
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Merkezi Isıtma 

Sistemleri 
MM455 Türkçe Seçmeli VIII 3 3 4 

Ön Koşul Dersleri 
- 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

Dersin Amacı 

Dersin amaçları, ısıl enerjinin oluşumu, ısıl enerji sistemi dağıtımı, sistem 

ekipmanları ve kontrol sistemlerinin seçimi, çeşitli dizayn sistemlerini 

hesaplama ve merkezi ısıtma şebeke sistemlerinin projelendirilmesi için 

gerekli ve yeterli bilgileri öğretmektir ve kapsamlı bilgiler kazandırmaktır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1. Isıl enerjinin oluşumu, kaynaklarını ve fizibilite çalışmalarını 

belirleyebilme. 

2. Isıl enerji dağıtımı için uygun parametreleri seçebilme, 

hesaplayabilme ve tanımlayabilme. 

3. Gerekli kontrol üniteleri, yedek ekipmanları belirleyebilme ve 

tanımlayabilme. 

4. Merkez ısıtma dizaynı için alternatif sistemleri değerlendirebilme, 

hesaplayabilme 

5. Farklı ısıtma sistemlerinin kurulumu, tesisatı ile ilgili problemleri 

çözebilme, belirleyebilme. 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1  

Dersin tanıtımı; içeriğin verilmesi, kaynaklar ve ölçüm 

yönteminin öğrencilere verilmesi. Merkezi ısıtma 

sistemlerinin gelişimi, günümüzdeki durumu. Merkezi 

ısıtma sistemi için fizibilite çalışması ve göz önüne 

alınacak hususlar. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

2 

 Merkezi ısıtma sistemlerinde kojenerasyon ve 

trijenerasyon uygulamaları. Kojenerasyon sistemlerinde 

kullanılan çevrimler, özellikleri, birim enerji maliyetine 

etkileri ve uygun ısı-güç çevriminin seçimi. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

3 

 Merkezi ısıtma sistemlerinin ana bölümleri. Isı merkezi 

ve donanımları. Isı üreteçleri olarak kazanlar, eşanjörler. 

Kazanlarla ilgili kavramlar. Kazan tipleri, 

karakteristikleri, kazanların seçimi, kazan donanımları ve 

bunların görevleri. Isı eşanjörleri ve özellikleri. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

4 

 Merkezi ısıtma sistemlerinde ısı depolamanın önemi, ısı 

akümülatörleri ve hesabı, yakıt tipleri ve yakıt hazırlama 

ve depolama sistemleri. Isı taşıyıcı akışkanlar ve 

özellikleri, ısı taşıyıcı akışkan olarak su ve su hazırlanma 

sistemi. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

5 

 Atık gaz bacaları, atık ısı kazanımı ve önemi. Kirletici 
emisyonlar, kaynakları , etkileri ve emisyon kontrol 

teknikleri. Basınçlı hava hazırlama, basınçlı su hazırlama 

sistemleri. 

Teorik Anlatım, Video 
gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

6  Merkezi ısıtma sisteminin basınçlaştırılmasının gereği ve Teorik Anlatım, Video 

EK-1 

  



önemi, basınçlaştırma sistemleri. Kapalı ve açık genleşme 

depolarının özellikleri, tipleri, donanımları, seçimi ve 

hesapları. 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

7 

 Pompalar ve özellikleri. Pompa seçimi ve önemi. Isı 

merkezinin büyüklüğü, yeri ve kısımları. Boru şebekeleri 

ve özellikleri. Boruların yerleştirilmesi için kullanılan 

kanallar ve özellikleri. Borularda uzama ve uzamayı 

alacak elemanlar, seçimi ve hesabı, yerleştirilmeleri ve 

boruların değişik alanlardan geçirilmesi. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

8  Arasınav    

9 

 İzolasyon malzemeleri ve boru izolasyonu. İkincil ısı 

merkezleri ve uygulama şekilleri. Merkezi ısıtma 

sistemlerinde çalışma sıcaklığı ve basıncının tahmini. 

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde şebeke hesapları ve 

uygulama . 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

10 

 Kızgın sulu ısıtma sistemleri ve şebeke hesabı. 

Uygulama  
Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

11 

 Kızgın yağlı ısıtma sistemleri ve hesapları. Buharlı 

sistemler, kondenstoplar ve seçimi, buhar hattı güvenlik 

elemanları ve özellikleri, kondens hatları, kondens hesabı. 

Uygulama. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

12 

 Buharlı sistemlerde şebeke hesabı ve uygulamalar Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

13 

 Sistem optimizasyonu ve değişik ısıtma sistemleri için 

hesap ve uygulamalar. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

14 

 Merkezi ısıtma sistemi hesap ve projelendirme esasları ve 

değişik uygulamalar. 

Teorik Anlatım, Video 

gösterimi, Soru ve 

Cevap, Ödev 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
J. C. Mackenzie-Kennedy, District Heating, Pergamon Press, New York, 

1988 

Diğer Kaynaklar  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav 40 

Kısa Sınav  

Ödev, Proje  

Yarıyıl Sonu Sınavı 60 

Toplam 100 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Matematik, fen ve kimya bilgilerini uygulama becerisi  x    

2 Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama x     

3 
İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı yada süreci 

tasarlama becerisi x     

4 Disiplinler arası çalışabilme becerisi    x  

5 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi x     



6 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma   X   

7 İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma    X  

8 
Mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için 

geniş kapsamlı eğitim   x    

9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve uygulayabilme becerisi x     

10 Çağın sorunları hakkında bilgi  x     

11 
Mühendislik tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve 

modern araçları kullanabilme becerisi 
  x   

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

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

 

Ders Dışı 

Ödev 20 

Araştırma  16 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 10 

Diğer Faaliyetler  10 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 2 

Yarıyıl Sonu Sınavı  2 

Toplam İş Yükü 102 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 4 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Central Heating Systems MM455 Turkish Optional  3+0 3 4 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

The aim of the course is to teach the formation of thermal energy, distribution of 

thermal energy system, selection of system equipments and control systems, 

calculation of various design systems and necessary and sufficient information for 

projecting of central heating system. 

Course Learning Outcomes 

1. To be able to determine the formation, sources and feasibility studies of thermal 

energy. 

2. To be able to select, calculate and define appropriate parameters for thermal 

energy distribution. 

3. To be able to identify and identify the necessary control units, spare equipment. 

4. Evaluate and calculate alternative systems for central heating design 

5. To be able to solve the problems related to the installation and installation of 

different heating systems. 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  

Introduction to the course; Giving of contents, 

resources and measurement method to the students. 

The development of central heating systems, the 

current situation. Feasibility study for central heating 

system and considerations. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

2  

Cogeneration and trigeneration applications in central 

heating systems. Cycles used in cogeneration 

systems, their properties, effects on unit energy cost 

and selection of appropriate heat-power cycle. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

3  

Main parts of central heating systems. Heat center 

and equipment. Boilers as heat generators, heat 

exchangers. Concepts related to boilers. Boiler types, 

characteristics, selection of boilers, boiler equipment 

and their tasks. Heat exchangers and their properties 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

4  

The importance of heat storage in central heating 

systems, heat accumulators and account, fuel types 

and fuel preparation and storage systems. Heat carrier 

fluids and their properties, water and water 

preparation system as heat carrier fluid. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

5  

Waste gas chimneys, waste heat recovery and 

prevention. Pollutant emissions, sources, effects and 

emission control techniques. Compressed air 

preparation, pressurized water preparation systems. 

 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

6  

The importance of pressurization of the central 

heating system and the importance of pressure 

systems. Properties, types, equipment, selection and 

calculation of indoor and outdoor expansion 

warehouses. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

7  
Pumps and their properties. Pump selection and 

precaution. The size, location and portions of the heat 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

EK-1 

  



center. Pipe networks and their properties. Channels 

and their properties used for the placement of pipes. 

Selection of elongation and elongation elements, 

selection and account, placement of pipes and passing 

of pipes through different areas. 

Question and Answer, 

Homework 

8  Midterm  

9  

Insulation materials and pipe insulation. Secondary 

heat centers and application forms. Estimation of 

working temperature and pressure in central heating 

systems. Network calculations and applications in hot 

water heating systems. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

10  
Hot water heating systems and network account. 

Application 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

11  

Hot oil heating systems and calculations. Steam 

systems, steam trap and selection, steam line safety 

elements and features, condensate lines, condensate 

account. Application. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

12  Network account and applications in steam systems 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

13  
System optimization and calculations and 

applications for different heating systems. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

14  
Central heating system calculation and projecting 

principles and different applications. 

Theoretical Lecture, 

Video presentation, 

Question and Answer, 

Homework 

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes J. C. Mackenzie-Kennedy, District Heating, Pergamon Press, New York, 

1988 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types 
Contribution 

Percentage 

Midterm 40 

Assignments/ Projects 0 

Final 60 

Total 100 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application  x    

2 Experimental design, analyze and interpretation of results x     

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills x     

4 The ability to work interdisciplinary    x  

5 Identify engineering problems, formulating and solving x     

6 An understanding of professional and ethical responsibility   X   



7 Communicate effectively in English and Turkish    X  

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension  x    

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application x     

10 Information about contemporary issues x     

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques    x   

ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 42 

 

Out of-Class 

Assignments 20 

Research  16 

Class Preparation and  After Class Study 10 

Other Activities  10 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

2 

Final 2 

Total Workload  102 

Total Workload / 25.5 (h) 4 

Course ECTS Credit  4 

 

 

 


