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Başkan’dan 
President’s Overview

Sayın Üyemiz, Değerli Meslektaşlarımız;

TTMD bir çalıştayını daha başarıyla tamamladı. Katkı sağla-
yan üyelerimize ve sektörümüzün saygın dernek yöneticile-
rine teşekkür ederim. “TTMD ve Sektörel Derneklerin Çalış-
ma Hedefleri” başlığında 28-30 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Eskişehir’de yapılan çalıştayımızın sonuç bildirgesi dergi 
içerisinde detaylarıyla bilgilerinize sunulmuştur. Çalıştayı-
mızda, aynı amaç için çalışmalarını sürdüren derneklerimi-
zin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eşgüdüm 
içerisinde ve birlikte çalışıp, birlikte üretmeye devam etme 
arzusu benimsendi. Bu konuda somut çalışmalara şimdi-
den başlandı. Bu çalıştayın en önemli amaçlarından biri de 
Cumhuriyetimizin 100. yılında sektörümüzün hedeflerine 
nasıl ulaşılacağının planlanmasına katkıda bulunmaktı. Bu 
konuda ağırlıklı görüş, bugüne kadar ihmal ettiğimiz sektö-
rümüzün emekçisi olan tasarımcılarımızı ve müşavirlerimizi 
destekleyerek belirlenen hedeflere ulaşabileceğimiz, ihraca-
tımızı artıracağımız yönünde idi. 

Elbette ihracat bir ülke için çok önemlidir. Ancak salt ihra-
catımıza bakarsak hata yaparız.  Ülkemizin ithalatına da bak-
mamız gerekmektedir. Ekonomistlerin, ülkemiz ekonomisini 
tehdit eder seviyedeki cari açık hakkında sıklıkla yaptıkları 
uyarıları hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ül-
kemizin en büyük ithalat yüzdesine sahip kalemi maalesef 
enerjidir. Yapılarda ve sanayi tesislerinde kullanılmakta olan 
enerjinin yaklaşık %70’ine siz değerli meslektaşlarımın yön 
verdiğini ve dış ticaret açığının en önemli kaleminin enerji 
olduğunu düşündüğümüzde hepimize çok iş düşmektedir. 

Enerjiyi etkin kullanmak zorunda olduğumuzun bilincinde 
ve kararlılığında çalışmalarımızı sürdürmeyi diliyorum.

Saygılarımızla,

Gürkan ARI
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı



Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

1992 yılında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, sıhhi tesisat, 
yalıtım ve yangın alanlarında Mekanik Tesisat Mühendisliği’nin ve 
sektörün topluma verdiği hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği -TTMD bugün; tasarımcı, uygulayıcı, 
öğretim görevlisi, imalatçı, mümessil ve işletmeci gibi değişik disiplinlerden 
profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiği, sektörün en 
büyük sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaşlarıyla, yeni 
mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin 
uygulama alanındaki eğitim ve araştırmaları için gerekli bilgi ve 
teknoloji transferinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, sektördeki 
bilgi birikimini ve bilgi alışverişini artırarak, daha iyi bina ve tesislerin 
yapılması ile ülkemizde güvenli, konforlu, sağlıklı, enerjiyi verimli kullanan ve 
çevreyi koruyan yaşam alanları yaratmayı amaçlamaktadır. TTMD bu 
doğrultuda; kamu kurum ve kuruluşları, sanayi, üniversite, araştırma 
kurumları ve diğer meslek ve uzmanlık grupları ile dayanışma ve 
eşgüdüm içinde pek çok çalışma gerçekleştirmektedir.

TTMD, uluslararası platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil 
ederken, ayrıca yurtdışı meslek örgütleri ile temaslarını sürdürerek 
sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemekte ve üyelerine 
iletmektedir. 

TTMD, sürekli olarak düzenlediği seminer ve kursların yanında sempozyum 
ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doğru ve 
çağdaş bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitapları yayınlamakta, 
“Uygulama Kuralları”nı koymakta, mesleği uygularken ülkenin 
gelişimine katkıda bulunmak yönünde, tüzüğünde yazılı hususlar çer-
çevesinde çalışmalar yaparak, kamuya yararlı sonuçlar alınmasına 
katkıda bulunmaktadır.

1.      Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, 
         projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik 
         konulardan seçilmelidir.
2.      Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak 
         kurallarına riayet edilmelidir.  
3.      Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk 
         olmadıkça kullanılan kelimelerin yabancı dilde olmamasına 
         özen gösterilmelidir.  
4.      Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler 
         topluluğunun menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez.   
         Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz.  
5.      Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde, 
         kesinlikle ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği  
          gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da 
         yapılamaz.
6.      Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla 
         aynı olamaz veya benzerlik göstermez.
7.      Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir 
         dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8.      Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9.      Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler 
         verilemez.
10.    Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.

1.      Yazar adları, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmişleri ile birlikte 
         sunulmalıdır.
2.      Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, türkçe 
         özet sunulmalıdır.
3.      Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, ingilizce 
         özet sunulmalıdır.
4.      Makaleler tercihen “Microsoft Word” formatında, 9 punto, tek             
         ara yazılmalıdır.
5.      Makaleler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki 
         yana yaslanmış olarak ve 1,5 aralıklı yazılmalıdır.
6.      Makale bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
7.      Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf diğerleri 
         küçük harf olmalıdır.
8.      Makaleler 6 sayfayı geçemez.
9.      Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir.  
         Dipnot niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak  
          metnin sonundaki notlar başlığı altında sıralanmalıdır.
10.    Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları  
          ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
11.    Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar 
         soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir.
12.    Makaleler sırayla Başlık, Yazar İsimleri, Özet, İngilizce Başlık, 
         Abstract, Giriş, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eğer 
         varsa), Özgeçmiş bölümlerinden oluşmalıdır.
13.    Makaleler A4 ebadında yazıcı çıktısı halinde e-posta veya CD 
         ile dernek merkezi adresine ulaştırılacaktır.
14.    Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoğraf, resim, 
         grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasına özen gösterilmelidir. 
15.    Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazılmalıdır.

Gürkan ARI (Başkan) 

M. Bülent ÖZGÜR (Başkan Yardımcısı)
Baycan SUNAÇ (Başkan Yardımcısı)
Hırant KALATAŞ (Başkan Yardımcısı)

Bünyamin ÜNLÜ (Genel Sekreter - Üye)
Murat GÜRENLİ (Sayman Üye)

Abdurrahman KILIÇ (Üye)
Ömer KÖSELİ (Üye)

Güniz GACANER (Üye)
Kemal Gani BAYRAKTAR (Üye)

Tuba Bingöl ALTIOK (Üye)
Sarven ÇİLİNGİROĞLU (Üye)

Ramazan YAZGAN (Üye)

Metin Karabacak, Adana 
Züleyha Özcan, Ankara 
Ayşen Hamacıoğlu, Antalya 
İbrahim Akdemir, Bursa 
Tefik Demirçalı, Denizli 
Özcan Türkbay, Eskişehir 
Göksel Duyum, İstanbul 

İbrahim Üstün Tatlıdil, İzmir 
Necdet Altuntop, Kayseri 
İlhan Tekin Öztürk, Kocaeli 
Öner Boysal, Konya 
Orhan Cazgır, Samsun 
Mustafa Eyriboyun, Zonguldak

Kurucu Onursal Başkan I.     Dönem - Celal Okutan
Celal Okutan  II.    Dönem - Numan Şahin
   III.   Dönem - M.Serdar Gürel
   IV.   Dönem - Ömer Kantaroğlu
   V.    Dönem - Engin Kenber
   VI.   Dönem - B.Erdinç Boz
   VII.  Dönem - Hüseyin Erdem
   VIII. Dönem - Abdullah Bilgin
   IX.   Dönem - Cafer Ünlü
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Haberler • News

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2011 Yılı Çalıştayı 
28-30 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Anemon Otel’de 
yapıldı. Bu yılki konusu “TTMD ve Sektörel Derneklerin 
Çalışma Hedefleri”  olan çalıştaya, TTMD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, MTMD 
ve ESSİAD temsilcileri, TTMD Komisyon Üyeleri, aka-
demisyenler ve TTMD üyeleri katıldı. Çalıştayın açılış 
konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürkan Arı, çalıştay hakkında kısa bilgi verdikten son-
ra, günümüzde enerji politikalarının değiştiğini belirte-
rek bu doğrultuda düzenlenen çalıştayın verimliliğine 
dikkat çekti. TTMD ve diğer sektörel derneklerin işbir-
liği içinde olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan 
Arı, bu birliktelik sayesinde sektör için yeni projelerin 
hayata geçirileceğini söyledi.
 

Yapılan ilk oturumda TÜSİAD adına çalıştaya katılan 
Melda Çele, Türkiye’nin enerji geçmişini inceleyerek 
gelecekle ilgili hazırladıkları öngörüleri içeren “Vizyon 
2050-Türkiye” raporunu sundu. İnsani kalkınma, şe-
hirleşme, kentsel ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir 
üretim ve tüketim hakkında 2050 tahminlerini anlatan 
Çele; ekonomik büyüme için enerji kullanımının arttığı-
nı ancak tüketilen enerjinin %75’inin ithal olması nede-
niyle sürdürülebilir büyüme sağlayamadığımızı belirtti. 
Dünyada yeşil rekabetin başladığını söyleyen Melda 
Çele, yeşil ürünlerin maliyetinin azaltılması gerektiğini, 
bu sayede yeşil tüketimin artırılabileceğini vurguladı. 
“Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Sektörel Hedef-
ler” konulu bir sunum gerçekleştiren TTMD 9. Dönem 
Başkanı Cafer Ünlü, cumhuriyetin ilk yıllarından günü-

TTMD 2011 Çalıştayı Yapıldı 
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müze kadar olan süreci değerlendirerek iklimlendirme 
sektöründeki gelişimin 2023’te, Türkiye’nin dinamik ya-
pısı ve yetişmiş insan gücü ile başarılı bir hal alacağını 
söyledi.
 
Aranın ardından geçilen ikinci oturumda TOBB İklim-
lendirme Meclisi’nden Melih Bulu “İklimlendirme Sek-
törü Raporu” hakkında bir sunum yaptı. İklimlendirme 
sektöründe strateji, yapı ve rekabet, talep koşulları, te-
mel faktörler ve kümelenme faktörlerini anlatan Bulu, 
sektörün 2023 hedeflerini paylaştı. Sektörel Dernekler 
Platformu adına konuşma yapan ISKAV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Metin Duruk ise “İklimlendirme Sektörü 
ve Kümelenme” konulu sunumunda sektörel platfor-
mun görev ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek; der-
neklerde komiteler oluşturularak sektörel platforma 
bilgi akışının sağlanması gerektiğini söyledi. İlk günün 
son konuşmacısı olarak “Endüstriyel Havalandırma İk-
limlendirme Soğutma (EHİS) Kümesi Örneği” konulu 
sunumunu yapan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, EHİS sektörüne yönelik uluslara-
rası rekabet yeteneğinin geliştirilmesi projesi hakkında 
bilgi verdi. Çalıştay katılımcıları ilk günü Eskişehir Sen-
foni Orkestrası tarafından verilen Cumhuriyet Konse-
riyle tamamladı.
 
Çalıştayın ikinci günü yapılan ilk oturumda tesisat 
sektörünün öncü dernekleri DOSİDER, ISKAV, İSKİD, 
İZODER, MTMD ve TTMD’nin “Çalışmalarımız ve He-
defler” konulu sunumları yapıldı. DOSİDER’den Süley-
man Bulak ve Ufuk Atamtürk, ISKAV’dan Vural Eroğlu, 

İSKİD’den Nedim Zalma, İZODER’den Ertuğrul Şen, 
MTMD’den Ersin Gökbudak ve TTMD adına Gürkan Arı 
derneklerinin amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi ver-
di. Daha sonra çalıştay katılımcıları 3 gruba ayrılarak 
“Kaynakların Yönetimi”, “Eşgüdüm ve Etkin iletişim”, 
“Öncelikli Ortak Çalışma Konuları” başlıklarında 3 ayrı 
oturum gerçekleştirdi.
 
İkinci gün akşamı düzenlenen Gala Yemeği’nde Doç. 
Dr. Erhan Eroğlu, Cumhuriyet İnsanını anlatan konuş-
masında en iyi iş diye bir şeyin olmadığını, işinde en 
iyi insanın olduğunu belirterek Cumhuriyet insanını 
hem evinde hem de işinde en iyi olmak için çabalayan 
kişi olarak tanımladı. Eroğlu, “İşinde en iyi olmak için 
çabalamak demek ise ortak amaçlar için de hareket 
edebilmek, tek kişilikli olmak, sorumluluk alan bir yurt-
taş olabilmeyi başarmak, doğru iletişim kurabilmek ve 
önce kendimizi düzeltebilmek demektir” dedi.

TTMD çalıştayının son günü, 3 grubun ayrı ayrı yap-
tığı çalışmalarda elde edilen çıkarımlar; Grup “Birlik-
ten” adına Numan Şahin, Grup “Kuvvet” adına Cafer 
Ünlü ve Grup “Doğar” adına Prof. Dr. Ahmet Arısoy 
tarafından tüm çalıştay katılımcılarıyla paylaşıldı. Kar-
şılıklı değerlendirme ve yorumların ardından çalıştay 
tamamlandı.
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1. Başta sektörel dernekler olmak üzere sektörü oluş-
turan tüm tarafları da göz önünde bulundurarak (kamu 
ve özel kurumlar, üniversiteler, dernekler ve platform-
lar vb.) envanter çalışması yapılmalı, ortak kullanım ve 
etkin çalışma imkanları araştırılmalıdır. Envanter tanı-
mı aşağıdaki maddeleri içerir.

   a. Profesyonel ve gönüllü insan kaynağı

   b. Laboratuvar, test cihazları, araç, gereç ve ofis 
cihazları, yazılım ve diğer teknik donanımlar

   c. Gayrimenkul

   d. Kütüphane, belge, dijital ve basılı yayın

   e. Hali hazırda çalışan veya oluşum içindeki çalışma 
grupları, komiteler 

   f. Sektör dernekleri, öğretim kurumları ve sektörle il-
gili birimleri, kurumlar

   g. İşbirlikleri, sosyal değerler / sermaye 

2. Sektör dernekleri, öncelikleri çerçevesinde ortak ça-
lışma konularını, hedef ve stratejilerini belirlemelidir. 
Sektör, STK’ları araştırılmalı ve uygunlukları çerçeve-
sinde işbirliğine katılımları değerlendirilmelidir. 

3. “Birlikten Kuvvet Doğar.” doğrultusunda sektör der-
neklerinin ortak çalışmalarının yönlendirildiği üst yapı 
İklimlendirme Platformu adı altında sürdürülen çalış-
maların eşgüdüm görevi, TTMD tarafından yürütülme-
lidir.
 
4. Sektör derneklerinin başkanları öncülüğünde ve 
düzenli kontrolunda yürütülecek çalışmalar, dernek 
profesyonelleri ve ortak çalışma komitelerinin eşgüdü-
münde düzenli biraraya gelinerek sürmelidir. Çalışma-
ların etkinliği için, dernekler arası sağlıklı bir iletişim 
sistemi kurgulanmalıdır.

5. Sektörün ortak stratejisine yön verecek TOBB İklim-
lendirme Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi’ndeki 

TTMD 2011 Çalıştay Sonuç Raporu
28-30 Ekim 2011, Anemon Eskişehir Otel
TTMD ve Sektörel Derneklerin Çalışma Hedefleri
“Değer ve Kaynakların Yönetimi, Eşgüdüm ve Etkin İletişim, 
Öncelikli Ortak Çalışma Konuları”
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esaslar da dikkate alınmalı, Belge’nin geliştirilmesi 
için düzenli aralıklarla geri bildirimde bulunulmalıdır. 
TOBB İklimlendirme Meclisi ile sektör derneklerine yol 
gösterici olunmalı, oluşturulan İklimlendirme İhracat-
çılar Birliği sayesinde yaratılacak kaynak, eğitim, ileti-
şim ve sektör örgütlenmesi amacıyla kullanılmalıdır. 

6. Derneklerin ortak hedeflerini gerçekleştirmek üzere 
oluşturulması gerekli ortak fon yapılanması, geliştirile-
cek projelerle ve yaratılacak kaynaklarla desteklenme-
lidir.

7. Vizyon 2023 doğrultusunda özel bir çalışma grubu 
kurulmalıdır.

8. Sektör derneklerinin tasarımcılara yönelik acil eylem 
planı geliştirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağı-
daki hususlar öncelikle ele alınmalıdır.

     a. Tasarımcı envanterinin nicelik ve nitelikleri de-
ğerlendirilerek çıkarılması; bu çalışmaya destek 
olabilecek yurtdışı yapılanma örnekleri de karşı-
laştırılarak uygun modelin oluşturulması.

     b. Tasarımcıların, yurtdışı için üretilecek projelerde 
rekabet edebilmelerinin önünü açacak KDV, SGK 
ve Gelir Vergisi indirim desteklerinin devlet tara-
fından nasıl karşılanabileceğinin araştırılması, 
kamunun tespit ettiği tasarım bedeli oranlarının 
yeniden değerlendirilmesi, Türkiye’de yapılacak 
yurtdışı kaynaklı projelerde Türk tasarımcı ile ça-
lışma şartı ve/veya tercih edilmeyi kolaylaştırıcı 
teşvik mekanizmalarının getirilmesinin değerlen-
dirilmesi. 

     c. DTM ve İklimlendirme İhracatçıları Birliği aracı-
lığıyla teşvik ve hibelerden proje firmalarına pay 
ayrılması, tasarımcıların cihaz ve teknik program 
ihtiyaçlarının bahsi geçen hibe ve teşviklerle kar-
şılanması, yatırımcıyı temsil eden proje yönetim 
firmaları ile sektör derneklerinin diyaloğunun 
artırılarak tasarımcı haklarının korunması, teşvik 
kapsamında yer alan tasarım sürecinin de teşvik-
ten yararlanmasının sağlanması. 

     d. Tasarımda standardizasyon geliştirilmesi ve pro-
je ortak dili oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yapılması.  

     e. Tasarımcıların, bütünleşik tasarım ofislerinde kü-
melenmesinin özendirilmesi, gerekli bilgi güncel-
lemesinin etkin yapılması.

     f. TTMD TASKOM’un (Tasarımcılar Komisyonu) 
yaptığı çalışmaların tamamlanması, tüm ilgili di-
siplinlere tanıtıcı iletişimin artırılması, MMO ile 

tasarımcı sorunlarına yönelik çözümlerin üretil-
mesi. 

9. Sektör derneklerinin eğitim çalışmaları konusunda 
işbirliğine giderek, bütünleşik bir çatı altında çalışma-
ları TTMD eşgüdümünde sürdürülmelidir. 

10. ESSİAD’nın kümelenme çalışması ile ilgili ürettiği 
rehber “Mavi Kitap” ve tecrübeleri  değerlendirilmeli, 
Ar-Ge merkezlerinde de kümelenebilme (örn. ısıtma, 
soğutma vb. gibi) sorgulanmalıdır. 

11. Sektörün istihdamında niteliğin artırılması için, im-
kanlar artırılarak daha etkin staj sistemi kurgulanmalı 
ve daha faydalı işgücü temini için ortak iş başvuru ha-
vuzu oluşturulmalıdır. Dernek çalışmalarına işgücü ve 
önemli farkındalık sağlayacak stajyerlerden ve uzman 
emeklilerden yararlanılmasına yönelik ortak program 
geliştirilmesi de değerlendirilmelidir.    
 
12. Belirli mesleki ve ticari grupları kapsayan, tüzel ki-
şilere dayanan sektör derneklerinden öte, TTMD ger-
çek kişilerin oluşturduğu bir yapı olup, tüm sektörü 
kapsamaktadır. Bu özelliği ile TTMD, tüm derneklerin 
ortak menfaatleri yönünde ortak kesitte/paydada yapı-
lacak çalışmaların yürütücüsü olmalıdır. 

13. Hiçbir sektörel çıkar grubunu temsil etmeyen 
TTMD’nin bağımsızlığı önemli bir avantaj olup, top-
lumu etkileyen alınan ya da alınacak kararları analiz 
etmesi ve gerektiğinde olumlu ya da olumsuz geri 
bildirimde bulunabilme yetkinliği sektör açısından iyi 
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda TTMD kamuoyunu 
ilgilendiren konularda sektörün sözcüsü olmalıdır. 

14. Dernekler arası eşgüdüm, mesleki sorumluluk si-
gortası, BEP-TR, enerji verimliliği, öğretim kurumların-
da “İklimlendirme Günleri” başlığı altında düzenli etkin-
likler, mühendislik etiğinin geliştirilerek ve bireysel etik 
kurallar koyarak üyelere imzalatılması ve uyulmasının 
istenmesi, ihtiyaç duyulan dernekler arası eşgüdüm 
sağlanması, rekabet öncesi araştırmaların da destek-
lenebileceği ortak Ar-Ge fonu oluşturulması, üniversite 
sanayi işbirliğinin etkinleştirilmesi, seminerler arası 
eşgüdümün, etkin iletişimin ve üniversite öğrencileri-
nin katılımının artırılması, ortak yerleşke ve belge yö-
netim merkezinin oluşturulması, genç mühendislerin 
iklimlendirme sektörüne kazandırılması, Nitelikli yeni 
üye sağlanması, öğrencilere yönelik bütünleşik ileti-
şim planlaması, TTMD eşgüdümünde ortak eğitimler 
ve uzman mühendislik belgelendirilmesi, ortak ileti-
şim, haksız rekabete karşı ortak duruş, kalite güvence 
ve işlerin derecelendirilmesini yapabilecek ortak yapı 
değerlendirilmesi  öncelikli ortak çalışma konularıdır.
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İlki 2004’te yapılan CLIMAMED Kongresi, Akdeniz 
Havzası’nda yer alan mühendis, mimar, teknisyen, 
danışman, üretici, satıcı, müşavir, müteahhit, bilim in-
sanı ve araştırmacıların mekanik tesisat sektöründeki 
gelişmeleri takip etmesi, sektörel bilgi ve tecrübelerini  
paylaşması amacıyla gerçekleştirilmektedir.  
 
Kongre  düzenlemek için  oluşturulan birliğin adı olan 
CLIMAMED, Portekiz (APIRAC), Fransa  (AICVF), İspan-
ya (ATECYR) ve İtalya (AICARR) mekanik tesisat mü-
hendisliği derneklerinin biraraya gelmesi ile başlatıl-
mıştır.  2004 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde yapılan 
ilk CLIMAMED Kongresi’nin ana teması “Akdeniz İklim 
Kuşağındaki Ülkelerde Yer Alan Yapılara Avrupa Birliği 
Bina Enerji Performansı Yönetmeliğinin Uygulanması” 
olarak belirlenmiştir.  Bu ilk kongrenin bir diğer amacı 
da Avrupa Topluluğu içerisindeki Kuzey Ülkeleri için 
bir öncelik teşkil etmeyen ancak Akdeniz havzasında-
ki ülkeler için öncelikli olan soğutma yüklerinin karşı-
lanması ile ilgili enerji sarfiyatı konularında Topluluk 
karar mekanizmalarında iş ve güçbirliği yapılmasıyla 
ilgilidir. Yaklaşık 300 katılımcının katıldığı ilk CLIMA-
MED Kongresi’nde 10 temada 37 bildiri sunulmuştur. 
Lizbon’daki ilk kongrenin hemen ardından 2005 yılında 
Madrid’de ATECYR ev sahipliğinde yapılan kongreye 
53 bildiri sunulmuştur.  2006 yılında Fransa’nın Lyon 
şehrinde AICVF tarafından ve REHVA’nın himayesinde 
düzenlenen 3. CLIMAMED Kongresi’nin ana temasını 
“Sürdürülebilir Isıl Konfor” oluşturmuştur.  2007’de 
dördüncüsü İtalya’nın Cenova şehrinde AICARR’ın 
evsahipliğinde düzenlenen CLIMAMED Kongresi‘nde  

ise 100’ün üzerinde bildiri sunulmuştur. Yine bu kong-
rede alınan bir kararla bu tarihten sonraki Kongre-
lerin iki yılda bir düzenlenmesini  kararlaştırmıştır.. 
CLIMAMED Yönetim Kurulu, 2009 yılında Lizbon’da  

TTMD Climamed 2013’e Hazırlanıyor
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düzenlenen 5. CLIMAMED Kongresi‘ne TTMD’yi de  
davet etmiş ve bu kongrede TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cafer Ünlü ve CLIMA 2010 Genel Sekreteri 
Levent Alatlı TTMD’nin CLIMAMED Organizasyonuna  
üyelik  talebini yinelemiştir.  Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği (TTMD) beşinci  ülke olarak Türkiye , 2010 yı-
lından itibaren CLIMAMED  yapılanmasının yeni üyesi 
olmuştur. 

 

2-3 Haziran tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de 
ATECYR’in ev sahipliğinde düzenlenen 6. CLIMAMED 
Kongresi’ne  etkin bir katılım için TTMD Yönetim Kuru-
lu , bir dizi kararlar almış, bu kararlar kapsamında bil-
dirisi kabul edilen akademisyenlere maddi destek sağ-
lanmıştır. Madrid’deki kongreye TTMD Başkanı, sektör 
temsilcileri ve akademisyenleri kapsayan geniş bir ka-
tılım ile iştirak edilmiştir. Kongre’de sunulan 39 bildiri-
den 11’ini, 22 poster sunumundan 4’ünü Türkiye’den 
gelen araştırmacıların TTMD’nin desteği ile sunması 
TTMD’nin söz konusu organizasyonu ne kadar önem-
sediğinin önemli bir göstergesidir. Açılışta 5 ülkenin 
Dernek Başkanları birer konuşma yaparak ülkeleri ile 
ilgili değerlendirmede bulunmuşlardır.  TTMD Başka-
nı Gürkan Arı’da bu oturumda Türkiye HVAC Sektörü 
ve enerji verimliliği konusuna değinmiştir.  6. CLIMA-
MED Kongresi’nin kapanışında bir konuşma yapan 7. 
CLIMAMED Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer 
Ünlü, katılımcıları 2013’te İstanbul’da düzenlenecek 
kongreye davet etmiştir.  

Kongre’ye Türkiye’den katılan bildirilerin başlıkları ve 
müellifleri aşağıda sıralanmıştır:

• Energy And Exergy Analysis Of A Solar Heater With 
Phase Change Materital In Its Tank Unit
Hakan F. Öztop, Yasin Varol, Ahmet Koca, Mert Gür-
türk, Memet Şekerci, Zuhal Ergin / Fırat Üniversitesi 

• Thermodynamic Analysis Of Renewable Energy Uti-
lization For The Residential-Commercial Sector: An 
Application
Hasan Saygin, Zafer Utlu / İstanbul Aydın Üniver-
sitesi

• The Effects Of Fluıd Temperature On Geothermal 
Power Plant Design
Nurdan Yıldırım Özcan / Megapol Elektrik Üretim 
A.Ş.
Gülden Gökçen Akkurt / İzmir Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü

• Is Heat Pump A Sustainable Technology?
Ahmet Arısoy, Orhan Veli Kazancı / İTÜ Makina Fa-
kültesi Makina Mühendisliği Bölümü

• Size Segregated Elemental Content Of Indoor Air 
Particulate Matter In Three Primary Schools In Tur-
key 
Aysun Sofuoğlu, Sait C. Sofuoğlu / İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü

• Parametric Sensitivity Analysis Of Buildings for He-
ating And Cooling Energy Demand Leading Energy 
Performance Certification 
Burcu C. Çelik, , P. Stefano Corgnati; A. Zerrin Yıl-
maz / İTÜ Mimarlık Fakültesi

• Effect Of Boundary Condition Assumptions On 
Hospital Buildings’ Energy Performance: Compa-
rison Of The Results Of Dynamics Energy Anany-
sis With Turkish Energy Certificatıon Method For A 
Case Study Building
Gözde Gali, P.Stefano Corgnati, A. Zerrin Yılmaz / 
İTÜ Mimarlık Fakültesi

• Evaluation Of The Heating & Cooling Energy De-
mand Of Non-Resıdential Buildings With Energy 
Performance Calculation Methodology Of Turkey 
Merve Atmaca, A. Zerrin Yılmaz / İTÜ Mimarlık Fa-
kültesi

• Modelling Of The Energy Efficient Office Building 
Using Trnsys Simulation Program 
A.Nilüfer Eğrican, Alpay Akgüç / SUNTEK 

• Energy Performance Evaluation Of Residential 
Building In Turkey 
Ebru Kuzgunkaya, Gülden Gökçen, Monalya Akde-
mir / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

• Experimental Investigation of a Refrigeration 
System Using CO2 As The Refrigerant
Orkan Kurtuluş,  Burak Olgun, Emre Oğuz / Yıldız 
Teknik Üniversitesi
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Bu yıl 10.su düzenlenecek olan “Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu” 30 Nisan - 2 Mayıs 
2012 tarihleri arasında İstanbul’da “Binalarda Enerji 
Verimliliği ve Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştiri-
lecek. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından iki 
yılda bir düzenlenen “Uluslararası Yapıda Tesisat Tek-
nolojisi Sempozyumu” ulusal ve uluslararası kuruluş-
ların destekleri ile yurtiçi - yurtdışı üniversite ve firma 
temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

“Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyu-
mu”, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve 
sıhhi tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişme-
leri paylaşmak ve tartışabilmek, ayrıca tasarımcı, uy-
gulayıcı, araştırma ve işletmecilerin deneyimlerinden 
faydalanabilmek adına düzenlenen bir platformdur.  

TTMD’nin ev sahipliğinde 10.su gerçekleştirilecek olan 
sempozyumda, teknolojik gelişmelerin aktarılması ve  
yeni ürünlerin sergilenmesi, sektör profesyonelleri için 
önemli bir platform sağlamaktadır.

“Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu” 
ana başlıkları;

1. Yapılarda Isıtma, İklimlendirme ve Havalandırma 
Tesisatı Uygulamaları

2. İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları
3. Sıhhi Tesisat
4. Enerji Ekonomisi ve Çevre
5. Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri 
6. Soğutma
7. Yapı Fiziği
8. Yapılarda Güvenlik ve Koruma
9. Modelleme ve Yazılımlar
10. Yapı Tasarımı ve Uygulamalarda Proje Yönetimi
11. Enerji Verimli Binalar
12. Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
13. Hijyenik Tesisat Uygulamaları

TTMD, “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu”nun Onuncusunu “Binalarda Enerji 
Verimliliği ve Sürdürülebilirlik” Temasıyla İstanbul’da 
Gerçekleştirecek... 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul İl Temsil-
ciliği İletişim Komisyonu tarafından organize edilen, 
“Çalışma Komisyonları Tanışma Kokteyli” 29 Kasım 
2011 tarihinde İstanbul Kozyatağı Ofisi’nde gerçekleş-
tirildi. Temsilciliğe bağlı komisyonlarda faaliyet göste-
ren üyelerin tanışması ve görüş alışverişinde bulunma-
ları amacıyla düzenlenen organizyona; Üye İlişkileri ve 
Sosyal Organizasyonlar, Tasarımcılar, Kurumsal Ge-
lişim, Enerji, İletişim, Proje ve Fon Yönetimi, Eğitim 
Seminerleri ve Sertifikalı Eğitimler Komisyonu Üyeleri 
yanı sıra komisyonlarda görev alan TTMD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri de katıldı.

Müzik eşliğinde sıcak bir ortamda komisyon üyelerini 
bir araya getiren kokteylde, geçmiş dönemde yapılan 
faaliyetler paylaşılırken, aynı zamanda TTMD’ye yeni 

üye olan komisyon üyeleri de tanışma fırsatı buldu ve 
gelecek dönem için planlar aktarıldı. Kokteylde,  TTMD 
İstanbul Temsilcisi Göksel Duyum komisyonlara sağla-
dığı katkılardan dolayı tüm komisyon üyelerine teşek-
kür sertifikası takdim etti.

TTMD İstanbul İl Temsilciliği Çalışma Komisyonlarının 
Tanışma Kokteyli Yapıldı 
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul Temsil-
ciliği tarafından düzenlenen 2011-2012 dönemi ilk 
eğitim semineri 8 Ekim Cumartesi günü İTÜ Makina 
Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Genç Mühendislerin 
Sektörel Sorunları konulu seminerin koordinatörlü-
ğünü Serdar Uzgur yaparken; Artuğ Fenercioğlu, Mu-
kadder Gültekin, Aziz Erdoğan, Nuran Turan, Devrim 
Gürsel, Seçil Kızanlık, Volkan Gerdan ve Dilşad Baysan 
seminere konuşmacı olarak katıldı.

4 konuşmacının sunum yaptığı seminerin ilk bölümün-
den önce Serdar Uzgur bu sunumun hazırlanış aşama-
sında yapılan anket çalışması hakkında katılımcılara 
bilgi vererek, hazırladıkları mühendislik değerler tablo-
sunu tanıttı. Seminerde “Tesadüfi Meslek Seçimi” ko-
nulu ilk sunumu gerçekleştiren Artuğ Fenercioğlu, çok 
sayıda mühendisin tesisat sektörüne tesadüfen gir-
mesine dikkat çekti. “Meslek Öncesi Eğitim” hakkında 
bilgi veren Seçil Kızanlık ise iş piyasasındaki tecrübe 
eğrisini anlattı. Sektörde uygulanan “Ücretler” konu-
sunda sunum yapan Volkan Gerdan, genç mühendis-
lerin açlık sınırı ve yoksulluk sınırı arasında maaşlarla 
işe başladığını belirtti. Seminerin ilk bölümünde son 
konuşmacı olarak Nurdan Turan “Statüko” hakkında 
bilgi vererek çalışanların hak ettiği değeri alamadığını 
söyledi.

2. bölümde “Mesleki Gelişimin Sürekliliği” konulu su-
numu gerçekleştiren Mukadder Gültekin, çalışanların 
mesleki eğitimin devam etmesine inandığını ancak iş 
yoğunluğundan vakit ayıramadığını belirtti. “Makina 
Mühendisleri Odası”nın değerler tablosunda çok yuka-
rıda olduğuna dikkat çeken Aziz Erdoğan, bu durumun 
mesleki faydasının göründüğü kadar çok olmadığını 
söyledi. “Mesleki Etik Kaygısı” hakkında sunum yapan 
Devrim Gürsel ise, sektörde etik kurallara uyulmadığı-
nın gözlendiğini ancak herhangi bir yaptırım uygulan-
madığını belirtti. Seminerin son konuşmacısı olarak 
Dilşad Baysan “Çevre Bilinci”ni anlattı. Değerler tab-
losunda son sırada yer almasına rağmen enerji tasar-
rufu ve geri kazanımı gibi sistemlerin çok önemli oldu-
ğunu belirten Baysan mevcut çevre bilincinin artması 
gerektiğini söyledi. Seminer sonunda TTMD İstanbul 
Temsilcisi Göksel Duyum, koordinatör ve konuşmacı-
lara teşekkür plaketi takdim etti.

Genç Mühendislerin Sektörel Sorunları Semineri 
Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl Temsilci-
li tarafından mesleki eğitim çalışmaları kapsamında 
organize edilen “Etkili Sunum Teknikleri” konulu se-
miner 8 Ekim 2011 Cumartesi günü MMO İzmir Tepe-
kule Kongre Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Oturum başkanlığını TTMD İzmir İl Temsilciliği Komite 
Üyesi Lale Ulutepe’nin yürüttüğü seminere Turhan Ka-
rakaya konuşmacı olarak katıldı. 

Seminerin ilk bölümünde eğitim, öğrenim ve öğretim 
hakkında genel bilgi veren Turan Karakaya, etkili su-
num teknikleri tasarlama, hazırlama ve etkili sunma 
aşamalarını anlattı. Sunumda bölümlerin doğru dü-
zenlenebilmesi için giriş, gelişme ve kapanış bölümle-
rinin önemine dikkat çeken konuşmacı her bölümün 
hangi amaçla kullanılması gerektiği konusunda bilgi 
verdi. İkinci bölümde amaç belirleme, izleyiciyi anla-
ma, görsel destekler, masa düzeni ve pratik yapma, 
tekrar etme gibi konu başlıklarıyla etkili sunum tekniği 
için yeterli ve geçerli olan en güncel bilgileri paylaşan 

Karakaya sonu bölümde izleyicilerden gelen soruları 
yanıtladı. Seminer, İzmir İl Temsilciliği’nin oturum baş-
kanı ve konuşmacıya teşekkürüyle son buldu.

Etkili Sunum Teknikleri Semineri Yapıldı
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TTMD ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata geçirilen 
Carrier HAP – Isı Kazancı ve Sistem Tasarım Progra-
mı kursu TTMD Ankara Temsilciliği’nde düzenlendi. 
27-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen kursa 7 
kursiyer katılırken, eğitimler Gökhan Ünlü ve Volkan 
Ünlü tarafından verildi. Ankara Temsilciliği’nde 2. kez 
gerçekleşen eğitimde 4.3 Basic Programının bir üst 
versiyonu olan 4.4 HAP Isı Kazancı ve Sistem Tasarım 
Programı anlatıldı. 4 gün süren eğitimde katılımcılara 
program hakkında genel bilgi, program terminolojisi, 
proje detayları, ekipman seçimi gibi konuların yanı 
sıra; ASHRAE standartları, hava sistem tasarımları 
eğitmenler tarafından detaylı olarak anlatıldı. Carri-
er Eğitim Kursu’nun sonunda katılımcılara Ankara İl 
Temsilcliği tarafından sertifika verildi.

Türk Tesisat Mühendisleri Bursa İl Temsilciliği tara-
fından organize edilen 2011-2012 eğitim seminerleri 
kapsamında planlanan “Proje Sunumu Oyak Renault 
Isı Merkezi Sistem Revizyonu ve Elde Edilen Karşılaştır-
malı Değerler” konulu seminer 22 Ekim 2011 tarihinde 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde gerçek-
leştirildi. TTMD Bursa Temsilcisi İbrahim Akdemir’in 
oturum başkanlığını yürüttüğü seminere, Hamit Mutlu 
ve Namık İster konuşmacı olarak katıldı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara İl Temsilci-
liği tarafından düzenlenen “Laboratuvar ve Hastane-
lerde İklimlendirme Kontrol ve Otomasyon Uygulama-
ları” konulu seminer 26 Kasım 2011 cumartesi günü 
Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Özgür Özoğul’un 
konuşmacı olarak katıldığı seminerin oturum başkanlı-
ğını Orhan Gürson yürüttü.

Seminerde VAV (Değişken Hava Debili) Sistemler 
hakkında bilgi veren Özoğul, bu sistemlerin kullanım 
yerleri, VAV terminal üniteleri, kontrol yöntemleri ve 
ekipmanlarını anlattı. Hastane iklimlendirme kontrol 
ve otomasyonunda doğru havalandırmanın önemine 
değinen konuşmacı, ameliyathanelerde iklimlendirme 
ve basınç kontrolü hakkında seminer katılımcılarını bil-

gilendirdi. Seminer sonunda TTMD Ankara Temsilcili-
ği, konuşmacı ve oturum başkanına teşekkür plaketi 
takdim etti.

TTMD Ankara Temsilciliği’nde Carrier HAP Kursu 
Verildi 

Oyak Renault Isı Merkezi Sistem Revizyonu Değerleri 
Semineri Yapıldı

Laboratuvar ve Hastanelerde İklimlendirme Kontrol 
ve Otomasyon Uygulamaları Anlatıldı 
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul İl Temsil-
ciliği 2011-2012 Eğitim Yılı seminerlerinden 2.’si 12 
Kasım 2011 tarihinde İTÜ Makina Fakültesi’nde gerçek-
leştirildi. “Yüksek Binalarda Deprem ile İlgili Önlemlere 
ASHRAE Yaklaşımı” konulu seminerin oturum başkan-
lığını Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç yürütürken; Eren 
Kalafat ve Okan Sever seminere konuşmacı olarak 
katıldılar. Depremden korunmak için öncelikle bina-
nın sağlam olması gerektiğini söyleyen Abdurrahman 
Kılıç, tesisatta meydana gelen kırılma ve oluşabilecek 
yangınların da deprem kadar etkili olabileceğine dikkat 
çekti.

Seminerin ilk sunumunu yapan Eren Kalafat, deprem-
ler hakkında genel bilgi verdikten sonra yapı ve tesisat-
ta önlem alınmadığı takdirde yaşanacakları örneklerle 
anlattı. Alınacak tedbirlerin bina değerleri yanında çok 
ufak kaldığını belirten Kalafat; test edilmiş ve sertifikalı 
sismik koruma için projeye uygun çalışılması gerekti-
ğini aksi halde önlemlerin işe yaramayacağını söyledi. 
Yasal zorunluluklar, sigortalar ve yönetmelikler hakkın-
da bilgi veren Kalafat bu konuda Türkiye ve dünyada 
var olan uygulamaları karşılaştırdı. Seminerin ikinci 
konuşmacısı Okan Sever, konu hakkında teknik bilgiler 

içeren bir sunum gerçekleştirdi. Titreşim yalıtımı, tesi-
satta akustik, ses izolasyonu ve döşeme sistemleri hak-
kında detaylı bilgiler veren Sever, konuyu ASHRAE açı-
sından değerlendirdi. Uygulamalı örneklerle yapılması 
gerekenleri anlatan konuşmacı, tesisatta önlemlerin 
baştan alınması gerektiğine dikkat çekerek ileriki aşa-
malarda çözüm bulmanın daha zor olduğunu söyledi. 

Seminerin ikinci bölümü tamamen dinleyicilerden ge-
len soruların cevaplanmasına ayrılarak seminere etkin 
bir katılım sağlandı. Seminer sonunda TTMD İstanbul 
Temsilcisi Göksel Duyum, oturum başkanı ve konuş-
macılara teşekkür plaketi takdim etti. 

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 
“Sac Kanal İmalat ve Montaj Teknik Şartnamesi 
DW/144”ün tanıtım kokteylini 25 Ekim 2011 tarihin-
de Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Rumeli Hisarüstü 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Kokteyle MTMD ve 
TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri yanı sıra tesisat sektö-
rünün önde gelen isimleri, çok sayıda TTMD üyesi ve 
sektörel basın katıldı. Açılış konuşmasını yapan MTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yıldız, DW/144’ün sac 
kanal imalat ve montaj işleri teknik şartnamesi olarak 
gerek imalat gerek de uygulamada hava kanallarındaki 
belirsizleri gidermek ve standart haline getirmek için 
mekanik tesisat sektöründe çalışan tasarımcı, imalatçı 
ve uygulamacıların el kitabı olmasını ümit ettiğini söy-
ledi. Orijinaline bağlı kalarak çeviri yapıldığını belirten 
Yıldız, kitabın imalatın yanı sıra testler konusunda da 

şantiye şeflerine ve kontrol mühendislerine önemli 
kolaylıklar sağlayacağına dikkat çekti.  Daha sonra ko-
nuşma yapan geçmiş dönem MTMD Yönetim Kurulu 
Başkanlarından Ersin Gökbudak ise kitabın içeriği hak-
kında detaylı teknik bilgiler vererek; kitabın hazırlanış 
aşamalarını, sağlayacağı kolaylıkları ve yöntemleri an-
lattı.

Toplam sekiz bölümden oluşan kitapta, ayrıntılı çizim-
ler, tablolar ve resimler de yer alıyor. Kitapta bulunan 
bölümlerin içerikleri ise şöyle: “Tasarımcı tarafından 
hava kanalı yüklenicisine verilecek teknik bilgiler”, 
“Standartlar”, “Dikdörtgen kanallar”, “Dairesel kanal-
lar”, “Yassı oval kanallar”, “Askılar, taşıyıcılar ve des-
tekler”, “Genel” ve “Ekler”. 

Yüksek Binalarda Deprem ile İlgili Önlemler Anlatıldı   

MTMD Kitap Tanıtım Kokteyli Düzenledi  
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Avrupa Birliği’nin “Genç İstihdamın Desteklenmesi 
Hibe Programı” kapsamında; Türk Tesisat Mühendisle-
ri Derneği tarafından 01/12/2010 - 30/11/2011 tarihleri 
arasında yürütülen “Binalarda Enerji Verimliliği Konu-
sunda Gençlerin Eğitimi ve İstihdam Edilebilirliğinin 
Sağlanması (Yeşil Meslekler İçin Gençlerin Eğitimi 
Projesi”) başarı ile tamamlandı.

Erzurum, Kayseri ve Samsun’da eş zamanlı olarak 
yürütülen proje kapsamında 01 Aralık 2010 tarihin-
den itibaren; “Proje Değerlendirme Toplantıları”, “Ba-
sın Toplantıları”, “Kursiyer Başvurularının Alınması 
ve Değerlendirilmesi”, “Teorik ve Uygulamalı Eğitim 
Programlarının Gerçekleştirilmesi”, “Enerji Verimliliği 
Bilgi Günleri Düzenlenmesi” gibi oldukça yoğun geçen 
proje faaliyetleri, Ekim ayının iki, üç ve dördüncü hafta-
larında “Enerji Verimliliği Farkındalık Haftası”, “Eşleş-
tirme” ve “Sertifika Töreni” etkinlikleri ile devam etmiş 
ve son olarak Proje Ortakları ve İştirakçilerinin de ka-
tılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilen değerlendirme 
ve kapanış toplantısı ile proje takvimine uygun şekilde 
sonlandırıldı.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere; öncelikle li-
sans, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi düzeyinde 
eğitim almış ancak henüz istihdam edilmemiş ya da 
işinden ayrılmış olan başvurular kabul edildi. Her ilden 
52’şer kişi olmak üzere toplam 156 kursiyere yönelik 
yürütülen eğitimlerde; ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma 
sistemleri, HVAC sistemleri, aydınlatma sistemleri, 
elektrikli cihazlar, güneş enerjisi vb. konularda enerji-
nin verimli kullanılması yönünde en güncel teorik ve 
uygulamalı teknik konular işlenmiş, özellikle kendi işini 
kurmak isteyen kursiyerler için ilgili mevzuat, iş güven-
liği, girişimcilik ve iş planı hazırlanması gibi konulara 
da yer verildi.

Eğitimlere ek olarak projenin uygulandığı illerde yerel 
halkın enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi 
ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen 
faaliyetler çerçevesinde seminerler ve bilgilendirme 
toplantıları düzenlendi, şehir merkezlerinde görsel ta-
sarımlı stantlar kuruldu, yerel halka konuyla ilgili bro-
şürler ve promosyonlar dağıtıldı. Eğitim almış kursiyer-
ler ve diğer uzmanlar stantlarda görev alarak halkın 
sorularını cevapladı ve farkındalığın artmasına katkı 
sağladılar.

Proje süresince, proje ortakları olan Erzurum Kazım 
Karabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kayseri Mi-
mar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Samsun 
Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yetkilileri ile 
özellikle teorik ve uygulamalı eğitimlerde aktif rol alan 
proje iştirakçilerinden İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., 
Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Tic. Ltd. 
Şti. ve Vaillant Isı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yetkilileri ve 
uzmanları ile tam bir uyum içerisinde çalışılmış ve des-
tekleri alınmıştır. 

Kendi uzmanlık dalları ile orantılı olarak toplamda 132 
saat teorik ve 192 saat uygulamalı eğitim alan 156 kur-
siyerden 152’si (%97,4) eğitimlerin sonunda yapılan 
sınavlarda başarılı olmuş ve törenle sertifikalarını al-
mışlardır. Başarılı olan kursiyerler, iş edinmelerine kat-
kı sağlamak amacıyla eşleştirme etkinliği kapsamında 
bu sektörde faaliyet gösteren işverenlere tanıtıldı. Teo-
rik ve Uygulamalı eğitimlerin tamamlanmasını takiben 
sertifikalandırılan 36 kursiyer iş edindi.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm aktivite-
leri ve eğitim alan kursiyerleri tanıtmak amacıyla  
www.proje.ttmd.org.tr adresli bir de web sayfası oluş-
turulmuştur.

TTMD’nin “Yeşil Meslekler için Gençlerin Eğitimi” 
Projesi Tamamlandı
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YÜKSEKOKUL VE TEKNİK LİSE / MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

TASARIM
VE

UYGULAMA
YARIŞMASI

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, TESİSAT VE YALITIM

ISK-SODEX 2012

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

* Yarışmanın genel organizasyonunun başında ISKAV Vakıf Başkanı bulunmaktadır.

ŞARTNAME
AMAÇ
Yarışmanın amacı yüksekokul ve teknik lise/meslek lisesi öğrencilerinin ısı tekniği ve 
mekanik tesisat bilgilerini uygulamaya yönelik geliştirmek; enerji verimliliği, yenile-
nebilir enerji, konfor, iç hava kalitesi ve hijyen konularında yüksekokul ve meslek lise-
si öğrencilerince hazırlanan uygulanabilirlik ve standartlara uygunluk bakımından 
projeleri dereceye giren öğrencileri ödüllendirmektir.

KONU
Yarışmanın konusu aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:
1. Soğutma sistemlerinde Etkinlik Katsayısı (COP) değerini iyileştirmek için   
 uygulanması gereken yeni yöntemler,
2. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği,
3. HVAC sistemlerinin ve bileşenlerinin modellenmesi,
4. HVAC sistemlerinin performans simülasyonu ve optimizasyonu,
5. Alternatif soğutucu akışkanlar ve yenilikçi servis uygulamaları,
6. Soğutma ve klima sistemlerinde yeni kontrol stratejileri,
7. Soğutma sistemlerinin merkezi otomasyon ve otomatik kontrol 
 sistemleri ile toplam verimli işletme, bakım çözümlemesi,
8. Eğitim stantları (teknik eğitimlerde ısıtma ve soğutma sistemlerini 
 katılımcılara görsel ve anlatım desteği verecek stantlar, örneğin 
 ısıtma/havalandırma sistemlerinde otomasyon görseli),
9. Yapı Güvenliğinde Yalıtım uygulamaları,
10. Enerji Verimliliğinde Yalıtım uygulamaları,
11. Yarışmacıların seçeceği serbest konular.

KATILIM ŞARTLARI 
Yarışma yüksekokul ve teknik lise/meslek lisesi öğrencilerine açık iki aşamalı ulusal 
bir yarışmadır. Yarışmacıların Türkiye’deki yüksekokul veya teknik liselerin iklimlen-
dirme, soğutma, tesisat ve yalıtım bölümlerinde 2011-2012 döneminde öğrenci 
olmaları gerekmektedir. Yarışmacılar tek veya grup olarak katılabilir. Bir okuldan 
birden fazla yarışmacı veya yarışmacı grubu yarışmaya katılabilir. 
Yarışmaya katılım danışman öğretim üyesi/öğretmen nezaretinde yapılır. Ödüle de-
ğer bulunan projelerin danışman öğretim üyeleri/öğretmenleri ayrıca ödüllendirilir. 
Yarışmanın başvuru formu, yarışma şartnamesi ile birlikte okul müdürlüklerine ve 
ilgili öğretim üyelerine/öğretmenlere gönderilir. Yarışmacılar hazırladıkları projenin 
tüm dokümanlarını, 15 Aralık 2011 tarihine kadar, ekte verilen başvuru formu dol-
durulmuş ve danışmanı tarafından imzalanmış olarak bir zarfın içerisine tamamı 
kağıda basılı bir nüsha ve CD’de bir nüsha olarak ambalaj içine koymalı ve yarışma 
sekreteryasına elden veya kargo yoluyla teslim etmelidirler. Eksik gönderilen proje 
dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMA AŞAMALARI
Yarışmanın 1. Aşaması 20 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
2. Aşama 20 Aralık 2011 tarihinde başlar 16 Nisan 2012 tarihinde sona erer. 
1. Aşama’da yarışmaya katılan projelerin ön değerlendirmesi yapılır. 1. Aşama so-
nunda yarışmaya katılan projeler arasından desteklenmesi uygun bulunan projelere 
maddi destek verilerek 2. Aşama’ya geçilir. 
2. Aşama projenin uygulama safhasıdır. Uygulama safhasına seçilerek yarışma 
bütçesinden katkı payı alan projeler 2. Aşama’yı tamamlamakla yükümlüdür. 2. 
Aşama sonunda başarılı bulunup yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 2-5 Ma-
yıs günleri İstanbul’da yapılacak ISK-SODEX 2012 Fuarı açılışında verilir ve projeleri 
fuarda sergilenir. Projelerin sunumları yarışmacılar tarafından sözlü olarak yapılır. 
Gerekirse seçici kurul yarışmacılardan proje ile ilgili yazılı kanıt talep edebilir. 

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma 2010-11 ve 2011-12 öğretim yıllarına yönelik iki yıl sürelidir. Yarışma, şart-
name ve başvuru formunun okullara gönderilmesi ile başlar.
Projelerin Son Teslim Tarihi  :  15 Aralık 2011
Seçici Kurul 1.Aşama Değerlendirmesi :  20 Aralık 2011
Seçici Kurul 2.Aşama Değerlendirmesi :  16 Nisan 2012
2.Aşama Sonuçlarının Açıklanması :  20 Nisan 2012
ISK-SODEX Fuarı Ödül Töreni :  02 Mayıs 2012

ÖDÜLLER
1.Gelen Tasarım :  2.000 TL
2.Gelen Tasarım :  1.500 TL
3.Gelen Tasarım :  1.000 TL
Mansiyon  :      500 TL

TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan ve ödül alan tasarımlar, yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tara-
fından her türlü yayın ve etkinlikte eser sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı 
kullanılabilecektir. Yarışmaya katılan proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini 
kabul etmiş sayılırlar. Ödül alamayan uygulama projeleri, 2. Aşama sonuçlarının 
açıklanmasından sonraki 1 ay içinde proje teslim eden veya temsilcileri tarafından 
geri alınmalıdır.

SEÇİCİ KURUL
İstanbul Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi
Yıldız Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokulları 1 Öğretim Üyesi
Sektör Firmaları 2 Temsilci
Dernekler ve Vakıf 1 Temsilci
Hannover-Messe  1 Temsilci
Yarışma projelerinin değerlendirilmesi sonunda orijinal imzalı tutanak seçici kurul 
başkanı tarafından tutulur. Proje değerlendirmelerinin sonucu, tutanak ile birlikte 
tüm katılımcılara bildirilir.

YARIŞMA SEKRETERYASI (Bilgi ve Teslim İçin)
Adı – Soyadı: Emine Kalık
Adres: ISKAV - Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Büyükdere Cad. No: 69, 34398 Maslak, İstanbul
Telefon:  0212 285 00 40  •  Fax:  0212 285 00 29
E-mail:  emine@iskav.org.tr  •  Web:  www.iskav.org.tr



ŞARTNAME
AMAÇ
Yarışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ısı tekniği ve mekanik tesisat bilgilerini uygulamaya dönüş-
türmek; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, konfor, iç hava kalitesi ve hijyen konularında üniversite 
lisans, yüksek lisans öğrencileri arasında standartlara uygun projeleri değerlendirmek ve ödüllendir-
mektir.

KONU
Yarışmanın konusu:
Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğine yönelik ürün/uygulamaların ayrı veya ortak kulla-
nılarak küresel ısınmayı azaltacak alternatif tasarım veya çalışmalardır. Konular aşağıdaki başlıklardan 
seçilebilir.
2.1 Bir örnek binanın enerji verimliliği analizi ve iyileştirme çalışması,
2.2 HVAC sistemlerinin ve bileşenlerinin modellenmesi,
2.3 HVAC sistemlerinin performans simülasyonu ve optimizasyonu,
2.4 Serbest Soğutma (Free-Cooling) uygulamaları,
2.5 Yüksek sıcaklıklı soğutma uygulamaları,
2.6 Düşük sıcaklıklı ısıtma uygulamaları,
2.7 Isı Pompaları,
2.8 Doğalgazlı ısıtma,
2.9 Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji kullanımı (Güneş enerjisini stoklama önerileri),
2.10 Atık Isı Geri Kazanımı,
2.11 Sistemlerde Yeni Kontrol Ekipmanları kullanımı,
2.12 Sistemlere Yönelik Bilgisayar Yazılımları,
2.13 Binalarda enerji verimliliğini yükseltmeye yönelik otomasyon önerileri,
2.14 Isıtma ve soğutma sistemlerinin çevreye verdiği etkileri azaltacak/yok edecek projeler,
2.15 Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan sistemler, mevcut sistemlere ilave imkanı 
sağlayan projeler,
2.16 Yapı Güvenliğinde Yalıtım uygulamaları,
2.17 Enerji Verimliliğinde Yalıtım uygulamaları,
2.18 Yarışmacıların Seçeceği Yeni Düşünceler (Serbest Konular). Sistemlerin 
tasarımına ve uygulamasına yönelik inovatif tasarımlar.
Yarışmacılar proje konularını bina uygulamasında veya diğer proje konularında bina uygulamasından 
bağımsız olarak seçebilirler. 
2.1’deki bina uygulamasında ele alınacak örnek bir binanın enerji analizi yapılıp bu binanın, ısıtma, 
soğutma, sıhhi sıcak su eldesi ve aydınlatma ile elektrikli ev aletlerini çalıştırmak amacıyla tüketilen 
elektrik enerjisi ve fosil yakıt tüketiminin minimuma indirilmesi amacıyla bir optimizasyon projesi 
öngörülmektedir. Optimizasyon çalışması, bina kabuğundaki iyileştirmeler ile ısıtma, soğutma (var-
sa havalandırma) sistemlerinin değiştirilmesi/revizyonu, elektrik tüketen ekipmanların değiştirilmesi, 
yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması gibi parametreleri temel alarak toplam yatırım maliyetinin 
makul bir surede kendini amorti etmesi ve CO2 salımının minimuma indirilmesini hedeflemelidir.
Yukarıdaki ilgili maddelerin ayrı ayrı veya ortaklaşa proje içerisinde geliştirilmesi mümkündür.

KATILIM ŞARTLARI 
Yarışma üniversite öğrencilerine açık iki aşamalı ulusal bir yarışmadır. Yarışmacıların Türkiye’deki üni-
versitelerin mühendislik fakültelerinde 2010-2011 döneminde lisans veya yüksek lisans öğrencisi ol-
maları gerekmektedir. Yarışmacılar tek veya grup olarak katılabilir. Yarışmacı grup aynı bölümden veya 
farklı bölümlerden oluşabilir, bir üniversiteden birden fazla yarışmacı veya yarışmacı grubu yarışmaya 
katılabilir. 

Yarışmaya katılım danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılır. Ödüle değer bulunan projelerin da-
nışman öğretim üyeleri ayrıca ödüllendirilir. Yarışmanın başvuru formu, yarışma şartnamesi ile birlikte 
üniversite rektörlüklerine ve ilgili öğretim üyelerine gönderilir. Yarışmacılar hazırladıkları projenin tüm 
dokümanını, 15 Aralık 2011 tarihine kadar, ekte verilen başvuru formu doldurulmuş ve danışman öğre-
tim üyesi tarafından imzalanmış olarak bir zarfın içerisine tamamı kağıda basılı bir nüsha ve CD’de bir 
nüsha olarak ambalaj içine koymalı ve yarışma sekreteryasına elden veya kargo yoluyla teslim etmeli-
dirler. Eksik gönderilen proje dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMA AŞAMALARI
Yarışmanın 1.Aşaması 20 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanacaktır. 2.Aşama 20 Aralık 2011 tari-
hinde başlar 16 Nisan 2012 tarihinde sona erer. 
1.Aşama’da yarışmaya katılan projelerin ön değerlendirmesi yapılır. 1.Aşama sonunda yarışmaya katı-
lan projeler arasından desteklenmesi uygun bulunan projelere maddi destek verilerek 2.Aşama’ya geçilir. 
2.Aşama projenin uygulama safhasıdır. Uygulama safhasına seçilerek yarışma bütçesinden katkı payı 
alan projeler 2. Aşama’yı tamamlamakla yükümlüdür. 2.Aşama sonunda başarılı bulunup yarışmada 
dereceye girenlerin ödülleri 2-5 Mayıs 2012 günleri İstanbul’da yapılacak ISK-SODEX 2012 Fuarı açılışın-
da verilir ve projeleri fuarda sergilenir. Projelerin sunumları yarışmacılar tarafından sözlü olarak yapılır. 
Gerekirse seçici kurul yarışmacılardan proje ile ilgili yazılı kanıt talep edebilir. 

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma 2010-11 ve 2011-12 öğretim yıllarına yönelik iki yıl sürelidir. 
Yarışma, şartname ve başvuru formunun üniversitelere gönderilmesi ile başlar.
Projelerin Son Teslim Tarihi  :  15 Aralık 2011
Seçici Kurul 1.Aşama Değerlendirmesi :  20 Aralık 2011
Seçici Kurul 2.Aşama Değerlendirmesi :  16 Nisan 2012
2.Aşama Sonuçlarının Açıklanması :  20 Nisan 2012
ISK-SODEX Fuarı Ödül Töreni :  02 Mayıs 2012

ÖDÜLLER
1.Gelen Tasarım :  3.000 TL
2.Gelen Tasarım :  2.000 TL
3.Gelen Tasarım :  1.000 TL
Mansiyon :      500 TL

TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan ve ödül alan tasarımlar, yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından her türlü yayın 
ve etkinlikte eser sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Yarışmaya katılan proje 
sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılırlar. Ödül alamayan uygulama projeleri, 2.Aşa-
ma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 1 ay içinde proje teslim eden veya temsilcileri tarafından 
geri alınmalıdır.

SEÇİCİ KURUL
İstanbul Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi
Yıldız Teknik Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi
Sektör Firmaları 2 Temsilci
Dernekler ve Vakıf 1 Temsilci
Hannover-Messe  1 Temsilci
Yarışma projelerinin değerlendirilmesi sonunda orijinal imzalı tutanak seçici kurul başkanı tarafından 
tutulur. Proje değerlendirmelerinin sonucu, tutanak ile birlikte tüm katılımcılara bildirilir.

YARIŞMA SEKRETERYASI (Bilgi ve Teslim İçin)
Adı – Soyadı: Emine Kalık
Adres: ISKAV - Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Büyükdere Cad. No: 69, 34398 Maslak, İstanbul
Telefon:  0212 285 00 40  •  Fax:  0212 285 00 29
E-mail:  emine@iskav.org.tr  •  Web:  www.iskav.org.tr

ÜNİVERSİTE LİSANS, 
YÜKSEK LİSANS 

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

TASARIM VE UYGULAMA YARIŞMASI

ISITMA, SOĞUTMA, KLİMA VE YALITIM 

ISK-SODEX 2012

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

* Yarışmanın genel organizasyonunun başında ISKAV Vakıf Başkanı bulunmaktadır.



1. KONU
Resim yarışmasının konusu, yaşanabilir yarınlar için enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımıdır.

2. KATILIMCILAR
YARIŞMA I  –     6-10  Yaş grubu ilköğretim öğrencileri (ana okulu dahil)
YARIŞMA II –   11-16  Yaş grubu ilköğretim öğrencileri

3. AMAÇ
Türkiye’de enerji verimliliğini arttırmak, İlköğretim okulu öğrencileri arasında; ısıtma, soğutma, iklim-
lendirme, tesisat ve yalıtım konularında çevre ve küresel ısınmayı esas alan bilinci geliştirmek. 

4. KATILIM KOŞULLARI
Resimler; A3 Resim kağıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılmalı, paspartu-
lanmalı kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak paketlenmelidir. Resimlerin arka yüzünde 
öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, numarası, öğretmeninin adı ve ulaşılabilecek telefon numaraları 
mutlaka yazılmalıdır. Resimler herhangi bir yerden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde 
yayınlanmamış olmalıdır. Resimler 26.03.2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmediği 
taktirde kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Postayla gönderilme durumunda tüm so-
rumluluk okul idaresine ait olacaktır. 

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi :  26 Mart  2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi :  09 Nisan 2012
Sonuçların Açıklanması :  16 Nisan 2012 (Yarışmayı düzenleyen kuruluşların web sayfası)
Ödül Töreni :  02 Mayıs 2012

6. ÖDÜLLER
   Yarışma I   Yarışma II

Birinci:  Dizüstü Bilgisayar  Dizüstü Bilgisayar
İkinci:  Tablet Bilgisayar  Tablet Bilgisayar
Üçüncü:  Konuşan Elektronik Sözlük  Konuşan Elektronik Sözlük

1. ve 2. Mansiyon: Tübitak’tan Bilim Serisi.

Yarışma birincilerinin öğretmenleri Dizüstü Bilgisayar ile ödüllendirilir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri ile birlikte Başarı Sertifikası verilecektir.  

7. ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI
Dereceye girenlerin ödülleri 2-5 Mayıs 2012 günleri İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak, dünyanın 
üçüncü büyük fuarı olan ISK-SODEX 2012 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı’nın açılışında tören ile verile-
cek ve eserleri fuarda sergilenecektir.

8. TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan ve ödül alan resimler, yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından her türlü yayın ve 
etkinlikte eser sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. 

9. SEÇİCİ KURUL
Uzman Ressam  2 Öğretim Üyesi
Sektör Firmaları  1 Temsilci
Dernekler ve Vakıf   1 Temsilci
Hannover Messe   1 Temsilcisi

10. YARIŞMA SEKRETERYASI (Bilgi ve Teslim İçin)
Adı – Soyadı: Emine Kalık
Adres: ISKAV - Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Büyükdere Cad. No: 69, 34398 Maslak, İstanbul
Telefon:  0212 285 00 40  •  Fax:  0212 285 00 29
E-mail:  emine@iskav.org.tr  •  Web:  www.iskav.org.tr

RESİM YARIŞMASI

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

* Yarışmanın genel organizasyonunun başında ISKAV Vakıf Başkanı bulunmaktadır.

İLKÖĞRETİM OKULLARINA YÖNELİK 
“YAŞANABİLİR 
YARINLAR İÇİN  
ENERJİNİN VE 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARININ 
KULLANIMI”
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Haberler • News

20 - 23 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul Fuar Mer-
kezi - Yeşilköy, 1. Salon’da düzenlenen RENEX 2011 
Fuarı, yenilenebilir enerji konusunda çalışan firma-
ların katılımıyla üçüncü kez gerçekleştirildi. Uzun za-
mandan beri ülke gündeminde olan yenilenebilir enerji 
kaynakları sektöründe ürün ve hizmet sunan firmaların 
büyük buluşması olarak organize edilen RENEX Fuarı 
bu yıl da yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya ge-
tirdi.  

Yenilenebilir enerji teknolojisi üreticisi firmaların müş-
terileriyle buluşma noktası olan RENEX Fuarı’nda Al-
manya, Amerika,  Avusturya, Çin, Japonya, Kore ve 
Yunanistan’dan firmalar yer aldı. Fuara Alman Devleti 

önceki fuarlarda olduğu gibi yine büyük destek verdi. 
Fuarda Almanya’dan farklı eyaletlerden firmaların yer 
aldığı ülke stantlar yer aldı.

RENEX 2011’de güneş enerjisi sistemleri, rüzgâr ener-
jisi sistemleri, jeotermal sistemler, ısı pompaları, bio-
yakıt, arıtma sistemleri, su ve akışkan kontrolü teknolo-
jileri, enerjiyi verimli kullanan sistemler, kojenerasyon 
sistemleri, atık su arıtma, geri kazanım ve çevre tek-
nolojileri, test ve kontrol cihazları, yalıtım konularında 
ürün ve hizmetler sergilendi.  Fuar’da Almanya, Ame-
rika,  Avusturya, Çin, Japonya, Kore ve Yunanistan’dan 
firmalar yer aldı.

Renex Fuarı Yapıldı
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 Kuru ve Islak-Kuru So¤utucular

Hava So¤utmal› Kondenserler ve Starbox Kondenser ÜnitesiCO2 Gaz So¤utucular ve Oda So¤utucular

OC‹ Kanatl› Is› De¤ifltiriciler ve Buhar Bataryalar›

 Endüstriyel - Standart Oda So¤utucular› ve fiok Dondurucular

HVAC & R Ürünleri
Zirvelerde Yaflamak ‹steyenlerin
Çözüm Orta¤›

Nasuh Mahruki
Y›lmaz Sevgül
2010 Everest T›rman›fl›
Sponsoru Friterm
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ID Numaras›
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Merkez / Fabrika:
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Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87

e-mail: info@friterm.com
web: www.friterm.com
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ARAfiTIRMA ve E⁄‹T‹M VAKFI

kurucu üye
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Makale • Article

Geleceğe Dönüş: 1980’lerde Yapılmış bir Gökdelenin 
Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması
Back to the Future: Reducing EUI in 1980’s Tower
Yazar : Caroline PAQUET, Çeviri : Güven ÖĞÜŞ

Anahtar kelimeler: Enerji kullanım yoğunluğu, kullanıcı konforu, ısı yükü analizi

Keywords: Energy use intensity, occupant comfort, heating load analysis

Bugün Kanada Ulusal Bankası Kulesi, inşa edildiği 
1980’lerdeki durumuyla karşılaştırıldığında daha çok 
çalışan barındırmakta ve daha fazla bilgisayar yükü 
kaldırmaktadır. Yapıldığı zamanında proje, bölgesel 
ASHREA Enerji Ödülünü kazanmıştı. Bundan neredey-
se 30 yıl sonra, mühendisler, enerji kullanım yoğunlu-
ğunu temel donanımlara dokunmadan tekrar yapıldığı 
zamandaki seviyeye getirmeyi başardılar.

Kanada Ulusal Bankası, Bell Kanada’ya ait bir kardeş 
kuleye sahiptir. Her birinde 29 kat bulunan iki bina 
bir birlikte kompleks oluşturmaktadırlar. Toplamda iki 
kule, paylaşımlı alanlarla (termal tesis, otopark alanı, 
retail, vb.) beraber 223.000 m2 alan kaplamaktadır. Bu 
makale, yalnızca 66.223m2’lik ofisler, veri merkezleri ve 
yeni bir konferans salonundan oluşan Kanada Ulusal 
Bankası binasını le almaktadır. Günlük kullanım 3.500 
tam zamanlı çalışan, ortalama 500 ziyaretçiye ulaş-
maktadır. 

Projenin ana amacı, enerji kullanım yoğunluğunu 
(EKY) azaltmak ve orijinal tasarımdaki 697.507 kJ/[m2.
yıl]’a ulaşmaktır (Şekil 1). Amaca ulaşmak, iç mekan 
hava kalitesinin arttırılmasını, ofislerin yoğunlaştırıl-
masını, bilgisayar yükleri ve yeni kat planlarını içeren 
bir modernizasyon yönergesini içerir.  Mevcut donanı-
mın kullanımını optimize etmeye ve temel donanımla-
rın değişimini azaltmaya karar verilmiştir.

Şekil 1. 1983’ten 2009’a enerji kullanım yoğunluğu. Artan bilgisayar donanımı 

yükü ve kullanıcı yoğunluğu artışa sebep olmuştur. 

İki kule tarafından paylaşılan mevcut ısı santrali,  tam 
kapasitede 13.870 kW üreten dört çiller ünitesine sa-
hiptir. İki ısı geri kazanımlı çiller 5.960 kW ve ek olarak 
iki standart çiller 7.911 kW kapasite sağlamaktadır. 

Tesis 4 soğutma kulesine sahiptir. Bir su tankı, mev-
sim geçişlerinde ve kış aylarında soğutma kulelerinde 
elektrikli ısıtıcı kullanımını ortadan kaldırmak için ısı 
tutucu olarak işlev görmekte, enerji tüketimi yükü oluş-
turmadan soğutma kulelerini kışa hazırlamaktadır.  

Kanada Ulusal Bankası kulesi pik yükte 5.590 kW so-
ğutmaya ihtiyaç duymakta ve geri kazanımla 2.876 kW 
eşdeğer ısı üretmektedir. Standart çillerler 0.19 kW/kW 
ve geri kazanım çillerleri 0,20-0,23 kW/kW performansa 
sahiptir. Binanın enerji verimliliğini yükseltmek isteyen 
mühendisler için bu veriler kesinlikle engel teşkil et-
mektedir, başka deyişle; mevcut kurulumdan ısı geri 
kazanımı veya fazladan soğutma kapasitesi elde etmek 
mümkün değildir.

Isıtma yükü temel olarak çiller sistemlerinden gelen 
ısı geri kazanımıyla çözülmekte, ihtiyaçlara göre ka-
zanlar da farkı kapatmaktadır. Kazanlar yerel bir ısıtma 
sistemine bağlıdır. Aşırı hava koşullarında, dış ortam 
hava kontrol sistemleri (DOAS) yükü karşılamak için 
elektrikli ısıtma sistemine sahiptir (Şekil 2). Bu strateji, 
elektrik talebini elektrik tarifesine göre çillerlerin çalış-
madığı zamanlarda kontrol altında tutmaya yardımcı 
olmaktadır.

Isı yükü analizleri, ısıtma sistemlerinin kullanıcılarda 
rahatsızlık yaratmadan dış mekân sıcaklığı 8°C’nin 
(bu değer genelde 10°C’ dir) altında çalıştırılabildiğini 
göstermektedir. Bu fark, ısıtma yükünde 499 saatlik bir 
tasarruf sağlamaktadır. 

Orijinal HVAC kurulumunda, her kat kendi havalandır-
ma sistemi, bir soğutma ve değişken debili bir ısıtma 
sistemine sahiptir. Ana makina dairesindeki DOAS, 
her kata gerekli debiyi sağlamaktadır. 

Orijinal tasarımda, ısı geri kazanımı yeterli olduğundan 
DOAS, bir soğutma sistemine sahip değildir. Katlarda-
ki HVAC sistemi, soğutma, nem alma ve dış hava sı-
caklığı yüklerini göz önüne almaktadır.  Mevsime göre 
mahâllerdeki şartlar, 20 – 26°C arası, ve taze hava 3,54 
l.s/kişi (geçerli yönetmeliğe göre) olarak tutulmakta-
dır.  Nem ise kontrol edilmemektedir. 62.1 – 2004 sayılı 
ASHRAE standardı uygulaması ile taze hava miktarı 
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7,32 L.s/kişi olarak ortaya çıkmaktadır.  Günümüzde, 
DOAS mekâna maksimum 31.622 L/s (1 kişi/16 m2, 
2,36 L.s/kişi ve 0,03 L.s/m2 ) hava vermektedir ki bu da 
9 L.s/kişi’lik bir dış hava oranı, 22°C ve %40 - %50 arası 
bağıl nem anlamına gelmektedir.  Bu miktar Standart 
55-2004 ve 62.1-2004’teki ASHRAE kriterlerini aşmakta-
dır. Bu fazladan değişkenler mevcut mekanik sistem-
lerden daha çok enerjiye ihtiyaç duymakta ve yazın, 
fazladan 457 kW ve 798 kW eşdeğer ısıtma kapasitesi 
ile performans hedefine (Enerji kullanım yoğunluğunu 
azaltmak) ulaşılmasına engel olmaktadır. 

Kullanıcı konforu ve üretkenliğini artırmak için, taze 
hava miktarını kat başına bir CO2 sensörü ve bir de dış 
ortam sensörü ayarlamaktadır. Yıllık olarak, her kata 
verilen taze hava, kullanıcı sayısına göre belirlenmek-
tedir (kullanıcılar arasında yapılan anket ile). Kabul 
edilen CO2 yoğunluğu 700 ppm olsa da bina yönetimi 
600 ppm’i hedeflemektedir.  

Montreal, soğuk ve kuru kış aylarıyla tanınsa da, sıcak 
ve nemli yaz mevsimine sahiptir. Ofislerin yoğunlaşma-
sı, yazın nemlenme problemini artırmaktadır. Psikro-
metrik tabloya dayanan detaylı bir analize göre çözüm;

• Yeni DOAS sistemi ile kaynaktaki nemi almak ve 
mevcut taze hava sistemleriyle beraber kullanmak

• Hava sıcaklığını ve nemi her kattaki mevcut soğut-
ma üniteleri ile düşürmek ve;

• Soğutulmuş fazla hava ile dönüş havasını karış-
tırmak için soğutulmuş su akışnı artırmayan bir 
bypass sistemi kurulması. Bypass kanalı boyutu 
katların ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Havalandırma verimi, eski tasarımda, cepheye dizilmiş 
ofisler nedeniyle yok sayılmıştır. Yeni yerleşimde, ofis-
ler bina çekirdeğine doğru yerleştirilmiştir. Dış hava sı-
caklığına göre, ısıtma sistemi cephe çevresi bölgesine 
artık sabit hacim ve değişken sıcaklık sağlayabilmek-
tedir. İşletme mantığı da, kullanıcı konforuna, hava 
hareketi ve pencerelerde yoğuşma olmaması şartına 
göre değiştirilmiştir. Şikayete göre işleyen bir yönetim 
programı sorunları çözme zamanını 24 saate indirmiş-
tir. 3 yıllık veri, şikayetlerin yıllık 54’ten 38’e düştüğünü 
göstermektedir (Çoğu kullanıcı konforu sorunudur). 
Donanımdaki yanlış çalışma ve tamamen bozulma 
sorunları  ayrı değerlendirilip, incelemeden sonra söz 
konusu donanım onarılmış veya değiştirilmiştir. 

Bina yöneticisi periyodik hava örnekleme yapmakta ve 
ASHRAE gerekliliklerini sağlamaya çalışmaktadır. Ge-
rekli görüldüğünde işletme verilerinde modifikasyonlar 
yapılmaktadır. 

Yapılan bir ısıl yük analizi gerekli değişkenlerin belir-
lenmesi ile ilgili daha çok öneri vermektedir. Bunlar-
dan bazıları;

• Aydınlatma gücü yoğunluğunu 21.5 W/m2 den 14 
W/m2’ ye düşüren daha verimli bir aydınlatma do-
nanımının kurulumu yapılmalıdır. Bu değişiklik, 
veri donanımı yüklerindeki 10.8’den 21.5 W/m2’ 
ye çıkan artışı neredeyse telafi etmektedir. Ayrıca, 
günlük temizlikten sonra her katta ayrı ayrı gece ay-
dınlatma programı yapılmalıdır. 

• Her sistemde uygulanan sensör, ölçüm cihazları 
ekleme ve işletme verisi değişimi enerji tüketimin-
de %3’lük azalma sağlayacaktır.

29



TTMD  Kasım • Aralık  2011

Makale • Article

• Soğutma sistemine uygulanan değişken frekans 
kontrolörler ve sıcaklık ayar noktası ayarlamaları 
enerji harcamada %10 düşüş sağlayabilir .

• Ana makina dairesine mevcut DOAS sistemine pa-
ralel DOAS sistemi kurulmalıdır.

• Her kattaki HVAC sistemine nem almak için soğut-
ma modülüne bypass uygulanmalıdır. 

• Bir ısı yükü analizi iç ısı kazanımının fazladan dış 
hava ısıtma yükünü karşıladığını kanıtlamaktadır. 
Çillerlerin ısı geri kazanımının modifiye edilmesi, 
sıcaklık farkını 6°C’den 7°C’ye çıkarmıştır. 

• Bodrumdaki C katı depodan bina yüklerini artıran 
konferans salonuna dönüşmüştür (Fazladan 176 
kW soğutma, ve 200 kW ısıtma). Ekonomizerli de-
ğişken debili bir HVAC sistemi, kullanım ve aydın-
latma sensörleri ile desteklenerek  bu yükleri kaldı-
racak şekilde kurulmalıdır.  

Dolayısıyla, modernizasyon direktifleri , binanın tüketi-
mini azaltmaya yarayacak öneriler getirmiş ve işletme 
yöntemlerini yenileme fırsatı sunmuştur. Genel enerji 
verimliliği yalnız başına ölçümler ve yenilemenin so-
nucu değildir. Enerji kullanım yoğunluğunu 1983’deki 
değerlere indirmek için Tablo 1’ de özetlenen çeşitli öl-
çümler kullanılmıştır. 

* Yatırım maliyeti düzeltilmemiştir. Her değişkenin kurulum zamanındaki 
maliyetidir. ‡ Ek olarak, 353,500$ teşvik alınmıştır. † Her birinin kazançları, 
paylaşımlı kullanıldığından, iki kule için de uygulanabilir. § Bu değişken 
işletme zamanını azalttığından,  aynı zamanda donanım ömür beklentisini de 
artırmaktadır.

Tablo 1. İyileştirme rehberinde yer alan her önlem için yatırım masrafları ve 

tasarruf miktarları

Toplam proje maliyeti 10 yıllık dilimde 2.65M USD olup, 
yıllık tahmini 278.600 USD tasaruf sağlamaktadır. Enf-
lasyon göz önüne alınarak, vergi artışları yok sayılarak 
yapılan analizde, amorti süresi 9,6 yıldır. Yerel elektrik 
dağıtım şirketi, Hydro – Quebec tarafından verilen bir 
destek, amortisman süresini 8,2 yıla düşürmüştür. 

Enerji kullanım yoğunluğu, orijinal performansı 
(697.597 kJ/m2-yıl) ile zaten ekonomik olan bir binada  
gözle görülür biçimde başarılı bir şekilde düşürülmüş-
tür. Bilgisayarların ve benzer donanımın gelmesi ile 
konfor kriterleri artmış ve enerji kullanım yoğunluğu 
bir noktada 1.046.260 kJ/m2-yıl’a kadar yükselmiştir.
Modernizasyondan sonra enerji kullanım yoğunluğu 
büyük donanım değişiklikleri olmadan 736.257 kJ/m2-
yıl’a kadar düşürülmüştür. 

Bakım maliyetleri, donanımların eskimesi ve bazıları-
nın işlevsizleşmesi ile yükselmekteydi. Modernizasyon, 
temel donanımın ömür beklentisini yükseltti ve en az 
yatırımla büyük tasarrufun sağlanabileceğini kanıtladı.
Modernizasyona göre, atık miktarı sınırlandırıldı ve yıl-
lık 103 ton eşdeğer CO2’ye kadar düşürüldü. İnce ayar, 
küçük değişiklikler, altyapı ve bina profilinin kapsamlı 
incelenmesi ile enerji kullanımını azaltan kurulumların 
yapılması hedefi başarıldı. 

Yapılan iyileştirme Masraf ($) * Tasarruf ($/yıl)

Daha verimli aydınlatma donanımı 
kurulumu

669,300 89,000

162,000 28,500

Bina çevresinde sabit hacim, 
değişken sıcaklık ve kullanıcı 
konforu için ısınma işlemlerinin 
modifikasyonu

45,000 0

Katların ve binanın iç basıncını 
dengelemek için çeşitli atış sistem-
lerinde modifikasyonlar

79,000 4,700

Akış sıcaklıklarını ve ısı geri 
kazanımını kontrol için çiller 
cihazları üzerine çeşitli kontrol 
panelleri yerleştirilmesi

82,000 14,600

Gün ışığını kullanan yeni ofis 
planları gibi çeşitli farklı önlemler

197,000 5,000

Soğutma kulesi iyileştirmesi † 131,000 1,300

Katlardaki HVAC sistemlerinde 
değişiklikler

225,000 18,600

Katlardaki aydınlatma ve 
HVAC sistemlerinin programlı 
kullanımının koordine edilmesi

23,000 9,700

Isıtma süresinin azaltılması 5,000 47,000

Üçüncül ısıtma çevriminin 
modifikasyonu ve kondansördeki 
su sıcaklığı farkında 4F yükselme 
sağlayan çillerlerdeki  ısı geri 
kazanımınının optimizasonu

35,000 8,700

Tekrar devreye alma ilgili ayarla-
malar

188,000 10,500

Yazar

Caroline PAQUET

Kanada’nın Montreal şehrinde yerleşik Bouthil-
lette Parizeau & Associates şirketinde proje mü-
dürü olarak çalışmaktadır.

VFD kurulumu 178,000 15,000

Ana bileşenler için, kontrollerin 
pnömatikten, dijitale geçirilmesi

277,200 26,000

Toplam 2,650,000 278,600
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Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi
Controlling Air Leakage In Tall Building
Yazar : Colin GENGE, Çeviri : Nejat DEMİRCİOĞLU

İnsanlar yıllarca yüksek binalardaki hava sızıntısı için 
bir standart geliştirmeyi konuştular ama şimdiye kadar 
hiç kimse bir şey yapmadı. ABD Askeri Mühendisler 
Heyeti, bütün binalarının 0.25 cfm75/ft2 (75 Pa test 
basıncında ft2 başına cfm hava sızıntısı) gibi bir sızın-
tı değerinde olması konusunda tamim yayınladı. Bu 
makale söz konusu testin nasıl yürütülmesi gerektiği, 
neden bu biçimde bir ayrıntılı test protokolü oluşturul-
duğunu incelemektedir. Bu incelemeye, yüksek düzey-
de enerji tasarrufu, konfor ve güvenlik sağlamak üzere 
hava sızıntısı kontrol standardının benimsenmesi ile 
başlanabilir.  

Hava Sızıntısı İçin ‘Geçer/Geçmez’ Ölçütleri 

Birkaç grup, değişik nedenlerle yüksek binalarda hava 
sızıntısının kontrolünü değerlendir- mektedir. Ulusal 
Yangından Korunma Derneği NFPA92 Engelleri ve Ba-
sınç Farklarını Kullanan Duman Kontrolü için Standart  
ve Uluslararası Bina Kod’u , Sigara Dumanı Kesicile-
rinde 12,5 Pa’deki Hava Sızıntısı ile ilgilidir.

LEED® apartman testi, iç ve dış yüzeylerde sızıntı tes-
tini gerektirmektedir ve sonuçlar iç mahal kirliliğinin 
kontrolü bakımından 4 Pa’e ekstrapolas- yonla genişle-
tilmektedir. Bina gövdesinin kontrol önlemleri, ve 2005 
ASHRAE Handbook - Fundamentals bu hava kaçağın-
da enerji tasarrufu ve yağmur geçiş testi bakımından 
75 Pa değerini temel almaktadır. Meseleyi daha kar-
maşık hale getiren değişik birimler, bir standardı diğe-
rine dönüştürmeyi güç hale getirmiştir (Tablo 1 ve 2)
 
Hava sızıntısını her durumda aynı işlemlerle ve aynı bi-
rimlerle ölçmek kuşkusuz uygun olacaktır. Her üç ya-
rarı da aynı anda elde edebilmek için hava sızıntısı ko-
nusunda bütün bağımsız bölümlerde enerji tasarrufu, 
yangında duman kontrolü ve kirletici kontrolü yönün-
den genel bir ‘geçer/ geçmez’  ölçütü oluşturulabilir.  

Universal Hava Sızıntı İşlemleri ve Birimleri 

Yüksek binalarda testler çoğunlukla ASTM E779-03, 
Fanla Basınçlandırma Yoluyla Hava Sızıntısını Belirle-
me Standart Testi   nden alınırsa da, değişiklik yapma-
dan uygulamaya elverişli değildir. Bu standart’ta iste-
nen sonuçlardan birisi “4 Pa’deki etkin sızıntı(kaçak) 
alanıydı.” Bir evde, rüzgar ve baca etkileri nedeniyle 
çevresel basınç dalgalanmaları, ölçmeyi hatalı kılacak 
biçimde 4 Pa’e yakın değerlerde olabilirken, standart, 
tercih edilen test koşullarının “4 Pa ya da daha düşük 

rüzgar basıncı ve 41~ 95ºF sıcaklık..” olduğunu ifade 
etmektedir. Bu gereklilikler testi meteorolojik kısıtla-
malar nedeniyle caydırıcı biçimde pahalı hale getirdi- 
ğinden, saha testi tekrarlanabilme avantajına sahip, 50 
Pa’de test etmeye dönüşmüştür.   

ASTM test gerekleri evler için değiştiriliyorsa, yüksek 
binalar için çok daha sağlam bir protokole gerek oldu-
ğu açıktır.

Yükseklik arttıkça, binayı etkileyen rüzgar ve baca etkisi 
çok karmaşık biçimde artar. Yükseklik iki katına çıktı-
ğında rüzgar etkisiyle uygulanan basınç da, kabaca iki 
katına çıkar.

Yüksekliğin 4 katına çıkması halinde baca etkisi iki kat 
artar. Bu iki basıncın herhangi bir HVAC dengesizliği 
ile birleştirilmesi, binada her hangi bir ek test basınç 
uygulamadan önce bir karşı basınç yaratır.  Bir kapı-
fanı aparatı ile test basıncı uygulandığında bu karşı ba-
sıncın etkisini yok etmek zordur. Bu karşı basınçlar, et-
kilerin önceden tahmin edilemeyen birleşimleri yoluyla 
yaratılır ve ihmal edilemezler. Sadece ASTM E779-03, 
bu karşı basınçları test basıncına göre küçük oldukları 
zaman göz ardı etmektedir. Evler tipik olarak karşı ba-
sınçlara 2 Pa ~ 5 Pa maruz kalırken, büyük evlerde bu 
10 Pa ~ 20 Pa arasındadır.

Sonuçları yüksek basınçlarda almak, daha uyumlu bir 
sonuca ulaşmayı sağlar. Test basıncı için pratik sınır 
75 Pa’dir. Bu basıncın üzerindeki test basınçlarında 
fan gücünün önemli ölçüde artması gerektiğinden, 
test fanının yüksek hava hızları ve artan basınçlar ne-
deniyle tahribat riski de artacaktır. 75 Pa değerindeki 
basınç iyi yapılmış bir asma tavanın basınç düşümü 
sırasında aşağıya çökmemesi, basınçlandırma sırasın-
da parçalanıp ufalanmaması için uygun maksimum 
basınçtır.

ASTM standardında anlamlı ve tekrarlanabilir sonuçlar 
üretmek için yapılması önerilen değişiklikler aşağıdaki 
gibidir: 

Test işlemi 1. Karşı basıncın etkisini dengelemek, ve 
sıcaklık ile barometrik etkileri yok etmek için iki yönlü 
50 Pa’den 25 Pa’e  test yapılmalıdır. Maksimum karşı 
basınç maksimum test basıncının % 30 undan fazla 
olmamalıdır.  
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120x110x8 ft , Dört katlı (n=0.65) özelliğindeki bir 
bina için 0,25 75 cfm /ft2 biriminin diğer bilinen 

birimlere dönüşümü

ASHRAE ve ABD Silahlı 
Kuvvetler tarafından 

kullanılır
0,25 cfm/ft2 75 Pa ‘de

“Hava sızdırmazlık Stan-
dartlarını belirleme”

ASHRAE Journal,Eylül 
2005

0,219cfm/ft2 75 Pa ‘de

Evlerdeki Doğal Hava 
Değişimini Hesaplamak 
için ABD Bina Bilimcile-

rinin kullandığı

1,06  in2 EfLA/100 ft2 4 
Pa’de

Kanada ve diğer ülkeler-
de kullanılan

1.98 in2 EfLA/100 ft2 10 
Pa’de

Finlandiya’da kullanılan 
fakat Hacim/Alan oranı 
çok değiştiğinden Yük-
sek Binalarda Kullanıl-

mayan

1,12 ACH 50 Pa,de

Ticari binaları değer-
lemek için Ingiltere’de 

kullanılan
3,51 m3/h2.m2, 50 Pa’de

ABD,Kanad ve 
Avrupa’da araştırmacıla-

rın kullandığı
1,27 L/s.m2 75 Pa’de

Tablo 1. Endüstride görülen değişik birim dönüştürmeleri

Bina için yapılan dö- 
nüşümler 120x110x8 ft, 

Dört katlı (n=0.65)
75 cfm /ft2

ASHRAE Handbook 
Fundamentals, Leaky

0,60

İngiliz Bina Kod’u  Kısım 
l 50 Pa‘ de 5m3 / h.m2  

gerektirir, Ofisler ve Evler
0,36

NFPA 92A Duman 
Kontrol Standardı 0,05 in 

SS’d 0,1 cfm / ft2
0,32

ASHRAE Handbook 
Fundamentals, Ortalama

0,30

LEED, 4 Pa/100 ft2 de 
1i25 in2EfLA

0,30

Amarikan Silahlı Kuvvet-
ler Standardı;  

75 Pa’de 0,25 cfm/ft2
0,25

İngiliz Bina Kod’u   
Kısım l 50 Pa ‘de 3m3/h.

m2 gerektirir, en iyi 
Uygulama, Evler

0,21

İngiliz Bina Kod’u  
Kısım l 50 Pa ‘de 3m3/h.

m2 gerektirir, en iyi 
Uygulama, Ofisler

0,14

Kanada R-2000 1.0 in21 
0 Pa/100 ft2  de Bina 

gövdesi EqLA
0,13

ASHRAE Handbook 
 Fundamentals, 
Sızdırmaz (tight)

0,10

v

Tablo 2. Kabul edilebilir hava sızıntısının değişik tanımları

Test işlemi 2. Tek yönde +75 Pa’den 50 Pa’e yüksek
başlangıç basıncından itibaren test yapılmalıdır. Test 
bir yönde olduğundan, karşı basınç kaydedilmeli, sı-
caklık ve barometrik basınç için ek düzeltmeler yapıl-
malıdır.

Maksimum karşı basıncı test basıncının %10’unu aş-
mamalıdır. Bu işlemlerin her ikisi de aynı doğruluk dü-
zeyini verirse de, Test 1 daha düşük fan gücü gerektirir 
ve daha az hava hızı karışıklığına neden olurken, geniş 
bir hava koşulları aralığında uygulanabilir. Yüksek bi-
nalardaki test sonuçları kararlı sonuçlar verebilecek 
en düşük referans basıncı olan 75 Pa’deki hava debisi 
üzerinde odaklanır. Bina gövdesinin ft2 si başına cfm 
olarak 75 Pa’deki hava debisini vermek (cfm75/ft2) in-
şaatın kalitesini test etme amacı taşıyan bütün testler-
de kullanılabilecek üniversal bir sızıntı birimi olacaktır. 
10 Pa civarındaki sonuçlar, hava kaçağı kayıplarını 
hesaplamak için daha uygun ise de önerilen üniversal 
hava sızıntı (kaçak) biriminin amacı bu değildir. Yüksek 
binalarda nihai amaç, kaçakları enerji kayıplarına çok 
küçük katkı yapacak ve yük hesaplarında ihmal edile-
bilecek bir düzeye indirmektir. İnşaatçıları, hava sızıntı-
larının neden olduğu kayıpları en aza indirme işlemine
dahil edebilmek için bu testlerin çok basit ve tekrarla-
nabilir olması zorunludur.
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Hava Sızıntısının (kaçak) Genel, ‘Geçer/Geçmez’ 
Ölçütü (Criteria)

Amerikan ordu mühendisleri örgütü, yeni binalar ve 
tüm büyük yenilemelerde 0.25 cfm75/ ft2  değerini 
benimsemiştir. Bu değer Test İşlemi 1 ve 2 kullanıla-
rak ölçülmelidir. Aralıklı egzoz açık bırakılmalı sürek-
li havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır. Önemli bir 
başlangıç noktası olarak kabul edilmesi gereken ordu 
mühendislerinin ölçütü toplam çıplak bina gövdesine 
uygulanır. Bundan sonraki mantıksal aşama binanın 
her bölümünün bu ölçütten geçirilmesidir. Her daire, 
merdiven boşluğu, şaft, vb gibi bina bölümleri, bu du-
rumu binanın geneline genişletmeyi sağlamak üzere 
kolaylıkla test edilmelidir. 

Hava Kaçağının Ölçülmesi

Bu işlem kapı-fanı yönteminden oluşur ve herhangi bir 
bina gövdesinin ya da gövdenin bir kısmının (örn. du-
var, döşeme, çatı) hava sızdırmazlık karakteristiklerini 
niteleme amacına yöneliktir. 

Bu ölçüm, tekil daire veya ofislerin bir koridora baktığı 
bina hacminden olan tüm kaçağın ölçüsü olmak üzere 
yapılır. Ya da tekil birimlerin dış mahalle baktığı yerler-
de, tekil dış mahalle veya komşu mahallere hava sızın-
tısının ölçüsüdür. Kapı-fanı yöntemi, örneğin duman 
ve kızıl ötesi gibi görsel yardımcılarla kullanıldığında 
sızıntı (kaçak) yerlerinin belirlenmesinde de kullanıla-
bilir. Bu test için herhangi bir biçimde kapı-fan ekip-
manı kullanılabilirken, test basıncı olan 75 Pa’in oluş-
turulması koşuluyla herhangi makul hava koşullarında 
yapılabilir ve karşı (yanal) basıncın 15 Pa’i aşmaması 
koşuluyla her iki yönde gerçeklenebilir. Sadece 50 Pa 
oluşturulabiliyorsa o zaman karşı basınç 7,5 Pa’den 
fazla olmamalıdır. Her iki yönde test etmek olanaklı 
değilse, 75 Pa test basıncı aşılmalı ve karşı basınç 5 
Pa’i aşmamalıdır. Test edilecek zonlar (sağ kutudaki 
resme de bakınız) hava geçişine engel oluşturan yapı-
ların sürekli olduğu en geniş zonlar olmalıdır. Her da-
irenin kapı girişlerinin ortak bir dâhili koridora açıldığı 
binalarda, bina kabuğu bir bütün olarak test edilmeli-
dir. Makine daireleri ve çamaşırhaneler genellikle dış 
mahalle açılır ve geniş baş üstü kapılara sahip olan 
alanlar, buralardan olan kaçaklar binaya olumsuz etki 
yapacağından, ele alınan kapalı hacmin dışı olarak ka-
bul edilmelidir. Test edilen hacim mekanik odalardan, 
yükleme rampaları ve çamaşırhane odasının iç duvar-
larından soyutlanmalıdır. 

Test hacminin alanı. Mimar veya tasarımcı kapalı hac-
mi belirlemek ve sonuç hesaplarında kullanılmak üze-
re bu hacmin alanını ermekten sorumlu olan kişidir. 
Sonuçlar hesaplarda kullanılan değerle doğrudan ve 
ters orantılı olduğundan kapalı hacmin alanı önemli 

bir değerdir. Alan iki katına çıkarsa cfm/ft2 yarıya dü-
şer. 

Binanın ve Kayıt Koşullarının Düzenlenmesi

Bu dört katlı bina (foto) alt sol yanda görülen bir kapalı 
hacme sahiptir. Katlar arasında içten bir bağlantı içer-
meyen bu mahalle dıştan bir merdivenle ulaşılmakta 
olup toplam hava sızıntısını ölçmek için bu mahal dört 
ayrı kapı fanıyla test edilmektedir. 

Tek noktada kapı-fanı testinin uygulanması

Bu aşamanın amacı binanın sızıntısı hakkında 
±%25 doğrulukla hızlı bir bilgi edinmektir. Binanın 
standart’da belirtilenden daha fazla sızıntı yapması 
olası bulunduğundan sağlıklı bir testi garanti etmez. 
Bu durumda, testin tekrarlanması gerektiğinden, bi-
nanın geniş aralıkta “geçmez” değerlemesini aldığını 
bilmekten başka elde olan bir şey yoktur. Diğer durum-
larda, kapı, pencere veya diğer bir bilinçli bırakılmış 
açıklık nedeniyle bina bu tek-nokta testinde “geçmez” 
olabilir. Böyle bir olgu,  sorunu bulmak ve testi tekrarla-
madan önce düzeltmek için bir fırsat oluşturur.
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50 Pa~75 Pa’den başlayıp Her İki Yönde 
Gerçeklenen 12 Noktalı Kapı-Fanı Testi

Bu test en düşük test basıncının  % 30’una kadar karşı 
basınçla yapılabilir ve elde edilen sonuçlar kabul edile-
bilir niteliktedir. Hem basınçlandırma hem de basınç 
düşürme uygulanırken yüksek karşı basınçlar bu süre-
ci en doğru test haline getirerek birbirinin etkisini gö-
türür.  Bu test en düşük test basıncının % 10’una ka-
dar karşı basınç ile yapılabilir ve kabul edilebilir sonuç 
üretir. Bu test seçeneği, çok geniş binalar için, kamyo-
na veya treyler’e monte edilen ekipmanı gerektiren ve 
iki yönde yapılması güç olan durumlar için kullanılır. 
Karşı basınçların tek yönlü testlerde büyük etkileri ol-
duğundan, bu durumda izin verilebilir karşı basınçlar 
maksimum 5Pa’dir. Buna karlılık sağlanması gereken 
test basıncının 75 Pa olması gerektiğinden bu denli 
yüksek basınçlarda karşı basınçları maskeleyebilirken, 
binalar bir yönde diğerine oranla daha fazla sızıntıya 
sahip olduklarından bu durum için ekstrapolasyon da 
söz konusu değildir.

Bina teste hazırlanırken sürekli havalandırma açıkları kapatılır aralıklı 
havalandırma açıklıkları bırakılır

NOT : Tabloda “düzeltmeli” deyimi çapraz rüzgar basıncı için düzeltme 
yapıldığını, “düzeltmesiz” deyimi yapılmadığını anlatmaktadır.

Tablo 3. Karşı rüzgar basıncı için düzeltme, test basınç aralığı, bir ya da iki 
yönde test etme gibi hususlardan kaynaklanan hata ve sapma

Test Basıncının Gözlemlenmesi

Yüksek binalardaki statik basınç genelde 12,5 Pa olup, 
bu durum 12,5 Pa’de test yapmayı olanaksız kılmazsa 
bile son derecede güç bir hale getirir. Tablo 3 bir yük-
sek binayı, fırtına koşulları dışında, bir hava durumu 
aralığında test ederken beklenen ortalama hatayı gös-
termektedir. 

Karşı basınç, rüzgar ve baca etkisi tarafından yaratılan 
ve 30 saniyelik süreyle ortalaması alınan  basınçtır. Di-
ğer bir değişle tüm HVAC ekipmanı durdurulduğunda 
ölçülen basınçtır.

Gözlemler; 

• Rüzgarlı koşullar altında klasik ASTM test işle-
mi- önceki ve sonraki karşı basıncı ölçmek ve tek 
yönlü olarak 60~12,5 Pa de testi yapmak en kabul 
edilemez sonuçları verir.  Akış (kaçak), yerinde or-
talama alınırken bile % 25 kadar yüksek bir değer-
de değişmiş olup,  bu okumalar bir dakikadan di-
ğerine değişir. Sonuç: Klasik 60 ~ 12.5 Pa ,ASTM 
test noktaları dizisi rüzgarlı hava koşullarında ka-
bul edilemez sonuçlar vermiştir. 

• Test işlemi tek yönlü olarak yapılıyorsa, önce-
ki ve sonraki karşı basınçları ölçerek ve testi 
75Pa~50Pa gibi yüksek basınçlarda yaparak gü-
venilir sonuçlar elde edilebilir. Sonuç: Tercih edi-
len test yöntemi, 75 Pa’den 50 Pa’e test yapmak ve 
karşı basıncı göz ardı etmektir. 

İki yönlü test yapmak sonuçların ortalamasını almak 
her zaman, tek yönlü testlere göre daha düşük sap-
ma verir. Sonuç: İki yönde test olanaklı değilse, testten 
önce ve sonraki karşı basıncı ölçmek ve 75Pa’den 50 
Pa’e test yapmak tercih edilir. 

En iyi sonuçlar karşı basıncı hesaba katmadan iki yön-
de test yaparak elde edilir. Testten önce ve/veya sonra 
ölçülen karşı basınçlar sadece bu kısa zaman süresi-
ne özgüdür. Karşı basınçlar yeniden ölçüldüklerinde, 
bütün test sonuçlarında düzeltme gerektirecek kadar 
farklı olacaklardır.

İki yönlü test yapmak ve sonuçların ortalamasını al-
mak karşı basınçların birbirinin etkisini yok etmesine 
neden olur. Sonuç: 75 Pa’ de iki yönlü test olanaklı 
değilse, 50 Pa’den 25 Pa’e iki yönlü test yapmak çok 
benzer sonuçlar vermelidir. İki yönlü test ederken, kar-
şı basınçların birbirinin etkisini yok etmesi nedeni ile 
bir düzeltme yapmaksızın daha sağlıklı sonuçlar elde 
etmek olanaklıdır. 

Çapraz 
Basınç dü-
zeltmeli ve 

düzeltmesiz 
olarak test 

yönü

Test basınç 
aralığı

Rüzgar yokken cfm75 Rüzgar varken cfm 75

Sapma Hata Aralığı Sapma Hata Aralığı

Basınç 
düşmesi, 

düzeltmeli

~60 to 
~12.5 Pa %2 - %2.5 to 

+%1.5 %17 - %24 to - 
%10

Basınç 
düşmesi, 

düzeltmeli

~50 to ~25 
Pa %2 - %2.5 to 

+%1.5 %10 - %13 to 
- %6

Basınç 
düşmesi, 

düzeltmeli

~75 to ~50 
Pa %1.4 - %2 to 

+%0.5 %5.3 - %7 to - %3

İki yönde, 
düzeltmeli

±75 to ±50 
Pa %1.1 - %1.1 to 

+%1.5 %4.9 - %6 to - %3

İki yönde, 
düzeltmesiz

±75 to ±50 
Pa

%1.5 - %1.8 to 
+%1.5 %3 - %6 to - %1

İki yönde, 
düzeltmesiz

±75 to ±50 
Pa %1.5 - %1.8 to 

+%1.9 %4.9 - %8 to - %3
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ASTM yönteminin uygulanabileceği en iyi durum karşı 
basıncın ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu du-
rumdur. Bu yaklaşım ideal koşulların beklenmesi mali-
yetli olacağından  yine de pek pratik değildir. 

Karşı basınçları testten önce ve sonra ölçmek, ortala-
masını almak ve ortalamayı her test basıncından çı-
kartmak (ASTM’ye göre) kötü sonuçlar verir. 

Belirli bir test işleminin yapılması sırasındaki karşı ba-
sıncın ne olduğunu bilmek olanaksız olduğuna göre, o 
zaman gerçek test basıncı sadece bir tahminden iba-
rettir. Önce, sonra yada her ikisinin ortalamasını alarak 
bulunan test basıncı, zaman içindeki herhangi bir nok-
tada karşı basıncın ne olduğunun göstergesi değildir.

Sıcaklık, barometrik basınç ve yükseltinin (rakım) etki-
leri çok küçüktür.

Düşük Hava Sızıntı Düzeylerine Ulaşma

Mevcut binalarda, bir hava sızıntısı tanılaması, konfor 
ve enerjiye ilişkin şikâyetlerin açığa çıkartılmasıyla baş-
lar. Bunun arkasından, bina gövdesi ve mekanik sis-
temlerin muayene edilmesi gelir. 

Bina gövdesi mevcut hava sızıntısını ölçmek için kapı-

fanı testi ile ölçülebilir. Bütün bina ölçmeye uygun de-
ğilse, bina bölümleri hatta bir tek daire mevcut sızıntı 
düzeylerini belirlemek üzere test edilebilir. 

Sonuçlar kurulum koşullarına bağlı olduğundan, test-
lerde tam olarak ne yapıldığının anlaşılması ve aynı 
koşullarda tekrarlanan testlerin değerlendirilebilmesi 
için veya koşullar farklı ise en azından farklı sonuçlara 
açıklama getirebilmek için bunların ayrıntısıyla kayde-
dilmesi ve fotoğrafla belgelenmesi gerekir. Hava enge-
linin dışındaki açıklıklara sızdırmazlık uygulanmaması 
için bunların yeri önemlidir. Örneğin havalandırılan 
bir çatı arsında bu çatı arasından dış mahalle açılan 
havalıklar hava engelinin bir parçası olmadıklarından 
sızdırmazlık uygulanmamalıdır.

Bu açıklıkların sızdırmazlığı binayı gerçekte olduğun-
dan daha sıkı gösterecek ve diğer durumlar üzerinde 
bir etkisi olmayacaktır.  Tekil birimlerin dış mahalle 
açılan kapıların bulunduğu binalarda (foto), test işlemi 
alt soldaki tekil birimde gerçekleştirilecektir,  Tekil bi-
rimlerin dış mahalle kapısının olduğu binalarda (foto) 
kaçağın dış mahal ile komşu mahalden hangisine 
olursa olsun ölçülebilmesi için test, komşu birim dış 
mahalle açıkken yapılmalıdır. Bu zonların % 20’sinde 
kapı-fanı testlerinin yapılması yeterlidir. Bunların hepsi 
eğer “geçer” değerlemesi alıyorsa, geri kalanlar da ka-

Pratik Test Uygulamaları

Graham Finch

Hava sızdırmaz binalar, içerideki hizmetlerin yürütüle-
bilmesi için, mekanik sistemler ve mekanik havalandır-
ma sistemlerine yüksek bir talep yaratır.  Bina gövde-
sinden veya iç duvarlar arasından (komşu daireler veya 
genel alanlar arasında) gerçeklenen hava sızıntısı, 
servis içi mekanik sistemler üzerinde önemli sorunlar 
yaratır. Bina gövdesinin sızdırmazlığı ile mekanik sis-
tem performansı arasındaki etkileşim, mevcut binala-
rın gövdeleri iyileştirilirken dikkate alınması gereken 
önemli bir husustur. Eski binalarda,  pencere ve duvar 
toplulukları arasından ve çevresinden yüksek düzeyli 
bir sızıntıya izin verilirken bir tür pasif havalandırma 
yapılır. Bu konstrüksiyon pratiklerinin bir sonucu ola-
rak, bina için gerekli olan havalandırmanın önemli bir 
bölümünün binanın kendisi tarafından sağlanacağını 
güvenli biçimde varsayabilir. Su sızıntısını azaltmak 
veya duvar elemanlarının altındaki yıpranmaları ona-
rırken, modern duvarlar tipik olarak daha sızdırmazdır.  

Mevcut pencereler çoğu zaman yüksek performanslı 
hava ve su geçirmez pencerelerle değiştirilirken, geçiş-
lerden ve bağlantılarda sızdırmazlık macunları kullanı-
larak bina gövdesi daha sızdırmaz hale getirilir.
 

Tadil edilmiş konutsal binalarda bu makalede açıkla-
nan yöntemlerle yapılan testlerde dış gövdeden sızıntı, 
katlar arasındaki beklemiş hava sızıntısının mekanik 
sistem performansı üzerinde bir faktör olabildiği düze-
ye kadar azaldığı bulunmuştur. 

Tipik bir konutsal binada dış mahalden değil fakat 
komşu mahallerden “taze” hava çekilmesiyle sonuçla-
nır ( sadece-egzoz sistemleri kullanıldığında) Tadil edi-
lerek iyileştirilmiş birkaç binada, daha önce olmayan iç 
mahal bağıl nemi ve hava kalitesi sorunlarıyla sonuç-
lanmıştır. Herhangi bir bina iyileştirme programının 
parçası olarak HVAC, hava sızdırmaz bina elemanları 
ve pencerelerin uygulanmasından sonra da doğru bir 
çalışma gösterdiğinin doğrulanması yönünden kontrol 
edilmelidir. Bu sürecin bir parçası olarak dış gövdenin 
bağıl hava geçirgenliği ile komşu mahallerin hava sız-
dırmazlığı, burada belirtilen yöntemlerle ölçülür. Bu 
bilgilerle gerekli olduğunda hava sızdırmazlığı iyileşti-
rilebilirken, havalandırma sistemleri doğru tasarlanır.

Graham Finch Vancouver, BC, Kanada’daki RDH
Bina Mühendislik şirketinde araştırma geliştirme
mühendisidir.
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bul edilebilir demektir. Her hangi bir yetersizlik ya da 
“geçmez” değerlemesinde test zonlarının sayısını artır-
mak gerekir. Kapalı hacim alanının her 50,000 ft2 (4645 
m2) si için en az bir basınç alma noktası bulunmalıdır. 
Dış basınçlar bir manifold yardımıyla her ölçü aracının 
referans basıncı olarak kullanılmalıdır. Her ölçme ara-
cında iç basınçlar ölçülmelidir. Alınan okumalar ma-
tematiksel ortalama alındıktan sonra kaydedilmelidir. 

Bundan sonra, ara kat döşeme betonları (slab) üst 
ve alt kat basınçlandırılarak bir döşeme betonunda 
dumana ve baca etkisine karşı bir sızdırmazlık sağla-
nabilir. Bu tür bir bölümlere ayırma, binanın enerjiyi 
dış gövdede korumasını sağlarken, her kat arasındaki 
baca etkisini, rüzgar tahrikli katlar arası içe-sızıntıyı (in-

filtration) önler, HVAC’nin garajlardan, çöp atma boş-
luklarından ve komşulardan çektiği kirli havanın yara-
tacağı dengesizliklerden korur. Gelecekte yeni binalar, 
bütün yüzeylerde 0.10 cfm75/ft2 den ve içsel döşeme 
betonlarında  daha fazla olmamak üzere tasarlanabilir 
ve tüm dahili döşeme betonlarında 0.01 cfm75/ft2 den 
fazla olmamak üzere tasarlanabilir. 

Bu durumda içeri veya dışarı sızıntı tesadüfî olacak ve 
bu düzeydeki bir sızıntı da tasarım amaçları bakımın-
dan sıfır veya sıfıra çok yakın kabul edilebileceğinden 
tüm taze hava gereksinimini karşılamak üzere mekanik 
sistemler devrede olacaktır. Bu sızdırmazlık düzeyleri 
en iyi, sızdırmaz bir bina yaratmak için özel bir çabanın 
harcanmadığı mevcut binalarda bulunabilir. Söz konu-
su sızdırmazlık düzeylerine ulaşmada, tüm gereksini-
min test işlemi ile birlikte iyi kalitede tasarım ve inşaat 
olduğunu söyleyebiliriz.   

Bütün bina ölçmeye uygun değilse, bina bölümleri 
hatta bir tek daire mevcut sızıntı düzeylerini belirle-
mek üzere test edilebilir. Bir dış gövde bölümünü diğer 
mahallerden soyutlamak ve dahili duvarları nötr hale 

getirmek için ek kapı fanları kullanılabilir. Sızıntı azal-
tımıyla ilgili bir öznel tahmin, bu azaltımın havalandır-
ma miktarları üzerindeki etkisi yine öznel olarak analiz 
ederek yapılabilir. Yeni bir bina için hava sızdırmazlığı 
iyi bir tasarımla başlar. Duvar, pencere ve kapı bölüm-
lerinin sızıntı miktarları, önemliyse de en önemli so-
runlar duvar ve döşemelerin birleşim yerlerinde ortaya 
çıkmaktadır.  

Bina Bilimi Perspektifi

Amerikan ordu mühendisleri heyeti, yeni binalarıyla 
tadilat gören binalarında enerji kullanımını düşürmek 
ve çepeçevre daha iyi bir bina gövdesi oluşturmak için, 
hava sızdırmazlığı performans değeri kabul etmiştir. 

Bu heyet, 75 Pa basınçta test edildiğinde bina göv-
desinde hava sızıntı debisinin 0.25 cfm/ft2 den fazla 
olmadığını gösteren hava-kesiciliği testinin işletmeye 
alma kontrolleri çerçevesinde ele alınmasını gerektirir.
Ne yazık ki, gerçek performans testi uygulandığında ve 
sistemler değerlendirildiğinde hava-kesici sistemlerin 
hataları yüksektir.

Bu gereksinimden önce yapılmış olan tipik tasarım ve 
yapım yöntemlerinin, etkili ve sürekli bir hava-kesici 
sistemin tasarım, kurulum ve testi içermesi gerektiği 
kısa zamanda anlaşılmıştır.  

Başarısızlığı önlemek için, tasarım ve yapım ekipleri-
nin bir tasarım/yapım programıyla eğitimden geçiril-
meleri gerekmekte olup, kendilerine tasarım/yapım 
sürecinde sürekli hava-kesici elemanının incelikleri 
anlatılmalıdır. 

Sürekli hava-kesici gereksinimleri tasarım aşamasın-
da ele alınmaz ve bina işletmeye-alma aşamasında 
test edilirse, bina gövdesinin şartnameleri karşılama 
başarısı çok düşük olur. Geliştirilen bina türlerinin 
karmaşık yapısı nedeni ile, bilgili bir danışman ekibi,  

 
 
ön-tasarım, tasarım ve inşaat öncesi danışmanlığı ile 
birlikte iş yürütülürken gözlemleme ve denetim hizme-
ti vermeli, test öncesi ziyaretler hava sızdırmazlığı tes-
ti, hava sızıntı araştırması,  binanın gerekli standardı 
sağlamaması durumunda bunu düzeltici çalışmalar 
hakkında danışmanlık yapmalıdır. 

Danışmanlar  “en iyi uygulamalar” konusunda yol gös-
terici dökümanlar üzerinde kapsamlı bir veri tabanını, 
inşaatçı, mimar ve bina sahiplerine yönelik, ayrıntı ve 
özellikleri içeren öneriler verebilecek geniş bir deneyi-
me sahip olmalıdır.   

Teknik resimler ve şartnameleri analiz ederek ve feed-
back vererek, önerilen yapım yöntemleri ve malzeme-
lerle ilgili karşılıklı görüşmeler yapılmalıdır.  İmalat 
kalitesini ve ayrıntıları görmek için mahalle ziyaretler 
yapılmalı, etkili bir hava-geçirmez kesicinin sağlandığı 
doğrulanmalıdır. 
Hava sızdırmazlık testleri, bir ön-test listesi hazırlana-
rak yürütülebilir. Performans doğrulama testi “geç-
mez” not aldığında, kızıl-ötesi termografiyi, duman 
testini uygulamak, onarım etkinliklerine başlamadan 
önce, başarısızlığa neden olan hava geçiş yollarını 
daha iyi anlamak için yasal ehliyet sahibi bir bina bili-
mi danışmanı kiralanmalıdır.

Lee Durstone Tacoma, Wash.’daki  BCRA Inc Bina Bi-
limi Grubu’nda yöneticidir. 39
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Bu ayrıntı son derecede önemli olup hava sızıntısıyla 
ilgili hedef konulurken, havalandırma sisteminin yükle 
örtüşecek biçimde tasarlanması gereklidir.  Bina göv-
desinin, kontrolsüz çok fazla havalandırma veya egzoz 
yaratmayabileceğini düşünerek, olanak varsa, her bi-
rim için dengeli bir havalandırma sistemi belirlenme-
lidir. Bina açılmayan pencerelerle donatılmış olmadığı 
sürece, pencerelerin açılacağını varsayarak, hava akı-
mına en önemli engel olan iç bölme duvarları, yarım 
duvarlar, döşeme betonları, asansör kabinleri, asansör 
girişleri, merdiven boşlukları,  yivler, çöp kanalları gibi 
yerlere ağırlık verilmelidir. 

Bina inşaat halindeyken,  hava sızdırmazlığını zama-
nında ölçmek ve sızdırmazlık önlemleri alarak, bu 
konudaki ayrıntıların daha sonra uygun aşamalarda 
gerçekleşmesini sağlamak önemlidir. Sorunların tek-
rarlamamasını sağlamak üzere sürecin başlarında 
yöntem değiştirilebilir. Bu en iyi biçimde, hava sızıntı 
testi ve sızdırmazlık deneyimine sahip şirketler veya si-
vil toplum kurumları yardımıyla yapılabilir. Hava sızıntı 
şartnamelerine uygunluğun gözlenmesi makine mü-
hendisinin sorumluluğundadır. İnşaatçılar, kendileri 
için gerekli olan sonuçları verecek olan kapı-fanı yön-
temiyle, tamamlanan her bina bölümünün sızdırmazlık 
testini yapabilirler. 

Hava Sızıntı Yerlerinin Kapatılması

Sprey köpük ve sprey halde uygulanabilen su temelli 
elastomerik yangın-dayanımlı lastik kaplama, yüksek 
binalarda sızdırmaz olması gereken geniş açıklıkların 
kapatılmasında kullanılabilecek iki malzemedir. 

Birkaç firma yangın dayanımlı lastik üretmekte ise de 
bunlar taşyünü veya köpükten bir sırtlık yapmayı ge-
rektirmektedir. Her ikisinin de avantajı, binayla birlikte 
hareket edebilmeleri ve tozlu, düzensiz yüzeylere çok 
iyi yapışmasıdır.

Hava sızdırmazlığının en önemli elemanı, çalışmalar 
devam ederken inşaatçıya ani geri-besleme verebilen 
kapı-fanı kullanımıdır.  

Bazı durumlarda etkili bir hava sızdırmazlığı inşaat pla-
nı dikkate alınarak yapılmayı gerektirir. Alçı pan yerleş-
tirenler işlerini bitirdikten sonra sızdırmazlık sağlama-
ya girişmek olanaklı değildir. İnşaatın gidişi içerisinde 
sırayla gerçekleştirilen aşamalar anahtar önemdeki 
yerlerin sızdırmazlığını sağlamak için bir fırsat oluştur-
duğundan, hava sızdırmazlığı işin ilerlemesi sırasında 
yapılmalıdır.  

Sonuç

Bu gün mevcut binalardaki durumu saptamak ve yük-
sek performanslı yeni binalar üretmek gereklidir. Bü-
tün grupların şartnameleri oluşturmasını beklemek 
gereksiz olup, yapabiliyorsak maliyette marjinal bir 
artışla, hava sızıntısının doğru kontrol edilebildiği bi-
nalar üretmek amaçlanmalıdır. İnşaat yapanlar, işin 
bitirilmesi için eğitimlerini anahtar hale getiren bu gibi 
şartnamelerin getireceği maliyetlerden çekinirler. 

Birçok önde gelen mimari firma, bu tür eğitim verme 
yeteneğindedir. Binayı sızdırmaz yapmak işçin herhan-
gi bir çaba harcamaksızın 0.30 cfm75/ft2 değeri sızdır-
mazlık olarak genellikle elde edilebilir ve tüm binalar 
için bir minimum olarak kabul edilmelidir. Daha iyi 
tasarım ayrıntıları ile 0.1 cfm75/ft2  düzeyi de kolayca 
elde edilebilir niteliktedir 2010’lu yıllarda beklenen de 
budur. 

Kaynaklar

1. Finch, G. 2007. “The Performance of Rainscreen 
Wallsin Coastal British Columbia,” Chapter 7, “Air Le-
akage Testing of Multiunit Resi dential Buildings in 
Vancouver, BC,”(master’s thesis, Department of Civil 
Engineering, University of Waterloo).
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NOT: Bu makalede “iki yönlü test”  denildiğinde, hem 
basınçlandırma hem de basınç düşürme testinin yapıl-
ması anlaşılmalıdır. 

Karşı basınç : Rüzgar ve baca etkileriyle yaratılan ba-
sınç. “bias pressure “
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Ofis binaları, Amerika Birleşik Devletlerinde 1.1 milyar 
m2 alanı ile en büyük ve 1.2EJ* enerji harcaması ile en 
çok enerji harcayan bina türüdür. Ayrıca, büyük binalar 
bütün bina tipleri arasında en yüksek enerji kullanım 
yoğunluğuna (metrekare başına düşen enerji harca-
ması) sahip binalardır. Bu ölçekler enerji tasarrufu için 
fırsatlar yaratmaktadır. Bunun için, enerji denetimleri 
iyi bir başlangıç olabilir. 

Büyük ofis binalarında enerji denetiminde birçok so-
runla karşılaşılmaktadır. Örneğin, büyük HVAC ünite-
leri ve kontrolleri yeni enerji deneticileri, hatta tecrübeli 
mühendisler için karmaşıktır. Yüksek binalar, sıkışma 
etkileri, atış fanları yüksek basınç hava dağıtım sistem-
leri arasındaki etkileşimler dolayısıyla tahmin edilemez 
ve kontrolsüz hava akım rejimlerine sahiptir. Kullanıcı-
lar, genelde, denetim maliyetlerini düşürmeye çalışan 
sert pazarlıklara alışkın deneyimli iş adamlarıdır. 

Binaların büyük olması nedeniyle, enerji deneticileri 
saha verisi içerisinde kaybolabilir. Ofislerinde HVAC 
bileşenleri ile ilgili veriler, mekân detayları ve potansi-
yel geliştirmeler ile ilgili kafası karışmış denetmenler 
görülebilir. Denetimin büyüklüğü, zaman zaman az 
sayıda iyileştirmeyle sona eren denetmen bıkkınlığına 
sebep olabilir. 

Bazen, kontrollü havalandırma veya soğutma ünitesi 
geliştirmeleri, güneş enerjisi sistemleri gibi ilgi çeki-

ci ileri düzeyde geliştirmelerle ilgili çözümler, enerji 
deneticilerinin daha çok ilgisini çekmekte ve cephe 
(sızdırmazlık, pencereler, yalıtım), aydınlatma, bakım/
işletme gibi sorunları arka planda bırakmaktadır. Bü-
tün bu sorunlar, işverenlerin kapsamlı analizlere para 
harcamayacağı kaygısıyla birleşince, mühendislik fir-
malarını yüzeysel denetimlere götürmektedir. 

Enerji denetimlerini yüzeysel, genel ve yatırım seviyesi 
olarak 3 seviyeye ayıran bir ortak fikir hızla ortaya çık-
maktadır [2]. Ancak bu seviyelerin gereksinim detayla-
rı, toplanacak veri seçimi ve yapılacak geliştirmelerle 
ilgili kararları denetimciye bırakacak şekilde halâ belir-
sizdir. Bu üç seviyenin belirli sınırları yoktur [3].  Genel 
yapılan hatalar, sorunları birleştirebilir. Basit ön etüdler 
sınırlı iyileştirme önerisi sayısıyla sonuçlanabilir. Ener-
ji etüdlerindeki detay eksikliği açık olmayan önerilere 
ve enerji tasarrufu gerçekleştirme amaçlı tasarımlara 
veya iş planlarına kolayca dönüştürülemeyen raporlara 
yol açabilir. 10 tane detaylı etüdün incelenmesi, enerji 
tasarrufunun abartılı yansıtılması, son retrofit teknolo-
jilerin göz önüne alınamaması gibi birçok ortak hatayı 
ortaya çıkarmaktadır. [4]

Fırsatlar

Büyük ofis binaları bir dizi sorun getirmekle beraber, 
sıra dışı bazı fırsatlar da sunmaktadır. Binaların büyük-
lüğü, ayarlama ve denetim ekonomisi yaratmakta ve 
enerji tasarrufunu yüksek boyutlara taşımaktadır. Tek 
bir mal sahibi, şirket veya kişi, daha kolay karar veril-
mesini sağlamaktadır. Ofis, koridor, merdiven boşlu-
ğu, ocak, tuvalet, lobi, konferans odaları gibi alandan 
alana, kattan kata, binadan binaya sık tekrar eden 
mekân planları enerji denetimini basitleştirmektedir.  
Havalandırma, HVAC üniteleri, pompalar ve fanlar için 
büyük motorlar gibi HVAC bileşenleri, yanlış çalışan 
HVAC sistemleri ayarlanmaları gibi az sayıdaki büyük 
yükler, büyük enerji tasarrufuna fırsat sunmaktadır. 
Bilgisayar ve yan donanım, mutfak eşyaları, aydınlat-
ma, pencereler gibi tekrar eden (genellikle benzer) yük-
ler işleri daha da kolaylaştırmaktadır. Özellikle kullanı-
mın daha seyrek olduğu olduğu diğer bina tiplerinden 
farklı olarak uzun çalışma saatleri ile aydınlatma, ener-
ji tasarrufu için daha büyük fırsat sunmaktadır. 
*ExaJoule: 1018 Joule

Büyük Ticari Ofis Binalarında Enerji Denetimi
Energy Audits in Large Commercial Office Buildings
Yazar : Ian SHAPIRO , Çeviri : Güven ÖĞÜŞ

Anahtar kelimeler: Enerji denetleme, Ofis binaları, Enerji tasarrufu

Keywords: Energy audit, Office buildings, Energy savings
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Kapsamlı bir yaklaşım büyük ticari ofis binalarındaki 
enerji tasarruf fırsatlarını artırabilir ve sorunlardan kay-
naklı riskleri azaltabilir. 

Bütün yükleri ve donanımı inceleyen bu yaklaşım, en 
yüksek tasarrufu sunmakta ve bina sahibi tarafından 
seçilebilecek en çeşitli geliştirme öneri  demetini sun-
maktadır. Sistemli veri toplamak, tasarrufu daha da ar-
tırmakta, analizi kolaylaştırmakta ve ayarlamaları çok 
basitleştiren öneriler sunmaktadır. 

Katı enerji modelleme ve fatura analizi daha da yar-
dımcı olmakta ve alışkın olunmayan enerji kayıplarını 
tespit etmektedir. Hesaplama yöntemleri, potansiyel 
geliştirmelerin ortaya çıkartılmasından önce binanın 
enerji kullanımının hava durumuna göre düzeltilmiş 
faturalandırılmasına göre kalibre edilmelidir.  Yapılan 
iyileştirilmeler arası etkileşimler, birbirini etkileyen 
iyileştirmeler iki kere hesaba katılmayacak şekilde dü-
zenlenmelidir. HVAC ünitesi değiştirilmesi ve mekân 
sıcaklık kontrolleri iyileştirilmeleri bu etkileşime bir ör-
nektir. 

Tekrar eden yüklerin ve donanımın rutin analizine ek 
olarak, enerji deneticisi her binaya ayrı olarak davran-
malı, kullanım farklılıklarını gözlemlemeli ve binaya 
özel enerji verimliliği fırsatlarını bina fiziği uzmanı veya 
teşhisçisi olarak tanımlamalıdır.  Sıcaklık değişimle-
ri, donanım kullanımı, akış debileri gibi gerçek HVAC 

verisinin toplanması, binaya özel sorunların ve enerji 
tasarrufu fırsatlarının anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Aydınlatma, kullanılabilecek yöntemler için bir örnek 
teşkil edebilir. Tablo 1 ve Tablo 2 gerçek bir ticari ofis 
enerji denetiminin verisidir [5]. Aydınlatma ölçüm-
leri her odada yapılmıştır. Küçük bir örnek kümede 
ofislerdeki ışık seviyelerindeki (592 – 1238 lux )büyük 
farklılıklar dikkat çekicidir. Bazı ofisler aşırı derecede 
aydınlatılmış ve dolayısıyla aydınlatma elemanlarının 
kaldırılmasına fırsat vermiştir. Denetici binadayken, 
her odadan çıkmadan önce bir dizi öneri geliştirmek-
tedir. Sonuçta ortaya, her oda için özel tavsiyeler ve 
çoklu düzenlemeler içeren bir enerji incelenmesi ile 
işveren için uygulamaya yeterli detaylılıkta bir rapor 
ortaya çıkmaktadır. 

Bir ofis örneği potansiyel yaklaşımları ve tasarrufu 
daha iyi açıklamaktadır. 11m2’lik idari bir ofiste her biri 
4 ampül taşıyan iki adet aydınlatma armatürü bulun-
maktadır. Basit bir enerji incelemesi ile mevcut lam-
baların T8 olduğu, elektronik balastlar bulunduğu ve 
herhangi bir değişime gerek olmadığını söylenmekte-
dir. Daha kapsamlı bir enerji incelemesi IES standartı 
olan 323 – 753 lux’un çok üzerinde, 1.615 lux civarında 
ışık seviyeleri ölçmektedir. İnceleme, 8 ampulün dör-
dünün çıkarılmasını ve tek anahtar yerine iki armatüre 
çift anahtar kullanılmasını ve fotosel ile bu anahtarla-
rın kullanıcı tespiti yapmasını önermektedir. Sonuçta, 
genellikle 8 yerine yalnızca 2 ampül kullanıldığından 

Yerleşim

Mevcut Durum
Uygulanan Lamba veya 

Armatürler

Yeni 
Balatlar

Önerilen Kontrolleri

Lamba  
Modeli

Armatür 
Başına 
Lamba

Mevcut 
Armatür

Saat/
Gün 

(Orata-
lama)

Ortalama 
Işık 

Seviyesi 
(lux)

Uygulanan 
Lamba  
Modeli

Değişiklik 
yapılan 
armatür 
Sayısı

Zamanlayıcı 
Sayısı

Fotosel 
Sayısı

Hareket 
Sensörü 

Sayısı

Aynı Seviye 
Armatürler

Aynı Seviye 
Armatürler

SIR*

106 
Koridor

EXITINC 
20

1 1 24 0 EXITLED2 1 5.6

133 
Kazan 
Dairesi

F32T8 4 8 8 194 1 2 8 1.7

134 Trafo 
Odası

F40T12 2 8 8 269 F32T8 8 x 1 1 8 1.7

204 Ofis F32T8 4 2 7 592 1 2 2.2

205 Ofis F32T8 4 2 7 700 1 2 2.2

206 Ofis F32T8 3 4 7 1238 1 4 3.3

207 
Koridor

EXITINC 
20

1 1 24 0 EXITLET2 1 5.6

211 Ofis F32T8 2 3 7 592 1 3 1.6

213 Ana 
Lobi

FLOOD 
65

1 2 8 624 1 2 3.2

213 Ana 
Lobi

F32T8 2 6 8 624 1 6 3.8

213 Ana 
Lobi

F32T8 4 4 8 624 1 4 5.1

213 Ana 
Lobi

FLOOD 
65

1 3 8 624 22.2

Tablo 1. Mevcut Durum ve Öneriler. 
*SIR: Tasarruf/yatırım oranı

Kapsamlı Yaklaşım
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%70’ten fazla enerji tasarrufu ortaya çıkmıştır. Tasar-
ruf, sensörlerin ihtiyaç olmayan ampülleri kapatma-
sından dolayı oluşmaktadır. Çoklu değişiklikler (ampül  
azaltımı, kontrol, kullanıcı eğitimi) kapsamlı ve odaya 
özel yaklaşımlarla mümkün olmuştur. 

“Kapsamlı Enerji İncelesi” ne demektir? Kapsamlı 
enerji incelemesi; HVAC ünitesi, HVAC dağıtım sis-
temleri, bina zarfı iyileştirmeleri (duvarlar, pencereler, 
çatı, temel, izolasyon), aydınlatma, bilgisayar ve mut-
fak eşyaları gibi priz yükleri, işletme ve bakım iyileştir-
meleri, kullanıcı eğitimi gibi bütün enerji yüklerini ve 
donanımı içermektedir. Enerji incelemesi mahallere 
özel durumları yakalamalı ve açık iyileştirme örnekle-
ri ile raporlamalıdır. İyileştirmeler, yalnızca donanım 
verimliliğine değil, aynı zamanda donanımın gerekli 
ihtiyacı karşıladığına da odaklanmalıdır. Örneğin, yal-
nızca T12 ampülleri T8 ile değiştirmekle kalmayıp, aynı 
zamanda mahâllerin fazla aydınlatılmadığından da 
emin olmalıyız. Bir başka örnek olarak; yalnızca yüksek 
verimli kazanlar kullanmakla kalmayıp, yeni kazanın ih-
tiyaç fazlası olmadığından emin olmalıyız. 

Enerji denetimlerinde kapsamlı incelemeye yönelim, 
konutlarda 10 yıldan uzun süredir devam etmekte. 
Kazanlarda yanma testleri hatta klima cihazları ve ısı 
pompalarının gelişmiş testleri gibi HVAC sistemlerinin 

saha ölçümleri gitgide yaygınlaşmaktadır. Kanal kaçak 
testleri gibi hava dağıtım analizleri yaygınlaşmıştır. Ev 
aletleri gibi priz yüklerinin incelenmesi sık görülen bir 
durumdur. Kızılötesi sıcaklık ölçümleri ve hava kaçak 
testleri, bina zarfının ileri derecede analizinin önünü 
açmaktadır.  Sıkıştırılmış selüloz, sprey köpük gibi ileri 
düze yalıtım iyileştirme yöntemleri konut alanında ge-
lişmiş olsa da, ticari bina iyileştirmelerinde henüz yay-
gınlaşmamıştır. Bu teknolojilere ek olarak, modelleme 
alanındaki gelişmeler, saatlik enerji modelleri ve etkile-
şimli hesaplamaları yaygın hale getirmiştir. Teknisyen 
akreditasyonu da, enerji denetmeni eğitimi program-
ları gibi yaygınlaşmıştır. En iyi uygulamalar ve devam 
eden enerji korunumu araştırmaları yayılmaktadır. 
Ulusal bir enerji denetim standartı ortaya konmuştur 
[6]. “Binayı bütün olarak ele alma” konut alanında zo-
runlu hale gelmiş bir şiardır ancak ticari binalarda bu 
kadar yaygın kullanılmamaktadır. Kapsamlı inceleme, 
konutlarda enerji denetimlerinde neredeyse evrensel 
hale gelmiştir. 

Ticari ofis binalarında oda düzeyinde kapsamlı enerji 
incelemesi nasıl yapılmaktadır? En azından ışık sevi-
yeleri ve aydınlatma elemanları, kullanım programı ve 
doluluk oranına göre oda düzeyinde ele alınmalıdır. 
Mahâllere özel dağıtım sorunları ya da yanlış ayar-
lanmış sıcaklık kriterleri gibi HVAC konuları da ince-

Yerleşim

Önerilen Değişiklik Tasarruf Analizi

Aydınlatma 
değişimi

Lamba 
eksiltme

Kontrol

Yıllık 
Enerji 

Tasarrufu 
kWh/yıl

Yıllık 
Maliyet 

Tasarrufu 
$/yıl

Değişim 
Maliyeti

Basit Geri 
Ödeme, 

Yıl
SIR*

106 
Koridor

Çıkışın 
değiştirilmesi

166 28 115 4.1 5.6

133 Kazan 
Dairesi

Kullanıcı 
Sensörü, 

Zamanlayıcı
1754 167 1166 7.0 1.7

134 Trafo 
Odası

Lamba ve Bal-
ast değişimi

Kullanıcı 
Sensörü, 

Zamanlayıcı
1635 178 1225 6.9 1.7

204 Ofis Işık sensörü 376 36 194 5.4 2.2

205 Ofis Işık sensörü 376 36 194 5.4 2.2

206 Ofis Işık sensörü 564 54 194 3.6 2.2

207 
Koridor

Çıkışın 
değiştirilmesi

282 28 115 4.1 5.6

211 Ofis Işık sensörü 166 27 194 7.2 1.6

213 Ana 
Lobi

Işık sensörü 282 17 194 11.3 3.2

213 Ana
Lobi

Işık sensörü 658 62 194 3.1 3.8

213 Ana 
Lobi

Işık sensörü 877 83 194 2.3 5.1

213 Ana 
Lobi

Armatürlerin 
çıkarılması 
Işık sensörü

431 36 91 2.3 9.2

Tablo  2. Aydınlatma Sonuçları (Gerçek bir büyük bina denetiminden)
*SIR: Tasarruf/yatırım oranı
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lenebilir.  Ek olarak, bilgisayar ve mutfak cihazı gibi 
priz yükleri de mahâl bazında sınıflandırılabilir. Saha 
raporları, enerji deneticisine açık bir şekilde hangi iyi-
leştirmelerin ele alınacağına dair bilgi verecek şekil-
de hazırlanmalıdır. Her ne kadar her mahâlde ölçüm 
yapmak zaman alıcı gözükse de, veri girişi iyi organize 
edildiyse, büyük binalarda bile hızlıca tamamlanabilir.  
Bu şekilde analiz büyük oranda otomatik hale geldiği 
zaman, zamandan tasarruf artar.

Mahâle özel veri toplama daha hassas hesaplamalara, 
dahası, uygulamaya yönelik öneriler getirmenin yolu-
nu açmaktadır. Genel öneriler (“Bütün ışıklandırmala-
rın değiştirilmesi, IES standartlarında aydınlatma kon-
ması, fotosel uygulanması”gibi) yerine, mahâllere özel 
öneriler, bakım personeline veya iyileştirme müteahi-
tine daha net bilgilerle yol göstermektedir. Bir önceki 
örnekteki gibi tablolar yeterli bilgiyi vermektedir. Örne-
ğin;” Ofis 204: 4 lambalı 2 armatür, 2 lambalı T8 yüksek 
verimli balastlı armatürlerle değiştirilmeli, ikinci bir 
anahtar armatürlerin ayrı ayrı kontrolünü sağlamalı, 
pencereye yakın bir ışık sensörü ve kullanıcı sensörü 
kullanılmalı”.  

Ayrıntılı raporlarda enerji deneticisinin iyileştirme ta-
nımları detaylı olarak, tasarım mühendisi, mimar, mü-
teahhit veya inşaat yöneticisine dağıtılarak, aynı işin 
birden fazla yapılmasını olabildiğince azaltmalıdır. 

İyileştirmeler

Hangi iyileştirmeler ticari ofis binaları için en iyisidir? 
Ofis mahâllerinin kullanıcıya yönelik doğası talep kont-
rollü havalandırma, programlanabilir sıcaklık kontro-
lü, değişken dağıtım sistemleri (VAV hava sistemleri, 
değişken güçlü pompalar, vb.) gibi kullanıcı kontrollü 
sistemleri çekici hale getirmektedir. Geniş ofis alanla-
rı genelde yüksek soğutma yükü olan bina çekirdeği 
yapıları olarak ortaya çıkartmaktadır. Çoğu iklim böl-
gelerinde su çevrimli ısı pompaları gibi ekonomizerler 
çekirdek ısısını bina çeperinde kullanmak üzere geri 
kazanım sağladığından mantıklı olmaktadır. Yüksek 
verimli HVAC sistemleri de her zaman seçenekler ara-
sındadır. HVAC kontrollerine işletmeye yönelik düzen-
lemeler yapmak genellikle önemli tasarrufu getirir. 

Fazladan aydınlatmayı azaltmak genellikle gözden 
kaçan bir iyileştirmedir, dolayısıyla denetçinin cihaz 
çantasında bir ışık ölçerin bulunması gereklidir. Enerji 
kodları tipik olarak ofis aydınlatma gücü yoğunluğu ola-
rak 0.09 – 0.10 W/m2 gerektirse de [7], mevcut binalar 
genellikle çok daha fazlasını kullanmaktadırlar.  0.07 
W/m2 veya daha azına kolayca ulaşılabilir ve bir hedef 
olarak konulabilir. Bu seviyeler zamanla, bireysel ay-
dınlatma, günışığı kullanımı ile daha da düşürülebilir. 
Aydınlatmadan gelen bu tasarruf çekirdekli binalarda 

iklimlendirme kullanımının azalmasıyla büyümektedir. 
Yüksek tavanlı mahallerde avize tipi armatürler kul-
lanmak da enerji kullanım yoğunluğunu azaltacaktır. 
Enerji tasarrufu genelde görsel kalitenin yükselmesini 
sağlamaktadır. Koridor ve merdiven boşluklarında, 54- 
108 lux yeterli olmakta ve tipik olarak 24 saat kullanım, 
bu mahallerde boş zamanlarda aydınlatmayı kapatan 
kullanıcı sensörlerini mantıklı kılmaktadır. Düşük se-
viye aydınlatma güvenlik için sürekli açık bırakılabilir. 
Bilgisayar ve buzdolapları gibi priz yükleri, elektrik kul-
lanımına dahil olmakta ve bu cihazların şirket satın 
alma politikaları ile yüksek verimli versiyonları ile de-
ğişitirmeleri veya ekranları kapatmak, gibi yöntemlerle 
daha verimli kullanılmaları mümkündür. Priz yükleri 
enerji verimliliğinin kullanıcılar için cazip olmasını ge-
rektirmektedir. 

Kazan dairesinde kendilerini çoğunlukla rahat hisse-
den veya çiller ve havalandırma ünitesinden sorumlu 
olan mühendisler için bina zarfı iyileştirmeleri çoğun-
lukla garip gözükmektedir. Yüksek ofis binalarında 
zarf ile ne yapabiliriz? Baca etkisi ve benzer kaçaklar, 
pencere yalıtımı veya sızdırmaz pencere doğramaları 
ile veya binanın bölümlendirmesi (merdiven kovasının 
kapılarının yalıtımı gibi) ve diğer izolasyon yöntemleri 
ile azaltılabilir.  Bu tip iyileştirmeler aynı zamanda bina 
girişinde ve alt katlardaki hava akışından kaynaklanan 
kullanıcı rahatsızlıklarını görünür biçimde düşürecek-
tir. Pencere değişimleri veya ek pencereler kış ayla-
rında ısı kaybını yarı yarıya düşürebilir, benzer şekilde 
yazın ısı kazancını azaltabilir. İç ve dış gölgelikler gibi 
yaratıcı çözümler, yükleri ve ofislerdeki ışık parlama-
sını daha da azaltabilir. Duvar ve çatı izolasyonu dahi 
göz ardı edilmemelidir.

İki Örnek 

Biri yüzeysel, diğeri kapsamlı iki gerçek enerji deneti-
mi arasındaki karşılaştırma bu yaklaşımların farkına 
bakmamızı sağlayacaktır. Tablo 3’de bu iki inceleme 
özetlemektedir. 

Kapsamlı denetleme %46’lık bir tasarruf göstermekte-
dir. İlginç bir şekilde, bina sahibi tarafından uygulanan 
iyileştirmeler denetleme analizde tahmin edilenden 
daha yüksektir. Kazanın değiştirilmesi, pencerelerin 
değişimi, yazın çalışacak sıcak su ünitesinin kurulu-
mu, ısıtma ünitesinin bölümlere ayrılması nedeniyle ile 
gelen doğalgaz tasarrufu %53 olarak ölçülmüştür [5]. 
Bununla beraber, başka bir büyük ofis binasında yapı-
lan yüzeysel inceleme sadece %7 tasarruf belirlemiştir.  
Bazen ön denetim ya da detaylı denetimin başlangıcı 
olarak sunulan yüzeysel denetimler, bina sahibinin 
imaj için küçük tasarruflar yaparak ihtiyacını karşıla-
ması, büyük tasarrufların mümkün olmadığı görün-
tüsü, bina sahibini kapsamlı çalışmalardan vazgeçir-
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mesi, gelecek yıllardaki iyileştirmeleri engellemesi gibi 
riskler taşımaktadır. 

Bir diğer risk de enerji denetiminde tahmin edilen 
tasarrufun uygulamadaki farklılıklar nedeniyle yok ol-
masıdır. Bu riskler Şekil.1’de özetlenmektedir. Deneti-
min açık olmaması veya denetçinin enerji ölçütlerini 
kaçırması dışında, bina sahibinin bütün önerilen kuru-
lumları yapmaması, müteahhitlerin hataları veya bek-
lenenden az verimli sistemler kurması, enerji korunum 
sistemlerinin yanlış kurulması, yanlış işletme ve bakım 
riskleri de vardır. Kapsamlı denetim, bu tasarrufların 
uygulama ve denetim arasında yok olmasını engelle-
mek için en iyi yöntemdir. 

Sonuç olarak, %7 gibi küçük bir enerji tasarrufu görü-
nümü, gerçek tasarrufların, enerji kullanımının salınım 
gösterdiği bir binada, belirsizliklerin etkisi altında ölçü-
lememesi gibi büyük bir risk getirmektedir. 

Yüzeysel 
Denetim

Kapsamlı 
Denetim

Tasarruf yüzdesi %7 %46

Oda düzeyinde Hayır Evet

İyileştirme sayısı 8 12

Aydınlatma İyileştirmeleri Hayır Evet

HVAC Ünitesi İyileştirmeleri Hayır Evet

HVAC Takviyesi/Eksiltmesi Hayır Evet

Kontrol İyileştirmeleri Evet Evet

Sağlık/Güvenlik/Konfor 
İyileştirmeleri

Hayır Evet

HVAC Dağılım İyileştirmeleri Hayır Evet

Talep/Satın Alma Önerileri Evet Evet

Motor İyileştirmeleri Hayır Evet

Bakım Onarım Önerileri Hayır Evet

Sıvak Su Servisi İyileştirmeleri Evet Evet

Kullanıcı Eğitimi Önerileri Hayır Evet

Bina Zarfı (Yalıtım) Önerileri Evet Evet

Priz Yükü İyileştirmeleri Hayır Evet

Tablo 3. İki örnek ticari bina denetiminin karşılaştırılması

Örnek Çalışma

Başka bir örnek, denetleme ve kapsamlı bir incele-
menin yansıttığı tasarrufu göz önüne almaktadır [8]. 
New York’taki 7.154 m2’lik bir ofis binası yıllık 130.000 
$ elektrik 210.000$ gaz ve 340.000$ yakıt maliyetine sa-
hiptir. Kapsamlı bir enerji denetimi hepsi ömür- mali-
yet analizi testinden olumlu sonuç veren (SIR: tasarruf/
yatırım oranı birden büyük) 14 iyileştirme belirlemiştir. 
Önerilen iyileştirmeler HVAC ünitesi (yeni yüksek ve-
rimli kazanlar), HVAC dağıtımı (Yeni VAV sistemi, yük-
sek verimli motorlar, boru yalıtımı), HVAC kontrolleri, 

havalandırma (yeni enerji kazanımlı havalandırma sis-
temi), bina zarfı (kapı sızdırmazlığı, çift pencereler), 
ışıklandırma (lambaların azaltılması, değiştirilmesi ve 
kontrolü), ve eşyaları (aşırı büyük bir buz makinesinin 
değiştirilmesi, satış otomatlarında akıllı güç kontrolü) 
içermektedir.

Beklenen yıllık tasarruf 125.000$ veya %37’dir. Deneti-
min maliyeti yaklaşık 27.000$ olmuştur. Tahmin edilen 
denetim maliyetinin yıllık tasarrufa oranı 0.22’dir. Di-
ğer bir deyişle, enerji tasarrufları enerji denetimini 0.22 
yıl veya yaklaşık 2.6 ayda geri ödeyecektir. 

Denetim raporu mal sahibi için uygulamada kullanış-
lı olabilecek ayrıntıyı, örneğin 32 motorun tamamının 
değişim detayları (yeri, yük tanımı, beygir gücü, sayısı, 
mevcut verim, tavsiye edilen minimum verim), 20 say-
falık “mahâllere özel aydınlatma önerileri” gibi bilgiler 
içermektedir. 

Yüzeysel bir denetimin 5.000$ gibi bir maliyeti olaca-
ğı ve bir önceki örnekte görüldüğü gibi yıllık %7’lik bir 
tasarruf sağlayacağı veya aynı binaya uygulandığında 
yıllık 24.000$’lık bir kazanç sağlayacağı tahmin edil-
mektedir. Ancak yüzeysel bir incelemenin gizli mali-
yeti, denetimin uygulama için yeterli veriyi vermemesi 
ile ortaya çıkmaktadır. Uygulama detay çalışması, bir 
mühendis veya müteahhit firma tarafından, fazladan 
bir 5.000$’a mâl olabilmektedir. Bu durum denetim 
artı uygulama çalışması yıllık tasarruf oranını kapsam-
lı analizin neredeyse iki katı olan 0.42’ye çekmektedir. 
Kapsamlı denetim aynı zamanda incelenen ve daha 
fazla tasarruf imkânı olan altı iyileştirmeyi de sunmak-
tadır. Ancak bu iyileştirmeler ömür / maliyet analizinde 
olumlu sonuç vermemektedir. Bunlar soğutma ünitesi 
değişimi, çatı yalıtımı, elektrikli ısıtmayı gazlı sistemle 
değiştirmek (elektİriğin gaza göre daha maliyetli olma-
sı ile) ve sıcak su sistemi iyileştirmeleri gibi iyileştir-
melerdir. İyileştirmeleri öncelik sırasında koyarak (uy-
gulama maliyeti bazında, tahmin edilen yıllık kazanç, 
tahmin edilen ömür, maliyetsiz değişimler, vb. değer-
lendirilmesi), kapsamlı denetim bina sahibinin tavsiye 
edilmeyen iyileştirmeleri yaparak kötü ekonomik karar-
lar vermesini de engellemektedir. 
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Hazırlanmış Yöntemler

Önceden hazırlanmış bir dizi yöntem enerji deneticisi-
nin büyük binalardaki işini kolaylaştırabilir. 

• Saha çalışmasından önce faturaların incelenmesi.  
Mevsim, yakıt, bina ve ölçülere göre tasnifi. Enerji 
kullanımındaki anormalliklerin aranması ve alışıl-
mamış enerji yükleri ve tasarruf fırsatlarının değer-
lendirilmesi. 

• Saha incelemesi için telsiz veya cep telefonu kul-
lanan iki kişinin çalıştırılması. İyi bir kombinasyon, 
HVAC sistemleri ve kontrollerine hakim bir mühen-
dis ve bina zarfı, aydınlatma ve priz yüklerini iyi bi-
len bir teknisyen olabilir. 

• Yanlış ayarlanmış kontrol verileri benzeri yan-
lış HVAC sistemlerinin aranması. (Sıcak soğuk 
su ayarları, mahâl sıcaklıkları, havalandırma 
programları,vb.) 

• Bir veri toplama planına sahip olunması saha çalış-
ması için gerekli zamanın ayrılması. Bir günlük bir 
süre  iki kişilik bir takım için büyük bir ofis binasın-
da genelde yetersiz olmaktadır. 

• Küçük bir el çantası veya kemere sığabilecek el 
aletlerinin bulundurulması; kızılötesi termometre, 
CO2 ölçer, ölçüm cetveli, ölçekli planlar, ışık ölçer-
ler, ışıklandırma yükü ölçerler gibi.

• Bina çalışanlarının işe dahil edilmesi, zaman çizel-
gesi, kontroller, verimsiz enerji kullanımı gözlemleri 
gibi ölçücü sorular sorulması.

• Saha çalışmasından sonra, derhal bina tanım rapo-
runun ve incelemek için düşünülen iyileştirmelerin 
yazılması. Bu adım final raporunun başlangıcı ol-
malıdır. Daha önemlisi, bir süpervizörün ya da ça-
lışma arkadaşının gözden kaçan bir şeyi erkenden 
yakalama şansını vermektedir. İlk çalışmada bütün 
fırsatların tanımlanması, analizin rapor bittikten 
sonra tekrarlanmasını engelleyecektir. .

• İyileştirmelerin modellenmesinden önce enerji mo-
dellerinin tarifelere göre kalibrasyonu 

• Modellemede, iyileştirmeler arasındaki etkileşimle-
rin de göz önüne alınması 

• Her iyileştirme için sağlık ve güvenlik konuları, kon-
for etkileri, işletme, bakım gibi maliyetsiz getirilerin 
tanımlanması. 

• Yakıttaki enflasyon, para değerinin zamana göre 
normallenmesi, tasarruf/yatırım oranı gibi ömür-
maliyet yöntemlerinin kullanılması. Bu yöntemler, 
maliyet ve kârların basit bir geri ödeme hesabından 
daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak-
tır. 

Referanslar

[1] Energy Information Administration, Office of 
Energy Markets and End Use. Forms EIA-871A, C, and 
E of the 2003 Commercial Buildings Energy Consump-
tion Survey.

[2] Mazzucchi, R.P. 1992. “A guide for analyzing and 
reporting building characteristics and energy use in 
commercial buildings.” ASHRAE
Transactions 98(1):1067 - 80.

[3] Ganji, A.R. 2002. “Investment grade energy audit.” 
25th World Energy Engineering Congress.

[4] 2003 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, 
Chapter 35, Energy Use and Management, p. 35.14.

[5] Off ice Energy Audit and Follow-up Analysis, Itha-
ca, N.Y. 2008.

[6] Residential Energy Services Network. 2008. Natio-
nal Standard for Home Energy Audits.

[7] ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2004, Energy 
Standard for Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings, Tables 9.5.1 and 9.5.2.

[8] Office Energy Audit, Lansing, N.Y. 2006.

49







TTMD  Kasım • Aralık  2011

Makale • Article
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1. Giriş

Yüksek performanslı binalar için, ortak bir ölçümleme 
setinin kullanılması ve sonuçların anlamlı karşılaş-
tırma kriterlerine karşı raporlanması esastır. Bu tür 
protokollere, ölçülen performans, tasarım niyet ve bek-
lentilerine uymadığı zaman, bina tasarımcıları ve işlet-
mecileri için pratik geribildirim vermek için de ihtiyaç 
vardır. ASHRAE, ABD Yeşil Bina Kurulu (USGBC) ve 
Yeminli Bina Hizmetleri Mühendisleri Enstitüsü (CIB-
SE) tarafından ortaklaşa yazılmış bir kitap olan Ticari 
Binalar için Performans Ölçümleme protokolleri 1, bu 
boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Ticari Binalar için Performans Ölçümleme Protokol-
leri, binanın operasyon ve bakım planı kapsamında; 
neyin ölçümleneceğini, nasıl ölçümleneceğini (ens-
trümantasyon ve uzaysal çözünürlük) ve hangi sıklıkla 
ölçümleneceğini tanımlamaktadır. Performans kate-
gorileri; enerji, su, ısıl konfor, IAQ, aydınlatma ve akus-
tikleri içermektedir. Ölçümleme protokolleri, üç seviye-
de geliştirilmiştir: temel (düşük maliyetli ve basit), orta 
(orta seviye maliyetli ve orta beceri seviyeleri) ve ileri 
(yüksek maliyetli ve doğruluk, uzmanlar tarafından ger-
çekleştirmesi gereken). üç seviyede bina ve uygunluk 
kriterleri karşılaştırıldığında, tutarlı performans karak-
terizasyonu için gerçekçi seçenekler sunulmaktadır.

Temel protokoller; kolaylıkla-gerçekleştirilmesi ve bü-
tün bina için, performansın bir başlangıç resmini veren  
düşük-maliyetli tedbirler almak amacıyla tasarlanmış-
tır. Bu ölçümleme sonuçları, daha ileri seviye ölçümle-
meler için gerekçe oluşturduğu zaman; orta seviye pro-
tokoller, genel anlamda aylık aralıklarda olmak üzere, 
ana sistem seviyelerindeki bina performansı üzerine 
daha fazla veri sağlamaktadır. İleri protokoller; bir bi-
nanın performansı üzerine daha fazla bilgiyi veya genel 
anlamda, sistem veya donanım seviyelerindeki, günlük 
veya haftalık bir frekansta algılanmış bir problemi de-
ğerlendirmeyi isteyen bina sahipleri ve yöneticileri için, 
daha fazla detaylı ve kapsamlı analizleri önermektedir.

Çalışmalar göstermiştir ki, arka plan sesleri, konuşma 
mahremiyeti ve ortam gürültüsü, yüksek performanslı 
binalardaki bir numaralı şikâyet konusudur. 2-5 Resim 
1; yüksek performanslı binaların büyük bir örneğindeki  
çalışma ortam memnuniyetinin bina sakinlerince do-
kuz farklı bakış açısıyla derecelendirmesini karşılaştır-
maktadır. Akustik kalitesi en yakın öğe olan termal ra-
hatlığa nazaran, neredeyse beş sefer daha kötü olacak 
şekilde derecelendirilerek, en zayıf özellik olarak ortaya 
çıkmıştır.
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Ticari Binalar için Performans Ölçümleme Protokolle-
rinin akustiklere olan yaklaşımları; protokollerin üç se-
viyesi ve bunların karşılaştırma değerlendirmeleri dâhil 
olmak üzere, daha sonra tartışılacaktır.

Resim 1. Ortalama sakin anket skorları

Ses Derecelendirme Sistemlerinin Tanımlanması

Ağırlıklı Ses Seviye (dBA)

İnsan kulağının tepkisini farklı ses frekanslarına simü-
le etmek için, ölçümlenmiş ses basıncı seviyelerini de-
ğiştiren sistem (Resim 2). 

Gürültü Değerlendirme Ölçütü (GDÖ)

63 Hz ila 8.000 Hz arasındaki oktav bant ses basınç 
seviyeleri eğrilerinin serileridir (Resim 3). Bu eğriler 
nominal olarak, 1940’lardan kalan eşit ses yüksekliği 
eğrilerini esas kabul etmektedir. Bir oktav bant seviye-
sinin teğet olduğu en yüksek GDÖ eğrisi, GDÖ derece-
lendirmesine teğet olmaktadır.

Oda Değerlendirme Ölçütü (ODÖ)

16 Hz ila 4.000 Hz arasındaki oktav bant ses basınç se-
viyeleri eğrilerinin serileridir (Resim 3). 250 Hz altında 
‘‘gürültülü’’ ve 1.000 Hz üzerinde ‘‘tıslamalı’’ olarak 
faktörlerle birlikte, oktav iniş çizgisi başına 5 db değeri-
ni, derecelendirme için esas kabul etmektedir. 

Dengelenmiş Gürültü Kriteri (DGK)

16 Hz ila 8.000 Hz arasındaki oktav bant ses basınç se-
viyeleri eğrilerinin serileridir. Bu eğriler GDÖ eğrileriyle 
benzer olmakla birlikte, frekans kademesinde ayarlan-
mıştır ve nominal olarak, modern eşit ses yüksekliği 
eğrilerini esas kabul etmektedir.

Temel Seviye Ölçümlemeleri

Ticari binaların akustik performansını değerlendirmek 
için önerilen temel metotlar, binada fark edilen akustik 
problemleri tanımlamak için bir çalışan anketini ve kul-
lanıma açık yerlerdeki A-ağırlıklı ses basınç seviyesinin 
(dBA içindeki Leq) anketini içermektedir. Ses seviyesi 
anketi, bir oda içindeki arka plan gürültüsünün basit ve 
hızlı değerlendirilmesini sağlamaktadır. Akustik testte 
sınırlı eğitimli personel, bu anketi gerçekleştirebilmek-
tedir. Amaç; çalışma ve iş performansı ile oteldeki ve 
benzeri yerlerdeki uyumayı ve rahatlamayı etkileyebile-
cek, akustik rahatsızlığı değerlendirmektir.

Çalışan anketi, CBE anketi gibi bir araştırmayı kulla-
narak gerçekleştirilmelidir.6 CBE anketi, akustikler 
üzerine çeşitli sorulara sahiptir. Çalışanlar uzman 
yardımına gereksinim duymaksızın eş zamanlı olarak 
çalışan anketini alabildikleri için, bir ses seviyesi an-
ketine nazaran, çalışan anketi, bir binadaki daha fazla 
yeri kapsamaktadır.

Ölçümlemeler

Ses seviye anketi, sakini bulunulan bütün yerlerdeki 
A-ağırlıklı ses basıncı seviyelerini (dBA içindeki Leq 
açısından) ölçümlemelidir. Daha açık alanlar için; bu 
alanların ‘‘en gürültülü’’ yerleşimleri de dâhil olmak 
üzere, çeşitli ölçümlemeler gerçekleştirilmeli ve arit-
metik olarak ortalanmalıdır. Oda gürültü ölçümleme-
leri için, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) 
tarafından geliştirilme kapsamındaki bir standardın 
anket metodu kullanılmalıdır. Prosedürün daha evvelki 
bir taslağı, ASHRAE Teknik Komite 2.6, Ses ve Vibras-
yon web sitesinde bulunmaktadır.7 

Ses Testleri Süresince Koşullar

Ses ölçümleme testleri; normal kararlı-durum koşulu-
na olabildiğince yakın olarak çalışan, HVAC sistemli 
boş odalarda gerçekleştirilmelidir. HVAC içermeyen 
ilgili bütün ses-üreten donanımlar, ölçümlemeler süre-
since kapatılmalıdır. Şayet oda boşaltılamıyorsa, sakin 
sayılarının ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılı 
notları kayıt edilmelidir.

Dış kaynaklardan (örneğin; uçak, cadde trafiği, çim 
biçme makineleri) kaynaklanan gürültü olabilece-
ği endişesi mevcut ise; bu durumda test, bu sesler 
maksimum noktada olduğu zaman çizelgelenmelidir. 
Şayet pencereler havalandırma için kullanılıyorsa; bu 
durumda ölçümlemeler, pencereler açıkken ve kapa-
lıyken gerçekleştirilmelidir.
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Bu ölçümlemeler için gerekebilecek, donanım ve öl-
çümleme gereksinimleri ile test raporu gereksinimleri 
hakkında daha detaylı bilgiler, Ticari Binalar için Per-
formans Ölçümleme Protokollerin de mevcuttur.

Değerlendirme / Karşılaştırma

Çalışan anketi sonuçları, CBE veri tabanında kayıtlı 
benzer binalardan alınan sonuçlarla karşılaştırılmalı-
dır. 8

Ses seviye ölçümlemeleri, Ticari Binalar için Perfor-
mans Ölçümleme Protokollerindeki, kullanım amacı-
na bağlı özellikli yerleri esas kabul eden Tablo 3-10 1 
içindeki gürültü kriterleriyle karşılaştırılmaktadır. En 
düşük A-ağırlıklı ses seviyesi, ideal bir akustik ortamı 
göstermektedir. En yüksek değer, orta seviye ölçümle-
meler kullanılarak daha ileri değerlendirmenin öneril-
diği seviyeyi göstermektedir.

Orta Seviye Ölçümlemeleri

Ticari binaların akustik performansının orta değerlen-
dirmesi, arka plan gürültüsünün doğru değerlendiril-
mesine ve çalışanı bulunulan odalardaki yankılanma 
zamanına gereksinim duymaktadır Amaç; çalışma ve 
iş performansı ile konuşmayı ve telefon iletişimi dinle-
me koşullarını etkileyebilecek, akustik rahatsızlığı de-
ğerlendirmektir.

Resim 2. A-ağırlıklı eğri

Gürültü Değerlendirme Ölçütü Eğrileri (GDÖ)

Oktav Bant Merkez Frekansı (Hz)

Oda Değerlendirme Ölçütü (ODÖ)

Oktav Bant Merkez Frekansı (Hz)

Resim 3. Ses değerlendirme ölçütü eğrileri
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Ölçümlemeler

Ölçümlemeler, akustik testte eğitimli personeller, 
akustik teknisyeni veya ses basınç seviye ölçümleme-
lerinde özel eğitimli personel gibi, tarafından gerçek-
leştirilmek zorundadır. Arka plan gürültü ölçümleme-
leri, oda ses testi metodunun mühendislik seviyesi 
derecelendirmelerini esas kabul etmelidir. 9 Prosedür, 
oktav bantlarındaki arka plan gürültüsünün ölçülmesi 
için, mikrofon yerleşimlerini ve ölçümleme sürelerini 
belirlemek amacıyla daha özenli yaklaşıma gereksi-
nim duymaktadır. Bir yerdeki akustik emilimin dolaylı 
ölçümlemeleri olan yankılanma zamanı ölçümlemele-
rine, anlaşılabilirlik gibi konuşma iletişim sorunlarını 
değerlendirmek için gereksinim duyulmaktadır.

Tablo 1. Orta seviye ölçümlemeler için önerilen ses kriterleri. 1

Enstrümantasyon

Gürültüyü ve yankılanma zaman ölçümlemelerini elde 
etmek için ölçümleme enstrümanları; IEC 616721-1 10 
kapsamında tanımlandığı üzere, Tip 1 ses seviye ölçüm 
cihazı ve ANSI S1.43 11 ve ANSI S1.11 12 kapsamın-
daki en güncel versiyonlarda tanımlandığı üzere, Tip 1 
spesifikasyonları için bulunan gereksinimleri karşıla-
mak zorundadır. 

Şayet oda kullanımı; konferans odaları, arama merkez-
leri vs gibi iyi konuşma iletişimine gereksinim duyuyor-
sa, yankılanma zamanı ölçümlenmelidir. Yankılanma 
zamanları, 100 ila 4.000 Hz arasındaki bir oktavda veya 
üçte bir oktavda hesaplanabilmektedir. Periyodik öl-
çümlemelere; çalışan anketleri ortamın değiştirilmesi-
ni önermedikçe, gereksinim duyulmamaktadır.

Ses Testleri Süresince Koşullar

Temel seviye için; ölçümlemeler süresince odanın bo-
şaltılması ile beraber normal HVAC çalışma koşulları 
ve pencerelerin durumu dâhil olmak üzere, takip edil-
melidir.

Ölçümlemeler

Arka plan gürültüsü, çalışanların bulunması muh-
temel ölçümleme noktalarında ve kulak seviyesinde 
ölçümlenmelidir. (Örneğin, özel ofislerdeki masların 
önünde ve oturulan konumlara yakın).odada En az üç 
farklı yerde ölçümleme yapılmalıdır.

Yankılanma zamanı RT60, oda içerisine yerleştirilmiş 
mikrofonla ve gürültü kaynağıyla ölçümlenmektedir. 
İki metot kullanılabilmektedir: Test ve Materyaller için 
Amerikan Derneği (ASTM) E2235-04el ile uygun bir şe-
kilde, bir darbe uyarım metodu veya kesintili gürültü 
metodu. 13 RT60; ses girişi sonlandıktan sonra, oda içi 
sesin 60 dB değerine düşünceye kadar geçen zaman-
dır. 

Test raporları için bu ölçümlemeleri ve gereksinimleri 
hakkındaki ayrıntılar, Ticari Binalar için Performans Öl-
çümleme Protokolleri’nde mevcuttur.

Oda Tipleri/Uygulamalar ODÖ/GDÖ/DGK T60, s

Dışarıdaki Ortam

Ulaşım taşıt gürültüsü Uygulanmaz Uygulanmaz

Komşu mülkiyetteki Bina 
panjurları ve dışarıdaki 

ekipmanlar
Uygulanmaz Uygulanmaz

Apartmanlar ve Kondominyumlar 30 < 0.6

Oteller/Moteller

Kişisel odalar veya süitler 25 ila 35 < 0.6

Toplantı/ziyafet odaları 25 ila 35 < 0.8

Koridorlar ve lobiler 35 ila 45 Uygulanmaz

Hizmet/destek alanları 35 ila 45 Uygulanmaz

Ofis Binaları

Yönetici ve özel ofisler 25 ila 35 < 0.6

Konferans odaları 25 ila 35 < 0.6

Telekonferans odaları ≤ 25 < 0.6

Ses maskelemesiz açık 
plan ofisler

≤ 40 < 0.8

Ses maskelemeli açık plan 
ofisler

≤ 35 < 0.8

Koridorlar ve lobiler 40 ila 45 Uygulanmaz

Hastaneler ve 
Klinikler

Özel odalar 25 ila 35 < 0.6

Koğuşlar 30 ila 40 < 0.6

Ameliyathane odaları 25 ila 35 Uygulanmaz

Koridorlar ve lobiler 30 ila 40 Uygulanmaz

Mahkeme Salonları

Güçlendirilmemiş 
konuşma

25 ila 35 < 0.7

Güçlendirilmiş konuşma 30 ila 40 < 1.0

Sanat Gösteri 
Merkezleri

Tiyatrolar, konser ve resital 
salonları

25
Uygulamaya 
göre değiş-
mektedir

Laboratuarlar

Minimum konuşma iletişi-
miyle test/araştırma

45 ila 55 < 1.0

Aşırı telefon kullanımı ve 
konuşma iletişimi

40 ila 50 < 0.6

Camiler,Kiliseler, 
Havralar

Kritik müzik programlarıyla 
genel kurullar

25 ila 35
Uygulamaya 
göre değiş-
mektedir

Okullar

Sınıflar 25 ila 30 < 0.6

Konuşma güçlendirmeli 
geniş ders odaları

25 ila 30 < 0.7

Konuşma güçlendirmesiz 
geniş ders odaları

≤ 25 < 1.0

Kütüphaneler 30 ila 40 < 1.0

Kapalı Stadyumlar, 
Jimnastik Mer-

kezleri

Jimnastik merkezleri ve 
kapalı yüzme havuzları

40 ila 50 < 2.0

Konuşma güçlendirmeli 
geniş oturma-kapasiteli 

yerler
45 ila 55 < 1.5

ASHRAE (2007 d), ASA (2008), ANSI (2002) ve CEN (2007) kapsamından alınmıştır
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Konuşma Mahremiyeti

Mahremiyet İndeksi 
(Mİ)

Mİ = (1-Aİ)
(Aİ = Artikülâsyon 

İndeksi)

%100 – %95
%95 – %80

%80 – %60
<%60

Gizli Konuşma 
Mahremiyeti

Kesintisiz (Normal, 
Açık

Plan Ofis) Konuşma 
Mahremiyeti

Zayıf Konuşma 
Mahremiyeti

Mahremiyetin olmayışı

İhtiyaç duyulan mahremiyetin derecesi, oda kullanımına bağlı olmaktadır: 
çalışanlar etkili bir şekilde çalışmak için kesintisiz mahremiyete ihtiyaç 

duyarlarken; müdürler gizli mahremiyete ihtiyaç duymaktadır vs.

Konuşma Anlaşılabilirliği

Konuşma İletim 
İndeksi

(Kİİ)

1.0 – 0.75
Mükemmel 

Anlaşılabilirlik

0.75 – 0.60
İyi Anlaşılabilirlik

0.60 – 0.45 Kabul edilebilir 
Anlaşılabilirlik

<0.45 Zayıf Anlaşılabilirlik

Konuşma anlaşılabilirliğinin istenen seviyesi, kullanılan yere bağlı 
olmaktadır: Sınıflar Mükemmele ihtiyaç duymakta, konferans odaları iyiye 
ihtiyaç duymakta, genel ofisler kabul edilebilir şekilde çalışabilmektedir.

Akustik Ayırım

Gürültü İzolasyon 
Sınıfı (GİS)

Standartlaştırılmış 
Seviye Farkı,

DnT,w

Değişmektedir Değişmektedir

Akustik veya konuşma mahremiyeti için odalar arasında ihtiyaç duyulan 
ayırma; odalardaki arka plan sesine, odalardaki konuşma seviyesine 
veya gürültü kaynaklarına ve istenen mahremiyetin derecesine bağlı 
olmaktadır. Akustik ayırım aynı zamanda, ulusal ve lokal yasalara da 
tabi tutulabilmektedir. Yürürlükteki düzenlemelere veya talimatlara 

danışılmalıdır.

Değerlendirme / Karşılaştırma

Orta seviye ölçümlemelerin sonuçları, Tablo 1.1 üze-
rinde gösterilen kriterlerin kademesiyle karşılaştırıl-
malıdır. En düşük GDÖ/ODÖ değerleri, ideal akustik 
ortamı göstermektedir ve en yüksek değerler, ortam 
gürültüsünün kabul edilemez olduğu maksimum sevi-
yeyi göstermektedir.

250 ila 4.000 Hz arasındaki bütün oktav bantları içinde 
ölçümlenmiş yankılanma zamanı (yaklaşık 0.1 saniye-
ye yuvarlanmaktadır), belirtilmiş kriterlere karşı değer-
lendirilmelidir.

Akustik performans kriterleri, bu odalardaki oda tipi ve 
faaliyetler yönünden değişmektedir. Herhangi bir tica-
ri bina, kabul edilemez bazı yerlere ve kabul edilemez 
diğer öğelere sahip olacaktır. Binalar için herhangi bir 
derecelendirme şeması, bu hususu göz önünde bu-
lundurmak zorundadır. genel kabul görmüş kural; arka 
plan gürültü ölçümlemelerinin %80 ila %90 seviyesin-
de kabul edilebilir bulunduğu zaman, binanın da kabul 
edilebilir olarak dikkate alınabilmesidir.

İleri Seviye Ölçümlemeleri

LEED için akustik performansın yüksek seviyelerini 
karşılama durumunda olan binalar; bu tasarım amaç-
larının karşılanmış bulunduğunun kanıtı olan daha 
yüksek seviyeleri sağlamak gereksinimi duymaktadır. 
Benzer şekilde; bir veya daha fazla ileri seviye ölçümle-
meler, performansın en yükseğini vadetmek amacıyla, 
orta seviyenin ilerisine gereksinim duyabilmektedir. 
İleri seviye ölçümlemelerin özellikli amaçları, konuşma 
mahremiyetini ve ses izolasyonunu temin etmektir.

Ölçümlemeler

Oda kullanımı, gereksinim duyulan ölçümlemelerin 
türlerini belirlemektedir. Konuşma iletişimi; tiyatro-
lar, ders salonları, mahkeme odaları, video konferans 
alanları ve vb. kritik dinleme yerleri için önemlidir. Ko-
nuşma mahremiyeti tedbirleri; gizli bilgilerin tartışıl-
dığı açık ofisler, özel ofisler ile hastanelerde ve diğer 
işletmelerde kullanılan odalar için önemlidir. Duvarlar 
ve zeminler üzerinden ses iletimi; apartmanlarda, otel-
lerde ve okullardaki odalar için önemlidir. Okullarda, 
hastanelerde ve özel ofislerdeki gibi iç odalar arasın-
daki ses ayırımı kritik olduğu zaman; bitişik odalar 
arasındaki ses ayırımı ölçümlenmelidir. Bina dış zarfı 
ses izolasyonun etkilendiği durumda; açık pencereler 
veya dışarıdaki ulaşım gürültü kaynaklarının sorun teş-
kil ettiği otoyollara yakın olan yerler, tren veya otobüs 
güzergâhları üzerindeki binalar, çevresel gürültüden 
akustik ayırım ölçümlenmelidir.

Bu, İleri seviye ölçümlemeler için gereksinim duyan 
kapsamlı bir liste kullanımı olmamakla birlikte; daha 
fazla dikkate ihtiyaç gösteren yerlere karşı bir kılavuz-
dur. İleri ölçümlemeler için ihtiyaç, bina sahipleri ve 
tasarım uzmanları tarafından dikkatli değerlendirmeye 
ve muhakemeye gereksinim duymaktadır. Ticari bina-
ların performansını değerlendiren ileri seviye metotlar, 
deneyimli akustik danışmanlar tarafından gerçekleşti-
rilmek zorundadır. İleri seviye ölçümlemeler, orta sevi-
ye ölçümlemelerle birlikte; konuşma mahremiyetinin, 
konuşma iletişiminin ve gürültünün izolasyonunun 
doğru şekilde değerlendirilmelerini sağlamaktadır.

Tablo 2. Konuşma iletişimi için önerilen ileri ölçümlemeler kriterleri 1
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Enstrümantasyon

Orta seviye ölçümlemeler için açıklanan enstrüman-
tasyon, ileri ölçümlemeler için açıklanan gereksinimle-
rin birçoğunu yerine getirmektedir. Bazı ölçümlemeler, 
bilgisayar-tabanlı yazılıma veya bir bilgisayar tabanlı 
analiz sistemine gereksinim duyabilmektedir. İki lokas-
yondaki eş zamanlı ölçümlemeler, cephe izolasyonu-
nun değerlendirilmesine gereksinim duymaktadır. 

İyi konuşma iletişimine gereksinim duyan oda kulla-
nımları, yankılanma zamanının ölçümlenmesine ge-
reksinim duymaktadır. Bu ileri seviye ölçümlemeler 
için gereksinim duyulan beceri, bir akustik danışma-
nın kullanılmasını gerektirir. Periyodik veya yinelenen 
ölçümlemelere; en güncel çalışan anketi (temel sevi-
yeye bakınız, yukarıda) akustik ortamın başlangıçtaki 
değerlendirmelerden farklılaştığı bilgisini vermedikçe, 
genel olarak gereksinim duyulmamaktadır.

Metrikler

Konuşma Mahremiyeti. Açık plan ofis konuşma mah-
remiyetinin ölçümlemeleri, ASTM E1374-06 15 ve 
ASTM E1179-87 16, ASTM E1130-08 14 kapsamına 
göre gerçekleştirilmektedir. Konuşma mahremiyeti, iki 
metrik vasıtasıyla derecelendirilmektedir: direk olarak 
hesaplanan Artikülâsyon İndeksi (ANSI S3.5-1997 17) 
ile Artikülâsyon İndeksinden (Aİ) türeyen Mahremiyeti 
İndeksi (Mİ); Konuşma mahremiyeti, ASTM E1130 14 
metotlarını takip eden açık plan yerleri için veya ASTM 
E336 18 kapsamına göre kapalı alan yerleri için, direk 
olarak ölçümlenebilmektedir.

Konuşma Anlaşılabilirliği. Konuşma anlaşılabilirliğini 
ölçümleyen dört standart test metodu bulunmaktadır: 
Konuşma Anlaşılabilirlik İndeksi (KAİ), 19 Konuşma 
İletim İndeksi (Kİİ), Hızlı Konuşma İletim İndeksi (HKİİ) 
20 ve Konuşma Müdahale Seviyesi (KMİ). 21

Ses İzolasyonu. Akustik mahremiyet, iki kategoride 
farklılaşmıştır: dışarıdan geçen kamyonlar ve çalan te-
lefonlar gibi araya giren gürültünün engelenmesi veya 
konuşmalarınızın ve başkalarının konuşmalarının din-
lenmemesi. Duvarlar, pencereler ve kapılar gibi birçok 
bina elemanının performansı, imalatçılar tarafından 
laboratuar ortamında test edilmektedir. ASTM E90-
2009 22 kullanılarak ölçümlenen ses iletim kaybı verile-
ri, ASTM E-413-04 23 kullanılarak derecelendirilen Ses 
İletimi Sınıfını (SİS) hesaplamak için kullanılmaktadır. 

Laboratuar derecelendirmeleri, bir binanın başlangıç-
taki tasarımı için yardımcı olmakla birlikte; içteki alan-
lar arasındaki ses izolasyonunun veya dışarıdan içeriye 
alanların ses izolasyonunun saha ölçümlü değerlen 
 

dirilmesinde kullanılmamalıdır. Gürültü azaltma(GA) 
amaçlı odalar arasındaki ses izolasyonunun saha  
ölçümlemesi, ASTM E336 18 kapsamına göre ger-
çekleştirilmektedir. GA verileri, bir Gürültü İzolasyon 
Sınıfı (GİS) derecelendirmesini hesaplamak için kulla-
nılmaktadır. Avrupa’da; ISO 140-4 24 ve ISO 717-1 25 
tarafından belirlendiği üzere, Standarlaştırılmış Seviye 
Farklılığı (DnT,w), sahadaki odalar arasındaki hava kay-
naklı ses yalıtımını ölçümlemek için kullanılmaktadır.
Binaların dışarından-içeriye olan ses izolasyonunun 
saha ölçümlemesi, ASTM E966 26 kapsamına göre 
gerçekleştirilmektedir. Dışarından-İçeriye İletim Sınıfı 
(DİİS); üçte-bir oktav bant gürültü azalmasının cephe 
elemanları vasıtasıyla dönüştürülmesi ve bunların bir 
A-ağırlıklı ses seviyesine dönüştürülmesiyle, sonrada, 
bu seviyenin A-ağırlıklı temel eğri seviyeden çıkartılma-
sıyla bulunmaktadır. Farklılık, DİİS olmaktadır.

Değerlendirme / Karşılaştırma Değerlendirmesi

İleri seviye ölçümlemelere; özel konuşma iletimli, ko-
nuşma mahremiyetli veya ihtiyaç duyulan ses izolas-
yonlu odalar için gereksinim duyulmaktadır. İleri seviye 
akustik ölçümlemelere gereksinim duyan herhangi bir 
yer, Tablo 2 (Sayfa 34) 1 üzerinde belirtilmiş önerilen 
kriterleri karşılamalıdır. Şayet karşılamıyorsa, oda ve 
bina, tasarlanan kullanım için elverişli olarak dikkate 
alınmamaktadır.
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TASARRUF  VE TEKNOLOJİ
HARİKASI

MODÜLEX YER TİPİ YOĞUŞMALI PAKET KAZAN
( YER TİPİ KAS KAD )

-   Modulex kazanlar diğer kazanlara oranla daha sessiz çalışmaktadır.

-   Modulex kazanların boyutları, diğer kazanlara oranla daha küçüktür.

-  Modulex kazanların işletme ve test basınçları, diğer kazanlara  oranla daha   
  yüksektir.  

-  Modulex kazanlar bacalı ve hermetik ola-rak farklı mekanlarda kolayca kurulabilir   
    ve kullanılabilir.

-   Modulex kazanların gövdeleri birden fazla modülden imal edilmiştir.   

-  Modulex kazanların gövdeleri Al.Mg.Si. alaşımlarından imal edilmiştir.

-  Modulex kazanlar düşük ısıda yüksek verimle çalışmaktadır.

-  Modulex kazanlar su,elektrik,gaz,atık gaz, basınç,yüksek ısı vb.güvenlik 
    sistemlerine sahiptir.         

-  Modulex kazan modüllerinden birinde veya bir kaçında arıza oluşması halinde 
    diğer modüller arızalı olan modülün kapasite yükünü paylaşarak çalışmaya 
    devam eder.

-  Modulex kazanlara çok kısa sürede,kolay-ca bakım yapılabilmektedir.

-  Modulex kazanların modüllerinde yanma yukarıdan aşağıya doğru,  ısıtma ise 
   aşağı-dan yukarıya doğru gerçekleşmektedir. 

-  Modulex kazanlar diğer kazanlara oranla daha az miktarda suyu, daha geniş bir 
   yüzeyde daha kısa bir sürede ısıtmaktadır.   

-  Modulex kazan modüllerinin E8 kontrol paneli sayesinde birbirlerinden bağımsız 
  olarak ( kaskad ) çalışmaktadır.

-  Modulex kazan modülleri alanın ısı ihtiya-cına göre kapasitesini azaltabilir veya 
  artırabilir.

-  Modulex kazanlarda iç ve dış ortam ısı de-ğerleri E8 kontrol paneli üzerinde 
  regüle edilerek ortalama bir değer tespit edilir ve böylece  ekonomik bir ısıtma 
  sağlar.

DOĞSAN ISI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.          Agah Efendi Sok. No: 7/ B   Ulus - ANKARA          Tel: 312 309 4750    Fax: 312 309 86 91
www.dogsanisis.gen.tr
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