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KULLANICI ETKİLEŞİMLİ DİNAMİK TERMOSTAT 
KONTROLÜ İLE ISIL KONFORUN SAĞLANMASI  

 
 

Tuğçe AKER 
Nurdil ESKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yapılan çalışmalar, iklimlendirme sistemlerinin uygun şekilde kontrol edilmemesi nedeniyle 
kullanıcıların gün boyunca konforsuz ortamlarda kalmak zorunda olduğunu göstermektedir. Bu durum 
kullanıcıların performansını ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan bu problemin önüne 
geçmek için iklimlendirme sistemleri değişen iç ortam koşullarını ve kullanıcıların ısıl konfor 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak gün boyunca dinamik bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu amaçla birçok 
çalışma gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada birçok çalışmada kullanılmaya başlayan bir metot olan 
“Kullanıcı Etkileşimli Yaklaşım” incelenecektir.  
 
Bu çalışmada, ısıl konforu basit ve doğru bir şekilde optimize edebilecek bir kullanıcı etkileşimli 
optimizasyon metodu incelenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunan bir açık plan ofiste seçili 
yöntem uygulanmış ve yöntemin performansı Design Builder ve EnergyPlus programları kullanılarak 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Dinamik konfor anketi, Sıcaklık ölçümü,  Isıl simülasyon, Enerji 
tüketimi analizi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Studies show that most of the occupants have to stay at uncomfortable environments during the day 
because of the lack of proper control in building HVAC systems. It causes a decrement in performance 
and well-being of occupant. To overcome this issue, HVAC system should be operated dynamically 
based on time-varying temperature requirement of space and occupant thermal comfort conditions. In 
order to control HVAC system based on occupant requirement, a large number of studies have been 
conducted. In this study, “The Occupant Participating Approach”, which is started to utilize and 
growing number of studies, is selected to evaluate.  
 
In this study, thermal comfort optimization method, which using the occupant participating approach, 
was examined to find simple and accurate optimization models. Selected optimization method was 
applied in an open office building, which is located in Istanbul Technical University, and performance 
of this method was evaluated via Design Builder and EnergyPlus simulation tools. 
 
Key Words: Thermal comfort; Dynamic comfort survey, Temperature measurement, Thermal 
simulation, Energy consumption analysis. 
 
 
 
 
 
 
 

User-Interactive Dynamic Thermostat Control to Achieve Thermal Comfort 
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1. GİRİŞ 
 
Gelişen iklimlendirme ve kontrol sistemleri ile iç ortam koşullarını tam anlamıyla kontrol etmek 
mümkün hale gelmiş ve konfor, Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın verilerine göre zamanlarının %90’ınını 
kapalı ortamlarda geçiren insanlar için daha da önem kazanmıştır [1].  
 
Isıl konforun öneminin aksine yapılan çalışmalar göstermektedir ki yetersiz kontrol sistemleri nedeniyle 
uygun termostat sıcaklığı ayarlanamayan ortamlarda birçok kullanıcı gün boyunca konforsuz koşullara 
maruz kalmaktadır [2, 3]. Bu durum ortamda kalan kullanıcıları farklı aksiyonlara yönlendirmektedir. 
Genel itibari ile insanlar rahatsız hissedilen bir ortamda kıyafet değişikliği, pozisyon değişikliği, 
rahatsız hissedilen hacimden ayrılmak ya da pasif veya aktif kontroller ile ortam koşullarını 
değiştirerek bu durumu düzeltmeye çalışmaktadır. Ofis gibi alanlarda kullanıcılar bu duruma çözüm 
olarak ek ısıtıcılar ya da soğutucu sistemleri kullanmaktadırlar. Fakat bu durum hem enerji tüketimini 
arttırmakta hem de ortamda ısıl dengesizliklere yol açmaktadır [4]. Bu durumun enerji tüketimi dışında 
çalışanların performansını ve sağlığını da önemli ölçüde etkilemekte olduğu yapılan farklı çalışmalarda 
ortaya konulmuştur [5]. 
 
Tüm dünyada yapılan farklı çalışmalar konforsuz ortamların iyileştirilmesi için gerçek zamanlı ve 
dinamik kontrol sistemlerinin kullanımı bir çözüm olabileceğini göstermektedir. Bu kontrol metotları iç 
ortam koşulları gerçek zamanlı olarak takip edilerek kullanıcıların ihtiyaçlarına anında cevap verilecek 
sistemlerin geliştirilmesini ve kullanıcılarının çoğunluğu için optimum iç ortam koşulları sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada ise kullanıcıları kontrol sisteminin bir parçası haline getiren kullanıcı etkileşimli dinamik 
optimizasyon sistemlerinin incelenmesi ve seçilmiş bir ofis içerisinde belirlenen yöntemin uygulanması 
amaçlanmıştır. Dinamik termostat kontrolü metodunun ısıl konfor, kullanıcı performansı ve 
iklimlendirme sistemi enerji tüketimine olan etkisi bina enerji simülasyon programı kullanılarak 
incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR 
 
Isıl konforun tayini için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu modellerin içerisinde en yaygın olarak 
kullanılan metot Fanger tarafından geliştirilen Isıl Denge Metodu’dur. Isıl denge metodu ile bir ortamın 
konforlu olarak algılanıp algılanmadığı belirlenebilmektedir. Isıl konfora etki eden altı parametrenin 
(hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklığı, bağıl hava hızı, havanın nemi, aktivite düzeyi, kıyafet ısıl 
direnci) Fanger tarafından geliştirilen matematiksel model içinde kullanılması ile ortamın Tahmini 
Ortalama Oy (PMV) değeri belirlenebilmekte ve bu değer ile 7 noktalı ısıl duyum ölçeği karşılaştırılarak 
kullanıcıların ortam ile ilgili nasıl hissettiklerini belirlenebilmektedir. Hesaplanan PMV değerinden yola 
çıkarak ortam koşulları nedeniyle kendini rahatsız hisseden insan sayısını tahmin etmek için 
Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesi (PPD) değeri de hesaplanabilmektedir [6]. 
 
2.1. Standartlar 
 
Isıl konfor ile ilgili Avrupa’da ISO 7730 standardı kullanılırken Amerika’da ASHRAE 55-2010 
kullanılmaktadır. İlgili standartlarda da Isıl Denge Modelinin çıktısı olan PMV ve PPD değerleri 
kullanılarak konfor tanımı yapılmaktadır. ASHRAE 55-2010’a göre bir ortamın konforlu kabul 
edilebilmesi için ortamda bulunan insanların %90’nın koşullardan memnun olması gerekmektedir. 
PMV değerinin +0,5 ile -0,5 arasında kalması gerektiği belirtilmiştir [7].   
 

Tablo 1. ISO 7730’a göre ısıl ortam kategorileri 
 

Kategori PMV PPD (%) 
A -0,2<PMV<+0,2 <6 
B -0,5<PMV<+0,5 <10 
C -0,7<PMV<+0,7 <15 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
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ISO 7730’da ise daha detaylı bir gösterim yapılmıştır. Buna göre Tablo 1’de verildiği gibi üç farklı 
kategori belirlenmiş ve her bir kategori için PMV, PPD limit değerleri belirlenmiştir. Bu kategoriler bina 
iç ortam kalitesi düzeylerine göre üçe sınıfa ayrılmıştır [6].   
 
 
2.2. Isıl Konfor Optimizasyonu 
 
İnsan vücudunun dış ortam ile ısıl dengesini ve dolayısıyla termal konforu etkileyen ana altı parametre 
olan; iç ortam sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı, yüzey sıcaklığı, aktivite tipi ve seviyesi ve giysilerin 
yalıtım özelliği değerlerinin her birinin belirlenmesi ile PMV ve PPD değerleri kolaylıkla 
hesaplanabilmektedir. Fakat iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem hariç geri kalan dört parametrenin 
ölçülmesi ve dinamik olarak takip edilmesi mevcut sensorlar ve bina otomasyon sistemleri için 
mümkün olmamaktadır.  Bu da gerçek zamanlı konfor tayinini ve optimizasyonunu zorlaştırmaktadır. 
Yaşanan bu problemin çözümü için geliştirilen yöntemlerden birisi kullanıcı etkileşimli yaklaşımdır. 
Birçok farklı çalışmada kullanılan bu yöntem ile kullanıcıların bulundukları ortam ile ilgili sübjektif 
geribildirimlerinin toplanması ve bu verilerin kullanılarak ölçüm ve kontrol metotlarının doğruluğunun 
arttırılması sağlatılmaya çalışılmaktadır. Yöntemin ana mimarisi şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1.Optimizasyon yönteminin mimarisi. 
 
Erickson ve Cerpa (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada kullanıcı etkileşimli metodu kullandıkları bir 
sistem tasarlamış ve seçtikleri ofislerde bu sistemin uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 
ortamın sıcaklık ve nem değerleri sensorlerden okunurken, geri kalan dört parametre ölçümde 
yaşanan zorluklar nedeniyle sabit kabul edilmiştir. Bu durum PMV hesabındaki hata payını arttırmakta 
ve optimum termostat sıcaklığının bulunmasını zorlaştırmaktadır. Modelin doğruluğunu arttırmak için 
cep telefonları için bir uygulama geliştirilerek kullanıcılardan anlık olarak ısıl duyarlılık bilgilerinin 
Fanger 7 noktalı ısıl duyum ölçeğine uygun olarak toplanması sağlanmıştır. Toplanan geribildirimler ve 
sensorlerden hesaplanan PMV değeri ile optimum termostat sıcaklığı belirlenerek iklimlendirme 
sisteminin çalışması kontrol edilmiştir [8].  
 
Murakami (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise herhangi bir sensor ve ölçüm kullanılmadan 
doğrudan kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin kontrolünün sağlandığın 
bir sistem oluşturulmuştur.  Oluşturulan web sitesi ile kullanıcıların geribildirimleri 7 noktalı ısıl duyum 
ölçeğine uygun olarak toplanmakta ve bu veriler işlenerek termostat sıcaklığı kontrol edilmektedir [9]. 
  
Purdon (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Murakami’nin çalışmasına benzer şekilde 
herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan doğrudan kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile 
iklimlendirme sisteminin kontrolünün sağlandığın bir sistem oluşturulmuştur.  Diğer uygulamadan farklı 
olarak bu çalışmada cep telefonu uygulaması ile kullanıcıların üç noktalı ısıl duyum ölçeği (+1: Sıcak, 
0: Normal, -1: Soğuk) ile geri bildirimler toplanmaktadır. Gelen geribildirimler işlenerek termostat 
sıcaklığı kademeli olarak düşürülmekte ya da arttırılmaktadır [10].  
 
Bu çalışmada da Purdon ve Murakami’nin çalışmasına benzer şekilde doğrudan kullanıcılardan gelen 
bildirimler ile termostat sıcaklığının optimize edilmesi sağlayan bir sistemin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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2.3. Isıl Konfor ve Performans İlişkisi 
 
Yapılan çalışmalar iç ortam sıcaklığının sadece ısıl konfora değil iç hava kalitesi ve kullanıcıların 
performansı ile de direkt bağlantılı olduğunu göstermiştir. Isıl konforun sağlanamadığı ortamlarda 
çalışanların dikkatlerinin dağıldığı, işleri yerine ortam koşullarına konsantre oldukları ve bu durum 
nedeniyle performanslarında %2 ila %20 arasında düşüş oluşabileceği yapılan çalışmalarla 
belirlenmiştir [11].  
 
Seppänen ve Fisk (2005), tarafından yapılan çalışmada iç ortam sıcaklığı ve performans arasındaki 
ilişkiyi inceleyen birçok farklı çalışmanın sonuçları incelenmiştir. Bu çalışma maksimum performans 
için optimum iç ortam sıcaklığının 21°C ile 25°C arasında değişmesi gerektiğini göstermiştir [12]. 
 
Kosonen ve Tan tarafından yapılan çalışmada ise PMV ve performans kayıpları arasındaki ilişki 
gerçekleştirilen deneyler sonucunda oluşturulan formüllerle ifade edilmiştir. Bu yöntem ile performans 
kayıpları PMV değerinin bir fonksiyonu olarak hesaplanabilmektedir. Buna göre yazma ve düşünme 
aktivitelerindeki performanslarındaki kayıplarını hesaplamak için sırasıyla (1) ve (2) numaralı formüller 
kullanılabilmektedir [13].  
  

y=-60,543PMV6+198,41PMV5-183,75PMV4-8,1178PMV3+50,24PMV2+32,123PMV+4,8988  (1) 
 

y=1,5928PMV5-1,5526PMV4-10,401PMV3+19,226PMV2+13,389PMV+1,8763                   (2) 
 
 
 
 
3. OFİS BİNASININ TANITIMI 
 
Çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa kampüsünde yer alan ARI - 6 Teknokent binasındaki 
bir ofis içinde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında inşa edilen bina 36 ofis, 1 adet konferans salonu, 
kafeterya, teknik ve idari bölümlerden oluşmakta olup 4.000m2 alana sahiptir. Şekil 2’de binanın 
kampüs içerisindeki konumu verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2.Binanın konumu. 
 

Çalışma için seçilen ofis binanın kuzey cephesinde ve ikinci katta yer almaktadır. Şekil 3’de binanın 
bulunduğu konum ve kat planı görülmektedir. Toplamda 108m2 kapalı alana sahip olan ofisin 36m2’si 
toplantı odası olarak kullanılırken geriye kalan 72m2 ise açık ofis şeklinde kullanılmaktadır.  
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Şekil 3.Kat planı ve seçili ofisin yerleşimi. 
 
Bu çalışma kapsamında sadece açık ofis olarak kullanılan alan üzerinde kullanıcı etkileşimli dinamik 
kontrol metodu test edilmiştir.  
 
3.1. Bina Modelinin Oluşturulması 
 
Çalışmada incelenmek üzere seçilen bina Design Builder (v.4.6.0.015) programı kullanarak 
modellenmiştir, detaylı enerji ve ısıl konfor analizleri EnergyPlus 7.0 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda binanın mimari, mekanik, elektrik projeleri ile yapı malzemesi bilgileri 
toplanmış ve bunlara uygun olarak model oluşturulmuştur. Binaya ait Design Builder modeli şekil 4’de 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Design Builder ile oluşturulan bina modeli 
 

Ofisin kuzey cephesi tamamen camla kaplı olup açılabilen camlara sahiptir. Binada yer alan taze hava 
santralleri ile ofislere taze hava sağlanırken, VRV sistemi ile de iç ortam havası şartlandırılmaktadır. 
Her ofisin kendine ait termostatı bulunmakta ve termostat kontrolünün kullanıcılar tarafından 
yapılabilmektedir. Bunun yanında binada yer alan otomasyon sistemi ile de uzaktan kontrol 
mümkündür.  
 
Modelin gerçeğe uygunluğunu sağlamak adına, binada yer alan kartlı giriş sisteminden alınan kullanıcı 
giriş-çıkış bilgileri, ofis içerisinde yer alan ekipmanlar ve dış ortam iklim verileri modele entegre 
edilerek gerçek koşulların bilgisayar ortamında modellenmesi sağlanmıştır.  
 
 
 
 
4. İÇ ORTAM KONFOR KOŞULLARININ ANALİZİ 
 
4.1. Sıcaklık ve Nem Ölçümü 
 
İç ortam koşullarının gün içindeki dinamik değişimini takip edebilmek için HOBO UX100-003 
datalogger kullanılarak 10 dakikalık zaman aralıkları ile ölçümleme yapılmıştır. Tablo 2’de datalogger’a 
ait teknik detaylar verilmiştir [14]. 
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Tablo 2. Datalogger özellikleri. 
 

 Çalışma Aralığı Hata Payı 
Sıcaklık -20°C ile 70°C ±0,21°C 

Bağıl Nem %25 ile %80 ±%3,5 
 
Bu çalışma için gerçekleştirilen ölçümlerin Kış, Bahar ve Yaz dönemlerini kapsayacak şekilde 
mevsimsel olarak incelenmesine karar verilmiştir. Fakat bildiri içerisinde 14-29 Nisan tarihleri arasında 
yapılan uygulamalar incelenmiştir. Şekil 5’te “Gözlem Periyodu” olarak adlandırılan 14-20 Nisan 
tarihleri arasında bina ve kullanıcıların doğal davranışları gözlemlenirken kaydedilen sıcaklık ve nem 
değerleri verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 5. Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları. 
 

Bir sonraki hafta ise termostat değeri 24°C’de sabit tutularak kullanıcıların ofiste bulunduğu mesai 
saatlerindeki değişim incelenmiştir. “Oylama Periyodu” olarak adlandırılan bu zaman diliminde de 
sensor 10 dakika aralıkla sıcaklık ve nem ölçümü almaya devam etmiştir. Oylama periyoduna ait 
ölçüm sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6.Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları. 
 
İki farklı periyot içerisinde gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına ait istatistiksel değerler tablo 3’de 
verilmiştir. Buna göre gözlem periyodunda iç ortam sıcaklığı 22,8°C ile 26,9°C arasında değişirken, 
ortalama sıcaklık değeri 24,9°C ve standart sapma değeri (STS) 0,67 olarak belirlenmiştir. Oylama 
periyodu içerisinde de değerler bir önceki periyot ile benzer şekilde değişmektedir. Gözlem 
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periyodundaki bağıl nem değeri ise %29,1 ile %49,1 arasında değişirken, ortalama değer %36,7 ve 
standart sapma değeri (STS) 3,23 olarak hesaplanmıştır. Oylama periyodunda ise gözlemlenen 
minimum ve maksimum değerler sırasıyla %23,5 ve %41,5 olarak ölçülürken, ortalama değer %32,9 
STS ise 4,45 olarak hesaplanmıştır.  
 
Tablo 3. Ölçülen iç ortam koşullarının istatistiksel analizi. 

 
Ölçülen Veriler  Gözlem Periyodu Oylama Periyodu 

İç Ortam Sıcaklığı (°C) 

Minimum 22,8 22,7 
Maksimum 26,9 26,1 
Ortalama 24,9 24,3 

STS 0,67 0,85 

Bağıl Nem (%) 

Minimum 29,1 23,5 
Maksimum 49,1 41,5 
Ortalama 36,7 32,9 

STS 3,23 4,45 
 
4.2. Isıl Konfor Anketi 
 
Kullanıcıların bulundukları ortam ile ilgili sübjektif değerlendirmelerini almak için ASHRAE 55-2010’da 
yer alan anket uygulanmıştır. Ankette yer alan soruların kullanıcıların, bulundukları ortam ile ilgili genel 
memnuniyetlerini ve karşılaştıkları problemleri tespit etmek amacıyla sorulmuş sorulardan 
oluşmaktadır. Bunun yanında kullanıcıların fiziksel özellikleri (kilo ve boy) ile aktivite düzeyleri ve 
kıyafetlerinin ısıl dirençlerini belirlemek için de sorular sorulmuştur [7].  
 
Toplamda 8 kullanıcının katıldığı ankette 104 cevap toplanmıştır. Ankete katılan kullanıcıların 1’i kadın 
olmak üzere 7’si erkektir. Katılımcıların yaş aralığı 25 ile 29 arasındadır.  
 
Anket sonuçlarına göre katılımcıların %50’si bulundukları ortamın konforsuz olduğunu belirtmiştir. 
Şekilde 7’de görüldüğü gibi ısıl memnuniyetsizliğin nedenleri içinde %38 oranla en büyük pay 
termostat ayarının uygun yapılamaması nedeniyle ortama verilen çok sıcak ya da çok soğuk hava 
olarak belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 7.Anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik nedenleri. 
 
4.3. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Toplanması 
 
Çalışma için hazırlanan bir web sitesi üzerinden kullanıcılara gerçek zamanlı olarak ısıl duyumları ile 
ilgili geribildirimlerini gönderebilecekleri bir ara yüz hazırlanmıştır. Şekil 8’de sitede yer alan oylama 
ekranı verilmiştir. Bu siteye kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan katılımcılar anlık olarak ısıl konfor 
durumları ile ilgili olarak geri bildirim verebilmektedirler. Oylama Fanger’ın 7 noktalı ısıl duyum 
ölçeğine göre hazırlanmıştır. 
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Şekil 8. Oylama uygulamasının ara yüzü 
 

21-29 Nisan tarihleri arasındaki dört gün süresince gerçekleşen oylama sonucunda toplanan veriler 
şekil 9’da gösterilmektedir. Bu süre zarfında 8 kullanıcıdan 83 geri bildirim toplanmıştır.  
 

 
 

Şekil 9. Kullanıcılardan gelen oyların dağılımı 
 

Geri bildirimler incelendiğinde kullanıcıların %57’sinin konforsuz hissettiği belirlenmiştir. Oy 
dağılımlarının detayları Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Kullanıcılardan toplanan geribildirimlerinin dağılımı. 
 

Isıl Duyum Dağılım (%) Isıl Duyum Dağılım (%) 
Çok Soğuk %1,2 Biraz Sıcak %20,6 
Soğuk %4,8 Sıcak %8,4 
Biraz Soğuk %16,9 Çok Sıcak %4,8 
Normal %43,3   
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5. OPTİMİZASYON MODELİNİN UYGULANMASI 
 
21, 22, 27 ve 29 Nisan tarihleri arasında kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile optimizasyon 
çalışması yapılmıştır. Bunun için öncelikle termostat sıcaklığı 24°C’ye ayarlanarak gün içinde değişen 
iç ortam koşullarına göre kullanıcı geribildirimleri anlık olarak toplanmıştır. Gelen oylara uygun olarak 
set değeri değiştirilerek dinamik optimizasyon yapılması amaçlanmıştır. Şekil 10’da ortam 
sıcaklıklarına karşılık kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy (AMV) değerleri görülmektedir. Isıl 
konfor sübjektif bir kavram olduğundan her bir kullanıcıdan gelen bildirimler farklılık göstermekte olup 
gün içinde sürekli değişen bir grafik oluşturmaktadır. 
 

 
 

Şekil 10. İç ortam sıcaklığı ile kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy değerlerinin karşılaştırılması. 
 
Şekil 11’de gelen bildirimler ile yeniden belirlenen set değerleri verilmiştir, kırmızı sütunlar optimum 
termostat set değerlerini gösterirken Siyah çizgi baz durumdaki 24°C’de sabit tutulan termostat 
değerini göstermektedir. Termostat değeri kullanıcı geri bildirimlerine göre 1°C aşağı ya da yukarı 
yönde değiştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Optimizasyon senaryosuna göre belirlenen termostat sıcaklıkları. 
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6. ANALİZ SONUÇLARI 
 
Kullanıcı etkileşimli dinamik termostat set değeri optimizasyonu metodu seçilen bir ofiste 
uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları ısıl konfor, kullanıcı performansı ve enerji tüketimi olmak üzere üç 
ana başlık altında bina enerji simülasyon programı olan EnergyPlus kullanılarak incelenmiştir.  
 
Analiz sonuçlarına göre dinamik termostat kontrolü ile sabit tutulan termostat değerinin PMV 
üzerindeki etkisi incelendiğinde şekil 12’de de görülebileceği gibi genel bir iyileştirme sağlanmış ve 
ISO 7730’a göre iç ortam kalitesi A kategorisi limitleri olan ±0,2 aralığına çekilmiştir. 
 

 
 

Şekil 12. Saatlik PMV değerlerinin karşılaştırılması. 
 

Isıl konforun kullanıcıların düşünme ve yazma performansına olan etkisini incelemek için Kosonen ve 
Tan tarafından tanımlanan yöntem kullanılmıştır. Buna göre kullanıcıların düşünme aktivitesindeki 
performansı baz duruma göre artış gösterdiği Şekil 13 üzerinden görülebilmektedir. Kullanıcıların 
düşünme aktivitesindeki performans artışının oranı ise ortalama %4 olarak hesaplanmıştır. 

 

 
 

Şekil 13. Düşünme aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması. 
 

Yazma aktivitesi için performans kayıpları incelendiğinde ise optimizasyon senaryosu ile bir iyileşme 
yaşandığı Şekil 14’de açıkça görülebilmektedir. Optimizasyon metodunun kullanıcıların yazma 
performansını ortalama %8 oranında arttırdığı belirlenmiştir. 
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Şekil 14. Yazma aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması. 
 

Termostat ayarlarında yapılan değişikliğin mahalde yer alan VRV enerji tüketimine olan etkisi ısıtma 
ve soğutma tüketimi bazında Şekil 15’de görülebilmektedir. Kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemi 
ile optimize edilen set değerleri kullanıldığında toplam enerji tüketiminde %6,8 oranında artış 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 15. VRV Sistemi enerji tüketimlerinin karşılaştırılması. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Gün içinde değişen dış ortam koşulları, mahaldeki insan yoğunluğu, ekipmanların çalışması gibi birçok 
etken iç ortam koşullarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Tüm bu değişimler ise kişilerin ısıl 
duyumlarında ve dolayısı ile ortamın ısıl performansı üzerinde değişimlere neden olmaktadır.  
 
Bu çalışmanın amacı kullanıcı etkileşimli dinamik termostat kontrolü sağlayacak bir sistem oluşturarak 
kullanıcıların gün boyu değişen ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak müdahale ederek kullanıcılara 
optimum iç ortam koşulları sağlayacak sistemlerin performanslarını incelemektir. Bunu yaparken de 
uygulamada en az cihaz ihtiyacı ile problemi çözebilecek bir kontrol sisteminin olmasına da dikkat 
edilmiştir. Bu amaçla incelenen sistemler içerisinde herhangi bir sensor gereksinimi duymayan sadece 
kullanıcılardan gelen anlık geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin termostat ayarını optimize edecek 
bir metodun incelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi, Arı-6 
Teknokentinde yer alan bir ofis seçilmiş ve analizler bu ofis üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
 
Çalışma sonucunda kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemi ile ısıl konforda iyileşme sağlanacağı 
görülmüştür. Optimizasyon senaryosu ile ISO 7730’da belirtilen üç ana iç ortam kalitesi kategorisinden 
A kategorisinin şartlarını sağlayabilecek bir ortam oluşturulabileceği belirlenmiştir. Isıl konforda yapılan 
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iyileştirme ile performans arasındaki ilişki de incelenmiş ve kullanıcıların düşünme aktivitelerindeki 
performansında %4, yazma aktivitelerindeki performanslarında ise %8 iyileşme sağlanabileceği tespit 
edilmiştir. Termostat kontrolü ısıl konfor ve performansın yanında enerji tüketimine de direkt etki eden 
bir parametredir. Bu kapsamda kontrol senaryosunun mahalde yer alan VRV sisteminin enerji 
tüketimini nasıl etkileyeceği de incelenmiş ve enerji tüketiminde %6,8’lik artış meydana geleceği 
hesaplanmıştır. 
 
Kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemleri ile daha konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşturulabileceği 
ve gün boyunca bu durumun korunabileceği belirlenmiştir. Böylece çalışanların daha memnun ve 
yüksek performansta çalışabileceği alanlar oluşturulabilir. Bu sistemin özellikle birden fazla 
kullanıcının paylaştığı açık plan ofis gibi mahallerde kullanılmasının kullanıcılar üzerinde önemli bir 
etki yaratacağı belirlenmiştir.  
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