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Oteller ve Mekanik Tesisat
Mehmet Okutan

Oteller mekanik tesisatın birçok yönüyle kar-
maşık bir şekilde ortaya çıkabildiği sofistike 
yapılardır. Tasarımından işletmeye alınmasına 
kadarki süreçte, diğer yapılarda pek karşımıza 
çıkmayan sayıda uzman ve yorumcu, yapı sis-
temlerinin nihai hale getirilmesinde çeşitli roller 
alırlar. Bu çerçevede, yatırım boyutu itibariyle 
otel mekanik sisteminin gerekli konfor, hijyen 
ve güvenliği sağlamada başarıya ulaşabilmesi, 
esas itibariyle bu planlama ve imalat süreci-
nin iyi yönetilmesine bağlı olmaktadır. Yapının 
mekanik sistem seçimlerinde belirlenecek kri-
terler, gerekli görülecek sistem düzeyi ve oto-
masyon, ileride sistemin kolay işletilebilmesi, 
enerji tasarrufu yapabilmesi, bakım yapılabil-
mesi ve nihayetinde kullanıcının memnun kala-
bilmesine yöneliktir. 
Oteller en basit tarifi ile farklı türden konaklama 
ihtiyaçlarını gideren yapılardır. Günümüzde otel-
ler çok çeşitlidir. Bu çeşitlilik, otelin bulunduğu 
yere, kullanım tarzına, hizmet kapsam ve düze-
yine, kalitesine, kullanıcılarına, işletmecilerine 
göre değişkenlik gösterir. Kimi zaman bir çadır-
dan hallice doğa ile içiçe basit yapılar olarak 
kar şımıza çıkarken, kimi zaman da kalabalık bir 
şehrin en sıkışık yerine, onlarca katlı bir gökde-
lenin en tepesinde uzay gemilerini aratmayacak 
teknolojileri içeren şekilleri ile dikkat çekerler. 
Mekanik tesisat ister istemez tekno lojinin kulla-
nımı ile ilgili olduğundan, bu yazı daha çok ikin-
cisini, yani modern şehir merkezlerinde bulunan 

bol donanımlı otelleri ele almaktadır. 
Modern bir şehir oteli, konaklama dışında başka 
önemli fonksiyonlar da ihtiva eder ve bu fonk-
siyonlar otelin bir yatırım olarak kendini ras-
yonalize edebilmesi için önemli birer unsurdur. 
Konaklamanın dışında modern şehir otellerinde 
kimi zaman büyük konferans, toplantı ve balo 
imkanları, kimi zaman da önemli ölçekte sağlık 
kulüpleri bulunur. Ayrıca otelin sadece yemek 
değil, sundukları ortam ve tecrübe ile ‘spesi-
yal’ yönleri öne çıkmıs restoranları, çoğu zaman 
oteller için çok önemli birer parçadır. 
En sofistike halleri ile, olabildiğince çok fonksi-
yon içeren oteller, sundukları hizmet çeşitliliği 
ve seviyesine istina den beş yıldızlı olarak anı-
lırken, yine şehirlerde standart konforlu ama 
temiz bir konaklama ve basit bir kahvaltı suna-
cak şekilde işadamlarına yönelik nitelikleri ile 
ön plana çıkarlar. Özelliği ne olursa olsun otel 
mekanik tesisat sistemlerinin öncelikli amacı 
otelin kullanımına yönelik konfor, hijyen ve 
güvenliği sağlamaktır.

» » »

Su Şartlandırmanın Enerji 
Verimliliğine Etkisi
Sema Çelebi

Mekanik tesisatlarda akışkan olarak suyun kul-
lanılması suyun yapısına özgü olarak bazı risk-
leri de ortaya çıkar maktadır. Su, içinde bulun-
duğu mekanik yapı ile sahip olduğu fiziksel/
kimyasal koşullara bağlı olarak korozyon ya da 
çökelti oluşturma arasında salınım yapmaktadır. 
Bu oluşum mekanik bölümlerin yararlı ömürlerini 
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kısıtla makta, aynı zamanda enerji, su, işgücü 
maliyetlerini etkilemektedir. 
Bu çalışmada, ısıtılarak veya soğutularak sıvı veya 
gaz fazında kullanılan suyun,üretilmesini sağlayan 
cihazlar ve kullanım noktalarına ulaştırılmasında 
kullanılan mekanik tesisatlarda meydana getirebi-
leceği korozyon, depozit ve biyolojik etkilerin en 
aza indirilmesi veya ortadan kaldırılmasının eko-
nomik olarak getirileri incelenmiştir. Kim yasal su 
şartlandırma programları ile ekonomik faydanın 
yanında insan sağlığına zarar verebilecek maddele-
rin de giderilmesi sağlanmaktadır. 
Su şartlandırma programlarında kullanılan kimya-
salların sisteme uyumluluğunun yanı sıra düzenli 
takip progra mı ile desteklenmesi de çok önem-
lidir. Takip programları ile sistemler hem fizik-
sel hem de kimyasal analiz yön temleri ile kontrol 
edilmelidir. Aynı zamanda sistem çalışma prog-
ramları; sayaç notları, çalısma saatlari, çizelge 
olarak tutulmalıdır. Unutmamak lazım ki ölçüle-
meyen hiçbir değer iyileştirilemez. 
Su şartlandırma mekanik tesisatın geleceğidir.

» » »

Enerji Tasarruflu Yurt Binaları
Glenn FRIEDMAN
Çeviren: Nejat DEMİRCİOĞLU

Kaliforniya’daki Central Valley dünyadaki 
en verimli zi raat alanlarından birisidir. Yazın 
38ºC’lik sıcaklıkla bu rası bir bitki cennetidir. Bu 
vadide bulunan Kaliforniya Üniversitesi (UC) 
Merced kasabasındaki onuncu yer leşkesinde 
çalışmaları başlatmış, sürdürülebilir bina lara ilgi-
nin giderek artmaya başladığı bir dönem olan 
2005’te iki öğrenci yurdu inşa edilmiştir.
2003’teki ilk gelişme aşaması dört projeden 
oluşmak tadır: bir merkezi enerji santrali (cent-
ral plant) ve ilgili altyapısı, bir kütüphane, bir 
bilim laboratuvar binası ile sınıf ve büro mahal-
lerini içeren bir akademik bina. İkin ci aşama, bir 
öğrenci yurt kompleksi ile bir rekreasyon binası 
içermektedir. Üçüncü aşama ise bu makalenin 
konusu olan iki adet Sierra Terrace yurt bina-
sını konu edinmektedir. Enerji veriminin öne-

mini vurgulamak üzere, değişik bina türleri için 
yoğun pik soğutma he deflerini içeren yerleşke-
içi enerji kullanım kuralları saptanmıştır. Konut-
sal binalar için ilk soğutma bütçe si 93 m2 için 
2.46 kW (0.7 ton-soğutma3) ya da 38 m2/kW 
olarak saptanmıştır. 
Sierra Terraces projesine ilişkin gereklilikler 
düşük yükseklik, 350 yatak ve Gümüş-LEED3 
gereklilikleridir. (New Construction, Sürüm 
2.1). Tasarım ekibinin baş langıç çalışmaları, 
tasarımla ilgili bir dizi yoğun tasa rım tartışma-
larını ve tasarım ekibinin birlikte yaptığı top-
lantıları içermiştir. Tasarım ekibi düşük-enerji 
ta sarım kavramını benimsemiş fakat bu, üni-
versitenin soğutma hedefi ile çelişik bir durum 
yaratmıştır. Karar vermeye yardımcı olması için 
tasarım süreci içerisinde enerji simülasyonu ve 
yaşam-çevrim analizi yapılmış tır.
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Geleceğe Dönüş: 1980’lerde 
Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji 
Kullanım Yoğunluğunun 
Azaltılması
Caroline PAQUET
Çeviri: Güven ÖĞÜŞ

Bugün Kanada Ulusal Bankası Kulesi, inşa edil-
diği 1980’lerdeki durumuyla karşılaştırıldığında 
daha çok çalışan barındırmakta ve daha fazla 
bilgisayar yükü kaldırmaktadır. Yapıldığı zama-
nında 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 bulu-
nan iki bina bir birlikte kompleks oluşturmak-
tadırlar. Toplamda iki kule, paylaşımlı alanlarla 
(termal tesis, otopark alanı, retail, vb.) bera-
ber 223.000 m2 alan kaplamaktadır. Bu makale, 
yalnızca 66.223m2’lik ofisler, veri merkezleri ve 
yeni bir konferans salonundan oluşan Kanada 
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Ulusal Bankası binasını ele almaktadır. Günlük 
kullanım 3.500 tam zamanlı çalışan, ortalama 
500 ziyaretçiye ulaş maktadır. 
Projenin ana amacı, enerji kullanım yoğunlu-
ğunu (EKY) azaltmak ve orijinal tasarımdaki 
697.507 kJ/[m2.yıl]’a ulaşmaktır. Amaca ulaş-
mak, iç mekan hava kalitesinin artırılmasını, 
ofislerin yoğunlaştırıl masını, bilgisayar yükleri 
ve yeni kat planlarını içeren bir modernizasyon 
yönergesini içerir. Mevcut donanı mın kullanımını 
optimize etmeye ve temel donanımla rın değişi-
mini azaltmaya karar verilmiştir.

» » »

Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının 
Kontrol Edilmesi
Colin GENGE 
Çeviri: Nejat DEMİRCİOĞLU

İnsanlar yıllarca yüksek binalardaki hava sızın-
tısı için bir standart geliştirmeyi konuştular 
ama şimdiye kadar hiç kimse bir şey yapmadı. 
ABD Askeri Mühendisler Heyeti, bütün binala-
rının 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 sızın-
tısı kontrol standardının benimsenmesi ile baş-
lanabilir. Birkaç grup, değişik nedenlerle yüksek 
binalarda hava sızıntısının kontrolünü değerlen-
dirmektedir. 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 
ekstrapolasyonla genişle tilmektedir. Bina göv-
desinin kontrol önlemleri, ve 2005 ASHRAE 
Handbook - Fundamentals bu hava kaçağın da 

enerji tasarrufu ve yağmur geçiş testi bakımın-
dan 75 Pa değerini temel almaktadır. Meseleyi 
daha kar maşık hale getiren değişik birimler, bir 
standardı diğe rine dönüştürmeyi güç hale getir-
miştir. Hava sızıntısını her durumda aynı işlem-
lerle ve aynı bi rimlerle ölçmek kuşkusuz uygun 
olacaktır. Her üç ya rarı da aynı anda elde ede-
bilmek için hava sızıntısı ko nusunda bütün 
bağımsız bölümlerde enerji tasarrufu, yangında 
duman kontrolü ve kirletici kontrolü yönün den 
genel bir ‘geçer/ geçmez’ ölçütü oluşturulabilir.

» » »

Büyük Ticari Ofis Binalarında 
Enerji Denetimi
Ian SHAPIRO 
Çeviri: Güven ÖĞÜŞ

Ofis binaları, Amerika Birleşik Devletlerinde 1.1 mil-
yar m2 alanı ile en büyük ve 1.2EJ* enerji harca-
ması ile en çok enerji harcayan bina türüdür. Ayrıca, 
büyük binalar bütün bina tipleri arasında en yük-
sek 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 bina-
lar, sıkışma etkileri, atış fanları yüksek basınç hava 
dağıtım sistem leri arasındaki etkileşimler dolayı-
sıyla 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 denetici-
leri saha verisi içerisinde kaybolabilir. Ofislerinde 
HVAC bileşenleri ile ilgili veriler, mekân detayları 
ve potansi yel geliştirmeler ile ilgili kafası karış-
mış denetmenler görülebilir. Denetimin büyük-
lüğü, zaman zaman az sayıda iyileştirmeyle sona 
eren denetmen bıkkınlığına sebep olabilir. 
Bazen, kontrollü havalandırma veya soğutma 
ünitesi geliştirmeleri, güneş enerjisi sistemleri 
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planı kapsamında; neyin ölçümleneceğini, nasıl 
ölçümleneceğini (ens trümantasyon ve uzay-
sal çözünürlük) ve hangi sıklıkla ölçümlenece-
ğini 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 karşılaş-
tırıldığında, 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 seviye-
lerindeki bina performansı üzerine daha fazla veri 
sağlamaktadır. İleri protokoller; bir bi nanın per-
formansı 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, yük-
sek 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 ter-
mal ra hatlığa nazaran, neredeyse beş sefer daha 
kötü olacak şekilde derecelendirilerek, en zayıf 
özellik olarak ortaya çıkmıştır.
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Kojenerasyon Sistemleri ile 
Yerinde Enerji Üretimi
Sinan PRAVADALIOĞLU

gibi ilgi çeki ci ileri düzeyde geliştirmelerle ilgili 
çözümler, enerji deneticilerinin daha çok ilgisini 
çekmekte ve cephe (sızdırmazlık, pencereler, 
yalıtım), aydınlatma, bakım/ işletme gibi sorun-
ları arka planda bırakmaktadır. Bü tün bu sorun-
lar, işverenlerin kapsamlı analizlere para harca-
mayacağı 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. 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. Genel yapılan hatalar, sorun-
ları birleştirebilir. Basit ön etüdler sınırlı iyileştirme 
önerileriyle 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 retro-
fit teknolo jilerin göz önüne alınamaması gibi bir-
çok ortak hatayı ortaya çıkarmaktadır.

» » »

Akustik Performans Ölçümleme 
Protokolleri
Neil MOISEEV
Çeviri: Yaşar Behiç OKAN

Yüksek performanslı binalar için, ortak bir 
ölçümleme setinin kullanılması ve sonuçların 
anlamlı karşılaş tırma kriterlerine karşı raporlan-
ması esastır. Bu tür protokollere, ölçülen perfor-
mans, tasarım niyet ve bek lentilerine uymadığı 
zaman, bina tasarımcıları ve işlet mecileri için 
pratik geri bildirim vermek için de ihtiyaç var-
dır. 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 amaçla-
maktadır. Ticari Binalar için Performans Ölçüm-
leme Protokol leri, binanın operasyon ve bakım 
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Kojenerasyon, bileşik ısı-güç üretim sistem-
leri CHP (Combined Heat and Power), elektrik 
ve buharın aynı enerji kaynağından, aynı anda 
üretildiği modüler yapılı santrallerdir. Elekt-
rik üretiminde açığa çıkan atık ısı değerlendi-
rilerek enerji verimliliği artırılır ve konvansiyo-
nel sistemlere göre enerjiden daha fazla yarar-
lanılması sağlanır. Enerji tüketildiği yerde üre-
tildiğinden, iletim ve dağıtım hatlarında oluşan 
kayıplar ortadan kalkar, şebekeden etkilenme-
den, kesintisiz ve kaliteli bir elektrik arzı işlet-
mede kullanıma sunulur. Arıza ve bakım mali-
yetleri düşer. Elektrik, sıcak su ve buharın 
tümünün kullanılması halinde yatırım maliyeti 
kısa süre içinde karşılanmaktadır.

» » »

Hastane ve AVM’lerde 
Kojenerasyon Uygulamalari ile 
Sistem Kapasite Seçiminde 
Optimizasyon
Özay KAS

Yaşamımızın vazgeçilmez parçası olan hasta-
nelerin ve AVM’lerin verdiği hizmet seviyesi ile 
paralel olarak sağladığı iç hava kalitesinin elde 
edilmesi enerji harcamalarının önemli bir kıs-
mını oluşturmaktadır. Hastanelerin ve AVM’lerin 
ısıtma-soğutma ile elektrik tüketimi ihtiyaçları, 
gaz motorlu kojenerasyon ünitelerinin sağla-
dığı kullanılabilir elektrik ve ısı enerjisi oranla-
rına uygun paralellik göstermektedir. Hastane-
ler ve AVM’ler bu açıdan kojenerasyon uygu-
lamaları için en uygun tesislerin başında gel-
mektedir. Kojenerasyon sistemlerinin doğasın-
dan gelen belirli bir kapasite aralığında çalışma 
zorunluluğu ile özellikle hastane, otel, alışve-
riş merkezi, iş merkezleri gibi hizmet binaları-
nın gün içi ve mevsimsel etkilere bağlı olarak 
elektrik, soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarının değiş-
kenlik göstermesi; sistem kapasitesinin belir-
lenmesinde optimizasyon yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Temel felsefesi tasarruf sağlamak 
olan kojenerasyon sistemlerinin etkin ve verimli 

hizmet vermesi için öncelikli olarak sistem 
kapasitesinin doğru belirlenmesi gerekmekte-
dir. Oluşturulan analiz ve etüd tekniği ile yük-
sek doğrulukta optimizasyon yapmak mümkün-
dür. Böylece önemli ekonomik tasarruflar vaat 
eden kojenerasyon sistemlerinin doğru seçimi 
ile gereksiz yatırımların önüne geçilebilecek ve 
yatırım geri ödeme süreleri en aza indirilebile-
cektir. 70 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’de 
kojenerasyon sistemlerinin hastaneler başta 
olmak üzere alışveriş merkezi, otel gibi hizmet 
tesislerinde geniş yelpazede uygulama potan-
siyeli mevcuttur. Yaşam kalitesi ve standardı-
nın her geçen yıl arttığı ülkemizde kojeneras-
yon sistemlerinin potansiyeli önemli ekonomik 
tasarruflar vaat etmektedir.

» » »

Binalarda Kojenerasyon 
Sistemleri, Paket Tipi 
Kojenerasyon ile Elektrik ve Isı 
Üretimi
Şaban DURMAZ

Gazla çalışan kojenerasyon ünitesi (KÜ) aynı 
anda ısı ve elektrik üretir. Bu üniteler, konut 
amaçlı binalarda ve ticari/endüstriyel işletme-
lerde kullanılmak üzere tasarlanırlar. Isıtma 
tarafında, KÜ kazan ile birlikte çalışır. Isıtma 
suyunun ve evsel sıcak suyun sağlanmasında 
her iki ısı üretici de ısıtma sistemine bağla-
nır. Genellikle kapasitesi küçük olan bu üniteler 
kurulduğu binada kullanılması amacıyla elektrik 
üretirler. Bu işlem sırasında üretilen ısı, nere-
deyse hiç kayba uğramadan, ısıtma için kullanı-
lır. Ortaya çıkan elektrik enerjisi tüketilemezse 
şebekeye verilir.
Konut amaçlı ve ticari/endüstriyel binalarda paket 
tipi KÜ günümüzde tercih edilmektedir. Elekt-
rik enerjisi göreceli olarak küçük ünitelerde üretilir 
ve açığa çıkan ısı uzun hatlar boyunca kaybolmak 
yerine doğrudan binada kullanılabilir. Buna ilave 
olarak, elektrik enerjisi dağıtımından doğan kayıp-
lar ortadan kalkar. Mini KÜ toplam verimi % 96 
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şıldığı zamanlarda kullanıcılar kendi disiplinlerine 
diğer disiplinlerin projelerini link olarak alıp çalı-
şabilirler. Böylece Revit üzerinden farklı disiplin-
lerin objelerinin birbiriyle çakışıp çakışmadığını 
rahatlıkla denetleyebilirler.
Revit, BIM platformunu destekleyen yazılımlar-
dan biridir. Bunun dışında IFC (Industry Founda-
tion Class) standardını destekleyen diğer yazı-
lımlar ile ortak çalışabilir. (Örn; ArchiCAD)

» » »

Isı Pompası Sistemleri
Şaban DURMAZ

Bu makalede çeşitli ısı pompası tiplerinin 
çalışma prensipleri, günümüzde uygulamada en 
çok tercih edilen elektrik tahrikli kompresörlü 
ısı pompalarının enerji kaynaklarına göre kul-
lanımı ve buna yönelik tasarım ipuçları anlatıl-
maktadır.

» » »

Akustik ve Difüzörler ile Klima 
Elemanları
Numan ŞAHİN

Klima sistemlerinde “Akustik” değerlerin öne-
mine az dikkat ediliyor olması, gelişmiş ülke-
lerde gelişmiş standartlara ve rehber kitaplara 
rağmen; ülkemizde önemli proje ve uygulama-
larda, cihaz - ürün seçiminde çoğunlukla akus-
tik ses değerlerinin önemsenmemesi önemli bir 
sorundur. Konunun anlaşılması ve neden böyle 
bir akustik kaygı gerekir sorusunun cevabı için; 
Tanımlar ve terminoloji; Standartlara uygun 
tesbit edilmiş ses seviyelerinin ne kadar olması 
gerektiği, ürünler üzerinde yapılmış laboratu-
var çalışmaları ve abaklar incelenmiştir. Bilinen 
bilgilerin orjinal ve kolay bir sunumu yanında, 
deneyimleri ve uygulama konusundaki pratik 
bilgileri içermektedir. Önemli ve örnek binalarda 
yapılan araştırmalar ile kötü uygulama sonuçları 

mertebesine kadar ulaşabilmektedir. Bir KÜ ekono-
mik olması ve yüksek verimle çalışabilmesi açısın-
dan, cihazın mümkün olduğunca uzun süre çalış-
ması gerekmektedir. Bir KÜ ne kadar uzun süre 
bir sisteme ısı ve elektrik enerjisi sağlarsa, kendini 
o kadar kısa sürede amorti eder. Bu nedenle “Isı 
öncelikli” bir işletme şekli tercih edilmelidir.
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Revit
Ümit BALABAN

1997 yılında Charles River Software, ProEngineer 
yazılımını geliştiren Irwin Jungreis ve Leonid Raiz 
tarafından kurulmuştur. İlk olarak mimarlar için 
gereksinim olan bir parametrik modelleme plat-
formu oluşturulmuştur. Revit, ProEngineer gibi 3B 
kavramlardan oluşmakta ve buna ek olarak daha 
çok Model Kavramları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Revit Platformu ve yapı bilgi modelleme (BIM) ile 
mimarlar ve yapı mühendisleri koordinasyon hata-
larını en aza indirebilirler. Bunlara ek olarak BIM 
platformu kullanıcılarına tasarımları için daha iyi 
karar verme ve performans analiz desteği sağlar.
Revit, BIM modellerini saklamak için .RVT 
dosya formatını kullanır. Tasarımlar, duvar, 
kapı, kanal, boru ve mekanik ekipmanlar gibi 
3B objeler ile oluşturulur. Revit içinde kullanı-
lan 3B objeler (Kanal, duvar, boru, kapı vb.) 
birer “Family” olarak anılır. .RFA formatında 
saklanıp, tasarımın herhangi bir aşamasında 
.RVT dosyasının içine çağırabilir ve kullanılabilir. 
Daha kontrollü ve doğru çalışabilmeyi sağla-
mak için Revit’de tek dosya ile çalışılır. Böylece 
sunum için hazırlanılan planlar, kesitler, görü-
nüşler, lejantlar veya metrajlar tek bir dosya 
içinde saklanır. Böylece kullanıcının istediği bir 
veriyi 3B model üzerinden çekmesi veya oluş-
turması her zaman mümkün hale gelir. Revit’in 
içinde oluşturulan planlar, kesitler, paftalar 
veya metrajlar, tasarımlarda kullanılan objeler 
ile her zaman tam bir koordinasyon içinde çalı-
şırlar. Aynı proje üzerinde çoklu disiplin ile çalı-
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görülmekte ve alınacak dersler çıkarılmaktadır. 
Yapılardaki iyi ve kötü örnekleri değerlendire-
rek; işyeri konforuna ve iş verimsizliğine ilişkin 
görüşler ile maddi kayıpların neler olabileceği 
aktarılmaktadır. Yüksek ses seviyesinin zarar-
ları arasında, sağlık konularının önemi de vur-
gulanmıştır. Klima sistemlerinde standartlara 
uygun hedefler ile bu bildiri kapsamında ince-
lenerek üzerinde durulan difüzör, susturucu ve 
VAV gibi belirli ürünlerin seçimi, uygulanması 
ve ses seviyeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıl-
mış, abaklardan doğru seçimin önemi ve pratik 
bilgilerle, çalışma yöntemi vurgulanmıştır. Bilim 
ve tekniğe, standartlara uygun klima sistemle-
rine haiz yapıların ve kongre merkezi, otel, iş 
merkezi gibi ticari binaların akustik konfor ve 
çalışanlar üzerindeki verimliliği toplam kaliteyi 
etkilemekte; fakat çözümü en baştan proje ve 
uygulama aşamasında düşünülmelidir.

» » »

Şebeke Suyu Basıncının Su 
Tüketimi Üzerindeki Etkileri
Seyfi ŞEVİK

İklim değişikliği, kuraklık ve su tasarrufunun 
öneminin her geçen gün daha fazla hissedilme-
siyle ve bilinçlenmenin bir sonucu olarak suyu 
verimli kullanma gereksinimi ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada, basıncın su tüketimi üzerindeki 
etkileri yanında ayrıca yurtiçi ve yurtdışı şebeke 
uygulamaları incelenmiştir. Şebekeye veya 
dahili su tesisatlarına basınç düşürücüler takıla-
rak veyahut da debi düzenleyici armatürler kul-
lanılarak basıncın su tüketimi üzerindeki etkisi 
indirgenerek su tasarrufu sağlanabilir. Mevcut 
basıncın basınç düşürücü ile makul bir değere 
(tesisat uç malzemelerin yüküne göre) düşü-
rülmesiyle her bina için % 5-10 oranında tasar-
ruf sağlanabilmektedir. Basıncın düşürülmesiyle 
tesisatta laminer bir akış oluşmakta, kavitasyon 
ve gürültü oluşumu ortadan kalkmakta, koroz-
yon ve kayıplar azalmaktadır.
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