı olan diğer başlıca sektör-
lerden ulaştırma ve sanayileşme ile birlikte ener-
ji tüketimi son yıllarda artmaya başlamıştır [1,2]. 
Avrupa ülkelerindeki konut sektörlerinde enerji tü-
ketimi genellikle sıcak su üretimi ve konut hacmi 
ısıtılması amacıyla gerçekleşmektedir [3]. Artan 
bu enerji ihtiyacının karşılanması ise genellikle fo-
sil kökenli yakıtlar kullanılmakta ve bu yakıtların 
yanması sonucu açığa çıkan salınımlar sera gazı, 
küresel ısınma gibi çevresel sorunlara neden ol-
maktadır. Bahsedilen bu çevresel sorunların önüne 
geçilmesi için çevreci yenilenebilir enerji destekli 
sistemlerin kullanılması kaçınılmazdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde şüphesiz 
öne çıkan güneş enerjisidir. Güneş enerjisi destekli 
olarak mahal ısıtılması ve soğutulması mümkün-
dür [4]. Güneş enerjisi destekli sistemlerde yaygın 
olarak ısı pompası sistemleri kullanılmaktadır. Isı 
pompası sistemleri elektrikli ısıtma sistemlerine 
göre 3 ile 6 kat avantajlı olmaları, yenilenebilir 
enerji destekli olduklarında çevresel sorunlar teş-
kil etmemeleri ve son yıllarda yaygın olarak kul-
lanılmaya başladıkları için artan bir ilgiye sahip 
olmaya başlamıştır [5].

Diğer yandan, ısı pompası ve soğutma sistemlerin-
de kullanılan aracı akışkan olarak adlandırılan so-
ğutucu akışkanların termodinamik özelliklerinin 
yanı sıra, küresel ısınmaya etkisi (GWP) ve Ozon 
delme potansiyeli (ODP) gibi çevresel özellikle-
ri göz önüne alınması gerekmektedir. Soğutucu 
akışkanlar içerisinde kloroflorokarbon (CFC) ve 
Hidrokloroflorokarbon (HCFC) akışkanlar yaygın 
olarak kullanılmakta iken 1997 yılında Kyoto pro-
tokolü gereğince kullanımı yasaklanmış veya bazı 
sınırlandırılmalar getirilmiştir. 1997 yılında imza-
lana ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto proto-
kolünde ise soğutucu akışkanların GWP değerleri 
için sınırlandırmalar getirilmiştir [6]. Günümüzde, 
soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan 
soğutucu akışkan HFC- R134a akışkanıdır. Fakat 
bu akışkan içinde GWP değerinin yaklaşık 1300 
civarında olmasından dolayı kullanımı için bazı sı-
nırlama vardır [7,8]. Bu yüzden soğutma ve ısıtma 
uygulamalarında kullanılan soğutucu akışkanlar 
için ODP değeri sıfır ve GWP değeri düşük olan 
farklı alternatif akışkan arayışı devam etmektedir.

Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemleri ile 

mahal ısıtılması için son yıllarda deneysel ve te-
orik olarak yapılan birçok çalışma literatür ’de 
mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları burada ele 
alınarak incelenmiştir. Han vd. [9] güneş enerjisi 
destekli CO2 soğutkanlı ısı pompasının performans 
analizini kırsal evler için uygun faz değişim enerji 
depolama için incelemişlerdir. Yapılan bu çalışma, 
ısı pompasının bina ısıtılmasında ve binanın sıcak 
su ihtiyacını karşılamak için tasarlamışlardır. On-
lar, ısı pompasının mevsimsel performans katsa-
yısı (COP)’ni 2,56 olarak bulmuşlardır. Wang vd. 
[10] konutlarda çok fonksiyonlu güneş ısı pompa 
sisteminin uygulanmasını araştırmışlardır. Güneş 
enerjisi sistemi olarak fotovoltaik/termal (PV/T) 
sistemi kullanmışlar ve çalışma sonucunda siste-
min COP’sini 3,18 ile 2,53 arasında hesaplamış-
lardır. Bellos vd. [11] güneş enerjisi destekli ısı 
pompasının mahal ısıtması için enerji ve finansal 
değerlendirmesini yapmışlardır. Yaptıkları çalış-
ma sonuçlarına göre, 20 m2 alana sahip güneş kol-
lektörü için ısı pompası uygulamalarının finansal 
oldukça iyi olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca, ısı 
pompasının bir diğer kullanım alanı olan ürün ku-
rutma sistemleridir. Aktaş vd. [12] güneş enerjisi 
destekli ısı pompalı bir kurutucuda kırmızıbiber 
kurutulmasını deneysel olarak araştırmıştırlar. 
Yapılan çalışma sonucunda sistemin COP’sini 
2,24 olarak hesaplamışlardır. Aktaş ve Kara [13] 
yaptıkları diğer bir çalışmada ise güneş enerjisi 
destekli ısı pompasında dilimlenmiş kivinin ku-
rutulmasını termodinamik yönden incelmişlerdir. 
Sistemin ortalama ısıtma performans katsayısını 
2,90 ile 2,27 arasında değiştiğini hesaplamışlardır. 
Ozyaman [14] güneş enerjisi destekli ısı pompası 
ile mahal ısıtılmasını incelemiştir. Yaptığı çalışma 
sonucunda 120 m2 ısıtma alanına sahip bir konutun 
için 2009-2010 yılları arasındaki fiyatları dâhil 530 
TL ile karşılamıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, Aksaray ili için güneş 
enerjisi destekli bir ısı pompası sisteminin perfor-
mansı termodinamik yönden teorik olarak incelen-
mesidir. Ele alınan çalışmada, HFC akışkan gru-
bundan olan R134a soğutkanına alternatif R152a 
soğutucu akışkanı tercih edilmiş. Bu çalışmada her 
bir sistem elemanları için genel enerji ve ekserji 
dengeleri yazılarak elde edilen sonuçlar grafikler 
halinde sunularak termodinamik yönden karşılaş-
tırılması yapılmıştır. Sistemin COP ve ekserji ve-
rim değişimleri farklı parametrelere göre yukarıda 
bahsedilen akışkanlar için incelenmiş ve sonuçlar 
tartışılmıştır.
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2. SİSTEM TANIMI

Yapılan bu çalışma, Aksaray ilinin güneş radyas-
yon verilerine göre sistem tasarımı yapılmıştır. 
Aksaray ili İç Anadolu bölgesinde Konya’nın do-
ğusunda yer almaktadır. Şekil 1’de 1985-2006 yıl-
ları arasında Aksaray ilinin güneş radyasyon değe-
ri ve güneşlenme süresi sunulmuştur. Bu değerler 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınla-
nan değerlerdir.

Çalışmada soğutucu akışkan HFC grubundan olan 
R134a ve bu akışkana alternatif olabileceği düşü-
nülen R152a soğutucusu tercih edilmiştir. R134a 
soğutucu akışkanı günümüzde ısıtma ve soğut-
ma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 
bir soğutucu akışkan türüdür. R152a akışkanı ise 
literatür’de çok fazla kullanılmayan akışkan olma-
sı ve GWP değeri daha düşük olduğu için tercih 
edilmiştir. Ayrıca bu akışkanlar birbirlerinin ye-
rine alternatif olabilecek akışkan türleridir. Tablo 
1’de bu akışkanların termodinamik ve çevresel etki 
değerleri verilmiştir.

Şekil 2’de güneş enerjisi destekli ısı pompası sis-
teminin şematik gösterimi verilmiştir. Bu sis-
tem üzerine gelen güneş radyasyonunu toplamak 
için vakum tüplü ısıl borulu güneş kollektörü, bir 

kompresör, kondanser, kısma valfi ve ısı değişti-
ricisinden meydana gelmektedir. Üzerine gelen 
güneş ışınımı kollektör tarafından toplanarak, ısı 
değiştiricisine aktarılır. Isı değiştiricisinde yüksek 
sıcaklıktaki su ısısını, kısma valfinden düşük sı-
caklıkta ve basınçta gelen soğutucu akışkana sabit 
basınçta aktararak soğutucu akışkanın buharlaş-
masını sağlar. Soğutucu akışkan ısı değiştiricisin-
den çıktığında 1 noktasında doymuş buhar fazına 
geçer ve kompresöre girer. Burada yüksek basınç 
ve sıcaklıklara çıkartılan soğutucu akışkan daha 
sonra kondensere gelir ve kondenserde ısısını ak-
tararak yoğunlaşma meydana gelir. 

Soğutucu akışkanın bu faz değişimlerinden ya-
rarlanılarak, ısı pompası sistemleri ve soğutma 
sistemlerinde ısıtma ve soğutma amacı ile kullanı-
labilir. Bu çalışmada, kondenserde atılan ısı bina 
içerisinde dolaştırılan suyu ısıtarak mahal ısıtılma-
sının gerçekleştiği kabul edilmiştir. Sistemde iki 
adet sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Bu teorik 
çalışma için, ayrıca güneş kollektörü olarak yüzey 
alanı 2,88 m2, güneş ışınımı emiciliği %93’den bü-
yük, sıcaklık dayanımı yaklaşık 200 °C olan va-
kum tüplü ısıl borulu dört adet güneş kollektörü 
seçilmiştir.

Tablo 1. Soğutucu akışkanların termodinamik ve çevresel değerleri [16]

Soğutucu 
akışkanlar

Mol ağırlığı
(kg/Kmol)

Normal kaynama 
sıcaklığı (°C)

Kritik sıcaklık
(°C)

Kritik basınç
(bar)

ODP GWP 
(100 yıl)

R134a 102,03 -26,1 101,1 40,6 0 1300
R152a 66,05 -24 113,3 45,2 0 124

Şekil 1. 1985-2006 yılları arasında Aksaray ilinin güneş radyasyon değeri ve güneşlenme süresi [15]
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3. TERMODİNAMİK ANALİZ

Bu bölümde, güneş enerjisi destekli ısı pompası 
sisteminin termodinamik analizi enerji ve ekser-
ji verimliliğine göre ele alınmıştır. Bir sistemin 
termodinamik yönden incelenirken, birinci yasa 
analizi olan enerji verimliliği tek başına yeterli 
olmaması nedeniyle ve sistemde meydana gelen 
kayıpların veya tersinmezlikler belirlenebilmesi 
için termodinamiğin ikinci yasa analizi olan ek-
serji analizi de önemli yer teşkil etmektedir [17]. 
Bu çalışmada, termodinamik hesaplamaları ger-
çekleştirilmesi için yapılan bazı kabuller aşağıda 
sunulmuştur:

• Bu sistem ve sistem elemanlarının düzgün sü-
rekli akışlı çalıştığı ve kimyasal reaksiyonla-
rın gerçekleşmediği kabul edilmiştir.

• Sistem elemanlarını birleştirilen borularda ısı 
kaybı ve basınç düşüşü ihmal edilmiştir.

• Kompresör girişinde akışkan doymuş buhar 
olarak kabul edilmiştir.

• Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilmiş-
tir.

• Kompresör verimi %80 alınmıştır.
• Isı değiştiricisi verimliliği %60-%80 arasında 

kabul edilmiştir.
• Referans çevre sıcaklığı ve basıncı 25 °C ve 

101.325 kPa olarak kabul edilmiştir.

Sabit düzgün akışlı bir sistem için genel kütle, 
enerji ve ekserji denge bağıntıları aşağıdaki şekil-
de sunulmuştur [18-20]

∑ṁg = ∑ṁç  (1)

Q̇ − Ẇ = ∑çṁçhç − ∑gṁghg  (2)

∑gṁgexg + ĖxQ = ∑çṁçexç + ĖxW + Ėxyık (3)

burada kütle akış oranı, alt indislerden “g” ve “ç” 
ise giren ve çıkanları tanımlar. Q̇ ve Ẇ sistem sı-
nırları boyunca gerçekleşen ısı transferini ve iş 
miktarlarını tanımlar.

ĖxQ = ĖxQ = (1 − (To/Ts)Q̇s  (4)

ĖxW = Ẇ  (5)

Spesifik akış ekserjisi ise aşağıdaki şekilde yazı-
labilir;

ex = h − ho − To(s −so)  (6)

Ėx = ṁ ex  (7)

Denklem 3’e göre önerilen bu çalışmanın alt ele-
manlarının, ekserji yıkım denge bağıntıları Tablo 
2’de sunulmuştur.

Güneş kollektörü için yüzeyine gelen enerji ve ek-
serji dengeleri ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

Q̇u = ṁa ∙ (cpa ∙ Tç − Tg)  (8)

 

B1

Şekil 2. Güneş enerjisi destekli ısı pompasının şematik gösterimi

Tablo 2. Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası Bileşenlerinin Ekserji Denge Bağıntıları

Sistem elemanları
Kompresör Ėx1 + Ẇkom = Ėx2 + Ėxyık_komp

Isı değiştirici Ėx10 + Ėx4 = Ėx8 + Ėx1 + Ėxısıdeğiştirici  
Kondanser Ėx7 + Ėx2  = Ėx3 + Ėx5 + Ėxyık_kondanser 
Kısma valfi Ėx3 = Ėx4 + Ėxyık_KV 
Güneş kollektörü Ėx9 + Q̇s × (1 − To/Tgüneş) = Ėx10 + Ėxyık_güneşkollektörü  
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Burada, Q̇u is güneş kollektörü tarafından kullanı-
lan ve yararlı hale enerji miktarını, ṁa ise kollek-
tör içerisindeki kütle akış oranını tanımlar. Direk 
güneş kollektörü yüzeyine gelen güneş ışınımına 
bağlı enerji miktarı;

Q̇s = A ∙ I ∙ ε   (9)

Burada, Q̇s is güneş kolektörünün alanı (m2), I gü-
neş radyasyon değeri ve ε kolektörün optik verimi 
(emicilik, yansıtma vb. katsayılar).

Güneş enerjisinin ekserjisini ise Petala tarafından 
geliştirilen bir denklem ile hesaplaması yapılabilir 
[21].

Ėxgüneş = A ∙ I (1+1/3(To/Tgüneş)4 − 4/3(To/Tgüneş))   (10)

Denklem (10)’da, Ėxgüneş güneş yüzeyinin ekser-
ji hesabını tanımlar ve güneş yüzey sıcaklığı ise    
Tgüneş = 6000 K olarak kabul edilmiştir.

Güneş enerjisi destekli ısı pompası sisteminin ge-
nel birinci yasa verimi olan enerji verimi yani so-
ğutma performans katsayısı (COP)’nin enerji (CO-
Pen) ve ekserji (COPex) verimlilikleri verilmiştir.

Isı pompası ve tüm sistemin genel enerji soğutma 
performans katsayıları aşağıdaki şekilde tanımla-
nabilir.

COPen,HP = Q̇ kon / Ẇkom  (11)

COPen,sistem = Q̇ kon / (Ẇkom  + Ẇpompa_1 + Ẇpompa_2) (12)

Tüm sistemin ekserji verimi ise; 

COPex,sistem = (Ėxg,kon − Ėxç,kon) / 

        (Ẇkom +Ẇpompa_1+ Ẇpompa_2)  (13)

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Bu çalışmada R134a ve R152a soğutucu akışkanlı 
ısı pompasının güneş enerjisi destekli olarak Aksa-
ray şartlarında termodinamik analizi incelenmiş-
tir. Bu bağlamda, sistemin genel enerji ve ekserji 
performans katsasayıları (COPen ve COPex) farklı 
parametrelere göre değişimi sunulmuştur.

Şekil 3 ve 4’de sistemin COPen ve COPex değişim-
leri kompresör giriş basıncına göre değişimi ince-
lenmiş ve sunulmuştur. Şekil 3’de kompresör giriş 
basıncının 200 Bar’dan 300 Bar’a arttırıldığında 
çevrimin COPen değişimi ele alınmıştır. Kompresör 
giriş basıncındaki bu artış her iki akışkan için çev-
rimin COPen değerini düşürmektedir. Yine, Şekil 
4’de ise aynı basınç değişim şartları altında çevri-

min her iki akışkana göre COPex değişimleri veril-
miştir. Bu şekilde görüldüğü gibi COPex değerlerin-
de lineer bir azalma görülmektedir. Genel olarak, 
Şekil 3 ve 4’deki bu azalmanın sebebini kompresör 
giriş basıncındaki artış sonucunda kompresörün 
harcamış olduğu enerji artışına bağlıdır.

Kondenser çıkış sıcaklığındaki değişimin siste-
min COPen ve COPex üzerine etkisi Şekil 5 ve 6’da 
gösterilmektedir. Kondenser çıkış sıcaklığındaki 
artış sistemin COPen ve COPex değerleri üzerine 
etkisinin negatif olduğu görülmüştür. R134a için, 
kondenser sıcaklığı 40 °C’den 50 °C’ye arttırıldı-
ğında, sırasıyla sistemin COPen değeri yaklaşık ola-
rak 1,05’den 0,8’e ve COPex değerleri ise 0,1298’den 
0,11’e azalmaktadır.

Bu çalışmada bir diğer önemli parametre ise çevre 
sıcaklığının değişimidir. Şekil 7’de R134a akışkanı 
için, çevre sıcaklığının değişiminin sistemin COPen 
ve COPex üzerine etkisi incelenmiştir. Bu şekil-
den anlaşıldığı gibi, çevre sıcaklığının 0 °C’den             
30 °C’ye artması durumunda sistemin COPen de-
ğeri üzerinde çok bir etken olmadığını fakat COPex 
değerlerinin azalmasına sebep olduğu görülmek-
tedir. Çevre sıcaklığının beklenildiği gibi sistemin 
enerji performans katsayısı üzerine etkisi yok de-
necek kadar azdır.

Şekil 8’de R152a akışkanı için, çevre sıcaklığının 
değişiminin sistemin COPen ve COPex üzerine et-
kisi incelenmiştir. Bu şekilde, Şekil 7’deki duruma 
benzer olarak, çevre sıcaklığının 0 °C’den 30 °C’ye 
artması durumunda sistemin COPen değerinin ne-
redeyse değişmediği fakat COPex değerlerinin azal-
masına sebep olduğu görülmektedir. Çevre sıcaklı-
ğının beklenildiği gibi sistemin enerji performans 
katsayısı üzerine etkisi yok denecek kadar azdır.

Tablo 3’de 1985-2006 yılları arasında Aksaray için 
saatlik ortalama güneş radyasyon değerlerine bağlı 
olarak her iki akışkanın COPen ve COPex değişim-
leri verilmiştir. Güneş radyasyon değerindeki artış 
her iki akışkan içinde COPen ve COPex değerlerinde 
azalmaya neden olmuştur. Güneş radyasyonunun 
artması çevre sıcaklığının da artmasına neden ol-
duğu için sistemde meydana gelen tersinmezlikler 
artmaktadır ve buna bağlı olarak sistem verimi 
düşmektedir.

Şekil 9’da Aksaray ilinin güneş radyasyonuna bağ-
lı olarak R134a ve R152a soğutucu akışkanları için 
toplam ekserji yıkım değişimi verilmiştir. Güneş 
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Tablo 3. Aksaray ili güneş radyasyon değerlerine göre sistemin COPen ve COPex değişimi

Aylar Güneş radyasyon 
değeri (W/m2)

R134a R152a

COPen COPex COPen COPex

Ocak 462,28 1,029 0,1308 1,097 0,1551
Şubat 459,25 1,029 0,1308 1,097 0,1552
Mart 607,35 1,024 0,1299 1,093 0,1543
Nisan 631,11 1,024 0,1297 1,092 0,1541
Mayıs 664,52 1,022 0,1295 1,091 0,1533

Haziran 591,83 1,025 0,13 1,093 0,1544
Temmuz 557,75 1,026 0,1302 1,094 0,1546
Ağustos 520,38 1,027 0,1304 1,095 0,1548

Eylül 512,74 1,027 0,1305 1,095 0,1548
Ekim 497,28 1,028 0,1306 1,096 0,1549
Kasım 420,18 1,03 0,131 1,098 0,1554
Aralık 458,44 1,029 0,1308 1,097 0,1552

Ortalama 531,93 1,027 0,1303 1,095 0,1547

Şekil 10. Sistem bileşenlerinin toplam ekserji yıkım oranları

Şekil 9. Sistemin R134a ve R152a soğutucu akışkanları için toplam ekserji yıkım oranı
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radyasyon değerlerinin en yüksek olduğu Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında sistemde meydana ge-
len toplam tersinmezlikler daha fazladır. Aksaray 
ili için uzun yılların ortalama değerleri verildiği 
için sistemin COPen, COPex ve toplam ekserji yıkım 
oranlarında bu şartlar altında ani değişim görülme-
mektedir.

Şekil 10’da 1985-2006 yılları arasında Aksaray ili-
nin ortalama güneş radyasyon değerine göre R134a 
ve R152a soğutucu akışkanları için sistem eleman-
larının ve toplam sistemin ekserji yıkım oranları 
verilmiştir. Yukarıdaki yıllar arasında otalama 
güneş radyasyon değeri yaklaşık olarak 532 Wh/m2 
olarak hesaplanmıştır. Sistem elemanları içerisin-
de en yüksek ekserji yıkım oranı kısma valfinde 
en düşük ekserji yıkım oranına ise pompalarda 
görülmektedir. Kısma valfinde basınç ve sıcaklık 
düşüşü fazla olduğu için en yüksek ekserji yıkım 
oranına sahiptir. R152a soğutucu akışkanlı sistem 
R134a soğutucu akışkanlı sisteme göre daha yük-
sek toplam ekserji yıkımına sahiptir.

SONUÇLAR

Ele alınan bu çalışmada, 1985-2006 yılları arasın-
da Aksaray iline ait güneş radyasyon verileri me-
teoroloji genel müdürlüğünden alınmış ve bu de-
ğerlere göre güneş enerjisi destekli bir ısı pompası 
sisteminin termodinamik analizleri teorik olarak 
incelenmiştir. Aynı zamanda, bu çalışmada HFC 
grubu R134a ve R152a soğutucu akışkanlarına 
göre sistemin genel enerji, ekserji verimliliği ve 
toplam tersinmezlikleri farklı parametrelere göre 
araştırılmıştır. Yapılan termodinamik analizler so-
nucunda öne çıkan bazı genel sonuçlar aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir;

• Sistemin genel COPen ve COPex değerleri 21 °C 
çevre sıcaklığında 1,027 ve 0,1304 R134a so-
ğutucu akışkan için, 1,095 ve 0,1548 R152a 
soğutucu akışkanı için sırasıyla bulunmuştur.

• Güneş radyasyon değerindeki artış sonucunda 
çevre sıcaklığının artması ve sistem tersin-
mezlikleri arttığı için sistemin verimliliğini 
negatif etkilemektedir.

• Sistemin toplam ekserji yıkım oranı R134a 
soğutucu akışkanı için 30.48 kW, R152a soğu-
tucu akışkanı için 45.60 kW olarak hesaplan-
mıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmada R152a akışkanın CO-
Pen ve COPex değerleri bakımından R134a akışka-

nına göre daha üstün olduğu görülmüştür. R134a 
akışkanın GWP değerinin yüksek olmasından do-
layı bu akışkanın kullanımı ile ilgili sıkıntıların 
önüne geçilmesi için R152a akışkanı rahatlıkla ter-
cih edilebileceği teorik olarak görülmüştür. Aynı 
zamanda, yapılan bu teorik çalışmanın gelecekte 
Aksaray ili için güneş destekli sistemlerin kurul-
masında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
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Deprem Yalıtımlı ve Geleneksel Binalarda 
Tesisatlar İçin Sismik Koruma Hesabı ve 
Gereksinimi

ÖZ
İnşaat mühendisleri, olası büyük bir deprem senaryosu için, binanın taşıyıcı elemanlarını 
ve içinde yaşayan insanların can güvenliğini sağlamak için tasarım yapmaktadırlar. Halbu-
ki, büyük bir deprem sonrası mali kayıp tabloları incelendiğinde, mali kayıpların en büyük 
bölümünü yapısal olmayan elemanlardaki hasarın oluşturduğunu görebiliriz. Dışarıdan 
bakıldığında hasarsız gözüken, taşıyıcı elemanlarında hasar olmayan bir binanın içerisine 
girildiğinde, sadece kendi ağırlığını taşımak için askılanmış ve doğru sismik koruma uygulan-
mamış tesisatların, tavaların ve diğer tavana asılı ekipmanların, yüksek deprem ivmesi nedeni 
ile hasar gördüğü ve binanın kullanılamaz hale geldiği gözlemlenebilir. Bu durum özellikle 
deprem sonrası hemen hizmet vermesi gereken kritik binalar için (ör. hastaneler, ulaşım ve 
haberleşme yapıları vb.) daha büyük önem taşımaktadır. 
Sağlık Bakanlığı bu bağlamda, 2013 yılında yayınladığı bir genelge ile, 1. ve 2. derece deprem 
bölgesindeki, 100 ve üzeri yatak kapasiteli tüm devlet hastanelerinde sismik izolatörler ile 
deprem yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. Deprem yalıtımı, binaya etkiyen deprem ivmelerini 
dolayısı ile deprem kuvvetlerini çok büyük oranda sönümleyerek, sadece bina taşıyıcı siste-
minin değil aynı zamanda diğer muhteviyatın (tesisatlar, ivmeye hassas cihazlar vb.) deprem 
sırasında korunmasını sağlamaktadır. Fakat bu azaltma deprem etkilerini tamamen yok et-
mediği için tesisatlarda sismik koruma yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. 
Bu bildiride, 18 Mart 2018, 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 1 Ocak 2019 tarihi 
itibari ile resmi olarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (TBDY) göre 
elektrik ve mekanik tesisatların sismik koruma hesabı tariflenmektedir. Ayrıca yine TBDY’e 
göre deprem yalıtımlı binalarda sismik koruma hesabı gereksinimi irdelenmektedir.
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ABSTRACT
Civil engineers design the buildings targeting the life safety performance level. However, after 
a major earthquake, the greater part of the financial losses is the damage to the non-structural 
elements of the building. A building that is seen as intact from outside after a major quake can 
be unserviceable due to the damage to its walls, suspended ceilings, electrical and mechanical 
installations that are not seismically restrained. This issue is especially important for critical 
buildings such as hospitals, transportation and communication structures etc. that need to be 
immediately in service after a major seismic event. 
In this context, the Ministry of Health of Turkey, issued a circular in 2013, and obliged the use 
of seismic isolators for the state hospitals with more than 100 beds capacity that are going to 
be constructed in the 1st and 2nd level seismic zones. Seismic isolation reduces the seismic 
accelerations hence the seismic forces acting on the building to a great extent by additional 
damping, protecting not only the structural system, but also other building content like instal-
lations, ceilings, acceleration sensitive devices etc. However, this reduction does not neces-
sarily mean that seismic protection is not required for nonstructural elements as seismic acts 
on these elements do not diminish.
In this paper, seismic protection calculations for electrical and mechanical installations are 
described as per the Turkish Building Seismic Code, published in Official Gazette No. 30364 
and become official as of January 1st, 2019. Necessity of seismic protection for nonstructural 
elements is discussed both for conventional fixed based building systems and seismic isolated 
systems.
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1. GİRİŞ

Halk arasında, deprem yönetmeliğine uygun ola-
rak inşa edilmiş binaların “depreme dayanıklı” 
olduğu şeklinde bir yanılgı hâkimdir. Bu yanılgı 
sadece mühendislikten uzak kişilerde değil, bizzat 
inşaat mühendislerinde bile bulunmaktadır. Dep-
rem yönetmeliğine göre inşa edilmiş bir binanın 
“depreme dayanıklı” olduğu anlamına gelmediği-
ni, biz mühendisler ne kendimize, ne de mühendis-
lik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize itiraf ede-
bilmekteyiz. 

2007 yılında yayınlanan, Deprem Bölgelerinde Ya-
pılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te [1], genel 
ilkelerin anlatıldığı ilk maddede, binalarımızı nasıl 
bir deprem performansı için tasarladığımız açıkça 
belirtilmektedir. Bu maddeye göre: “Yeni yapıla-
cak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana 
ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki 
yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının 
herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki dep-
remlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda 
oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde 
kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin 
sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumu-
nun sınırlanmasıdır.”

Büyük bir deprem sonrası, can kayıpları dışında, 
binalarda oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasa-
rın mali etkileri incelendiğinde, sanılanın aksine, 
yapısal olmayan elemanlarda oluşan hasarların 
onarılması için gereken tutarın, yapısal hasar ona-
rımı için gereken tutarın çok üzerinde olduğu gö-
zükmektedir. 

Deprem, fırtına, sel ve tsunami gibi afetlerden 
sonra oluşacak hasarın tahmin edilebilmesi için 
FEMA tarafından geliştirilen HAZUS programın-
da [2], deprem sonrası oluşacak hasarın onarılması 
için gereken maliyetin, yapının yeniden inşa edil-

me maliyetine oranları araştırılmıştır. Bu araştır-
mada, ağır hasarlı bir binada oluşan yapısal hasarın 
maliyet oranının, toplam hasarın %15’inden daha 
az olduğu görülmektedir. 

Tablo 1’de çeşitli bina kullanım sınıfları için, ağır 
hasarlı binalardaki yapısal elemanlar, ivmeye 
hassas elemanlar ve ötelemeye hassas elemanla-
rın onarımlarının, bina yeniden yapım maliyeti-
ne oranları görülmektedir. Burada ivmeye hassas 
elemanlar; asma tavanlar, mekanik ve elektrik 
ekipmanlar ve asansörleri içermektedir. Öteleme-
ye hassas elemanlar ise; bölme duvarlar ile cephe 
kaplamalarını kapsamaktadır. 

Büyük ve nadir depremlerde, binalarda hem yapısal 
hem de yapısal olmayan hasarın önüne geçebilme-
nin en ekonomik ve güvenilir çözümü günümüzde 
deprem yalıtımı (sismik izolasyon) yöntemidir. 

Deprem yalıtımı, yapıların deprem etkilerinden 
korunmasını sağlayan ve doğru kullanıldığı tak-
dirde, depremin yıkıcı etkilerini sıfırlayan bilinen 
en etkili teknolojidir. Deprem yalıtımı, çok basitçe, 
yapının belirli bir seviyesine, yatayda çok esnek, 
düşeyde rijit elemanlar (sismik izolatörler) yerleşti-
rerek, yapıyı yüksek frekanslı deprem ivmesinden 
korumaya yarayan bir teknolojidir. Sismik izola-
törler binanın temel seviyesine yerleştirilebileceği 
gibi bodrum kat kolonları üzerine veya herhangi 
bir ara kata da yerleştirilebilirler. 

Son on yılda, sismik izolasyonlu yapıların sayısı 
ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı yatırımların-
da kullanılması ile birlikte, büyük bir ivme kazan-
mıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılında 
yayınlanan bir genelge ile 1. ve 2. derece deprem 
bölgesindeki, 100 yatak ve üzeri kapasiteli devlet 
hastanelerinin sismik izolasyonlu olarak inşa edil-
mesi mecbur kılınmıştır. Bu tarz bir düzenleme, 
dünyada başka hiçbir ülkede bulunmamaktadır. 

Tablo 1. Çeşitli Bina Kullanım Sınıflarına Göre Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binalarda, Yapısal, İvmeye 
Hassas Ve Ötelemeye Hassas Elemanların Onarım Oranlarının Yeniden Yapım Maliyetine Oranları [2]

Kullanım Sınıfı Yapısal İvmeye Hassas Ötelemeye Hassas
Konut (Apartman) 14% 44% 43%

İş Merkezleri 19% 48% 33%
Banka/Finans Merkezleri 14% 52% 35%

Hastaneler 14% 51% 35%
Sanayi Tesisleri 16% 73% 12%
Kamu Binaları 18% 49% 33%

Okullar 19% 32% 49%
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Sismik izolasyon yöntemi sağlık yapıları dışında, 
sıklıkla köprülerde ve veri merkezlerinde de kulla-
nılmaktadır. Konut ve diğer tipteki yapılarda kul-
lanımı ise oldukça sınırlıdır. 

Deprem yalıtımı, binaya etkiyen deprem ivmeleri-
ni dolayısı ile deprem kuvvetlerini çok büyük oran-
da sönümleyerek, sadece bina taşıyıcı sisteminin 
değil aynı zamanda diğer muhteviyatın (tesisatlar, 
ivmeye hassas cihazlar vb.) deprem sırasında ko-
runmasını sağlamaktadır. Fakat bu azaltma dep-
rem etkilerini tamamen yok etmediği için tesisat-
larda sismik koruma yapılmasına gerek olmadığı 
anlamına gelmemektedir. 

2. MEKANİK ve ELEKTRİK TESİSAT 
İÇİN SİSMİK KORUMA HESABI

Binaların ve bina donanımlarının depreme karşı 
tasarımı ve güçlendirilmesini konu alan Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) [3], 18 Mart 
2018, 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış-
tır. Bu yönetmelikle birlikte, 1 Ocak 2019 tarihin-
den itibaren, 2007 yılında yayınlanmış Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönet-
melik yürürlükten kalkmaktadır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 6. 
Bölümü’nde “Deprem Etkisi Altında Yapısal Ol-
mayan Bina Elemanlarının Tasarım Esasları” ile 
ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu bölümde an-
latılan deprem yükü hesap esasları, genel kabul 
görmüş, gelişmiş deprem yönetmelikleriyle (Ör. 
ASCE/SEI 7-16 [4]) benzer bir yol izlemektedir. Bu 
bildiride TBDY hükümlerine göre tesisatlara etki-
yen deprem yükünün hesabından bahsedilecektir. 

Burada tariflendiği şekilde hesaplanacak eşdeğer 
deprem yükleri, sismik koruma hesabı yapılacak 

tesisat elemanının ağırlık merkezine, birbirine dik 
iki yatay deprem doğrultusunda ayrı ayrı olmak 
üzere, eleman veya donanımın sabit yükü, elema-
nın taşıdığı servis yükleri ve düşey eşdeğer dep-
rem yükü ile birlikte uygulanacaktır. Uygulanan 
eşdeğer deprem yükü sonrasında tesisat elemanı-
nın bağlantılarına, askı elemanlarına vb. etkiyen iç 
kuvvetler hesaplanarak sismik koruma tasarımı ve 
boyutlandırması yapılacaktır. 

2.1. Sismik Koruma Hesabı Gereksinimi

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem Tasa-
rım Sınıfı (DTS= 4) olan binalar haricindeki bütün 
binalarda yapısal olmayan elemanlar için sismik 
koruma hesabını zorunlu hale getirmiştir. Bir bi-
nanın DTS= 4 sınıfına girebilmesi için, bölgedeki 
sismik riskin çok düşük (SDS < 0,33, Tablo 2) ve bi-
nanın genel kullanımlı, göreli olarak düşük öneme 
sahip (BKS= 2,3, Tablo 3) bir bina olması gerekir. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte 
Türkiye Deprem Haritası da güncellenmiştir [5]. 
Yeni güncellenmiş deprem haritası ile birlikte, bir 
konuma ait deprem tehlikesi, o bölgenin coğrafi 
koordinatları ve bir web ara yüzü ile [6] hesapla-
nabilmektedir. Güncellenmiş deprem haritalarına, 
e-devlet kimlik bilgileri ile https://tdth.afad.gov.tr/ 
adresinden ulaşılabilmektedir. 

2.2. Elektrik ve Mekanik Tesisata Etkiyen 
Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre eleman 
veya donanım ağırlık merkezine yatay olarak et-
kiyen ve eleman veya donanıma etkiyen eşdeğer 
deprem yükü Fie Denklem 1’deki gibi tanımlanır:

Fie = (me∙Aie∙Be/Re) ≥ 0,3 me∙I∙SDS∙g (1)

Şekil 1. Klasik bina davranışı ve sismik izolasyonlu bina davranışı
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DD-2 Deprem Yer Hareketi Düzeyinde Kısa 
Periyot Tasarım Spektral İvme Katsayısı (SDS)

Bina Kullanım Sınıfı
BKS = 1 BKS = 2,3

SDS < 0,33 DTS = 4a DTS = 4
0,33 ≤ SDS < 0,50 DTS = 3a DTS = 3
0,50 ≤ SDS < 0,75 DTS = 2a DTS = 2

0-75 ≤ SDS DTS = 1a DTS = 1

Bina Kullanım 
Sınıfı

Binanın Kullanım Amacı Bina Önem 
Katsayısı (I)

BKS = 1 Deprem sonrası kullanımı gereken binalar, insanların uzun süreli ve 
yoğun olarak bulunduğu binalar, değerli eşyanın saklandığı binalar 
ve tehlikeli madde içeren binalar 
a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar 
(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT 
ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, 
enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye 
yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları) 
b) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri 
kışlalar, cezaevleri, vb. 
c) Müzeler 
d) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb. özellikleri olan maddelerin 
bulunduğu veya depolandığı binalar

1,5

BKS = 2 İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar 
Alışveriş merkezleri, spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonları, 
ibadethaneler, vb.

1,2

BKS = 3 Diğer binalar 
BKS=1 ve BKS=2 için verilen tanımlara girmeyen diğer binalar 
(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb.)

1,0

Tablo 3. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Bina Kullanım Sınıfları 
(BKS) [3]

Tablo 2. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Deprem Tasarım 
Sınıfları (DTS) [3]

Şekil 2. Türkiye deprem tehlike haritaları interaktif web uygulaması [6]
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Burada me eleman veya donanımın çalışır durum-
daki kütlesini, Aie DD-2 deprem yer hareketi altın-
da i’nci kattaki eleman veya donanımın döşemeye 
bağlandığı bölgeye etkiyen en büyük toplam ivme-
yi, Be eleman veya donanıma uygulanan büyütme 
katsayısını, Re eleman veya donanım için tanımla-
nan davranış katsayısını, I bina önem katsayısını, 
SDS ise kısa periyot tasarım spektral ivme katsayı-
sını göstermektedir.

Bina taşıyıcı sistemine askı tipi (zincir, kablo gibi) 
bağlantılarla tutturulmuş eleman veya donanım-
larda, yukarıda belirtilen eşdeğer deprem yükleri 
yerine, eleman veya donanım ağırlığının 1,4 katına 
eşit olan bir yük yatay ve düşey doğrultularda bir-
likte uygulanarak hesap yapılacaktır

Eşdeğer deprem yükü, birbirine dik iki yatay dep-
rem doğrultusunda ayrı ayrı olmak üzere, eleman 
veya donanımın sabit yükü, elemanın taşıdığı ser-
vis yükleri ve (0,3 me∙I∙SDS∙g) büyüklüğünde düşey 
eşdeğer deprem yükü ile birlikte uygulanacaktır.

2.3. Elektrik ve Mekanik Tesisatın Bağlı 
Olduğu Kattaki En Büyük Toplam İvmenin 
Hesabı 

Bir kattaki eleman veya donanımın döşemeye bağ-
landığı bölgeye etkiyen en büyük toplam ivmenin, 
Aie hesabı için seçilen yapısal analiz yöntemine uy-
gun olarak üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. 

a) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 
4.7’de tariflenen doğrusal hesap yöntemi kullanıl-
ması durumunda, herhangi bir i’nci katın eleman 
veya donanımın bulunduğu konumda, ilgili doğ-
rultuda hesaplanan mutlak ivme değeri Aie Denk-
lem 2’deki gibi hesaplanacaktır:

Aie = (R/I)(2π/Tp)
2ui (2)

Burada Tp, binanın gözönüne alınan deprem doğ-
rultusunda hakim doğal titreşim periyodudur. R ta-
şıyıcı sistem davranış katsayısıdır. ui ise göz önüne 
alınan deprem doğrultusunda binanın i’nci katında 
azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan yatay 

Mekanik veya Elektrik Donanım
Havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri gibi sacdan yapılmış mekanik sistemler 2,5 6,0
Su ısıtıcıları, su soğutucuları, ısı değiştirme sistemleri gibi esnek malzemelerden yapılmış mekanik 
sistemler

1,0 2,5

Motorlar, türbinler, pompalar, kompresörler, vb. elemanlar 1,0 2,5
Asansörler ve yürüyen merdiven akşamları 1,0 2,5
Jeneratörler, transformatörler, ve benzeri elektrik donanımları 1,0 2,5
İnce sacdan yapılmış kontrol panelleri, enstrüman kabineleri, bağlantı ve değiştirme kutuları, ve 
benzeri donanımlar

2,5 6,0

Haberleşme ekipmanları, bilgisayarlar, cihazlar ve kontrol sistemleri 1,0 2,5
Ağırlık merkezinin altından yatay olarak desteklenen çatıya inşa edilmiş bacalar, kuleler, soğutma ve 
elektrik sistemleri

2,5 3,0

Ağırlık merkezinin üstünden yatay olarak desteklenen çatıya inşa edilmiş bacalar, kuleler, soğutma ve 
elektrik sistemleri

1,0 2,5

Aydınlatma sistemleri 1,0 1,5
Diğer mekanik ve elektrik sistemler 1,0 1,5
Titreşim yalıtımı uygulanmış donanımlar 2,5 2,5
İçinden yalıtılmış donanımlar 2,5 2,0
Titreşim yalıtımlı askı sistemleri tarafından taşınan veya içinden yalıtılmış asılı donanımlar. 2,5 2,5
Şekil değiştirme kapasitesi düşük malzemelerden (örn. dökme demir, cam, rijit plastik gibi) yapılmış 
boru ve tüp sistemleri

2,5 3,0

Şekil değiştirme kapasitesi yüksek malzemelerden yapılmış ve birbirine kaynak veya sert lehimle 
bağlanmış kanal dağıtım sistemleri

2,5 9,0

Şekil değiştirme kapasitesi yüksek malzemelerden yapılmış ve birbirine kaynak veya sert lehim dışında 
maddelerle bağlanmış kanal dağıtım sistemleri

2,5 6,0

Şekil değiştirme kapasitesi düşük malzemelerden (örn. dökme demir, cam, rijit plastik gibi) yapılmış 
kanal dağıtım sistemleri

2,5 3,0

Elektrik iletim boruları, su boruları, rijit olarak bağlanmış kablo tepsileri 1,0 2,5
Asılı kablo tepsileri 2,5 6,0

Tablo 4. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre Mekanik ve Elektrik Tesisatlar için Büyütme 
Katsayıları ve Davranış Katsayıları [3]
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yerdeğiştirmedir. Bu denklemde kullanılan taşıyıcı 
sistem davranış katsayısı Denklem 1’de kullanılan 
ve Tablo 4’te tanımlı eleman veya donanım için ta-
nımlı davranış katsayısı ile karıştırılmamalıdır. 

b) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 
4.8.2’de tariflenen modal hesap yöntemlerinin 
kullanılması durumunda, herhangi bir i’nci katın 
eleman veya donanımın bulunduğu konumda, ilgi-
li doğrultuda hesaplanan mutlak modal kat ivmesi 
Aien’lerin karelerinin toplamının karekökü olarak 
alınacaktır. Dikkate alınan her bir yapı davranış 
modu (n) için o moda ait mutlak modal kat ivmesi, 
Aien Denklem 3’teki gibi hesaplanacaktır. 

Aien = (R/I)(2π/Tpn)
2uin (3)

Burada Tn binanın n’inci doğal titreşim periyodu-
nu, uien ise göz önüne alınan deprem doğrultusunda 
binanın i’nci katında azaltılmış deprem yüklerine 
göre hesaplanan yatay modal yerdeğiştirmeyi gös-
termektedir.

c) Yapısal analiz yöntemi olarak TBDY Bölüm 
4.8.3 veya 5.8’de tariflenen zaman tanım alanında 
deprem hesap yönteminin kullanılması durumun-
da, binanın i’nci katında eleman veya donanımın 
bulunduğu konumda, ilgili doğrultuda onbir yer 
hareketi takımı için hesaplanan mutlak maksimum 
ivmelerin ortalaması Aie olarak tanımlanacaktır.

Eleman veya donanımın ve/veya bağlantılarının ken-
di rijitlik ve kütlelerinin gözönüne alınması gerekli 
görülen özel durumlarda, eleman veya donanımın 
bulunduğu konumda zaman tanım alanında elde 
edilmiş bulunan ivme fonksiyonu kullanılarak kat 
spektrumu türetilir ve eleman veya donanımın Te do-
ğal titreşim periyoduna karşı gelen spektral ivmesi 
Aie olarak hesaplanabilir. Te doğal titreşim periyodu 
Denklem 4’te gösterildiği şekilde hesaplanacaktır. 

Te = 2π √(me/ke) (4)

Burada ke eleman veya donanımın ve/veya bağlan-
tısının etkin rijitlik katsayısıdır. Bu durumda Bü-
yütme Katsayısı Be =1 alınacaktır.

3. DEPREM YALITIMLI BİNALARIN 
MEKANİK ve ELEKTRİK TESİSATI 
İÇİN SİSMİK KORUMA GEREKSİNİMİ

Deprem yalıtımlı binaların mekanik ve elektrik 
tesisatı için sismik koruma hesabının nasıl yapı-
lacağına veya gerek olup olmadığına dair yeterli 
kaynak bulunmamaktadır. Amerikan, Avrupa ve 

Türk yönetmeliklerinde bu konu ile ilgili bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde DTS= 4 
sınıfı yapılarda sismik koruma hesabı yapılması-
na gerek olmadığı belirtilmektedir. Bir binanın 
DTS= 4 sınıfına girebilmesi için, bölgedeki sismik 
riskin çok düşük (SDS < 0,33, Tablo 2) ve binanın 
genel kullanımlı, göreli olarak düşük öneme sahip 
(BKS= 2,3, Tablo 3) bir bina olması gerekir.

Bu tanımdan yola çıkarak bina kullanım sınıfı, 
BKS= 1 olan deprem yalıtımlı binalarda sismik 
koruma hesabının yapılması gerektiği anlamını çı-
kartabiliriz. 

BKS= 2 veya BKS= 3 sınıfına giren deprem yalı-
tımlı binalarda ise SDS < 0,33 olması şartı aranabilir. 
Fakat bu durum deprem tehlikesinin çok düşük ol-
duğu bölgelere denk geldiği için bu bölgelerde dep-
rem yalıtımı bina inşa etmeye gerek görülmeyebilir. 

Deprem ivme spektrumu tanımında, kısa periyot 
spektral ivmesi olan SDS’in %40’ı en büyük yer 
ivmesine (Peak Ground Acceleration, PGA) denk 
gelmektedir (Şekil 3). Buradan yola çıkarak, sis-
mik koruma hesabı yapılmaması şartı olarak DD-2 
deprem düzeyinde SDS < 0,33 şartına benzer şekil-
de PGA < 0,132g şartı da istenebilir. 

Deprem yalıtımlı binalarda, sismik izolatörlerin 
(yalıtım düzlemi) üzerindeki döşemeyi, geleneksel 
yöntemlerle inşa edilmiş binalardaki temel seviye-
si olarak kabul edebiliriz. Bu durumda BKS= 2 ve 
BKS= 3 sınıfına giren deprem yalıtımlı binalarda, 
DD-2 deprem düzeyi için gerçekleştirilecek zaman 
tanım alanında hesap sonucunda, sismik izolatör-
lerin üzerindeki döşemedeki ortalama kat ivmesi 
0,132g’den daha düşük ise sismik koruma hesabı 
yapılmasına gerek yoktur diyebiliriz. 

Burada tariflenen kat ivmesinin belirlenmesinde 
yalıtım birimlerinin nominal özelliklerinin mi, 
yoksa üst sınır özelliklerinin mi kullanılacağı açık 
değildir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 
14.3.10’da “Binadaki kat ivmelerinin belirlenme-
sinde ve donanım tahkiklerinde yalıtım sisteminin 
ilgili parametrelerinin nominal değerleri kullanıla-
bilir” denilmektedir. 

Bu bildirinin yazarı, yalıtım birimlerinin üst sınır 
özelliklerinin kullanılarak deprem yalıtımlı bina-
larda tesisatlar için sismik koruma hesabı gereksi-
niminin kontrolünün daha doğru olacağı düşünce-
sindedir. 
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SONUÇ

Bir binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edil-
miş olması, o binanın depreme dayanıklı olduğu 
anlamına gelmemektedir. Günümüzde en modern 
deprem yönetmeliklerinde bile ana performans he-
defi, binanın büyük ve nadir bir depremi yıkılma-
dan atlatması ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. 

İnşaat mühendisleri arasındaki genel yanılgı, bina 
yapısal tasarımının, arttırılmış deprem kuvvetleri 
ile yapılması ve binanın rijitleştirilmesi ile binanın 
depremde hasar görmeyecek olduğudur. Bu şekil-
de rijitleştirilen binaların katlarında, daha yüksek 
deprem ivmeleri oluşmakta, bina taşıyıcı sistemi 
depremi hasarsız atlatsa bile muhteviyatı (duvarlar, 
asma tavanlar, cihazlar, elektrik ve mekanik tesi-
sat vb.) büyük oranda hasar görmektedir. Böyle bir 
durumda yapısal olmayan elemanların onarımı ve 
binanın yeniden kullanıma açılması süre ve mali-
yet bakımından elverişli olmamaktadır.

Büyük ve nadir depremlerde, binalarda hem yapısal 
hem de yapısal olmayan hasarın önüne geçebilme-
nin en ekonomik ve güvenilir çözümü günümüz-
de deprem yalıtımı (sismik izolasyon) yöntemidir. 
Deprem yalıtımı ile binaya etkiyen deprem enerjisi 
sismik izolatörler aracılığıyla sönümlenmekte, bi-
nanın hâkim titreşim periyodu uzatılarak, deprem 
esnasında binada oluşan kat ivmeleri çok büyük 
oranda azaltılmaktadır. 

Mart 2018 tarihinde yayınlanan ve Ocak 2019’da 
resmi olarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği’nde, farklı taşıyıcı sisteme sahip bina-
ların deprem hesap esasları anlatılmaktadır. Bu yö-
netmeliğin 6. Bölümü’nde yapısal olmayan mimari 
elemanlar ile elektrik ve mekanik tesisatın sismik 
koruması için gerekli olan deprem yükü hesabı ta-
riflenmektedir. Ayrıca 14. Bölüm’de de deprem ya-
lıtımlı binalar için tasarım esasları verilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı ge-
nelge ile 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde, 100 
yatak ve üzeri tüm devlet hastanelerinin deprem 
yalıtımlı olarak inşa edilmesi zorunlu kılınmıştır. 
Bu hastaneler her ne kadar deprem yalıtımlı olarak 
inşa edilmiş olsa da hastane elektrik ve mekanik 
tesisatı için sismik koruma hesabı yapılması ve ge-
rekmesi durumunda uygun sismik önlemlerin alın-
ması zaruridir. 
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Tesisatlarda Sismik Koruma Keşif Özeti 
Hazırlama Esasları

ÖZ

Bu çalışma, tesisatlarda sismik koruma yapılması için gereken malzemelerin tespi-
tine yönelik keşif özeti hazırlama esaslarını içermektedir. Sismik koruma bir uzman 
mühendislik konusu olup, ilgili yerel ve uluslararası yönetmelikler ile standartlara 
tam hakimiyet ve uzun yıllara dayalı deneyim gerektirmektedir. Bir tesisat sistemin-
de sismik koruma için gerekli malzemelerin tespiti yapılırken öncelikle söz konusu 
projenin şartnamesi ayrıntılı olarak gözden geçirilmeli ve şartnamede adı geçen 
yönetmelikler ve standartların gerektirdiği koşullar belirlenmelidir. Bu koşullar her 
şeyden önce yasa gereği uyulması zorunlu olan yerel yönetmeliklerin gereksinim-
lerini karşılamalıdır.
Sismik keşif özeti hazırlanırken şartnamenin yanı sıra ihtiyaç duyulan asgari bil-
giler şunlardır: Projenin plan, kesit ve detay çizimleri ile ekipman listeleri veya 
projenin tesisat keşif özeti. Bu bilgilerin ışığında, gerekli yönetmeliklere ve stan-
dartlara uygun bir şekilde, şartnamenin gerektirdiği koşulları yerine getirecek bir 
sismik koruma sistemi için gereken malzeme keşif özeti hazırlanması için yapılması 
gerekenler, bu çalışmada adımlar halinde anlatılmaktadır.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to explain the fundamentals of estimating seismic 
restraint materials required for an HVAC system. Seismic restraint is an expert 
engineering field which requires a complete knowledge of related local and inter-
national building codes and standards as well as years of experience. When esti-
mating the seismic restraint BOQ one has to carefully review the job specification 
and determine the conditions of corresponding building codes and standards. These 
conditions should fulfill the requirements of enforced local codes in the first place.
For the estimation of seismic restraint BOQ the following documents are needed as 
a minimum: Layout, section and detail drawings and equipment schedules or the 
BOQ of the HVAC system materials. The process of estimating the seismic restraint 
BOQ based on these information has been explained step by step in this paper.
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1. GİRİŞ

Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Gü-
nümüz teknolojisi maalesef depremlerin önceden 
tespit edilmesini sağlayacak sistemler geliştirme-
miz için yetersizdir. Bu nedenle yapılması gereken 
şey, yıllara dayalı deneyimler neticesinde uzman 
kuruluşlarca kaleme alınmış yönetmeliklere ve 
standartlara uygun şekilde, tesisatlar için gereken 
sismik koruma önlemlerini yerine getirmektir.

Bir binanın veya tesisin yapısal olarak depreme 
dayanıklı olması, tesisatlar gibi yapısal-olmayan 
bileşenlerinin de aynı şekilde depreme dayanıklı 
olması anlamına gelmez. Bilhassa tesisatların, bir 
bina içindeki can güvenliği sistemleri açısından da 
kesinlikle depreme karşı korunması gerekmektedir 
[1].

2. YÖNETMELİKLER ve STANDARTLAR

2.1. Uluslararası Yönetmelikler ve 
Standartlar

Tesisatlarda sismik koruma gerekliliğinin ilk kez 
1906’daki büyük San Francisco depreminden sonra 
ciddi olarak ele alınmaya başlandığı söylenebilir. 
Bu depremden sonra yapılan incelemelerde, dep-
rem sonrasında meydana gelen hasarların yarıdan 
fazlasının deprem sonrası yangınlardan kaynak-
landığı belirlenmiştir. San Francisco’nun bu büyük 
depremden sonra yeniden kurulması esnasında 
yöneticiler deprem tehlikesini en aza indirebilmek 
için depreme özel inşaat standartlarının ve yönet-
meliklerin yazılması sürecini başlattılar. Ancak 
günümüzdekilere benzer nitelikte ilk yönetmelik 
1927 yılında yayınlanan Tekdüze Bina Kodu (UBC 
– Uniform Building Code) oldu. Bu yönetmeliğin 
son sürümü 1997 yılında yayınlanmış olup 2000 
yılından itibaren bunun yerini Uluslararası Bina 
Kodu (IBC – International Building Code) almıştır.

ABD kökenli olmakla birlikte, dünyanın birçok 
ülkesinde inşaat ve tesisat sektörlerinde yangından 
korunma tesisatları konusunda otorite olarak kabul 
edilen Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA – Na-
tional Fire Protection Association) otomatik yan-
gın söndürme (sprinkler) tesisatlarıyla ilgili olarak 
NFPA 13 yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu yönet-
meliğin 9 numaralı bölümünde, yangından korun-
ma tesisatlarının depreme karşı nasıl güvence altı-
na alınacağına dair son derece ayrıntılı yönergeler 
mevcuttur. Nitekim IBC’de yangın tesisatları ko-
nusunda NFPA 13’e atıfta bulunmaktadır.

2.2. Yerel Yönetmelikler

Ülkemizde halen Türkiye Bina Deprem Yönetme-
liği 2018 yürürlüktedir. Bu yönetmeliğin 5. bölü-
münde tesisatların da içinde olduğu yapısal-olma-
yan bileşenlere etkiyen deprem yüklerinin nasıl 
hesaplanacağı anlatılmaktadır. Ancak bu yönetme-
likte hangi tesisat bileşenlerine hangi şartlar altın-
da sismik koruma yapılması gerektiğine dair bilgi 
eksikliği bulunduğundan, geliştirilmesi gerektiği 
göze çarpmaktadır. Bundan ötürü ülkemizde yerel 
kaynaklarla yapılan projelerde dahi çoğu zaman 
uluslararası yönetmelikler esas alınmaktadır. 

Yangın tesisatları için ülkemizde yürürlükte olan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik de deprem koruması hususunda yok eksik-
liklere sahiptir. Bu nedenle tıpkı genel tesisatların 
sismik koruması için Türkiye Bina Deprem Yönet-
meliği yerine IBC (Uluslararası Bina Kodu)’nun 
kullanılmasına benzer şekilde, yangından korun-
ma tesisatlarının sismik koruması için de ülkemiz-
deki yerel projelerde çoğu zaman NFPA (National 
Fire Protection Association) standardı esas alın-
maktadır.

3. KEŞİF ÖZETİ HAZIRLANMASI

Sismik koruma keşif özeti hazırlanması, ihaleye 
çıkılan bir projede yüklenici firmalar arasındaki 
olası haksız rekabetin engellenmesi açısından çok 
önemlidir. Ülkemizde halen ihale dosyaları için-
de tesisatların sismik koruması için detaylı bilgi 
belirtilmeden sadece tek bir satırda ve genel bir 
cümle ile belirtildiği görülebilmektedir. Böyle bir 
durumda yüklenici bu tek satırda belirtilen sismik 
keşfin detaylandırılmasını, neleri kapsayıp neleri 
kapsamadığını ve hangi yönetmelikleri işaret etti-
ğini sorgulamalıdır. Akabinde detaylı sismik keşif 
özeti ve şartnamenin hazırlanmasını talep etmesi 
pek çok olumsuz durumu ortadan kaldıracaktır. Bu 
sayede farklı firmalardan teklif istendiğinde arada 
büyük maddi farklar olmadan teklifler alabilecek-
tir. Eğer büyük maddi farklar varsa, bunu kesinlik-
le sorgulanması gereken bir durum olduğu akıllara 
gelecektir.

Yüklenicilerin dikkat etmesi gereken bir başka 
husus ise sismik keşif özetlerinde belirli bir marka 
ya da ürün modelininin yer almamasıdır. Sismik 
ürünlerin pek çok teknik farklılıkları olduğundan 
önemli olan marka, model değil, ürünün teknik 
özellikleridir.
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Sismik keşif özetlerinde doğru rekabet koşulları-
nın oluşturulabilmesi için öncelikle keşif özetinin 
şartnamede belirtilen yönetmeliklere ve standart-
lara uygun şekilde hazırlandığından emin olun-
ması gerekmektedir. Ayrıca ürün tanımları marka, 
model yerine kapasite, sahip olduğu sertifika gibi 
genel bilgileri içermelidir. Bu sayede yüklenicinin 
aynı tip ürünlere sahip keşifleri karşılaştırma ola-
nağı olacak ve projeye en uygun ürünleri kolayca 
belirleyebilecektir.

Özetle, sismik keşif özetlerinde doğru rekabeti 
sağlayabilmek için aşağıda listelenmiş maddelere 
dikkat edilmeli, karar verilmeden önce bu madde-
lerin sorgulandığından emin olunmalıdır: 

• Sertifikasız veya farklı sertifikalara sahip 
ürünlerin teklif edilmesi 

• Farklı teknik özelliklerde ürünlerin teklif edil-
mesi (yük kapasitesi, kopma dayanımı vb.) 

• Ürün setlerinde eksik parçaların olması 
• Tamamlayıcı ürünlerin belirtilmemesi 

3.1. Sismik Keşif Özetine Dair Temel Bilgiler

Sismik keşif özeti hazırlanırken aşağıdaki üç pa-
rametre çalışma çerçevesini belirlemektedir. Pro-
jenin önem derecesi muafiyetler üzerinde önem 
arz ederken, teklif istenme amacı çalışma hassasi-
yeti açısından belirleyici olmakta ve son olarak da 
konfor şartı başlığı ürün seçimini etkilemektedir. 
Aşağıda kısaca bu başlıklar hakkında bilgiler bu-
lunmaktadır.

Projenin Önem Derecesi

• Hastane, havaalanı, okul vb. yüksek öneme 
sahip projeler

• Konut, ofis, AVM vb. nispeten düşük öneme 
sahip projeler

Teklifin İstenme Amacı

• Bütçe çalışması
• Satın alma çalışması
Konfor Şartı

• Titreşim yalıtımı açısından konfor şartı aranı-
yor

• Konfor şartı aranmıyor

Projenin Önem Derecesi

Bir projenin önem derecesi, Performansa Dayalı 
Tasarım [2] yaklaşımıyla depremden sonra bina-
dan beklenen performans düzeyinin tespitiyle be-
lirlenir (Şekil 1).

“İşlevsellik” Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik perfor-
mans seviyesi kısaca “yapının deprem sonrası ha-
sar durumunda, yapısal olmayan elemanlarının (te-
sisatların vb.) deprem öncesindeki fonksiyonlarını 
aynı şekilde devam ettirebilmeleri” durumu olarak 
tanımlanabilir.

Bu performans seviyesi; yapıdaki acil durum, yan-
gından korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik 
tesisatları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir 

Şekil 1. Yapılardan beklenen depreme dayanıklılık performansı kademeleri
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bölümünün işlevlerini yerine getirmeye devam 
ettiği veya bu sistemlere yapılacak küçük tamirat 
işlemleri ile eski durumlarına devam etmelerinin 
mümkün olduğu durumdur. Bu özel yapısal olma-
yan performans seviyesi yapı mühendislerinin ilgi 
ve uzmanlık alanına girdiği için söz konusu ele-
manların deprem sonrasında bu performans sevi-
yesini göstermesi, ancak sismik koruma yapılma-
sıyla mümkün olacaktır.

Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, 
haberleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri 
gibi ilk kullanılacak yapılarda bulunan elektronik 
ve mekanik sistemlere deprem güvenliği için sis-
mik koruma yapılması hayati derecede önemlidir. 
Özellikle hastanelerdeki sistemlerin deprem esna-
sında dahi işlevlerini yerine getirebilmeleri, tam 
bir can güvenliğinin sağlanması için kesinlikle 
gereklidir.

“Hemen Kullanım” Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım per-
formans seviyesi kısaca “deprem sonrasında yapı-
daki giriş-çıkış kapıları, merdivenler, asansörler, 
acil aydınlatma sistemleri, yangın alarm sistemleri 
gibi sistemlerin genel olarak işlevlerini sürdürebil-
mekte olduğu durum” olarak tanımlanabilir.

Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda 
küçük kırıklar ve bazı yapısal olmayan eleman-
larda hafif hasar meydana gelebilir, ancak binada 
yapısal olarak hiçbir tehlike yoktur. Binada genel 
bir temizlik ve düzenleme yeterli olacaktır. Genel 
olarak bu performans seviyesinde, yapıdaki elekt-
rik ve mekanik sistemler için önlemler alınmalı ve 
işlevlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Ancak bazı 
sistemlerin doğrultularında ve konumlarında kü-
çük değişmeler ve sistemlerin içinde küçük hasar-
lar meydana gelmiş olabilir. Konut tarzı yapılarda 
bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve haberleş-
me sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal ol-
mayan elemanlardan kaynaklanabilecek can kaybı 
riski oldukça düşüktür. 

Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve ha-
berleşme merkezleri için yeterli güvenliği sağlaya-
mayabilir. Ancak yüksek nitelikli ofis vb. binalar 
için tercih edilebilir.

“Can Güvenliği” Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği perfor-
mans seviyesi kısaca “deprem sonrasında binada-

ki yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana 
geldiği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye 
atacak boyutta olmadığı” duruma karşılık gelmek-
tedir.

Söz konusu performans seviyesinde, binadaki ya-
pısal olmayan elemanlar (tesisatlar vb.) oldukça 
hasar görmüştür ve hasarın maddi boyutu olduk-
ça fazladır, ancak yapısal olmayan elemanlar bu-
lundukları yerlerden çıkıp düşmemiş ve binanın 
içinde veya dışındakilerin can güvenliğini tehdit 
edecek durumda değildirler. Binadaki hafif yapı-
sal olmayan elemanların yarattığı enkazlar çıkış-
ları kısmen kapatabilir; havalandırma, sıhhi tesisat 
ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini 
yitirebilir. Bu performans seviyesinde yapısal ol-
mayan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar 
meydana gelebilir, ancak binada genel olarak can 
güvenliğini tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. 
Yapıdaki yapısal olmayan elemanların yeniden iş-
levsel durumlarına getirilmesi zaman ve maliyet 
alan bir işlemdir.

Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında 
uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil 
etmeyeceği depo vb. gibi binalarda tercih edilebi-
lir.

“Göçmenin Önlenmesi (Göçme Öncesi)” 
Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlar için göçmenin önlen-
mesi performans seviyesi kısaca “deprem sonrası 
hasar gören yapısal olmayan elemanların düşme 
tehlikesi meydana gelebilecek durumu” olarak ta-
nımlanabilir. Bu durumda dış ortama yüksek za-
rar verebilecek olan yapısal olmayan elemanların, 
insanların çok bulunduğu yerlere düşmelerinin en-
gellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu performans seviyesinde, deprem son-
rası yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır ha-
sar meydana gelmektedir; ancak parapet, dış cephe 
panelleri, ağır kaplamalar, asma tavanlar, büyük 
raflar gibi düşme riski olan ve düştüklerinde in-
sanların can güvenliğine bir tehdit olabilecek ağır 
elemanların düşmelerinin engellemesi için önlem 
alınmalıdır.

Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal 
olmayan elemanlarda meydana gelen hasarları be-
lirlemek değil, insanlar için tehlike oluşturabilecek 
yapısal olmayan elemanların belirlenmesidir. Do-
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layısıyla bu performans seviyesi, ancak hiçbir nite-
lik beklenmeyen en alt sınıf binalar için ve sadece 
deprem esnasındaki can güvenliğinin sağlanması 
açısından tercih edilebilir.

Yukarıdaki performans seviyelerine göre tesisat-
larda meydana gelebilecek hasarlar aşağıdaki tab-
loda (Tablo 1) ayrıntılarıyla özetlenmiştir. Buna 
göre şartnamenin sismik koruma bölümü hazırla-
nırken, aşağıdaki hasarlardan istenmeyen olanlara 
göre yapının performans derecesi tespit edilmeli ve 
tesisatların bu performans derecesini sağlayacak 
dayanımda olması için gerekli her türlü donanımın 
şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 
hedefe ulaşabilmek için gerekli sismik tasarım hiz-
metlerinin ve şantiyede montaj esnasında gerekli 
gözlemlerin de yapılması şartları kesin olarak be-
lirtilmelidir.

Projenin İstenme Amacı

Sismik keşif özeti hazırlanırken çalışmanın hassa-
siyeti, teklifin istenme amacına göre belirlenmek-
tedir. Hassasiyet derecesinde azdan çoğa göre sıra-
lama aşağıdaki şekilde düşünülebilir: 

• Bütçe Çalışması
Bu çalışma şekli çok hassas bir keşif özeti gerektir-
memektedir. Bu hassasiyette bir sismik keşif özeti 
hazırlanırken, ilgili disiplinin (ısıtma boruları veya 
kablo tavaları gibi) metrajı, ekipmanların adetleri 
(klima santrali, pompa vb.) ve projenin şartnamesi 
yeterli olacaktır.

• Satın Alma Çalışması
Bu aşamada çok hassas bir çalışma yapılması ge-
rekmektedir. Çünkü söz konusu teklif doğrudan 
satın almaya esas teşkil edecektir. Bu hassasiyette 
bir sismik keşif özeti, ilgili disiplinin nihai proje-
lerine ve ekipman listelerine göre belirlenmiş ol-
malıdır.

Konfor Şartı

Ekipman ya da tesisatın bulunduğu kat ve komşu 
mahallere göre ürünlerin belirlendiği durumlardır. 
Örneğin bir ekipmanın bulunduğu mahale komşu 
mahalde ofis, daire, VIP salonu vb. kritik yerler ol-
ması durumunda, statik çökme değeri daha yüksek 
titreşim izolatörleri kullanılmalıdır (örneğin çelik 
yaylı izolatörler kauçuk esaslı izolatörlerden daha 
iyi titreşim yalıtımı yapmaktadırlar).

3.2. Sismik Keşif Özeti Hazırlanırken 
Gerekli Olan Dokümanlar

Şartname: Projeye ait bilgilerin bulunduğu metin-
dir. Bu metin, projede hangi yerel ve uluslararası 
yönetmeliklere uyulması gerektiği gibi zorunluluk 
ihtiva eden bilgileri içermektedir.

Keşif Özetleri: Mekanik ve elektrik tesisatlarına 
ait disiplinlerin metrajlarını (ısıtma-soğutma, sıhhi 
tesisat vd. borular, havalandırma kanalları, kablo 
tavaları vd. ekipman adetleri de bulunabilir) içeren 
tablolardır.

Ekipman Listeleri: Mekanik ve elektrik tesisat-
larına ait ekipmanların (soğutma grupları ve kule-
leri, kazanlar, pompalar, klima santralleri, fanlar, 
elektrik panoları, trafolar, jeneratörler vb) kapasi-
telerini ve bazı temel fiziksel özelliklerini içeren 
listelerdir.

Çizimler: Mekanik ve elektrik tesisatlarına ait di-
siplinlerin plan, kesit ve uygulama detaylarını içe-
ren ve günümüzde çoğunlukla AutoCad gibi dijital 
ortamlarda bulunan dosyalardır.

Bütçe esaslı sismik keşif özeti hazırlarken gerek 
hızlı sonuç alınması gerekse eldeki bilgilerin nis-
peten daha az detaylı olmaları sebebiyle proje çi-
zimlerinden ziyade keşif özetleri ve ekipman lis-
teleri esas alınır. Buna karşılık satın alma esaslı 
bir sismik keşif özetinin kesinlikle nihai proje çi-
zimlerine ve ekipman listelerine göre hazırlanması 
şarttır.

Sismik keşif özetleri tesisatlar (boru, kanal, kablo 
tavası vb.) ile ekipmanlar için iki ayrı kısım ha-
linde hazırlanırlar. Tesisatlar için sismik askıların 
türleri ve miktarları belirlenirken, ekipmanlar için 
ise istenen konfor şartlarına bağlı olarak yaylı ve 
kauçuk esaslı sismik izolatörlerin veya sismik sı-
nırlayıcıların türleri ve miktarları belirlenir.

Tesisatlar için gerekli sismik askıların satın alma-
ya esas keşif özetinin hazırlanabilmesi için sismik 
projenin bir ön mühendislik sürecinden geçmesi 
şarttır. Benzer şekilde ekipmanlar için sismik ve 
titreşim izolatörleri ve sınırlayıcılarının da kesin 
olarak belirlenebilmesi için, söz konusu ekipma-
nın nihai teknik özellikleri (marka, model, ağırlık, 
ağırlık dağılımı veya ağırlık merkezinin konumu, 
çalışma frekansı vb.) belirlenmiş olmalıdır.
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Tablo 1. Performans Seviyelerine Bağlı Olarak Tesisatların Deprem Sonrası Durumları [3]

Tablo C1-6 Yapısal Olmayan Elemanların Performans Seviyeleri ve Hasarlar1 
Mekanik, Elektrik ve Sıhhî Tesisat Sistemleri ve Ekipmanları

Sistemler/ 
Ekipmanlar

Yapısal Olmayan Elemanların Performans Seviyeleri 
Göçme Öncesi

N-D
Can Güvenliği

N-C
Hemen Kullanım

N-B
İşlevsellik

N-A

Asansörler Asansörler servis dışı 
kalır. Raylar bozulur.

Asansörler servis dışı 
kalır. Raylar sağlamdır.

Asansörler işlev 
görür. Elektrik olduğu 
anda çalışabilirler.

Asansörler çalışır 
vaziyettedir.

Isıtma-
Soğutma-
Havalandırma 
Ekipmanları

Birçok ekipman servis 
dışı kalır. Çoğu devrilir 
ve düşer, bir daha 
kullanılamaz hale gelirler.

Ekipmanlar yerlerinden 
oynar ve boru, kanal ve 
kabloları kopar. Ancak 
devrilme ve düşme 
olmaz.

Ekipmanlar sağlam 
ve kullanılabilir 
durumdadır. Elektrik 
olduğu anda çalışırlar.

Ekipmanlar sağlam 
ve çalışır vaziyettedir. 
Acil durum elektriği 
vs gerekiyorsa 
devrede olur.

İmalat 
Makineleri

Makineler kayar ve 
devrilir. Bağlı hatlar 
kopar. Ağır makineleri 
tekrar hizalamak gerekir 
ve hassas makinelerin 
ayarı bozulur.

Makineler yerlerinden 
oynar ve bağlı 
hatları kopar. Tekrar 
kullanılabilmeleri için 
yeniden kurulmaları 
gerekir.

Makineler sağlam 
ve kullanılabilir 
durumdadır. Elektrik 
olduğu anda çalışırlar.

Makineler 
sağlam ve çalışır 
vaziyettedir. Elektrik 
vd. beslemeler 
devrededir.

Hava Kanalları Kanallar, bağlı 
ekipmanlardan ve 
menfezlerden koparlar. 
Bazı kanallar ve 
taşıyıcılar düşer.

Kanallar, bağlı 
ekipmanlardan ve 
menfezlerden koparlar. 
Bazı kanallar ve taşıyıcılar 
düşer.

Bağlantılarda ufak 
hasarlar olabilir. 
Ancak hava kanalları 
kullanılabilir 
durumdadır.

Hasar ihmal edilebilir 
derece azdır.

Borular Borular kopar, bazı 
borular ve taşıyıcılar 
düşer.

Bağlantılarda kopmalar 
ve sızıntılar oluşur. Bazı 
taşıyıcılar düşer.

Az sayıda küçük 
sızıntı noktaları 
oluşabilir.

Hasar ihmal edilebilir 
derece azdır.

Otomatik 
Yangın 
Söndürme 
Sistemleri

Sulama başlıkları kırılır. 
Bağlantı yerlerinde sızıntı 
oluşur. Borular kopar ve 
düşer.

Bazı sulama başlıkları 
kırılır. Bazı bağlantı 
yerlerinde sızıntılar 
oluşur.

Az sayıda küçük 
sızıntı noktaları 
oluşabilir. Ancak 
sistem kullanılır 
durumdadır.

Hasar ihmal edilebilir 
derece azdır.

Yangın Alarm 
Sistemleri

Yangın algılama 
donanımları hasar görür 
ve işlevlerini yitirirler.

Yangın algılama 
donanımları hasar görür 
ve işlevlerini yitirirler.

Sistem çalışır 
durumdadır.

Sistem çalışır 
durumdadır.

Acil Durum 
Aydınlatmaları

Aydınlatma armatürleri 
kopar ve düşer. Acil 
durum elektriği 
olmayabilir.

Bazı armatürler kırılır. 
Acil durum jeneratörü 
çalışırsa kısmi aydınlatma 
olur.

Sistem çalışır 
durumdadır.

Sistem çalışır 
durumdadır.

Elektrik Dağıtım 
Ekipmanları

Elektrik üniteleri kayar 
ve devrilir. Bağlı kablolar 
kopar. Kesintisiz güç 
kaynakları devre dışı 
kalır. Dizel jeneratörler 
çalışmaz.

Elektrik üniteleri 
yerlerinden oynar ve 
bağlı hatları kopabilir. 
Şebeke kesilir, ancak 
acil dumur jeneratörü 
çalışabilir.

Elektrik üniteleri 
sağlam ve 
kullanılabilir 
durumdadır. 
Jeneratörler çalışır, 
ancak bazı servisler 
enerjisiz kalabilir.

Elektrik üniteleri 
sağlam ve çalışır 
vaziyettedir. Acil 
durum elektriği 
gerekiyorsa devrede 
olur.

Aydınlatma 
Armatürleri

Aydınlatma armatürleri 
kırılır. Ancak halka 
açık binalardaki ağır 
armatürler düşmez.

Aydınlatma armatürleri 
kırılır. Ancak bazı ağır 
armatürler düşmez.

Az hasar oluşur. Bazı 
avize tipi armatürler 
kırılır.

Hasar ihmal edilebilir 
derece azdır.

Sıhhi Tesisatlar Tesisat donanımları 
kırılır. Hatlar kopar. 
Şebeke kesilir.

Tesisat donanımları kırılır. 
Hatlar kopar. Şebeke 
kesilir.

Tesisat donanımları 
ve hatlar sağlamdır. 
Şebeke kesilebilir.

Sistem çalışır 
durumdadır. Su 
beslemesi vardır.

1 Burada belirtilmiş olan hasarlar, söz konusu Yapısal Olmayan Donanımların Performans Seviyesi kriteri dâhilinde oluşabilecek 
hasarlar hakkında bir fikir vermek amaçlıdır. Bu bilgiler, bir deprem sonrasında oluşacak hasar seviyesinin belirlenmesinde veya 
yapılması gereken tamirlerin tanımlanmasında kullanılamaz.
2 Göçme Öncesi seviyesinden Can Güvenliği seviyesine terfi ettirilmiş bileşenler, yine Göçme Öncesi seviyesinde değerlendirilirler.
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3.3. Disiplinlere Göre Sismik Keşif Özeti 
Çalışmaları

Sismik keşif özetleri mekanik ve elektrik disiplin-
lerine göre ikiye ayrılırlar:

MEKANİK SİSMİK KEŞİF ÖZETİ

Mekanik Tesisatlar [6]

• Yangın Tesisatı
• Isıtma – Soğutma Tesisatları
• Havalandırma Tesisatı
• Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pis Su, Yağmur Suyu, 

Drenaj vd.)
• Diğer Tesisatlar (Kızgın Su, Buhar, Medikal 

Gaz vb.)
Mekanik Ekipmanlar [4]

• Soğutma Grubu (Chiller)
• Soğutma Kulesi
• Kazan
• Pompa
• Hidrofor

Tablo 2. Sismik Koruma ve Titreşim Yalıtımı Örnek Keşif Özeti [1]

No Açıklama Birim Miktar
1 SİSMİK HALAT

2,0 mm kalınlığında, asgari kopma dayanımının 225 kgf olduğu uluslararası kuruluşlarca 
onaylanmış ve sertifikalandırılmış, montaj kolaylığı açısından özel patentli klipsleri sayesinde 
bağlantı yapmaya uygun, elastikiyeti alınmak üzere ön gerilme yapılmış sismik halat seti

Set

2 SİSMİK TİTREŞİM İZOLATÖRÜ
45-1.600 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti yatay/düşey 
oranı asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı, tabanında elastomer elemanı 
olan, her yönden gelebilecek deprem yüklerine karşı koruma sağlayacak nitelikte, yay çökme 
yüksekliği ayarlanabilir tipte sismik titreşim izolatörü

Adet

3 LEVHA TİPİ KAUÇUK İZOLATÖR
35-415 kPa arası yüklerde ve yüksek frekanslı titreşimlerin yalıtımında kullanılmak üzere, 
ekipmanların yere bağlantılarında direk teması engelleyecek ancak sismik koruma amacıyla 
yapılacak yapısal bağlantılar engellemeyecek tasarımda izolatör

Adet

4 YAYLI VE KAUÇUKLU KOMBİNE TİTREŞİM ASKISI
20-450 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti yatay/düşey oranı 
asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı ve içten çelik destekli kauçuk elemanlı 
kombine titreşim askısı

Adet

5 AÇILI YAYLI VE KAUÇUKLU KOMBİNE TİTREŞİM ASKISI
20-450 kg arası ağırlık taşıyabilecek, 25 mm çökme miktarına haiz, yay sabiti yatay/düşey oranı 
asgari 1 olan, kadmiyum veya PVC kaplamalı çelik yaylı ve içten çelik destekli kauçuk elemanlı 
kombine, ısıl boyut değiştirmeye maruz boru hatlarında askı çubuklarının ±15° (toplam 30°) 
açıyla hareketine olanak veren titreşim askısı

Adet

6 SİSMİK SINIRLAYICI
Azami 50 mm çökmeli yaylarla titreşim sönümlemesi yapılan cizahlar için, birbirine bakan 
yüzleri elastomer malzemeyle kaplı, her yönden gelebilecek deprem yüklerine karşı koruma 
sağlayacak nitelikte sismik sınırlayıcı

Adet

• Klima Santrali (AHU)
• Fanlar
• Fan-Coil Ünitesi
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Klima Dış ve İç Üniteleri
• Genleşme Tankı
• Su, Yakıt vs. Muhtelif Tanklar
ELEKTRİK SİSMİK KEŞİF ÖZETİ

Elektrik Tesisatları [6]

• Kablo Tavası
• Busbar
• Diğer Tesisatlar (Conduit vb.)
Elektrik Ekipmanları [5]

• Dikili Tip Pano
• Trafo
• Jeneratör
• UPS
• Data Kabineti
• Akü Rafı



DERLEME MAKALE

51Tesisat Mühendisliği - Sayı 194 - Ocak/Şubat 2023

SONUÇ

Tesisatların sismik koruması uzmanlık gerektiren 
bir mühendislik alanıdır. Bu çalışmanın amacı, te-
sisatlar ve ekipmanlar için sismik keşif özeti ha-
zırlanmasına dair temel bilgileri sektörde faaliyet 
gösteren proje firmaları, yükleniciler ve yatırımcı-
lar ile paylaşarak, sektör genelindeki farkındalığı 
artırmak ve doğru bir rekabet ortamının sağlanma-
sına katkı sunmaktır. 
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