
Sağlıklı Okullar 
Platformu



İç hava kalitesi, solunum sağlığı ve COVİD-19 gibi bulaşıcı 

hastalıkların yayılması ile doğrudan ilişkilidir. Düzgün 

havalandırılan okullarda öğrencilerin sınav sonuçlarının %17 

daha yüksek olduğu bilimsel veriler ile kanıtlanmıştır. 1

Ekobina Sağlıklı Okullar Platformu iç ortamda istenilen konfor 

şartlarının sağlanması ve işletme maliyetlerinin azaltılması için 

gerekli olan karar desteğini sağlayarak enerji verimlilik 

hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.

Tanıştıralım, 
“Ekobina Sağlıklı 
Okullar”

1 Student Health And Academıc Performance Quick Reference Guide, United States 
Environmental Protection Agency



Sağlıklı Eğitim Ortamları
Okullardaki eğitim kalitesi, iç hava kalitesi ve termal konfordan 

derinden etkilenmektedir. Yüksek karbon dioksit miktarı ve 

nem oranı iç hava kalitesinin düşmesine sebep olarak, 

öğrencilerin sağlığı ve öğrenim performansını olumsuz etkiler.

Ekobina Sağlıklı Okullar Platformu geri bildirimler, öneriler ve 

otomatik müdahaleler ile öğrenim ortamlarının hava kalitesi 

ve ısıl konforunun yükseltilmesi ve aşırı enerji kayıplarının 

önlenmesinde okul personeline yardımcı olur.

Enerji Verimliliği
Çoğu okulda, okul yönetimi ve işletme ekibi konforlu eğitim 

ortamı ve enerji tasarrufu ikilemi ile yüz yüzedir. İşletme 

ekibinin zorlu görevi, okulların değişken ısı ihtiyacını kısıtlı 

kontroller aracılığı ile karşılamaktır. 

Okul yönetimi ise en uygun eğitim ortamını sunarken işletme 

giderlerinin en aza indirilmesini bekler.



İç Hava Kalitesi

Okul personeli ve öğrenciler çoğu zaman iç hava kalitesinin 

düşük olduğunun farkına varamayabilirler, bu nedenle yeterli 

havalandırma ve iç hava kalitesinin izlenmesi bu durumlardan 

kaçınmak için önemlidir.

Diğer yandan, gerek olmayan durumlarda okulun farklı 

mahallerinin havalandırılması özellikle soğuk kış aylarında 

konforsuzluk ve aşırı enerji kayıplarına sebep olmaktadır.

Isıtma Sistemlerinin Verimliliği

Çoğu zaman, okulun teknik işletme parametreleri ile ilgili 

işletme personeline yeterli bilgi verilmemekte ve 

verimsizliklere yol açan sorunların tespiti için kendilerine geri 

bildirim yapılmamaktadır.

Okul yönetimi faturalarda sürpriz rakamlar ile 

karşılaşabilmektedir ve bu konudan ancak fatura döneminin 

sonunda haberdar olabilirler.

Sistemlerin, değişken iç ortam konfor gereksinimlerine doğru 

yanıt verebilmesi için sürekli kullanıcı müdahalesi 

gerekmektedir.

Merkezi ısıtma sisteminin sabit besleme sıcaklığı veya dış hava 

kompanzasyonu ile çalışması konforsuzluk, aşırı ısıtma veya 

normalin üzerinde ısı kayıplarına yol açabilmektedir.

Pencerelerin farkında olmadan açık bırakılması aşırı 

tüketimlere yol açmaktadır.

Doğal havalandırma ve pencerelerden gelen soğuk hava akışı, 

termostatik vanalarda yanlış sıcaklık okumasına sebep olarak, 

konforsuzluk veya verimsizliklere sebep olabilmektedir.

Okullarımızda Neleri 
Geliştirebiliriz?



Ekobina Sağlıklı Okullar 
öğrenciler, öğretmenler ve 
velilere nasıl yardımcı olur?

Öğretmenler, görevliler ve öğrencileri iç 

hava kalitesi konusunda bilgilendirir ve 

nesnelerin interneti (IoT) sensörlerinden 

toplanan veriler yardımıyla pratik önerilerde 

bulunarak sağlıklı eğitim ortamlarının 

sağlanmasına ve eğitim kalitesinin 

yükseltilmesine yardımcı olur,

Velilere, çocuklarının öğrenim ortamının 

sağlığını ve hava kalitesini takip etme 

imkanı sağlar,

Kullanıcı talepleri ve geri bildirimlerine 

göre, ısıtma sistemini kullanıcı müdahalesi 

olmadan kontrol eder,

Aylık tüketimleri tahmin ederek ve enerji 

tasarrufu önerileri sunarak sürpriz 

faturaların önlenmesine yardımcı olur,

İç hava kalitesi sensörleri ve akıllı vanaların 

entegre çalıştırılması ile termostatik 

radyatör vanalarının hatalı çalışmasını önler,

Aşırı ve gereksiz tüketimlerin önlenmesi 

adına açık pencerelerin kapatılması 

uyarısında bulunur.



Gerçek zamanlı veri sağlama ve kullanıcının 
belirleyeceği göstergeler üzerinden otomatik 
raporlama,

Enerji tüketimlerinin azaltılması için, ısıtma sistemi 
işletme parametrelerinin, model ve veri tabanlı 
analizler yardımıyla belirlenmesi,

Konforsuzlukların azaltılması için talep ve ısı 
üretiminin entegre çalışması,

Beklenmedik işletme gereksinimleri oluşması 
durumunda, teknik personelin ve okul yönetiminin 
bildirim, uyarı ve öneriler ile bu konuda 
bilgilendirilmesi.

Ekobina Sağlıklı Okullar 
işletme ekibi ve okul 
yönetimine nasıl yardımcı 
olur?



Hedefe ulaşmak için 
                         Sağlıklı Okullar 

Servisler

Saha Ekipmanı 
Gereksinimleri

• Her Mahal bir iç hava kalitesi sensörü,

• Her okul için bir LoRa ağ geçidi,

• Her radyatör için bir akıllı termostatik vana,

• Isı merkezi için LoRa bağlantılı bir ısı sayacı.

İzleme ve geri bildirim servisi

İç hava kalitesi desteği
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