
 

 
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

ISITMA VE HAVALANDIRMA 

SİSTEMLERİ 
MM450 TÜRKÇE SEÇMELİ  3+0 3 4 

Ön Koşul Dersleri 
 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

Dersin Amacı Öğrenciye ısıtma ve havalandırma bilgisi vermek 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

Öğrenciler, bir binanın ısıtma  ve havalandırma sistemini seçebileceklerdir 

Havalandırma sistem elemanlarını, tipik kanal sistemlerini 

tanımlayabilecekler. 

Kılıma havalandırma sistemleri, Endüstriyel ortamların havalandırılması 

sistemlerini tanımlayabilecekler. 

Bazı havalandırma bölgeleri hakkında hesaplama ve projelendirme 

yapabileceklerdir. 

 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Giriş  

2 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Isıtma Sistemleri / Merkezi Isıtmanın Elemanları  

3 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Isısl cevre, Termal indisler  

4 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Isıl konfor, Konfor ve iç hava kalitesine etki 

eden faktörler 
 

5 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Isıtma, ölçme ve test cihazları    

6 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Isı kazancı hesapları  

7 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 

Havalandırma sistemlerinin temel esasları  

8 Ara sınav Ara sınav  

9 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Havalandırma sistemleri tasarım kriterleri  

10 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Havalandırma sistem elemanları ve seçimleri ve 

Kılıma havalandırma uygulamaları 
 

11 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Havalandırmada tipik kanal sistemleri  

12 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Endüstriyel ortamların havalandırılması   

13 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Bazı havalandırma bölgeleri hakkında 

bilgilendirme ve hesaplamaları 
 

14 Dersle ilgli kütüphane ve 

literatür çalışması yapılacaktır 
Kanal hesapları ve projelendirilmeleri.  
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                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
HVAC Handbookof Air Conditioning and Refrigeration, Shan K.Wang,Mc-Graw 

Hill.2001 

Diğer Kaynaklar ASHRAE Handbook, HVAC System and Eguipment,2000 

HVAC Duct SystemIspection Guide SMACNA 1985 

Isısan çalışmaları  No:305 KILIMA TESİSATI. 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli 

bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik 

problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.  
   X   

2 

-Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama 

becerisi  
  X    

3 

-Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, 

belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern 

tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın 

niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, 

sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

  X    

4 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, 

seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma 

becerisi.  
 X     

5 

-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi    X    

6 

-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 

çalışma becerisi.   X     

7 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.   X     

8 

-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.   X     

9 
-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.    X    

10 

-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki 

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma 

hakkında farkındalık.  
 X     

11 

-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik 

çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  
  X    

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42 

 

Ders Dışı 

Ödev 0 

Araştırma  14 



 

 
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 28 

Diğer Faaliyetler  0 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 9 

Yarıyıl Sonu Sınavı  9 

Toplam İş Yükü  
102 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s)  
4 

Dersin AKTS Kredisi  
4 

 

 

 

 

 



 

 
 

               

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / SCHOOL AND PROGRAMME: MECHANICAL ENGINEERING 

COURSE INFORMATION 

Name Code Language 

Tour 

Compulsory 

/ Elective 

Semester 
T+U 

Hour 
Credit 

ECT

S 

HEATING AND AIR 

CONDITIONING SYSTEMS 
MM450 TURKISH OPTIONAL 5 3+0  4 

Prerequisites 
 

Instructors  

Instructor Course Assistant - 

Course Objectives Students give information to the heating and ventilation 

Learning Outcomes 

Students will be able to select a building's heating and ventilation system 

Ventilation system elements, define the typical duct system. 

Kilima ventilation systems, define the system ventilation of industrial 

environments. 

calculation about some ventilation zones and will be able to design. 

 

                                                                        COURSE PLAN 

Week Preliminary Topics / Applications Method 

1 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Login  

2 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Heating Systems / Central Heating Elements  

3 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Thermal environment, Thermal indices  

4 
Lesson about libraries 

and literature will be held 

Thermal comfort, indoor air quality factors that 

affect the comfort and 
 

5 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Heating, measurement and test equipment  

6 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Heat gain calculations  

7 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Basic principles of ventilation systems  

8 Ara sınav   

9 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Ventilation system design criteria  

10 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Ventilation and air conditioning ventilation system 

components and applications elections 
 

11 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Typical ventilation duct systems  

12 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Ventilation of industrial environments  

13 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Information about some ventilation information and 

calculations 
 

14 
Lesson about libraries 

and literature will be held 
Channel account and project planning.  

                                                                                RESOURCES 
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Book or Notes Course 
HVAC Handbookof Air Conditioning and Refrigeration, Shan K.Wang,Mc-Graw 

Hill.2001 

Other Resources ASHRAE Handbook, HVAC System and Eguipment,2000 

HVAC Duct SystemIspection Guide SMACNA 1985 

Isısan çalışmaları  No:305 KILIMA TESİSATI. 

                                                 CONTRIBUTION TO OUTCOME COVERAGE 

No Program Outcomes 
Contribution 

1 2 3 4 5 

1 information about the course      

2 gain the ability to recognize the heating system      

3 To interpret the thermal environment and indices      

4 determine how to obtain thermal comfort and thermal comfort categories      

5 
ability to identify and make measurements of the measuring device in heating 

system      

6 To make practical and theoretical heat gain calculations      

7 Having information about the ventilation system      

8 
Exam skills, and to gain knowledge about the level of communication with the 

course 
     

9 To make the ventilation design      

10 To be used in ventilation design to select the main and auxiliary elements      

11 ventilation air conditioning system to recognize      

12 Factories and workshops about how to have it aired      

13 
In some regions (eg. Indoor swimming pool) to calculate the number of required air 

flow and air exchange 
     

14 
Ventilation system to make the selection of the channels of the main elements and to 

calculate 
     

ECTS / WORK LOAD TABLE Workload (hours) 

In-Class Hours (14 x Weekly) 42 

Extracurricular Homework  

Research 14 

Preliminary Class Study 28 

Other Activities  

exams Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

9 

Semester final exam 9 

Total Workload 102 

Total Workload / 25.5 (h) 4 

The ECTS 4 
 

 

 


