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YÜKSEK YAPILARDA iKLiMLENDiRME VE ZONLAMA 

Celal OKUTAN 

ÖZET 

Eski Mısır Medeniyet! öncesi, Nil vadisinde 6000 yılda 6 m. yüksekliğe ancak erişen yapılar, 
çağımızda Chicago'daki Sear-Tower lle 500 m. yüksekllğe ulaşmış bulunmaktadır. 

Şehir merkezlerinde arsalardan yoğun biçimde yararlanma arzusu yüksek yapıları zorunlu 
kılmıştır. Uygarlığın gelişimine paralel teknolojik değişim sürdükçe; Insanoğlu şehirlerde 

mevcutlardan dalıla yüksek gökdelenleri dikmeye mecbur kalacaktır. 

Yüksek yapı, değf>şlk fonksiyonlan Içeren kompakl bir yapı kompleksldlr. Mühendislik 
sorunlan büyük, konfor standartlan yüksek, güvenlik, sağlık, hljyenlk şartları zorunlu, Işletme 
ve bakımı zor ve pahalı yapılardır. 

Yüksek yapılarda lklimtendirmenln önemi büyüktür. Her birinin kendine özgün sorunları 

dil!i(ate alınarak uygulanabilinecek lkllmlendirme sistemlerinin ana prensipleri bu tebliğde 

örnekleriyle açıklanmıştır. 

GiRiŞ 

ileri teknolojinin akti almaz gelişimi, modem yapt sorun/amu çözmüş, toplumsal yönden 
işlevsel ve ekonomik, yaşam bakiintndan güvenceli, /ıijyenik, sağltklt, konfor/u, güzel, heyecan 
verici çevreler yaratan yüksek yapt örneklerini vermiştir. New-York gibi çarptk fakat aktlct, Chicago 
gibi mitriari değerleri içeren görkemli, Kuala Lunıpur gibi çevre ile uyumlu ve güzel gökdelen 
örnekleri, düriyanm /ıer köşesinde Toronto, Madrid, Frankfurt, Moskova, Pekin, Tokyo, Sidney ve 
benzeri b(JylJk şehirlerde görülebilir. Ülkemizde bu tür uygulamalar son ytllarda istanbul, Ankara, 
Mersin ve kmir bilyükşehirlerinde başlatmştlf. 

Çok kat/1 yapt teknolojisinde, şehireilik ve mimar/tk yönünden geçerli standartlar yam s1ra, 
yapmm bütün mütıendisli~ servislerinin diğer yaptiara ktyasen daha miikemmel, doğru ve sağftk/1 

olması ger~kir. Bu nedenle uluslararast düzeyde; 12 ila 16 kattan yüksek yapilar için afet, yangm, 
sağlik, hijyenik koşullan belirleyen zorunlu standartlar ortaya konmuştur. 

Mekanik Tesisat yönünden, çok kat/1 yüksek yapt; 16 kattan fazla yaklaşik 45-50 metre 
manometrik yüksekliğin üstündeki yaptlardlf. Bu ana kriter dişmda yüksek yapt!ar, dağarım 

olanaklanndan yoksun, mikro klima imkanlanndan kopuk yaptlardlf. Bu yaptiann değişik 

fonksiyonlan içermesi, içinde yaşayan ve çalişan insaniann çokluğu, modern ve yapay yapt 
bileşenleri ile iç ortam havasmt en kirli, sağltkstz düzeye çtkarmaktadlf. Bu nedenle; ileri 
telMo/ojinin her türlü imkanlan ile donatt/tp liiks, konforlu ve cazip modern yapt inşaast zorunlu 
olmaktadir. 

Yüksek yaptlarm, büyük inşa alamm içermesi. çok maksatti ve değişik fonksiyon/ara hizmet 
etmesi, servis ve hizmet sürelerinin farkltltklan, giinün saatlerine göre değişken tstl yükleri 
nedeniyle, enerji üretim ve kul/ammmda aktlct ve profesyonel mühendislik hizmetini gerektirir. 
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Yüksek yap1/ar; kompakt yap1 olmanm avantaji yams1ra, konfor düzeyinin yüksekliği, güvenlik, 
sağlik koşullan nedeniyle yatmmda pahalid1r. 

Çağ1m1zda konfor, 20. yüzyil başlarmda tamm/andiği tarzda •insanm bulunduğu çevreden 
rahatsiz olmamasi" şeklinde tammlanmamaktadJr. Konfor; ISI, rutubet, taze hava, gürültü, titreşim, 

h1z, tozsuz/aşma, koku, sağlik, güvenlik, hijyenik koşullarm ortaya koyduğu standart parametreler 
d1şmda estetik, güzeiiik, rahat/ik, huzur gibi etkenleri içeren efektif koşullarta tarif/enen, insanm 
yaşma, cinsiyetine, işine, sağliğma, kültür ve görgüsüne, ekonomik düzeyine göre sm1flanan bir 
olgudur. Bu nedenle, yüksek yapilarm tasanmmda doğru analiz ve kriterlerin yap1/masJ, uygun 
sistemlerin seçilmesi gerekir. Bu yak!aş1mm kaynaği ISI bilim ve tekniğine dayali kaynak/ardir. 
Bu dökümantasyon, y1llarm araştirma ve geliştirme çabalan sonucu tecrübe ve deneyimlerle 
beslenmiş olup, uygarliğm h1n ile gelişmiş sistemleri içerir. Bu gelişimin amac1, insanoğlunun 

konforudur. 
Yüksek yapilarda arzulanan konforu sağlayan yap1m süreci içinde tasanm, en önemli 

mühendislik hizmetidir. Mesleklerin saçaklamp iç içe girdiği ve konutarmda uzmanlaştiği 

çağ1m1zda tasanm bir ekip ürünü olmaktadir. Bu olgu içinde iklimlendirme tasanm konsepti; 
etken parametre/ere göre değişken analiz ve kriterleri içeren sağlik/i bir tasanm olmalidir. 

KONUNUN ÖNEMi 

Mühendislikte tasanm "Bilimsel bir sanat" t1r. Tekno/ojide yaratJCJ/Jk; bilinen şeyleri yeni 
koşullara göre en uygun tarzda bir araya getirebilmek ve sistemin esas/anm kurmak anlammda 
kul/am/ir. Uzman1Jğ1 gerektirir. Tasanm, dip/oma yetkisinin çok üstünde, tecrübe ve uygulama 
bazma dayali profesyonel bir mühendislik hizmetiyle oluşur. Özellikle, yapilarda ik/imlendirme 
sistemlerinin tasanm esas/an; araştJrnıa ve geliştirme sistemleri ile çok çabuk değişmektedir. 

Uluslararasi düzeydeki ilgili mülıendislik kuruluşlanmn tasanma kaynak olan dökümantasyon, 
norm, stanc!art ve yönetmelikler bütün a/tematif yöntemleri, tasanm usullerini belirlemiş olmakla 
beraber lıiç bir tarzda yeniliklere SJfJ/r ve yasak getirmemiştir. Bu ortam projecilere, sonuçta 
arzulanan güvenlik ve konforu sağlamak kaydwla, karşilaştiği projenin en uygun sistemini tasartama 
imkam sağlamaktadir. 

Ülkemizde; profesyonel mülıerıdislik uygulamas/ gerçekleşmediğinderı, bir çok tasanm dip/oma 
yetkisi ile uzman olmayarı elemarılar taratmdan yönetmelik ve basit şartnameler çerçevesinde 
yapiimakta, uzman olmayanlar taratmdan tetkik ve tasdik edilmektedir. Bu nedenle, tasanmm 
gelişimini smJr!amaktadJr. 

Tasanm esas/an (Concept'i) yatmm verileri, kul/amcl istekleri, zorunlu standartlar ve norm 
esasianna bağmı/1 kalmarak projeci taratmdan yapilan design analiz ve kriterlerine göre belirlenir. 
Bu tasanmda en biiyük kaynak, bilim ve teknikdir Dökümantasyon; mimari ve diğer projelerle birlikte, 
ISI bilim ve tekniğini, çevre yasa/amu, malıal/i imar nizarn ve yönetmelik/erini, şartnameleri, DIN, 
ASHRAE ve benzeri kuruluşlarm standartlanm içerir. Aynca, zorunlu standart olarak güvenlik, 
yangm, sağlik ve lıijyenik koşullar ile kabul edilebilinecek konfor düzeyi dikkate almmalidJr. 

YÜKSEK YAPILARDA iKLiMLENDiRME SiSTEMLERi 

Biiyük yap1/arda, özellikle yüksek yap1 komplekslerinde tesisat sistemlerinin tasanm1, 
uygulanacak lıavalandJrnıa ve soğutma sistemlerine çok bağlidir. Bu tür yapilarda gerekli tasanm; 
etkili parametreler dikkate almarak yapJ/malidJr. Büyiik yapllarda uygulanan iklimlendirme cihazlan 
çok değişik ve çeşitli olmakla beraber sistemde prensipleri ay111d1r. Ancak, yapmm değişik kat, 
cephe ve fonksiyonu içeren bölümler aym anda farkli konfor şartlan gerektirir. Bu nedenle 
tasanmda yap1, zorı/ara aynlarak tıer zonun ayn ayn analizi yap111r. Bu zonlarm say1S1 iklim, 
yükseklik, yön, rüzgar ve fonksiyon gibi parametre/ere bağtadJr. 
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Bflfrrdf{ji üzere, resisat tekniğinde havalandtrma ve iklim/endirme tesisatt bir çok yönden farkit 
sımfii'Jndmlrnfiya tabi tutulmuştur. Yapt türüne göre en etkili aynm, hava htzlan dikkate almarak 
yaprlan yük$ek ve düşük hava htzlt ikili aynmtdrr. Hava dağrtrm ve akrşkan cinsine bağlr 
alternatifiere göre smrf/anma ise 4 tür/üdür. 

1J tamamen :Havalt Sistemler (AJI-air! 

. TeR zonlu (düşük htzlt) 

. Düşük veya yüksek hrzlr tekrar rsttmalt 

. Düşük veya yüksek htzlt değişken hava hacim/i (VA V- Variable Air Vo/ume) 

. lndüklemeli (lnduction) sistem 

. Çift kanalir (Duaf.duct) sistem 

2} Hava.Su ile Ca/rşan Sistemler (Air-water) 

. iki Borulu Fan.Coil Primer Havaft Sistem (Düşük basmç/1 havaft) 

. Dört Borulu Fan·Coif Primer Hava/1 Sistem (Düşük basmçfl hava/1) 

. iki Borulu lndüksiyon Primer Hava/1 Sistem (Orta basmç/1 hava/i) 

. Dört Borulu lndüksiyon Primer Hava/1 Sistem (Orta basmç/1 hava/1) 

3) Tamamen Su ile Çalişan Sistemler (All water) 

. Fan-coil Üniteli, Infiltrasyon/u ve Egzost Havalt Sistem 

. Fan·coil Üniteli, Dtş Hava Menfezfi ve Egzost Havali Sistem 

. Fan.coif Üniteli, D1ş Hava Kana/lt ve Egzost Hava/1 Sistem 

. Panolu Duvar Tipi Konvektör Sistemi (Hava konveksiyonlu) 

4} Müstakil Üniteli Sistem 

. Pencere Tipi Air·Conditioning Sistemi 

. Paket Tipi Klima Cihazfan 

. Sp/it Tipi Klima Cihaziart 

. Çatt Tipi Klima Cihaziart 

. Isi Pompalart (Heat-pump) Cihaziart 

Uygar/1f,m yap1 teknolojisinde eriştiği teknik sayesinde bugün her türlü yapfYl, her şekildeki 
iklimlendirme sistemi ile ISilmak ve sağurmak mümkündür. Ancak amaç, yap! mimari niteliği, yap1 
fiziği, yapi bileşenleri, fonksiyon/art yam Sf(a kulfammdaki konfor ve güvenlik, yatmm ve 
işletmede emniyet ve ekonomi dikkate almarak doğru yap1m sürecini gerçekleştirmek o/ma/Jdf(. 

iklimlendirme sistemlerindeki konfor standartlarm1 oluşturan dizgide yer alan ISI, rutubet, 
dağ111m, ses, tozsuzfaştfrma, su ve hava treatment!, titreşim gibi faktörlerin kumandasi kontrol 
sistem/eridir. Kontrol sistemi, tasartmda belirlenmiş şartiart değişken durumlarda, her mevsimde, 
gece-gündüz her şekilde ayarlanıalar yaparak sağfamal!dlf. işletmede kontrol sistemi sürekli 
ölçümler yaparak aniart değerfendirir, gözlenen farklilik/art elektriksel, elektronik veya pünomatik 
enerji inıpufsfarma çevirerek sistemi kontrol mekanizmasi ile arzulanan şartlarda tutar. 

Yüksek yap1 komplekslerinde genel amaç/art yukanda belirtifen konfor sistemleri içinde en 
ağlflikli sistem, iklimlendirmedir. Toplum düzeyine, kültürüne ve çaf1şma standartlartna göre 
gittikçe gelişen iklimfendirnıe sistemlerinin uygufamasmmda yap1m, imalat ve işletme 
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olanaklanndan önce tasanm, en önemli bir mühendislik servisidir. Tasanmt etkileyen parametreler, 
dizayn analiz ve kriterleri ile design konseptinde önemli rol oynar. 

TASARlM ESASLARI (DESIGN CONSEPT) ve TASARlM PARAMETRELERi 

Yüksek yaptiann iklimlendirme sisteminin doğru ve ekonomik şekilde tesbiti, tasanm analizleri 
sonucu vanlacak mühendislik karariart ile mümkündür. Bu kararlar, tasanm kriterlerine dayantr. 
Bu kriterleri zorunlu standartlar d1şmda yapwa özgün tasanm parametreleri belirler. 

1) Zorunlu Standartlar 

. Can GOvenliği 

. Yapt Dayamkflllk ve GOvenl1k Kurallan 

. Afet Önlemleri 

. Yangm Tedbirleri 

. Tozsuzlaştmna 

. iç Hava Kalitesi Standartlan 

. Taze Hava Asgari Düzeyleri 

. Kabul Edilebilir Konfor Standartlan 

. imar Yasa ve Yerel Yönetim Kurallan 

. Basmç S11urlan 

. Yap1 Sigorta Şartlan 

. Denetim ve Sorumluluk Koşullan 

ll) Normlar. Yönetmelikler ve Şartnameler 

. DIN Normlan 
TS Normlan 

. Baymdlfl!k Bakanliği Yönetmelik ve Şartnarneleri 

. Çevre Koruma Yasalan 

. imar Karıun/an 

. Uluslararasi Kurallar 

. Özel Şarlnameler 

lll) Etkili Parametreler 

. Yerel iklim Koşullan ve Analizi 

. Yap1 Tipi, türü ve Fiziki Ölçüleri inşa Alam 

. Yap1 Oriyantasyonu 

. Yap1 Fonksiyonu 

. Yap1 Bölümleri 

. Yapt işletme Şekil ve Süreleri 

. Yap1 Kullaflim Doruk Süreleri ve Max.Kişi Say1st 
. Yapt Konstrüksiyonu 
. Yapt Kabuğu 
. Yatmm Verileri ve Yatmmc1 istekleri 
. Kul/antct Talepleri 
. Özel Konfor Standartlan 
. Proses Konfor Şartlan 
. Yap1 Mimarisi ve Yap1 Fiziği 
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. Yapı Dekorasyonu 

. Yapt içi Sera ve Peyzaj Etkisi 

. Yapı Otomasyon Sistemleri 

. Yapt işletme Tür, Şekil ve Kurallart 

. Mimari Proje 

. Statik Proje 

. Aydmtatma Projefen 

. Elektrik Güç ve Yedek Enerji Sistemi 

. Alt Yap1, Trafik, U!aş1m Sistemleri 

. Mütea!ı!ıit Firma Verileri 

. ASI-/RAE ve benzeri Kuruluş yaym/art 

. Standart ve Yönetmelikler 

. Tasanm Sözleşme ve Şartnameleri 

. Uluslararasi Standartlar 

. Lokal Standartlar ve Şartnameler 

Yüksek yap1lar; çok kat/i, bOyiik inşa alan/i modem yap1lardlf. Ancak, çok kat/1 yap1 tamm1 
benzer katlarm Ost üste gelmesi stri!/mamalidlr. Örneğin, 60 kat/1 bir yap1 15 katli 4 blokun üst 
liste tertibinden ibaret olduğu düşOnU/memelidir. Büyük modem yapilar biinyesinde ofis ve benzeri 
iş yerleri d1şmda, çok amaç/1 salon/an, yiyecek-içecek böWmferini, konaklama, eğlence, dinlenme, 
sağlik ve turizm merkezleri ile ulaşmı, iletişim, trafik odaklarmt da içerebifirfer. Bu tiir modem yap1, 
sağitk/i yap1 olma durunıundadlf. içinde binlerce insamn yaşad1ğ1 bu tür yap1/arm gerek 
yapisaf bOnyesinden, gerekse işlevsel fonksiyonundan kaynaklanan hava kirlifiği sorunlan büyüktiir. 
Örneğin badrum katlardaki toprak gazlan (Radan), servis ve bakmı kirliliği, sigara duman/an, d1ş 
havadan intikal eden ozon, mikro-organizma eleman/an, CO, Nitroiendioksit partikii/leri, yapi içi 
seralardan neşet eden formafdelıitfer, fotokopilerde ortaya Çikan ozon gazt, ozafitlerdeki amonyak, 
soğutucu makinalarda iireyen kurşun, rutubetfendiriciferdeki bakteri yayilmasi yap1 sağfiği için 
tehlikeli boyutlara ulaşabilir. 

Dofay!SfY/a ikfimfendirmede amaç·, sadece ISitma, soğutma ve havalandlTma o/may1p, ortam 
basmç/andmlmasl, pis lıavanm egzost eciifnıesi, yeterli taze hava yerine yapwa miktardan daha 
önemli olan şartlandm/miŞ sterif taze hava verilmesi, iç hava şartfarmm kabul edilebilir düzeyde 
tutu/masidlf. Tasanmda; ilgili standartlar, yönetmelikler ve etkili parametreler dikkate almarak slfa 
ile aşağidaki ana kriterler tesbit edilebilir. 

1 - Yapmm inşa edileceği bölge ve arazinin çevre sorun/an, koşul/an, toprak ve zemin durumu, 
deniz seviyesinden yüksekliği, oriyantasyonu. 

2 - Yap1 arazisinde yerel yönetim olanak/an, alt yap1, su, elektrik, ulaş1m, iletişim imkan/an. 

3 - Yörenin iklim koşul/an, yaz-k1ş ekstrem değerleri, ortalama 1smma ve sağuma giin/eri, 
cep!ıe etiidleri, yönfenme, gece-gündüz ISI farkliiik/an, düzeitme faktörleri, işletme süreleri. 

4 - Yap1 tipi ve karakteri, manometr/k yüksekliği, inşa aları/an, kat bazmda boyuttan, düşey ve 
yatay zon (bölüm) aynmfan, yapi kabuğu, d1ş !ıava etkileri, dayamkfllık ve sağlik yönünden 
yapt bileşenleri ve izofasyorı karar/an. 
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5 - Yapı fonksiyonu, değişik fonksiyon/u bölümler, hizmet süreleri, doruk zamanları, pik yükleri, 
mülkiyet, kira, kat kanunu çerçevesinde değerlendirilme/eri, ön yönetim pfanmm etüdü. 

6 - Zorunlu ve asgari konfor standartları, iç hava sterif ve kontamine bölgeleri, temiz hava kalitesi 
ve hijyenik koşullar, ortam basmçfandırması, koku, gaz, gürültü, tozsuzfaştırma düzeyleri. 

7 - Yatmmcı firma istek ve verileri, kullanıcı talepleri ve ilave istekleri. 

B - işletme firması istek ve verileri. 

9 - Yatmmda ve işletmede ekonomik yöntemler. 

10- Geri kazanma, sekonder kullanım metod/an. 

11- Enerji üretim, tüketim etüdleri, tasarruf imkanları, kullanma ve ayrım faktörleri. 

12- imafat ve montaj imkan/an, yerli ve yabancı sanayi imafat karakteristikleri ve spesifikasyon/ar. 

13- Uygulanacak sistemlerin belirlenmesi, özel şartlarm dikkate alınması. 

Yukanda etap etap yöntemleri özetfenen tasarım anafiz ve kriterlerinin yapılarak yapmm 
projefendirilmesi uygulamada belirli bir dizgi içinde profesyone/ce efe almarak tahakkuk edebilir. 
Bunun için, sürekli gelişen bir uzmanlık gerekir. 'Know-How' denilen bu sistemin işfevsel/iği, 

tasarımı yönetmelik ve şartnameler/e sınıriamamakia mümkündür. Aksi takdirde el kitaptan, proje 
yapım kitap ve şartnanıeferi, hatta hesap şekil ve usullerini kattfaştmp donduran standartfar ve 
araştırmafar Mekanik Tesisat sistemlerinin gelişimine engel teşkil edebilir. 

UYGULAMA 

Yüksek yapılarda ik/im/endirme ve zontama örnekleri ülkelerin toplum düzeyine, ekonomik 
durumuna ve ha/km bilinçtenmesine göre tarkitiıkfar gösterdiği görülür. Hemen hemen bir asrı 

aşkın süredir bu sanayide büyük aşamafar geçiren Amerika ile 1940 sonrası ikfimfendirmeye önem 
veren Avrupa devfetleri arasmda dahi büyük lark/ılıklar görülür. Ancak, ileri devletlerin arafanndaki 
farkitiıkfar daha çok çevre, sağlık, güvenlik ve ekonomik sorunfardan doğar. ilerlemekte olan 
ülkeler ile geri kalmış ülkelerde durum daha değişiktir. Özellikle geri kalmış ülkeler, yüksek modern 
yapıfarını kendilerinin hiç katkısı olmadan dış yatmmfarfa yaptırmak zorundadır. Diğer bir 
deyimle, onların mühendislik sorunlan daha başfamamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise durum 
daha kanşık ve soruntar daha büyüktür. 

Ülkemiz; son guruba en güzel bir örnektir. Hafk1m1zm ikfimfendirme ve yap1 sağ/1ğ1 hakkında 
bilinçlenmediği bir gerçektir. Genellikle proje önemi benimsenmemiş, projeciye güven 
sağ/anamam1ştır. Diğer taraftan, projeci mühendislerimizin çoğu dip/oma yetkisi ile her türlü proje 
yapmaktadır. DolaylSlYia uzmantaşma yoktur. Profesyonellik gerçek/eşmemiştir. Ayrıca, 

yönetmefik/erimiz, şartname/erimiz hatta standartlanmiz eskidir. Önemini ve etkisini yitirmiştir. 
Bürokratik engeller projede yaratıcılığı smırfamaktadır. Bu yönden amaç; ıs1tmak, soğutmak, 

havatandırmak ötesine geçememiş, sağlık, fıijyenik, can güvenfiği ve ekonomik araştırmatar 

düzeyine erişememiştir. Öte yandan yerli imafat imkanfanmız da sınırlıdır. Gelişim çok ağırdır. 
Verimlilik, dayanıklılik, emniyet bir çok imalatta gözardı edilmekte, kalite kontrolu, test ve 
ölçümfeme yapılamamaktadır. 

Tebliğimizin kapsamı ve amac1 çerçevesinde; projeleri tarafımızdan yapılmış ve uygulanmakta 
olan çok katlı yüksek bir yapı kompleksi örnek alınmış, tasarımda ikfimfendirme sistemleri 
incelenmiştir. Bu incelemede, yukanda anlatılan tasarım koşulları d1şmda, ülkemizin kendine has 
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yasal, bürokratik, endüstriyel ve yatmm politikatan yönünden uygutamaya etkili özel durumlarda 

vurgutanm1ştır. 

ÖRNEK 

1 - ÖN BiLGiLER 

1.1) Yapının Tanımı : 

Yap1; Ankara'da inşa edilmekte olan, yaklaşik 75000 m• 
inşa atanma haiz bir Turizm ve Ticaret Merkezidir. 

Yap1, badrumtan ile birlikte 36 kattan otuşan 112 m. 
manometrik yüksekfiğe ulaşan yüksek ve kampakl bir 
yap1d1r. 

Yapi, 400 yatakli 5 ytld1zl1 lüks bir şehir oteli 
d1şmda, iş merkezi, çarş1, kongre salon/art, yiyecek
içecek birimleri, garaj ünitelerini ihtiva etmektedir. 

Yatmnıc1 firma yerli-yabanci sermaye konsorsiyumu 
olup, işletme firmasi deneyimli bir uzak şark otel zinciri 
kuru/uşudur. 

Yatmm Tammmda; Uluslararasi beş y1fd1z . standartlam11 da aşan kalite ve büyük/Ukte 
suitler ve yatak oda/an, değişik mutfak örneklerini sunabilecek yemek salon/an, kokteyl ve snack 
bar/an, cafe/eri, gece ku/iibü, diskoteği, kumarlıanesi, aç1k ve kapall spor alan/an, yüzme havuzu 
ve 2000 m• bahçesi, sağlik kulübünü bünyesinde toplayan otel, 1000 kişilik kongre, basm merkezi, 
bala, ziyafet ve lobi mekanlany/a istenildiğinde sergi amac1 ile de kul/am/abilecek olan hacimfere 
atriumu ile görkemli bir iç /and-scape sahiptir. 

Otel/e birlikte inşa eai/mekte olan iş merkezi, üç ayn kattan giriş ve ç1k1ş inıkam olan, geniş 
iç ve d1ş avlu/an, sirkülasyon alan/an, iç balıçe etrafmda panoramik asansörler, yürüyen 
merdivenler, su ve bitki düzenlemeleriyle çok can/1 bir allş-veriş merkezi oluşturmakta, şehrin seçkin 
semtinde konumu ve otoparklan ile üst düzey bir niteliğe sahip o/maktadlf. 

1.2) Tasar1m Veriteri : 

1.2. 1) Otel, aklaşik 400 yatakli olacaktir. Otelde takriben 200 kişi personel ve nıüstahdem olarak 
çal1şacakt1r. Maksimum kişi sayiSI 600 kabul edilmiştir. 

1.2.2) Ticaret Merkezi dükkan bölümleri mimari projelerde belirtilmiş olup, fonksiyonlan butik ve 
konfeksiyon esasma dayanmaktadlf. 

1.2.3) Otel ve Ticaret Merkezine hizmet edecek yeterli kapasitede otopark içeren garaj hacmi 
düşünülmüştür. 

1.2.4) Projeler, T.C. Baymdlflik Bakanfiği ve mal sahibi verilerine uygun yapilnıl$tlf: ileri~J 
satiŞ ve kirada değişen şartlar karş1smda gerekli proje tadi/all ile gerekli önlemler 
almacaktlf. 
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1.3) Yerel saitlar : 

1.3.1) Ankara şehri hava kirliliği önlemleri gereği yapmm 1sı santralmda enerji üretimi doğal gaz 
ile sağlanmlŞtir. 

Doğal Gaz Karakteristikleri 

Alt /sf/ Değeri .......... : 8373 kcal/m3Jkg 
Yanma HIZI ............ : 0.43 m/s 
Alev/enme Limitleri ...... : %5 - 15 
Yoğunluk ............. : 0.769 
SIVIlaşma S1cakl1ğ1 ....... : -160'C 

/.3.2) Kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilmektedir. Depolamp, şart/andm/makta ve 
zorılamaya uygun basmçlandmlmaktadlr. 

/.3.3) Elektrik, şehir şebekesinden müstakil trafa kullamlarak sağlanacaktir. Trifaze elektrik 220/380 
V. olup, 50 Hz.df(. 

/.3.4) Pis su ve yağmur sulan şehir şebekesine bağlanacakt1r. 

1.3.5) Çöpler gerekli önlemlerle yerel yönetim servisine intikal edecektir. 

/.3.6) Ankara ili yaz-k1ş d1ş hava iklim koşullan aşağ1da belirtilmiştir. 

KIS YAZ 

KT: 34'C 
YT: 20'C 

KT: -12'C 
RH: %80 
Rüzgarlı Günlük S1cakflk Farki: 15'C 

1.3. 7) Yap1,. T.C. Baytndf(flk Bakarıfiği ISI ya/lt1m şartianna uygun izole edilmiştir. 

1.3.8) Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliklerine uygun dizayn edilmiştir. 

1.4) Dökümantasvon : 

. Mimari Projeler 

. Baymdırflk Bakanfiği Şartnameleri 

. Ankara Büyükşehir Belediyesi imar Koşullan 

. Türk Standartlan 

. Statik ve Elektrik Proje Verileri 

1.5) Enerji üretim ve Akişkanları : 

/.5.1) ls1 üretim kazaıtı:lan; B/Jid!ıws doğal gaz kazam seçilmiş ve enerji ak1şkam primer devre 

90/80'C swak su üretilmiştir. 

/.5.2) Yüksek basmçlı buhann elektrikli buhar jeneratörlerinden sağlanmasi öngörülmüştür. 

(Max. buhar basmc1 10 Bar) 

/.5.3) Fan-coiiiSitma devresi 70/50'C s1cak su seçilmiştir. 
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/.5.4) Stcak su, mutfak, çamaştrhane ve yatak odalafi için 60oC üretim stcaklığt olup, ortalama 
sooC kullanma stcakltğma ayar/anabilir. 

1.5.5) Mutfakta elektrik ve doğal gaz kullam/acaktlr. 

/.5.6) Soğutma suyu 7/11 oC seçilmiştir. 

ll- TASARlM KRiTERLERi (DESIGN CONSEPD 

11.1) Tasanm Kriterleri: 

11.1.1) Projelerde Turizm Bakanliği, Turizm Yatmm ve işletmeleri Yönetmeliklerine uyu/muştur. 

1/.1.2) Proje üretiminde, Baymdlflik ve iskan Bakanliğı Şartnamelerine uyu/muş, benzerleri 
ülkemizde yapılan HiLTON, SHERATON ve RAMADA tecrübelerine dayalt standart ve 
uygulamalar dikkate almmıştır. 

11.1.3) Mutfak, çamaşlfhane, yüzme havuzu, fitness centre, yangm, su izolasyonu, akustik, otomasyon 
ve dekoratif tesisat uygulamaları, süs havuzları ihtisası gerektiren ve uzmanlar taratmdan 
tasarımı zorunlu teknolojik projelerde genel prensipler vazedilmiş olup, gelişim ve tatbikat 
shop-drawing etabma blfakılmıştlf. 

/1.1.4) Doğal Gaz ön ruhsat projeleri tarafımızdan yapılarak, ısı santralı yapı çatısmda 

tertiplenmiştir. Doğal gaz ayrıca mutfak ve ofis/erde, pastahane ve yiyecek-içecek bölümlerinde 
kullanılacaktlf. Uygulama ve uzmanlık tasarınıma dönük bu tür tasarım, uluslararası gaz 
mühendislik şartlarına uygun sorumlu ve güvenlik sigorta/ı uzman firmalar taratmdan 
projelendirilip, monte edilecektir. 

11.1.5) imar iskan ve Baymdlfltk Bakanlığı Isı Yönetmelik Esaslarma uygun ısı yalittm 
projesi, ilgili makamlarca tasdik edilmiş bulunmaktadlf. Bu nedenle 11/.bö/ge Ankara iklim 
koşul'arı için yapıda yeterli ısı yalıtımı sağlanmıştır. 

ll. 1.6) Tasartma esas otel ünitelerinin kullanım süreçleri, ortalama doluluk oranı, pik yük zamanlafi 
ve max.insan sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

Çalişma Ortalama Pik Yük Toplam Pik Yük (max) 
ismi Süresi Doluluk Zamanı insan Savısı 

Yatak Odası Sürekli %65 17- 10 500 

Special Lokantalar Kesikli %90 13- 15 200 
20. 24 

Green-House Kesikli %60 13- 16 150 
18- 22 

Kalıvaltı ve Ana 
Lokanta Kesikli %80 8- 10 150 

Çok Maksat/ı 
Salon Kesikli 300 
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Küçük Toplanti 
Salonlan Kesikli 100 

Lobi Sürekli %60 Devamli 150 

Piyano Bar Kesikli 17- 12 60 

Fitness Center Kesikli %50 16- 19 BO 

Yüzme Havuzu Kesikli %50 10- 16 Değişken 

idare Sürekli 9-24 30 

Otel Dükkanlan Kesikli %60 B- 20 200 

If. 1. 7) Otelin servis hacimlerinin max. kapasiteleri aşağ1daki gibi seçilmiştir. 

Mutfak 
Special Mutfak 
Çamaşif/ik 

: 600 kişilik (Max.) 
: 100 Kişilik 
: 600 kişilik 

1/.1.8) Turizm ve Ticaret Merkezinde otel fonksiyonu d1şmda, cafe, pastahane, disko bölümleri 
haricindeki dükkaniann pizza, döner, hamburger, fast-food gibi işlevlere hizmet etmiyeceği 
tasanmda esas kabul edilmiştir. Uygulamada karşJ!aşJ!abilecek olan bu tür sorunlar, shop
drawing tadilatlan ile projede gerekli yenilemeler yaplfarak çözümlenebilir. 

11.1.9) Otel ve çarş1da ülkemiz şartianna uygun her türlü yangm önlemleri a/mmJŞtlf. Can 
güvenliği, merdiven ve kaç1ş koridor/an, sprinkler, yangm do!ab1, alarm tedbirleri 
düşünülmüş olup, yangm halleri için belirli servis asansör/eri itfaiyeye tahsis edilmelidir. 

/1.1.10) Yapmm ISitma ve soğutma 1slf ener;isi, hesaplanan maxpik yüke ancak %60 nisbetinde 
erişeceğinden enerji üretim cihaz kapasiteleri bu mertebede ortalama max.yüke göre seçilmiş, 
yük analizleri raporumuzun hesaplar bölümünde belirtilmiştir. 

/1. 1. 11) Ankara yaz-k1ş iklim şart/an, gece-gündüz farklan ve hacimferin kullamm zaman ve 
süreçleri tasanm yaklaşJmlanmJzda ana kriter olmuştur. 

ll. 1. 12) Atrium cam ve çerçeveleri özel imalat düşünülmüş, ISI, güneş önlemleri yamslfa kar 
eritme ve buhar çözücü önlemlerin kabuk seçimi ve imalat tekniğinde dikkate a/mdJğl kabul 
edilmiştir. 

/1. 1. 13) Klima santrallan ve cihazlan yerli imalat spektlerine ve fiziki değerlerine göre dizayn edilmiştir. 
Bu cihaziann çift cidar/1 panel tipi olmasi fayda/Jdlf. Ülkemizde imal edilmeyen, ithali ve 
işletmesi zor olan, aynca mimarimizde de emiş ve egzost mentezleri yerleri nedeniyle sorunlar 
Çikaran geri kazanma sistemi uygulanmamJŞtlf. Buna karşm buhar/1 rutubet/endirici/er ve 
sekonder kullammlarla enerji tasarrufu sağlanmiştır. Aynca Ankara ili yaz-kiŞ iklim koşullan 
dikkate almarak ener;; üretim ve tüketiminde smır/ama/ar getirilmiş, baz1 hacimferin senede 
4-5 gün olan -12oC diŞ SJcak!Jkta sadece statik ISitma ile ISJtJ!masJ (dükkan/ar gibi) 
öngörülerek yatmm ve işletme tasarrufu sağlanmJŞtlf. 

12 



1/.1.14) Su temini, şehir şebekesinden olacaktlf. Ankara şebeke suyu alt yap1s1 nedeniyle senede 
4-5 gün sürekli kesilmekte, zaman zaman basmçs1z olmakta, filtrasyona tabi 
tutulmamaktad1r. Bu nedenle arazide yeri müsait olan depolama hesaplarda görüldüğü üzere 
emniyet/e seçilmiştir. 

11.1.15) Aşağ1da krokide görüldüğü üzere yap1 manometrik yüksekiiği -13.75 korundan +98.35 
kotuna kadar 112. 1 O nı. bir yüksekfiğe ulaşmaktadtr. Statik basmç 12 Bar'a ulaşm1ş yap1da 
basmç zonlan aynm1 zorunludur. 
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Avnm 2 grupta sağlanmlstlf. 

1'nci Zon ... , 28.65 Katundan +98.35 katuna kadar yaktaşlif 70 m. statik basmçta çaltşan 
ÜST YATAK KATLARI ZONU. 

2'nci Zon , ·13.75 Kolundan +28.65 koluna kadar yaklaşık 42 m. statik basmçta çailşan 
alt servis ve ticari merkezleri ALT KATLAR ZONU. 

Ancak, bu iki zonun aynmmda bütün yapwa hizmet eden müşterek akiŞkanlarm basmç 
zonlamasmda aşağidaki yöntemler uygulanacaktlf. Aynca bütün cihazlar (kazan hariç) zon 
basmçlarma uygun ND normtarmda seçilecektir. 

a) /smc1 Akıskan : 

1) Primer devre /SiliCI ak1şkan +98.35 k otunda doğal gaz Budarus kazanlarmda üretilecek 
+28.65 kotu dahil bütün eşanjör ve santrallarda 90/80°C primer devre kullamlacaktir 
(ND16). 

2) Üst zon yatak oda tan-coilieri +28.65 kolundaki 90/80oC'den 70/50°C dönüşümlü Plate tipi 
eşanjör/e beslenecek, bu devre manometrik basmc1 max. 70 mSS'da tutulacaklif (ND16). 

3) Üst zon yatak katlan s1cak su ihtiyac/ +28.65 kotunda düşünülen boylerlerden sağlanacak, 
boyler IS/tiC! devresi 90/80oC SlCak su üretimi 60oC olacak, sistem max. 6 Atü 
manometrik basmçta çaflştmlacaktlf (ND16). 

4) Alt zon tan-coilieri 28.65 katundilki Plate eşanjör ile 70/50oC sekonder devre ile beslenerek 
alt zonda ISitma devresi max. 42 m. basmçta tutulacaktlf. Aynca 28.65 kotu alimdaki 
tüm klima ve havaland!fma santrallan Plate tipi eşanjörden 70/60°C sekonder devre ile 
bes/enecektir (ND10). 

b) Soğuıucu Aklskan : 

Soğutucu gruplar, su soğutma/1 tip olacak, kuleler +0.42 kotu 0-S ile 9-13 akslan platformunda 
teniplenecek. Bir grup +28.65 kotu dahil üst zona, diğer grup ise +28.65 kotu alti klima 
santrallan ile tan-coil devrelerine hizmet edecektit. Böylece üst zonun santral ve tan-coilieri 70 
mSS manometrik basmçta ND16 pompa ana dağ1t1m ve chiller guruplan 102.00 mSS 
basmçta çal1şacak (ND16), alt zon ise 42 mSS basmçta alacaktif (ND10). Ancak, chl1fer ana 
devreleri, pompa ve vanalar kamp/e ND 16 esas ma göre seçilecektir. 

c) Kullanma Soğuk Suvu, Yangm. Balıçe Sulamaı ; 

Otelin ana su depolan yeralti su deposu tipi 2 gözlü 2 günlük kapasitede arazinin Papazm 
Baği bölümünde tesis edilmiştir. Bu depodım -13.75 kotu bağlanti ağzmda günlük su 
depolan tenip/enerek -13.75 kolunda filtre edilecek, yumuşalllacak ve depolanacaktlr. 
Günlük su depolan sen, yumuşak, yangm ve bahçe suyu depolan olarak guruplandmflp, 
aşağ1daki tarzda basmçlandm/acaktlf. 

1) Kullanma suyunun alt ve üst zon hidrofor/arı ayn ayn guruplanacak, üst zon 1 O atü alt -
12 atü üst basmçta, alt zon 5 atü alt - 7 atü üst basmçta hizmet görecektir. Sistemin 
gerektiğinde yedeklenmesi düşünülerek ND 16 seçilecektir. 
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2) Yumuşak su depo ve hidroloru sadece alt kat kullanma sıcak ve soğuk suyuna hizmet 
edecek, böylece alt zon hidroloru emniyet/e seçilip yumuşak su deposundan bes/enecek, 
gerekiyorsa depolar arası by-pass irtibatı sağlanacak- tır. 

3) üst ve alt zon boylerleri 28.65 kolunda tertiplenecek, alt zon boyler bes/emesi yumuşak su 
liidroforundan, Ust zon boyler bes/emesi ise üst zon hidroforundan 28.65 kotunda 
yumuşatıcıdan geçirilip beslenecektir. 

4) Yangın hidroloru tek gurup seçilecek, koliektörlerde basınç düşürücüler/e alt-üst zon 
ayrımı, +28.65 kotunda ise yangın do/ap ve sprink/er ayrımı sağlanacaktır. 

5) Bahçe sulama belirli bir seviyeye kadar yangın deposundan beslenecek, ayrı bir pompa 
gurubu ile beslenecektir. Yangın hali için mevcut depo ve havuzlarm yangın emiş 

koliektörü ile emniyet irtibatı sağlanacaktır. 

11.2) Otelde Uygulanan Tesisat Sistemleri : 

/1.2. 1) Otel yatak odalan fan-coil sistemiyle ısıtılıp, soğutu/muştur. 

/1.2.2) Otel /abi, ho/, koridor gibi alanlar yanısıra servis hacimlerinde statik ISitma fan-coillerle 
sağlanmış, vitrin tipi geniş cam alanlarmda Jsıtıcılarla kondenzasyon önlemleri 
alınmıştır. 

1/.2.3) Otelin yatak odalan banyo hacim/erinden, ortak alan ve servis hacimiere wc-lavabo gibi ıslak 
hacimlerden sürekli egzost havalandırma yapılmış, mahallerde (-) ortam basmcı 

sağlanmıştır. 

1/.2.4) Otel yatak oda/anna fan-coil dışmda odanın taze hava ihtiyacını sağlıyan primer hava 
siste, nleriyle şartlandmlmış k li matize hava verilmiş, ortam havası Madde l/.2.3'de belirtildiği 
tarzda egzost edilmiştir. 

/1.2.5) Otel resepsiyon, atrium, çarşı dolaşım alanlarmda ölü 
smırda tan-coiller/e sağlanmış, işletme zamanlan için 
hacimierin klima santrallan hacimierin büyüklüğüne, 

tertiplenmiş, müstakil santrallar öngörülmüştür. 

zamanlarda ısıtma düzeyi min. 
ortam klimatize edilmiştir. Bu 
kotlanna, fonksiyonuna göre 

11.2.6) Dükkaniarda değişken yük/ere uygun fan-coil ısıtma ve soğutma dişmda taze hava ihtiyac/ 
karşiianmış ve ortamda ( +) basmç sağlanmıştır. 

/1.2.7) Toplantı salon/an, oyun salon/an, restoran, yüzme havuzu, squash, cafe-bar, idare, büyük 
mağaza, özel restoran hacimlerinde müstakil santrallarla klima sağlanmiştır. 

1/.2.8) Mutfak, çamaşırhane, personel soyunma, fittness centreve benzer hacimlerde %100 taze hava 
ile havalandırma sağlanmıştır. 

11.2.9) Mutfak davlumbazlanndan müstakil egzost sağlanmıştır. 

/1.2.10) Sekonder hava kullanınılan garaj ve teknik hacimiere verilmiş, buralardan uygun tarzda, 
standartiara uygun egzost edilmiştir. 

/1.2.11) Su; filtrelenmiş, zon/anarak basmçlandmlnıış, gerekli sarf yerlerine yeterli debi ve ba
sınçla verilmiştir. 
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/1.2. 12) Yumuşak su, s1cak su ile alt zon kul/anma suyunda kul/am/miştir. 

11.2. 13) Pis sular TS. standarttanna ve B.B. şartnamelerine uygun toplamp şehir kana/izasyonuna 
bağlanmlŞtir. 

11.2.14) Yangm önlemteri,yangm do/ap ve sprinkleri ile almmiŞIIr. 

11.3) Yapı Konfor Düzevi 

11.3. 1) Otelln içerdiği mahallerde amaçlanan yaz-k1ş konfor Sicakiik/an, RH değerleri, ortam 
basmçlan aşağ1daki cetvelde belirtilmiştir. 

Mahat ismi 

Yatak Odalan 
Özel Oyun Salonu 
Lokanta 
Kahva/tl Salonu 
Özel Yemek Salonu 
Squash 
Havuz 
Sağlik Merkezi 
Lobi 
idare Ofisleri 
Toplanti Salonlan 
Dükkanlar 
Dolaş1m Alam Avlu 
Oiskotek-Gece 1\u/übü 
Mutfaklar 
3 Kat/1 Mağaza 
Toplanti Odalan 
Çamaşirhane 

Personel Hacimleri 
Garaj 

Yaz KIŞ 

Konforu Konforu __Bfj_ 

26°C 
26°C 
26oC 
26oC 
26°C 
26oC 
26oC 
26°C 
26oC 
26oC 
26°C 
26°C 
26°C 
26oC 

22oC 
22oC 
22oC 
22oC 
22oC 
22oC 
26°C 
22oC 
22oC 
22oC 
22oC 
22oC 
20oC 
22oC 
20°C 
22°C 
22oC 
20oC 
22oC 
t5oC 

%50 
%50 
%55 
%55 
%55 
%50 
%60 
%50 
%50 
%50 
%50 
%50 
%50 
%50 

%50 
%50 

Ortam Basmcı 

(+) 
(+) 
(+) 
Nötr 
Nötr 
(-) 
Nötr 
Nötr 
(+) 
(+) 
Nötr 
Nötr 
(+) 
(+) 
(-) 
Nötr 
(+) 
(-) 
Nötr 

(+) 

1/.3.2) Otelde hava balansi genelde sağlanmlŞ, ortamda temiz bölgeler (+), kirli bölgeler (-) 
yap1lm1ş, taze hava emişleri uygun yerlerden almm1ş, pis havalar çevre kirliliğine neden 
olmayacak bölgelerden atılmlŞtir. 

lll - /SIL YÜ.< ETÜDLERi VE ISI ENERJi ÜRETiMi 

Mühendislik Yükü 

Tasanm hesabma esas olan maksimum 1s1/ yük. 

Diversitv ve Demand Faktörler 

Kullamm faktörleri, sürekli ortalama maıcyüke esas olan faktörler. 
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Kurulu Yük 

Cihaz seçimine esas alman karakteristik değerleri. 

Geçici Max. Yük 

Seçilen cihazm işletmede erişebileceği max. geçici yük. 

Ortalama Sürekli Yük 

Seçilen cihazm işletme süresinde kullamlacağı ortalama yük. 

Minimum Yük 

Seçilen cihazm verebi/eceği min. yük. 

Emniyet Katsavısı 

Kurulu yük ve verim düşüklüğü dikkate almarak takdir edilen güvenlik katsayısı. 

111.2) Seçim Esasları : 

Projemize esas olan; yukarıdaki tasarım konseptine dayalı cihaz ve karakteristik tayininde, 
proje şartları esas almarak hesaplanan değerler kapasite tayinlerinde esas alınmıştır. Bu 
değerlere göre herhangi firma seçimi ve marka seçimi genellikle yapılmamış; bu yetki 
yatmmcı kuruluş takdirine bırakılnuştır. Ancak, seçilecek her firma ve markamn imalat 
tipi, verimi, karakteristikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle sipariş ve imalatta seçilen 
firmanın proje esasianna uygun tip ve karakterislikle cihaz koyması zorunludur. 

ff/.3) Mühendislik /sıl Yükleri : 

Projenin ısı kaybı hesaplarına göre en kötü şartlarda (doruk dönemlerde) hesap/anan 
yükler; 

Fan-Coil ve lsıtıc1 E/aman (Radyatör, Konvektör,vb. 
Isli Toplam Yükü)(A/t ve Üst Zon Toplami) 0 1 2.965.000 kcal/h 
(* 1.292.394 kcal/h) 

A Blok Klima Santral Isiticı/arı 02 2.965.000 kcal/h 

B Blok Klima Santral lsltlclları 03 1.016.500 kcal/h 

Otel Boyler ls1tma ls1/ Yükü 04 1.800.000 kcal/h 

Kapall Yüzme Havuzu Os : 250.000 kcal/h 
------------------------

Toplam 9.825,110 kcal/h 
Max.Mühendislik /sıl Yükü : 

~oM = 9.9 x 10
6 kcal/h 

(*) Malıallerin ISI kay1plarıtoplamı. 
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Bu değer max. yük olup, işletmede tSI enerjisi bu mertebeye erişemez. Özellikle %30 
martabesindeki fan-coil yükleri soğutma ihtiyacma göre seçilmiş olup, yapmm gerçek 1sı 

kaybi *1.292.394 kcallh'dir. Bu nedenle 1s1tmada; kullamm, ayrım (diversity + demand) 
faktörlerin çok hassas seçimi ile kurulu yük/erin, işletme yüklerinin tayini gerekir. 

IIIAj Dtversitır (Avrımj re Demand {Kulianımj Fekiörier : 

a) Diversily fAvrıml Faktörü Analizi 

Ankara ili d1ş hava SICakltğt ortalama (max) -12'C olup, senenin 6-7 günü bu değerlere 
erişmekte, ktş aylarmda -5'C altmda gün saytsl max. 33 gündür. Dolaytstyla çok 
soğuk ktş günlerinde sadece tsttma, ktsmi havalandtrma yaptlarak enerji ekonomisi 
sağlanabilir. 

Diğer bir deyimle O'C altmda ktş aylarmda otelin 26 adet klima santrali, 7 adet 
havalandtrma saniraimm hepsi çaltşmwacakttr. Değişik fonksiyonlar ve hizmet 
sürelerinin fark/tltkiart nedeniyle doruk saatlerde de bütün cihaziann devreye girmesi 
o/anakstzdtr. Bu nedenle Diversity Faktör %15 emniyet/e ; (Kirlenme ve kaçak kaytplart) 

qtı = %60x 1,15 = 69 
~ 1 = %70 kabul edilmiştir. 

b) Demand ([alep) Faktörü Analizi 

Otelin doruk günlerindeki pik yüklerde ise talep faktörü etkendir. Örneğin, geceleri mutfak, 
çamaştrhane, dükkanlar çaltşmayacak, gündüzleri yatak odaları full hizmet 
beklemiyecek, restoranlar belirli saatlerde devreye girecek, sauna, yüzme havuzu, toplanit 
salon/art kesikli devreye girecek, stcak su sarfiyati her an pik yükte olmwacakttr. Bu 
nedenle Demand Faktör %ıs emniyet/e ; 

tfz =%70x1,15 
li! 2 = %80 kabul edilmiştir. 

c) Diversity 4' 1 = %70, Demand faktörü 'f' 2 = %80 olan bir sistemde enerji üretimine esas 
kurulu ts ll yük tayininde oHalama..max. yük faktörü n = '( 1 x tf 2 = %70 x %80 " %60 
atmabi /ir. 

111.5) Kurulu /st/ Yük : 

Mühendislik /st/ Yükü : 

OM = 9.9 x 106 kcal/h (Max.Pik Yük) 
OM = ISitma Yükü + S1cak Su Üretimi 

Fan-coil ve IS ItiCI elemanlar (Statik 1s1tma %1 00) 
A Blok Klima-Havalandlfma Santralt lS/Iteiian ...... . 
(2.965.000 X 0.6} 
B Blok Klima-Havalandtrma Sanıraft /Sittc11an ...... . 
(1.016.500 X 0.6) 
Otel Boyler lsttma /st/ Yükü (1.800.000 x %60) .... . 

Kapalt Yüzme Havuzu ...................... . 

1.292.394 k cal/h (Q' 1) 
1.779.000 kcal/h (Q'z) 

609.600 kca//h (Q':ı) 

1.080.000 kcal/h (Q',) 
250.000 kcal/h (Q's) 

SQk = 0'1 + 0'2 + 0'3 + 0'4 + 0'5 . . . . . . . . : 5.010.994 kcal/h 
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~ = 5 x 106 kcal/h kabul edildi. 

Netice olarak, otelin ıst enerjisi üretiminin 5.000.000 kcal/h seçimi, doruk günlerin pik 
yükleri için yeterli olacaktır. Dolaytsıyla kazan seçimleri kurulu yüke göre ISliıcı ve 
sirkülasyon yükleri emniyet/e mühendislik yüklerine göre seçilebilir. 

111.6) Kazım Seçimleri : 

Kurulu Yük : IQ = 5 x 106 kcal/h 

Kazan seçiminde %5 emniyet alınarak 5 adet, beheri 1.032.000 kcal/h kapasitede kazan 
seçildi. Kazan/ann, batt ülkelerinde olduğu gibi çattda konu/mast dikkate almarak min. 
30 ytf uzun ömürlü, küçük ebatft, %92 tstf verimli Avrupa menşe/i kazan seçilmiştir. 

Seeilen Kazanfar: (5 Adet) Toplam 5 x ıo6 kcal/h 

Kazan Markast 
Kazan Tipi 

: Buderus (veya benzeri) 
: G 605-18 

18 Kazan Dilim Adedi 
Kazan Kapasitesi 
Kazan Baca Stcakltğt 
Gaz Taraft Direnci 
Kazan Uzunluğu 
Kazan Genişfiği 
Kazan Ağtrltğt 

: 1.032.000 kcal/h (Geçici max. 1.200.000 kcal/lı)(Verim %90) 
: 191'C 
: 25.5 mmSS = 2.55 mBar 
: 3000 mm 
: 1270 mm 
: 5408 kg 
: 1201 lt. Kazan Su Hacmi 

Maxişletme Basmct 
Baca Kesiti 

· 60 mSS (özel sipariş, Emniyet/e 40 mSS ku/lam/abi/ir.) 
: 4600 cm• (~ 80 cm.) veya 70x70 cm. 

111.7) Yapt zonlan Mühendislik /st/ Yükleri : 

Devreler 

1) Üst Zon Yatak Katlan Fan-Coil Devresi 70/50'C 
Eşanjör Yükü 
(Müh.yükü 2.688.845, Statik lsttma 590.455 kcal/h) 

2) Üst Zon Klima ve Havafandtmıa lstttct/an YükiJ (90/lO'C) 
ACU1 228.000 kcal/lı 
ACU2 228.000 kcal/h 
ACU3 237.000 kcal/h 
ACU4 237.000 kcal/lı 
ACU5 77.000 kcal/h 
ACU6 82.000 kcal/h 
ACU7 15.000 kcal/h 
ACU8 19.500 kcal/h 
HV1 110.000 kcal/h 
HV2 125.000 kcal/h 
HV3 230.000 kcal/h 
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Toplam Miih. Yüko: 1.588.500 kcal/h 
işletme /st/ Yükü (Max.): o. 70x1.588.500 1.112.000 kcal!h 

3) Alt Zon Fan-Coi/ Eşanjör Devresi {70/50°C) 
(Müh. Yükü 1.105.265, Statik lsttma 701.904 kcal/h) 800.000 kcal!h 

4) Alt Zon A Blok Klima Santrallan /st! Yükleri 
(Sekonder Devre 70/50°C) 

ACU9 125.000 kcal/h 
ACU10 36. ooo kcal/h 
ACU11 32.000 kcal/h 
ACU12 32.000 kcal/h 
ACU13 69.000 kcal/h 
HV4 45.000 kcal/h 
HV5 167.000 kcal/h 
HV6 33.000 kcal/h 
ACU14 195.000 kcal/h 
ACU15 60.000 kcal/h 
ACU16 223.000 kcal/h 
ACU17 223.000 kcal/h 
ACU18 143.000 kcal/h 

---------------------

Toplam 1.377.000 kcal/h 
Mühendislik Yükü 1.377.000 kcal/h 
işletme /st/ Yükü 1.377.000x0,60= 830.000 kcal/h 

5) B Blok Klima Santrallan /st/ Yükleri (70/50oC) 

ACU19 88.000 kcal!h 
ACU20 85.000 kcal/h 
ACU21 82.000 kcal/h 
ACU22 124.000 kcal/h 
ACU23 76.000 kca//h 
ACU24 134.000 kcal/h 
ACU25 220.000 kcal/h 
ACU26 121.000 kcal/h 
HV7 86.000 kcal/h 

--------------------------

Toplam 1.016.000 kcal/h 
Mühendislik Yükü 1.016.000 kcal/h 
işletme /st/ Yükü 1.016.000x0,60= 610.000 kcal/h 

6) Boyler ve Kapalt Yüzme Havuzu /sttma Devresi (90/80oC) 

Üst ve Alt Zon Boyler lsttma Yükleri : 

qüst = 4 adet x 5000 x (60- 10) = 1.000.000 kcal/h 
qalt = 4 adet x 4000 x (60- 10) = 800.000 kcal/h 

------------ -- ------------------

1.800.000 kcal/h 1.800.000 kca//h 
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Kapalt Yüzme Havuzu /st/ Yükü = 250.000 kcal/h 

Hesaplanan Mühendislik Yükü = 2.050.000 kcal/h 
Kabul Edilen Kurulu Enerji Yükü = 1.230.000 kcal/h 

111.8) Max.isletme Yükü : (Dağıtım Devreleri Pik Yükü} 

1.0evre : Üst lan Fan-coil Eşanjör Devresi 
2.0evre : Üst lan 90/80"C HVAC lstttcılan 
3.Devre : Alt lan Fan-coi/lsıtma Devresi 
4.Devre : Alt lan A Blok HVAC Isıtıcı/arı 
5.0evre : B Blok HVAC Isıtıcı/arı 
6.0evre : Boyler ve Kapalı Yüzme Havuzu Isıtma Devresi 

Max.işletme Yükü (Pik) 

Max. Geçici işletme Yükü ; 

Q = 5.000.000 kcal/h 

kabul edilmiştir. 

IV- KLiMA VE HAVAlANDlRMA TESiSATI 

1.230.000 kcal/h 

700.000 kcal/h 
1.112.000 kcal/h 

800.000 kcal/h 
830.000 kcal/h 
610.000 kcal/h 

1.230.000 kcal/h 

5.282.000 kcal/h 

IV. 1) Klima-Havalandırma Tesisatı hesapları Carrier Air Cand/tioning System Design ve ASHRAE 
esaslarına göre yapılmıştır. 

IV.2) Klima proje hesaplarında Ankara dış /ıava şartları aşağıdaki gibi kabul edilmiştir. 

KIŞ YAZ 

KT: 34"C 
RH: 20"C 

KT:-12"C 
RI-/ : %80 
Rüzgarlı Günlük Sıcaklık Farkı: 15"C 

IV.3) Malıallerin dizayn şartları projelerde belirtilmiştir. 

IV.4) Klima tesisatı ısı kazancı hesabında aşağıdaki yükler dikkate almmtştır. 

a) Harici Yükler : 

- Pencerelerden güneş ısı kazancı 
- Duvarlardan ve çatıdan periyodik ısı kazancı 
- Pencerelerden konveksiyon ısı kazancı 
- Klima yapılmayan malıallerden konveksiyon ısı kazancı 
- Enfiltrasyon ve havalandırma ile ısı kazancı. 

b) Dalıili Yükler : 

- Elektrikli cihazlardan gelen ısı kazanet 
- Aydm/atmadan gelen tst kazanel 
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- Diğer elektrikli aletler, motorlar vb. 
- insanlardan gelen ısı kazancı. 

IV.5) Havalandırma kanallan sabit sürtünme prensibine göre hesaplanmış, sürtünme faktoru o, 10 
mmSS/m alınmıştır. 

IV.6) Havalandırma lesisatmda aşağıda belirtilen hava hızları seçilmiştir. 

Ana Kanallar 
aranşmanlar 

Mentezler ...... . 
Dış Hava Menfezi 
Filtre 
lsıtıcı - Soğutucu .. 

8- 10 m/s 
3- 5 m/s 

: 2.5 - 3.5 m/s 
4-5m/s 

1.5 nı/s 
3.0 nı/s 

IV. 7) Havalandırma tesisatı kanal, mentez ve damperleri galvaniz saçtan imal edilecektir. Ana 
kanallar Ilanşii olacak, branşmanlarda sızdırnıazl!k sağlanacaktlf. 

IV.B) Mühendislik hesaplarmda max. ısı kazantnın meydana geldiği tari/ı ve saatin seçımı 

ASHRAE esaslarına göre seçilmiş, düze/tme faktörleri dikkate alınmış, çatı kazançları, 

gün/Ol: sıcaklık farkları, Cıt eşdeğer farklan hesaba katılnııştlf. 

IV.9) Klima yapılmayan malıallerle, 

aşağıdaki gibi /ıesaplannııştlr. 
komşu iç duvarlardan gelen ısı kazancı için 'Cıt ' değeri es 

Not: td ; odanın maksimum yükünün oluştuğu dış lıava sıcaklığıdlf. 

IV.10) Aydmlatmadan gelen ısı kazarıcı yükleri elektrik projelerinden alınmış olup, ayrıca 

dekorasyon projelerindeki aydınlatma annatürleri yerleşimi sayısı dikkate almmıştlf. 

IV.11) 

IV. 12) 

Yatak Odalan 
Koridorlar 
idare, Ofis vb. 
Oyun Salonlan .... 
Yemek Salonlan . 
Fax, Bilgisayar Odalan 
Otel Girişi, Loby ....... . 
Butik, Mağaza, Dükkarı ........... . 
Toplantı Odaları, Bala Salonu 
Bar, Pasialıane .. 
Mutfak ...... . 
Diskotek, Sanatçı Odalan 

20 WaN/m' 
15-20 WaN/m' 
15-20 Watt/m' 
15-20 WaN/m' 

20 Watt/m' 
15 Watt/m' 
20 Watt/m' 
15 WaN/111' 

15-20 Watt/m' 
20 Watt/m' 
20 Watt/m' 

15-20 Watt/m' 

Not: Malıallerin pik yüklerinin oluştuğu saatiere göre diversity faktörleri dikkate almmıştlf. 

Elektn~li ·. Cillaz yükleri mutfak, çamaşlflıane c/haz yükleri im.al~tçı firma tiplerine 
katalog/ardan ve ASHRAE-1989 Furıdanıerıtals Handbook (Ciıp.26) 'dan seÇilmiştir. 

göre 

Düzel(il(!liŞ dış hava sıcaklıklan Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ay/af/ içinde gündüz saat 
OB.OO'deri iıkşam saat 19.00'a kadar hesap edilmiştir. 
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IV.13) insanlardan Ist Kazant : (ASHRAE, 1989 Fundamentals Handbook) 
(Mahal Stcakltğı 26oC KT) 

Cinsi Örnek 

- Oturmuş, istirahatte Tiyatro, Sinema 
- Oturmuş, çok hafif işte Otel, Aparıman 
- Ofis Memuru, orta dereceli işte. Ofisler 
- Ayakta duruyor, yürüyor Mağazalar 

- Oturarak yapılan işler Lokanta 
- Orta dereceli danslar Dans salon/an 
- Hafif Tezgah işi Mutfak 

Duyulur Ist Gizli Ist 
(kcal/h) (k cal/h 

55 25 
60 39 
65 47 
65 47 
69 69 
77 138 
69 120 

IV.14) Yapi cephelerinde günün saatlerine uygun gölgeleme faktörleri dikkate almmtşttr. 

V- KLiMA - HAVAJ_ANDIRMA ZONLARI 

Yap1da, aşağtdaki böi!Jmlerde rumuz/an belirtilen Klima, Havalandtrnıa, Egzost 
Havalandırma Santrallan kullamlrmştır. 

S1ra No _flumuz KullamldığJ Bölüm Kapasite 

1 ACU-1 Yatak !<at/art Üst Zon Klima Santrali (Primer hava) 24.000 m3th 
2 ACU-2 Yatak Katiart O st Zon Klima Santrali (Primer hava) 24.000 m3ttı 
3 ACU-3 Yatak Katlan Alt Zon Klima Santralı (Primer hava) 25.000 m3/h 
4 ACU-4 Yatak !<atları Alt Zon !</ima Santrali (Primer hava) 25.000 m3{tı 
5 ACU-5 Lokanta Klima Sanıraft . 1 29.000 m3ttı 
6 ACU-6 Lokanta Klima Santralı - ll 27.000 m3/tı 
7 ACU-7 Özel Yemek Salonu Klima Santrali 4.000 m3/h 
8 ACU-8 Oyun Salonu !</ima Santralı 3.500 m3itı 
9 ACU9 Lobi Klima Santral! 55.000 m3/tı 

10 ACU-10 Özel Restoran Klima Santrali 8.500 m3/tı 
11 ACU-11 idare Klima Santra/1 13.000 m3 /lı 
12 ACU-12 Kalıvalti Salonu Klima Santrali 7.500 m3/tı 
13 ACU-13 Snack Bar Klima Sanıraft 8.000 m3/tı 
14 ACU-14 Gece l<ulübü !</ima Santralı 19.000 m3;tı 
15 ACU-15 Çarşı-Diikkanlar Klima Santra!J - 1 17.000 m3/tı 
16 ACU-16 Çarşi-Oükkanlar !</ima Sanıraft . ll 32.000 m3!tı 
17 ACU-17 Lobi-Dükkan Dolaşmı Alanlan !</ima Sanıraft 24.000 m3/h 
18 ACU-18 3 !<atlı Mağaza Klima Santra/1 17.000 rn3/h 
19 ACU-19 Toplantı Sa/onu-1 Klima Santralt 24.000 m3/tı 
20 ACU-20 Toplanti Sa/onu-2 Klima Santralt 15.000 m3!h 
21 ACU-21 Toplarıtt Sa/onu-3 Klima Santrali 15.000 m3!h 
22 ACU-22 !<ongre Giriş IJolii Klima Santral! 15.000 m3/tı 
23 ACU-23 Toplanit Odalafi Klima Santral! 16.000 m3/lı 
24 ACU-24 Çarşı Dolaş Im Alanlan Klima Santrali 16.000 m3ttı 
25 ACU-25 B Blok Çarş1 Dolaşım A/am Klima Sanıraft 28.000 m3/tı 
26 ACU-26 B Blok Dükkanlar Klima Santralt 17.000 m3/h 
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27 HV-1 Personel Hacimleri Havalandirma Santralı 
(Serin/etme mevcut) 14.000 m3Jh 

28 HV-2 çamaşlfhane Havalandlfma Sanıraft 
(Serin/etme mevcut) 16.000 m3th 

29 HV-3 Mutfak Havalandlfma Santrafi 
(Serin/etme mevcut) 29.000 m3/h 

30 HV-4 Squash Havalandlfma Santralı 
(Serin/etme mevcut) 5.500 m3/h 

31 HV-5 Kapalı Yüzme Havuzu Havalandırma Santrali 15.000 m3/h 
32 HV-6 Sağilk Merkezi Havalandirma Sanıraft 4.000 m3/h 
33 HV-7 Banket Muffağt Havalandırma Santralı 11.000 m3/h 
34 EA-1 Yatak Katlan Üst lan Egzost Aspiratörü 16.000 m3th 
35 EA-2 Yatak Katlan Üst lan Egzost Aspiratörü 11.000 m3/h 
36 EA-3 Kat Hizmet Odas1 WC"/eri Egzost Aspiratörü 3.000 m3/h 
37 EA-4 Kat Hizmet Odalan Egzost Aspiratörü 4.000 m3{h 
38 EA-5 Mutfak Dav/umbazlan Egzost Aspiratörü 12.500 m3/h 
39 EA-6 Mutlak Egzost Aspiratörü 19.000 m3th 
40 EA-7 Alt Yatak Katlan Egzost Aspiratörü 20.000 m3th 
41 EA-8 Alt Yatak Katlan Egzost Aspiratörü 15.000 m3th 
42 EA-9 Çamaşlfhane Egzost Aspiratörü 18.000 m3th 
43 EA-10 Personel Hacimleri Egzost Aspiratörü 15.000 m3th 
44 EA-11 Squash Egzost Aspiratörü 7.000 m3th 
45 EA-12 Havuz Egzost Aspiratörü 14.500 m3/h 
46 EA-13 Sağilk Merkezi Egzost Aspiratörü 3.750 m3th 
47 EA-14 Servis Mutfağ1 Egzost Aspiratörü 3.500 m3/h 
48 EA-15 Srıack Bar Egzost Aspiratörü 8.500 m3th 
49 EA-16 çarş1 Dolaş1m Alam Egzost Aspiratörü 13.000 m3{h 
50 EA-17 Diskalek-Gece Kulübü Egzost Aspiratörü 17.500 m3/h 
51 EA-19 Dolaş1m Alam WC"Ieri Egzost Aspiratörü 3.000 m3th 
52 EA-20 Dükkarı/ar Egzost Aspiratörü 7.500 m3/h 
53 EA-21 1Jolaş1m Alam Egzost Aspiratörü 19.000 m3/h 
54 EA-22 Dükkanlar Egzost Aspiratörü 22.000 m3th 
55 EA-23 3 Katil Mağaza Egzost Aspiratörü 17.500 m3/h 
56 EA-24 Garaj Egzost Aspiratörü 40.000 m3/h 
57 EA-25 Disko WC Egzost Aspiratörü 900 m3/h 
58 EA-26 idare WC Egzost Aspiratörü 300 m3/h 
59 EA-27 WC Egzost Aspiratörü 2.600 m3/h 
60 EA-28 Giriş Holü WC Egzost Aspiratörü 2.550 m3th 
61 EA-29 Giriş Holü Egzost Aspiratörü 26.000 m3/h 
62 EA-30 Dükkarı Egzost Aspiratörü 6.000 m3/h 
63 EA-31 IJOkkarı Egzost Aspiratörü 9.000 m3th 
134 EA-32 Çarşi Dolaşim Alan1 Egzost Aspiratörü 15.000 m3th 
65 EA-33 Çarifl Dolaşim Alam Egzost Aspiratörü 15.000 m3/h 
66 EA-34 Garaj Egzost Aspiratörü 16.000 m3th 
67 EA-35 Garaj Egzost Aspiratörü 35.000 m3/h 
68 EA-36 Banket Muffağ1 Egzost Aspiratörü 12.000 m3/h 
69 YV1,YV2 Yangm Vanti/atörleri 35.000 m3/h 
70 EA-37 Üst l on Koridorlar Egzost Aspiratörü 16.500 m3/h 
71 EA-38 Üst lan Koridorlar Egzost Aspiratörü 16.500 m3th 
72 EA-39 +9.05 Kotu Tesisat Kat1 Egzost Aspiratörü 6.500 m3/h 
73 EA-40 +9.05 Kotu T~sisat Kati Egzost Aspiratörü 3 11.500 m, fh 
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W - SOOIITMA TESiSATI 

Otelde soğutma tstl yükleri, soğutma devresi cihaz seçimleri ve kapasiteleri aşağıda verilmiştir. 

Fan-Coil Devresi . . . . . . . : 2.270.000 kcal/h 
Klima Santralları Devresi . : 2.731.000 kcal/h 

Max.Müh.Soğutma lstl Yükü 
Toplamt ............. : 5.001.000 kcal/h 

Soğutma toplam kurulu ISli yükü %70 kullanma ve %5 emniyet/e 3.850.000 kcal/h seçildi. 

Soğutma Kurulu Yükü = 0,70 x 1,05 x 5.001.000 "4.000.000 kcal/h kabul edilmiştir. 

a) Soğutma Grubu Seçimi : 

4 Adet aşağ1daki kapasitede, R500 ile çalişan santrifüj tip kompresör/ü, su soğutma/1, 
kondenser/i soğuk su üretici grubu seçildi. 

Kompresör Kapasitesi . ....... : 1.000.000 kcal/h 
Chiller Kapasitesi ........... : 1.000.000 kcal/h 
Kondenser Kapasitesi ........ : 1.285.000 kcal/h 
Chiller Su Rejimi ........... : 7/11oC 
Kondenser Su Rejimi ........ : 25/30oC 
/np/Jt Power ............... : 196. 1 KW 

b) Soğutma Kulesi Seçimi : 

4 Adet aşağıdaki kapasitede çift emişii paket tip aksiyat vantilatörlü soğutma kulesi 
seçilmiştir. 

Kule Kapasitesi . . . . .. . . . . . . . . 1.285.000 kcal/h 
Kule Su Debisi ............. : 258 m3/h 
Kule Su Rejimi ............. : 25/30oC 
Kule Fan Motoru E/k. Gücü .... : 3 x 6.50 KW 

c) Kule Kondenser Devreleri Pompalafl : 

Her bir soğutma kulesi için bir yedek olmak üzere toplam 8 adet aşağidaki kapasitede 
santrifüj tip pompa seçildi. 

V = 258 m3!h 
H = 25 nıSS 
n = 1450 d/d 
N = 22 KW 
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d) Chiller Devreleri Pompafan : 

SONUÇ 

Her bir soğutma grubu için bir yedek olmak üzere toplam 8 adet aşağidaki kapasitede 
santrifüj tip pompa seçildi . 

V • = 252 m1/h 
H = 25 mSS 
n = 2900 d/d 
N = '21 KW 

Yap1 teknolojisinde yaptm süreci, yatmm, yönetim, tasanm, üretim, imafat ve montaj, işletme 

ve servis gibi birbirine geçmiş halkalardan teşekkül eden bir dizgidir. Bütün etaplan birbirine bağft 
ve etkilidir. Amaç; konforlu, sağltkh, işlevsel yapt elde etmektir. Özellikle yüksek yaptiarda 
iklimlendirme yants/fa enerji üretimi, kullammt, sthhi resisat ve benzeri lesisat türlerinin etkili 
bütün faktörlerinin uluslararast standama asgari koşulfarının dikkate alınmast zorunludur. Bu 
amaca, doğru mühendislik hizmeti ile erişifir. Dolaytstyfa uzman/tk gerekir. 

1. Ce/ii! Okutan Mühendislik ve Ticaret Ltd.Şirketi Araştırma ve Dökümantasyon 
2. ASHRAE Dökümantasyomı 
3. Hotel Uygulama Proje Rapmı1 (Design Ce/ii/ Okutan Ltd.) 
4. Ce/ii/ Okıuan muhtelif tebliğ, yayın ve makaleleri. 
5. Senıpozyunı 

Çok Katlı Yaptlar 
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi(21!22!23 Eylü/1989) 

ÖZ GEÇMiŞ 

1955 İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi nıezunııdur. 1964 Yılından bu yana Tesisat 
Teknolojisinde Tasartm ve Müşavirlik hizmetleri vermekte olup, halen Ce/ii/ Okutan Mühendislik ve Ticaret 
Ltd. Şirketi ile Ce/ii/ Okutan Mühendislik ve Müşavirlik Barosunun yöneticisi ve kurucusudur. Yaklaşık 1300 
projenin nıüellifi olan Ce/iii Okutan 'ın 100 adedi aşkm teknik makale, tebliğ ve yayını ile 3 adet 
basılmış kitabı bulunmaktadır. Uzun süredir ASHRAE Correspondent üyefiği yapan Okutan, Türk 
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Gene/ Başkan Yardımcıs~ Tesisat Mühendisleri Derneği Genel 
Başkanlık görevini yürütnıektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 




