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ÖZET 

İnsanoğlu ilk çağlardan beri mahremiyetini koruyan, güvenli, rahat yaşanabilecek, 

iklimsel ve kültürel koşullara uyum sağlayan yapılar inşa etme çabasında olmuştur. 

Diğer yandan nüfusun artması, doğal kaynakların azalması, uluslararası rekabet, 

enerji maliyetlerinin artması, çevre kirliliği ve konfor şartlarını iyileştirme gibi 

sebepler bina tasarım yaklaşımına yeni boyutların dahil edilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu durumlar sonucunda ilk kez 1980 yılında Amerika’da binalarla birlikte 

Akıllılıktan bahsedilmiş ve Akıllı Binalar (Intelligent Building) kavramı ortaya 

çıkmıştır.  

Akıllı bina kavramının ortaya çıkışıyla birlikte günümüzde dahi netlik kazanamayan 

Akıllı bina tanımının ne olduğu ve binaları nelerin akıllı yapacağının tartışması da 

başlamıştır. Zaman ve ihtiyaçların değişimine göre farklı şekilde ifade edilen akıllı 

binaların, kurulum, işletim ve gelişim kavramları da süreç içinde akıllılıkta rol 

oynayan etken yapılar olarak belirtilmişlerdir. Günümüzde vurgulanan akıllı bina 

kavramının ne olduğunun saptanmasıyla birlikte akıllı binalarda hangi sistemlerin 

kurulacağı ve nasıl işletilmeleri gerektiğinin belirlenmesi çerçevesinde hazırlanan bu 

tez çalışmasında da konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında, öncelikle Akıllı bina kavramının ilk ortaya çıkışından 

günümüze kadarki süreçte akıllı binaların tanımlamaları, tarihsel gelişim aşamaları, 

akıl altyapısı, sistemleri, performansları, yönetilmeleri, pazar yapısı incelenmiş ve 

daha sonra çalışmanın amacı olan akıllı bina kavramının, değerlerinin, özelliklerinin, 

kurulum ve işletiminin ne şekilde olduğunun saptanmasına yönelik olarak soru formu 

hazırlanmıştır. Özgün olarak oluşturulan ve internet ortamına aktarılan soru formu 

elektronik ortamda belirlenen firmalara yönlendirilmiştir. Belirli aralıklarla tekrarlı 

gönderimler sonucunda araştırmaya 52 kuruluş temsilcisi katılmış ve yönlendirilen 

sorulara kuruluşlarındaki faaliyetleri doğrultusunda yanıtlarını belirtmişlerdir. 

Araştırma kapsamına alınamayacak durumda yanıtlanan soru formlarının elenmesi 

ile 48 adet kullanılabilir soru formu dikkate alınmıştır. Toplanan soru formları 
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istatistiki analiz programı SPSS’e girilmiş ve değişik analiz yöntemleri ile araştırma 

problemi kapsamında oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Test sonuçlarına bağlı 

olarak oluşan sonuçlar yazın incelemesi sırasında edinilen bilgiler çerçevesinde 

değerlendirilmiş ve bunlara bağlı olarak önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında; gerçek akıllı bina tanımının halen net olarak 

anlaşılmadığı ancak belli bir bilinirliğe ulaştığı saptanmıştır. Akıllı binaların 

yapımında kaynakların ağırlıklı uygulama-yapım aşamasına yönlendirildiği, 

sonrasında ise öncelikli olarak bakım-onarım hizmetlerinin tercih edildiği 

saptanmıştır. Akıllı bina sistemleri talep edilme durumlarının farklı bina tiplerine 

göre değişim göstermesi yanında, hvac sistemlerinin genel olarak diğer tüm 

sistemlerden daha öncelikli tutulduğu söylenebilmektedir. Çağımızın ve geleceğin en 

önemli değerlerinden olan enerji kontrolüne halen gereken ilginin gösterilmediği, 

bunun yanında binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının geri plana 

atıldığı gözlenmektedir.  
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SUMMARY 

Since the ancient ages, mankind have made efforts to build buildings which are 

secure, able to protect their confidentiality, able to adopt to climatic and cultural 

conditions and in which people can live comfortable. On the other hand, reasons such 

as the increase of population, decrease of natural sources, international rivalry, the 

increase of energy costs, environmental pollution and improvement of comfort 

conditions made adding new dimensions to building design approaches a must. As a 

result of these, the concept of “intelligence” is pronounced for the first time in 

America in 1980, and the concept of “intelligent building” came on the scene. 

With the arise of intelligent building concept, discussions have started about what 

should be the definition of intelligent building and what makes buildings intelligent. 

The answers of these questions are not clear even today. Construction, operation and 

improvement concepts of intelligent buildings –which are represented in different 

ways according the changes in time and requirements-, are shown as elements which 

have roles regarding intelligence in the process. In this thesis, which is prepared in 

the frame of identifying today’s intelligent building concept and determining the 

systems that will be used in intelligent buildings and how to operate them, it is tried 

to clarify these points. 

 In this study, firstly, definitions of intelligent buildings, chronological development 

stages, intelligence infrastructure, systems, performances, operating them, managing 

them, their market structure are examined in the time period between today and the 

first time that intelligent building concept is raised. Then, a survey is prepared to 

determine the intelligent building concept and its assets, features, construction and 

operation. The survey which is prepared original is directed to the firms via internet. 

After sending the survey rapidly in specific time intervals, it is seen that 

representatives of 52 firms are attended to the survey and gave answers to the 

questions regarding their firms’ operations. After eliminating the surveys which are 

not qualified, 48 surveys are taken into account. The answers that are given to the 
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survey questions are inputted to the SPSS statistical analyses program, and the 

hypotheses that are developed in this study are tested using various analyzing 

methods. The conclusions which are developed regarding to test results are evaluated 

taking the literature into account.  

When we look at the research results, it is stated that the intelligent building 

definition is not clearly understood yet but it has just reached a certain level of 

awareness. It is found out that during the construction of intelligent buildings, 

sources are mainly directed to application-construction stages and afterwards 

maintenance and reparation services are preferred preferentially. Besides the change 

in the demand for intelligent buildings depending on various building types, it can be 

said that hvac systems are generally treated preferentially among all other systems. It 

is observed that the required interest in energy control, which is among the most 

important assets of the current age and the future, is not shown. Nonetheless, it is 

also observed that the usage of renewable energy sources plays second fiddle. 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar yapılan birçok bilimsel çalışmaya bakıldığında bilim 

adamlarının insan beyninin mükemmel yapısını farklı sistemlere aktarmaya 

çalıştığını görebiliriz. Akıllılık gibi insana özgü bir kavramın binalarla birlikte 

kullanılmaya başlanması da bu çalışmalardan bir tanesidir.     

Zaman ilerledikçe insanların yoğun ve hareketli temposuna bağlı olarak; iş ve yaşam 

mekanlarının hayatı kolaylaştırıcı ve aynı zamanda üst düzeyde yaşam konforu sunan 

ortamlar haline getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Tüm bu verilere bağlı olarak; 

yapıların kapasite, şekil ve fonksiyonları da eskisine göre çok daha karmaşık bir hal 

almıştır. Günümüzde binalar eskiden olduğu gibi beton, çelik, cam gibi statik 

bileşenlerden değil ona çok daha fazla değer katan elektrik elektronik ve yazılım 

katmanlarından oluşmaktadır. Bu durum inşaat mühendisliği disiplinin yanında 

birçok farklı disiplinlere ait bilgi gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Bu tür 

binaların yapılması, yönetilmesi bambaşka bir know-how ve yetkinlik konusudur. 

Akıllı bir bina, tasarım aşamasından kullanıma kadar çok çeşitli alt sistemler ile 

bunların tasarım ve üretimini üstlenen disiplinleri uyum içinde bir araya getiren son 

derece titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. İyi bir akıllı bina değişen iç ve dış çevre 

koşullarına göre kendini korumasını bilen, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını 

sağlayan, çevresel sistem teknolojilerini bütünleştirerek çalışma performansını ve 

ortam konforunu arttıran bir yapıyı hedeflemektedir.  

Çalışma kapsamında öncelikle yazın araştırması yapılmış, ilgili bölümlerde akıllı 

bina kavramına dahil olan yapılara yönelik bilgilere yer verilmiştir. Saha araştırması 

sonuçları araştırmanın bulguları bölümünde belirtilmiş, bulunan değerlere bağlı 

olarak sonuç kısmında önerilerde bulunulmuştur. 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

80’li yıllarda ortaya çıkan akıllı bina kavramı zaman içinde kendisine yüklenen 

fonksiyonlar ve görevlerle gelişmiş, dönemsel sorunlara bağlı olarak farklı şekillerde 

ifade edilmiştir. Binaları akıllı yapan değerlerin ve sistemlerin neler olduğu kesin 

olarak ortaya konulamamakla beraber genel bazı ifadelerde ortaklık sağlanabilmiştir.  

Araştırmada tarih boyunca yapılan çalışmalar incelenerek Akıllı bina kavramına 

dahil olan yapıların, sistemlerin neler olduğunun ortaya konulması ve bu sistemlerin 

etkin bir şekilde işletilmeleri için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesiyle birlikte 

Akıllı bina kavramının, değerlerinin, özelliklerinin, kurulum ve işletiminin ne şekilde 

olduğunun saptanması amaçlanmıştır. 

1.2. Araştırmanın Tasarımı 

Araştırma, konu ile ilgili yazının taranması ve saha çalışması olmak üzere iki 

aşamadan oluşmaktadır. Yazın araştırması bölümünde pek çok alt bölümleri ile 

birlikte Akıllı bina kavramı incelenmiş, edinilen bilgiler araştırmanın amacına hizmet 

edecek şekilde özetlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda da saha araştırmasının odak 

noktasının ne olacağına karar verilmiş, bu konu hakkında teorik altyapı oluşturulmuş 

ve araştırmanın hipotezleri belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması olan saha 

çalışması için, ilk bölümde ortaya çıkan değişkenler kullanılarak nicel ve tanımlayıcı 

bir araştırma tasarlanmıştır. Saha çalışmasından elde edilen sonuçlar yardımı ile saha 

öncesi tasarlanan hipotezlerin sınanması hedeflenmiştir. 

1.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Tasarlanan araştırma sorununa yönelik olarak oluşturulan hipotezleri sınamak için, 

tanımlayıcı nicel araştırma yöntemi olan anket ile veri toplama yöntemi 

kullanılmıştır. 

Anket hazırlama sürecinde Siemens’den Füsun Çağlar ve Honeywell’den Selçuk 

Şandan’la yüz yüze görüşmeler yapılmış, sektörün yapısı ve niteliği belirlenmiş, bu 

görüşmeler ışığında da anket soruları hazırlanmıştır.  
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Yukarıda belirtilen süreç sonunda tasarlanan soru formu EK A’da verilmiştir. Soru 

formu I, II, III ve IV olmak üzere dört farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde akıllı bina kavram ve değerlerine yönelik sorular sorulmuştur. İkinci 

bölümde farklı bina tiplerine göre akıllı binaların özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik sorulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde müşteri tipinin belirlenmesi için 

sorular yöneltilmiştir. Son bölümde ise hayatın en önemli değerlerinden enerjinin 

tasarruf ve etkinliğinin sorgulanması yapılmıştır. 

1.4. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın en büyük kısıtını finansal kısıtlar oluşturmuştur. Araştırmanın saha 

araştırması kısmının bir saha araştırma firmasına yaptırılması için gerekli finansal 

kaynağın bulunamaması nedeni ile araştırma internet üzerinden sınırlı imkânlarla 

yürütülmüştür. Araştırmanın bir diğer kısıtı, zaman kısıtıdır. Çalışmanın saha 

araştırması kısmının yürütülmesi, verilerin ayıklanıp kullanılabilir hale getirilmesi, 

gerekli analizlerin yapılması ve yorumlanması aşamaları tez teslim dönemi süresi 

kısıtlamasından dolayı ister istemez kısıtlanmıştır. Zamanla ilgili bir diğer kısıt ise 

çalışmanın bütün zaman dilimlerine uyarlanabilir olmayışıdır. Yapılan araştırmanın 

sonuçları, doğası gereği, araştırmanın yapıldığı dönem için geçerlidir. İleriki yıllarda 

araştırmanın sonuçlarının kullanılabilmesi için araştırmanın saha araştırması 

kısmının tekrarlanarak geçerliliğinin kontrol edilmesi gerekebilecektir. 

1.5. Araştırmanın Örnekleme Süreci 

Araştırma amacının gerçekleştirilebilmesi için soru formu internet ortamına 

geçirilerek, bilgi mesajı Akıllı bina uygulaması yapan farklı büyüklükteki 128 

kuruma gönderilmiştir. Çalışma ile ilgili bilgi mesajı, bir ay içerisinde, ankete katılan 

kurumların e-posta adresleri çıkarılarak birer hafta ara ile 3 defa gönderilmiştir. 

Birinci gönderim sonucunda araştırmaya 14 kurum, ikinci gönderimde 12 kurum, son 

gönderimde araştırmanın veri toplama aşamasının tamamlanacağının belirtilmesinin 

de etkisi ile 26 kurum olmak üzere toplam 52 kurum katılmıştır. Çalışma kapsamına 

alınamayacak durumda yanıtlanan soru formlarının elenmesi ile 48 adet kullanılır 

durumda anket elde edilmiştir.   
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1.6. Araştırmanın Hipotezleri 

� Bina Yönetim Sistemlerinin Kurulmasının Yanında Müşteriler Tarafından 

Talep Edilen Diğer Hizmetler İle İlgili Hipotezler 

H0-1-A1 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Eğitim hizmeti ve Danışmanlık hizmeti talep miktarları arasında fark 

yoktur. 

H0-1-A2 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Eğitim hizmeti ve Bakım-Onarım hizmeti talep miktarları arasında fark 

yoktur. 

H0-1-A3 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Eğitim hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti talep 

miktarları arasında fark yoktur. 

H0-1-A4 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Danışmanlık hizmeti ve Bakım-Onarım hizmeti talep miktarları arasında 

fark yoktur. 

H0-1-A5 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Danışmanlık hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti 

talep miktarları arasında fark yoktur. 

H0-1-A6 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği Bakım-Onarım hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti 

talep miktarları arasında fark yoktur. 

� Ağırlıklı Müşteri Tipine Göre Bina Yönetim Sistemleri Talep Hipotezleri 

H0-2-A1 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi kurumsal 

olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-A2 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi kurumsal 

olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 
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H0-2-A3 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi kurumsal 

olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina 

yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-A4 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi kurumsal 

olan firmalar arasında Ticari(fabrika, üretim.) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-A5 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi kurumsal 

olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar, havaalanları) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark 

yoktur. 

H0-2-B1 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-B2 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-B3 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina 

yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-B4 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında Ticari(fabrika, üretim) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-B5 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar, havaalanları) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark 

yoktur. 

H0-2-C1 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 
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H0-2-C2 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-C3 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina 

yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-C4 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında Ticari(fabrika, üretim) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-2-C5 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile ağırlıklı müşteri tipi bireysel 

olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar, havaalanları) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark 

yoktur. 

� Müşterilerin Bina Sistemleri İçin Ayırdığı Ortalama Kaynağa Göre Bina 

Yönetim Sistemleri Talep Hipotezleri 

H0-3-A1 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu firmalar 

arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini 

talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-3-A2 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu firmalar 

arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini 

talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-3-A3 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu firmalar 

arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 
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H0-3-A4 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu firmalar 

arasında Ticari(fabrika, üretim) amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina 

yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

H0-3-A5 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu firmalar 

arasında Büyük halka açık (fuarlar, havaalanları) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 
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2. AKILLI BİNA NEDİR? 

Akıllı bina nedir? Bina yönetim sistemleri için en uygun açıklama ne olabilir? Hangi 

parametreler akıllı bina kriterini oluşturmaktadır? Enerji verimli olması mı? 

Kullanıcı odaklılığı mı? İleri teknolojiyi kullanarak kendisini denetleyen ve yöneten, 

sadece gerekli durumlarda dışarıdan müdahaleyi gerektiren bir yapımı? Doğa dostu 

olup yenilenebilir kaynakları kullanması mı? Gelişmiş güvenlik aletlerini kullanan, 

nadir bakım gerektiren bir sistem mi? Yoksa düşük maliyetli operasyon mu? Acaba 

bu kriterlerin hepsi mi? Bu ifadelere yanıt aramak için öncelikle akıllılık kavramını 

ve sonrada akıllı binalarla ilgili yapılan değişik tanımlamaları değerlendirelim. 

İngilizcede “intelligence” olarak ifade edilen akıllılığın kökü Latincede ki “inter” ve 

“legere” kelimelerine dayanmaktadır. Bu kelimelerin anlamı “arasında” ve “görmek, 

toplamak, seçmek” olarak belirtilmiştir. Yani akıllılık bir süreç olarak farklı durumu 

algılama, bilgi toplama ve karar vermeden ibarettir.[1] 

Akıllılık ile ilgili Britannica ansiklopedisinde yapılan tanımlamada akıllılık; kendi 

kendini değiştirme, çevreyi değiştirme ya da başka bir yol bulma durumlarını 

kullanarak çevreye etkili bir şekilde adapte olabilme yeteneği olarak belirtilmiştir.[2]  

Diğer bir ifadeye göre akıllılık; neden, plan, problem çözümü, özet düşünce, 

karmaşık fikirleri anlama, hızlı öğrenme ve tecrübeyle öğrenme yeteneklerini içeren 

genel bir akılsal yetenek olarak ifade edilmektedir.[3] 

Akıl kavramının binalarla birlikte kullanılması yani Akıllı bina terimi ilk olarak 

Amerika da görülmüştür. İlk akıllı bina ise Hartfor’daki City Place Building olarak 

ifade edilmektedir [4]. Washington’da ki Akıllı bina enstitüsü tarafından yapılan 

Akıllı bina tanımlaması da “yatırım ve işletme maliyetlerinde tasarrufu, teknik 

performansı ve esnekliği maksimum yapmak için değişik sistemleri entegre edilmiş, 

koordine bir şekilde çalışarak kaynakların etkili olarak yönetilmesini sağlayan bina” 

olarak belirtilmiştir.[5] 
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Daha sonraları CIB grubu tarafından yapılan bir diğer ifadeye göre ise akıllı bina; 

“dört temel bileşeni olan yer (konumsal, yapısal), oluşum (otomasyon, kontrol, 

sistem), insan (servis, kullanıcı) ve yönetim (bakım, performans) fonksiyonlarının 

sürekli etkileşimi sayesinde kullanıcılarına verimli, düşük maliyetli, uygun çevre 

şartlarını sağlayan dinamik ve taleplere yanıt veren yapı” olarak tanımlanmıştır.[5] 

Avrupa akıllı bina grubu tarafından yapılan bir diğer tanımlamaya göre ise akıllı 

bina; organizasyonların amaçlarına ulaşmasına olanak sağlayan, çalışanların etkili 

çalışmasını gerçekleştiren çevreyi yaratırken kaynakları uygun kullanarak işletme 

maliyetlerini minimum yapan binalardır.[6] 

Amerika ve Avrupa’da yapılan akıllı bina tanımlamaları arasında çelişkili bir yorum 

ortaya çıkmaktadır. Amerika’da yapılan tanımlamalarda daha çok teknoloji odaklılık 

gözlenmekteyken, Avrupa’da kullanıcı gereksinimlerinin karşılanması üzerinde 

durulmuştur.[7] 

Clement Croome’a göre; Uygun fiziksel, çevresel, organizasyonel ayarları sağlayan, 

çalışanın verimliliğini, iletişim olanaklarını, geniş kapsamlı memnuniyetini 

gerçekleştiren, teknolojik adaptasyonu kolay ve yenilikçi bir yapıdır.[8] 

Sharples a göre Akıllı bina; kullanıcı konforunu, enerji tüketimini, güvenliği ve diğer 

fonksiyonel işlemleri en uygun hale getirip bina yönetimini gerçekleştirmek için 

bilgisayar teknolojilerini kullanan bina olarak tanımlanmıştır.[9] 

Leifer’e göre ise; Mevcut ağı sayesinde alt sistemleri arasında bilgi alışverişi 

sağlayan, kullanım, bakım ve diğer bilgileri değerlendirerek otomatik kontrolü 

sağlayan yapı olarak tanımlanmıştır.[10] 

Yapılan diğer bir tanımlamaya göre ise Akıllı bina: farklı sistemlerin tek bir 

merkezden birbirlerine entegre edilerek çalıştırılabilmesidir. Bu farklı sistemler 

HVAC, aydınlatma, motorlu perde-panjur, audio-video, CCTV, yangın algılama, 

güvenlik, interkom, access giriş-çıkış sistemleridir. Akıllı bina kullanıcılarına 

tasarruf, konfor ve güvenlik sunabildiği sürece gerçek amacına hizmet etmiş 

olur.[11] 
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Akıllı binalar; elektronik ve bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanan, bu 

teknolojileri koordinasyonlu bir şekilde kullanarak işletme maliyetlerinde tasarruf 

sağlayan elektronik anlamda zenginleştirilmiş binalar olarak da tanımlanmıştır. [12] 

Akıllı bina yaşamını sürdüren, sağlıklı, teknolojik değişimlerin farkında olan, 

kullanıcılarının ve işinin gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılayan, esnek ve 

değişimlere uyum sağlayabilen yapıdır. Yani akıllı binada tasarım, yapım ve esneklik 

aynı derecede önem arz eder.[13] 

Geleneksel olarak akıllı binaların tanımlanmasında genellikle telekomünikasyon, 

güvenlik, otomasyon ve bina kontrol sistemlerindeki en son ürünlerin tanıtılması ve 

anlatılmasıyla açıklama yapılmıştır. Akıllı bina için iyi bir tanımlama yapılacak 

olursa şu şekilde bir ifade kullanılabilir: Akıllı bina süregelen organizasyonel ve 

teknolojik hareketleri destekleyen, bireysel ve bütünsel performansı, insan sağlığını, 

konforunu ve motivasyonunu arttırmak için fiziksel, çevresel ve organizasyonel 

ortamı ayarlayan en uygun şartları sağlayan aktif bir binadır. Akıllı binalar Şekil 2.1 

de verilen parametrelerin en etkili şekilde kullanımını hedefleyen dinamik bir 

yapıdır. Şekil 2.2 de ise akıllı binaların kapsamının neler olduğu gösterilmiştir.[14] 

TEKNOLOJİ YER

İNSAN

TEKNOLOJİ YER

İNSAN

 

Şekil 2.1 Akıllı binalarda kilit parametreler 
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Şekil 2.2 Akıllı binalar kapsamı 
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3. AKILLI BİNALARIN TARİHÇESİ 

II. dünya savaşından sonra yapı endüstrisinde genel bir genişleme gözlenmiştir. 

Konforlu yeni ve büyük binaların arzu edilmesiyle birlikte mekanik sistemler 

karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Daha iyi ısıtma, soğutma ve havalandırma 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İleride etkisini gösterecek olan 

merkezileşmenin arkasında yatan itici güç büyük boyutlu binaların gereksinimlerinin 

karşılanması olarak gösterilebilmektedir. 

İstenilen şartların sağlanabilmesi için pnömatik kontroller ve elektrikli devreler her 

yere monte edilirken aşırı miktarda kontrol panelleri ekipman kontrol bölgelerinin 

yakınına yerleştirilmiştir. Ancak bu durum sistemin durumu ve gözlenen bilgilerin 

kayıtlanması için insan denetimini ve gereksinimi arttırmıştır. 

1950’lere gelindiğinde pnömatik algılayıcı ve iletici sistemlerin ortaya çıkışı uzaktan 

kontrol imkânını gerçekleştirmiştir. Bu durum pnömatik sistemlerde merkezileşmeye 

olanak sağlar hale gelmiştir. Yerel kontrol panellerinin tek bir kontrol odasından 

kontrol edilebilen basit merkezlere dönüşmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda 

görülen başka bir eğilim ise aygıtların fiziksel boyutlarındaki küçülmelerdir. 

1960 yıllara gelindiğinde ticari binalar için kontrol firmalarının kurulması yeni 

teknolojilerin gelişimine olanak sağlamıştır. Düşük kurulum ve bakım maliyetli 

birçok elektromekanik sistemler geliştirilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte kontrol 

panelleri yerlerini kontrol konsollarına bırakmıştır. Bu konsolların kurulması ile 

birlikte istenilen parametrelerle ilgili olarak beklenmeyen koşullarda ki durumları 

sayısal göstergeler ve arıza göstergeleri şeklinde kayıt etme olanağı sağlanmıştır. 

Otomatik kontrol sistemleri bunlara örnek olarak gösterilmektedir. Konsollarda 

sıcaklık basınç ve diğer ekipmanların değerlerini görmek mümkündür. 1960’lı 

yılların sonunda ilk bilgisayara bağlı bina kontrol sistemi piyasaya sunulmuştur. 
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1970’li yıllara gelindiğinde ise bina otomasyon sistemlerinde bilgisayarların ya da 

CPU( merkezi işlem üniteleri)’ların ve programlanabilir mantıklı kontrol 

mekanizmalarının kullanımda çarpıcı bir artış gözlenmiştir. Yeni bir terim olarak 

enerji yönetim sistemleri ortaya çıkmış ve kontrol sistemleri üreticilerinin 

broşürlerinde hemen yerlerini almışlardır. Bu dönemde üreticiler optimum sıcaklık 

belirleyici, uygun başlama ve durma, gece gündüz kontrolü, yangın, güvenlik ve 

buna benzer şekilde çalışmalara olanak sağlayan yeni eklemeleri sistemlerine dahil 

etmişlerdir. Bina yönetim sistemlerinin sağladığı enerji kullanım ve maliyet kayıtları 

bilgileri yöneticiler açısından çok daha etkin bir yönetim sağlama olanağı sunmuştur. 

1980’li yıllara gelindiğinde kişisel bilgisayarların çıkmasıyla birlikte kontrol 

endüstrisinde bir devrim gerçekleşmiştir. Mikroçiplerin maliyetlerinin düşmesi bina 

otomasyon ve enerji yönetim sistemlerinde yeni teknolojik gelişmelerin olmasında ki 

temel etken olmuştur. Yaşanan bu hızlı gelişim sonucunda üreticiler mevcut donanım 

ve yazılım yapılarına yatırım yapmaktansa yeni araştırma ve geliştirmelere yönelerek 

daha etken neler yapılabileceği üzerinde odaklanmışlardır. Kendi işlemcilerine sahip 

doğrudan sayısal kontrol(DDC) sistemleri geliştirilmiştir. Bu gelişimin sonucunda 

geleneksel pönomatik sistemler yerini DDC sistemlerine bırakmıştır. Bina işletim 

konsolları başlıca kullanıcı ara yüzü durumuna gelmiş ve tüm programlamalar 

yüksek derecede ki bilgisayar dilleriyle yapılmaya başlanmıştır ( Pascal ve C ). Bina 

işletim konsolları içsel ağ protokolleri (LAN) kullanılmasıyla bölgesel 

mikroişlemcilere doğrudan bağlanır duruma gelmişlerdir.[15] 

Bilgi teknolojilerinin hızla yayıldığı 1980 dönemi akıllı binalar için bir dönüm 

noktası olmuş ve ilk jenerasyon akıllı binalar bu dönemde ortaya çıkmıştır. İlk 

jenerasyon binalarda temel hedef kullanıcıların tatminini sağlayan, iç çevrede yanıt 

verici ve adapte olan binaların yaratılması olarak gözlenmiştir. Bundan sonraki 

gelişmeler farklı kullanıcı taleplerine ve teknolojiye bağlı olarak gözlenmiş ve ikinci 

jenerasyon olarak ifade edilen akıllı binalar tanımlanmıştır. Bu binalar alan 

yönetimine ve doğrudan kullanıcı odaklı adaptasyona önem veren binalar olarak 

ifade edilmiştir. Günümüzde ise akıllı binalar daha karmaşık bir sorumlulukla karşı 

karşıya kalmakta her iki sürecin kapsamına ilaveten yeni hedefler edinmektedir.[16] 
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Şekil 3.1.’de 1980 sonrası akıllı binaların yıllara göre pazar gelişimi ve entegrasyon 

düzeyi bakımından yapısı belirtilmiştir. Sistemlerin başlangıçta çok basit olarak 

uygulandığı ancak yıllar geçtikçe birbirleriyle ortak çalışan karmaşık yapılar haline 

geldikleri çok açık şekilde gözlenmektedir.[17] 

Birlikte çalışabilme ve genişletilebilirliğin sağlanması (yani havalandırma ve yangın 

alarm sistemlerinin haberleşebilme durumu) için ortak bir protokol standartlarının 

belirlenmemesi sistemlerin farklı üreticiler tarafında yapılıyor olma durumları 

gelişimi biraz yavaşlatmıştır. Ancak bu duruma karşı farklı topluluklar çözüm 

üretmeye çalışmış ve Profibus, Batibus,Echelon ve Bacnet gibi bazı protokoller 

geliştirilmiştir.[15] 
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Şekil 3.1 Akıllı binaların 1980 sonrası gelişim piramidi
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4. TÜRKİYE’DE AKILLI BİNALAR 

Türkiye uzun yıllar boyunca büyük ve donanımlı binaları filmlerden görmeye devam 

etmiştir. 1960’ların ortalarından itibaren yüksek binalar yapılmaya başlanmıştır. 

Ancak gökdelen tarzı yapılaşmanın başlangıcı 1990’lı yıllar olarak gözlenmiştir. İş 

dünyasının hareketlenmesi ve ofis ihtiyaçlarının ön plana gelmesiyle birlikte ilgiyi 

üzerlerine çeken plaza ve gökdelenlerin en önemli özellikleri ise yüksek donanımlı 

yapılar olmalarıdır. Yani diğer bir ifadeyle akıllı bina olma yolunda ilerleyen 

yapılardır. [18] 

Dış görkemlilikleriyle ilgi toplayan ve akıllı bina olma özelliğiyle övünülen bu 

binaların sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Ancak teknolojinin ilerleyişi ve yapılan 

diğer akıllı binaların sağladığı imkânlar kullanıcıların zihninde şu soruyu da 

beraberinde getirmiştir. Acaba hangisi daha akıllı? Ya da bu binaları akıllı yapan ne? 

Dış cephesi camdan yapılmış bir gökdelen mi yoksa kullanıcısına en uygun ortamı 

yaratan bir yapımı akıllı? 

Türkiye’de ki genel algıya bakıldığında akıllı bina olma özelliği kısaca kartlı geçiş 

sisteminin, iklimlendirme, havalandırma, alarm, yangın algılama, aydınlatma ve 

bunun gibi bazı alt sistemlerin otomatik olması ya da biraz daha gelişmiş algıyla 

söylenirse bunların hep birlikte entegre edilerek tek bir noktadan kontrol edilmesi 

olarak tanımlanabilir. Peki, bunlar akıllı bina olabilmek için yeterli midir? Elbette 

belirtilen özelliklerin hepsinin akıllı bir binada olması gerekliliği kaçınılmazdır. 

Ancak mekanik ve elektronik sistemlerinin otomatikleştirilmesi bir binayı akıllı 

yapmaz.  

Binalar, mimari tasarım, yapım sistemi, taşıyıcı sistemi, mekanik ve elektrik 

sistemlerinin bir bütünüdür. Bu alt sistemlerin her birisinin akıllı bina kavramına 

uygun olmaması durumunda o binadan akıllı diye söz etmek mümkün değildir. Akıllı 

binalar tasarım süreci, işletim süreci ve geleceğe yönelik değişimlere olanak sağlayan 

bir bütün olarak ele alınan, etkin enerji, zaman ve işgücünden tasarruf sağlarken, 

kullanıcılarına güvenli, sağlıklı ve keyifli bir çalışma ortamını sunan ve teknolojik 
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gelişmelerle birlikte kendisini yenileyebilen yaşayan binalardır. Belirtilmiş olan bu 

bütünsellik dikkate alınmadan yapılmış ve alt sistemleri otomatikleştirilmiş binalar 

sadece otomatik bina olarak adlandırılabilirler ve istenilenleri etkin 

veremeyeceklerinden yüksek maliyetli, düşük performanslı, kullanıcılarına 

rahatsızlık veren binalar olacaktırlar.[19] 

Türkiye’de mevcut akıllı bina olarak adlandırılan binalara yönelik araştırma 

yapıldığında bulunan bazı önemli binalar ve özellikleri şu şekilde ifade edilmektedir.  

Tekfende tek noktadan yönetim  

Tekfen tower iş dünyası temsilcilerinin yanıtladığı anket sonuçları paralelinde 

özellikleri belirlenerek inşası gerçekleştirilen bir binadır. 2003 yılında faaliyete 

geçen bina 33 kat yüksekliğindedir. Binada 1700 çalışanı olan 18 şirket vardır. 

Tekfen inşaat tarafından hazırlanan tekfen tower, teknik olarak bir noktadan kontrol 

edilerek yönetilmektedir. Yangın algılama, ihbar, duman kontrol, CCTV güvenlik, 

kartlı geçiş, enerji otomasyon sistemleri birbirleriyle entegre edilmiştir. Her bir 

sistem bağımsız kendi senaryoları dahilinde çalışmaktadır. Gerekli durumlarda da 

haberleşerek veri aktarımı yapabilmektedirler. Binanın güvenlik teknolojisi geçiş 

teknolojisi ile entegre durumdadır. Access database sistemi ile bina çalışanlarının 

giriş-çıkış ve son durum raporları alınabilmektedir. [20] 

Sun Plaza’nın akıllı asansörleri  

Etiler’deki Sun Plaza, 2005 yılında hizmete açılmıştır. Yapımını ise Sanjüt Suni ]üt 

Sanayi gerçekleştirmiştir. Toplam 37 katlı plaza akıllı binalar arasında en son 

teknolojiye sahip binalardandır. Sun Plaza’da güvenlik sistemi olarak iris tanıma 

sistemi kullanılmaktadır. Bu tanıma sistemi sayesinde binaya giriş yapacak kişiler 

binanın girişinde yer alan turnikelerde tanımlanmaktadırlar. Kişilerin asansörle hangi 

kata çıkacağı önceden sisteme kayıtlı olduğu için otomatik olarak uygun asansöre 

yönlendirilmektedirler. Asansörlerde kat düğmeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

bu güvenlik sistemi ile tüm binada hangi katta kimin hangi amaçla yer aldığı 

bilinmektedir. Bilgisayar sistemli yönetim sayesinde bina içinde asansör bekleme 

süresi yüzde 55 daha aza indirilmiştir. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı otomasyon 

sistemiyle çözülmektedir. Her kattaki kontrol sistemiyle herkes istediği miktarda 

ısıtma ve soğutmayı kullanabilmektedir. [18] 
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Polat Tower'ın müthiş hafızası  

Polat Tower Residance, Polat İnşaat tarafından 2002 yılında inşa edilmiştir. Toplam 

42 kattan oluşan binada 34 işyeri, 7 ofis ve 406 konut bulunmaktadır. Bu “akıllı” 

binada, depremi 8 saniye önceden algılayıp tüm önlemleri alan deprem sensörleri, 

içme suyu kalitesinde su sağlayan arıtma sistemleri, konut sahiplerini 150 metreden 

algılayan güvenlik otomasyonu ve tehlike anında düşmeyen paraşütlü asansörler gibi 

birçok özellik bulunmaktadır. Sistemde güvenlik, yangın, teknik geçiş sistemi gibi 11 

değişik birim entegre olarak 17 server tarafından idare edilmektedir. Binanın 

güvenlik ve geçiş teknolojileri de birbiriyle entegre olarak çalışmaktadır.  

Binanın doğalgaz sistemi de güvenlik nedeniyle 34. katta bulunmaktadır ve deprem 

anında alt katta doğal gaz kilitlenmektedir. 31 bin 500 noktasından kontrol edilebilen 

bina “dünyanın en akıllı 4 binasından biri”, konut olarak da “dünyanın en akıllı konut 

binası”dır. Sisteme kayıtlı manyetik kartların, binaya her türlü araç ya da kişi giriş 

çıkışlarında kullanıldığı yapıda otomasyon sisteminin devreye girdiği ilk günden 

itibaren binaya giren ve çıkanların giriş ve çıkış saatleri ve görüntüleri hafızada yer 

almaktadır.[18] 

Borusan'ın özel ses sistemi var  

Borusan'ın 4 yıl önce Metin Hepgüler mimarlığında inşa edilen İstinye'deki 

tesislerinde aydınlatma otomasyonu bulunmaktadır. Değişen gün ışığına göre 

armatürler ışık şiddetini değiştirmektedirler. Bina içindekiler ışık kaynağını direkt 

olarak görmemektedirler. Bu nedenle sistem çalışanların göz sağlıklarını koruyarak 

rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır.  

Bazı mekanlarda ise hareket algılayıcılar kullanılmaktadır. Böylece büyük bir 

elektrik tasarrufu sağlanmaktadır. Binada ses sistemi de bulunmaktadır. Çok yüksek 

sesle konuşulduğunda tavana yerleştirilmiş ekipman ses seviyesini ayarlamaktadır. 

Bina içindeki kullanımda bulunan su da 5 kere sirküle edildikten sonra kullanıma 

sunulmaktadır.  

Borusan İstinye'deki bütün güvenlik sistemi bir merkeze bağlanmış durumdadır. Bina 

iç ve dış mekânlarında kartlı geçiş sistemi vardır. Yangın, deprem gibi durumlarda 

detektörler harekete geçerek kapıları otomatik açmaktadırlar. Binanın yıldırımdan 

korunması “faraday kafesi” sistemi ile sağlanmaktadır. [18] 
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En temiz hava Metrocity’de  

Metrocity 2003 yılında Yüksel Yapı Yatırım tarafından inşa edilmiştir. Kompleks 24 

katlı bir ofis bloğu, 2 adet 26 katlı konut binası, 52 bin metrekarelik bir ofis 

binasından oluşmaktadır. 24 katlı ofis binasında 11 şirket faaliyet göstermektedir. 

Ofis bloğunda ise toplam 850 kişi çalışmaktadır.  

Bina içindeki tüm sistemler tek bir bilgisayar üzerinden kontrol edilmektedirler. 

CCTV, kartlı geçiş, yangın ve bina otomasyonu aynı platformda yer almaktadır. Bina 

da gelişmiş bir CCTV sistemi vardır. Tüm kameralar hareket algıladığında kayda 

geçmektedir. Kameralar geniş zoomlama özelliğiyle bina içindekilerin kimlik 

bilgilerini bile okuyabilmektedir. Binanın güvenlik teknolojisi geçiş teknolojisi ile 

entegre edilmiş durumdadır.  

Metrocity’nin dış yüzeyi de güneş ışınlarının kötü etkilerini önlemesi için teflon 

kaplı siber glassla örtülüdür. Bu örtü bina içindeki havayı temiz ve taze tutarken, 

bina içindekilere gün ışığını yaymaktadır. Teflon kaplı siber glass örtünün sunduğu 

avantaj nedeniyle en kaliteli havanın Metrocity’de bulunduğu belirtilmektedir. [18] 

İş kulelerinde ise güvenlik üst noktada 

Yapımı 2000 yılında tamamlanarak hizmete açılan İş Bankası Genel Müdürlük 

Kompleksi, 172.3m yüksekliğinde ve 52 katlı bir kule ve 113.4m yüksekliğinde, 36 

katlı iki kulenin yanı sıra, alışveriş ve kültür merkezinden oluşmaktadır. Ofis 

kuleleri, oditoryum, galeri ve otoparktan oluşan komplekste oditoryumun giriş 

katında kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacağı geniş sergi salonları ve 800 kişilik 

toplantı salonu ile konser salonu bulunmaktadır. [21] 

65 bin kişiye hizmet vermek üzere planlanan İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi, 

ziyaretçi ve çalışanların konforunu en üst düzeyde sağlamak amacıyla, günümüzde 

kullanılmakta olan en son teknoloji ile donatılmıştır. Bina otomasyon sistemi toplam 

25 bin ayrı noktadan kontrol edilebilmektedir. Güvenlik otomasyonu 3 farklı 

noktadan yönetilmekte ve kartlı geçiş sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır. Isıtma-

soğutma-havalandırma sistemi için 8 ayrı tipte toplam 4 bin adet Fan-Coil ünitesi, 6 

adet ve 10 adet chiller (Su soğutucu esaslı fanlı sistemler) ekipmanı kullanılmıştır. 

Kullanma suyu kapasitesi 2 bin metreküp, içme suyu tankları kapasitesi ise 1500 

metreküptür.  
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Atık sular çeşitli sistemler kullanılarak geri kazanılmakta, böylece % 20’ye varan 

enerji tasarrufu sağlanmaktadır. İç mekandaki hava kalitesini ölçen ve ileri teknoloji 

ürünü olan özel algılayıcılar, çalışma mekanlarının oksijen oranını ayarlamakta, 

ayrıca klima santrallerindeki nemlendirme bölümü ile havanın nem oranı belli bir 

düzeyde tutulmaktadır. Komplekste en az enerji ile maksimum düzeyde konfor 

sağlanmaktadır.[22] 

Sabancı'da tüm teknolojiler entegre  

Koray İnşaat tarafından 1993 yılında yapılan Sabancı Center’da akıllı bina 

özelliklerine sahiptir. Hatta akıllı binalar arasında en eskilerden biri olmasına karşın, 

bugün hala teknolojisini güncelleyebildiği için de en başarılılar arasında 

gösterilmektedir. 

Sabancı Holding ve Akbank'a ait olan Sabancı Center 2 kuleden oluşmaktadır. 

Akbank Kule toplam 39, holding kule ise toplam 35 kattan oluşmaktadır. 17 şirketin 

faaliyet gösterdiği kulede yaklaşık 2 bin kişi çalışmaktadır. Bina, otomasyon sistemi 

ile yönetilmektedir. Binadaki tüm teknolojiler aynı platformda entegre 

olabilmektedir. Güvenlik teknolojisi geçiş teknolojisi ile entegre edilmiş durumdadır. 

Sistem binanın içinde kimin olup olmadığını da anlayabilmektedir. Mevcut sistem 

geleceğe yönelik teknolojileri kendisine adapte edebildiği için binanın uzun yıllar 

akıllı bina özelliğini de koruması beklenmektedir. [18] 

Atatürk havalimanı tüm kötü senaryolara hazır 

Türkiye’nin en büyük binalarından Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminali TAV 

şirketi tarafından inşa edilmiş ve 2000 tarihinde hizmete açılmıştır. Toplam 4 kattan 

oluşan bina taban olarak Türkiye'nin en büyük binaları arasında yer almaktadır. 

Binada 2 yüzün üzerinde şirket ve 15 bin kişi çalışmaktadır.  

Bina otomasyon sistemi 9 farklı sistemi entegre etmektedir. Kartlı geçiş sistemi ile 

personelin bina içindeki hareketleri izlenebilmektedir. Binada kapalı devre izleme 

altyapısı da mevcuttur. Yolcu check-in, bagaj işleme, uçak yanaştırma, yolcu 

köprüleri, anons ve uçuş bilgileri sistemleri ortak çalışmaktadır.  

 



 20 

Bina içindeki yolcu ve personel hareketi 144 kayar kapı, 57 asansör, 26 yürüyen 

merdiven ve toplam 2 bin 60 metre yürüyen bantla desteklenmektedir. Bütün bunlar 

da bina otomasyon sistemi üzerinden izlenmektedir. Havalandırma ve iklimlendirme 

sistemleri de otomasyona bağlıdır. Ayrıca 4 adet kuyu, içme suyu ve kullanma suyu 

hazırlama tesisi bina otomasyonu üzerinden izlenip kontrol ve kumanda 

edilmektedir. Yangın ihbar sistemi 10 binden fazla noktadan bilgi toplamaktadır. 48 

ayrı yangın bölgesine bölünen bina herhangi bir onaylanmış yangın durumunda bina 

otomasyon sistemi ile daha önceden programlanmış senaryo uyarınca ilgili bölgedeki 

sistemi harekete geçirmekte ve flâşör, korna, anons sistemiyle uyarıya 

başlamaktadır.[18]  

Kanyonda son Teknoloji 

Eczacıbaşı Holding ve İş GYO'nun yüzde 50 ortaklığıyla inşa edilen Kanyon konut, 

ofis ve alışveriş merkezi olmak üzere üç ayrı bloktan oluşmaktadır. Konut bloğu 18 

katlık, ofis bloğu 26 ve alışveriş merkezi bloğu ise 4 katlıdır. Kanyon konutlarında 

500 kişinin yaşaması, ofislerde ise bin 500 kişinin çalışması planlanmaktadır. Akıllı 

bina olarak tasarlanan Kanyon, tek noktadan yönetilip birçok noktadan kontrol 

edilebilmektedir. Yangın algılama ve söndürme, güvenlik, konfor otomasyon, 

asansör ve enerji izleme, deprem sensörleri, tüketim faturalandırma ve giriş gibi 

birçok sistem birbiriyle entegre çalışmaktadır. Dünyada uygulanan en son teknolojiyi 

kullanan Kanyon gelecekte de gelişmeye açık bir altyapıya sahiptir. [18] 

Astoria Bilgisayarla Yönetilecek 

Yapımı süren akıllı binalar arasında Kempinski ve Astaş'ın işbirliğiyle İstanbul'da 

konumlandırılan 7 yıldız standartlı Kempinski Residences Astorio yer almaktadır. 

Astoria 27 katlı iki kuleden oluşmaktadır. Bina toplam bin 500 kişiyi istihdam 

edecektir. Binanın 20 katında toplam 160 rezidans, 7 katında ise ofisler yer alacaktır. 

Yapımına 2005 yılı başında başlanan proje 2007 Mart ayında tamamlanacaktır. İleri 

teknoloji ve yazılım ile donatılan Kempinski Residence Astoria, ana merkezde yer 

alan geniş kapsamlı görüntülü bilgisayar sistemi ile kontrol edilip yönetilecektir. 

Klima, havalandırma, sıcak-soğuk su, elektrik kullanımı gibi birçok özellik 

bilgisayar sistemi ile takip edilecek ve kullanılan miktar bu sistemle 

faturalandırılabilecektir. [18] 
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5. AKILLI BİNALARIN AKIL ALTYAPISI 

Akıllı binaların akıl alt yapısı iki başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar sistem 

aygıtlarını ve alt yapısını içeren hardware(donanım) ve işleyişi sağlayan software 

(yazılım)’lardır. Hardware bölümünde üretici firmaların çok farklı oluşu ve çok fazla 

ürün olması nedeniyle genel bir sistem yapısının içeriği anlatılmıştır. Software 

bölümünde ise mevcut bütünleştirici sistemler belirtilmiştir.  

5.1. Hardware yapısı 

Temel yapı birçok programlanabilir kontrol panellerinden oluşmaktadır. Bunlar 

network kontrol üniteleri (NCU) ve operatör iş istasyonları (OWS) olarak 

adlandırılırlar. Bu sistemlerde birbirlerine Arcnet standartlarında yüksek hızda (2,5 

MBaud’lık) iletişim sağlamalarına olanak sağlayan N1 olarak adlandırılan içsel bir 

ağ (LAN) ile bağlıdırlar [23]. Her bir NCU bina yönetim sisteminde bir bölgeyi 

kontrol eder. NCU ların kapasitesi network genişletme ünitesi (NEU) adı verilen ayrı 

bir panel kurulumuyla arttırılabilir. NCU ve NEU doğrudan binanın merkezi 

ekipmanlarını kontrol etmektedir, diğer kontrol sistemleri ise ( sıcaksu pompaları ışık 

ayarlayıcıları vb.) özel kontrol uygulamaları (ASC) adı altında toplanmışlardır. NEU 

ve ASC, NCU ile N2 adı verilen ikincil bir yapı ile iletişim sağlamaktadır. ASC ve 

NCU gerekli durumlarda ısıtma-soğutma, yangın yönetimi, geçiş kontrolü gibi 

konularda bağımsız kontrol yeteneğine sahiptirler. Bütün bu sistemler N1 ağı ve N2 

(bus)’ı ile bağlandıklarında bina yöneticileri içte ve dışta bulunan yönetim kontrol 

sistemleriyle ilgili olarak tam ve sürekli bilgiyi elde etme olanağına sahip 

olmaktadırlar [15]. Şekil 5.1’de sistemin yapısı detaylı olarak gösterilmiştir. [24] 

N1 iletişim ünitesi bina otomasyon sisteminin(BAS) belkemiği görevini görmektedir. 

Ayrıca birçok NCU ve OWS sistemlerinin birbirleriyle entegre olarak çalışmasını, 

bilgi paylaşımını, geniş bir alanda kontrol imkanını sağlamaktadır. Bina yönetim 

sisteminde bulunan bu N1 ağı ve N2 bağlayıcı sistemleri yüksek hızda veri ve 

sinyaller taşımaya olanak sağlayan coaxial ve fiber optik kablolarla bağlanmışlardır. 



 22 

NCU network sisteminin kalbi görevini görmektedir. NCU sistemdeki her kontrol 

merkezindeki bilgiye ve aygıta bağlanmakta sınırsız bir yetkiye sahiptir. NCU lar 

sistemin verimli çalışıp çalışmadığını ve akıllılık durumlarını sürekli kontrol 

etmektedirler. NCU’lar bağımsız çalışmaktadır bundan dolayı OWS’ler sistemin 

insanlarla olan iletişimini sağlayan ara yüz görevini üstlenmişlerdir. 

Sistem içinde çok farklı operasyonel ASC ler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını 

örnek vermek gerekirse; havalandırma ünitesi (AHU), akıllı ışık kontrol 

sistemi(ILC), birimsel ekipman kontrolleri (UNT), akıllı geçiş sistemleri (IAC), akıllı 

yangın kontrolü (IFC). HVAC sistemleri binanın toplam tükettiği enerjinin 

yarısından fazlasını kullanmaktadır bu bakımdan IAC, UNT gibi sistemler bina 

yönetimi açısından önem arz eden sistemlerdir. Aydınlatma sistemi de ikinci büyük 

enerji tüketim sistemi olarak belirtilmiştir. [15] 

 

Şekil 5.1 Akıllı binaların otomasyon altyapısı
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5.2. Software yapısı 

Günümüz bina yönetim sistemlerinde entegrasyon denildiğinde akla ilk gelen 

Doğrudan sayısal kontrol (DDC) sistemleridir. Mikroişlemci tabanlı doğrudan sayısal 

kontrollü (DDC-Direct Digital Control) sistemlerin pazarda ilk belirmeye başladığı 

dönem 1980’lerin başlarına denk gelmektedir. Bu teknolojinin bina endüstrisinde 

öncü ve başarılı olduğu uygulama alanlarının başında Isıtma-Havalandırma ve Klima 

(HVAC) sistemleri gelmiştir. Elektronik ve pnömatik kontrol sistemleriyle 

kıyaslandığında daha hassas kontrol ve uygulamada sağladığı geniş esneklik 

potansiyeliyle, bir yandan konfor seviyesini yükseltirken diğer yandan enerji 

maliyetlerini düşürmesi, DDC sistemlerin kabul görmesini ve yaygınlaşmasını 

kolaylaştırmış, kendi başına iş gören HVAC, aydınlatma, güvenlik, yangın algılama, 

söndürme ve asansör gibi sistemlerin birbirleriyle iletişim ve etkileşim içerisine 

girmesini sağlayan bu kontrol ağı, "akıllı bina" kavramını hayatımıza sokmuştur.[25] 

Özellikle son on beş yılda, bu teknolojinin sağladığı avantajlar ve maliyetlerindeki 

azalmalar daha belirgin ve etkili hale gelmiş, ancak buna rağmen "akıllı bina" 

kapsamının tam anlamıyla gerçekleşmesi daha çok niyet aşamasında kalmıştır. 

Bunda da en belirgin eksik parça, "iletişim protokolü standardı" olmuştur. 

5.2.1. İletişim Protokolleri 

Protokol, lisanları ayrı olan iki olgu arasında, belirli bir düzeyde, iletişimi sağlamak 

amacıyla gerekli kuralları ortaya koyan bir çevirmendir. Protokol, iletişimi sağlamak 

amacıyla ortaya konan kurallara uyan iki veya daha fazla orandaki Çevirmeni 

kullanan tarafları kapsar. Bu Protokol genellikle farklı dil kullanan iki veya daha 

fazla sistemin ortak bir iş yapmalarını gerektiren düzenler arasında yapılır.[26] 

Kısacası İletişim protokolü “İki cihazın birbirlerine bilgi aktarmakta kullandıkları 

lisana denilmektedir”,dolayısıyla nasıl ki iki insanın anlaşabilmesi için aynı dili 

konuşması gerekiyorsa iki cihazında iletişimlerini sağlayabilmeleri için aynı iletişim 

protokolünde olmaları gerekmektedir.[27] 
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İlk kıpırdanmaların ardından, rekabet baskıları ve ihtiyacı giderecek standartların 

yokluğu, bina otomasyon sistem üreticilerini kendi özel iletişim protokollerini 

yaratmaya zorlamıştır. Ancak bu olumlu gelişmeler bir dezavantaj olarak bina 

sahipleri / işletmecileri için, binalarında tercih ettikleri konforu sağlayacak farklı 

firmaların ürünlerinin seçiminde kısıtlama ve zorlamaları da beraberinde getirmiştir. 

Enerji yönetimi, aydınlatma kontrol sistemleri ve yangın algılama sistemleri 

binalarda yaygın ve alışıldık uygulamalar haline gelmiş olmasıyla birlikte bunların 

entegrasyonunun gerçekleştiği projeler bu tip sınırlamalar nedeniyle yeterli ivme 

kazanamamıştır. 

İletişimdeki kısıtlamalar, bina otomasyonu kapsamında olan tek bir sistemin kendi iç 

fonksiyonunda dahi kendini göstermektedir. Kurulu bir sistemin genişlemesi veya 

yenilenmesinin gerektiği durumlarda, mal sahibinin, sistemi kuran firmaya / markaya 

bağımlı kalması veya ihtiyacını karşılamak için farklı marka seçmesi halinde, mevcut 

sistemin iletişim standardıyla uyumlu olamayacağından, ya kurulu sistemi, seçeceği 

markaya göre tamamen değiştirmesi ya da eklenen cihazların ayrı bir sistem olarak 

çalışması kaçınılmaz olmuştur. Hatta kimi zaman bir firmanın geliştirdiği yeni 

ürünlerinin eski ürünleriyle haberleşememesi de karşılaşılan bir durumdur. 

Mikroişlemcilerin kapasitelerinin artması ve fiyatlarının düşmesiyle birlikte, kontrol 

zekasının yakalayıp içine aldığı konular da çoğalmıştır. HVAC üreticileri, kendi 

cihazlarına özel geliştirdikleri kontrol panelini artık cihazlarıyla birlikte temin 

etmekte ve hatta kendi özel iletişim protokollerini yaratmaktadırlar. Bu gelişmeler, 

bu cihazların bina otomasyon sistemleri ile entegrasyonunu artık bir zorunluluk 

haline getirmiş, otomasyon firmalarını kendi iletişim dillerini en azından belli ölçekte 

paylaşmaya doğru itmiş ve aradaki iletişimi kurma görevini üstlenen farklı tiplerde 

sistem entegratörleri türemeye başlamıştır.[25] 

BACnet (Building Automation and Control Networking protocol), LONWORKS, 

MODBUS, EIB (European Installation Bus), KNX ve OPC endüstriyel alandaki 

iletişim ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilmiş bazı iletişim protokolleridir. 

İlerleyen kısımda bu iletişim protokollerine yönelik gerekli bazı bilgilerle birlikte 

nasıl bir gelişim süreci geçirdiklerine dair kısaca açıklamalara yer verilmiştir.  
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5.2.1.1.BACnet  

BACnet (Building Automation and Control Network) Amerikan Isıtma-Soğutma ve 

İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE -American Society of Heating, 

Refrigerating & Air Conditioning Engineers) tarafından oluşturulmuş tamamen 

firmalar üstü bir data haberleşme protokol standardıdır. Bu standart oluşturulurken 

herhangi bir üreticinin, sistemin protokol özellikleri baz olarak alınmamıştır. 1987 

yılında Binalarda farklı amaçlar için kurulan her bir farklı protokollerde haberleşen 

ve farklı üreticilerin sistemlerinin birbirine entegre edilebilmesi zorunluluğunun, 

yüksek maliyetinin ortadan kaldırılması için standart bir iletişim protokolü oluşturma 

amacıyla başlayan çalışma 1995’de üçüncü ve son revizyonuda tamamlandıktan 

sonra onaylanmış, bir ASHRAE standardı olarak basılmıştır. Aynı yıl BACnet 

standardı Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü (ANSI) tarafından ulusal bir 

standart olarak kabul edilmiştir.[28] 

5.2.1.2.Lonworks 

80’li yılların ortalarında Mike Markulanın fikirlerinin geliştirilmesiyle temelleri 

oluşturulan Echelon firması 1988 yılında kurulmuştur. 1990 yılında da  Lonworks 

açık protokolünü geliştirmiştir. Echelon’un yönetimine günümüzde de görevine 

devam etmekte olan, PBX teknolojisinin yaratıcısı Dr. Kenneth Oshman getirilmiştir. 

Echelon halen, günlük kullanımdaki elektronik cihazların birbirleriyle iletişimini 

sağlayan teknolojiler üreten firma imajını korumaktadır. Lonworks’ün teknolojik 

altyapısını oluşturan Nöron çipin lisansını elinde tutmakla birlikte, Echelon, kontrol 

sektöründeki firmaların bu iletişim standardına kolay ve hızlı adaptasyonunu 

sağlayacak ürünler/sistemler geliştirmektedir. Echelon farklı firmalar ile (Toshiba, 

Motorola, Cypress Semiconductor) lisans anlaşması yaparak fiyat ve teknoloji 

rekabetini de dengede tutacak bir politika izlemiştir. İlerleyen periyotta Cypress, 

Motorola ve Echelon kuruluşlarını içeren  ‘The LonWorks Company’ kendi 

üretimleri için “LON” terimi altında ‘LONworks’, ‘LONtalk’, ‘LONmark’ 

protokollerini ortaya koymuştur. Bu iletişim protokolleri bina otomasyon sektöründe 

bugün en yaygın kullanılan iletişim standardı halini almıştır.[29] 
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5.2.1.3.Modbus 

Diğer iki iletişim protokolü ile tarihsel sıralama açısından kıyaslandığında 

MODBUS’ın ortaya çıkması biraz daha geçmişe dayanmaktadır. Sektörel olarak 

kıyaslandığında ise endüstriyel alandaki iletişim ihtiyacını karşılayan en eski seri 

iletişim protokollerinden birisidir. PLC (Programmable Logic Controller) sektörünün 

ilk ve en güçlü imalatçılarından olan Modicon firması tarafından kendi ürünleri 

arasındaki iletişimi sağlamak üzere 1978 yılında geliştirilmiştir. Zamanla PLC 

sistemler arasında veri transferi ve bilgi alışverişini sağlayan standart bir iletişim 

protokolü olarak bilfiil sektörde yerini almıştır. Modicon’a rakip pek çok endüstriyel 

kontrol cihazı imalatçısı kendi iletişim protokollerinin yanı sıra Modbus iletişim 

desteğini de vermektedirler.[25] 

Bir süre sonra Gould-Modicon, sonra AEG-Modicon adını alan Modicon firması, 

1979 yılında Schneider Grup tarafından satın alınmıştır. Bir sonraki önemli gelişme 

olarak Schneider Electrics’in protokol üzerindeki isim hakkını, 2002 yılında 

endüstriyel iletişim teknolojisini geliştirmek üzere kurulan ve kar amacı taşımayan 

MODBUS-IDA adlı bir organizasyona aktarması, MODBUS iletişim protokolünün 

gelişimini ve yaygınlığını olumlu yönde etkilemiştir. Merkezi North Grafton, 

Massachusetts, ABD’de bulunan Modbus-IDA, dağınık otomasyon sistemlerinin 

kurulmasını hedefleyen ve Modbus protokolünün benimsenmesi, geliştirilmesini 

destekleyen bağımsız bir kullanıcılar ve tedarikçiler grubudur.[30]  

Teknolojik olarak bir kaç adım öndeki diğer standart iletişim protokollerinin yanında 

MODBUS bugün hala herhangi bir PC veya küçük bir mikroişlemci ile birlikte 

kullanılabilmekte ve sağlam geçmişi ve basit altyapısıyla artan sayıda imalatçı 

tarafından desteklenmekte ve mevcut pek çok endüstriyel sistemle iletişim 

kurabilmektedir. 

5.2.1.4.EIB (European Installation Bus)-KNX 

1990 yılında, elektronik sektöründen on beş Avrupalı üretici firmanın, 

sistemlerinin/cihazlarının birbirleriyle haberleşmesinde kullanacakları ortak bir 

iletişim dili oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle EIBA (European Installation Bus 

Association) kurulmuştur. 
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Haziran 1996’da, EIBA ve benzer çalışmalar sürdüren BatiBUS Club International 

(BCI) ve European Home Systems Association (EHSA), iletişim ağını hem bina hem 

de konutlardaki elektronik sistemleri kapsayacak şekilde genişletmek ve daha yaygın 

bir standart halini alabilmek maksadıyla birleşme kararı almıştır. 

Nisan 1999’da, elektro-mekanik ve bina otomasyon alanlarında aralarında Bosch, 

Schneider, Siemens, Electrolux, Merten gibi isimlerin bulunduğu dokuz büyük 

Avrupa firması, bu yeni grup ile işbirliğine gitmişler ve Konnex Association adı 

altında bir dernek oluşturmuşlardır. 

Derneğin amacı, mevcut üç Avrupa iletişim standardının (EIB, BCI ve EHSA) sahip 

olduğu teknik altyapı ve kaynakları birleştirerek bina ve konut otomasyonunda 

standart olarak kullanılacak tek bir açık iletişim protokolü (KNX) yaratmaktır. 

Bugün Konnex Assoc. sektörde "en" olmasa da Bina ve Konut Elektronik Sistemleri 

Standardizasyonunda on yıllık bir geçmişe sahip üç oluşumun mirasını taşıyan, yüzü 

aşkın elektrik sistemleri/cihazları üreticisini bünyesinde bulunduran önemli ve etkili 

bir kuruluş halini almıştır.[25] 

5.2.1.5.OPC 

OPC’nin ortaya çıkışı Microsoft ve dünya çapındaki büyük otomasyon firmalarının 

ortak çalışmasına dayanmaktadır. Microsoft OLE(Object Linking and Embedding), 

COM (Component object model) ve DCOM(Distributed component object model) 

tabanı üzerine geliştirilen OPC süreç içinde kullanılan protokollerden ve 

softwarelardan etkilenmeksizin limitsiz sayıda aygıt ile bağlantı kurabilen, aynı 

zamanda bu aygıtların birbirleriyle olan iletişimini sağlayan ortak bir arayüz görevini 

üstlenmiştir. Farklı üreticilerin bina otomasyon sistemi ve aygıtlarının 

entegrasyonunda önemli derecede fayda sağlamaktadır. OPC ile birlikte her yeni 

işlemci ve protokol için farklı bir yazılım geliştirme gereksinimi kalmamıştır. Oysaki 

OPC geliştirilmeden önce uygulamacıların her bir kontrol sistemi için özel iletişim 

yazılımları geliştirmeleri gerekmekteydi. Şu an pazarda çok fazla miktarda OPC 

server bulmak mümkündür. OPC tanımlamasında kısaca “standart şartlar serisi” 

ifadesi kullanılabilmektedir.[31] 
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5.2.2. DDC (Doğrudan Sayısal Kontrol) 

Ticari binalarda ve endüstriyel tesislerde HVAC, ısıtma ve soğutma sistemleri vb. 

mekanik ve elektrik tabanlı sistemlerin kontrolünde orta kontrol kademesini 

oluşturan DDC olarak isimlendirilen mikroişlemciler, mikro kontroller ve mikro 

kompüterler; hissedicilerden gelen sinyalleri okur, belleğinde depolar, yazılımları 

üzerinden tanımlanmış kontrol döngülerini gerçekleştirir, nihai tahrik elemanları için 

uygun çıktı komutlarını üretirler. Başka bir deyişle; DDC üniteler bilginin 

depolandığı ve değerlendirildiği ilk ve en önemli mikroişlemcili basamaktır. DDC 

ünitelerde depolanan ve işlenen yerleşimlere ait bilgiler, bilgi iletim şebekesi 

üzerinden veri merkezine aktarılırlar. 

DDC üniteler kendi mikro işlemcilerine uygun yazılımlar vasıtasıyla, yerleşime ait 

bütün bilgileri izleme, alarm seviyeleri tanımlama, bağlı tüm tahrik ünitelerini 

kontrol-kumanda edebilme yeteneğine veri merkezinden bağımsız olarak sahiptirler. 

En basit uygulamalar için gerekli 1 veya 2 kontrol döngüsü yeteneği yanı sıra daha 

karmaşık ve büyük yerleşimler için 30 veya 40 kontrol döngüsüne sahip DDC 

üniteler mevcuttur. 

DDC sistemlerinin kullanılması enerji tasarrufu sağlamakla beraber aynı zamanda 

sistemlere ait tüm bilginin denetlenmesine ve yönetimine olanak vermektedir. DDC 

sistemi bina yöneticisine sıra dışı durumları hemen gösterdiği için olaylara daha hızlı 

yanıt verilebilmektedir. Yüksek kapasiteli hafızalarla desteklenerek gerçekleşen 

olayların sürekli kaydı yapılmakta ve gelecekte karşılaşılacak durumlar için 

kullanımı sağlanmaktadır.[32] 

Klasik pnömatik veya elektronik lokal kontrol cihazları yerine daha sık kullanılmaya 

başlayan bu ünitelerin en önemli özelliği doğrudan sayısal kontrol performansına 

sahip olmasıdır. DDC (Direct Digital Control); verilmiş kontrol algoritmalarına ve 

ölçülmüş kontrol değişkenlerinin fonksiyon ve ayar değerleri gibi işlemleri sayısal 

metotlarla periyodik olarak yapabilen bir kontrol döngüsü olarak tanımlanabilir. 

DDC’nin diğer sistemlere göre üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:  
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� Bina otomasyonunun sevk ve idaresinin tamamlanmasını, optimizasyonun ve 

kontrolün gerçekleştirilmesini, küçük arıza ve sorunların giderilmesini sağlar.  

� DDC sistemi, geleneksel sisteme göre daha ekonomiktir.  

� DDC sistemi tesisatta değişiklik yapılmasına veya genişleme yoluna gidilmesine 

uyum sağlar.  

� Tüm bilgi sistemini kapsayan merkezin bakımını, normal ve uyumlu çalışmasını 

sağlar.[33] 

ASHRAE 1987 Systems and Applications Handbook’taki DDC tanımı şöyledir. Bir 

DDC ünite, hissedicilerden gelen elektronik sinyalleri alır, sayılara dönüştürür ve 

hesaplayıcı sayesinde bu sayılardan matematiksel işlemler gerçekleştirir. Hesaplayıcı 

çıkışı sayısal formda olup, voltaj ve pnömatik sinyale dönüştürülür. Hesaplayıcı; 

girdileri periyodik olarak okur, yeni girdilere göre tekrar hesaplar ve buna bağlantılı 

olarak çıktıyı yeniden düzenler. Bu ifadelerden kolayca anlaşıldığı gibi DDC, 

temelde sayısal bir hesaplayıcıdır. Kontroldeki, mikroişlemci hesaplama işlemlerini 

gerçekleştirir. Girdi/çıktı ekipmanlarından gelen-tüm hissedici girdileri ve tahrik 

üniteleri çıktıları analog sinyaldir-analog sinyalleri A/D (Analog/Digital) ve D/A 

(Digital/Analog) dönüştürücülerle sayısal formata çevirir (Şekil 5.2).[34] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2 DDC çalışma sistemi 
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6. AKILLI BİNALARDA SİSTEMSEL YAPI 

Yapıları da, diğer canlılar gibi, değişen çevre koşullarına uyum sağlaması halinde 

akıllı olarak tanımlayabilmekteyiz. Dış ortamın sıcaklığının değişmesi, yangın 

çıkması, taşıyıcı sisteme gelen kuvvetlerin ani değişimler göstermesi gibi durumlar 

değişen çevre koşullarına örneklerdir. Değişen çevre koşulları iki grupta toplanır. 

Birinci gruptaki koşullar yapının servis görevi ile ilgili koşullar, ikinci gruptaki 

koşullar ise yapının taşıyıcı işlevi ile ilgili koşullardır. Bu ayırıma göre yapıyı akıllı 

yapan elemanlarda iki grupta toplanırlar.  

Birinci grup, yapıda servis görevi yapan elemanların akıllı olmasıdır. Örneğin, binayı 

ısıtan veya soğutan sistemlerin değişen sıcaklığa göre işlevlerini kendiliklerinden 

yapması. Yangın anında gerekli elemanların devreye girmesi, enerji kullanımının 

ihtiyaca göre ayarlanması, güvenliğin sağlanması, bazı hizmet birimlerinin verilen 

programlara göre hizmet işlevlerini yapması gibi. Bu gruba daha çok binalar 

girmektedir. Bu gruba giren elemanlar çok geliştirilmiş olup halen de 

geliştirilmektedir. Bu elemanların bir kısmı akıllı elemanlar olmayıp sadece otomatik 

olarak çalışan elemanlardır. Örneğin, bir iş yerinin giriş kapılarının otomatik açılıp 

kapanması gibi. Bazı binalarda akıllı elemanlar o kadar çok kullanılmıştır bina 

sakinlerinin binayı kullanabilmeleri için kitapçıklar hazırlanmıştır.  

İkinci gruba giren akıllı elemanlar ise yapının taşıyıcı sistemi ile ilgili elemanlardır. 

Bu elemanlar, rüzgar deprem gibi, yapıya etki eden değişen dış kuvvetlerin etkilerini 

sensörleri ile anında algılarlar ve anında yapıya gerektiği kadar kuvvet uygulayarak 

yapının rijitliğini özel frekansını veya başka yapı parametrelerin değiştirerek yapının 

gelen etkilere dayanmasını sağlarlar (Otobüste ayakta giden insanın, ani frende 

vücuduna yeni bir form vererek düşmemeye çalışması gibi). Bu gruba giren yapılar 

birinci gruba giren yapılardan farklı olduğunu belirtmek için bu tip yapılar, dinamik 

bakımdan akıllı yapılar olarak isimlendirilmektedir. [35] 
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Bu çalışmada birinci grupta bulunan yapı elemanlarının yapılara kazandırdığı 

akıllılık konusu üzerinde durulmuştur. Binanın servissel görevlerini etkin 

gerçekleştirmesinde kullanılan alt sistemlerde bina yönetim sistemleri başlığı altında 

toplanarak incelenmiştir. 

6.1. Bina Yönetim Sistemleri 

Teknolojide ve günümüz insan ihtiyaçlarındaki gelişmelerin sonucu olan Bina 

Yönetim Sistemlerinin (BYS) amacı binaların ya da bina gruplarının mekanik, 

elektrik ve insan güvenliğine yönelik sistemlerin izleme, çalıştırma ve yönetim 

fonksiyonlarının merkezileştirilmesi, bir merkezden izlenebilir, yönetilebilir ve en 

önemlisi raporlanabilir hale getirilmesidir. Bu, bina kullanıcılarının daha konforlu, 

daha rahat, daha güvenli bir çalışma, yaşama ortamına; daha düşük maliyet, daha az 

iş gücü ve daha verimli bina işletimlerinin sağlanması amacıyla yapılır. Bu amaçlara 

ulaşılmak için, basit otomatik kontrol sistemlerinden, bütünleşik bilgisayarlı kontrol 

sistemlerine kadar geniş bir yelpaze içinde çeşitli yoğunluk ve karmaşıklıkta BYS 

sistemleri geliştirilmiştir. Günümüzde, modern binaların işletilmesinde büyük 

kolaylıklar sağlayan Bina Yönetim Sistemlerinin gerek işletme masraflarını 

düşürmesi, gerekse sağladığı enerji ve iş gücü tasarrufu ile maliyet olarak 2-5 yıl 

arasında kendini amorti ettiği görülmektedir ve gün geçtikçe daha fazla 

yaygınlaşmaktadır.[36] 

Arkin ve Pacuik’a göre bina yönetim sistemleri belli bir hiyerarşiye göre 

sınıflandırılmaktadır [6]. Şekil 6.1’e göre sistemler iki ana gruba bölünmüştür. İlk 

grup normal ve acil durum işlevlerinden oluşmaktadır. HVAC sistemleri, aydınlatma 

içsel taşıma, enerji kontrol sistemleri gibi alt sistemlerden oluşmaktadır. İkinci grupta 

ise ofis işlevlerini gerçekleştiren alt sistemler yer almaktadır. İletişim sistemleri ise 

her iki grupta da yer alan ortak bir sistemdir. İlk grupta birimler arası bağlantıyı 

sağlarken ikinci grupta ofis işlevlerinin sağlanmasında klasik dış bağlantıyı 

gerçekleştirmektedir. Fletcher ise Şekil 6.2’de ki akılı bina piramidinde görüldüğü 

biçimde bir sınıflandırmayı uygun görmüştür [13]. Buna göre akıllı binalar 4 

aşamadan oluşan bir bütündür. Günümüzde akıllı bina sistemleri gelişmiş alt 

sistemlerin entegrasyonu olarak gözlenmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada 

gruplama yapmaktan ziyade sistemlerin tek tek açıklanması tercih edilmiştir. 
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1.IBMS,BMS ve BAS terimleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.
 

Şekil 6.1 Bina yönetim sistemleri sınıflandırması 
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Şekil 6.2 Akıllı bina sistemleri piramidi 

6.1.1. HVAC (Isıtma-Soğutma, İklimlendirme Sistemleri)  

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar daha yüksek konfor şartlarını arzu ederken bu 

taleplere en ekonomik şekilde cevap verecek sistem ihtiyacı kaçınılmaz bir sorun 

olarak ortaya çıkmıştır. HVAC sistemleri, içinde bulunan ortamın konfor şartlarını 

sağlamak, çalışanların verimliliğini arttırmak, bina performansını yükseltmek olarak 

sayabileceğimiz değişik talepleri karşılamak için geliştirilmiştir. [37] 

Bina içerisindeki sıcaklığın optimum koşullarda tutulmasını ve temiz hava akışının 

kontrolü sağlayarak iç hava kalitesinin kabul edilebilir değere ulaştırılmasıyla sürekli 

bir konfor ortamı oluştururken, aynı zamanda yüksek oranda enerji tasarrufunu 

mümkün kılan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri akıllı bina 

uygulamalarında en önemli sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Günümüzde Akıllı bina sistemleri denildiğinde ilk akla gelen HVAC Otomasyon 

Sistemleri 3 ana bileşenden meydana gelmektedir; 

� Saha Elemanları; sahadaki cihazlardaki bilgileri algılayan sensörler (analog 

girişler ), presostatlar, anahtarlar (digital girişler) ve kontrolörden gelen bilgileri 

uygulayan vanalar(valfler), damperler, çıkışlardır (analog ve digital çıkışlar). 

� Valfler: Hvac sistemlerinde su ve buhar akışlarını ayarlayan kontrol 

aletleridir. Tek yollu valfler, iki yollu valf veya denge valfi, üç yollu 

karıştırma valfleri, üç yollu ayrıştırma valfleri olarak değişik tipte 

uygulamaları vardır.  

� Otomatik damperler: Hvac sistemlerinde hava akışını düzenler ve 

kontrol altında tutarlar. Tek kanatlı tip damperler, çok kanatlı damperler, 

karıştırma damperleri.  

� Sensörler: Sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri, nem sensörleri, su akış 

sensörleri.  

� Kontrolörler, saha elemanlarından gelen bilgileri algılayan ve yazılan 

programlara veya merkezden gelen emirler (ortam sıcaklığını 21° değil de 23° 

yap, gibi) doğrultusunda bu bilgileri yorumlayıp, analog ve digital çıkış 

elamanlarının hesapladığı değerleri almasını sağlayan, kontrolün yapıldığı ve 

izlenen değerleri merkeze ileten cihazlardır. 

� Ana merkez veya merkezler; bina mekanik ve elektrik sistemlerinin bir bütün 

olarak izlendiği, kontrol edilebildiği, işletildiği, aylık, haftalık raporlamanın 

yapıldığı günümüzde bir PC veya server'ın kullanıldığı cihazlardır.[36] 

Hvac sistemlerinde düşük enerji tüketiminin sağlanması ve bakım maliyetlerinin 

azaltılması için en iyi yöntem iyi bir kontrol stratejisinin belirlenmesi ile 

sağlanabilmektedir. Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik birçok stratejiden 

bahsetmek mümkündür. Bunlardan bazıları; Azaltılmış çalışma süreleri, serbest 

ısıtma-soğutma (dış havanın kullanılmasıyla), yeniden ayarlamalı programlar 

kullanma, aydınlatma seviyesinin azaltılmasıdır. Genellikle faydalı olmalarına 

rağmen bu stratejilerin etkin stratejiler olup olmadığının saptanabilmesi pek açık 

değildir. [38] 
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Hvac sistemlerinde bir diğer kontrol yöntemi de optimal kontroldür. Optimal Hvac 

sistemi, kullanılan kontrol stratejileri yardımıyla sıcaklık ve akış miktarı arasında en 

iyi kombinasyonu oluşturarak toplam işletme giderlerinde azalma sağlamayı amaçlar. 

Bu amaçla sistemde kullanılan kontrollere ait algoritmalar kullanır ve böylece 

istenilen şartlar ile bu şartların oluşması için gereken süreler arasında gerekli 

bağıntılar elde edilir. Optimal kontrolün amacı, hedeflenen kontrol şartlarından taviz 

vermeden sistemi çevre şartlardan faydalanarak istenilen verimde çalıştırmaktır. Bu 

işlemi gerçekleştirmek için; ortamdaki canlılar, hassas cihazlar, ya da üretim prosesi 

için gerekli şartları sağlayabilecek, soğutma sezonu boyunca en yüksek sıcaklığı ve 

ısıtma sezonu boyunca en düşük sıcaklığı seçmek, işletme giderlerini azaltmak için, 

soğutma ve ısıtma işlemlerini mümkün olduğu kadar eşzamanlı yapmamak, mümkün 

olan yerlerde minimum ya da hiç şartlandırma uygulamamak, ısıtmadan soğutmaya 

geçilirken, oda sıcaklığının bir limit değerden diğerine kadar yüzmesine izin 

vermektir. Büyük binalarda kullanılan optimal başlangıç algoritmaları yardımıyla, 

belirlenen zamanda ekipmanlar çalıştırılarak, zonların kullanılmaya başlandığı anda 

istenilen şartlara ulaşma imkanı sağlanır. [39] 

6.1.2. Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 

Aydınlatmada harcanan enerji ülkemizin toplam enerji tüketimi içerisinde hatırı 

sayılır bir değere ulaşmıştır. Gerçek anlamda aydınlatma otomasyonu bir enerji 

yönetim şeklidir. Dolayısı ile böyle bir sistemden beklenen hayatımızı 

kolaylaştırması, mekânları içinde çalışılması ve yaşanması zevkli hale getirirken 

enerji tasarrufunu da uygulamasıdır. [40] 

Aydınlatmada enerji etkinliği tasarım aşamasında başlamaktadır. En etkin tasarımın 

sağlanmasında tasarım süresince bazı konulara dikkat edilmelidir. Bunlar; 

� Uygun aydınlatma seviyesinin saptanması 

� Verimli lambaların kullanımı ve bütünleşik elektrik kontrol tertibatı 

� Uygun şekilde planlanmış ışık sistemi 

� Verimli seviyede doğal aydınlatmadır. [41] 
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Günümüzde, istediğimiz yerden sistemi kontrol edebilmek ya da otomatik olarak 

(PIR detektörler, timer ve gün ışığı sensörleri ile) sistemin kendi başına 

programlandığı haliyle isteklerimizi yerine getirebiliyor olması veya dışarıda iken 

(telefon yardımı ile) sistemimizi kullanıp, istediğimiz şekilde yönlendirip, bilgi 

alabiliyorsak gerçek anlamda otomasyondan söz edebiliriz. Çünkü bu şartlarda, 

kullanıcı sistemi kontrol ederken klasik sisteme göre harcadığı zamanı en aza indirip, 

enerji tasarrufu sağlayıp, kontrol cihazlarının kullanım rahatlığı ve estetiği ile 

mükemmel bir kolaylık sağlamış olur.[42] 

Gelişen teknolojiyle birlikte sistemler artık iş ortamlarında ışık seviyelerini değişik 

senaryolarda günün her saati önceden belirlenen ışık seviyelerinde tutmakla 

kalmayıp 365 güne kadar olan programlarla görevlerini sürdürebilmektedirler.  

Mekanlarda kullanılan üniversal sensörlar aynı anda ışık seviyesi (PE), hareket 

detektörü (PIR) ve (IR) uzaktan kumanda alıcısı görevini de üstlenmişlerdir. Ayrıca 

PC bazlı çalışan sistemler online olarak linye yüklerini ölçüp anlık, günlük veya 

aylık enerji tüketim grafikleri yaratmakta ve herhangi bir devre arızasını (kopukluk, 

ampul hatası, vs.) derhal raporlamakla kalmayıp konu ile ilgili personele SMS veya 

e-mail olarak arıza bildirir hale gelmişlerdir. Bu sistemler linyelerin çalışma 

sürelerini hesaplayıp ticari ömrünü tamamlamış ampullere ait bakım listeleride 

hazırlamaktadırlar.  

Yine bu tip sistemler ara yüzler ile ısıtma-soğutma, ses ve görüntü sistemlerine 

entegre edilebilir ve istenilen sistem tarafından kontrol edilebilir hale gelmişlerdir.  

Teknolojisi bu seviyeye gelmiş ürünler fiyat/kalite oranları da dikkate alınarak 

kullanıcılar tarafından giderek artan oranda günümüzde gereksinim duyulan 

sistemler haline gelmişlerdir. Şunu unutmamak gerekir ki iyi dizayn edilmiş 

mekanlar enerji kontrol sistemleri ile konforun yanında %30 ila %70’lere varan 

enerji tasarrufuna neden olmaktadırlar. [40] 

Binalarda iki tür aydınlatma kullanılır; birincisi, mekan aydınlatması diğeri ise alan 

aydınlatmasıdır. Mekan aydınlatmasında mekanın genel ışık düzeyi ölçülür ve 

öngörülen aydınlık seviyesi mekanın çeşitli yerlerindeki armatürlerle tesis edilir. 

Burada günün değişik saatlerinde sürekli değişen dış ortam aydınlığı da hesaba 

katılarak ortalama bir değerde ışık üretilir ve ayarlanır. Alan aydınlatmasında ise 
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faaliyetler ve efektler ön plandadır. Örneğin yemek masasındaki ışık düzeyi diğer 

kısımlardan farklı olmalıdır veya çalışma masasında aydınlık düzeyi belli bir değerin 

altında ve üstünde olmamalıdır [43]. Mahaller içerisindeki aydınlatma ünitelerinin 

kontrolünü daha basit bir hale getirmek ve aydınlatmayı en efektif şekilde 

kullanabilmek amacı ile aydınlatma kontrol sistemleri kullanılmaktadır. 

Aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanım amacını dört ana başlıkta toplayabiliriz. 

Verimlilik 

Toplantı salonları, tasarım ofisleri, tekstil atölyeleri, fabrikalar gibi aydınlatma 

seviyesinin çok önemli olduğu çalışma alanlarında iş veriminin en yüksek seviyede 

olması için aydınlatma kontrolü çok önemlidir. İyi programlanmış bir aydınlatma 

otomasyon sistemi ile bu tür çalışma alanlarında, aydınlatma seviyesinin çalışma 

saatlerine, gün ışığının konumuna ve yapılan işin niteliğine göre en uygun ışık 

sahnesini devreye alarak iş veriminin en yüksek seviyede olması sağlanabilir. 

Aydınlatma otomasyon sistemleri bu değişikleri çok kısa zamanda gerçekleştirerek, 

bu alanlardaki aydınlatma ayarlamalarından kaynaklanacak zaman kaybını ortadan 

kaldırır. Bilgisayar ile çalışılan ofislerde, ışık kaynaklarının monitörden yansıması iş 

veriminin azalmasına sebep olabilir. Bu sorunun çözümü için dizayn edilmiş özel 

aydınlatma armatürleri ile birlikte aydınlatma seviyesinin de ayarlanabilmesi 

ofislerde iş verimini daha da arttıracaktır. 

Enerji Tasarrufu 

Aydınlatma otomasyon sistemlerinde kullanılan dimmer üniteleri sayesinde, 

aydınlatmanın kısıldığı oranda enerjiden tasarruf etmek ve ışık kaynaklarının ömrünü 

uzatmak mümkündür. Gün ışığından maksimum seviyede yararlanmak için ışık 

sensörleri, içerisinde çalışan kimsenin bulunmadığı alanlarda enerji sarfiyatını 

önlemek amacı ile hareket dedektörleri, çalışma saatlerine göre aydınlatma 

kontrolünü düzenlemek için zaman saatleri ve çevre aydınlatmalarını ekonomik 

şekilde programlayabilmek amacı ile astrolojik zaman saatleri, aydınlatma 

otomasyon sistemi içerisinde entegre edilerek maksimum düzeyde enerji tasarrufu 

sağlanır. Ayrıca elektrik enerjisinin pahalı veya ucuz olduğu zamanlar için yapılacak 

farklı aydınlatma programlarının otomatik olarak devreye girmesi ile enerji tasarrufu 

yapılabilir. 
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Estetik 

Mekanların aydınlatılmasında kullanılan değişik tiplerdeki aydınlatma armatürlerini, 

kullanım amaçlarına ve aydınlattığı nesnelere göre gruplara ayırarak bir dimmer 

sistemi vasıtasıyla ışık seviyeleri ayarlanıp, mekanlarda estetik ortamlar oluşturabilir. 

Esneklik 

Aydınlatma otomasyon sistemleri, bağlı bulundukları aydınlatma devrelerinin 

tamamına, merkezden veya istenilen bir noktadan kumanda edebilmesinden dolayı, 

aydınlatma kontrolü ihtiyaçlara göre çok değişken bir şekilde yapılabilir. Aydınlatma 

kontrolü her mekanın yapısı, özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir yazılım ile o 

mekana en uygun kumanda sistemi oluşturulmasından dolayı, mekan içerisinde 

yapılacak herhangi bir değişiklik veya ortaya çıkabilecek yeni kumanda ihtiyaçlarını 

sadece yazılımda yapılacak değişiklikler ile sağlayabilir. Ayrıca bu sistemde 

kullanılan kumanda anahtarının üzerinde bulunan her buton çok değişik 

fonksiyonlara göre programlanabilir.[44] 

6.1.3. Oda Kontrol Sistemleri  

Ofis binaları ve otellerde HVAC otomasyon sistemlerine ilaveten odalarda veya 

FCU, VAV bazında istenilen konfor şartlarının sağlanması ve odaların cihazların 

durumlarının izlenmesi için kurulan sistemlerdir. Bu sistemlerle odaların; 

� Gece, hazırda bekle, konfor olmak üzere üç modda çalıştırma; 6.00- 8.00 

saatlerinde hazırda bekle modu kontrol sıcaklığı (k.s.16°), 8.00-20.00 saatlerinde 

konfor modu (k.s. 21°), 20.00- 6.00 saatlerinde gece modu (k.s. 13°), 

� Otel yönetim sistemleriyle birleştirip, check-in, check-out bilgilerine göre 

çalıştırma, 

� Pencere açık - kapalı bilgilerini izleyip pencere açıkken sistemin çalıştırılmayıp 

enerji tasarrufunun sağlanması, 

� Oda hazır anahtarını dikkate alarak çalıştırma, 

� Aydınlatmanın kontrolü, mümkündür. 
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Bu sistemlerle enerji tasarrufu yanı sıra, tüm odaların, cihazların merkezden 

izlenebilmesi ve kontrolü, herhangi bir arıza durumunda çalışanlar ve müşteriler 

rahatsız olmadan ilk müdahalenin merkezden yapılması, mekanik ve elektrik 

aksamdan kaynaklanan arızalarda; arızanın nedeninin merkezden tespit edilip, 

müdahale zamanın minimuma indirilmesi sağlanmıştır.[36] 

6.1.4. Güvenlik ve Erişim Sistemleri  

Günümüzde, yüksek binaların ve gökdelenlerin ayrılmaz bir parçası haline gelen 

güvenlik ve erişim kontrol sistemlerinin ana bileşenleri; Kartlı Geçiş Sistemleri, 

Kapalı Devre TV Sistemleri, Hırsız ve Yangın Alarm Sistemleri, Metal kapı ve X-

Ray Cihazlarıdır. Bu sistemlerin tam bir entegrasyon ile çalışması, hem kullanıcı 

açısından hem de sistemin güvenirliliği açısından çok önemlidir.[45] 

Ses, titreşim, ısı ve ışık gibi durumları algılayabilen sensör denilen elektronik 

aygıtlar güvenlik sistemlerinin en önemli birimlerindendir. Akıllı binalarda bilgisayar 

destekli bir merkezi güvenlik birimi vardır. Tüm sensörleri eş zamanlı bir şekilde 

kontrol eden bu birim ve bu birimle içinde bulunulan bölgenin güvenlik 

kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışan iletişim sistemleri sayesinde bina 

içindeki güvenlik sorunları minimuma iner. Olağan dışı durumlarda elektronik 

algılayıcılar sayesinde anında müdahale edilebilir. Alıcılardan ana bilgisayara 

gönderilen veriler sayesinde olası bir kaza durumu engellenebilir. [46] 

Güvenlik sistemleri hem binanın güvenliğini kontrol etmekte, hem de binaya giren-

çıkan personel ve ziyaretçilerin takibini yapabilmektedir. Aynı zamanda güvenlik 

görevlilerinin yapacağı işleri son derece kolaylaştırmakta ve onlara rehberlik 

etmektedir. Entegre güvenlik sistemlerinde bulunması gereken başlıca özelikler ise 

şu şekilde sıralanabilir; 

� Sistemin programı kartlı geçiş, CCTV ve güvenlik ekipmanlarının izlenmesini ve 

kontrolünü sağlamalıdır. 

� Sistem network altında çalışabilmeli, sistem kontrolü birden fazla bilgisayar 

terminalinden yapılabilmeli ve müşterinin isteklerine göre genişleyebilir modüler 

sistem olmalıdır. 
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� Kartlı geçiş sistemi, proximity veya "smart card" -akıllı kart teknolojisine uyumlu 

olmalıdır. Sistem, Kapalı Devre TV Sistemi entegrasyonunu desteklemelidir. 

� Güvenlik sistemi ekipmanları bağlanabilmeli (PIR, manyetik kontak, beam 

bariyer gibi) ve bunların programdan izlenmesi ve gerektiğinde kontrolü 

yapılabilmelidir. 

� Limitsiz operatör tanımlaması, limitsiz operatör tanımlamaları, limitsiz giriş/çıkış 

noktaları, limitsiz zamanlama bölgeleri olmalıdır.  

� Alarm anında o bölgenin grafiksel olarak ekrana gelmesi sağlanmalıdır.  

� Personel takip sistemi yapılabilmeli, Global anti-passback özelliği, Çevre 

güvenlik sistemi entegrasyonu ve kontrolü yapılabilmelidir.  

� Otomatik back-up özelliği olmalıdır.  

� Sistem RS-485 ve fiber optik haberleşmeye uygun protokolde çalışabilmelidir,  

� Kapalı Devre TV Sistemlerinde, kameralar dijital olmalı ve kamera merkezi kayıt 

üniteleri ise dijital kayıt sistem tabanlı olmalıdır ve aynı zamanda network 

ortamında izleme sağlanabilmelidir. [45] 

Hareket algılayıcıları ile alanların ve mekanların güvenliğinin sağlanması ise bina iç 

ve dış mekanlarında kullanılan bir sistemdir. Bu sistemde, ultrasonik dalgalar, mikro 

dalgalar, pasif enfraruj hareket algılayıcılar ve fotosel ışın detektörleriyle sürekli bir 

tarama yapılmaktadır. Fotosel algılayıcılar ancak ışıklı ortamlarda algılama 

yapabilirler dolayısıyla bu sistemde bir fotosel algılayıcı ve birde ışın yayınlayıcı 

kullanılmaktadır. Mikro dalgalar ise yüksek frekansta radyo dalgaları yayınlayarak 

ortamı algılarlar. Ultrasonik hareket detektörleri ise ultrasonik radyasyon 

yayınlayarak ortamı algılar. Kızılötesi (enfraruj) algılayıcılar ise son zamanlarda en 

sık kullanıla gelen sistemler olmuştur, bu sistemlerde tıpkı askeri amaçlarla 

kullanılan gece dürbünlerinde olduğu gibi insan vücut ısısını algılayan sistemlerdir. 

Belli bir alan içinde ışın demetleri yollayan bu sistem bu demetlerin 37 oC ısıya sahip 

hırsız tarafından kesilmesiyle konuta giren hırsız elektronik olarak tespit edilir ve o 

anda bir yandan alarm sinyali çalıştırılırken diğer yandan olay merkezi güvenlik 

birimlerine bildirilir. [46] 
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Entegre güvenlik sistemlerinde, korunan mahalin güvenliği sağlıklı bir şekilde 

sağlanmış olup, sistem otomatik olarak kendini oto kontrol yöntemi ile test 

yapabilmektedir. Entegre Güvenlik Sistemlerinin kullanıcı ve işletmeci yönünden 

faydaları aşağıda belirtilmektedir;  

� Tüm güvenlik sisteminin tek bir merkezden ve tek bir program ile izlenmesi, 

kontrolü sağlanır, böylece kullanıcı dikkatini bir noktaya toplayabilir,  

� Olabilecek alarm durumlarında, güvenlik elemanını anında ikaz eder, müdahaleyi 

kolaylaştırır. (Örneğin; istenmeyen bir mahale yetkisiz girişlerde, program'da 

alarm sinyali oluşur ve o bölgede kamera varsa, görüntüsü ekrana gelir ve aynı 

zamanda real time kayıt sağlanabilir),  

� Sistem kendisi, otomatik back-up (depolama) yaptığı için, kayıt eksikliği ve 

zaman atlanması söz konusu olamaz,  

� Arıza sinyalleri ile anında kullanıcıyı uyarabilir. Sistemin kullanımı ve arıza 

teşhisi kolaydır, 

� Diğer güvenlik sistemleri ile uyum sağlayabilir,  

� Aynı zamanda çalışan personelin kontrolü de sağlanmış olur, 

� Binaya giren/çıkan tüm personel, ziyaretçilerin aynı oranda sağlıklı bir şekilde 

denetimini ve kontrolünü sağlar.  

Entegre Güvenlik Sistemleri ne derece teknolojik olursa olsun, kullanıcıya büyük 

görevler düşmektedir. Bu sistemleri kullanan kişiler eğitimli ve sistem kontrolüne 

vakıf kişiler olmalıdır. Aynı zamanda bu sistemlerin montajın yapılması kadar, 

sistemin yaşatılması ve ayakta durması da oldukça önemlidir. Sonuç olarak entegre 

güvenlik sistemleri, kompleks tesislerde ve yüksek binalarda vazgeçilmez sistemler 

olmakta ve bu mahallerin güvenliğinde, işletmecilere büyük kolaylık 

sağlamaktadırlar.[45] 
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6.1.5. Düşey Ulaşım Sistemleri 

Düşey Ulaşım(transport) sistemleri, asansörler ve yürüyen merdivenler olmak üzere 

iki ana grupta toplanabilirler. Kısaca asansörler ve yürüyen merdivenler, yolcuların 

ve yüklerin bir düzeyden başka bir düzeye taşınmasını sağlayan sistemler olarak 

ifade edilebilirler.  

6.1.5.1.Asansörler 

Asansörler, bir kabin veya platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, 

iki veya daha fazla durak arasında insan ve yolcu taşıyan sistemdir. Bu genel tanım 

etrafında 20 den fazla asansör çeşidi bulunmaktadır. Asansörler 100 yıldan daha 

uzun bir zaman diliminde insanlara yüksek katlı binalarda hizmet vermektedir. 

Yüksek katlı binalar var oldukları sürece, tesis edilmiş bulunan asansörler de bazı 

yenilemelerle varlıklarını devam ettireceklerdir. Asansör tesislerinin kullanım amacı, 

konstrüksiyon ve tahrik yöntemi gibi farklı özellikleri göz önünde bulundurularak 

sınıflandırmalar yapılmıştır. Şekil 6.3 ve 6.4’de bu sınıflandırmalar belirtilmiştir.[47] 

 

Şekil 6.3 Kullanım amacına göre asansörler 

 
 
 

İnsan 
Asansörü 

Yük 
Asansörü 

Servis 
Asansörü 

Maden Kuyusu 
Asansörü 

Yatay 
Asansör 

Sınıf I 

Sınıf III 

Sınıf II 

Sadece insan taşımak için tasarımlanmış asansördür. 

Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, ancak gerektiğinde yük de 
taşınabilen asansördür. 

Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere hasta, sedye vb. taşımak için 
tasarlanmış asansördür. 

Kullanım Amacına Göre Sınıflandırma 
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Şekil 6.4 Konstrüksiyon ve Tahrik yöntemine göre asansörler 

 

Medeniyet beraberinde her zaman daha yükseğe çıkan yapılar getirmiştir ve bundan 

sonra da teknolojinin gelişimine paralel olarak insanoğlu daha yüksek binalar inşa 

edecektir. Nasıl ki şehir büyüdükçe ulaşım zorlaşıp trafik baş edilmez bir hal 

alabiliyorsa iyi bir asansör sistemi de yüksek yapılar için sorunsuz bir trafik anlamına 

gelir. Bilindiği gibi asansörler üç ısımdan oluşur.  

1- Mekanik aksam,  

2- Makine-motor,  

3- Elektronik kumanda –otomasyon.  

Elektronik kumanda asansörün nasıl ve ne zaman çalışacağını tehlike anında nasıl 

davranacağını üzerindeki yazılımlar suretiyle uygulayan, bütün güvenlik önlemlerine 

uyarak makine ve motoru kumanda eden sistemdir.  

Akıllı binalardaki asansör sistemleri konusunda son yıllarda önemli adımlar atılmış, 

bir taraftan bina içinde asansör bekleme süresi azalırken, diğer taraftan asansörün 

hızının artması, zaman kaybını da azaltmıştır. Asansörlerin hızlı hareket etmelerinin 

yanında güvenilir ve karşılaşılacak sorunlar karsısında çözüm üretecek özelliklere 

sahip olmaları ve bu tür asansörlerin yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Akıllı 

binalarda asansörlerin;  

Eğimli 
(Tırmanan) 

Halatlı Paternoster 
(Sürekli Çalışan) 

Kremayerli 
ve Vidalı 

Tahrik Kasnaklı 

Tamburlu 

Konstrüksiyon ve Tahrik Yöntemine Göre Sınıflandırma 

Hidrolik 

İndirekt 

Direkt 

Merkezden 

Yandan 

Redüktörlü 

Redüktörsüz 
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� Bina trafiğine uygun, kendi kendine trafik hesaplarını yapabilen,  

� Arıza anında bina yönetimini ve servisini haberdar edebilen,  

� Cep telefonlarına mesaj gönderebilen,  

� Üretici firmaya bağlanıp programlarını güncelleyen,  

� Çoklu asansörlerde bilgisayarda takibi yapılabilen,  

� Parmak izi, retina taraması, smart kartlı güvenlik sistemlerinin uygulanabildiği,  

� Kamera sistemlerinin takılabildiği,  

� Ayrıca istediğiniz her türlü programın uygulanabildiği bir sistem olması 

istenir.[48] 

Yukarıdaki özellikleri de göz önüne alarak farklı taleplere yönelik değişik tiplerde 

üretim yapan bazı asansör firmaları Otis  , Schindler , Tyssen , Kone Geleceğin 

asansörlerine yönelik hem daha kullanışlı hem de daha akıllı olacak dizaynlar 

üzerinde çalışmaktadırlar. 

Yakın gelecekte, çalışanların, işyerinden uzaktaki park yerinden bir araçla alınması 

ve 90 saniye içinde, hiçbir araca ihtiyaç duymadan 50. kattaki bürosuna kadar 

ulaştırılması hedeflenmektedir. Otis firmasının geliştirdiği “Oyssee Sistemi” buna bir 

örnektir. Burada asansör kabini, hem yatay hem de dikey hareket edebilmektedir. 

Yatay hareketi sırasında bir manyetik askı sistemi üzerinde kayarken, dikey hareketi 

sırasında geleneksel asansöre dönüşmektedir. Sistemde kabin değil, sadece içine 

yerleştiği karkas (çerçeve) halatlara asılıdır. İstenilen kata gelindiğinde kabin, 

karkasın içinden çıkmakta ve hedefe ya da başka bir karkasa doğru yeniden yatay 

hareket etmeye başlamaktadır. Neredeyse bütün asansör firmalarının, 600 metrelik 

gökdelenin yapılacağı bir X günü için raflarında sakladıkları ilginç tasarımları vardır.  

Akıllıca bir yönlendirmeyle, 12 asansörden 3 veya 4’ü tasarruf edilebilir; aynı 

zamanda bekleme süresi de kısaltılabilir. Bunun için, elektronik kontrol sisteminin, 

hangi insanların, hangi gün, hangi katlara çıktığı konusunda sürekli bilgi toplaması 

gerekmektedir. Bu verilerden yola çıkarak, kabinleri ayrı ayrı en iyi şekilde 

yönlendirebilmek amacıyla yüzlerce matematiksel model geliştirebilir. En gerçekçi 

model, asansörün çalışma sistemini belirlemektedir. En çok insanın hangi katta 
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beklediğini anlayabilmek için, katlara ısı alıcıları yerleştirilmektedir. Burada en 

önemli nokta, asansörlerin “yolcu tanımlaması” yapabilir bir teknolojiyle donatılmış 

olmasıdır. Sistem yolcuyu, daha salona girer girmez tanımladıktan sonra, gitmek 

istediği kata çıkacak bir kabini hemen hazır tutabilir. Bu yöndeki ilk adımı Schindler 

atmıştır. Asansörü çağırma düğmesinin olduğu yere bir tür telefon mekanizması 

yerleştirmiş, böylelikle kontrol sistemi, yolcu daha asansöre binmeden hangi kata 

çıkacağını öğrenmekte ve aynı kata çıkacak yolcular için ortak bir kabin 

belirlemektedir. Kuşkusuz, daha bina girişinde kimlik kartları okutulurken yolcunun 

uygun asansöre yönlendirilmesi daha da pratiktir. Schindler, bu nitelikteki bir sistemi 

pazara sürmeye çalışmaktadır. 

Asansör tesisatlarında Aramid(aromatik polyamid) halatların kullanılması bir devrim 

yaratmıştır. Can sıkıcı ağırlıktan kurtulan bütün sistem (motor, tahrik kasnağı, halat, 

denge ağırlığı) bir zayıflama kürüne tabi tutularak, artık aynı kapasiteyle yüzde 60 

oranında daha çok yolcu veya yük taşıyabilmektedir. Yeni, yüksek teknoloji ürünü 

halat, en küçük bir hasarı bile hissedebilmektedir İçine işlenen karbon lifleri, hasarı 

algılayarak elde ettiği bulguları, asansörü hemen bir sonraki acil duruş konumuna 

getirip kapıları açan kumanda tertibatına iletmektedir. Yüksek binalarda yolculuğun 

çok uzun sürmemesi için, kabinin tam bir mermi gibi hareket etmesi gerekmektedir. 

Gökdelenler gibi dev akıllı yapıların artmasıyla “hızlı” ve “süper hızlı” asansörler 

giderek daha çok önem kazanmaktadır.[49] 

6.1.5.2.Yürüyen Merdivenler 

Asansörlerle aynı fonksiyonu yerine getirmesine rağmen yürüyen merdivenler daha 

basit bir mekanizmaya sahiptir. Yürüyen merdivenler sürekli çalışan sistemi ile 

yolcuların katlar arasında taşınmasını sağlar. Yürüyen merdivenler zincir 

mekanizmasına bağlı hareketli basamaklarla yolcuları taşıdığı gibi ikinci bir dişli 

sistemi ile de el bandını senkron olarak hareket ettirirler. 

Yürüyen merdivenler(escalator) ve bantlar, her tip bina için vazgeçilmez taşıma 

sistemleridir. Yüksek teknoloji ve etkileyici dizaynlarıyla da binanın değerini artıran 

unsurların başında gelirler. Konutlar, otel-işyeri, alış-veriş merkezleri, villalar, 

yüksek hız isteyen yüksek kuleler ve enerji tasarrufuna gerek duyulan her yerde 

kullanılabilirler. Şekil 6.5’de görüldüğü biçimde bir sınıflandırma yapmak 

mümkündür.[47] 
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Şekil 6.5 Yürüyen merdivenlerin sınıflandırması 

6.1.6. Yangın Algılama &Alarm Sistemleri  

Binadaki yangın durumunu izlemek için kullanılan bu sistemlerin temel amacı dört 

ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; 

1. Binada yaşayanların can güvenliğinin sağlanması, 

2. Bina içindeki varlıkların korunması, 

3. Bina iskelet yapısının korunması; ve 

4. Çevreye karşı oluşacak tehditlerin minimize edilmesi olarak ifade 

edilmektedir.[50]  

Yukarıda belirtilen amaçların sağlanabilmesi için binada izlenmesi gereken alanlara 

duman, ısı sensorleri, manuel ihbar butonları, görsel, işitsel ikaz sirenler yerleştirilir. 

Tablo 6.1’de binalarda oluşabilecek yangın türlerine karşı kullanılacak yangın 

dedektör tipleri belirtilmiştir [51]. Manuel ihbar butonları ani alarm başlatılmasına 

izin vermektedir. Otomatik yangın alarm sistemleri duman, alev veya ısının 

görünmeyen ürünleri gibi yangın fenomenlerinden birinin teşhisi ile kontrol ünitesine 

sinyal gönderirler. Yangın alarm sisteminin tepkisi olarak kontrol ünitesi bir alarmı 

ve önceden programlanmış kontrol fonksiyonlarını başlatır. Görsel ve/veya 

işitilebilen alarm sinyalleri itfaiye servisine ihbarın yanında kontrol ünitesi tarafından 

yönlendirilir. 
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Yangın alarm sistemi bir can güvenliği sistemidir. Yangın alarm sisteminin 

fonksiyonu insan yaşamını ve malzeme servetini kurtarmak olduğundan zayıf 

noktalara sahip olması beklenemez. Sistemde ortaya çıkabilecek bir problem, yangın 

durumda insan hayatına mal olabilir. Bu yüzden yangın alarm sistemleri gerek 

üretim, gerekse sertifikasyon aşamalarında çok zorlu testlerden geçirilmektedir. 

Yangın alarm sistemi, tüm zayıf akım sistemleri arasında en zorlu testlerden 

geçirilerek sertifikalandırılan sistemdir. ABD'de üretilen yangın alarm sistemleri 

UL–864 sertifikasyonuna sahip olmak zorundadır. Avrupa ülkelerinde de bu onayın 

karşılığı olan onaylar bulunmakla birlikte en zorlu onay UL-864'tür. Sonuç olarak 

böyle bir sistemin çok katı gereksinimlere cevap vermesi gerekir. Alarm sisteminin 

çalışması ile binada yaşayanlar ve itfaiye servisinin uyarılması ve toplam hasarın en 

aza indirilmesi mümkündür.[52] 

Tablo 6.1 Yangın Dedektörleri 

Yangın Kavramı ve Yangın Çeşitlerine uygun dedektör tipleri 
Standart 

dedektörler 
Yardımcı Dedektörler 

Dinamik 
analizli 

neuronal 
duman 

dedektörü 

Çoklu 
algılayıcı 
duman 

dedektörü 

Geniş 
spektrumlu 

Duman 
dedektörü 
(dağıtılmış 

ışık 
prensibi) 

Hava 
örnekleme 

duman 
dedektörü 

Isı 
yükselme

/sabit 
sıcaklık 

dedektörü 

Sıcaklık 
Yükselme 

oranı 
dedektörü, 

sabit 
sıcaklık 

dedektörü 

Kızıl ötesi 
alev 

dedektörü 

Duman dedektörleri Isı dedektörü Alev 
dedektörü 

Yanan 
ateşten 
duman 
ve/veya 

ısı 
Ahşap, 
kağıt, 

plastik, 
vb.. 

içeren 
alevsiz 
yanma 

Hafif 
renkli 

görünür 
duman 
çıkaran 
alevsiz 
yanma, 
örneğin 

elektriksel 
yangın. 

Görünür 
duman 
çıkaran 
yangın, 
örneğin 
plastik, 

yağ alevli 
yangın 

Yangın 
oluştura 
bilecek 

dumanın 
ilk 

aşaması 

Alevli yangın, 
ahşap,solvent plastik ve 

mineral yağı ürünleri 
gibi  

Fosfor, 
sodyum, 

magnezyum
hidrojenin 

dışında 
karbonlu 

malzemeler 

Duman Sıcaklık artışı Isı ışınımı 
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6.1.7. Kapalı Devre Televizyon Sistemi    

Görüntülenmesi istenen bölgelerin, bir iletim hattı aracılığı ile başka bir veya birden 

fazla noktadan izlenebilmesine kapalı devre televizyon sistemi denir. [53] 

CCTV (Closed Circuit Television/Kapalı Devre Televizyon) teknolojisindeki 

gelişmeler sonucunda video (görüntü) ile gözetim, günümüzde mevcut en geçerli 

korunma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. CCTV sistemlerinde yapılan yenilikler 

ve bu sistemlerin bilgisayar teknolojileri ile entegre hale getirilmesi, sistem 

kurulumlarını kolaylaştırmış, maliyetleri azaltmış ve kullanılabilirliği 

yaygınlaştırmıştır.  

Bilgisayar ve haberleşme teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde Kapalı Devre 

TV (CCTV) Sistemleri’de mekana bağlı olmaktan kurtulmuştur. Bilgisayar Destekli 

Kamera Güvenlik Sistemlerinde Kapalı devre kamera görüntülerinin uzaktan 

izlenmesi ve kontrol altına alınması artık mümkündür. CCTV sistemlerinin bağlı 

bulunduğu bilgisayarların veya video kayıt cihazlarının, üç yöntemle uzaktan 

izlenmesi sağlanabilir;    

1. PSTN (Yerel Anahtarlamalı Telefon Ağı)  

2. LAN (TCP/IP protokolünü destekleyen yerel ağ bağlantısı)  

3. Internet veya İntranet  

Bu üç bağlantı türünde de kullanıcı, yetkilerine göre istenilen kamera veya kayıtın 

izlenmesi, sistemin uzaktan kontrolü, resim çekebilme, giriş çıkış portlarının 

kullanımı, PTZ ile uzaktan speed dome kontrolü yapılabilir, önceki kayıtlar uzaktaki 

sistemlere yüklenebilirler. [53] 

Kayıt teknolojisi de teknolojik gelişmelerden nasibini almış ve analog kayıt 

sisteminden dijital kayıt sistemine geçilmiştir. Dijital kayıt teknolojisine 

geçilmesiyle, videokasetler üzerinde saklanan kayıtların ömrü, kaset değiştirme ve 

kaset maliyeti gibi analog kaydın dezavantajları ortadan kalkmıştır. Dijital kayıt 

cihazı içerisindeki opsiyonel kayıt alanı sayesinde yüksek resim kalitesinde 

haftalarca kayıt yapmak mümkün olmaktadır.[54] 
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Kapalı devre televizyon sistemleri Saha ekipmanları - İletim Yolu - Merkez 

ekipmanları olarak ayrılan üç gruptan oluşmaktadırlar. 

Saha Ekipmanları  

� Sabit Kamera: Bu kameralar genellikle bina girişleri, yangın merdiveni girişleri 

ve oda içleri gibi dar hacimlerde kullanılmıştır. Auto iris lens özelliği ile ortamın 

ışık seviyesine göre kendini otomatik olarak ayarlayarak, görüntünün efektif 

biçimde algılanabilmesini sağlar.  

� Dome (Hareketli) Kamera: Dome kameralar daha çok dış hacimlerde, lobide, 

bodrum katlarda garaj alanları gibi geniş hacimlerde kullanılmıştır. 

Mekanizmalarında bulunan motor vasıtasıyla yatayda ve dikeyde hareket ederek 

ve yakın görüntü elde etmeye yarayan pan-tilt-zoom özelliğine sahiptir.  

Merkez Ekipmanları  

� Monitörler: Kameralardan gelen görüntüleri izlemek için kullanılır.  

� Kontrol Ünitesi: İstenilen kamera görüntüsünün istenilen monitöre aktarılmasını 

sağlar.  

� Multiplexer: Görüntülerin monitörde tekli-çoklu-senkronize (sırayla atlayarak) 

görüntülenmesini sağlar. Ayrıca kaydedilen görüntülerin izlenmesinde 

kullanılır.[55] 

İletim Yolu Yöntemleri 

� Koaksiyel Kablo  

� Fiber Optik  

� Mikrodalga  

� Kızılötesi ışın  

� Radyo Frekans  

� Harici Twisted pair kabloyla alıcı-verici  
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İletim yönteminin seçimi, mesafe, ortam, tesis yerleşimi ve maliyet gibi faktörlere 

bağlıdır. Ayrıca tüm iletim yöntemleri, enterferans kayıplarından zarar görürler. [53] 

CCTV Sistemlerinin Satın Alınma Nedenleri  

1. Güvenlik   

2. Personel Denetimi  

3. Müşteri Denetimi  

4. Suç ve Suçluyu Tesbit Etme  

5. Görüntü Nakli ‘olarak sıralanabilir.[56] 

6.1.8. Enerji Otomasyonu Sistemleri  

Enerji Yönetimi; kısaca “minimum maliyet ile maksimum fayda elde etmek için, 

enerjinin etkin ve akıllıca kullanımı” şeklinde tanımlanabilir. Tesis Yönetiminin en 

önemli kalemlerindendir. Tesisin yapısına göre enerjiye harcanan bedeller, tüm 

işletme maliyetlerinin %10 - %50 arasında yer teşkil eder. Enerji Yönetimi odaklı 

İşletme, enerji maliyetlerinde %10 ile %40 arasında tasarruf sağlar. Binalarda enerji 

yönetiminin etkin olarak sağlanması için Enerji otomasyon sistemleri 

geliştirilmiştir.[57] 

Enerji otomasyon sistemleri bina içerisindeki termal konfor, görsel konfor, iç hava 

kalitesi ve bina kullanıcılarının diğer ihtiyaçları en ideal şekilde karşılanırken 

gereksinim duyulacak enerjinin minimize edilmesini hedefler. Sürdürülebilirlik 

kavramı çerçevesinde tasarımcıların yenilebilir enerji kaynaklarıyla bütünleştirilmiş 

enerji otomasyon sistemlerine yönelmesi hem çevreye hem kullanıcılara fayda 

sağlayan bir sistemi ortaya koymaktadır.[58] 

Enerji otomasyon sistemleri, kuruldukları yerlere göre farklı kriterler göz önüne 

alınarak tesis edilirler. Konuya bu mantıkla bakıldığında temel kriterler kendini şöyle 

gösterir;  
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Sanayi Tesislerinde; sistemi sürekli arızalara ve uyarılara karşı kontrol altında 

tutma, yük alma ve atma işlemleri, sistemin performansını kontrol altında tutma ve 

gerektiğinde müdahale edebilme, ürün, vardiya ve departman başına enerji 

maliyetlerinin çıkarılması.  

Alışveriş Merkezlerinde; Sanayi tesislerindeki bazı özelliklere ek olarak 

faturalandırma ve aydınlatma sırasında ortaya çıkan enerji sarfiyatının önüne geçme.  

Ticari Binalar; Bina otomasyonuna ek olarak enerji tasarrufunun sağlanması. [59] 

Bir Tesisin İşletilmesinde Enerji tasarrufunu konfordan taviz vermeden sağlamak 

için şu konularda ileri düzeyde bilgi birikimine gerek vardır.  

� Isıtma –Soğutma-Havalandırma,  

� Elektrik-Elektronik-Mekanik,  

� Bilgisayar-Otomasyon. [57] 

Enerji otomasyon sisteminin yapısı aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır.   

A. Saha Kontrol Ekipmanları  

� Enerji Analizörleri 

Bu cihazlar aşağıdaki görevleri yerlerine getirirler.  

� AC sinyalleri ölçmek ve izlemek  

� Gerilim, Akım, Güç, Tüketim, Frekans 

� Ölçülen değerleri göstermek  

� PC, PLC gibi elemanlara bilgi aktarımı  

� Şebekenin uzaktan kontrolü  
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� Reaktif Güç Kontrol Rölesi  

Bozulmuş olan güç faktörünün regülasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan 

cihazlardır. Kondansatör kademelerinin optimum kullanılmasını sağlar. Aşırı 

gerilim / harmonik / rezonans ve ısı korumaları vardır. Yetersiz 

kompanzasyon ve arızalı ya da güç kaybına uğramış kondansatör alarmları 

mevcut olup regülasyon ve alarm sistemleri son derece hassastır.  

� Çeviriciler  

Sahadaki akım, gerilim ve güç gibi bilgilerin PLC’de değerlendirilmesi 

amacıyla tanımlı referans sinyallerine ( 0-20mA / 4-20 mA/ 0-10V.) 

çevrilmesini sağlar.  

� Enerji Sayacı  

Alışveriş merkezilerinde faturalandırma ya da birim maliyetin hesaplanması 

istenen sanayi uygulamalarında PLC’ye bağlanmak suretiyle kullanılan 

ürünlerdir.  

B. PLC’ler (Programmable Logic Controller) 

Sahadaki kontrol elemanlarından gerekli sinyalleri toplar ve üzerindeki yüklü 

programa göre sahaya komutlar gönderir. Kontrol amacıyla, bu işi yapan özel 

kontrolörler yerine böyle üniversal bir yapı kullanılarak sistemin esnekliği artırılmış 

olur. Dolayısıyla enerjinin kontrolünün ve yönetiminin yapılmasının yanı sıra talep 

edildiği durumlarda çevredeki diğer kontroller de sistemle entegre hale getirilebilir. 

C. SCADA’lar –(Supervisory Control and Data Acquisition) 

Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü altında bulunan tüm noktaların izlenebildiği 

ve kumanda edilebildiği sistemdir. İsteğe göre birden fazla birimden oluşabilir. 

Kontrol ve gözlem amacıyla böyle bir sistem kullanılmasının amacı yine PLC’lerde 

olduğu gibi sisteme esneklik kazandırmaktır. Böylece gözlem-kontrol ve ilgili 

bilgilerin toplanması gereken, tamamen bağımsız bir bölgenin de sisteme entegresi 

kolayca gerçekleştirilebilir.[59] 
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Enerji Otomasyon Sistemlerinin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;  

� Mevcut enerji en tasarruflu şekilde kullanılır.  

� Can ve mal güvenliği sağlanır.  

� Arızalara zaman kaybetmeden müdahale edilir.  

� Senaryo uygulaması ile hatasız ve eksiksiz kumanda sağlanır.  

� Yük alma ve atma işlemleri güvenle ve hatasız yapılır.  

� Enerji sarfiyatı ve enerjinin sürekliliği kontrol altında tutulur.  

� Raporlama sayesinde sistemin performansı kontrol altında tutulur.  

� Personel ihtiyacını asgariye indirir.[59] 

Ticari anlamda karlılığı ve rekabet gücünü arttırabilmek için önemli ve büyük paya 

sahip enerji tüketimini azaltmaya çalışmak en akıllı çözüm olacaktır. 

6.1.8.1.Yenilenebilir Enerji Sistemleri 

Genelde kullanılan Fosil kaynaklarının ve bu kaynaklardan elde edilen enerjinin 

sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sahip olunan enerji kaynaklarının her alanda 

bilinçli bir şekilde kullanılması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Çoğu zaman basit 

tedbirler ve davranış değişiklikleri ile enerji tasarrufu konusunda hatırı sayılır 

başarılar elde edilebilir ve bu önlemler işletme ekonomisine mali açıdan da olumlu 

katkı sağlarlar. Enerji korunumu konusunda son yıllarda yapılan araştırmaların 

büyük bir bölümü enerji kaynaklarının “tasarruflu tüketimi”ne yönelik önlemleri 

içerirken; önemli bir bölümü de “yenilenebilir enerji kaynaklarından (Güneş, Rüzgar 

vb.) yararlanma yolları ve ekolojik çevre” konusunda yoğunlaşmaktadır.  

Önümüzdeki bin yılın binalarının tasarımı, onarımı ve üretimi alanlarında da; 

� Binalarda özellikle ısıtma, soğutma vb. donatıların çalışması için harcanan 

enerjinin korunumunu sağlamak, 
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� Binaya enerji sağlayan kaynağın çevreye zarar vermeden kendini yenileyebilen 

kaynaklardan olmasını sağlamak bina tasarımcılarının sorumlulukları arasına 

girmiştir. 

Bu bağlamda; 

� Yenilenebilir enerji kaynaklarını dönüştürerek binaya enerji sağlayan 2000’li 

yılların olası sistemlerini araştırmak ve uygun sistemi seçmek, 

� Seçilen sistemin yapı sistemine entegrasyonunu sağlamak, seçilen sistemin 

sağladığı teknik, konstrüktif ve biçimsel olanaklarını değerlendirerek binanın 

enerji performansını artırmaya yönelik önlemleri almak, 

� Entegrasyonun başarısı için uygun yapı çözümlerini ve detayları üretmek, bina 

tasarımcılarının temel uğraşısı durumuna gelmektedir.[60] 

A. Güneş enerjisi sistemleri 

Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken, basit, çevre 

dostu fotovoltaik sistemler(PV) pek çok donanımın gereksinim duyduğu enerjinin 

tamamını ya da bir kısmını temin edebilmektedirler. Fotovoltaik kavramı, ışık 

anlamına gelen “photo” ve voltaj anlamına gelen “voltaik” kelimelerinin 

birleştirilmesiyle türetilmiştir. 

Fotovoltaik akım üretimi özel işlenmiş yarı iletken malzemelerden yapılan kare, 

dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilebilen solar hücrelerle sağlanır. Deniz 

seviyesinde, güneşli bir günde güneş ışınımının şiddeti 1000W/m2 civarındadır. 

Bölgeye bağlı olarak 1m2 ye düşen enerji miktarı yılda 800-2600 kWh arasındadır. 

Bu enerji PV yapısına bağlı olarak %5-%30 arasında bir verimle elektrik enerjisine 

dönüştürülebilir. Bir PV hücrenin çıkış voltajı yaklaşık olarak 0.5 volt civarındadır. 

Güç çıkışını arttırmak için çok sayıdaki hücreler seri veya paralel bağlanarak “solar 

modül”, modüller birleştirilerek panel, ve paneller birleşerek “solar dizisi” elde 

edilir. Panellerin çok sayıda bağlanmasıyla daha büyük yüzeyli diziler elde edilebilir. 

(Şekil 6.6). Solar modüller yalnız direkt güneş ışığından değil, yaygın ışınımda da 

(bulutlu havalarda) daha düşük güçte elektrik üretebilmektedir. [60] 

 



 55 

 

HÜCRE

MODÜL

PANEL

SOLAR DİZİ

HÜCRE

MODÜL

PANEL

SOLAR DİZİ  

Şekil 6.6 Fotovoltaik hücre, modül, panel ve solar dizisi 

Binalara entegre olarak uygulanan fotovoltaik paneller sadece enerji sağlamakla 

kalmayıp aynı zamanda alan kullanımında tasarrufu mümkün kılmaktadır. 

Şekil6.7’deki Northumberland Building binasının uygulaması da bu durum için 

gösterebilecek en iyi uygulamalardan birisidir. Her modül 36 adet fotovoltaik 

hücreden oluşmaktadır. Modüller birbirlerine Şekil 6.8 ‘de gösterildiği biçimde seri 

bağlanmışlardır. [61] 

PV piller doğru akım (DC) ve voltaj üreten aygıtlardır. Bu akım akülerde 

depolandıktan ve alternatif akıma (AC) dönüştürüldükten sonra bina gereksinimi için 

kullanılabildiği gibi, şehir şebekesine de aktarılabilmektedir. PV türleri; yarı iletken 

ve soğurucu maddelerin türü, ışığı bünyesinden geçirme kapasitesi ve üretim 

teknolojisi bakımından çok çeşitlidir. PV pil yapımında kullanılan kristalin yapısı 

özellikle bu türlerin ortaya çıkmasında etkili rol oynar. Genellikle ‘tek kristal’, ‘çok 

kristal’ ve ‘amof’ yapıda olmak üzere üç farklı türde üretilir. Bu türlerin yanı sıra 

ince film teknolojisiyle üretilen PV paneller de vardır ancak bu pillerin performansı 

diğerlerine oranla düşüktür. PV’lerin performansını arttırmaya yönelik araştırmalar 

günümüzde yoğun olarak devam etmekte ve yeni yöntem ve malzemelerle ilişkili PV 
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araştırmaları literatürde mevcut bulunmaktadır. Yarı geçirgen veya opak olmak üzere 

iki tür ve çeşitli renklerde PV panel üretilebilmektedir. Geçirgen paneller binalarda 

pencerelerde kullanılabildiği gibi, opak paneller güneş ışığının bina içinde 

istenmediği durumlarda tercih edilebilmektedir. [60] 

 

Şekil 6.7 Northumberland building binası, Northumbria University, Newcastle 

 

 

Şekil 6.8 Fotovoltaik modül bağlantılarının sistematik gösterimi. 
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Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Avantajları: 

1. Her şeyden önce, güneş bol ve tükenmeyen enerji kaynağıdır. 

2. Çevreyi kirletici, duman, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon atıkları yoktur. 

3. Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her 

yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür. Bir deniz fenerinin veya bir 

orman gözetleme kulesinin enerji ihtiyacı yerinde karşılanabilir. 

4. Dışa bağlı olmadığından, doğabilecek ekonomik bunalımdan bağımsızdır. 

5. Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır. 

6. İşletme masrafları çok azdır. 

Dezavantajları: 

1. Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç vardır. 

2. Güneş ışınımı sürekli olmadığından depolama gerekmektedir. Depolama 

imkânları ise sınırlıdır. 

3. Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı azdır. 

4. Güneş ışınımından faydalanan sistemin güneş ışığını sürekli alabilmesi için 

çevrenin açık olması, gölgelenmemesi gerekir.[62] 

B. Rüzgar Enerjisi 

Çevre dostu enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Rüzgar enerjisi sistemleri 

1980’lerden bu yana hızlı bir ilerleme göstermiştir ve 1998 yılsonu itibariyle dünya 

kapasitesi 9600 MW’a ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak Avrupa’da 

çoğunlukla rüzgâr gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Kullanılmakta 

olan türbinlerin kapasitesi 100-600 kW arasındadır, ancak Avrupa’da yeni geliştirilen 

türbinlerin kapasitesi 1.5 MW a ulaşmıştır. Bu enerji türünün ekonomik olarak 

kullanılması senelik ortalama 4-5 m/s’lik rüzgâr hızından itibaren mümkün 

olabilmektedir. Özellikle kıyı şeritleri ve dağlara yakın bölgeler bu konuda 

avantajlıdırlar. 
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Rüzgar Jeneratörünün üreteceği elektrik gücü rüzgar hızıyla orantılıdır. Rüzgar hızı 

arttıkça üretilen elektrik miktarı da artar. Rüzgar jeneratörleri düzensiz gelen AC 

voltajı regüle sistemi ile DC olarak akü şarj sistemine indirilir. Inverter vasıtası ile 

düzenli 220 AC alınır. Sistem akülerle desteklenir. Hiç rüzgar olmasa dahi akülerden 

elektrik alınabilir. 

Rüzgâr enerjisi sistemlerinin konutlara uygulanmasında konutta ya da konut dışında 

konumlandırılacak rüzgâr tribünü ile üretilecek enerji konut içerisindeki alternatif 

kaynak yöneticisine dönüştürücüler aracılığıyla aktarılabilir. Ulusal kaynaklarını 

teknolojik olarak daha fazla kullanabilen ülkeler gelecekte daha etkin konumlarda 

olacaklardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından,  özellikle rüzgar enerjisinden 

faydalanma konusu da, bu etkin konuma gelmek için gereken parametrelerin başında 

gelmektedir.[63] 

6.1.9. Data ve İletişim Sistemleri  

Günümüzde başta büyük şehirlerimiz, olmak üzere ülkenin her yerinde kurulmakta 

olan büyük iş merkezlerinde iletişim altyapılarının oluşturulması bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Bu iletişim platformları ile sadece çalışanlar arasında bilgi paylaşımı 

değil Akıllı Bina sistemlerince oluşturulan bilgilerin de paylaşımı sağlanmaktadır. 

Akıllı Bina sistemlerinde bina içinde yer alan her kullanıcıya ses, data ve video 

bilgilerinin dağıtılacağı bir sistemin kurulması fikri vardır.  

İş merkezleri başta olmak üzere, yüksek binalarda çok çeşitli iletişim ve data 

sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

� PBX telefon sistemi  

� Videotext  

� Yapısal/Akıllı Kablolama 

� Kablosuz iletişim sistemi  

� Yerel,Orta ve Geniş Alan İletişim Ağı 

� Multimedya Sistemleri [20] 
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PBX (Private Branch Exchange) 

Organizasyon içinde kurulmuş; kullanıcılara organizasyon içinde de iyi ses iletimi 

sağlayan kişisel telefon sistemidir. 

Yapısal/akıllı kablolama 

İş dünyasında yaşanan hız ve rekabet, şirketlerin altyapıya olan yatırımını kritik bir 

konu haline getirmiştir. Şirketler iletişim sistemlerinin hızını ve performansını 

artırmak, yeni teknolojilerin sunduğu olanaklardan yararlanmak için büyük yatırım 

yapmaktadırlar. İletişimdeki yeni teknolojiler ses, veri ve görüntünün anlık sürelerde 

iletilmesine olanak vermektedir. Her yeni teknolojiye yatırım yapmak yerine yapısal 

kablolama sayesinde binada bir kez yapılacak olan iletişim altyapısı sonucunda 

şirketler sürekli yatırım yapmaktan kurtulmaktadır.[64] 

Yapısal kablolama akıllı bina çözümlerinde vazgeçilmez bir altyapı ihtiyacıdır. Bir 

yerel alan ağı aktif ve pasif bileşenlerden oluşur. Pasif bileşenler, yapısal kablolama 

bileşenleridir ve kablo, priz, patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla pasif 

bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim ağı kabloları), patch panel (kabinetler 

içerisinde aktif cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu) gibi 

elemanlardan oluşur. Kablo, patch panel ve priz gibi parçalar sabit; patch kablolar ise 

sistemin hareketli kısımlarıdır.  

Yapısal kablolama sayesinde, kullanıcıların yer değiştirmeleri sonucu onlarca metre 

kablonun yeniden çekilmesi yerine patch kablolar başka prize ve başka bir patch 

panel portuna takılır.  

Binada katlar arasındaki bağlantılar, mesafeden doğabilecek kısıtlamaları ortadan 

kaldırmak üzere, fiber optik kablolarla sağlanır. Yatayda yapılan bağlantılar ise bakır 

kablolar aracılığıyla yapılmaktadır. Maliyet göz önüne alındığında, hız ihtiyacından 

fedakârlıkta bulunmanın mümkün olduğu kısa mesafelerde, bakır kablolarla bağlantı 

yapmak tercih edilebilmektedir. [65] 
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Kablosuz iletişim 

Kablosuz yerel ağlar birçok iş sahasında genel amaçlı esnek bir bağlantı alternatifi 

olarak kabul edilmektedir. Radyo Frekans Teknolojisini kullanarak havadan yayılan 

elektromagnetık dalgalarla bir noktadan başka bir noktaya gerçek zamanlı veri 

transferi yapılabilmesini sağlamaktadır. Kablosuz yerel ağ yardımıyla kullanıcılar 

kolayca kaynaklara ulaşabilmektedirler. Yüksek teknolojili akıllı binaların olmazsa 

olmazlarından biri haline gelen Kablosuz iletişim ağlarının sağladığı bazı avantajlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.  

� Bina içerisinde tüm şirket çalışanlarına hareket özgürlüğü sağlanabilmekte ve 

kabloya bağımlı kalmadan istenilen yerden şirket kaynaklarına ulaşmak mümkün 

olmaktadır.  

� Yapısal kablolama olmayan veya yapılamayan durumlarda sürekli iletişimin 

sağlanması mümkün olabilmektedir.  

� Oteller, tatil köyleri, kütüphaneler, konferans salonları, fuarlar, üniversite, 

kampüs, havaalanı gibi ortamlarda her yerden mobil internet erişimi 

sağlanmaktadır.  

� 11 Mbps veya 54 Mbps hızlarında yüksek hızlı link'lerle karasal bağlantıların 

alternatifi olmaktadır.[65] 

Yerel, Orta ve Geniş Alan İletişim Ağı 

Firmaların kullandıkları ağ teknolojileri ve büyüklükleri, firmanın yaptığı işle ve 

firmanın ölçeğiyle paraleldir. İletişim ağının her kuruma özel olarak tasarlanması ve 

kurulması, performans açısından çok önemlidir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş 

bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır. Kurumların kendi 

alanlarında iş yapış ve işleyiş esasları dikkate alınarak ihtiyaçların net belirlenmesi 

ile kuruma özel yapılandırılmış iletişim ağlarının kurulması gerekmektedir. İletişim 

ağları genellikle boyutuna, kapsadığı alana veya yapısına göre de sınıflandırılır. 

Aşağıdaki sınıflandırmada ağın kapsadığı alanlara göre ağ tipleri tanımlanmıştır. 

Yerel ağ (LAN (Local Area Network)): Bir kurum veya kuruluşta, bir oda 

içerisinde; bir veya birkaç bina arasında Ethernet kartları, kablo ve sonlayıcı veya 

Hub ile oluşturulan ağ sistemidir. 
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Orta ölçekli ağ (MAN (Metropolitan /Middle Area Network)) : Bünyesinde 

birden çok LAN sistemi barındıran ve birbirine bağlayan ağ sistemidir. Bunlara en 

güzel örnek, Intranet sistemidir. 

Geniş Ağ (WAN (Wide Area Network)) : Birden fazla MAN sistemini birbirine 

bağlayan veya doğrudan dışarıdan modemler yardımıyla bağlanılarak, ağa 

bağlanılabilen sistemlerdir. Bu sistemin en güzel örneği internettir.[66] 

İletişim ağlarının sunduğu ortak avantajlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

� Ortak kaynak kullanımı (disk, yazıcı, cd-rom, modem vb. ) ile donanım 

maliyetleri düşer. 

� Ortak çalışma imkânını arttırarak takım çalışmalarını hızlandırır. 

� Çalışanların verimini ve performansını arttırır. 

� Dokümantasyon ve kâğıt kullanım trafiğini azaltarak karışıklığı önler ve zaman 

kazandırır. 

� Dosyaların diskette taşınması yerine ağ üzerinde paylaşımı zaman kazandırır. 

� Mesajlaşma servisleri ile firma içindeki haberleşme ve iletişim dâhil hızlı ve 

kolay sağlanır. 

� Önemli bilgilerin yedeklenmesi daha kolay hale gelir. 

Multimedya sistemleri 

Medyayı, bilginin aktarıldığı ortam olarak tanımlarsak; multimedya (çoklu ortam) 

metin, fotoğraf, video, ses ve canlandırma gibi farklı medyaların bilgisayar 

tarafından işlenmesi ve gösterilmesidir. Multimedya sistemleri ise, TV, müzik, 

bilgisayar sistemleri, video, DVD player, CD, play station gibi sistemlere merkezi 

kontrol biriminden hükmedebilen sistemlerdir. Tüm bu multimedya sistemler bu 

kontrol birimi denetiminde ihtiyaç ve zevkler doğrultusunda 

programlanabilmektedirler ve bu sistemler akıllı binalarda önemli bir bölüm teşkil 

ederler. İyi bir multimedya tasarımında kullanıcı en az yardımla kendisine 

sunulanların içinde istediği bilgiye kolayca erişebilmelidir.[46] 
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6.2. Bina Yönetim Sistemlerinin Getirileri 

Günümüz binalarının ayrılmaz bir parçası olan BYS sistemlerin sağladıkları faydalar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

� Otomatik çalışma için programlanmış rutin ve tekrarlayıcı fonksiyonlarla daha 

basit çalışma, 

� Ekrandan komutlar ve bunu destekleyen grafik görüntülerle kullanıcıların daha 

kısa zamanda eğitilebilmesi, 

� Binada bulunan insanların ihtiyaçlarına ve acil durumlara daha iyi ve daha hızlı 

tepki verme, 

� Tesisin ihtiyaçlarına, büyüklüğüne, organizasyonuna ve genişleme ihtiyaçlarına 

göre programlama esnekliği, 

� Yangın alarm sistemleriyle yazılım ve donanım olarak entegrasyon sayesinde 

HVAC sistemlerinin yangın senaryosu içersinde daha etkin kullanımı, 

� Arşivleme, bakım yönetimi programları ve otomatik alarm raporlaması 

yardımıyla aksaklıkların ve verimsiz çalışan kısımların belirlenmesi, 

� Daha düşük enerji sarfiyatı .[67] 
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7. AKILLI BİNALARIN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Akıllı binalar kavramının gelişmesiyle birlikte bu binaların gerçekten akıllımı 

oldukları ya da ne derece akıllı olduklarına yönelik olarak değişik sorular ortaya 

çıkmıştır. Geleneksel olarak bina değerleme modellerine bakıldığında birçok 

değerleme yöntemi bulunabilmektedir [68]. Ancak bu değerleme yöntemlerinin akıllı 

binalarda uygulanabilmesi için bazı geliştirmelerin yapılması kaçınılmazdır. 

Literatürde mevcut bazı değerleme metotlarına ilave kriterler eklenilerek bu 

eksikliğin giderilmesine çalışılmıştır. Bu bölümde Akıllı bina değerleme 

yöntemlerinin bazıları kriter ve yöntemlerinin neler olduğu belirtilerek açıklanmıştır. 

7.1. Matool Yöntemi 

Matool yöntemi değerlendiriciye tutarlı bir performans değerleme imkânı 

sunmaktadır. Aşağıda belirtilen üç temel element üzerine odaklanmış bir yöntemdir. 

1. Bina ortamı; güvenlik, sağlık, çalışan verimliliğini arttıran gerekli ısı ve diğer 

konfor öğelerini sağlayan bir ortamı 

2. Gelecek nesillere de hizmet sağlayabilecek olma özelliği; sürdürülebilirlik, 

adapte olabilme yeteneği  

3. Yapım işletim aşamasında etkin finansal değerlerin çerçevesinde kalıp belirli 

Pazar değerinde olma 

Matool yöntemine göre değerleme yapılırken beş genel performans değerlendirme 

kriteri belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu kriterlerin her birinin kendi içinde beş adet 

özel kriterleri mevcuttur. Değerleme yolunda bu kriterleri etkileyen beş parametre 

tanımlanmış ve çalışma bu kriter ve parametrelerin çerçevesinde yapılmıştır. 
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Belirlenen kriterler ve parametreler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bina ortamı (Building Environment) 

1. Konfor ve verimlilik  

2. Yerel bölgede bireysel kontrol edilebilme 

3. Sağlık ve güvenlik 

4. Enerji tüketimi ve çevresel etki  

5. Çevredeki ekolojik sistemle entegrasyon 

2. Yanıt verebilme (Responsiveness) 

1. Farkında olma, Uyanık olma  

2. Çevredeki değişikliklere otomatik yanıt verebilme, 

müdahale  

3. Acil durum koşullarında performansını sürdürme 

4. Karar verici olma 

5. Esnek kullanım 

3. Fonksiyonel olma (Functionality) 

1. Raporlama sistemi 

2. Bina Yönetim sistemi (building management system) 

3. Bakım  

4. Bina İşletim sistemi (facility management system) 

5. Kolay kullanım tasarımı 

4. Ekonomik meseleler (Economic İssuses) 

1. Yatırım 

2. Enerji temini 
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3. Kaynaklar 

4. Maliyet 

5. Bütçe 

5. Uygunluk (Suitability) 

1. Özel kullanım  

2. IT bağlantısı 

3. Konum 

4. Organizasyon sağlama 

5. Kurum içi bilgi akışı ve operasyonel planlama 

Belirtilen bu kriterleri etkileyen beş parametrede şunlardır; 

1. İnsanlar 

2. Bina sistemi 

3. Eleştirisel yaklaşım 

4. Süreç 

5. Tasarım 

Tanımlanan bu değerler 0-5 skalasındaki Likert ölçeği çerçevesinde hazırlanan bir 

anket ile binaların performansını değerlemek için uygun kişilere yöneltilmiş ve daha 

sonra alınan yanıtlara göre; 

• Kötü,  ~ <50 

• İyi, 50< ~ <80 

• Çok iyi, 80< ~ <100 

• Mükemmel, 100< ~ <125 

Sınıflandırmasına göre konumlandırılmışlardır.[69] 
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7.2. BREEAM metodu 

Breeam değerlemesi binaların yapım ve kullanım süresince çevreye vereceği zararı 

minimum tutmayı hedefleyen İngiltere’deki BRE firması tarafından geliştirilmiş bir 

metottur. ISO14000 serisine bağlı olarak değişik değerleme kriterleri belirleyen 

Breeam metodu değerleme konularını üç ana başlık altında toplamıştır. Bunlar; 

1. Genel (dünya çapında) konular 

2. Yerel (bölgesel) konular 

3. İçsel konular.[70] 

Yukarıda belirtilen başlıklardan yola çıkılarak daha detaylı değerlemeye geçilmiş ve 

burada 7 başlıkta değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 

1. Enerji (kendi içinde de 5 alt kriter tanımlanmıştır). 

2. Taşıma (kendi içinde de 4 alt kriter tanımlanmıştır). 

3. Kirlilik, kirletme (kendi içinde de 4 alt kriter tanımlanmıştır). 

4. Materyaller (kendi içinde de 4 alt kriter tanımlanmıştır). 

5. Su (kendi içinde de 2 alt kriter tanımlanmıştır). 

6. Alan kullanımı ve ekoloji (kendi içinde de 5 alt kriter tanımlanmıştır.) 

7. Sağlık ve düzgün yapım (kendi içinde de 3 alt kriter tanımlanmıştır.)[71] 

Bu kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda alınacak puanlar çerçevesinde binalar 

kötü, iyi, çok iyi ve mükemmel olarak sınıflandırılmışlardır. Model değişen ve 

gelişen sistemler karşısında değişime gerek duymuştur. Yenilenen model üç ana 

modülden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Tasarım ve Temin konuları 

2. Bina özü ile ilgili konular 

3. Yönetim ve operasyon konuları 

Olarak belirtilmişlerdir. Bu modüllerle birlikte yukarıda belirttiğimiz 7 kritere ilave 

edilen diğer kriterlerle değerlemeler yapılmıştır.[70] 
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7.3. AIIB yöntemi 

Asya akıllı bina enstitüsü tarafından yapılan performans değerleme yönteminde iki 

aşamalı bir yol tanımlanmıştır. Öncelikle dokuz adet kaliteli çevre modülleri ifade 

edilmiştir. Bunlar; 

1. Çevre dostu olmak (sağlık, enerji) 

2. Alan kullanımı ve esneklik 

3. İnsanların konforu 

4. Çalışma hızı ve verimliliği 

5. Kültür 

6. Yüksek teknoloji imajı  

7. Güvenlik ve güven ölçüsü, (yangın,deprem.) 

8. Yapım süreci ve yapısı 

9. Yaşam süresi maliyeti ( yapım, işletme ve bakım maliyeti) 

Bu saydığımız dokuz adet modül birinci aşamayı oluşturmaktadır. İkinci aşamada ise 

bu sayılan modüllerin her birinin alt basamakları olan binadan binaya değişebilen 

zaman içinde farklılık gösterebilen bina işletme ve yönetim sistemlerinin olduğu 

ifade edilmiştir. Bu sistemlerde üç başlıkta sınıflandırılmıştır.  

1. Fonksiyonel gereksinimler 

2. Fonksiyonel boşluk alanı 

3. Teknoloji 

Farklı amaçlı binalarda(Endüstriyel, Ulaşım, Hastane vb.) sistemlerin performansının 

farklı değerlendirmeye tabi tutulmasının gerektiğinin belirtildiği modelde modüller 9 

derecelik bir öncelikli kriter ölçüsünde değişik binalara göre sıralanmıştır. Örneğin 

hastaneler için dokuz kriter ve öncelikleri şu şekildedir; 
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• Modül 1  - Öncelik 1 

• Modül 2  - Öncelik 6 

• Modül 3  - Öncelik 3 

• Modül 4  - Öncelik 4 

• Modül 5  - Öncelik 7 

• Modül 6  - Öncelik 9 

• Modül 7  - Öncelik 2 

• Modül 8  - Öncelik 8 

• Modül 9  - Öncelik 5 

Yapılan çalışmada önemle belirtilen bir diğer kısımda ise değerlendiriciden alınacak 

evet-hayır cevabının etkin sonucu vermeyeceği düşüncesi vurgulanmıştır. Bundan 

dolayı matematikte Cobb-Douglass modeli ( I=x2/3*y1/3) adı verilen bir formülle 

değişkenlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna bağlı olarak da akıllı bina indeksi 

oluşturulmuştur. Aldığı puana göre ise binalar Tablo 7.1deki şekilde 

sınıflandırılmışlardır:[4] 

Tablo 7.1 AIIB modeline göre akıllı binaların sınıflandırılması 

En yüksek dereceli Puan Tanımlama 

A 80-100 Üstün bina 

B 60–79,99 Saygın 

C 50–59,99 Tatmin edici 

D 35–49,99 Orta 

E 1–34,99 Geliştirilmeli 
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7.4. GB Tool  

GB tool binaların çevresel ve sürdürülebilir performansını ölçen bir software 

sistemidir. 1996 yılından itibaren Kanada doğal kaynaklar kuruluşu tarafından 

geliştirilmektedir. Model iki bölümden oluşmaktadır. Modül A da karşılaştırma ve 

ağırlık belirleme yapılmakta, farklı bölgelerdeki şartlara göre uygun ayarlamalar 

gerçekleştirilmektedir. Modül B de ise binanın sürdürülebilir performansı 

ölçülmektedir. Sürdürülebilirliğin parametreleri üç başlık altında ifade edilmiştir; 

sosyal, çevresel ve ekonomik meselelerdir. Bina performansının değerlendirmesini 

aşağıdaki kriterlere göre belirlemiş ve -1 ~ +5 skalasında ölçütle sınıflandırmıştır. 

Buna göre -1 negatif performans, 0 minimum kabul edilebilir performans, 3 iyi 

uygulama, 5 ise en iyi uygulamayı göstermektedir.  

1. Alan seçimi (kendi içinde de 3 alt kriter tanımlanmıştır). 

2. Enerji ve Kaynak kullanımı (kendi içinde de 6 alt kriter tanımlanmıştır). 

3. Çevreye yüklenen etkiler (kendi içinde de 6 alt kriter tanımlanmıştır). 

4. İçsel çevre kalitesi (kendi içinde de 5 alt kriter tanımlanmıştır). 

5. Fonksiyonel olma (kendi içinde de 3 alt kriter tanımlanmıştır). 

6. Uzun dönem performansı (kendi içinde de 2 alt kriter tanımlanmıştır). 

7. Sosyal ve ekonomik bakış (kendi içinde de 2 alt kriter tanımlanmıştır).[71] 

7.5. Leed Metodu  

Amerika çevreci bina kurumu tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Sürdürülebilir 

binalar geliştirmeye yönelik bir standartlar bütünüdür. Çok farklı kullanım amaçlı 

olan bina türlerinde uygulanabilmektedir. Aşağıda belirtilen farklı parametrelerine 

göre yapılan değerleme ve puanlama sonucunda gümüş, altın ve platinyum  

sınıflarına göre bir derecelendirme yapılmaktadır. 

1. Bulunduğu konum ve bağlantılar (kendi içinde de 4 alt kriter 

tanımlanmıştır). 

2. Sürdürülebilir gelişim alanları (kendi içinde de 5 alt kriter tanımlanmıştır). 
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3. Su verimliliği (kendi içinde de 3 alt kriter tanımlanmıştır). 

4. Bina içi çevre kalitesi (kendi içinde de 9 alt kriter tanımlanmıştır). 

5. Materyaller ve Kaynaklar (kendi içinde de 6 alt kriter tanımlanmıştır). 

6. Enerji ve Atmosfer (kendi içinde de 10 alt kriter tanımlanmıştır). 

7. Kullanıcıların bilinci, eğitimi ve farkında olma durumu. 

8. Yenilik ve dizayn süreci-yenilikçi dizayn.[71] 

7.6. Fathian-Akhavan Modeli 

Mohammed Fathian ve Peyman Akhavan tarafından yapılan bir çalışmada akıllı 

binaların değerlemesi için bir model geliştirilmiştir. Modelde 8 temel etken kriter 

tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla; 

1. Binanın bulunduğu bölge şartları  

2. Binanın güven ve sağlık açısından durumu  

3. Bina mimarisi, görünüşü ve kullanım amaçları 

4. Konfor durumu 

5. Güvenlik sistem durumu  

6. İletişim sistemi yapısı 

7. Sistem yönetimi  

8. Akıllı destek ve servis sistemi 

Çalışmada belirlenen bu kriterler çerçevesinde bir anket hazırlanıp uygulama 

yapılmıştır. 5’li likert ölçeği kullanılarak yapılan uygulama sonucunda 4’lü bir 

sistemde binaların akıllılık sınıflandırması yapılmıştır. Buna göre; 0–2 Zayıf, 2 -3,5 

Orta, 3,5–4,5 İyi, 4,5’tan büyük olanlar ise çok iyi olarak belirtilmişlerdir.  
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Modelin uygulaması İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri organizasyonunda 

yapılmıştır. Hazırlanan 300 anket farklı departmanlardaki kişilere gönderilerek 

çalışmanın bütünselliği kapsaması amaçlanmıştır. Geriye 270 kadar anket gelmiş ve 

bunlara göre değerleme yapılmıştır. Sonuçta iyi akıllık derecesindeki bir sonuca 

ulaşılmıştır.[72] 

7.7. Casbee Metodu 

Japonlar tarafından geliştirilen bir çevresel performans değerleme modelidir. Metot 

üç ana başlık üzerine kurulmuştur. Bunlar; 

1. Binanın çevresel kalite ve performans göstergeleri (QT) 

1. İçsel çevre şartları (Q1) (kendi içinde de 4 alt kriter tanımlanmıştır). 

2. Servis-Hizmet kalitesi (Q2) (kendi içinde de 3 alt kriter tanımlanmıştır). 

3. Bölgenin dış çevre şartları (Q3) (kendi içinde de 3 alt kriter 

tanımlanmıştır). 

2. Binanın çevreye verdiği zararı ve yüklemelerini azaltmak (LT) 

1. Enerji (L1) (kendi içinde de 4 alt kriter tanımlanmıştır). 

2. Kaynaklar ve Materyaller (L2) (kendi içinde de 2 alt kriter 

tanımlanmıştır). 

3. Diğer çevresel yüklemeler (L3) (kendi içinde de 6 alt kriter 

tanımlanmıştır). 

3. Binanın çevresel verimliliği (BEE= QT / LT) 

Yukarıda belirtilen parametreler çerçevesinde 1–5 ölçüsüne göre yapılan değerleme 

sonucunda en düşük puan C sınıfı, B-, B+, A sınıfı ve en yüksek S sınıfı olarak 

binaların sınıflandırması yapılmıştır.[71] 
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8. AKILLI BİNALARIN YÖNETİLMESİ  

8.1. Tesis Yönetimi( Facilities Management) 

Dünyanın en akıllı ve konforlu binasının girişinde, asık suratlı bir güvenlik görevlisi 

tarafından karşılanan, pis bir zeminden yürüyerek koridoru geçtikten sonra bakımda 

olan asansöre binemeyen bir kullanıcı Akıllı olan bu binadan ne kadar tatmin bir 

kullanıcıdır? 

Akıllı bina, akıllı proje ekibi, akıllı otomasyon yapısının ve akıllı işletmecinin bir 

bütünüdür. Bu nedenledir ki, Akıllı Bina ile bir arada anılan diğer bir disiplin 

'Facilities Management' ortaya çıkmış ve bu eksikliği tamamlamak üzere 

görevlendirilmiştir. Türkçeye 'Tesis Yönetimi' (TY) olarak giren bu yeni disiplin, 

işletme, mimarlık, davranış bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sinerjisi ile bu 

sinerjiden doğan fiziksel ortamlarda çalışan personelin oluşturduğu kümülatif fayda 

oluşturan bir yönetim biçimi şeklinde tanımlanmaktadır. 

90’lı yıllarda TY “değişen çevre koşullarında etkili, verimli ve esnek olarak 

organizasyonun hedeflerine ulaşması yönünde katkıda bulunan, işlemleri, kaynakları 

ve binayı kavrama, planlama ve yönetme olgularının bütünü” olarak ifade 

edilmiştir.[73] 

Güncel tanımlamalara bakıldığında ise TY “organizasyonun temel işinin 

verimliliğini desteklemek ve arttırmak için işletme özü dışındaki varlıklarının 

yönetilmesi” olarak ifade edilmiştir.[74] 

İngiliz tesis yönetim birliği tarafından “birçok disiplindeki aktivitelerin bina 

ortamında entegre edilmesi, insanlar ve ortam üzerindeki etkilerinin yönetilmesi 

olarak” belirtilmiştir.[75] 

Uluslararası tesis yönetim birliğine (IFMA) göre Tesis Yönetimi insan, süreç, yer ve 

teknolojiyi entegre ederek bina çevresinin işlevselliğini sağlayan, birçok disiplini 

çevreleyen bir disiplindir.[76] 
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Alexander’a göre, Tesis Yönetimi bir organizasyonun değişken koşullar altında 

stratejik hedeflerine ulaşmasında bina, hizmet ve sistemlerle yardımcı olan tüm 

proseslerin yönetimine verilen addır.[77] 

Türkiye’deki tanımlamalara bakıldığında Tesis yönetimi bir organizasyonun 

amaçlarına en iyi maliyetlerle ulaşabilmesi için gereken kaliteli çalışma ortamı ile 

destek hizmetlerinin sağlanması süreci olarak ifade edilmektedir. Tesis yönetimi 

sorumluluğunun da hızla değişen bir dünyada, rekabette başarı sağlayabilmek için 

organizasyonun yeteneklerini arttıran faaliyetlerden biri olan, bina sistem, ekipman 

ve mobilyaların tasarım, planlama ve yönetimi ile ilgili tüm çalışmaları koordine 

etmek olarak tanımlanmaktadır. 

8.1.1. Tesis Yönetimi Bileşenleri 

Şekil 8.1’deki birbirine bağlı diyagramda gösterildiği üzere TY insanlar (iç ve dış 

müşteri), işlem (süreçler ve yöntemler) ve yer (oluşum ortamı) bileşenleri arasında 

uygunluğu, verimliliği sağlayan bütünsel bir yönetimdir. TY etkinliği arttırmak için 

insanlar ne yaparlar ve nerede yaparlar soruları arasında bir arabirim olarak hizmet 

verir. Bundan dolayı TY insan kaynakları, işlem(süreç) mühendisliği, ergonomi, 

mimari ve içsel tasarım konularıyla da bağlantılıdır.[14] 

İŞLEM

YER

İNSAN

TY

İŞLEM

YER

İNSAN

TY

İŞLEM

YER

İNSAN

TY

 

Şekil 8.1 Tesis Yönetimi Bileşenleri 
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8.1.2. Tesis Yönetim Modelleri 

Şekil 8.2 ve 8.3’de görüldüğü üzere Tesis Yönetimi kavramı zaman içinde meydana 

gelen gelişmelerle daha kompleks bir hal almıştır. Bunun sonucunda bütün birimlerin 

sürekli iletişim halinde olması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. [78] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.2 Klasik Tesis Yönetimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.3 2000’lerin Tesis Yönetim Modeli 

 
 

KLASİK TESİS YÖNETİMİ MODELİ 

İdari İşler Bölümü Teknik İşler Bölümü 

Muhasebe&Finansma
n 

İnşaat Emlak Gayrimenkul 

İnsan Kaynakları 

Teknik Bakım 

Gayrimenkul 

Teknik Bakım İdari İşler 

İnsan Kaynakları 

Teknik İşler 

Bilgi-İşlem 

Muhasebe 

İnşaat-Emlak 

2000’lerin TESİS YÖNETİM MODELİ 

Ortak 
Veritabanı

&CAD 
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8.1.3. Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri neleri kapsar? 

Tesis yöneticilerinin sorumluluk alanı ve görevleri konusunda farklı birçok dinamik 

karakterli faaliyetler bulunmaktadır. İstenen kalitede hizmet verebilecek nitelikte 

yapının oluşturulmasında Uluslar arası tesis yönetimi birliği(IFMA) tesis 

yöneticilerinin rolünü ve sorumluluğunu Tablo 8.1’de görüldüğü şekilde ifade 

etmiştir. [14]  

Tablo 8.1 IFMA’ya göre Tesis Yöneticilerinin Rolü ve Sorumluluğu 

 
 

Bina Bakım ve Onarım Operasyonları 
Mobilya bakımı  
Önleyici bakım  
Arıza bakımı 
Harici-dış bakım 
Gözetim 
Manzara  
 

Gayrimenkul yönetimi 
Bina kiralanması 
Yer seçimi 
Kazanç ve kullanım 
Bina satın alma 
Mülk değerleme 
Kiralayıcı 
 

Yönetim hizmetleri 
Posta servisi 
Sevkiyat alım ve gönderim 
Kayıt tutma 
Güvenlik 
Fotokopi  
İletişim- Komünikasyon 

Tesis planlama 
Operasyonel plan-acil durum 
planlaması  
Stratejik planlama 
Enerji planlaması 
 

Alan Yönetimi 
Alan envanteri 
Alan idaresi 
Alan tahsisi 
İhtiyaçların tahmini 
Mobilya alınması 
Mobilya şartnamesi 
Mobilya envanteri 
İçsel plan 
Dizayn yenileme 
Katı atık kontrolü 
Tehlikeli materyaller 
 

Finansal planlama 
Faaliyet bütçelemesi 
Sermaye bütçelenmesi 
Temel finansman 
 

Mimari- Mühendislik hizmetleri 
Kanunlara Uyma 
Yapı yönetimi 
İnşaat sistemi 
Mimari tasarım  
 

Sağlık ve güven 
Ergonomi 
Enerji yönetimi 
İç hava kalitesi 
Dönüşüm programı 
Emisyon 
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David Kincaid’e göre TY’nin faaliyet alanındaki konular Şekil 8.4 de görüldüğü 

biçimde ifade edilmiştir.[79] 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.4 David Kincaid’e göre Tesis Yönetiminin Konuları 

 
 

 
 
 

Yönetim rolleri 
 

Stratejik düzenleme 
Stratejik analiz 
Öneri, karar verme, onaylama 
Planlama ve Bütçeleme 
Alan ve tesis standartları 
Kontrol ve ölçüm 
Sağlık ve güven düzenlemeleri 
Çevresel düzenlemeler 
Enerji programlamaları 
Departman yönetimi 

 

Operasyonel aktiviteler 
 
Yeni inşa işleri 
Kazanç ve kullanım  
Yeniden düzenleme-yenileme 
Alan yapılandırmaları 
Operasyonlar 
Bakım ve tamirat 
Temizlik 
Güvenlik ve karşılama-kabul 
Yiyecek- içecek temini 
Posta 
Kapıcı 
Peyzaj 

Yönetim bilgisi 
 

Organizayon kuramı 
Kaynak yönetimi kuramı 
Değişim yönetimi 
Risk yönetim kuramı 
Kalite yönetim konsepti 
İstatistiksel kalite kontrolü 
Ortak strateji analizi 
Ortak strateji uygulamaları 
Karar yardımları 
Karar süreçleri 
Kaynak planlama ve tahsisi 
Kişisel maharet- iletişim 
Kişisel maharet – özgüven 
Kişisel maharet- pazarlık, görüşme 
Finansal yönetim 

Tesis bilgisi 
 
Performans ölçümü 
Alan ölçümleri ve raporlama 
İşgal maliyeti 
Varlık kaydı, veri bankası 
Bakım sistemi 
Durum incelemeleri 
Enerji raporlamaları-yönetimi 
Proje ve servis temini 
Çevresel sağlık değerlemesi 
Alan planı 
Bölgesel kararlar 
Yangın mühendisliği ilkeleri 
Görev esasları 
Tasarım stratejileri 
Ergonomi faktörleri 
Servis ekipman ve mobilya 

 

TESİS 

YÖNETİMİ 
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Yukarıda tanımlamalarında ışığında TY’nin görevleri genel bir başlıkta toplanacak 

olursa şu şekilde ifade edilebilir: 

� Gayrimenkul ve varlık yönetimi 

� Tesis projelerinin yönetilmesi 

� Bakım ve onarım faaliyetlerinin yönetilmesi 

� Bina servis ve operasyonlarının yönetimi 

� Ofis servislerinin yönetilmesi 

� Planlama ve programlama  

� Alan planlaması ve yönetimi 

� İşletim operasyonlarının idare ve yönetimi 

� Çalışan desteği ve servisi[80] 

8.1.4. Neden Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri?  

Uygarlığın gelişmesiyle daha güzel yaşamayı öğrenen insan, zamanla konfor da 

aradı. Bugün gelinen aşamadaysa, teknolojinin de yardımıyla, bunları en ekonomik 

şekilde sağlama yollarını araştırıyor. İşte bu noktada ucuzlayan bilgisayarlar, kolay 

kullanılan programlar, etkili kullanıcı arabirimleri, internet/intranet ve gelişen 

network kapasitelerinin nasıl etkin kullanılacağının bilinmesi gerekliliği Tesis 

Yönetimi gereksinim nedeninin temelini oluşturuyor. 

Kuruluşun stratejisi ve misyonuna uygun doğru altyapının oluşturulması, bilgi ve 

zamanın etkin kullanılıp günümüz piyasasında rekabetçi özelliğin korunması, Enerji 

tasarrufu, çevre dostu bir yapının ve sayılabilecek diğer birçok değeri de kapsayan 

hizmetler bütünü bir yönetimin gereksinimi kaçınılmazdır. Bu noktada da Tesis 

Yönetimi Toplam kalitelerin, altı sigmaların uygulandığı dünya piyasalarında 

kurumlara destek sağlayan bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. 
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8.1.5. Tesis Yönetiminin Faydaları Nelerdir? 

Tesis Yönetimi, bina sistemlerinin ve diğer tüm değerlerin etkin bir şekilde 

kullanılmasıyla birlikte birimler arası etkileşimin sağlanıp eşgüdümlü olarak 

çalıştırılması sayesinde organizasyon amaçlarına doğrudan ve dolaylı katkılar 

sağlamaktadır. Bu faydalar maddi (finansal getiriler) ve manevi(kullanıcı mutluluğu) 

olarak kendilerini gösterebilmektedirler. Bu sistemlerin faydalarından bazıları şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. İletişim etkinliğinin sağlanmasıyla en alttan en üst kademeye işletme içi 

durumdan haberdar olma-Bilgi paylaşımı 

2. Önceliklerin belirlenmesi ve günlük işlerin belirli düzende olması sayesinde 

olağan dışı durumlarda hızlı ve etkili müdahale edebilme, farklı senaryolara karşı 

hazırlıklı olma- Kriz yönetimi 

3. Bakım-Onarım maliyetlerinin düşürülmesi, genel giderlerin azalması-Düşük 

maliyet 

4. Hızlı ve güvenilir raporlama sayesinde problemlere doğrudan çözüm sağlayacak 

kararların en kısa sürede alınması-Raporlama ve karar alma 

5. Uyumlu çalışan sistemler sayesinde bütünsel performansı görebilme gerçek 

bilgiler ışığında tutarlı tahminler yapabilme-Performans ve öngörü 

6. Kullanıcı ve çalışan motivasyonu, verimliliğin yükselmesi 

7. Gerekli iç ve dış kaynak kullanımlarının saptanması-sağlıklı bütçeleme 

8.1.6. Bilgisayar Destekli Bina/Tesis Yönetimi Nedir?  

Öncelikle dünyada bu konuda yayınlanmış literatürlerde kullanılan konuyla ilgili 

kısaltılmış başlıkların açıklamalarına göz atalım: 

CAFM: Computer Aided Facility Management (Bilgisayar Destekli Tesis 

Yönetimi ve İşletimi): kısaca tesise ait verilerin yapısal ve ilişkisel bir veritabanında 

güncel tutulması ve tesislere ait çizimlerin bu veritabanı ile entegre edilmesidir. 
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CIFM: Computer Integrated Facility Management (Bilgisayarla Entegre Tesis 

Yönetimi ve İşletimi): CAFM üzerinde tutulan bilgilerin çeşitli analiz, rapor ve 

sorgular ile yorumlanması ve tesise ait karakteristik bilgilerin oluşturulmasıdır.  

CMMS: Computerized Maintenance Management System (Bilgisayarlı Bakım 

Yönetimi Sistemi): kısaca, endüstriyel bakım işlemlerinin bilgisayar ile planlanması, 

yürütülmesi, izlenmesi ve kontrolü amacıyla endüstriyel firmaların gereksinimlerine 

karşılık verebilecek şekilde hazırlanmış modüler, bileşen bazlı yazılımlar olarak 

tanımlanabilir.  

CIFM / CAFM / CMMS sistemleri Tesis Yönetici ve İşleticilerinin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde ileri derecede kolaylıklar sağlamaktadır. Bu 

sistemlerin kullanılması ile Tesis Yöneticilerine sağlanacak faydaların neler olduğu 

aşağıda belirtilmiştir. 

• Yönetim, İşletim, bakım onarım maliyetlerini düşürebilme, denetleyebilme,  

• Gerçeğe yakın bütçe yapabilecek verileri bulabilme, önceki yılların tüm verilerine 

gerçek manada ulaşılabilme, sonrasında gelecek yıllar için sapma oranı düşük bütçe 

yapma imkânına yaklaşma, Bütçe ve gerçek maliyet karşılaştırmalarını doğru 

verilerle yapabilme,  

• Enerji Yönetimi uygulamalarına esas olacak tüm verileri tek kaynakta 

toplayabilme, denetleyip değerlendirebilme,  

• Çözüm üretmede esneklik sağlayacak ve alternatif çözümler için yol gösterecek 

bilgilere sahip olabilme. Oluşturulan cihaz envanter bilgileri sayesinde sistemi tüm 

noktalarda yedekleme imkanına sahip olarak alternatif üretme gücüne kavuşulması. 

Yedek pompa, motor, cihaz bilgileri oluşturulabilme,  

• Farklı birimler arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımı yapabilme, Tüm 

yöneticiler düzeyinde yararlanabilecek hızlı ve güvenilir raporlar çıkarabilme,  

• Tesiste uygulanması planlanan düzeltici veya verim artırıcı yeni projelerin, 

tadilatların gerekçelerini ifade edebilme,  

• Personel ve materyal optimizasyonuna esas olacak, büyüme ve küçülme kararlarını 

destekleyecek bilgiler elde edebilme,  
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• Alternatif senaryolar üretebilme,  

• Taşeron hizmetlerinde gerçek maliyeti ve denetimi kontrol altında tutabilecek 

verilere sahip olma,  

• Tesisin projeleriyle, lokasyonlarıyla, uyumlu olarak operasyonları takip edebilme,  

• Departmanlar ve birimler arası eksik ve kopuk bilgi alışverişini azaltabilme,  

• Tesisin sigortalanma bedellerini, gerçeğe yakın tespit edebilme, riskleri azaltma, 

•Tesiste görevli personeli daha yakından takip edebilme, başarı ve performans 

değerlendirmelerini gerçek verilere dayandırabilme, denetimin varlığı ile verimi 

artırabilme,  

• Tesis içi taşınmalarda, tesis dışına taşınmalarda, fiziki ayrılışı tüm bağlantıları ile 

birlikte yapabilme, örneğin borcu olan kiracının tesisten ayrılışını takip edebilme,  

• Depo, stok, yardım masası, iş istekleri, iş emirleri, teknik departmanlar ve atölyeler, 

iç müşteriler, dış müşteriler zincirini kopmadan takip edebilme ve soruna aksayan 

noktada müdahale edebilme / iş emri yönetimi yapabilme,  

• Bilgi eksikliğinden doğacak riskleri minimize edebilme,  

• Koruyucu / kestirimci bakım yönetimi yapabilme,  

• Dokümantasyon envanterinin dijital olarak kullanılabilir ortamda oluşturulup 

takibini yapabilme,  

• Güvenlik prosedürleri yönetimi yapabilme,  

• Depo, stoklama, satın alma ve malzeme yönetimi yapabilme,  

• Ölçülebilir verilere dayalı, sınıflandırılmış data birikimleri sayesinde, sorunların 

gerçek nedenlerini görebilme, gerçek nedene uygun kalıcı çözüm üretebilme,  

• Tüm saydığımız bu işlemleri kağıt harcamadan, hard copy bilgi alışverişi için 

gereken zamanı beklemeden, anında; yani on-line olarak ve tüm lokasyonlarda, yetki 

sınırları içindeki tüm tesis yönetim ve işletim ekibiyle paylaşarak, yapabilme,  
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• Elektrik, su, doğalgaz, motorin vb. enerji kaynaklarının yönetimi, sarf ve maliyet 

data birikimlerini sağlama,  

• Personel / kadro maliyet bilgileri, personel ücret / üretime katkı oranları, 

bilgilerinin PDKS ve iş akış analizlerinin data birikimlerinin sağlanması,  

• Maliyet ve bütçe analizlerinin yapılabilmesi, Adam/saat ve kadro tespit analizi  

• İşçilik / malzeme / tekrarlama analizleri yapabilme,  

• Demirbaş, sarf süreli ve sürekli malzeme takibinin yapabilme,  

Detaylara indiğimizde; yukarıda sıralanan maddelerde olduğu gibi; konusunu bilen, 

Tesis Yönetimi & İşletiminde uzman yöneticiler tarafından, maksimum konforla ve 

minimum maliyetlerle tesis yönetim ve işletimi uygulamasını sorgulayacak, data 

birikiminin elde edilebilmesi için, özel birçok konu başlıkları bulunabilecektir. [81] 

8.1.7. Ülkemizde Bina/Tesis Yönetimi  

Tesis yönetimi bazı üst yöneticiler tarafından ne yazık ki bir gider kapısı olarak 

görülmektedir. Oysaki tam tersi işletmenin giderlerini azaltma ve kaynaklarını etkin 

kullandırma özelliğinden de yola çıkılarak bir gelir merkezi olduğu söylenebilir. 

Tesis yönetim sistemleri için yapılacak yatırımlar kısa sürede kendilerini geri 

ödemektedirler. 

Yeni gelişmekte olan anlayışlarla, bazı duyarlı organizasyonlarda tesis yönetim 

departmanları oluşturulmuş ya da dış danışmanlıkla tesis yönetim hizmeti veren 

firmalarla çalışmalar yapılmıştır. Aslında akıllı binaların ve tesis yönetiminin ne 

kadar önemli bir gelir kapısı olduğunun en iyi göstergelerinden biride bu 

işletmelerdir. Çünkü bu işletmelerin kurulması akıllı binaların ve tesis yönetim işinin 

bir kar merkezi olduğunun kanıtıdır.     

Tesis yönetiminde dış kaynak kullanımından ziyade işini iyi bilen bir tesis yöneticisi 

ile kendi departmanını kurmak daha etkin olacaktır çünkü dış kaynak kullanımında 

kurumlar arası anlaşmazlık durumunda başka bir kurumla çalışmak gerekecektir. Bu 

durumda bazı bilgi kayıplarının olması söz konusu olabilir. Oysaki tesis yönetimi 

süreklilik arz eden bir yapı içerir. Ülkemizde bu açıdan daha çok dış kaynaklı 

çalışmalar gözlenmektedir.  
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8.2. Tesis Yöneticisi (Facility Manager) 

Bir proje fizibilite, planlama, yönetim ve uygulama aşamalarından geçtikten sonra, 

yine aynı eğitim ve kültüre sahip kişiler tarafından yönetilmelidir. Günümüzde bu 

yöneticiler Tesis Yöneticileri (Facility Manager) olarak adlandırılmaktadır. Tesis 

yöneticileri, binada bulunan tüm sistemlerde maksimum verim, kalite, konfor ve 

minimum hatayı amaçlamaktadırlar. 

Gerekli mühendis, teknisyen ve otomasyon operatörlerini bünyesinde barındırmayan 

binalarda tasarruf, konfor ve emniyet faktörleri yalnız makine, ekipman ve bina 

otomasyonuyla mümkün olmadığı gibi ihtisas sahibi olmayan personelin her bina 

için ayrı ayrı tasarlanacak olan senaryolara hakim olabilmesi de mümkün değildir. 

Bundan dolayıdır ki Akıllı bir binada çalışacak personelin temini ve eğitimi 

açısından Tesis yöneticisinin gereksinimi kaçınılmazdır. 

Akıllı bina işletmek, klasik bir işletme prosedürü ve bu kuralları uygulayan yeterli 

sayıda personel istihdamından ibaret değildir; belirli mühendislik kriterleri ve 

karakteristik özelliklere sahip olmak gerekmektedir. 

8.2.1. Başarılı Tesis Yöneticilerinin karakteristiği 

8.2.1.1.Tavır ve değerleri 

Daha öncede belirtildiği üzere tesis yönetimi farklı disiplinleri de içeren yeni bir 

disiplindir. Bundan dolayı tesis yöneticisinin de çok farklı yönleri olmazsa olmaz bir 

gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir tesis yöneticisi sürekli olarak 

öğrenmeye hevesli bir kişilikte olmalıdır, çünkü bütün konularda eksiksiz bilgiye 

sahip olması mümkün değildir. Sonuç olarak tesis yöneticisi ne zaman uzman 

birilerinin bilgisine başvurmak gerektiğinin farkında olabilecek ve bu bilgiye nasıl 

ulaşacağını bilecek kabiliyete sahip olmak zorundadır. Başarılı tesis yöneticisi baskı 

altında çalışabilen ve belirli riskleri göze alan ulaşılabilir, erişilebilir, kesinti 

hallerinde paniğe kapılmayan, sıra dışı durumları hızlı ve kolayca kontrol altına 

alabilen bir yapıda olmalıdır. 
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8.2.1.2.İletişim ve insan ilişkileri yeteneği 

Tesis yöneticileri için iletişim yeteneği ve insanlarla başa çıkabilme kabiliyeti sürekli 

geliştirilmesi gereken en önemli karakteristik özellik olarak ifade edilebilir. Bina 

içerisinde çok farklı yollardan haber alabilme( toplantı odasından- kazan dairesine 

kadar) yeteneğinin önemini anlamak Tesis Yöneticisinin başarısında kilit nokta 

olmaktadır. Bundan dolayıdır ki sözlü ve yazılı iletişimde başarı Tesis Yöneticisi için 

kaçınılmaz bir gereksinimdir. Tesis Yöneticisi bilgiyi ve bilgi teknolojilerini etkili bir 

şekilde kullanarak kendi birimi ve iç-dış müşterileriyle iletişimini sağlamalıdır. 

Tesis Yöneticisi organizasyon içindeki formal ve informal kanalları bilmeli, anlamalı 

ve otoriteyi yakından takip etmelidir. Diğer idarecilerle ve yöneticilerle olan ilişkileri 

kendisinin ve organizasyonun başarısını etkileyeceğini unutmamalıdır. Herkesin 

ihtiyaçlarının her zaman karşılanamayacağının farkında olmalı diplomatik 

konuşmalardan uzak durmalıdır. Dinlemesini ve konuşmasını bilmek hayatı bir önem 

taşımaktadır. Son olarak iç ve dış müşterilerinin rahatı konusunda samimi bir ilgi 

göstermeleri gerekmektedir. 

8.2.1.3.Zaman yönetimi ve Çoklu görev  

Başarılı bir Tesis Yöneticisi zamanı etkin kullanabilen kişidir. Planlama ve proaktif 

yönetimi tercih etmelidir. Birçok taleple baş edebilmek, öncelikleri ayarlamak ve 

talepleri önem derecelerine göre ayırmak Tesis Yöneticisinin başarı göstergelerinden 

biridir. 

8.2.1.4.Farklılığı anlamak ve kabul etmek 

İnsanlar birbirlerinden farklıdır. Aslında iki insanın benzerliğinden söz etmek bile 

çok zordur. Başarılı bir Tesis Yöneticisi kullanıcılara etkili, verimli bir servis 

sağlayabilmek için her organizasyondaki insanların çok farklı olduklarını bilmeli ve 

buna göre davranmalıdır. 
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8.2.2.  İyi bir Tesis Yöneticisinin özellikleri  

Kısaca; 

1. Teknik açıdan yetenekli  

2. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı  

3. Reaksiyon verirken rahat  

4. Servis odaklı  

5. Maliyet bilinçli  

6. Dost tavırlı, bazen politik 

7. Kararlı  

8. Yasalara uyan 

9. Tesadüfî problemleri çözebilme yeteneği 

10. Sakin ve nicel ölçme yeteneğine sahip 

11. Hareket odaklı  

12. İnsanlarla uğraşabilen bir kişi olarak ifade edilmektedir.[14] 
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9. AKILLI BİNALARIN PİYASASI 

Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde yeni bir inşaat alanıyla karşılaştığımız şu 

günlerde, işler bina inşa etmenin ötesine geçerek onu 'yaşatmaya' kadar varmıştır. 

Çağdaş yapım teknikleriyle gerçekleştirilen akıllı binalar, tasarım aşamasından 

kullanıma kadar çok çeşitli alt sistemler ile bunların tasarım ve üretimini üstlenen 

disiplinleri uyum içinde bir araya getirmektedir. Akıllı binaların pazar yapısı 

incelendiğinde ise üç farklı kategoriden oluştuğu söylenebilir. Bunlar: 

� Bina otomasyonu ve enerji yönetimi için aygıt ve sistemler 

� Bina tasarım, yapım, yetkilendirme ve bakımda kullanılacak mühendislik 

araçları  

� Bina tasarım, yapım, yetkilendirme ve bakımı birleştirecek servisler 

pazarıdır. 

Akıllı bina pazarı dünya çapında hizmet veren sınırlı sayıdaki üretici ve tedarikçiden 

oluşmaktadır. Ancak bölgesel olarak sistem entegrasyonu ve dizaynı konusunda 

hizmet veren birçok danışmanlık firmaları ve uzman teknik işletmeler tarafından 

desteklenmektedirler. Ürünler pazara ya standart temel bina yönetim sistemlerinin 

entegre parçaları olarak ya da özel uygulamalara yönelik belirli gereksinimleri 

sağlayan parçalar halinde sunulmaktadırlar. Akıllı bina pazarının müşteri potansiyeli 

bina sahipleri ve bina yöneticilerinden oluşmaktadır. Pazar yüksek rekabet 

karakteristiğindedir.[82] 

9.1. Fırsatlar 

Hangi Pazar olursa olsun başarı elde etmek isteniyorsa öncelikle nitelikli bir işleyiş 

süreci araştırması yapmak gerekmektedir. Akıllı bina pazarındaki fırsat olabilecek 

durumların ortaya konulabilmesi için Şekil 9.1’deki arz zinciri sisteminin 

süreçlerinin detaylı olarak incelemesi gerekmektedir.  
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Şekil 9.1 Akıllı Bina İşleyiş Süreci 

Her sürecin içeriği şu şekilde ifade edilmektedir: 

� Gelişme-Geliştirme;  Projenin istenilen bütçeyle belirtilen zaman ölçüsü 

içerisinde tanımlanmasından oluşmaktadır. 

� Tasarım ve Mühendislik; Bina ve sistemlerinin tasarımını içermektedir. 

� Arz zinciri; Uygun tedarikçilerden aygıtların, sistemlerin ve servislerin temin 

edilmesidir. 

� Yapım; Binanın Yapılması ve akıllı sistemlerin kurulmasını içermektedir. 

� Görevlendirme-Bütünleştirme; sistemlerin birbirleriyle bağlanması ve görev 

tanımlarının belirlenmesi sürecinden oluşmaktadır. 

� İşletme ve Bakım; Bina kullanımını sistemlerin işletilmesini ve bakımlarını 

kapsamaktadır. 

� Teknoloji ve servisler; Bütün süreçlerle doğrudan bağlantılı teknolojik 

gelişimler.[82] 

GELİŞME 

GELİŞTİRME 

ARZ ZİNCİRİ 

TEKNOLOJİ 
ve 

SERVİSLER 

İŞLETME 
ve 

BAKIM 

GÖREVLENDİRME 

BÜTÜNLEŞTİRME 

YAPIM 

TASARIM  
ve  

MÜHENDİSLİK 
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Şekilde belirtilen süreçlerin incelenmesi ve bunlara ilave olarak, kalite kontrolü, 

finansal kontrol ve performans göstergeleri, sağlık ve güven, çevresel değerleme, 

güvenlik, bilgi yönetimi, organizasyon ve insan parametrelerinin değerlendirilmesi 

pazara nüfuz etmede kolaylıklar sağlayacaktır. 

Bugün itibarıyla dünyada otomasyon uygulanan 6 milyon civarında yapının olduğu 

bilinmektedir. Bu rakamın ise yakın bir gelecekte 20 milyonun üzerine çıkması 

beklenmektedir. 80'li yıllardan itibaren büyük alışveriş ve ticaret merkezlerinin 

kurulmaya başlanmasıyla gündeme giren bu sektörden artık Türkiye'de de 

bahsedebilir hale gelmiş durumdayız. Üstelik bu sektör hem ulaşabileceği pazar 

büyüklüğü, hem de şimdiden faaliyet yürütmeye başlayan firma sayısı açısından 

büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Akıllı bina teknolojileri pazarı, dünya yapı pazarının üçte birini oluşturmaktadır. 

Avrupa’da 70–80 milyar avro cirosu, 200 bin ticaret adamı, 1,5 milyon çalışanı 

bulunan bu endüstrinin Türkiye pazarı ise sektör oyuncularına göre yaklaşık 3 

milyon avro’dur. 

Sektör temsilcilerinin bu endüstrinin gelişimi ile ilgili tahminlerine göre önümüzdeki 

süreçte pazarın liberalleşmesi ile enerji dağıtıcıları, kamu otoriteleri, yerel ve ulusal 

otoriteler gibi anahtar rol oynayanların önemi artacaktır. AB süreci ile birlikte de 

enerji kullanımında yapılacak düzenlemeler ve yeni yasal düzenlemelerin pazara 

olumlu etkileri yansıyacağı tahmin edilmektedir. 

9.2. Engeller 

Akıllı bina pazarına nüfuz etmeyle ilişkili olarak dört ana grup engelden söz etmek 

mümkündür. Bu gruplar; 

� Teknolojik  

� Davranışsal 

� Ekonomik 

� Kanunsal 
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Her bir grup diğerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilmektedir. Örneğin 

teknolojik engeller ekonomik engellerden doğrudan olarak etkilenirler çünkü 

teknolojik yenilikler maliyetli olabilmektedirler ( kurulum, bakım, yazılım ve aygıt 

maliyetleri gibi). Bazı durumlarda kanunsal durumlardan kaynaklanan problemlerde 

olabilmektedir. Çünkü teknolojinin değişim hızı kanunların değişim hızına göre 

oldukça fazladır. 

9.2.1. Teknolojik engeller 

Akıllı binalar kavramı 1980lerden itibaren sürekli gelişimini sürdürmektedir. Kısa bir 

geçmişine bakıldığında; 

� 80 yılların başlarında Akıllı binalar; fonksiyonları otomatik olarak kontrol 

edilebilen bir bina olarak gözlemlenirken, 

� 80 yılların ortasında 90’ların başlarında; değişen ihtiyaçlara otomatik olarak 

cevap verebilecek nitelikte ki bina olarak ifade edilebilmekteydi. 

� 90 yılların başlangıcı ve günümüze kadar olan süreçte incelendiğinde ise; 

etkili özellikleriyle sadece değişen ihtiyaçlara cevap vermeyip aynı zamanda 

kullanıcılarına yönelik tatminkârlık sağlayan bina olarak ortaya çıkmaktadır.  

Tarihsel süreç incelendiğinde teknolojik değişimler akıllı bina kavramını ve 

gelişimini oldukça derinden etkilemektedir. Mikro işlemcilerin geliştirilmesiyle 

birlikte pazarda yaşanan hızlı değişimler buna örnek gösterilebilir. Ancak o dönemde 

de ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri olan ve bu özelliğini hala yitirmeyen ortak 

bir iletişim dili yapısı akıllı bina kavramının teknolojik gelişimin de ve pazar 

nüfuzunda hayati bir önem arz etmektedir. Temel teknolojik engelleri kısaca şu 

şekilde ifade etmek mümkündür; 

� Sistemlerin çoğu çalışmak için merkezi bir bilgisayara ihtiyaç duyarlar ve bu 

sistemlerle bilgisayarlar klasik bir elektrik ağı ile birbirlerine bağlı 

bulunmaktadırlar. Çok az sayıda ki sistemler daha iyi altyapıdaki ağlarla ve 

radyo frekanslarıyla hizmet verebilmektedir.  

 



 89 

� Daha öncede vurgulandığı gibi pazarda kolaylıkla bulunabilecek sistemler 

birbirleriyle uyumlu olarak çalışmamakta çünkü hepsi farklı iletişim dilleri 

kullanmaktadırlar. Bu durumun sonucu da kapalı bir market durumu ortaya 

koymaktadır. Sistemlerin gelişimi, yenilenmesi ya da yeniliklere göre 

ayarlanması zorlaşmakta, hatta bazen mümkün olamayabilmektedir. 

� Geliştirilen teknolojiler teknisyenler ve sistem kurucuları tarafından 

kolaylıkla anlaşılamadığından sistemi hizmete sokma zorlaşmakta, bazı 

durumlarda yanlış uygulamalar dahi yapılabilmektedir. 

� Teknolojinin gelişme hızının yüksek oluşu sistemleri çok hızlı bir şekilde 

eskitmekte hatta kurulma zamanında dahi demode yapabilmektedir.  

9.2.2. Ekonomik Engeller 

Akıllı bina pazarı itme sistemine göre işleyen bir pazar niteliğine sahiptir. Başarı için 

pazara yüksek derecede nüfuz etmek gerekmektedir. Pazardaki mevcut potansiyelden 

faydalanabilmek için bazı ekonomik engellerin aşılması ya da uygun koşulların 

sağlanması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir; 

� Kurulacak olan sistemlerin binaya ek bir değer katması  

� Sistemin en azından %18 enerji tasarrufunu sağlaması, işletme maliyetlerini 

düşürmesi 

� Sistemin 8 yıldan daha kısa bir sürede kendini geri ödemesi 

� Üretici ya da kurucu işletmelerin uygulama sonrasında makul bir fiyatta 

bakım ve servis imkanı sunması 

� Sistemin yeniliklerle birlikte geliştirilebilir olması 

� Üretici ya da sistem kurucusunun bina sahibini ya da işletmecisini doğrudan 

ziyareti 

� Üretici ya da kurucunun piyasada iyi biliniyor olması 
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9.2.3. Kanunsal Engeller  

Farklı bina düzenlemeleri ve yapım uygulamalarına değişken kullanıcıların 

beklentileri ve kişisel özellikleri de eklenince akıllı binaların ve akıllı ürünlerin 

kullanımları ve piyasa durumu farklı ülke ve bölgelere göre değişiklik göstermekte 

belli kısıtlarla karşılaşmaktadır. Modası geçmiş kanunlar ve karmaşık bürokrasiyle 

birlikte yeni düzenlemelerin hızının teknolojik gelişime göre çok yavaş oluşu akıllı 

teknolojiler açısından oldukça büyük bir engel teşkil etmektedir.  

İtalya, Yunanistan, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da bina sistemlerinin 

uygulamalarına yönelik farklı koşullarla karşılaşılmaktadır. Örneğin Fransa’da özel 

ve ulusal binalara yönelik yapım kuralları açısından önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Ulusal binalara yönelik kurallarda düzgün bir varlık yönetiminin 

teminine yönelik kısıtlamalar getirilmektedir. Bu kısıtlamalar yapılacak yapının tipi, 

yeri ve özelliğine göre farklılık göstermektedir (Ulaşım, turistik, uzaysal tasarım). 

Ulusal binalarda ısıtma sistemlerinin dizayn, kurulum, işletim ve bakım süreçlerine 

yönelik belirli tip sözleşmeler mevcuttur ve işletmeler sistemlerini ancak bu 

sözleşmeleri kabul ederlerse uygulayabilmektedirler. 

Her canlı gibi insanın da yaşayabilmesi ve gelişimi için enerji gereksinimi vardır. 

Canlıların içinde bulunduğu eko sistemlerin işlemesi ve işlevlerini yerine 

getirebilmesi için en önemli etkenlerden biri enerjidir. Enerji politikalarında temel 

amaç ise gereksinimleri ile birlikte artan nüfus ve gelişen ekonominin enerji 

ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde olanak sağlayan en düşük maliyetlerle 

karşılanabilmesidir. Bazı düşüncelere göre ise akıllı bina sistemlerini içeren yapım ve 

kullanım sisteminde, elektrik donatımlarında, uygulamalarda tüketim artışı 

kaçınılmaz olacağı ibaresi akıllı binaların önüne enerji kanunları çerçevesinde bir 

kısıtlama getirmektedir. Avrupa yönergelerine göre bazı temel gereksinimler 

belirtilmiştir. Bunlar; 

� Binanın enerji performansını gösteren bir yöntem biliminin ortaya konulması 

� Yeni ve eski binaların farklı koşullar altında en az enerji gereksinimi duyması 

� Binaların enerji sertifikasına sahip olması 

� Isıtma ve soğutma sistemlerinin denetlenmesidir. 
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Avrupa yönergelerinin en önemli vurgusu aslında binaların enerji performanslarını 

hesaplarken kullandığı göstergelerdir. Bunlar; 

� Doğal ve yapay aydınlatma 

� Isıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su sistemleri 

� İçsel konfor koşulları 

� Pasif ve aktif güneş enerjisi teknoloji ve sistemleri 

� Enerji üretim ve dağıtım sistemleri 

Bu belirten göstergeler ışığında farklı binalara yönelik hesaplama yöntemleri 

belirtilmiştir. Buna bağlı olarak CEN-TC247 tarafından geliştirilen standart PrEN 

standardı olarak 2004 de yayınlanmıştır. 

9.2.4. Davranışsal Engeller 

Davranışa bağlı engeller akıllı binalarda yapım, bütünleşme ve işletme 

aşamalarından herhangi birinde insanlar tarafından isteyerek ya da istemeyerek 

gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sonucunda da akıllı binalarda en uygun düzeydeki 

performansa ulaşılamamaktadır. Bu sorunun çözümü için sürece dahil olan tüm 

karakterlerin davranışları incelenmelidir. 

9.2.4.1.Tasarımcılar 

Mimarlar ve mühendisler binaların tasarımlarında ve şartnamelerinde yeni 

teknolojilere karşı daha sakıngan davranmaktadırlar. Örneğin dinamik katmanlar( çift 

cephe katmanı, hareketli gölgelikler, doğal ve karışık havalandırmalı cephe yapısı) 

binaların enerji yükünü oldukça önemli derecede indirmektedir. Özellikle akıllı 

sistemlerin HVAC sistemleriyle uygulanmasında dikkate değer sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Ancak bazı çözümler halen çok nadir uygulamalara sokulmaktadır. 

Bina tasarımı ayrıntılı bir şekilde ele alınacağına mimari ve işletme süreçleri ayrı 

tutulmaktadır. Bunun sonucunda da yapılan uygulamalar istenilen hedefe 

ulaşamayabilmektedir. 
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9.2.4.2.Yöneticiler  

Binaların yaşam çevrimleri içerisindeki temel yatırımın ilk yapım aşamasında 

yapıldığı düşünülmektedir. Elbette bu aşamada büyük bir yatırım yapılmaktadır. 

Ancak yapılan yapının uzun yıllar hizmet vereceği göz önüne alındığında yönetim 

süresince yapılacak harcamaların ilk yatırımdan daha fazla olduğu görülmektedir. 

İşletmelerin enerji yönetimine yönelik kullanacağı kaynakları belli limitlerde tahsis 

edilmektedir. Bundan dolayı yöneticilerin enerji tasarrufuna yönelik stratejileri 

uygulamaları ve işletmeleri de buna doğru yöneltmeleri, hem nicel bir kazanç 

sağlamak hem de işletmelerin çevreyle ilgili imajlarında ilerlemeler kaydetmek için 

belirli finansal kapasiteleri mevcuttur. 

9.2.4.3.Karar Vericiler 

Genel davranışların ötesinde önemli karar toplantıları ve yayma çalışmaları 

yapılmalıdır. Bu kısım içerisinde en önemli engel olarak görünen süreç akıllı bina 

uygulamalarından elde edilecek enerji tasarrufunun doğru olarak ölçülebilmesidir. 

CEN-TC247 ye göre yapılacak enerji etkinliği çalışması sonucunda ortaya konulacak 

değer elbette ki binanın teknolojik donanımıyla doğrudan alakalıdır.  

9.2.4.4.Kurucular ve Satıcılar 

Bu pazardaki kuruluşların sürekli rekabet içerisinde olması, öyle ki dünya çapında da 

bu durumun geçerliliğini koruması sonucu uygulamacıların farklı kuruluşların 

ürünlerinin entegre olarak çalışıp çalışamayacağını bilememesine sebep olmaktadır. 

Dolayısıyla yanlış ya da eksik uygulamalar yapılabilmektedir. 

9.2.4.5.Kullanıcılar 

Son kullanıcı akıllı sistemlerin varlığında önemli rol oynamaktadır. Hiçbir zaman 

için %100 memnuniyet elde edilememektedir. Her zaman için beklentileri 

karşılanamayacak kişiler olacaktır. En önemli sorun merkezi sisteme göre ne 

uygulanacaktır? Kişilere özel olarak ne yapılmalıdır? Sorularının cevabı olacaktır. 

Ancak temel hedef konfor koşullarının enerji ihtiyaçlarının ve ekonomikliğin 

sağlanmasına yönelik olmalıdır. Elbette ki kullanıcı davranışları bu koşulların 

sağlanmasında büyük engel teşkil etmektedir. Çünkü istekler yaşa, zenginlik 

durumuna, eğitime ve algılamaya bağlı olarak değişim göstermektedir.[82] 
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10. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmanın önceki bölümlerinde araştırmanın altyapısını oluşturmak için gerekli olan 

yazın taraması özeti sunulmuştur. Bu bölümde de saha çalışması sonucunda elde 

edilen verilerin özeti ve hipotezlerin sınanması sonucunda ortaya çıkan bulgular 

ortaya koyulmaya çalışılmış ve oluşturulan hipotezlerin sınama sonuçlarından 

bahsedilmiştir. 

10.1.Akıllı Bina Tanımının Saptanması 

Akıllı bina sistemleri uygulayıcılarının müşterilerinin talep ettiği akıllı bina 

tanımlamasının ne şekilde olduğunun saptanması amacıyla yapılan çalışmada 

birbirine en uzak nitelikleri içeren iki farklı akıllı bina tanımına verilen cevaplar 

incelenmiştir. Tablo 10.1 birinci ve ikinci akıllı bina tanımlarının katılımcılar 

tarafından ne kadar işaretlendirildiğini göstermektedir. Tablo 10.2 ve Tablo 10.3’de 

gruplara göre verilen cevapların dağılımları verilerek sonucun daha net olarak 

gösterilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde akıllı bina tanımlarına verilen 

yanıtların eşit şekilde dağıldığı gözlenmektedir. Bu da göstermektedir ki 

katılımcıların yarısı akıllı bina kavramını birinci tanımda vurgulanan teknoloji-

maliyet konularına göre ifade ederken, diğer yarısı da akıllı bina kavramını ikinci 

tanımda vurgulanan bütünleşik yapı kavramına göre ifade etmektedir. 

Tablo 10.1 Akıllı bina tanımları tercihi frekans tablosu 

  Frekans Yüzde oranı 
 1. Akıllı bina tanımı 24 50,0 

  2. Akıllı bina tanımı 24 50,0 

  Toplam 48 100,0 

Tablo 10.2 Ağırlıklı müşteri tipine göre akıllı bina tanımları tercihi frekans tablosu 

Ağırlıklı Müşteri tipine göre Akıllı Bina Tanımlamaları 

 Kurumsal Kamusal Bireysel 

1. Akıllı bina tanımı 14 5 5 

2. Akıllı bina tanımı 14 3 7 
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Tablo 10.3 Kaynak ayırma durumuna göre akıllı bina tanımı tercihi frekans tablosu 

 Müşterilerin bina sis. ort. kaynak ayırma durumuna göre Akıllı Bina Tanımlamaları 

  0-100 bin $ 100-250 bin $ 250-500 bin $ 500 bin- 1 mil. $ > 1 milyon $ 

1. Akıllı bina tanımı 6 3 7 4 4 

2. Akıllı bina tanımı 6 5 4 5 4 

10.2.Kaynakların En Çok Kullanıldığı Aşamanın Saptanması  

Akıllı bina yapım sürecinde, uygulayıcıların müşterilerinin kaynaklarını en çok hangi 

aşamada kullandıklarının saptanması amacıyla yapılan çalışmada sürece yönelik dört 

bölüm belirtilmiş ve bunlara verilen cevaplar incelenmiştir. Tablo 10.4  farklı yapım 

aşamalarının katılımcılar tarafından ne kadar işaretlendirildiğini göstermektedir. 

Tablo 10.5 ve Tablo 10.6’da gruplara göre verilen cevapların dağılımları verilerek 

sonucun daha net olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 

uygulayıcı işletmelerin müşterilerinin kaynaklarını en çok kullandığı aşamanın 

uygulama-yapım(kurulum) aşaması olduğu açık bir şekilde gözlenmektedir.       

Tablo 10.5 ve Tablo 10.6’da verilen gruplara göre dağılımda da uygulama-yapım 

aşamasının tercihine yönelik bir üstünlük görülmektedir.  

Tablo 10.4 Kaynak kullanım  aşamaları  frekans tablosu 

  Frekans Yüzde oranı 

 Dizayn önc. ön çalışma 1 2,1 
  Dizayn aşaması 7 14,6 
  Uygulama yapım aşaması 34 70,8 
 Kullanım işletim aşaması 6 12,5 
  Toplam 48 100,0 

Tablo 10.5 Ağırlıklı müşteri tipine göre kaynak kullanım  aşamaları  frekans tablosu 

Ağırlıklı Müşteri tipine göre Kaynakların en çok kullanıl. aşama 
 Kurumsal Kamusal Bireysel 

Dizayn önc. ön çalışma   1 
Dizayn aşaması 3 1 3 
Uygulama yapım aşaması 22 4 8 
Kullanım işletim aşaması 3 3  

Tablo 10.6 Kaynak ayırmaya göre kaynak kullanım  aşamaları  frekans tablosu 

 
Müşterilerin bina sis. ort. kaynak ayırma durumuna göre Kaynakların en çok 

kullanıl. aşama 

  0-100 bin $ 100-250 bin $ 250-500 bin $ 500 bin- 1 mil. $ > 1 milyon $ 

Dizayn önc. ön çalışma     1 
Dizayn aşaması 3  2  2 
Uygulama yapım aşaması 8 6 7 8 5 
Kullanım işletim aşaması 1 2 2 1  

 



 95 

10.3.Bina Yönetim Sistemlerinin Kurulmasının Yanında Müşteriler Tarafından 

Talep Edilen Diğer Hizmetler İle İlgili Hipotezlerin Bulguları 

Müşterilerin işletmelerden talep ettiği diğer hizmetlerin(eğitim, danışmanlık, bakım-

onarım, performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti) talep miktarları arasındaki 

farkı tespit etmek için oluşturulan hipotezlerin değerlendirilmesi aşamasında, “0” 

değerinin talep edilmeyişi ve “1” değerinin talep edilmeyi gösterişinden dolayı “1” e 

yakın olan konunun daha çok talep edilen olacağı dikkate alınarak yapılmıştır. 

H0-1-A1 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Eğitim hizmeti ve Danışmanlık hizmeti talep miktarları arasında fark 

yoktur. 

H0-1-A2 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Eğitim hizmeti ve Bakım-Onarım hizmeti talep miktarları arasında fark 

yoktur. 

H0-1-A3 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Eğitim hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti talep 

miktarları arasında fark yoktur. 

H0-1-A4 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Danışmanlık hizmeti ve Bakım-Onarım hizmeti talep miktarları arasında 

fark yoktur. 

H0-1-A5 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Danışmanlık hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti 

talep miktarları arasında fark yoktur. 

H0-1-A6 : İşletmelerin müşterilerinin bina yönetim sistemlerinin kurulmasının yanında 

talep ettiği  Bakım-Onarım hizmeti ve Performans-ölçüm-kontrol-raporlama hizmeti 

talep miktarları arasında fark yoktur. 
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Bu hipotezlere test uygularken iki değişkenin ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek istememiz nedeniyle hipotezleri 

test etmek için eşlenik t testi uygundur. Buna göre uygulanan testin sonucu        

Tablo 10.7’de verilmiştir. 

Tablo 10.7 H0-1-A1 , H0-1-A2 , H0-1-A3 , H0-1-A4 , H0-1-A5 , H0-1-A6 testlerinin sonuçları 

Eşlenik Farklar t sd 
Anl 
düz. 

Ortalama Std. Sapma 
Std. Hata 

Ortalaması 

Farkın %95 
güven 
aralığı 

    

   Alt Üst    

 
Eğitim hizmeti - 
Bakım onarım 
hizmeti 

-,02 ,668 ,096 -,21 ,17 -,216 47 ,830 

 
Eğitim hizmeti - 
Danışmanlık hizmeti ,23 ,751 ,108 ,01 ,45 2,115 47 ,040 

 
Eğitim hizmeti - 
Perf. ölç., kont., 
raporlama hizmeti 

,50 ,619 ,089 ,32 ,68 5,598 47 ,000 

 
Bakım onarım 
hizmeti - 
Danışmanlık hizmeti 

,25 ,729 ,105 ,04 ,46 2,375 47 ,022 

 

Bakım onarım 
hizmeti - Perf. ölç., 
kont., raporlama 
hizmeti 

,52 ,505 ,073 ,37 ,67 7,148 47 ,000 

 
Danışmanlık hizmeti 
- Perf. ölç., kont., 
raporlama hizmeti 

,27 ,676 ,098 ,07 ,47 2,776 47 ,008 

Eşlenik t testi sonucu incelendiğinde eğitim hizmeti ile bakım-onarım hizmeti 

konuları anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan iki değişkenin 

ortalamaları arasında fark gözlenmemektedir, yani H0-1-A1 hipotezi kabul edilir. 

Ancak eğitim hizmeti ile danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ile performans ölçme-

kontrol-raporlama hizmeti, bakım-onarım hizmeti ile danışmanlık hizmeti, bakım-

onarım hizmeti ile performans ölçme-kontrol-raporlama hizmeti, danışmanlık 

hizmeti ile performans ölçme-kontrol-raporlama hizmeti konularının 

karşılaştırılmalarında anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden küçük olduğundan iki 

değişken ortalamaları arasında fark izlenmektedir, yani H0-1-A2 , H0-1-A3 , H0-1-A4 ,    

H0-1-A5 ve H0-1-A6 hipotezleri reddedilir. 
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Tablo 10.8 H0-1-A1 , H0-1-A2 , H0-1-A3 , H0-1-A4 , H0-1-A5 , H0-1-A6 testlerinin tanımlayıcı 
istatistikleri 

 Ortalama N Std. Sapma 
Std. Hata 

Ortalaması 

 Eğitim hizmeti ,69 48 ,468 ,068 

  Bakım onarım hizmeti ,71 48 ,459 ,066 

 Eğitim hizmeti ,69 48 ,468 ,068 

  Danışmanlık hizmeti ,46 48 ,504 ,073 

 Eğitim hizmeti ,69 48 ,468 ,068 

  Perf. ölç., kont., raporlama hizmeti ,19 48 ,394 ,057 

 Bakım onarım hizmeti ,71 48 ,459 ,066 

  Danışmanlık hizmeti ,46 48 ,504 ,073 

 Bakım onarım hizmeti ,71 48 ,459 ,066 

  Perf. ölç., kont., raporlama hizmeti ,19 48 ,394 ,057 

 Danışmanlık hizmeti ,46 48 ,504 ,073 

  Perf. ölç., kont., raporlama hizmeti ,19 48 ,394 ,057 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.8’deki ortalamalara 

baktığımızda Eğitim hizmeti ortalaması 0,69, Danışmanlık hizmeti ortalaması ise 

0,46 olarak gözükmektedir. H0-1-A2  hipotezimizin sonucuna dayanarak eğitim 

hizmetinin danışmanlık hizmetine göre daha çok talep edildiğini söyleyebiliriz. 

Benzer şekilde sırasıyla, Eğitim hizmeti ortalaması 0,69, performans ölçme-kontrol-

raporlama hizmeti ortalaması ise 0,19 olarak gözükmektedir. H0-1-A3  hipotezimizin 

sonucuna dayanarak eğitim hizmetinin performans ölçme-kontrol-raporlama 

hizmetine göre daha çok talep edildiğini söyleyebiliriz. Bakım-onarım hizmeti 

ortalaması 0,71, Danışmanlık hizmeti ortalaması ise 0,46 olarak gözükmektedir.    

H0-1-A4  hipotezimizin sonucuna dayanarak bakım-onarım hizmetinin danışmanlık 

hizmetine göre daha çok talep edildiğini söyleyebiliriz. Bakım-onarım hizmeti 

ortalaması 0,71, performans ölçme-kontrol-raporlama hizmeti ortalaması ise 0,19 

olarak gözükmektedir. H0-1-A5  hipotezimizin sonucuna dayanarak bakım-onarım 

hizmetinin performans ölçme-kontrol-raporlama hizmetine göre daha çok talep 

edildiğini söyleyebiliriz. Danışmanlık hizmeti ortalaması 0,46, performans ölçme-

kontrol-raporlama hizmeti ortalaması ise 0,19 olarak gözükmektedir. H0-1-A6  

hipotezimizin sonucuna dayanarak danışmanlık hizmetinin performans ölçme-

kontrol-raporlama hizmetine göre daha çok talep edildiğini söyleyebiliriz. 

 



 98 

10.4.Ağırlıklı Müşteri Tipine Göre Bina Yönetim Sistemleri Talebi İle İlgili 

Hipotezlerin Bulguları 

Ağırlıklı müşteri tipine(kurumsal, kamusal, bireysel) göre kuruluşların müşterilerinin 

bina yönetim sitemlerini talep etme durumunu tespit etmek için oluşturulan 

hipotezlerin değerlendirilmesi aşamasında, sıralamada “5” değeri en çok talep 

düzeyini gösterdiğinden ortalaması “5” e yakın olan daha çok talep edileni 

göstereceği dikkate alınarak yapılmıştır. 

10.4.1. Kamusal-Kurumsal 

• H0-2-A1 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

kurumsal olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve kurumsal 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.9’da verilmiştir. 

Tablo 10.9 H0-2-A1 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,115 ,737 ,031 34 ,975 
Konutlarda 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,031 11,177 ,976 

Varyanslar eşit kabulü ,811 ,374 -,895 34 ,377 
Konutlarda 
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,757 9,319 ,468 

Varyanslar eşit kabulü ,470 ,498 -2,443 34 ,020 Konutlarda 
yangın algılama 
otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -2,911 15,376 ,011 

Varyanslar eşit kabulü 3,845 ,058 -1,689 34 ,100 Konutlarda 
güvenlik,cctv 
otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -2,484 26,228 ,020 

Varyanslar eşit kabulü ,398 ,533 -,814 34 ,421 
Konutlarda enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,820 11,442 ,429 

Varyanslar eşit kabulü ,017 ,899 -1,824 34 ,077 
Konutlarda data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,850 11,564 ,090 

Varyanslar eşit kabulü ,540 ,467 -,083 34 ,934 
Konutlarda düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,085 11,773 ,934 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda konutlarda Hvac, aydınlatma, enerji, düşey ulaşım, data ve 

iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu 

sistemler açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. Ancak yangın algılama 

sistemleri ve güvenlik-cctv sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin altında 

olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir 

tanesinin farklılık göstermesi H0-2-A1’i red etme durumunu ortaya koyduğundan 

dolayı H0-2-A1 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.10 H0-2-A1 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 3,14 1,433 ,271 
Konutlarda HVAC otom. 

Kamusal 8 3,13 1,458 ,515 

Kurumsal 28 3,25 ,967 ,183 Konutlarda aydınlatma 
otom. Kamusal 8 3,63 1,302 ,460 

Kurumsal 28 3,04 1,036 ,196 Konutlarda yangın algılama 
otom. Kamusal 8 4,00 ,756 ,267 

Kurumsal 28 3,68 1,124 ,212 Konutlarda güvenlik,cctv 
otom. Kamusal 8 4,38 ,518 ,183 

Kurumsal 28 2,46 1,261 ,238 
Konutlarda enerji otom. 

Kamusal 8 2,88 1,246 ,441 

Kurumsal 28 2,21 1,424 ,269 
Konutlarda data, ileti. otom. 

Kamusal 8 3,25 1,389 ,491 

Kurumsal 28 1,71 1,084 ,205 
Konutlarda düşey ulaşım sis. 

Kamusal 8 1,75 1,035 ,366 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.10’daki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin yangın 

algılama sistemleri talep durumu ortalaması 4,00, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin yangın algılama sistemleri talep durumu ortalaması ise 

3,04 olarak gözükmektedir. Benzer şekilde, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin güvenlik-cctv sistemleri talep durumu ortalaması 4,38, 

kurumsal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin güvenlik-cctv sistemleri 

talep durumu ortalaması ise 3,68 olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna 

dayanarak ağırlıklı müşterisi kamusal olan firmaların müşterilerinin konut amaçlı 

kullanılan binalarda yangın algılama ve güvenlik-cctv sistemlerinin talep 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
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• H0-2-A2 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

kurumsal olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve kurumsal 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.11’de verilmiştir. 

Tablo 10.11 H0-2-A2 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 1,100 ,302 -,451 34 ,655 
Ofislerde  HVAC 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,532 15,033 ,603 

Varyanslar eşit kabulü ,866 ,359 -,937 34 ,355 
Ofislerde  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,059 13,832 ,308 

Varyanslar eşit kabulü 1,119 ,298 -,700 34 ,488 
Ofislerde  yangın 
algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,050 27,594 ,303 

Varyanslar eşit kabulü 5,406 ,026 -2,278 34 ,029 Ofislerde  
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -3,565 30,615 ,001 

Varyanslar eşit kabulü ,008 ,931 -,218 34 ,829 
Ofislerde  enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,212 10,933 ,836 

Varyanslar eşit kabulü ,028 ,868 -,349 34 ,729 
Ofislerde  data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,340 10,914 ,741 

Varyanslar eşit kabulü 1,076 ,307 ,126 34 ,900 
Ofislerde  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,135 12,549 ,895 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda ofislerde Hvac, aydınlatma, yangın algılama, enerji, düşey 

ulaşım, data ve iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük 

olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. Ancak 

güvenlik-cctv sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin altında olduğundan  gruplar 
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arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir tanesinin farklılık 

göstermesi H0-2-A2’i red etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-A2 hipotezi 

reddedilir. 

Tablo 10.12 H0-2-A2 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 4,64 ,621 ,117 
Ofislerde  HVAC otom. 

Kamusal 8 4,75 ,463 ,164 

Kurumsal 28 3,50 1,036 ,196 
Ofislerde  aydınlatma otom. 

Kamusal 8 3,88 ,835 ,295 

Kurumsal 28 4,07 1,184 ,224 Ofislerde  yangın algılama 
otom. Kamusal 8 4,38 ,518 ,183 

Kurumsal 28 3,75 1,206 ,228 Ofislerde  güvenlik,cctv 
otom. Kamusal 8 4,75 ,463 ,164 

Kurumsal 28 3,29 1,013 ,191 
Ofislerde  enerji otom. 

Kamusal 8 3,38 1,061 ,375 

Kurumsal 28 3,68 1,389 ,263 
Ofislerde  data, ileti. otom. 

Kamusal 8 3,88 1,458 ,515 

Kurumsal 28 2,82 1,442 ,272 
Ofislerde  düşey ulaşım sis. 

Kamusal 8 2,75 1,282 ,453 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.12’deki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin güvenlik-

cctv sistemleri talep durumu ortalaması 4,75, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin güvenlik-cctv sistemleri talep durumu ortalaması ise 3,75 

olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak ağırlıklı müşterisi kamusal 

olan firmaların müşterilerinin ofis amaçlı kullanılan binalarda güvenlik-cctv 

sistemlerinin talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

• H0-2-A3 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

kurumsal olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve kurumsal 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.13’de verilmiştir. 
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Tablo 10.13 H0-2-A3 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 1,130 ,295 ,507 34 ,616 Otel, Rest.,  
HVAC otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,570 13,733 ,578 

Varyanslar eşit kabulü 1,731 ,197 -,485 34 ,631 
Otel, Rest.,  
aydınlatma otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,578 15,404 ,572 

Varyanslar eşit kabulü 1,829 ,185 -1,573 34 ,125 Otel, Rest.,  
yangın algılama 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -2,448 30,238 ,020 

Varyanslar eşit kabulü ,830 ,369 -,982 34 ,333 Otel, Rest.,  
güvenlik, cctv 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,279 18,888 ,217 

Varyanslar eşit kabulü ,039 ,844 ,076 34 ,940 Otel, Rest.,  enerji 
otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,071 10,448 ,945 

Varyanslar eşit kabulü 1,969 ,170 -1,843 34 ,074 Otel, Rest.,  
data,ileti. otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -2,383 18,558 ,028 

Varyanslar eşit kabulü 2,674 ,111 -1,214 34 ,233 
Otel, Rest.,  düşey 
ulaşım sis. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,448 15,403 ,168 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda otel, restaurant binalarında Hvac, aydınlatma, güvenlik-

cctv, enerji, düşey ulaşım sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük 

olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. Ancak 

yangın algılama sistemleri ve data-iletişim sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinin altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden 

en az bir tanesinin farklılık göstermesi H0-2-A3’ü red etme durumunu ortaya 

koyduğundan dolayı H0-2-A3 hipotezi reddedilir. 



 103 

Tablo 10.14 H0-2-A3 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 4,50 ,638 ,121 
Otel, Rest.,  HVAC otom. 

Kamusal 8 4,38 ,518 ,183 

Kurumsal 28 3,39 1,257 ,238 Otel, Rest.,  aydınlatma 
otom. Kamusal 8 3,63 ,916 ,324 

Kurumsal 28 4,07 1,184 ,224 Otel, Rest.,  yangın algılama 
otom. Kamusal 8 4,75 ,463 ,164 

Kurumsal 28 3,93 1,215 ,230 Otel, Rest.,  güvenlik, cctv 
otom. Kamusal 8 4,38 ,744 ,263 

Kurumsal 28 3,29 1,150 ,217 
Otel, Rest.,  enerji otom. 

Kamusal 8 3,25 1,282 ,453 

Kurumsal 28 2,96 1,138 ,215 
Otel, Rest.,  data,ileti. otom. 

Kamusal 8 3,75 ,707 ,250 

Kurumsal 28 2,82 1,467 ,277 Otel, Rest.,  düşey ulaşım 
sis. Kamusal 8 3,50 1,069 ,378 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.14’deki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin yangın 

algılama sistemleri talep durumu ortalaması 4,75, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin yangın algılama sistemleri talep durumu ortalaması ise 

4,07 olarak gözükmektedir. Benzer şekilde, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin data-iletişim sistemleri talep durumu ortalaması 3,75, 

kurumsal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin data-iletişim sistemleri 

talep durumu ortalaması ise 2,96 olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna 

dayanarak ağırlıklı müşterisi kamusal olan firmaların müşterilerinin otel, restaurant 

amaçlı kullanılan binalarda yangın algılama ve data-iletişim sistemlerinin talep 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

• H0-2-A4 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

kurumsal olan firmalar arasında Ticari(fabrika,vs..) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve kurumsal 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.15’de verilmiştir. 
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Tablo 10.15 H0-2-A4 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,038 ,846 2,663 34 ,012 
Ticari bin.(fabrika)  
HVAC otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  2,708 11,610 ,020 

Varyanslar eşit kabulü ,016 ,899 1,788 34 ,083 
Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  1,782 11,282 ,102 

Varyanslar eşit kabulü ,160 ,692 -,278 34 ,783 Ticari bin.(fabrika)  
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,303 12,977 ,767 

Varyanslar eşit kabulü ,306 ,584 -,230 34 ,820 
Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,249 12,842 ,807 

Varyanslar eşit kabulü ,540 ,467 ,491 34 ,627 
Ticari bin.(fabrika)  
enerji otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,430 9,642 ,677 

Varyanslar eşit kabulü ,596 ,445 1,475 34 ,149 
Ticari bin.(fabrika)  
data ileti. otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  1,429 10,852 ,181 

Varyanslar eşit kabulü ,014 ,905 ,000 34 1,000 
Ticari bin.(fabrika)  
düşey ulaşım sis. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,000 10,663 1,000 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Ticari(fabrika,vs..) binalarında aydınlatma, yangın 

algılama, güvenlik-cctv, enerji, düşey ulaşım, data-iletişim sistemlerinde anlamlılık 

düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında 

fark gözlenmemektedir. Ancak Hvac sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin 

altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir 

tanesinin farklılık göstermesi H0-2-A4’ü red etme durumunu ortaya koyduğundan 

dolayı H0-2-A4 hipotezi reddedilir. 
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Tablo 10.16 H0-2-A4 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 3,61 1,397 ,264 Ticari bin.(fabrika)  HVAC 
otom. Kamusal 8 2,13 1,356 ,479 

Kurumsal 28 2,93 1,120 ,212 Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. Kamusal 8 2,13 1,126 ,398 

Kurumsal 28 4,00 1,155 ,218 Ticari bin.(fabrika)  yangın 
algılama otom. Kamusal 8 4,13 ,991 ,350 

Kurumsal 28 3,64 1,193 ,225 Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. Kamusal 8 3,75 1,035 ,366 

Kurumsal 28 3,86 1,113 ,210 Ticari bin.(fabrika)  enerji 
otom. Kamusal 8 3,63 1,408 ,498 

Kurumsal 28 2,64 1,283 ,242 Ticari bin.(fabrika)  data 
ileti. otom. Kamusal 8 1,88 1,356 ,479 

Kurumsal 28 1,75 1,076 ,203 Ticari bin.(fabrika)  düşey 
ulaşım sis. Kamusal 8 1,75 1,165 ,412 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.16’daki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin Hvac 

sistemleri talep durumu ortalaması 2,13, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin Hvac sistemleri talep durumu ortalaması ise 3,61 olarak 

izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak ağırlıklı müşterisi kurumsal olan 

firmaların müşterilerinin Ticari(fabrika,vs..)  amaçlı kullanılan binalarda Hvac 

sistemlerinin talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

• H0-2-A5 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

kurumsal olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından 

fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve kurumsal 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.17’de verilmiştir. 
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Tablo 10.17 H0-2-A5 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F 
Anl. 
Düz. t sd 

Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,406 ,528 -,295 34 ,770 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,348 15,065 ,733 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,040 ,842 -,967 34 ,340 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,079 13,502 ,300 

Varyanslar eşit 
kabulü 

4,830 ,035 -,996 34 ,326 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
yangın algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,704 33,977 ,097 

Varyanslar eşit 
kabulü 

10,948 ,002 -1,741 34 ,091 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
güvenlik,cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -3,292 27,000 ,003 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,007 ,936 -,885 34 ,382 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,847 10,679 ,416 

Varyanslar eşit 
kabulü 

8,119 ,007 -1,929 34 ,062 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
data,ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -3,071 31,728 ,004 

Varyanslar eşit 
kabulü 

4,552 ,040 -1,571 34 ,125 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,784 13,960 ,096 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Büyük halka açık (fuarlar,vs..) binalarda Hvac, 

aydınlatma, yangın algılama, enerji, düşey ulaşım sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Ancak güvenlik-cctv ve data-iletişim sistemleri anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinin altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. 

Sistemlerden en az bir tanesinin farklılık göstermesi H0-2-A5’i red etme durumunu 

ortaya koyduğundan dolayı H0-2-A5 hipotezi reddedilir. 
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Tablo 10.18 H0-2-A5 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 4,82 ,476 ,090 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..) 
HVAC otom. Kamusal 8 4,88 ,354 ,125 

Kurumsal 28 3,93 ,858 ,162 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)  
aydınlatma otom. Kamusal 8 4,25 ,707 ,250 

Kurumsal 28 4,39 1,343 ,254 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
yangın algılama otom. Kamusal 8 4,88 ,354 ,125 

Kurumsal 28 4,25 1,206 ,228 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..   
güvenlik,cctv otom. Kamusal 8 5,00 ,000 ,000 

Kurumsal 28 3,64 ,989 ,187 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
enerji otom. Kamusal 8 4,00 1,069 ,378 

Kurumsal 28 3,46 1,478 ,279 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
data,ileti. otom. Kamusal 8 4,50 ,535 ,189 

Kurumsal 28 2,93 1,562 ,295 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)   
düşey ulaşım sis. Kamusal 8 3,88 1,246 ,441 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.18’deki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin güvenlik-

cctv sistemleri talep durumu ortalaması 5,00, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin güvenlik-cctv sistemleri talep durumu ortalaması ise 4,25 

olarak gözükmektedir. Benzer şekilde, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların 

müşterilerinin data-iletişim sistemleri talep durumu ortalaması 4,50, kurumsal 

müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin data-iletişim sistemleri talep 

durumu ortalaması ise 3,46 olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak 

ağırlıklı müşterisi kamusal olan firmaların müşterilerinin Büyük halka açık 

(fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan binalarda güvenlik-cctv ve data-iletişim sistemlerinin 

talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

10.4.2. Kurumsal-Bireysel 

• H0-2-B1 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kurumsal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.19’da verilmiştir. 
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Tablo 10.19 H0-2-B1 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,171 ,682 ,807 38 ,425 
Konutlarda 
HVAC otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,825 21,981 ,418 

Varyanslar eşit kabulü 4,613 ,038 -1,522 38 ,136 
Konutlarda 
aydınlatma otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,312 15,668 ,208 

Varyanslar eşit kabulü 3,266 ,079 -,964 38 ,341 Konutlarda 
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,859 16,568 ,403 

Varyanslar eşit kabulü ,466 ,499 -1,468 38 ,150 Konutlarda 
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,461 20,646 ,159 

Varyanslar eşit kabulü ,230 ,634 -1,027 38 ,311 
Konutlarda enerji 
otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,011 20,163 ,324 

Varyanslar eşit kabulü 2,297 ,138 -1,984 38 ,054 
Konutlarda data, 
ileti. otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,840 17,844 ,082 

Varyanslar eşit kabulü ,214 ,646 -2,148 38 ,038 
Konutlarda düşey 
ulaşım sis. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -2,220 22,536 ,037 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda konutlarda Hvac, aydınlatma, yangın algılama, güvenlik-

cctv, enerji, data ve iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük 

olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. Ancak 

düşey ulaşım sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin altında olduğundan  gruplar 

arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir tanesinin farklılık 

göstermesi H0-2-B1’i red etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-B1 hipotezi 

reddedilir. 
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Tablo 10.20 H0-2-B1 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 3,14 1,433 ,271 
Konutlarda HVAC otom. 

Bireysel 12 2,75 1,357 ,392 

Kurumsal 28 3,25 ,967 ,183 Konutlarda aydınlatma 
otom. 

Bireysel 12 3,83 1,403 ,405 

Kurumsal 28 3,04 1,036 ,196 Konutlarda yangın algılama 
otom. Bireysel 12 3,42 1,379 ,398 

Kurumsal 28 3,68 1,124 ,212 Konutlarda güvenlik,cctv 
otom. Bireysel 12 4,25 1,138 ,329 

Kurumsal 28 2,46 1,261 ,238 
Konutlarda enerji otom. 

Bireysel 12 2,92 1,311 ,379 

Kurumsal 28 2,21 1,424 ,269 
Konutlarda data, ileti. otom. 

Bireysel 12 3,25 1,712 ,494 

Kurumsal 28 1,71 1,084 ,205 
Konutlarda düşey ulaşım sis. 

Bireysel 12 2,50 1,000 ,289 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.20’daki ortalamalara 

baktığımızda, bireysel müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin düşey 

ulaşım sistemleri talep durumu ortalaması 2,50, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin düşey ulaşım sistemleri talep durumu ortalaması ise 1,71 

olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak ağırlıklı müşterisi bireysel 

olan firmaların müşterilerinin konut amaçlı kullanılan binalarda düşey ulaşım 

sistemlerinin talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

• H0-2-B2 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kurumsal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.21’de verilmiştir. 
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Tablo 10.21 H0-2-B2 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 6,874 ,013 2,082 38 ,044 
Ofislerde  HVAC 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,581 13,050 ,138 

Varyanslar eşit kabulü ,196 ,660 -,451 38 ,655 
Ofislerde  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,431 18,984 ,671 

Varyanslar eşit kabulü ,198 ,659 -,922 38 ,362 
Ofislerde  yangın 
algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,078 30,662 ,289 

Varyanslar eşit kabulü ,122 ,729 -1,589 38 ,120 Ofislerde  
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,571 20,357 ,132 

Varyanslar eşit kabulü 1,584 ,216 -,122 38 ,903 
Ofislerde  enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,108 16,388 ,915 

Varyanslar eşit kabulü 1,520 ,225 -,897 38 ,375 
Ofislerde  data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,991 26,581 ,331 

Varyanslar eşit kabulü 9,490 ,004 -,954 38 ,346 
Ofislerde  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,159 33,430 ,255 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda ofislerde Hvac, aydınlatma, güvenlik-cctv, yangın 

algılama, enerji, düşey ulaşım, data ve iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi H0-2-B2’yi 

kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-B2 hipotezi kabul edilir. 

• H0-2-B3 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kurumsal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.22’de verilmiştir. 
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Tablo 10.22 H0-2-B3 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 1,673 ,204 2,047 38 ,048 Otel, Rest.,  
HVAC otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,633 13,921 ,125 

Varyanslar eşit kabulü 1,031 ,316 -,456 38 ,651 
Otel, Rest.,  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,485 24,087 ,632 

Varyanslar eşit kabulü ,004 ,947 -,672 38 ,506 Otel, Rest.,  
yangın algılama 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,724 24,953 ,476 

Varyanslar eşit kabulü ,736 ,396 -,181 38 ,858 Otel, Rest.,  
güvenlik, cctv 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,199 26,424 ,844 

Varyanslar eşit kabulü ,128 ,723 1,106 38 ,276 Otel, Rest.,  enerji 
otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,063 19,163 ,301 

Varyanslar eşit kabulü 2,068 ,159 -,275 38 ,785 Otel, Rest.,  
data,ileti. otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,246 16,644 ,809 

Varyanslar eşit kabulü 4,621 ,038 -,202 38 ,841 
Otel, Rest.,  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,228 28,023 ,821 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda otel, rest. binalarında Hvac, aydınlatma, güvenlik-cctv, 

yangın algılama, enerji, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi H0-2-B3’ü 

kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-B3 hipotezi kabul edilir. 

• H0-2-B4 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında Ticari(fabrika,vs..) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 
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Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kurumsal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.23’de verilmiştir. 

Tablo 10.23 H0-2-B4 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,024 ,879 -,791 38 ,434 
Ticari bin.(fabrika)  
HVAC otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,761 19,181 ,456 

Varyanslar eşit kabulü 3,411 ,073 ,592 38 ,558 
Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,512 15,732 ,616 

Varyanslar eşit kabulü ,202 ,656 -1,332 38 ,191 Ticari bin.(fabrika)  
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,469 26,470 ,154 

Varyanslar eşit kabulü ,031 ,860 -1,467 38 ,151 
Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,456 20,533 ,161 

Varyanslar eşit kabulü ,015 ,904 ,735 38 ,467 
Ticari bin.(fabrika)  
enerji otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,769 23,205 ,450 

Varyanslar eşit kabulü ,132 ,719 -1,685 38 ,100 
Ticari bin.(fabrika)  
data ileti. otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -1,605 18,829 ,125 

Varyanslar eşit kabulü ,055 ,816 -2,592 38 ,013 
Ticari bin.(fabrika)  
düşey ulaşım sis. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -2,466 18,765 ,023 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Ticari(fabrika,vs..) binalarında Hvac, aydınlatma, yangın 

algılama, güvenlik-cctv, enerji, data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Ancak düşey ulaşım sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin 
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altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir 

tanesinin farklılık göstermesi H0-2-B4’ü red etme durumunu ortaya koyduğundan 

dolayı H0-2-B4 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.24 H0-2-B4 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kurumsal 28 3,61 1,397 ,264 Ticari bin.(fabrika)  HVAC 
otom. Bireysel 12 4,00 1,537 ,444 

Kurumsal 28 2,93 1,120 ,212 Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. Bireysel 12 2,67 1,614 ,466 

Kurumsal 28 4,00 1,155 ,218 Ticari bin.(fabrika)  yangın 
algılama otom. Bireysel 12 4,50 ,905 ,261 

Kurumsal 28 3,64 1,193 ,225 Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. Bireysel 12 4,25 1,215 ,351 

Kurumsal 28 3,86 1,113 ,210 Ticari bin.(fabrika)  enerji 
otom. Bireysel 12 3,58 ,996 ,288 

Kurumsal 28 2,64 1,283 ,242 Ticari bin.(fabrika)  data 
ileti. otom. Bireysel 12 3,42 1,443 ,417 

Kurumsal 28 1,75 1,076 ,203 Ticari bin.(fabrika)  düşey 
ulaşım sis. Bireysel 12 2,75 1,215 ,351 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.24’deki ortalamalara 

baktığımızda, bireysel müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin düşey 

ulaşım sistemleri talep durumu ortalaması 2,75, kurumsal müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin düşey ulaşım sistemleri talep durumu ortalaması ise 1,75 

olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak ağırlıklı müşterisi bireysel 

olan firmaların müşterilerinin Ticari(fabrika,vs..)  amaçlı kullanılan binalarda düşey 

ulaşım sistemlerinin talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

• H0-2-B5 : Ağırlıklı müşteri tipi kurumsal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından 

fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kurumsal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.25’de verilmiştir. 
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Tablo 10.25 H0-2-B5 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F 
Anl. 
Düz. t sd 

Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit 
kabulü 

5,575 ,023 1,723 38 ,093 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,499 15,898 ,153 

Varyanslar eşit 
kabulü 

3,389 ,073 1,261 38 ,215 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,088 15,679 ,293 

Varyanslar eşit 
kabulü 

3,636 ,064 -,877 38 ,386 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
yangın algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,149 37,648 ,258 

Varyanslar eşit 
kabulü 

3,573 ,066 -,917 38 ,365 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
güvenlik,cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,225 37,985 ,228 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,865 ,358 -,300 38 ,766 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,283 18,488 ,780 

Varyanslar eşit 
kabulü 

1,934 ,172 -,953 38 ,346 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
data,ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,079 28,220 ,290 

Varyanslar eşit 
kabulü 

2,748 ,106 -1,135 38 ,263 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,275 27,698 ,213 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Büyük halka açık (fuarlar,vs..) binalarda Hvac, 

aydınlatma, güvenlik-cctv, yangın algılama, enerji, düşey ulaşım ve data-iletişim 

sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler 

açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin 

farklılık göstermemesi H0-2-B5’i kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı   

H0-2-B5 hipotezi kabul edilir. 
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10.4.3. Kamusal-Bireysel 

• H0-2-C1 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.26’da verilmiştir. 

Tablo 10.26 H0-2-C1 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,000 1,000 ,588 18 ,564 
Konutlarda 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,579 14,370 ,571 

Varyanslar eşit kabulü ,494 ,491 -,334 18 ,742 
Konutlarda 
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,340 15,950 ,739 

Varyanslar eşit kabulü 5,282 ,034 1,086 18 ,292 Konutlarda 
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,217 17,549 ,240 

Varyanslar eşit kabulü ,897 ,356 ,289 18 ,776 Konutlarda 
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,332 16,402 ,744 

Varyanslar eşit kabulü ,019 ,891 -,071 18 ,944 
Konutlarda enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,072 15,702 ,944 

Varyanslar eşit kabulü 1,822 ,194 ,000 18 1,000 
Konutlarda data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,000 17,161 1,000 

Varyanslar eşit kabulü ,106 ,749 -1,621 18 ,122 
Konutlarda düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,609 14,780 ,129 

t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda konutlarda Hvac, aydınlatma, yangın algılama, güvenlik-

cctv, enerji, düşey ulaşım, data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 
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gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi sonucu                

H0-2-C1’i kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-C1 hipotezi kabul 

edilir. 

• H0-2-C2 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.27’de verilmiştir. 

Tablo 10.27 H0-2-C2 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 
F Anl. Düz. t sd 

Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 4,030 ,060 1,503 18 ,150 
Ofislerde  HVAC 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,776 14,520 ,097 

Varyanslar eşit kabulü 1,331 ,264 ,438 18 ,667 
Ofislerde  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,468 17,810 ,645 

Varyanslar eşit kabulü 2,626 ,123 -,131 18 ,898 
Ofislerde  yangın 
algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,142 18,000 ,889 

Varyanslar eşit kabulü 2,665 ,120 ,722 18 ,480 Ofislerde  
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,847 15,046 ,410 

Varyanslar eşit kabulü ,634 ,436 ,072 18 ,943 
Ofislerde  enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,076 17,477 ,940 

Varyanslar eşit kabulü 1,318 ,266 -,367 18 ,718 
Ofislerde  data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,346 12,065 ,736 

Varyanslar eşit kabulü 2,126 ,162 -1,046 18 ,310 
Ofislerde  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,966 11,246 ,354 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda ofislerde Hvac, aydınlatma, yangın algılama,        

güvenlik-cctv, enerji, düşey ulaşım, data ve iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi H0-2-C2’i 

kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-C2 hipotezi kabul edilir. 

• H0-2-C3 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.28’de verilmiştir. 

Tablo 10.28 H0-2-C3 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 1,199 ,288 1,040 18 ,312 Otel, Rest.,  
HVAC otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,198 16,243 ,248 

Varyanslar eşit kabulü ,133 ,720 ,089 18 ,930 
Otel, Rest.,  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,093 16,830 ,927 

Varyanslar eşit kabulü 3,706 ,070 1,110 18 ,281 Otel, Rest.,  
yangın algılama 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  1,270 16,630 ,221 

Varyanslar eşit kabulü ,028 ,870 ,936 18 ,362 Otel, Rest.,  
güvenlik, cctv 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,985 17,426 ,338 

Varyanslar eşit kabulü ,008 ,930 ,717 18 ,482 Otel, Rest.,  enerji 
otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,715 15,034 ,485 

Varyanslar eşit kabulü 5,723 ,028 1,162 18 ,260 Otel, Rest.,  
data,ileti. otom. 
  Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,330 16,626 ,201 

Varyanslar eşit kabulü ,083 ,777 1,186 18 ,251 
Otel, Rest.,  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,189 15,304 ,253 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda otel, restaurant binalarında Hvac, aydınlatma, yangın 

algılama, güvenlik-cctv, enerji, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde 

anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar 

arasında fark gözlenmemektedir. Sistemlerden hiçbir tanesinin farklılık 

göstermemesi H0-2-C3’ü kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-2-C3 

hipotezi kabul edilir. 

• H0-2-C4 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında Ticari(fabrika,vs..) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.29’da verilmiştir. 

Tablo 10.29 H0-2-C4 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,001 ,978 -2,795 18 ,012 
Ticari bin.(fabrika)  
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -2,870 16,449 ,011 

Varyanslar eşit kabulü 1,635 ,217 -,822 18 ,422 
Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,884 17,918 ,389 

Varyanslar eşit kabulü ,001 ,971 -,875 18 ,393 Ticari bin.(fabrika)  
yangın algılama 
otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,858 14,156 ,405 

Varyanslar eşit kabulü ,470 ,502 -,954 18 ,353 
Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,986 16,768 ,338 

Varyanslar eşit kabulü ,663 ,426 ,078 18 ,939 
Ticari bin.(fabrika)  
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,072 11,628 ,943 

Varyanslar eşit kabulü ,623 ,440 -2,395 18 ,028 
Ticari bin.(fabrika)  
data ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -2,427 15,822 ,028 

Varyanslar eşit kabulü ,005 ,945 -1,832 18 ,084 
Ticari bin.(fabrika)  
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,848 15,613 ,084 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Ticari(fabrika,vs..) binalarda aydınlatma, yangın algılama, 

güvenlik-cctv, enerji, düşey ulaşım sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden 

büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark gözlenmemektedir. 

Ancak Hvac ve data-iletişim sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin altında 

olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir 

tanesinin farklılık göstermesi H0-2-C4’ü red etme durumunu ortaya koyduğundan 

dolayı H0-2-C4 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.30 H0-2-C4 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kamusal 8 2,13 1,356 ,479 Ticari bin.(fabrika)  HVAC 
otom. Bireysel 12 4,00 1,537 ,444 

Kamusal 8 2,13 1,126 ,398 Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. Bireysel 12 2,67 1,614 ,466 

Kamusal 8 4,13 ,991 ,350 Ticari bin.(fabrika)  yangın 
algılama otom. Bireysel 12 4,50 ,905 ,261 

Kamusal 8 3,75 1,035 ,366 Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. Bireysel 12 4,25 1,215 ,351 

Kamusal 8 3,63 1,408 ,498 Ticari bin.(fabrika)  enerji 
otom. Bireysel 12 3,58 ,996 ,288 

Kamusal 8 1,88 1,356 ,479 Ticari bin.(fabrika)  data 
ileti. otom. Bireysel 12 3,42 1,443 ,417 

Kamusal 8 1,75 1,165 ,412 Ticari bin.(fabrika)  düşey 
ulaşım sis. Bireysel 12 2,75 1,215 ,351 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.30’daki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin Hvac 

sistemleri talep durumu ortalaması 2,13, bireysel müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların 

müşterilerinin Hvac sistemleri talep durumu ortalaması ise 4,00 olarak 

gözükmektedir. Benzer şekilde, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların 

müşterilerinin data-iletişim sistemleri talep durumu ortalaması 1,88, bireysel 

müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin data-iletişim sistemleri talep 

durumu ortalaması ise 3,42 olarak izlenmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak 

ağırlıklı müşterisi bireysel olan firmaların müşterilerinin Ticari(fabrika,vs..)  amaçlı 

kullanılan binalarda Hvac ve data-iletişim sistemlerinin talep düzeylerinin daha 

yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
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• H0-2-C5 : Ağırlıklı müşteri tipi kamusal olan firmalar ile  ağırlıklı müşteri tipi 

bireysel olan firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan 

binalar için müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından 

fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterileri kamusal olan firma ve bireysel 

olan firma şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri talep durumunu 

sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini uygulamak mümkün 

olur. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.31’de verilmiştir. 

Tablo 10.31 H0-2-C5 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F 
Anl. 
Düz. t sd 

Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit 
kabulü 

8,152 ,011 1,438 18 ,168 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,621 17,316 ,123 

Varyanslar eşit 
kabulü 

2,771 ,113 1,540 18 ,141 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,715 17,712 ,104 

Varyanslar eşit 
kabulü 

1,273 ,274 ,513 18 ,614 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
yangın algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,572 17,712 ,575 

Varyanslar eşit 
kabulü 

252,0 ,000 2,268 18 ,036 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
güvenlik,cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  2,803 11,000 ,017 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,557 ,465 ,493 18 ,628 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,499 15,826 ,625 

Varyanslar eşit 
kabulü 

6,342 ,021 1,404 18 ,177 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
data,ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,596 16,947 ,129 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,702 ,413 ,685 18 ,502 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,676 14,442 ,510 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Büyük halka açık (fuarlar,vs..) binalarda Hvac, 

aydınlatma, yangın algılama, enerji, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde 

anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar 

arasında fark gözlenmemektedir. Ancak güvenlik-cctv sistemleri anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinin altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. 

Sistemlerden en az bir tanesinin farklılık göstermesi H0-2-C5’i red etme durumunu 

ortaya koyduğundan dolayı H0-2-C5 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.32 H0-2-C5 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 
Ağırlıklı Müşteri 
niteliği N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

Kamusal 8 4,88 ,354 ,125 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..) 
HVAC otom. Bireysel 12 4,50 ,674 ,195 

Kamusal 8 4,25 ,707 ,250 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)  
aydınlatma otom. Bireysel 12 3,50 1,243 ,359 

Kamusal 8 4,88 ,354 ,125 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
yangın algılama otom. Bireysel 12 4,75 ,622 ,179 

Kamusal 8 5,00 ,000 ,000 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..   
güvenlik,cctv otom. Bireysel 12 4,58 ,515 ,149 

Kamusal 8 4,00 1,069 ,378 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
enerji otom. Bireysel 12 3,75 1,138 ,329 

Kamusal 8 4,50 ,535 ,189 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
data,ileti. otom. Bireysel 12 3,92 1,084 ,313 

Kamusal 8 3,88 1,246 ,441 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)   
düşey ulaşım sis. Bireysel 12 3,50 1,168 ,337 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.32’deki ortalamalara 

baktığımızda, Kamusal müşterisi ağırlıklı olan kuruluşların müşterilerinin güvenlik-

cctv sistemleri talep durumu ortalaması 5,00, bireysel müşterisi ağırlıklı olan 

kuruluşların müşterilerinin güvenlik-cctv sistemleri talep durumu ortalaması ise 4,58 

olarak gözükmektedir. Hipotezimizin sonucuna dayanarak ağırlıklı müşterisi 

kamusal olan firmaların müşterilerinin Büyük halka açık (fuarlar,vs..) amaçlı 

kullanılan binalarda güvenlik-cctv sistemlerinin talep düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. 
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10.5.Müşterilerin Bina Sistemleri İçin Ayırdığı Ortalama Kaynağa Göre      

Bina Yönetim Sistemleri Talebi İle İlgili Hipotezlerin Bulguları  

• H0-3-A1 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin dolardan küçük olduğu 

firmalar arasında konut amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı 

ortalama kaynağın 250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin 

dolardan küçük olduğu firmalar şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri 

talep durumunu sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini 

uygulayabiliriz. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.33’de verilmiştir. 

Tablo 10.33 H0-3-A1 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,480 ,492 ,799 46 ,428 
Konutlarda 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,790 39,271 ,434 

Varyanslar eşit kabulü 15,344 ,000 1,599 46 ,117 
Konutlarda 
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,434 25,083 ,164 

Varyanslar eşit kabulü 1,038 ,314 ,471 46 ,640 Konutlarda 
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,475 42,289 ,637 

Varyanslar eşit kabulü ,247 ,622 ,470 46 ,640 Konutlarda 
güvenlik,cctv 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,464 39,122 ,645 

Varyanslar eşit kabulü 4,086 ,049 ,210 46 ,834 
Konutlarda enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,201 34,087 ,842 

Varyanslar eşit kabulü ,431 ,515 -,768 46 ,447 
Konutlarda data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,757 38,954 ,454 

Varyanslar eşit kabulü ,038 ,846 ,355 46 ,724 
Konutlarda düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,366 44,621 ,716 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda konutlarda Hvac, aydınlatma, yangın algılama, güvenlik-

cctv, enerji, düşey ulaşım, data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi H0-3-A1’i 

kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-3-A1 hipotezi kabul edilir. 

• H0-3-A2 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu 

firmalar arasında ofis amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina yönetim 

sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı 

ortalama kaynağın 250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin 

dolardan küçük olduğu firmalar şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri 

talep durumunu sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini 

uygulayabiliriz. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.34’de verilmiştir. 

Tablo 10.34 H0-3-A2 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 16,646 ,000 2,077 46 ,043 
Ofislerde  HVAC 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,828 23,044 ,081 

Varyanslar eşit kabulü ,105 ,747 ,878 46 ,385 
Ofislerde  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,872 40,170 ,388 

Varyanslar eşit kabulü ,195 ,661 -1,416 46 ,163 
Ofislerde  yangın 
algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,462 44,905 ,151 

Varyanslar eşit kabulü ,218 ,642 ,163 46 ,871 Ofislerde  
güvenlik,cctv 
otom. 

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,165 42,715 ,869 

Varyanslar eşit kabulü 8,028 ,007 1,419 46 ,163 
Ofislerde  enerji 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,315 29,265 ,199 

Varyanslar eşit kabulü 4,057 ,050 -,386 46 ,701 
Ofislerde  data, 
ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,411 45,911 ,683 

Varyanslar eşit kabulü ,272 ,604 ,987 46 ,329 
Ofislerde  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,983 40,547 ,331 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda ofis binalarında Hvac, aydınlatma, yangın algılama, 

güvenlik-cctv, enerji, düşey ulaşım, data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Sistemlerden hiç bir tanesinin farklılık göstermemesi H0-3-A2’yi 

kabul etme durumunu ortaya koyduğundan dolayı H0-3-A2 hipotezi kabul edilir.  

• H0-3-A3 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu 

firmalar arasında otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin Bina 

yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı 

ortalama kaynağın 250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin 

dolardan küçük olduğu firmalar şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri 

talep durumunu sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini 

uygulayabiliriz. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.35’de verilmiştir. 

Tablo 10.35 H0-3-A3 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü 10,407 ,002 ,966 46 ,339 Otel, Rest.,  
HVAC otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,863 24,681 ,396 

Varyanslar eşit kabulü 1,327 ,255 ,655 46 ,516 
Otel, Rest.,  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,690 45,980 ,493 

Varyanslar eşit kabulü ,006 ,941 -,273 46 ,786 Otel, Rest.,  
yangın algılama 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  -,280 44,265 ,781 

Varyanslar eşit kabulü 2,724 ,106 ,380 46 ,706 Otel, Rest.,  
güvenlik, cctv 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  ,400 45,961 ,691 

Varyanslar eşit kabulü ,184 ,670 2,124 46 ,039 Otel, Rest.,  enerji 
otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  2,166 43,693 ,036 

Varyanslar eşit kabulü ,002 ,967 1,104 46 ,275 Otel, Rest.,  
data,ileti. otom. 
  

Varyanslar eşit değil 
kabulü 

  1,100 40,496 ,278 

Varyanslar eşit kabulü ,002 ,963 1,381 46 ,174 
Otel, Rest.,  düşey 
ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,393 42,322 ,171 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda otel, restaurant binalarında Hvac, aydınlatma, güvenlik-

cctv, yangın algılama, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Ancak enerji sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 değerinin altında 

olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden en az bir 

tanesinin farklılık göstermesi H0-3-A3’ü red etme durumunu ortaya koyduğundan 

dolayı H0-3-A3 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.36 H0-3-A3 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 

Müşterilerin bina sis. 
ort. kaynak ayırma 
durumu N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

>= 250 bin $ 28 4,43 ,504 ,095 
Otel, Rest.,  HVAC otom. 

< 250 bin $ 20 4,20 1,105 ,247 

>= 250 bin $ 28 3,57 1,289 ,244 Otel, Rest.,  aydınlatma 
otom. < 250 bin $ 20 3,35 ,933 ,209 

>= 250 bin $ 28 4,21 1,134 ,214 Otel, Rest.,  yangın algılama 
otom. < 250 bin $ 20 4,30 ,979 ,219 

>= 250 bin $ 28 4,07 1,215 ,230 Otel, Rest.,  güvenlik, cctv 
otom. < 250 bin $ 20 3,95 ,887 ,198 

>= 250 bin $ 28 3,46 1,201 ,227 
Otel, Rest.,  enerji otom. 

< 250 bin $ 20 2,75 1,070 ,239 

>= 250 bin $ 28 3,29 1,182 ,223 
Otel, Rest.,  data,ileti. otom. 

< 250 bin $ 20 2,90 1,210 ,270 

>= 250 bin $ 28 3,18 1,335 ,252 Otel, Rest.,  düşey ulaşım 
sis. < 250 bin $ 20 2,65 1,268 ,284 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.36’daki ortalamalara 

baktığımızda, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin enerji sistemleri talep 

durumu ortalaması 3,46, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama 

kaynağın 250 bin dolardan küçük olduğu kuruluşlarda, müşterilerin enerji sistemleri 

talep durumu ortalaması ise 2,75 olarak gözükmektedir. Hipotezimizin sonucuna 

dayanarak müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin otel, restaurant amaçlı 

kullanılan binalarda enerji sistemleri talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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• H0-3-A4 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu 

firmalar arasında Ticari(fabrika,vs..) amaçlı kullanılan binalar için müşterilerin 

Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı 

ortalama kaynağın 250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin 

dolardan küçük olduğu firmalar şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri 

talep durumunu sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini 

uygulayabiliriz. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.37’de verilmiştir. 

Tablo 10.37 H0-3-A4 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F Anl. Düz. t sd 
Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit kabulü ,461 ,500 -1,726 46 ,091 
Ticari bin.(fabrika)  
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,755 43,351 ,086 

Varyanslar eşit kabulü ,231 ,633 ,133 46 ,894 
Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,130 37,513 ,897 

Varyanslar eşit kabulü ,195 ,661 -,565 46 ,575 Ticari bin.(fabrika)  
yangın algılama 
otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,574 43,252 ,569 

Varyanslar eşit kabulü ,371 ,546 -,431 46 ,669 
Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,429 40,336 ,670 

Varyanslar eşit kabulü ,744 ,393 2,477 46 ,017 
Ticari bin.(fabrika)  
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  2,433 38,320 ,020 

Varyanslar eşit kabulü 1,382 ,246 -1,447 46 ,155 
Ticari bin.(fabrika)  
data ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -1,479 43,948 ,146 

Varyanslar eşit kabulü ,287 ,595 ,245 46 ,808 
Ticari bin.(fabrika)  
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,245 41,301 ,808 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Ticari(fabrika,vs..) binalarında Hvac, aydınlatma, 

güvenlik-cctv, yangın algılama, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde 

anlamlılık düzeyi 0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar 

arasında fark gözlenmemektedir. Ancak enerji sistemleri anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinin altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden 

en az bir tanesinin farklılık göstermesi H0-3-A4’ü red etme durumunu ortaya 

koyduğundan dolayı H0-3-A4 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.38 H0-3-A4 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 

Müşterilerin bina sis. 
ort. kaynak ayırma 
durumu N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

>= 250 bin $ 28 3,14 1,557 ,294 Ticari bin.(fabrika)  HVAC 
otom. < 250 bin $ 20 3,90 1,410 ,315 

>= 250 bin $ 28 2,75 1,206 ,228 Ticari bin.(fabrika)  
aydınlatma otom. < 250 bin $ 20 2,70 1,380 ,309 

>= 250 bin $ 28 4,07 1,120 ,212 Ticari bin.(fabrika)  yangın 
algılama otom. < 250 bin $ 20 4,25 1,020 ,228 

>= 250 bin $ 28 3,75 1,175 ,222 Ticari bin.(fabrika)  
güvenlik, cctv otom. < 250 bin $ 20 3,90 1,210 ,270 

>= 250 bin $ 28 4,07 1,016 ,192 Ticari bin.(fabrika)  enerji 
otom. < 250 bin $ 20 3,30 1,129 ,252 

>= 250 bin $ 28 2,46 1,453 ,274 Ticari bin.(fabrika)  data 
ileti. otom. < 250 bin $ 20 3,05 1,276 ,285 

>= 250 bin $ 28 2,04 1,201 ,227 Ticari bin.(fabrika)  düşey 
ulaşım sis. < 250 bin $ 20 1,95 1,191 ,266 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.38’deki ortalamalara 

baktığımızda, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin enerji sistemleri talep 

durumu ortalaması 4,07, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama 

kaynağın 250 bin dolardan küçük olduğu kuruluşlarda, müşterilerin enerji sistemleri 

talep durumu ortalaması ise 3,30 olarak gözükmektedir. Hipotezimizin sonucuna 

dayanarak müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin Ticari(fabrika,vs..)  

amaçlı kullanılan binalarda enerji sistemleri talep düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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• H0-3-A5 : Müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 Bin dolardan küçük olduğu 

firmalar arasında Büyük halka açık (fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan binalar için 

müşterilerin Bina yönetim sistemlerini talep etme durumu açısından fark yoktur. 

Bu hipoteze test uygularken, örneklemi müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı 

ortalama kaynağın 250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu firmalar ile 250 bin 

dolardan küçük olduğu firmalar şeklinde bağımsız iki grup, Bina yönetim sistemleri 

talep durumunu sürekli değişken olarak düşünürsek bağımsız örneklem t testini 

uygulayabiliriz. Buna göre uygulanan testin sonucu Tablo 10.39’da verilmiştir. 

Tablo 10.39 H0-3-A5 testinin sonuçları 

Levene Testi 
(Varyanslar eşit 

kabulü) t-test 

 F 
Anl. 
Düz. t sd 

Anl. Düz.  
(2-uçlu) 

Varyanslar eşit 
kabulü 

22,125 ,000 2,329 46 ,024 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
HVAC otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  2,083 24,752 ,048 

Varyanslar eşit 
kabulü 

9,487 ,003 3,165 46 ,003 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)
aydınlatma otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  2,889 27,244 ,007 

Varyanslar eşit 
kabulü 

1,207 ,278 -,466 46 ,643 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
yangın algılama otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,500 45,607 ,619 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,411 ,525 -,244 46 ,808 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.) 
güvenlik,cctv otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  -,256 45,858 ,799 

Varyanslar eşit 
kabulü 

13,558 ,001 1,932 46 ,059 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
enerji otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,777 28,228 ,086 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,605 ,441 ,442 46 ,660 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)    
data,ileti. otom. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  ,465 45,903 ,644 

Varyanslar eşit 
kabulü 

,321 ,574 1,557 46 ,126 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane.)   
düşey ulaşım sis. Varyanslar eşit değil 

kabulü 
  1,546 40,013 ,130 
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t testi sonucu incelendiğinde, varyansların eşit olmadığının kabulü durumuna 

bakılmalıdır. Bu durumda Büyük halka açık (fuarlar,vs..) binalarda güvenlik-cctv, 

yangın algılama, enerji, düşey ulaşım ve data-iletişim sistemlerinde anlamlılık düzeyi 

0,05 değerinden büyük olduğundan bu sistemler açısından gruplar arasında fark 

gözlenmemektedir. Ancak Hvac ve aydınlatma sistemlerinde anlamlılık düzeyi 0,05 

değerinin altında olduğundan  gruplar arasında farklılık gözükmektedir. Sistemlerden 

en az bir tanesinin farklılık göstermesi H0-3-A5’i red etme durumunu ortaya 

koyduğundan dolayı H0-3-A5 hipotezi reddedilir. 

Tablo 10.40 H0-3-A5 testinin tanımlayıcı istatistikleri 

 

Müşterilerin bina sis. 
ort. kaynak ayırma 
durumu N Ort. Std. Sap. 

Std. Hata 
Ort. 

>= 250 bin $ 28 4,89 ,315 ,060 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..) 
HVAC otom. < 250 bin $ 20 4,55 ,686 ,153 

>= 250 bin $ 28 4,21 ,630 ,119 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)  
aydınlatma otom. < 250 bin $ 20 3,40 1,142 ,255 

>= 250 bin $ 28 4,50 1,262 ,238 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
yangın algılama otom. < 250 bin $ 20 4,65 ,813 ,182 

>= 250 bin $ 28 4,43 1,103 ,208 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..   
güvenlik,cctv otom. < 250 bin $ 20 4,50 ,827 ,185 

>= 250 bin $ 28 3,96 ,744 ,141 B.halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
enerji otom. < 250 bin $ 20 3,40 1,273 ,285 

>= 250 bin $ 28 3,82 1,467 ,277 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)    
data,ileti. otom. < 250 bin $ 20 3,65 1,089 ,244 

>= 250 bin $ 28 3,50 1,401 ,265 B. halka açık alanlar 
(fuar,havaalanı,hastane..)   
düşey ulaşım sis. < 250 bin $ 20 2,85 1,461 ,327 

Değişikliğin hangi yönde olduğunu görmek için Tablo 10.40’daki ortalamalara 

baktığımızda, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin 

dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin Hvac sistemleri talep 

durumu ortalaması 4,89, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama 

kaynağın 250 bin dolardan küçük olduğu kuruluşlarda, müşterilerin hvac sistemleri 

talep durumu ortalaması ise 4,55 olarak gözükmektedir. Benzer şekilde, 

müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 250 bin dolardan 

büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin aydınlatma sistemleri talep 

durumu ortalaması 4,21, müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama 

kaynağın 250 bin dolardan küçük olduğu kuruluşlarda, müşterilerin aydınlatma 
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sistemleri talep durumu ortalaması ise 3,40 olarak izlenmektedir. Hipotezimizin 

sonucuna dayanarak müşterilerinin bina sistemleri için ayırdığı ortalama kaynağın 

250 bin dolardan büyük veya eşit olduğu kuruluşlarda, müşterilerin Büyük halka açık 

(fuarlar,vs..) amaçlı kullanılan binalarda hvac ve aydınlatma sistemlerinin talep 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

10.6.Bina Tipine Göre Bina Yönetim Sistemleri Talebi Genel Durumu 

Bu bölümde farklı bina tipine göre akıllı binalarda talep edilen sistemlerin genel 

durumunu göstermek amacıyla çalışma dahilindeki tüm katılımcıların verdiği 

yanıtlara bağlı ortalama değerler beliritlmiştir. Ortalaması “5” e en yakın olan sistem 

en çok talep edilen sistemi göstermektedir.  

10.6.1. Konut Amaçlı Kullanılan Binalarda 

Tablo 10.41’e bakıldığında konutlarda en çok talep edilen sistemin 3,94 ortalamayla 

güvenlik-cctv otomasyon sistemleri olduğu açıkça söylenebilir. Bu sistemlerin 

hemen ardından 3,46 ortalama ile aydınlatma otomasyon sistemleri gelmektedir. 

Diğer sistemler ise sırasıyla ortalama değeri en büyük olan en çok tercih edilen 

olacak şekilde tablodan bulunabilir. 

Tablo 10.41 Konutlarda bina yönetim sistemleri genel durum talep ortalamaları  

 N  Ortalama Std. Sapma 

 Konutlarda HVAC otom. 48 3,04 1,398 

  Konutlarda aydınlatma otom. 48 3,46 1,148 

 Konutlarda yangın algılama otom. 48 3,29 1,129 

  Konutlarda güvenlik,cctv otom. 48 3,94 1,080 

 Konutlarda enerji otom. 48 2,65 1,263 

 Konutlarda data, ileti. otom. 48 2,65 1,550 

 Konutlarda düşey ulaşım sis. 48 1,92 1,088 
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10.6.2. Ofis Amaçlı Kullanılan Binalarda 

Tablo 10.42’ye bakıldığında ofislerde en çok talep edilen sistemin 4,50 ortalamayla 

Hvac otomasyon sistemleri olduğu açıkça söylenebilir. Bu sistemlerin hemen 

ardından 4,21 ortalama ile yangın algılama-alarm otomasyon sistemleri gelmektedir. 

Diğer sistemler ise sırasıyla ortalama değeri en büyük olan en çok tercih edilen 

olacak şekilde tablodan bulunabilir. 

Tablo 10.42 Ofislerde bina yönetim sistemleri genel durum talep ortalamaları  

 N  Ortalama Std. Sapma 

 Ofislerde  HVAC otom. 48 4,50 ,875 

  Ofislerde  aydınlatma otom. 48 3,60 1,026 

 Ofislerde  yangın algılama otom. 48 4,21 1,010 

  Ofislerde  güvenlik,cctv otom. 48 4,08 1,182 

 Ofislerde  enerji otom. 48 3,31 1,095 

 Ofislerde  data, ileti. otom. 48 3,81 1,315 

 Ofislerde  düşey ulaşım sis. 48 2,92 1,285 

10.6.3.  Otel, Restaurant Amaçlı Kullanılan Binalarda 

Tablo 10.43’e bakıldığında otel, restaurantlarda en çok talep edilen sistemin 4,33 

ortalamayla Hvac otomasyon sistemleri olduğu açıkça söylenebilir. Bu sistemlerin 

hemen ardından 4,25 ortalama ile yangın algılama-alarm otomasyon sistemleri 

gelmektedir. Diğer sistemler ise sırasıyla ortalama değeri en büyük olan en çok tercih 

edilen olacak şekilde tablodan bulunabilir. 

Tablo 10.43 Otel,Rest.’larda bina yönetim sistemleri genel durum talep ortalamaları  

 N  Ortalama Std. Sapma 

 Otel, Rest.,  HVAC otom. 48 4,33 ,808 

  Otel, Rest.,  aydınlatma otom. 48 3,48 1,148 

 Otel, Rest.,  yangın algılama otom. 48 4,25 1,062 

  Otel, Rest.,  güvenlik, cctv otom. 48 4,02 1,082 

 Otel, Rest.,  enerji otom. 48 3,17 1,191 

 Otel, Rest.,  data,ileti. otom. 48 3,13 1,196 

 Otel, Rest.,  düşey ulaşım sis. 48 2,96 1,320 
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10.6.4. Ticari Amaçlı Kullanılan Binalarda 

Tablo 10.44’e bakıldığında ticari amaçlı kullanılan binalarda en çok talep edilen 

sistemin 4,15 ortalamayla yangın algılama-alarm otomasyon sistemleri olduğu açıkça 

söylenebilir. Bu sistemlerin hemen ardından 3,81 ortalama ile güvenlik-cctv 

otomasyon sistemleri gelmektedir. Diğer sistemler ise sırasıyla ortalama değeri en 

büyük olan en çok tercih edilen olacak şekilde tablodan bulunabilir. 

Tablo 10.44 Ticari binalarda bina yönetim sistemleri genel durum talep ortalamaları  

 N  Ortalama Std. Sapma 

 Ticari bin.(fabrika)  HVAC otom. 48 3,46 1,529 

  Ticari bin.(fabrika)  aydınlatma otom. 48 2,73 1,267 

 Ticari bin.(fabrika)  yangın algılama otom. 48 4,15 1,072 

  Ticari bin.(fabrika)  güvenlik, cctv otom. 48 3,81 1,179 

 Ticari bin.(fabrika)  enerji otom. 48 3,75 1,120 

 Ticari bin.(fabrika)  data ileti. otom. 48 2,71 1,398 

 Ticari bin.(fabrika)  düşey ulaşım sis. 48 2,00 1,185 

 

10.6.5. Büyük Halka Açık Amaçlı Kullanılan Binalarda 

Tablo 10.45’e bakıldığında Büyük halka açık amaçlı kullanılan binalarda en çok 

talep edilen sistemin 4,75 ortalamayla Hvac otomasyon sistemleri olduğu açıkça 

söylenebilir. Bu sistemlerin hemen ardından 4,56 ortalama ile yangın algılama-alarm 

otomasyon sistemleri gelmektedir. Diğer sistemler ise sırasıyla ortalama değeri en 

büyük olan en çok tercih edilen olacak şekilde tablodan bulunabilir. 

Tablo 10.45 Büyük halka açık amaçlı kullanılan binalarda bina yönetim sistemleri 
genel durum talep ortalamaları  

 N  Ortalama Std. Sapma 

 
B. halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)     
HVAC otom. 

48 4,75 ,526 

  
B. halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)  
aydınlatma otom. 

48 3,88 ,959 

 
B.halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)          
yangın algılama otom. 

48 4,56 1,090 

  
B. halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)  
güvenlik,cctv otom. 

48 4,46 ,988 

 
B.halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)        
enerji otom. 

48 3,73 1,026 

 
B. halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)  
data,ileti. otom. 

48 3,75 1,313 

 
B. halka açık alanlar (fuar,havaalanı,hastane)       
düşey ulaşım sis. 

48 3,23 1,448 
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10.7.Enerji Tasarrufu ve Etkinliğinin Sağlanmasıyla İlgili Sorular 

10.7.1. Proje Değişikliği Yapılma Durumu 

Akıllı bina sistemleri uygulayıcılarının enerji etkinliğinin sağlanması için projelerde  

değişiklik yapıp yapmadığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada üç farklı 

duruma verilen cevaplar incelenmiştir. Tablo 10.46 her ifadenin katılımcılar 

tarafından ne kadar işaretlendirildiğini göstermektedir. Tablo 10.47 ve Tablo 10.48 

de gruplara göre verilen cevapların dağılımları verilerek sonucun daha net olarak 

gösterilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde akıllı bina uygulayıcılarının 

projelerde enerji değişikliğine yönelik verdiği cevaplarda çok az da olsa yapılır 

ifadesinin üstünlüğü gözlenmektedir. 

Tablo 10.46 Enerji etkinliği için proje değişikliği yapılma durumu frekans tablosu  

Proje değişikliği yapılma durumu Frekans Yüzde oranı 

 Mutlaka yapılır 19 39,6 

  Çok azda olsa yapılır 25 52,1 

  Dikkat edilmez 4 8,3 

 Toplam 48 100,0 

Tablo 10.47 Ağırlıklı müşteri tipine göre enerji etkinliği için proje değişikliği 
yapılma durumu frekans tablosu 

Ağırlıklı Müşteri tipine göre Enerji etkinliği için proje değişikliği 
yapılma durumu 

 Kurumsal Kamusal Bireysel 

Mutlaka yapılır 10 4 5 

Çok azda olsa yapılır 15 4 6 

Dikkat edilmez 3  1 

Tablo 10.48 Kaynak ayırma durumuna göre enerji etkinliği için proje değişikliği 
yapılma durumu frekans tablosu 

 
Müşterilerin bina sis. ort. kaynak ayırma durumuna göre Enerji etkinliği için proje 

değişikliği yapılma durumu 

  0-100 bin $ 100-250 bin $ 250-500 bin $ 500 bin- 1 mil. $ > 1 milyon $ 

Mutlaka yapılır 3 4 8 2 2 

Çok azda olsa yapılır 7 3 3 6 6 

Dikkat edilmez 2 1  1  
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10.7.2. Enerji Sistemlerinin Enerji Maliyetlerinde Sağladığı Tasarruf Durumu 

Akıllı bina sistem sağlayıcılarının yaptıkları uygulamalarda enerji maliyetlerinde  

sağlanan ortalama tasarruf oranını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada farklı 

oranlara yönelik verilen cevaplar incelenmiştir. Tablo 10.49 her ifadenin katılımcılar 

tarafından ne kadar işaretlendirildiğini göstermektedir. Tablo 10.50 ve Tablo 10.51 

de gruplara göre verilen cevapların dağılımları verilerek sonucun daha net olarak 

gösterilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde yapılan uygulamalarda ağırlıklı 

olarak % 15-25 oranında tasarrufun sağlandığı gözlenmektedir. 

Tablo 10.49 Enerji maliyetlerinde ortalama tasarruf oranı frekans tablosu  

Ortalama Tasarruf Oranı Frekans Yüzde oranı 

 0-5 % 5 10,4 

  5-10 % 11 22,9 

 10-15% 8 16,7 

 15-25 % 16 33,3 

  > 25% 8 16,7 

 Toplam 48 100,0 

Tablo 10.50 Ağırlıklı müşteri tipine göre enerji maliyetlerinde sağlanan ortalama  
tasarruf oranı durumu frekans tablosu 

Ağırlıklı Müşteri tipine göre Enerji maliyetlerinde sağlanan ortalama  
tasarruf oranı durumu 

 Kurumsal Kamusal Bireysel 

0-5 % 2 1 2 

5-10 % 5 2 4 

10-15% 5 1 2 

15-25 % 11 3 2 

> 25% 5 1 2 

 Tablo 10.51 Kaynak ayırma durumuna göre enerji maliyetlerinde sağlanan ortalama  
tasarruf oranı durumu frekans tablosu 

 
Müşterilerin bina sis. ort. kaynak ayırma durumuna göre Enerji maliyetlerinde 

sağlanan ortalama  tasarruf oranı durumu 

  0-100 bin $ 100-250 bin $ 250-500 bin $ 500 bin- 1 mil. $ > 1 milyon $ 

0-5 % 3 1 1   

5-10 % 2 2 3 4  

10-15% 3 1 1 3  

15-25 % 1 3 5 1 6 

> 25% 3 1 1 1 2 
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10.7.3. Enerji Tasarrufu Sağlama Yöntemleri Tercih Durumu 

Akıllı bina sistem sağlayıcılarının yaptıkları uygulamalarda müşteriler tarafından 

enerji tasarrufu sağlama yöntemlerinden en çok tercih edileni belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmada belirtilen tasarruf yöntemlerini “1” en çok tercih edileni göstermek 

üzere katılımcıların 1’den 5’e kadar sıralamalarının sonuçlarına yönelik cevaplar 

incelenmiştir. Tablo 10.52 her bir ifadenin katılımcıların sıralamalarına göre oluşan 

ortalama değerlerini göstermektedir. Tablo 10.53 ve Tablo 10.54 da gruplara göre 

verilen cevapların dağılımları verilerek sonucun daha net olarak gösterilmesi 

amaçlanmıştır. Sonuçlara bakıldığında en çok tercih edilen tasarruf yönteminin 

ortalaması “1” e en yakın olan 2,12 ortalama ile Hvac sistemlerinin optimize 

edilmesi olduğu görülmektedir. En az tercih edilen yöntem ise 4,15 ortalama ile 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. 

Tablo 10.52 Enerji tasarrufu yöntemleri tercih durumu tablosu 

 N  Ortalama Std. Sapma 

 Güneşlik perde sistemleri uygulanması 48 3,83 1,117 

  Doğal aydınlatma optimizasyonu 48 2,56 ,943 

 Hvac sistemi optimizasyonu 48 2,12 1,178 

  Binanın otomatik kontrol edilmesi 48 2,33 1,226 

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 48 4,15 1,304 

Tablo 10.53 Ağırlıklı müşteri tipine göre enerji tasarrufu yöntemleri tercih durumu 
tablosu 

Ağırlıklı 
Müşteri 
niteliği 

 

Güneşlik 
perde 

sistemleri 
uygulanması 

Doğal 
aydınlatma 

optimizasyonu 

Hvac sistemi 
optimizasyonu 

Binanın 
otomatik 
kontrol 
edilmesi 

Yenilenebilir 
enerji 

kaynakları 
kullanımı 

Ortalama 4,11 2,68 1,82 2,25 4,14 

N 28 28 28 28 28 Kurumsal 

Std. Sapma 1,031 ,670 1,056 1,143 1,297 

Ortalama 3,12 2,63 2,88 1,75 4,63 

N 8 8 8 8 8 Kamusal 

Std. Sapma 1,126 ,916 1,126 1,389 1,061 

Ortalama 3,67 2,25 2,33 2,92 3,83 

N 12 12 12 12 12 Bireysel 

Std. Sapma 1,155 1,422 1,303 1,165 1,467 
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Tablo 10.54 Kaynak ayırma durumuna göre enerji tasarrufu yöntemleri tercih 
durumu tablosu 

Müşterilerin 
bina sis. ort. 

kaynak ayırma 
durumu 

 

Güneşlik 
perde 

sistemleri 
uygulanması 

Doğal 
aydınlatma 

optimizasyonu 

Hvac sistemi 
optimizasyonu 

Binanın 
otomatik 
kontrol 

edilmesi 

Yenilenebilir 
enerji 

kaynakları 
kullanımı 

Ortalama 3,75 2,67 2,25 2,50 3,83 

N 12 12 12 12 12 0-100 bin $ 

Std. Sapma 1,055 1,303 1,357 1,314 1,467 

Ortalama 3,75 3,00 2,13 2,50 3,63 

N 8 8 8 8 8 100-250 bin $ 

Std. Sapma 1,282 ,926 1,458 1,309 1,685 

Ortalama 4,00 2,64 2,09 2,00 4,27 

N 11 11 11 11 11 250-500 bin $ 

Std. Sapma ,775 ,505 1,375 1,095 1,421 

Ortalama 3,78 2,56 1,67 2,67 4,33 

N 9 9 9 9 9 
500 bin-1 
milyon $ 

Std. Sapma 1,641 ,726 ,866 1,118 1,000 

Ortalama 3,87 1,88 2,50 2,00 4,75 

N 8 8 8 8 8 > 1 milyon $ 

Std. Sapma ,991 ,835 ,535 1,414 ,463 
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11. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

11.1.Akıllı Bina Tanımı İle İlgili Sonuçlar 

Akıllı bina tanımının saptanması ile ilgili analiz sonuçlarında eşit bir dağılım olduğu 

gözlenmiştir. İnsanların akıllı bina kavramından ne anladığının belirlenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışmada ikinci akıllı bina tanımlaması gerçek anlamdaki akıllı bina 

tanımına daha yakın olan tanımlama olarak düşünülüp çalışmaya dahil edilmiştir. İlk 

tanımlamanın da bir akıllı bina tanımı olmasına rağmen odak noktası sadece 

teknoloji ve maliyet olmasından dolayı daha yüzeysel bir ifade olduğu düşünülüp 

çalışmada kullanılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde şunları 

söyleyebilmekteyiz; önceleri akıllı bina algısı sadece teknolojik donanım ve maliyet 

gibi kavramlara yönelik düşünülüyorken zaman ilerledikçe akıllı binaların, proje 

aşamasından başlayarak yaşam döngüsü içerisinde kullanıcılarına bütünsel anlamda 

en uygun şartları sağlayan bir yapı olduğu gerçeği yavaş yavaş kabul edilir duruma 

gelmeye başlamıştır. Bu durum kullanıcıların bina ortamlarından beklentilerinin 

gittikçe arttığı gerçeğinin bir göstergesidir. İlk tanımda vurgulanan teknoloji ve 

maliyet ise akıllı bina tanımlaması olmamasına rağmen kavram içerisinde önemli yer 

tutan bölümlerdendir. Bu değerler yanında binalara akıllılık özelliği kazandıran çevre 

dostu olma, sağlık, konfor ve bunlara benzer birçok değerinde göz önünde 

bulundurulması gerekliliğide unutulmamalıdır.  

11.2.Akıllı Binalarda Kaynakların Kullanıldığı Aşama İle İlgili Sonuçlar  

Akıllı binaların yapılışı saha çalışmasında dört aşamada incelenmiştir. Müşterilerin 

bu aşamalardan hangisinde kaynaklarını en çok kullandıkları araştırılmıştır. 

İstatistiksel sonuçlara bakıldığında uygulama-yapım aşamasına yönelik kaynak 

ayırmanın daha fazla olduğu gözlenmektedir. İlk bakışta yapılacak sistemlerin 

maliyetlerinden dolayı uygulama yapım aşamasında daha çok kaynak ayrılması 

gerektiği düşünülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki düzgün şekilde planlanmamış ve 

işletilmeyen sistemlerin oluşturacağı maliyetlerin ilk yapım maliyetinin kat kat 
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üstünde bir değere tekabül edeceği, hatta ekonomikliğini yitireceğinden dolayı 

kullanıcılara zarar bile verebileceği bilinmelidir. Bu bağlamda Akıllı binaların yapım 

sürecinde kaynakların aşamalara göre uygun şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Tasarım aşamasında en uygun sistemlerin seçilmesi, belirlenen sistemlerin 

uygulamada hatasız kurulması ve sonrasında tüm sistemlerin düzgün bir şekilde 

yönetilmesi akıllı binaların performansını maksimum yapacağı açıktır. 

11.3.Bina Yönetim Sistemleri Kurulumu Yanında Talep Edilen Diğer Hizmetler 

İle İlgili Sonuçlar     

Müşterilerin akıllı bina sistemlerinin kurulmasının yanında talep ettiği diğer 

hizmetler incelendiğinde istatistiksel verilere göre bakım-onarım hizmeti en çok talep 

edilen olarak gözlenmektedir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa bakım-

onarım hizmetine önem verilmesi oldukça olumlu bir göstergedir. Ancak sadece 

bakım-onarım hizmeti talebi olduğunu belirten katılımcılar olması nedeniyle diğer 

hizmetlerin göz ardı edildiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Akıllı bina bir bütündür, 

yani yapının inşa edilmesi, sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve bakım-onarım 

faaliyetleri esnasında diğer tüm faktörlerde akıllılık yapısına dahildir ve göz ardı 

edilemez. Sistemlerin etkin şekilde kullanılması, sürekliliklerini sağlaması için 

gerekli reformların yapılması, vermiş olduğu hizmet çerçevesinde ne derece 

performans gösterdiğinin bilinmesi akıllı binalarda hizmetsel anlamda önem arz eden 

diğer başlıklardandır. Bu başlıkların önem arz ettiğinin en büyük göstergesi bu 

misyonla hizmet veren birçok kuruluşun günümüzde faaliyet göstermeye başlamış 

olmasıdır. 

11.4.Akıllı Bina Sistemleri Talep Edilme Durumu İle İlgili Sonuçlar  

Farklı bina ve müşteri tipine göre akıllı binalarda talep edilen sistemlerin saptanması 

amacıyla yapılan çalışmada belirlenen hipotezler test edilmiş ve istatistiki sonuçlar 

elde edilmiştir. Saha çalışması sonucunda toplanan verilere genel olarak bakıldığında 

bina tipine göre en çok talep edilen sistemlerin konutlarda güvenlik, ticari binalarda 

yangın algılama-alarm ve geriye kalan diğer bina tiplerinde ise hvac otomasyon 

sistemlerinin olduğu belirlenmiştir.  
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Günümüzde hırsızlık olaylarının gittikçe artmasının bir sonucu olarak konutlarda 

güvenliğin ön plana çıktığı söylenebilmektedir. Ticari alanlarda ki yangın 

sistemlerine verilen önemin sebebi ise ticari binalarda meydana gelebilecek bir 

yangında olası maddi kaybın büyüklüğü gösterilebilir. Diğer bina tiplerinde ise iç 

ortam hava şartlarının uygunluğu hem sağlık hem de konfor açısından çok önemli 

olduğundan hvac sistemleri vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 

Müşteri tipine göre yapılan değerlemelerde ağırlıklı müşterilerin kamusal, kurumsal 

ve bireysel oluşuna göre de farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin konutlarda 

kamusal ağırlıklı müşterisi olan firmalarda kurumsal ağırlıklı firmalara göre 

güvenlik, yangın algılama sistemleri talepleri daha fazladır. Bunun nedeni Kurumsal 

ağırlıklı çalışan firmalarda müşterilerin doğrudan müteahhitler ya da inşaat firmaları 

olması nedeniyle maliyetlerin daha az olması istendiğinden kurumsal firmaların daha 

çok müşterinin ilgisini çeken konfor şartlarına odaklanması bunun yanında güvenlik 

ve yangın algılama sistemlerine daha az önem vermeleri gösterilebilmektedir.  

Kamusal ve kurumsal müşteri tipine göre genel olarak bir değerlendirme yapılacak 

olursa kamusal müşterisi ağırlıklı olan firmalarda yangın algılama, güvenlik-cctv ve 

data iletişim sistemleri talep durumları kurumsal müşterisi ağırlıklı firmalara göre 

genel bir üstünlük göstermektedir. Bunun nedeni kamusal müşteri tipinde 

belirlenecek standartların kurumsal müşteri tipine göre daha geniş olarak ele alınması 

ve ticari kazançtan ziyade kamusal faydanın düşünülüyor olması gösterilebilir. 

Müşteri tipinin kurumsal ve bireysel olması durumları arasında çok fazla farklılık 

gözlenmemektedir. Sadece konutlarda ve ticari binalarda düşey ulaşım sistemlerinin 

talep edilme durumları arasında bireysel müşterisi ağırlıklı firmalara yönelik bir 

üstünlük gözlenmektedir. Bu durumunun çok büyük bir farklılık olarak 

düşünülmemesi gerekliliği savunulmaktadır. 

Müşteri tipinin kamusal ve bireysel olması durumları arasında ise sadece ticari 

binalarda ve halka açık büyük alanlarda farklılık gözlenmektedir. Ticari binalarda 

hem kurumsal hem de bireysel müşteri tipine göre hvac sistemleri talebi kamusal 

müşteri tipine göre daha fazladır. Bu durumun kamusal müşterisi ağırlıklı firmaların 

müşterilerinin ticari binalarda farklı başlıklara odaklanmalarının bir sonucu olarak 

düşünülmektedir.  
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Müşterilerin bina sistemlerine ayırdığı ortalama kaynak durumuna göre yapılan 

incelemeler sonucunda otel, restaurant amaçlı kullanılan binalar ve ofis amaçlı 

kullanılan binalarda akıllı bina sistemlerine ayrılan kaynağın 250 bin dolardan büyük 

olduğu durumda enerji otomasyonu sistemleri talep durumunun daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak uygulanan projelerin büyüklüğüne göre 

harcanacak enerjinin daha fazla olacağı ve maliyetlerin yükseleceği kaygısının enerji 

otomasyonu sistemlerinin talep edilme durumunda artışa yola açacağı 

gösterilebilmektedir. Büyük halka açık amaçlı kullanılan binalarda ise akıllı bina 

sistemlerine ayrılan kaynağın 250 bin dolardan büyük olduğu durumda hvac ve 

aydınlatma sistemleri talep durumu bir üstünlük göstermektedir. Söz konusu binalara 

yönelik büyük ölçekli projelerde gerekli hava şartları ve aydınlatmanın kontrol 

edilmesi zorlaşmaktadır. Ortaya çıkan talep durumu üstünlüğünün etkin ortam 

koşullarının teminindeki zorlukların giderilmesinden dolayı kaynaklandığı 

söylenebilmektedir.  

11.5.Enerji Etkinliği İle İlgili Sonuçlar 

Enerji etkinliği ile ilgili istatistiksel sonuçlar incelendiğinde müşteri bilgilendirmesi 

ve proje değişikliği yapılma durumuna verilen cevaplar “bazen” cevabının 

üstünlüğünü göstermektedir. Bu durum maalesef yapılan birçok uygulamada enerji 

etkinliğinin ikinci planda tutulduğunun göstergesidir. Ancak “evet” mutlaka yapılır 

cevabına verilen yanıtlarında yüksek olması giderek artan bir enerji etkinliği 

anlayışının yerleştiğinin bir göstergesidir. Enerji otomasyon sistemlerinin kurulması 

ile birlikte enerji maliyetlerinde farklı oranlarda tasarruflar sağlanmaktadır. 

Uygulama çalışması sonucuna bakıldığında katılımcıların verdiği cevaplara göre 

ağırlık %15–25 tasarruf oranı grubuna yönelik gözlenmektedir. Enerji tasarrufu 

yöntemlerine verilen cevaplar incelendiğinde ise hvac sistemlerinin optimize 

edilmesi en çok uygulanan yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımı ise maalesef en son uygulanan tasarruf yöntemi olarak 

gözlenmektedir. 
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11.6.Genel Değerlendirme 

Çalışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, akıllı binalar başlığına dahil olan 

bileşenlerin incelenmesi, gerekli sistemsel yapının kurulması, işletilmesi ve bunların 

sonucunda elde edilen getiriler ile benzeri unsurlar üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Saha araştırması sonrasında elde ettiğimiz sonuçlardan da 

yararlanılarak, ulaşılmak istenilen araştırma amacı açılır ve özetlenirse, gelişmekte 

olan akıllı bina kavramına dahil olan bileşenlerin bir takım kriterlere bağlı olarak 

farklılıklar gösterdiği belirlenebilir. 

Araştırma sonucunda gerçek anlamda ifade edilen akıllı bina tanımı ile insanların 

talep ettikleri özelliklere bağlı olarak belirlenecek akıllı bina tanımı arasında fark 

olduğu saptanmıştır. Bu durum aslında insanlara bir takım donanımlara sahip olan 

yapıların akıllı bina olarak sunulması, yani akıllı bina teriminin bir pazarlama aracı 

olarak kullanılarak sadece bir otomasyon projesinin akıllı bir binayı oluşturduğu 

algısının yaratılmasının bir sonucudur. Bu ve buna benzer durumların ortadan 

kaldırılması için akıllı binalarla ilgili planlı bir şekilde bilgilendirme çalışmaları 

yürütülmelidir.  

Çalışma çerçevesinde ele alınan, bina üretiminde katkı oluşturan farklı disiplinlerin 

ana hedefi insana içinde daha konforlu yaşayacakları mekanları hazırlamaktır. Bu 

hedefe ulaşabilmek için öncelikle yaşamın her alanında vazgeçilmez önemi 

anlaşılmış olan ekoloji ve enerji başlığından konuya bakmak, var olan kaynakların 

kullanım, korunum, dönüşüm gereklerini ve buna imkan verecek yolları bilmek, 

teknolojinin gelişme çizgisini yakından takip ederek, bize sağladığı olanak ve 

kısıtları kavramış olmak, iyi değerlendirebilmek gerekmektedir. Ancak saha 

araştırması sonucunda yenilebilir enerji kaynakları kullanımının ve enerji sistemleri 

uygulanmasının öneminin maalesef tam olarak anlaşılmadığı ya da anlatılmadığı 

saptanmıştır. Bu konuların binalarda uygulanması için gereken yönetmelik ve 

süreçlerin tanımlanması, hazırlanması gelişmeyi organize etmeye ve yönlendirmeye 

yönelik çabaların koordine edilmesi, izlenmesi gerekmektedir. Bilinçli kullanım 

sektörün ve akıllı bina kavramının gelişimi için önem arz etmektedir. Bu nedenle, her 

akıllı bina için kullanıcılarının eğitilmesi, sistem sürekliliğinin sağlanması için planlı 

bakım-onarım rehberinin oluşturulması ve gerekli revizyonların yapılması 

gerekmektedir. 
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Saha çalışması sonrasında müşterilerin kaynaklarını ağırlıklı olarak uygulama-yapım 

aşamasında kullandıkları ve bu süreci önemsedikleri gözlenmiştir. Oysaki akıllı bina 

projeleri kompleks, çok taraflı ve yoğun bir tasarım sürecine sahiptirler, yani tasarım 

sürecinin akıllı binanın başarısını etkileyen en önemli aşamalardan biri olduğu 

söylenebilir. Bundan dolayı hem bilinçlendirme hem de doğru uygulamalar için bu 

konuda eğitilmiş mimar ve mühendislere ihtiyaç oluşmaktadır.  

Yukarıda belirtilen durumlar çerçevesinde meslek odalarının, akademik kurumların 

ve diğer teknoloji araştırma-geliştirme birimlerinin kendilerini gerekli çalışmaları 

yapmak, her düzeydeki politikaların oluşturulabilmesi için gereken verileri ortaya 

koymak zorunluluğunda hissetmesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte sektörde 

meydana gelecek dinamizmin etkisiyle akıllı bina tasarım ve üretim süreçlerinde 

hızlı gelişmeler gözlenebilecektir. Uluslararası inşaat sektöründe rekabet gücünü 

korumak ve ulusal pazarında uygun payını alabilmek için Türk inşaat sektörünün 

araştırma ve teknoloji geliştirme projelerine destek vermesi gerekliliği de 

kaçınılmazdır.  

Sonuç olarak, akıllı binalarda tasarım, üretim, kullanım ve bakım süreçlerinde kalite 

ve verimliliğin elde edilmesi bilinçli bir çabayı, tanımlamayı, planlamayı, 

uygulamayı ve sürekli gelişimi gerektirmektedir. Bundan sonra yapılacak 

araştırmalarda bu değerlerin göz önünde bulundurulması çalışmaların sağlığı 

açısından önemli olacağı düşünülmektedir.   
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EK A: SORU FORMU 

İyi günler, 

Bu soru formu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde hazırlanmakta 
olan bir yüksek lisans tezi kapsamında, Akıllı Binalar, Kurulmaları ve İşletilmeleri hakkında 
yürütülen bilimsel bir araştırma için oluşturulmuştur. Bütün yanıtlar gizli kalacak, sadece 
genellemeler olarak toplu sonuçlar kullanılacaktır. Yardımınızı esirgemeyeceğinizi umar, 
işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz. 

Dr. Halefşan SÜMEN  ve Hayrettin KILIÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme 
Fakültesi,34367,Maçka/İstanbul, e-posta: kilichayr@itu.edu.tr 

BÖLÜM 1: Akıllı Bina Kavramının  ve Değerlerinin Saptanması 

1) Aşağıdaki akıllı bina tanımlarından hangisi müşterilerinizin sizden talep ettiği akıllı bina 
özelliklerini en iyi açıklamaktadır. 

1. Akıllı bina; elektronik ve bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanan, bu 
teknolojileri koordinasyonlu bir şekilde kullanarak işletme maliyetlerinde tasarruf 

sağlayan elektronik anlamda zenginleştirilmiş bina olarak tanımlanmıştır. 
� 

2. Akıllı bina; süregelen organizasyonel ve teknolojik hareketleri destekleyen, bireysel ve 
bütünsel performansı, insan sağlığını, konforunu ve motivasyonunu arttırmak için 
fiziksel, çevresel ve organizasyonel ortamı ayarlayan en uygun şartları sağlayan aktif bir 
binadır. 

� 

2) Akıllı bina yapım sürecinde müşterilerinizin en çok kaynak ayırdığı aşama hangisidir? 
(Lütfen kutucuklardan yalnız 1 tanesini seçerek belirtiniz.) 

3. Dizayn öncesi ön  çalışma aşaması � 

4. Dizayn aşaması � 

5. Uygulama-Yapım aşaması � 

6. Kullanım-İşletim aşaması � 

3) Müşterileriniz bina yönetim  sistemlerinin kurulmasının yanında aşağıdaki hizmetlerden 
hangilerini talep etmektedirler.  

7. Akıllı bina sistemlerinin yönetimi konusunda eğitim hizmeti � 

8. Bakım onarım hizmeti. � 

9. Sistem sürekliliğini sağlama konusunda danışmanlık hizmeti.  � 

10. Performansın ölçüm, kontrol ve raporlanması hizmetleri. � 
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BÖLÜM 2 : Akıllı Bina Özelliklerinin Belirlenmesiyle İlgili Sorular 

4) Aşağıda verilen bina yönetim sistemlerini, yaptığınız uygulamalarda müşterilerinizin talep 
etme durumuna göre sıralayınız. (Lütfen her bir ifade için 1’den 5’e kadar numaralandırılmış 
kutucuklardan yalnız 1 tanesini seçerek belirtiniz.) 

                    Konut amaçlı kullanılan binalar                               

Ç
ok

 F
az

la
 

F
az

la
 

N
e 

fa
zl

a 
   

   
N

e 
az

 

A
z 

Ç
ok

 a
z 

1. Hvac sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

2. Aydınlatma otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

3. Yangın algılama ve alarm sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

4. Güvenlik ve CCTV sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

5. Enerji otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

6. Data ve iletişim sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

7. Düşey ulaşım sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

Ofis binaları 

Ç
ok

 F
az

la
 

F
az

la
 

N
e 

fa
zl

a 
   

   
N

e 
az

 

A
z 

Ç
ok

 a
z 

8. Hvac sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

9. Aydınlatma otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

10. Yangın algılama ve alarm sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

11. Güvenlik ve CCTV sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

12. Enerji otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

13. Data ve iletişim sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

14. Düşey ulaşım sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

Otel, Restaurant binaları 

Ç
ok

 F
az

la
 

F
az

la
 

N
e 

fa
zl

a 
   

   
N

e 
az

 

A
z 

Ç
ok

 a
z 

15. Hvac sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

16. Aydınlatma otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

17. Yangın algılama ve alarm sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

18. Güvenlik ve CCTV sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

19. Enerji otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

20. Data ve iletişim sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

21. Düşey ulaşım sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

Ticari binalar (fabrika,üretim tesisleri vb.) 

Ç
ok

   
   

F
az

la
 

F
az

la
 

N
e 

fa
zl

a 
   

   
N

e 
az

 

A
z 

Ç
ok

 a
z 

22. Hvac sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

23. Aydınlatma otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

24. Yangın algılama ve alarm sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

25. Güvenlik ve CCTV sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

26. Enerji otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

27. Data ve iletişim sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

28. Düşey ulaşım sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 
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Büyük halka açık alanlar ( Havalanı, Fuarlar, 
Hastaneler, ) 

Ç
ok

 F
az

la
 

F
az

la
 

N
e 

fa
zl

a 
   

   
N

e 
az

 

A
z 

Ç
ok

 a
z 

29. Hvac sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

30. Aydınlatma otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

31. Yangın algılama ve alarm sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

32. Güvenlik ve CCTV sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

33. Enerji otomasyon sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

34. Data ve iletişim sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

35. Düşey ulaşım sistemleri 5� 4� 3� 2� 1� 

BÖLÜM 3: Müşteri Tipi Özelliklerinin Belirlenmesi 

5) Ağırlıklı Müşteri niteliğiniz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

1. � Kurumsal � Kamusal � Bireysel 

6) Bina sistemlerine ayrılan kaynak durumuna göre değerlendirildiğinde ağırlıklı müşteri 
potansiyeliniz hangi kaynak grubunda yer almaktadır? 

2. �0-100bin $ �100-250bin $ �250-500bin  $ �500bin-1mil. $ � >1 milyon $ 

 

BÖLÜM 4: Enerji Etkinliği İle İlgili Sorular 

7) Uygulamada karşılaştığınız projelerde enerji etkinliğinin sağlanması amacıyla müşteri 
bilgilendirmesi ve projede değişiklikler yapılıyor mu?  

1. � Evet 
(Mutlaka yapılır) 

� Bazen 
(Çok az da olsa yapılır) 

� Hayır 
(Enerji etkinliğine dikkat edilmez) 

8) Yapılan uygulamalarda enerji maliyetlerinde müşterilerinize sağlanan ortalama tasarruf 
oranı hangi aralığa denk gelmektedir? 

2.  �  0 - 5 %       �  5 - 1 0 %     �  1 0  - 1 5  %     �  1 5 - 2 5 %      �  > 2 5 %  

9) Yaptığınız uygulamalarda aşağıdaki enerji tasarrufu yöntemlerinden müşteriler tarafından 
en çok tercih edilenler hangileridir? (Lütfen 1’den 5’e kadar 1 en çok tercih edileni göstermek 
üzere belirtiniz.) 

3.  Güneşlik-perde sistemleri uygulamak � 

4.  Doğal aydınlatmanın optimize edilmesi � 

5.  Hvac sisteminin optimize edilmesi � 

6.  Binanın otomatik kontrol edilmesinin sağlanması � 

7. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması � 
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