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TTMD, “Uluslararas› Yap›da Tesisat
Teknolojisi Sempozyumu”nun
9.’sunu Gerçekleﬂtirdi
ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i
taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen
“Uluslararas› Yap›da Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu”nun 9’uncusu, 3 - 5 May›s tarihleri
aras›nda, ulusal ve uluslararas› kuruluﬂlar›n
destekleriyle, yurtiçi - yurtd›ﬂ› üniversite ve firma
temsilcilerinden
oluﬂan
500
civar›nda
kat›l›mc›yla ‹stanbul The Marmara Hotel’de
gerçekleﬂtirildi.

T

Sempozyum Yürütme Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr.
Abdurrahman
K›l›ç’›n
“Hoﬂgeldiniz”
konuﬂmas›yla baﬂlayan aç›l›ﬂ töreninde s›ras›yla;
TTMD Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cafer Ünlü,
‹spanya ATECYR’den Juan Jose Quixaro, ‹MSAD
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan Turan, ‹SK‹D
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Nedim Zalma, ISKAV
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Metin Duruk, MMO
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali Ekber Çakar, MTMD
Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹smet Mura, DOS‹DER
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. Celalettin Çelik ve
‹ZODER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sedat Ar›man
konuﬂma yapt›.

ISK Sektörünün Uzmanlar›
Sempozyum’da Buluﬂtu
“Binalarda Enerji Kullan›m›” konu baﬂl›¤›nda
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan kat›lan uzman
konuﬂmac›larla; depremden yang›na, ›s›
yal›t›m›ndan iklimlendirme çal›ﬂmalar›na, enerji
tasarrufundan at›k enerjinin geri kazan›m›na ve
hijyene kadar pek çok konunun bilimsel ve teknik
oturumlarda tart›ﬂ›ld›¤› 9. Uluslararas› Yap›da
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, sektör profesyonelleri için önemli bir platform sa¤lad›.
11 farkl› baﬂl›k alt›ndaki teknik oturumlarda
bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin yans›t›ld›¤›
bildirilerin sunuldu¤u sempozyumda; 4 seminer,
bir forum ve iki panelin yan› s›ra kat›l›mc›lara
yönelik seminer ve kurslar da yer ald›.

Konferans Konuﬂmac›s› Necdet Pamir’in
"Küresel Enerji Politikalar› ve Türkiye" konulu
konuﬂmas›n›n
ard›ndan
sempozyum
oturumlar›na geçildi.

50’den fazla bildirinin yer ald›¤› sempozyumda;
›s›l konfor, havaland›rma ve so¤utma alanlar›nda
bilinen konulara farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n
getirilece¤i bildiriler yan›nda, tesisat teknolojisindeki son geliﬂmelerin ele al›nd›¤› bildiriler
de bulunuyor. Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan problemlerin tart›ﬂ›lmas› yönünde yap›m ve iﬂletme
konular›nda uzman konuﬂmac›lar›n davet edildi¤i sempozyumda, uygulama konular› öncelikli
ele al›nan konular aras›nda yer ald›.
Sempozyum kat›l›mc›lar›; Binalarda Enerji
Performans Yönetmeli¤i ve HVAC Sistemlerinin
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Enerji Verimlili¤i Kanunu, buna ba¤l› olarak
yay›nlanan Sanayi ve Bina Enerji Performans
Yönetmelikleri ﬂu an yürürlüktedir. Ancak, BEP
Yönetmeli¤i 1 Nisan 2010’da de¤iﬂikli¤e
u¤ram›ﬂt›r. De¤iﬂen en önemli madde ise
kamuoyunu da yak›ndan ilgilendiren Bireysel
Is›tma ve Merkezi Is›tma Sistemi konusudur.
Daha önce 1000 metrekare’nin üzerindeki
yap›larda merkezi sistem zorunlulu¤u varken bu
de¤er ﬂimdi 2000 metrekare’ye yükseltilmiﬂtir.
‹çeri¤i ve uygulamada karﬂ›laﬂacak sorunlar
nedeni ile sektörde yo¤un bir ﬂekilde tart›ﬂ›lan
bu
konuyu
sempozyum
kapsam›nda
düzenledi¤imiz bu panelde bakanl›k ve ilgili sivil
toplum kuruluﬂlar› yetkilileri ile tart›ﬂma ve
görüﬂlerimizi iletme imkan› bulaca¤›z” diye
konuﬂtu.
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
ﬁube Müdürü Murat Bayram, yapt›¤› sunumda, 1
Nisan’da
BEP
Yönetmeli¤i’nde
yap›lan
de¤iﬂimleri özetledi.
Buna göre;
• Yönetmeli¤e, kullan›m alan›, önemli tadilat ve
denetim yapacak kurumlar bilgisi eklendi.
• Yeni yap›lacak binalarda 12 ba¤›ms›z bölüm
ve/veya 2.000 m2 üzerinden merkezi ›s›tma
zorunlulu¤u getirildi.
• 250 m2 üzerindeki mekanlarda bireysel ›s›tma
sistemlerinin yo¤uﬂmal› veya entegre ekonomizerli sistem olmas› gerekiyor.
• Brülörler ile ilgili düzenleme yeniden
s›n›fland›r›ld›.
• 2000 m2 üstündeki konut d›ﬂ› alanlarda
merkezi s›cak su kullan›m› zorunlu hale getirildi.
• Yeni yap›lacak binalarda enerji kimlik belgesi
denetimi getirildi. 1 Temmuz 2010’dan itibaren
enerji kimlik belgeleri verilmeye baﬂlanacak.
Enerji kimlik belgesi geçerli kullan›c› ad› olan
BEP-TR kullan›c›lar› (Bakanl›k, yerel yönetimler,
akredite olmuﬂ serbest müﬂavirler, enerji

Gelece¤i ve Beklentiler konulu panellerde enerji
verimlili¤i ve HVAC sistemlerinin gelece¤ini,
inﬂaat sektörünü ilgilendiren “Yurtd›ﬂ› Mekanik
Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Aras› Farkl›l›klar”
konulu forumda ise mekanik tesisat sektörünün
durumunu tart›ﬂma imkan› buldular.
TTMD’nin en önemli organizasyonlar›ndan biri
olan ve HVAC’de enerji verimlili¤i ve tesisat
konular›n›n
yo¤unlukla
tart›ﬂ›ld›¤›
Sempozyumun Baﬂkanl›¤›’n› TTMD Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Cafer Ünlü üstlenirken,
Sempozyumun
Yürütme
Kurulu
ise
Abdurrahman K›l›ç baﬂkanl›¤›nda Abdullah
Bilgin, Ahmet Ar›soy, Cafer Ünlü, Erdinç Boz ve
Rüknettin Küçükçal›’dan oluﬂtu.
Sempozyum’da BEP Paneli
Uluslararas›
Yap›da
Tesisat
Teknolojisi
Sempozyumu kapsam›nda düzenlenen en önemli panel ise, 5 Aral›k 2009’da TTMD katk›lar›yla
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konan
ve 1 Nisan 2010’da revize edilen Binalarda Enerji
Performans› (BEP) Yönetmeli¤i’nin içerik ve
uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n›n kapsaml›
olarak tart›ﬂ›ld›¤› panel oldu.
4 May›s tarihinde gerçekleﬂtirilen, TTMD Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Cafer Ünlü’nün yönetti¤i panele,
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
ﬁube Müdürü Murat Bayram, Enerji Bakanl›¤›
Temsilcisi Erdal Çal›ko¤lu, TTMD ad›na Abdullah
Bilgin ile ‹ZODER (Is›, Su, Ses ve Yang›n
Yal›t›mc›lar› Derne¤i) Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Sedat Ar›man, DOS‹DER (Do¤algaz Cihazlar›
Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Celalettin Çelik, KBSB (Kazan ve
Bas›nçl› Kaplar Sanayicileri Birli¤i Derne¤i)
Baﬂkan› Ali Eren ve MMO ‹zmir ﬁubesi Yönetim
Kurulu Sekreteri Melih Yalç›n kat›ld›.
TTMD Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cafer Ünlü BEP
ile ilgili olarak; “Ülkemizde 2007 y›l›nda ç›kar›lan
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mevzuat› ile uyum sa¤land›¤›n›, yenilebilir enerji,
kojenerasyon ve ›s› pompalar›na asgari uygulama yükümlülü¤ü getirildi¤ini, iﬂletme ve bak›m
prosedürünün de netleﬂtirildi¤ini aç›klad›.
TTMD ad›na BEP ile ilgili görüﬂleri dile getiren
Abdullah Bilgin, “Biz TTMD olarak BEP yönetmeli¤inin ülkemizi 2020’lere taﬂ›yacak olarak
gördü¤ümüz için, müzakere sürecinden
baﬂlayarak merkezi ›s›tmadan yana tav›r ald›k,
binalar›n parça parça ›s›t›lamayaca¤›, yap›n›n
tamam›n›n bir bütün oldu¤unu savunduk. Sorun,
az ›s›nana az, çok ›s›nana çok ›s›nma pay›
verilmiyor olmas›, merkezi ›s›tman›n belirli konfor ﬂartlar›n› yerine getirememesi iken, çözüm
binalar›n ba¤›ms›z giderlerini ölçülmesi olarak
belirmektedir. Bina tiplerine göre binalardaki
konfor fark› faturalara yans›yacak, böylece
merkezi ›s›tma sistemleri tek elden tek bir sistemle yönetilmesi ile enerji etkinli¤inde fark
yarat›lacakt›r“ aç›klamas›n› yapt›.
Bilgin, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon
aç›s›ndan BEP’in yetersiz kald›¤›n› vurgulayarak,
dünyan›n vizyonuna uyamad›¤›m›z›, BEP’teki 1
Nisan de¤iﬂimlerinin bireysel ›s›tman›n önünü
açt›¤›n› ve amac›ndan uzaklaﬂt›¤›n› da belirtti.
Abdullah Bilgin, TTMD olarak Yönetmeli¤in ve
uygulamada yaﬂanan sorunlarn takipçisi olacaklar›n› da vurgulad›. DTK

verimlili¤i dan›ﬂmanl›¤› firmalar› ve uzmanlar› Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlar›)
taraf›ndan BEP-TR üzerinden verilecek.
Murat Bayram, Enerji Kimlik Belgesi’nde yap›lan
de¤iﬂimleri özetlerken, “Düzenleme tarihinden
itibaren 10 y›l geçerli olacak EKB, EKB verme
yetkili kurum/kiﬂi taraf›ndan düzenlenecek, ilgili
idare taraf›ndan onaylanacak ve bir nüshas› bina
giriﬂinde görünür bir noktaya as›lacak. EKB’nn
binan›n tamam› için haz›rlanmas› ﬂartt›r, ancak
istenirse
ba¤›ms›z
bölümler
için
de
haz›rlanabilir“ aç›klamas›n› yapt›. “Bir binan›n
enerji performans›n›n belirlenebilmesi için;
binan›n metrekare baﬂ›na düﬂen y›ll›k enerji
tüketiminin saptanmas›, bu de¤ere göre CO2
sal›n›m›n›n hesaplanmas›, bu de¤erin referans
bina ölçütleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve k›yaslamaya
göre A-G grubundan s›n›fland›rma yap›lmas›
gerekmektedir“ diyen Bayram, D s›n›f› alt›nda
kalan yeni bina yap›m›n›n da yasakland›¤›n› ifade
etti.
Enerji Bakanl›¤› Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi
yetkilisi Erdal Çal›ko¤lu, yapt›¤› konuﬂmada, 90’l›
y›llardan sonra enerji tasarrufunun önem
kazand›¤›n›, AB toplulu¤unun 1998-2007 y›llar›
aras›nda ciddi bir kaynak ay›r›m› ile enerji
yo¤unlu¤u dengesini kurdu¤unu ifade ederek,
“Bizim de çok h›zl› olarak israf, yal›t›m
yetersizli¤i ve verimsiz araç kullan›m›ndan kaynaklanan enerji tasarrufundaki karadeliklerimizi
kapatmam›z gerekiyor“ dedi. Bu noktadan
hareketle ’Binalarda Enerji Performans›
Yönetmeli¤i’nin haz›rland›¤›n› belirten Çal›ko¤lu,
BEP
Yönetmeli¤i’nde
yap›lan
de¤iﬂiklik
odaklar›n› da özetledi. “Temel ilkenin bütüncül
yaklaﬂ›ma geçiﬂ“ oldu¤unu vurgulayan Erdal
Çal›ko¤lu, yap›sal ve somut hükümler ile
metinsel uyum sa¤land›¤›n›, yönetmeli¤e uygulanabilir ﬂeffafl›k getirildi¤ini, merkezi ›s›tma
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