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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

ICCC 2018:

5. IIR Sürdürülebilirlik ve Soğuk Zincir Konferansı

ICCC Konferansı, ilk kez 2010
yılında Fransa’da yapıldı. İki yılda
bir düzenlenen konferans,
Birleşik Krallık ve Yeni
Zelanda’nın ardından bu kez
Çin’in başkenti Pekin’de
yapılacak.
6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında
soğuk zincir alanının uzmanlarını
bir araya getirecek olan
konferansın hemen ardından,
9-11 Nisan tarihleri arasında Çin
Soğutma Fuarı ziyaret
edilebilecek.
ICCC 2018 soğutma alanında

sürdürülebilirlik, soğuk zincir,
iklimlendirme ve ısı pompaları
konularında yenilikleri, verimli
çözümleri ele alacak.
Konferans, 200’e yakın
uluslararası araştırmacı,
endüstri lideri ve soğuk zincir
çözüm ortağını bir araya
getirecek. Konferans
gündeminde gıda, ilaç
endüstrileri başta olmak üzere
tüm uygulama alanlarında en son
teknolojik gelişmeler ve pazar
eğilimleri konuları olacak.

Pakistan 25. HVACR Konferansı ve Fuarı
5-7 Nisan 2018 tarihleri
arasında İslamabad’da
gerçekleştirilecek PAKISTAN
HVACR Konferansı ve Fuarı’nın
konferans programı ASHRAE
Kuzey Pakistan Bölümü ile
Pakistan HVACR Topluluğu
İslamabad Bölümü işbirliğinde
organize ediliyor.
Türkiye’nin de Milli Katılım ile
yer aldığı Lahor’da geçtiğimiz yıl
yapılan Pakistan 24. HVACR
Konferansı ve Fuarında yapılan
ziyaretçi anketinde, 2018’deki
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fuara katılacağını beyan eden
ziyaretçi oranı %99 idi.
Üç gün süren konferans
programında teknik makaleler,
paneller ve endüstriyel
kuruluşların sunumlarından
oluşan toplam 6 oturum
düzenlenecek. Konferansa
200’den fazla kayıtlı delege
katılımı bekleniyor.
300’den fazla standı, 3,000’den
fazla profesyonelin ziyaret
etmesi bekleniyor.

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan,
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriXsilindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro
Control sistemi sayesinde, değişken gaz
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.
www.viessmann.com.tr

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri

BAŞKANDAN

Değerli Okurlarımız,

D

erneğimizin 25’inci kuruluş yıldönümünü
büyük bir mutlulukla kutlamaktayız. İkinci
25. Yılımızda sektöre, ülkemize ve dünyaya
hangi alanlarda, ne şekilde ve hep birlikte
katkılarda bulunabileceğimizin de heyecanı ve
kararlılığını yaşamaktayız. İkinci 25. Yılımızda
sektöre, ülkemize ve dünyaya farklı alanlarda ve
şekillerde, ama hep birlikte katkılarda bulunabileceğimizi biliyor ve bunun heyecanı ve kararlılığını
yaşıyoruz. Bu bağlamda, Dergimizi de yeni atılımlar
bekliyor. İçeriğini ve desenini mizanpajını teknoloji,
uygulama, bilim ve kurgulama bağlamında daha
dengeli ve her kesime hitap eder şekle getirmenin
etkin bir biçimde gerçekleşmesi konusunda sizlerin
de çok değerli görüşlerinizi almak istiyoruz. Bize
doğrudan görüş ve önerilerinizi doğrudan yazabilirsiniz.
Dernek olarak yeni yurtdışı bağlantılar kuruyor,
biraz farkına varılmadan ihmal edilmiş ilişkiler
varsa bunları da tekrar sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Çevre komşularımızın benzer kuruluşları
ile daha etkin işbirliklerine yönelik çalışmalarımız

sürüyor. Örneğin, CLIMAMED
Organizasyonun üstlenmiş
olduğumuz sekretarya görevi
kapsamında Akdeniz’in sadece
Fransa, İspanya ve İtalya gibi
ülkelerden ibaret olmadığını;
Akdeniz’in bir de karşı kıyısı
olduğunu bu ülkelerin bizlere iklim ve bina tipolojileri
konusunda yeni seçenekler
ve fırsatlar sunduğunu çeşitli
vesilelerle hatırlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda
doğu ülkelerine de uzanıyoruz. Doğu coğrafyasındaki
ülkelerin hemen hepsi ile temaslarımız ve işbirliği çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, XIII. TTMD
Sempozyumumuza birçok doğulu meslektaşımızı da
davet ettik. Sizleri de bu çok önemli etkinliğimize
bekliyoruz.
Bu vesile ile yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor,
12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da
İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem ve Çözümleri
ana temasıyla gerçekleştireceğimiz XIII. Uluslararası
Sempozyumumuzda görüşmek üzere en derin sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Birol Kılkış
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Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına,
Teknik Yayın No: 33

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir.
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler,
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.
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içerisinde söylemlerin tekrarından
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kurumsallaşma yönünde bir adım
atmak istedik.”
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Yılında TTMD” temasıyla 27-29 Ekim
2017 tarihleri arasında Divan Otel
Gaziantep’te gerçekleştirildi. TTMD
Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, TTMD üyesi olan sektör
dernek başkanları, alanında uzman
mühendisler ve çok sayıda TTMD
üyesinin katıldığı çalıştayın açılış
konuşmasını yapan TTMD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven
Çilingiroğlu, TTMD’nin 25.yılını kutlandığı bu dönemde, TTMD Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme
Projesi adı altında bir strateji raporu
hazırladıklarını belirterek şöyle
devam etti: “Hedefimiz, TTMD’nin
geçmiş 25 yılı ışığında gelecek
dönem yönetimlerine yol haritası
belirlemek. Bu projeyle amacımız
TTMD’nin üyeleri arasındaki iletişimi

10

TTMD DERGİSİ

KASIM - ARALIK 2017

geliştirmek ve üyelerin TTMD’deki
performanslarını artırıp, sektöre
yön verirken daha etkin rol oynamasını sağlamaktır. Düzenlediğimiz
bu çalıştay projemizin ilk adımıdır.
Geçmişte yapılan tüm çalışmalar
bizim için çok değerli hazinelerdir.

Açılışta konuşan ISKAV Yönetim
Kurulu Başkanı Vural Eroğlu,
İklimlendirme sektörünün tarihçesi
hakkında kısa bir sunum yaptıktan
sonra TTMD’nin kuruluşundan
itibaren tesisat sektörü için önemine değindi. Eroğlu, ISKAV ve
TTMD ilişkilerinin başarılı şekilde
yürüdüğü belirterek önümüzdeki 25
yıllık dönem için görüşlerini aktardı.
Daha sonra konuşan İSKİD Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Yönet ise
İSKİD Üyeleri ve Komisyonlarının
görüşlerini aktardı. Yönet, TTMD’nin
bu sektörde önemli bir lokomotif
olduğunu belirterek TTMD’de olacak
gelişmelerin tüm sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.
MTMD adına bir konuşma yapan
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli,
kurumsallaşmanın artması yönünde
gayretlerin önemli olduğunu söyleyerek, sektörün problemlerine
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ipuçlarının paylaşılması, önceliklendirme ile enerji ve odaklanmanın
doğru konulara yönlendirilmesi,
farklı perspektif ve güçlü sorular ile
katılımcıların bakış açılarının ‘Gelecekteki İletişim Stratejisine’ doğru
yönlendirilmesi ve/veya zenginleştirilmesidir” dedi.

değindi. Çelimli, özellikle sözleşmelerde yaşanan sıkıntılar yüzünden
müteahhitlerin zor durumda
kaldığına dikkat çekti. İSİB Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Poyraz ise,
İklimlendirme Meclisi olarak TTMD ile
işbirliği içinde çalışmaktan memnun
olduklarını ve TTMD’nin sektör için
çok önemli bir konumda olduğunu
söyledi.
Çalıştayın açılış sunumunu yapmak
üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Macit
Toksoy, bütünleşik performans
bakış açısı ile öneriler konulu bir
paylaşımda bulundu. Toksoy ilk
olarak profesyonel meslek insanı
örgütlerinin misyonlarını aktardıktan
sonra; bütünleşik performansı, bir
projenin düşünsel başlangıcından
sonuna kadar projenin içinde yer
alan, projenin gelişimini etkileyen,
çevresel etkileşimler de dahil
her türlü bileşen ve sistemin
performanslarının bileşkesi olarak
tanımladı. Bu bağlamda TTMD’nin
bütünleşik performans bileşenlerini
sıralayan Macit Toksoy; TTMD’nin
ilk 25 yıl yaptıklarına değindikten
sonra ikinci 25.yılda eğitim, mesleği
geliştirme, akreditasyon, mesleki
denetim, üyelik geliştirme, kaynak
yaratma, ulusal ve uluslararası
kurumlarla işbirliği, dernek mevzuatının gözden geçirilmesi gibi başlıklar hakkında tavsiyelerde bulundu.
TTMD “Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme” Projesi kapsamında
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Çalıştay Moderatörlüğünü yürüten
Figen Görücü projeyi tanıtan
bir sunum yaparak, hedeflerinin
TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında
gelecek 25 yılı için marka iletişim
yol haritasını belirlemek olduğunu
söyledi. Görücü, marka iletişimini
anlık bir faaliyetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuçları ölçülen
ve sürekli gelişen bir süreç olarak
tanımladı.
Projenin ilk fazı olan çalıştayda,
TTMD kurum kültürünü tanımak
ve tanımlamak; katılımcıların
maksimum bilgi paylaşacakları ve
ilgi gösterecekleri bir platform
yaratmayı hedeflediklerini belirten
Figen Görücü: “Çalıştaydaki temel
amacımız katılımcılık ile strateji
konusundaki güçlü yön ve gelişim
alanlarının belirlenmesi, stratejinin
performansa dönüşmesi adına kilit

72 katılımcının yer aldığı çalıştayda
5 oturum gerçekleştirildi. İlk 3
oturumda “Mevcut Durum Analizi”
kapsamında; TTMD’nin “Geçmişten
Bugüne Yaptıklarından Aldığı Dersler”, “Kurum Kültürü ve Değerleri”
konularında grup çalışmaları yapıldı.
Son iki oturumda ise “STK Olarak
Makro Bakış açısı ile TTMD’nin
Gelecekte Sektördeki Rolü ve
Öncelikleri”ni belirlemeye yönelik,
katılımcıların görüş ve önerileri
alındı.
Çalıştayın kapanış konuşmasını
yapan TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise,
çalıştayın hazırlanmasında emeği
geçenlere, sektöre ve katılımcılara
teşekkür etti. Kılkış ayrıca yeni
açılan TTMD Gaziantep Temsilciliği
görevinin üstlenen Mehmet Cihan
Beyhan’a bir teşekkür belgesi takdim etti.
TTMD 2017 Çalıştayında son gün,
profesyonel rehber eşliğinde Gaziantep sokakları, Bakırcılar Çarşısı ve
dünyaca ünlü mozaikleriyle Zeugma
Müzesi gezildi.

ASHRAE İkinci Gelişen Ekonomiler Konferansı Yapıldı

ASHRAE tarafından düzenlenen
İkinci Gelişen Ekonomiler Konferansı
10-11 Kasım 2017 tarihlerinde,
Hisdistan’ın Yeni Delhi kentinde,
ISHRAE ve ASHRAE India Chapter
ortak ev sahipliğinde yapıldı.
ASHRAE Başkanı Bjarne Olesen ve
Peter Simmonds’un da katıldığı bu
toplantının ilk konuşmasını ASHRAE
önceki dönem başkanlarından
Tom Lawrence yaptı, konuşmanın
konusu “Gelişen Ekonomilerin Akıllı
Kentlerinde Enerji Esnekliği ve
Sürdürülebilirlik”ti. İkinci davetli
konuşmacı olarak katılan TTMD
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Birol Kılkış ise “Ekserji Akılcı Kentlerde Hidrojen Ekonomisi” konulu
bir sunum yaptı. Kılkış, sunumunda
güneş ve rüzgâr enerjisinin kesikli
olmasının ve değişken olmasının
mahzurlarının giderilebilmesi için
hidrojen üretilerek depolanması ve

kent bölge enerji sisteminin hidrojen enerjisi üzerine kurgulanmasını
anlattı. Birol Kılkış ayrıca böyle bir
kentin atıklarından üretilen biyogaz
ve -bölgede varsa- düşük entalpili
jeotermal enerji desteği ile Net-sıfır
Ekserjili Kent Tasarımının olabilirliği
üzerine Ankara’da 200000 kişilik

yeni bir yerleşim plan konsepti
üzerinde bilgiler aktardı.
Toplantıya, başta Hindistan, Mısır,
Malezya, Türkiye, Katar, Tayland,
İrlanda ve Çin olmak üzere toplam
12 ülkeden 200’ün üzerinde bilim
adamı, HVAC üreticisi, uygulayıcı
ve proje mühendisi katıldı.
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TTMD’nin “HVAC Tasarım Esasları Kursu”
Kayıtları Başladı
ASHRAE HVAC Fundamentals
ve CIBSE Guide A Environmental
Design ciltleri esas alınarak tesisat
mühendislerine TTMD bünyesinde bir ders programı açılacak.
Eğitim, 9 Ocak-15 Mart 2018
tarihleri arasında TTMD İstanbul
Temsilciliği’nde Prof. Dr. Ahmet
Arısoy tarafından verilecek. En az
20, en fazla 30 kişi ile sınırlı olan
kurs ücretleri ise 2500 TL (TTMD
üyelerine indirimli fiyat 2000 TL)
olarak belirlendi.
Dersler; akşam saatlerinde (18.0021.00) haftada 2 gün (Salı, Perşembe) üçer saat olarak kurgulandı.
Toplam 10 hafta sürecek kursta,
lisans düzeyinde HVAC sistemleri
tasarımının temelleri anlatılacak.
Benzer eğitimler ASHRAE bünyesinde olduğu gibi CIBSE bünyesinde
de veriliyor. Bu eğitimde bu iki
kuruluş örnek alınacak. Orijinal ders
notları İngilizce olacak, dersler ise
Türkçe anlatılacak. Derslerde uygulamalar ve kısa sınavlar yapılacak
ancak ders sonunda bir sınav yapılmayacak. Başarı değerlendirmesi
yapılmayacak, zira derslerin/kursun amacı sertifika vermek değil,
gönüllü katılım ve bilgi alışverişidir.
Katılım esas alındığından ders prog-

14

TTMD DERGİSİ

KASIM - ARALIK 2017

ramı sonunda iştirak edenlere birer
katılım belgesi verilecek. Kursta,
HVAC projelendirmesinin nasıl yapılacağı ve bunun dayandığı temel
bilgiler anlatılacak. Bu temel bilgiler
aynı zamanda yapım, işletme ve
bakım işleri için de gereklidir. Kısaca
bu kursta iklimlendirme alanında
çalışacak kişilere gerekli olan temel
bilgiler verilecek. Mekanik tesisat
alanında çalışan mühendislerin
büyük çoğunluğu lisans düzeyinde
mühendislik eğitiminde bu bilgileri
almamaktadır. Ancak meslek içinde
bu konulara eğilme imkânı bulabilmektedirler. Kurs programı bu
anlamda genç tesisat mühendisleri
için çok yararlı olacak.

Kimler Katılmalı?
• Tasarım becerisi kazanmak
isteyen mühendisler
• HVAC sektöründe yeni olan
mühendisler ve pratik deneyimi
olmayan yeni mezunlar
• Tasarımcılar
• Yeni yapılacak bir bina veya
onun HVAC sistemi konusunda
çalışan sistem işletmecileri
• HVAC tasarımı konusunu
anlamak isteyen mimarlar
• Satış mühendisleri, HVAC
cihaz temin edicileri ve HVAC

sistemlerinin esasları konusunda
temel bilgi edinmek isteyenler

İçerik
• Proje temel bilgileri
• Psikrometri
• İç ortam tasarım
koşulları, ısıl konfor
• İç hava kalitesi
• Havalandırma esasları
• Dış ortam tasarım
koşulları, iklim verileri
• Isıtma yükü hesapları
• Soğutma yükü hesapları
• Enerji tüketiminin hesabı
• Sulu sistemlerde temel
boru hesapları
• Havalı sistemlerde kanal tasarımı

Kayıt ve daha fazla bilgi için TTMD
İstanbul Temsilciliği ile irtibata
geçiniz:
0216 464 93 50
ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
www.ttmd.org.tr

TTMD & “IBPSA Türkiye” Başlangıç Toplantısı Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
ile IBPSA arasında gerçekleşecek
işbirliğinin ilk adımı 21 Ekim 2017
tarihinde Ankara Latanya Otel’de
yapılan toplantıyla atıldı. TTMD’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen ilk
toplantıya; TTMD Yönetim Kurulu
Üyeleri Prof. Dr. Birol Kılkış, Tuba
Bingöl Altıok, Kemal Gani Bayraktar,
Gökhan Ünlü, Kemal Gökay’ın yanı
sıra Alpay Akgüç, Arzuhan Burcu
Gültekin, Büşra Hepgüzel Açıkyol,
Can Güntürkün, Cihan Kayhan, Ece
Kalaycıoğlu, Efe Ünal, Erol Ergezen,
Figen Beyhan, Gökhan Tatlıdede,
Güher Kavcı, Gülsu Ulukavak
Harputlugil, İdil Ayçam, M. Zeki
Yılmazoğlu, Mehmet Çalışkan, Özgür
Öztürk, Semra Arslan Selçuk, Serhat
Seyar, Sinan Soğancı, Zerrin Yılmaz
katıldılar.
Toplantıda ilk olarak Gökhan
Ünlü, 25. Yılında TTMD’yi tanıtan
bir sunum yaptı. Ünlü, TTMD’nin
tarihçesini, lojistik imkanlarını,

düzenlediği ulusal ve uluslararası
etkinlikleri, yayınları, yurt içi ve yurt
dışı ilişkilerini anlatı. Ardından Ece
Kalaycıoğlu, BinSimDer adına bir
sunum gerçekleştirerek IBPSA’nın
misyon, vizyon ve hedefleri, etkinlik
ve faaliyet alanları hakkında bilgiler
verdi. TTMD-IBPSA Türkiye yeni
oluşumu için yapılan toplantıda
öncelikle oluşturulan komitenin
kendi sınırlarını ve görevlerini
tanımlaması hakkında görüş birliğine
varıldı. Bu bağlamda; komitenin
ilgilendiği konuların belirlenmesi
ve açıklanması, ilgili konularda
çalışanlara ulaşılması, simülasyon
ve modelleme kavramlarının birlikte
kullanılması, komitenin çalışma alanı
sınırları belirlenirken etkileşimde
bulunulacak paydaşların ve çalışma
konularına etkisi olan yerel yasa
ve yönetmeliklerin belirlenmesi gibi
maddeler kararlaştırıldı.
Komitenin hedefleri doğrultusunda
ilk olarak “Türkiye simülasyon den-

diğinde ne anlıyor?” sorusuna yanıt
aranırken, saptanacak hedeflere son
tarih, bütçe ve somut proje bazında
ulaşma gerekliliği öne çıkarıldı. Toplantıda komitenin görev ve sorumlulukları kapsamında; simülasyon
yapılan binaların izlenmesi, kullanıcı
davranışı hakkında daha fazla bilgi
edinilmesi, yazılım desteği verebilecek bir yazılım kütüphanesi oluşturulması, TTMD Akademi beşiğinde
yeni sertifikalı eğitimler sayesinde,
sektörde bilgili insan sayısının artırılması gibi konular gündeme alındı.
Toplantıda komitenin çalışmalarının,
oluşturulacak bir çekirdek kadro
ile yürütülerek, gerekli durumlarda
katılımcılardan destek alınması
şeklinde ilerlemesi kararlaştırıldı.
Duyuru ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, komitenin çalışma alanları ve
hizmetlerinin sektöre duyurulması
gerektiğine dikkat çekildi.
Toplantı sonunda, Komitenin
çalışmalarında kesişim yaşayacağı
paydaşların tespit edilmesi ve bu
paydaş grupların kesişimini yönetmek için sektör buluşma platformu
yaratılması konusunda fikir birliğine
varıldı.
KASIM - ARALIK 2017
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TTMD’den Anıtkabir’e Ziyaret
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Ankara İl Temsilciliği tarafından
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kapsamında düzenlenen “Anıtkabir
Ziyareti” 24 Ekim 2017 tarihinde
yapıldı. TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ve beraberindeki TTMD Heyeti, ilk olarak saygı
duruşunda bulundu.
Daha sonra Mozoleye çelenk bırakan
TTMD Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış,
Anıtkabir hatıra defterine şunları
yazdı: “Büyük Önderimiz Atatürk.
Kurduğun ve ilelebet bir güneş
gibi parlayacak olan Cumhuriyetin
yılmaz savunucuları olarak bizler,
Derneğimizin de kuruluşunun
25.yılını kutlamaktayız. Ebediyete
akıp gidecek olan her 25. yıllarla
Derneğimiz ülkemizin aziz varlığını,
tam bağımsızlığını, yerli üretimini,
yerli enerji kaynaklarını ve yerli
teknolojileri, çevreyi, tarımı ve ülke
güvenliğini korumaya ve geliştirmeye azimlidir.”
TTMD Heyeti son olarak Anıtkabir
merdivenlerinde hatıra fotoğraf
çektirdi.
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Temiz Oda Validasyonu ve Hijyenik Havalandırma Sistemlerinin Test ve
Doğrulanması Semineri Yapıldı
gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını
Hamit Mutlu’nun yürüttüğü seminere Ali Boylu konuşmacı olarak
katıldı.
TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Bursalı mühendislerin yoğun ilgi
gösterdiği seminer sonunda konuşmacıya teşekkür belgesi takdim
edildi.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Bursa İl Temsilciliği mesleki
eğitim çalışmaları kapsamında
Temiz Oda Validasyonu ve Hijyenik
Havalandırma Sistemlerinin Test
ve Doğrulanması konulu eğitim
semineri 14 Ekim 2017 tarihinde
MMO BAOB Konferans Salonu’nda

Sifonik Sistemler Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Adana İl Temsilciliği
tarafından düzenlenen Sifonik
Sistemler konulu eğitim semineri
21 Ekim Cumartesi günü MMO
Adana Şubesi Eğitim Salonu’nda
gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını
Haşim Alan’ın yürüttüğü seminere
M. Burak Akkaya konuşmacı olarak
katıldı. Seminerde bir sunum yapan
Akkaya, ilk bölümde konvansiyonel
drenaj ve sifonik drenaj sistemleri
hakkında bilgi verdikten sonra
yağmur yükü hesaplama ve doğru
deşarj noktası gibi sifonik sistem
tasarımında dikkat edilecek hususları anlattı. Farklı sistem yerleşimi
örnekleri veren konuşmacı, rüzgârın
sifonik sistemler üzerindeki etkilerine değindi. Katılımcılardan gelen
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soruların yanıtlandığı bölümün
ardından seminer konuşmacıya

teşekkür belgesi takdimiyle son
buldu.

Pompa Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler, Düşük Yatırım ve İşletme Maliyeti
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2017/18 eğitim
seminerlerinden ikincisi 21 Ekim
Cumartesi günü Ankara Latanya
Hotel’de yapıldı. Pompa Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler, Düşük
Yatırım ve İşletme Maliyeti konulu
eğitim seminerinin oturum başkanlığını Bahri Türkmen yürütürken,
Murat Emir seminere konuşmacı
olarak katıldı. Bir sunum yapan
Murat Emir, ilk olarak akıllı pompa
sistemlerini gücü kontrol etmek
olarak tanımladıktan sonra
pompanın doğru seçimi ve kontrol şeklinin önemini vurguladı.
Değişken devirli pompaların sabit
debili sistemlere uygulanabilirliği
ve sirkülasyon sistemlerinde fark

basınç uygulamasının daha fazla
görülme nedenlerini anlatan Emir,
daha sonra katılımcıların bu yöndeki sorularını yanıtladı.

Seminer sonunda TTMD Ankara
Temsilcisi Burak Akyaka, oturum
başkanı ve konuşmacıya teşekkür
belgesi takdim etti.

Binalarda Bütünsel Enerji Verimliliği ve Enerji Modelleme Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Samsun İl Temsilciliği ve
MMO Samsun Şubesi’nin ortaklaşa
düzenlediği Binalarda Bütünsel
Enerji Verimliliği ve Enerji Modelleme konulu eğitim semineri 21
Ekim Cumartesi günü MMO Samsun Şubesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Seminerin açılış
konuşmasını yapan MMO Samsun

Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir Gürkan, sadece binalarda
değil her alanda enerji verimliliğinin
çok önemli olduğunu ifade ederek
TTMD ile etkinlikler düzenlemekten
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Seminerde bir sunum gerçekleştiren İbrahim Çakmanus ise, bina-

larda enerji performans hedefleri,
enerji tüketimleri, bina kabuğu
enerji performansı, bina içi ısıtma
ve soğutma havalandırma tesisatları, bina enerji sağlayıcı sistemleri,
enerji simülasyonu, trijenerasyon
sistemleri hakkında teknik bilgiler
aktardı.
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Yangın ve Duman Kontrol Damperlerinde EN ve UL Standartları Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul Temsilciliği’nin
düzenlediği 2017/18 eğitim
seminerlerinden üçüncüsü 4
Kasım 2017 tarihinde Point Hotel
Taksim’de gerçekleştirildi. Yangın
ve Duman Kontrol Damperlerinde
EN ve UL Standartları konulu
eğitim seminerine Stefan Buchli
konuşmacı olarak katılırken,
seminerin oturum başkanlığını Dr.
Kazım Beceren yürüttü.
Sunumunun ilk bölümünde yangından korunmanın üç temel ayağını
inşaat, teknik ve işletme olarak
belirten Stefan Buchli, öncelikle
yangın durumunda yangın damperlerini en kısa sürede kapatmak
ve duman kaçış yollarından uzak
durmak gerektiğini söyledi. Buchli
Avrupa’da yangın damperi standartlarını ve özelliklerini anlattıktan
sonra, test örnekleri gösterdi.
Seminerin ikinci bölümünde konuş-

macı UL555 yangın damperleri
standardı ve UL555S duman damperleri standardı hakkında bilgi verdikten sonra katılımcılardan gelen
soruları yanıtladı. Seminer sonunda
oturum başkanı ve konuşmacıya
TTMD İstanbul Temsilciliği adına
teşekkür belgesi takdim edildi.

TTMD İstanbul Temsilciliği Carrier HAP Kursları Vermeye Devam Ediyor
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.01
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım
Programı kursu TTMD İstanbul
Ofis’inde verilmeye devam ediyor.
9-12 Kasım 2017 tarihlerinde
gerçekleşen ve 10 kişinin katıldığı
58. kursun eğitimi Mustafa Kemal
Sevindir ve Aziz Erdoğan tarafından verilirken; 30 Kasım-3 Aralık
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2017 tarihlerinde yapılan ve 10
kişinin katıldığı 59. kursun eğitimi
ise Mustafa Kemal Sevindir ve Nermin Köroğlu Isın tarafından verildi.
Carrier Hap programı eğitiminde
kursiyerlere 4 gün boyunca program hakkında genel bilgi, program
terminolojisi, proje detayları,

ekipman seçimi gibi konular detaylı
şekilde anlatıldı. Örnek proje ile
kişisel çözüm çalışmasının ardından
kursiyerler eğitmenler eşliğinde
sınav sorularını yanıtladı. Eğitim
kursu, İstanbul Temsilciliği tarafından katılımcılara sertifikalarını
takdiminin ardından son buldu.

Mekanik Tesisatta Commissioning Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2017-2018 Dönemi
ikinci Semineri 25 Kasım 2017
tarihinde Mekanik Tesisatta Commissioning konusunda gerçekleştirildi. İzmir My Plaza’daki seminere

Mak. Yük. Müh. İbrahim Çakmanus
konuşmacı olarak katılırken, oturumun başkanlığını Hakan Bulgun
yürüttü.
Seminerde bir sunum gerçekleştiren İbrahim Çakmanus ilk olarak
Commissioning nedir, neyi amaçlar

sorularına yanıt verirken daha
sonra Commissioning planlama
ve tasarım aşaması hakkında bilgi
aktardı. İkinci bölümde inşaat ve
işletme aşamalarını detaylı şekilde
aktaran Çakmanus, Commissioning
uygulama örnekleri sundu. Dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı
son bölümün ardından seminer,
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkür belgesi takdimiyle son
buldu.

Hastane Binalarında Mekanik Tesisat Yaklaşımları Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara İl Temsilciliği’nin
düzenlediği Hastane Binalarında
Mekanik Tesisat Yaklaşımları
konulu eğitim semineri 25 Kasım
Cumartesi günü Ankara Latanya
Hotel’de gerçekleştirildi. Hakan
Ercan’ın konuşmacı olarak katıldığı
seminerin oturum başkanlığını

Oktay Güven yaptı.
Seminer sunumuna ilk olarak
hastane mekanik sistemlerinin
amaçlarını anlatarak başlayan
Hakan Ercan, daha sonra akut
klinikler, yoğun bakım klinikleri,
ameliyathaneler, laboratuvarlar gibi
hastane birimlerini ve bu birimlerle
ilgili standartları paylaştı. Ercan,

farklı birimler için sistem alternatiflerini örnekleyerek ilgili tasarım
kriterleri hakkında detaylı bilgiler
aktardı. Seminer sonunda TTMD
Ankara Temsilcisi Burak Akyaka,
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkür belgesi takdim etti.
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TTMD İzmir İl Temsilciliği Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde TTMD Tanıtım
Semineri Gerçekleştirdi
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
İzmir İl Temsilciliği tarafından 22-23
Kasım 2017 tarihleri arasında
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
(MCBÜ) Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü’nde
normal ve ikinci öğretime yönelik
TTMD Tanıtım semineri düzenledi.
Etkinliğe TTMD Yönetim Kurulu
Üyesi Birol Yavuz, TTMD İzmir İl
Temsilcisi Ahmet Demir, TTMD
Komite üyelerimizden, Yrd. Doç.
Dr. Ziya Haktan Karadeniz, Seçkin
T. Erdoğmuş, Hakan Kocaova,
Burcu Karaman, Arslan Ç. Gürel,
Tolga Pala ve Sevda Atabay katıldı.
Makina Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte ilk olarak

TTMD tanıtım filmi öğrencilere
izletildi. Ardından, TTMD Yönetim

Bina Enerji Analizi Yazılımları ve Kullanım Alanları
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Adana İl Temsilciliği tarafından
düzenlenen Bina Enerji Analizi
Yazılımları ve Kullanım Alanları
konulu eğitim semineri 25 Kasım
Cumartesi günü MMO Adana
Şubesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Oturum Başkanlığını Ufuk Yeni’nin
yürüttüğü seminere TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Gökhan Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Gökhan Ünlü
konu hakkında detaylı bir teknik
sunum yaptı.
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Kurulu Üyesi Birol Yavuz TTMD’nin
tarihçesi ve faaliyetleri hakkında
bilgiler verdi. Etkinlikte daha sonra
TTMD İzmir İl Temsilciliği Komite
üyelerinden Hakan Kocaova ve
Burcu Karaman tasarımcı disiplini,
Seçkin Erdoğmuş imalatçı disiplini,
Arslan Ç. Gürel satıcı ve mümessil
disiplini, Birol Yavuz uygulamacı
disiplini, KÇÜ Öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz akademisyen disiplini hakkında bilgileri
öğrencilerle paylaştılar.
TTMD İzmir İl Temsilciliği Komite
Üyeleri etkinliğin son bölümünde
öğrencilerden gelen mesleki soruları
yanıtladılar.

İklimlendirme Sistemlerinde Nesnelerin İnterneti Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul Temsilciliği’nin
düzenlediği 2017/18 eğitim seminerlerinden 4.’sü 9 Aralık 2017
tarihinde Point Hotel Taksim’de
gerçekleştirildi. İklimlendirme
Sistemlerinde Nesnelerin İnterneti
(IoT) konulu seminere Yalçın Katmer konuşmacı olarak katılırken

seminerin oturum başkanlığını
Mustafa Değirmenci yürüttü.
Yalçın Katmer sunumunda ilk
olarak dünyadaki mega trendler
olan şehirleşme, enerji verimliliği,
güvenlik ve dijitalleşmeden bahsettikten sonra akıllı ürün, nesnelerin interneti kavramlarını tanımladı. IoT’nin gerçek zamanlı veri

akışları, kestirimci bakım, uzaktan
tespit, toplam kontrol edilebilirlik,
sistem adaptasyonu gibi konularda
yarar sağladığına değinen Katmer;
akıllı şehir, bina ve evlerin iklimlendirmelerinde IoT uygulamalarının
kullanımına ilişkin bilgiler aktardı.
Yalçın Katmer son bölümde kombi,
kazan, ısı pompası, kontrol vanası,
konut konforu gibi alanlarda uygulama örnekleri sundu. Seminer,
katılımcılardan gelen soruların
yanıtlandığı bölümün ardından
İstanbul Temsilciliği’nin konuşmacı
ve oturum başkanına teşekkür
belgesi takdimiyle son buldu.

TTMD İzmir İl Temsilciliği Katip Çelebi Üniversitesi’nde Tanıtım Semineri
Düzenledi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl Temsilciliği tarafından
4 Aralık 2017 tarihinde Katip
Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde TTMD Tanıtım

semineri düzenlendi. Etkinliğe
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Birol
Yavuz, TTMD İzmir İl Temsilcisi
Ahmet Demir, TTMD Komite
üyelerimizden, Yrd. Doç. Dr. Ziya
Haktan Karadeniz, Seçkin T.

Erdoğmuş, Hakan Kocaova, Arslan
Ç. Gürel ve Başar Tırpancıoğlu
katıldı. Makina mühendisliği 1.
ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı
etkinlikte ilk olarak TTMD tanıtım
filmi izlendi. Ardından, TTMD
Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yavuz
TTMD’nin tarihçesi ve faaliyetleri
hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte
daha sonra TTMD İzmir İl Temsilciliği Komite üyelerinden Hakan
Kocaova tasarımcı disiplini, Seçkin
Erdoğmuş imalatçı disiplini, Arslan
Ç. Gürel ve Başar Tırpancıoğlu
satıcı ve mümessil disiplini, Birol
Yavuz uygulamacı disiplini, KÇÜ
Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ziya
Haktan Karadeniz akademisyen
disiplini hakkında bilgileri öğrencilerle paylaştılar.TTMD İzmir İl
Temsilciliği Komite Üyeleri etkinliğin son bölümünde öğrencilerden
gelen mesleki soruları yanıtladılar.
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Pompalarda Enerji Verimliliği Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Kocaeli İl Temsilciliği
tarafından düzenlenen Pompalarda Enerji Verimliliği konulu
eğitim semineri 23 Kasım 2017
tarihinde MMO Kocaeli Şubesi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı
olarak katılan Hasan Venedikoğlu
santrifüj pompalarda enerji tasarrufunu anlatan detaylı bir sunum
yaptı. Venedikoğlu, pompa proje,
sipariş ve işletme aşamalarında
alınması gereken tedbirler, pompa
kanadında tornalama gereksinimi
ve şartları, frekans konventörü
kullanım gereksinimi, pompaların
paralel/seri çalışmaları ile ilgili
ekonomik şartlar, koruyucu bakım
ile yapılacak enerji tasarrufu gibi

konularda bilgiler verdi. Seminer
sonunda Kocaeli İl Temsilcisi Tülin

Tosunoğlu, konuşmacıya teşekkür
belgesi takdim etti.

Pompalarda Akıllı Sistem Çözümleri ile Yüksek Konfor, Düşük Maliyet
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2017-2018 Dönemi
üçüncü eğitim semineri 9 Aralık
2017
tarihinde, Pompalarda
Akıllı Sistem Çözümleri ile Yüksek
Konfor, Düşük Maliyet konusunda
gerçekleştirildi. İzmir Four Points

By Sheraton’daki etkinliğe Mak.
Yük. Müh. Murat Emir konuşmacı
olarak katılırken seminerin oturum
başkanlığını İbrahim Ü. Tatlıdil yaptı.
Seminerde bir sunum paylaşan
Murat Emir, ilk olarak akıllı pompa
sistemlerini gücü kontrol etmek
olarak tanımladıktan sonra pompanın doğru seçimi ve kontrol şeklinin
önemini vurguladı. Değişken devirli
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pompaların sabit debili sistemlere
uygulanabilirliği ve sirkülasyon sistemlerinde fark basınç uygulamasının daha fazla görülme nedenlerini
anlatan Emir, daha sonra katılımcıların bu yöndeki sorularını yanıtladı.
Seminer, İzmir İl Temsilcisi Ahmet
Demir’in oturum başkanı ve konuşmacıya teşekkür belgesi takdimiyle
son buldu.

HABERLER

“World Energy Outlook 2017” Dünya Enerji Görünümü 2017 Türkiye
Toplantısı Yapıldı

Sabancı Üniversitesi İstanbul
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi
(IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen
Dünya Enerji Görünümü 2017
(World Energy Outlook 2017)
Raporu’nun Türkiye sunumu toplantısı 15 Aralık 2017 Cuma günü
yapıldı. Raporun sunumu, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih
Birol tarafından gerçekleştirildi.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
ve Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantının
açılışına, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız ve TÜSİAD Başkanı Erol
Bilecik de konuşmacı olarak katıldı.
IICEC Onursal Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr.
Fatih Birol, konuşmasında, enerji
ithalatçısı ülkeler için bu dönemin
çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “ABD, Kanada ve Avustralya
da yeni ihracatçı olarak pazara
giriyor. Rusya ihracatını sürdürecek.
Enerji ithalatçıları için bu dönem çok
avantajlı. Bu dönemi kaçırırlarsa çok
büyük hata olur. 2005’te 5 olan
ithalatçı ülke sayısı 2020’de 51’e
çıkacak” dedi. İklim değişikliğine de
değinen Dr. Fatih Birol, bu konuda
dünyanın Paris İklim Zirvesi hedeflerine ulaşmaktan çok uzak olduğunu
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belirtti. Yapılması gerekenleri özetleyen Dr. Fatih Birol, “Dünyadaki
enerjiyi iki misli verimli kılmamız
gerekiyor. Bizim için birinci yakıt
enerji verimliliğidir” dedi.Toplantının
açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. Carmine
Difiglio, IICEC olarak bu yıl Dünya
Enerji Görünümü Raporu sunumuna
5’inci kez ev sahipliği yapmaktan
dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
IICEC’in düşünce, analiz ve iş
dünyası dinamiklerini birleştiren bir
araştırma merkezi olduğunu söyleyen Prof. Difiglio, “Araştırmalar
ve devlet politikaları, sektörün
sürdürülebilir aksiyonlarıyla desteklenmediği sürece kesin çıktılar
üretemez. IICEC; kamu, iş dünyası
ve akademi üçgeninin merkezinde
olduğu için analiz yaparak yeni
araştırma yayınları ortaya çıkarıyor,
enerji pazarına düzenli bilgilendirme
yapıyor ve uzman ağını genişletiyor” diye konuştu. Enerji arz-talep
dengesini uzun vadeli ve güçlü bir
şekilde oluşturmamız gerekiyor.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, enerji yatırımlarının kalkınmanın sürdürülebilirliği için stratejik bir
öneme sahip olduğunu belirterek,
“Küresel bir problem olan iklim
değişikliğinden en fazla etkilenecek
bölgeler arasındayız. Ülkemiz,
enerjide yaklaşık %75 oranında dışa

bağımlı. Bu dışa bağımlılığı azaltmak
için elimizde çok iyi bir fırsat var:
Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir
enerji kaynakları açısından çok
zengin bir potansiyele sahibiz.
Bu potansiyelden maksimum
derecede faydalanmalıyız” dedi.
Enerji arz güvenliğinin kalkınmanın
önemli parametreleri arasında yer
aldığını söyleyen Erol Bilecik, şöyle
konuştu: “Türkiye’nin hem sosyal
gelişme hem ekonomik büyüme
hedefleri bunu gerektiriyor. Enerji
arz-talep dengesini uzun vadeli
ve güçlü bir şekilde oluşturmamız
gerekiyor. Bunun için de kesinlikle
şeffaf, öngörülebilir ve daha rekabetçi bir piyasa tesis etmeliyiz.
Enerji verimliliğinde hızla yol almayı
da önemli bir hedef olarak görmemiz gerekiyor. Kamu ve özel sektör
olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı maksimum derecede devreye
sokacak bir ekosistemi kararlılıkla
tesis etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, yatırımı teşvik
edecek düzenleyici çerçeveyi ve
uygulamayı en etkin şekilde mümkün kılacak şebeke altyapısını kritik
önemde görüyoruz.”Açılışta konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise “Türkiye, son yıllarda
büyümenin hızıyla enerji talebini
her yıl yüzde 5 artıran bir ülke. Özel
sektörün lokomotif olduğu enerji
sektöründe, üretimden dağıtıma
büyüme öngörüsü var. Elektrikte
liberalleşmede önemli bir aşama
kaydettik. Bunu doğalgazda da
yapmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir
kaynaklar olmazsa olmaz” dedi.
ABD, kaya petrolü ve kaya gazında
dünya liderliğine ilerliyor. Toplantıda
yaptığı sunumda özellikle ABD,
Çin ve Hindistan pazarlarındaki
hızlı değişime dikkat çeken IICEC
Onursal Başkanı ve Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih
Birol, Çin’deki değişimin bir kez
daha dünya enerji piyasalarını etki-

leyeceğini belirterek, “Çin, nükleer
enerji konusunda büyük adımlar
atıyor. Maliyetleri düşürüp nükleer
enerji teknolojisi ihraç eden ülke
haline gelecek” dedi. ABD’de enerji
sektöründe yaşananların herkesi
derinden etkileyeceğini söyleyen
Fatih Birol, şöyle konuştu: “Düşen
petrol fiyatlarına rağmen ABD,
dünyanın en büyük kaya petrolü ve
kaya gazı üreticisi olmaya devam
edecek. Yeni kaynakların düşük
maliyetle kullanıma açılabilmesi,
ABD’nin petrol ve gaz üretimini
diğer ülkelerin ulaşabildiğinden
daha yüksek bir düzeye çekiyor.
Doğalgazda zaten net ihracatçı
olan ABD, 2020 sonu itibarıyla
petrolde de net ihracatçı konumuna
geliyor.”Dr. Fatih Birol, Dünya Enerji
Görünümü 2017 ile ilgili şu bilgileri
paylaştı:“Rapor, küresel enerji için
farklı yollar tarif ediyor. Küresel
enerji ihtiyacı geçmişe kıyasla daha
az, ama 2040’a kadar yüzde 30
oranında artacak. Çin, artan talebi
karşılamak için 2040 yılına kadar

mevcut elektrik altyapısını bir ABD
kadar daha genişletmek zorunda;
Hindistan’ın ise bugünkü Avrupa
Birliği büyüklüğünde bir elektrik
şebekesi eklemesi gerekiyor. Çin
ve Hindistan’ın kullandığı teknoloji,
maliyetleri düşürecek. Dünyanın
giderek artan enerji ihtiyacını karşılama yöntemi son 25 yıla kıyasla
büyük bir değişiklik geçiriyor. İlk
sırayı doğalgaz alıyor, arkasından da
yenilenebilir enerjilerin yükselişi ve
enerji verimliliği geliyor. Yenilenebilir kaynaklar esas talepteki artışın
yüzde 40’ını karşılıyor, elektrik sektöründe yaşanan yenilenebilir enerji
patlaması, kömürün altın çağının
sona erdiğine işaret ediyor. Bunun
çoğunluğu da inşaat halindeki santrallerden kaynaklanıyor. Hindistan’ın
enerji kaynaklarında kömürün payı
2040’ta yüzde 50’nin altına inecek.
Doğalgaz kullanımı ise 2040’ta
yüzde 45’e ulaşırken, elektrik
sektöründe kullanım alanı giderek
daraldığı için büyümeye en elverişli
alan sanayi olacak. Nükleer ener-

jide, Çin, üretimdeki artışın başında
yer alıyor. 2030 itibarıyla ABD’yi
geride bırakarak dünyanın en büyük
nükleer enerji üreticisi haline geliyor.” Elektrik, nihai tüketimin yüzde
40’ını oluşturacakElektrik, enerjiden
daha hızlı büyüyor. Yakın gelecekte
dünya elektrik talebi yüzde 60’tan
fazla büyüyecek. Petrol ve doğalgazdan daha fazla yatırım alacak.
Elektriğin 2040’a kadar nihai
tüketimin yüzde 40’ını oluşturacak, bu da petrolün son 25 yıldaki
büyümesine eşit.Elektrik talebindeki
artışın üçte birini, endüstriyel elektrik motoru sistemleri oluşturuyor.
Alım gücündeki artış sayesinde,
milyonlarca hanede elektrikli cihaz
sayısı artmakta, bunların arasında
“akıllı” ve bağlantılı cihazlar önemli
yer tutmakta ve soğutma sistemleri yaygınlaşıyor. Elektriğe erişimin
artması sayesinde dünyada her yıl
45 milyon yeni elektrik tüketicisi
ortaya çıkıyor ama bu 2030 yılında
evrensel erişim sağlanması hedefine
ulaşmaktan yine de uzaktır.

FIDIC 2017 Yeni Sözleşmeler Seti’nin Resmi Lansmanı Yapıldı

Londra’da, 05-06 Aralık 2017
tarihlerinde düzenlenen FIDIC Uluslararası Konferansı’nda, kapsamı
genişletilen“Taahhüt Koşulları” ele
alındı.Etkinliğin ana teması, FIDIC
Taahhüt Sözleşmeleri Paketi’nin
(Kırmızı, Sarı, Gümüş Kitaplar)
yeni 2017 versiyonunun sektöre
tanıtılması oldu. FIDIC temsilcileri,
1999 versiyonundan 2017 versi-

yonuna kadar yapılan değişikliklerin
çoğunun temel amacının sözleşme
koşullarının yorumlanmasına ilişkin
anlaşmazlık riskini azaltmak için
kullanıcılara standart formlarda daha
fazla açıklık ve kesinlik kazandırmak
olduğunu belirtti. FIDIC, bu hedefi
gerçekleştirmek için standart sözleşme formlarını daha kuralcı hale
getiriyor ve sözleşmede taraflar,
mühendisin performansı sırasında
tam olarak ne beklendiğini ortaya
koyan adım adım proje yönetim
prosedürlerinin yanı sıra çeşitli
kabul koşullarını tanımlanıyor. FIDIC
Sözleşmeler Paketi, 2017 versiyonu
kapsamında yaklaşık %50 oranında
genişledi.EIC (Avrupalı Uluslararası
Müteahhitler Birliği) üyesi konuşmacılar, FIDIC formlarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.FIDIC’in dengeli bir risk
paylaşım felsefesinin geliştirilmesine
ilişkin 60 yıllık uzun geçmişini kabul
eden EIC üyesi konuşmacılar, FIDIC

formlarının kullanılmadığı projelerde
bile taraflar arasındaki müzakereler
için bir temel oluşturduğunu söyledi.
Bununla birlikte, EIC uzmanları,
2017 genişletilmiş versiyonunda,
kontrat yönetiminin karmaşıklığındaki artışın, muhtemelen her iki
tarafın taleplerini artırabileceği ve
daha fazla anlaşmazlığa yol açabileceği, çok miktarda evrak işleri getirebileceği endişelerini de dile getirdi.
FIDIC “Altın İlkeler” ve yeni “Zümrüt
Kitap”EIC, 2018 yılı boyunca EIC
Yüklenici Kılavuzlarını FIDIC formlarına güncellemeye başlayacak ve alt
yapı için yeni FIDIC “Zümrüt Kitap”
ve yeni FIDC “Altın İlkeler”in yapıcı
yönde değerlendirmesine katkı
sağlayacak.Etkinlikte Yapılan EIC
Sunumlar: http://www.eic-federation.eu/media/uploads/newsletter/
eic-fidic-london.pdf?utm_campaign
=EIC+Newsletter+December+2017
&utm_medium=mail&utm_sourc
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HABERLER

Sürdürülebilir ve Enerji Verimli Bir Gelecek için Bölgesel Enerji Sistemleri
Konferansı Düzenlendi

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ve Danimarka Bölgesel Isıtma
Derneği’nin ortak organizasyonu
olan “Sürdürülebilir ve Enerji Verimli
bir Gelecek için Bölgesel Enerji
Sistemleri Konferansı ve İkili Görüşmeleri”, 29 Kasım’da Swissotel’de
düzenlendi. Konferans, bölgesel
enerji sistemleri ve enerji verimliliği
alanında öncü Danimarkalı ve Türk
uzmanları, sektör derneklerini ve
firmaları bir araya getirdi. Danimarka
Enerji, Binalar ve İklim Bakanlığı, T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB), DEİK, TÜRKOTED
tarafından desteklenen konferansta
katılımcılar, ikili görüşmeler ve
yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla
Türkiye bölgesel enerji sektöründeki
gelişmeleri ve fırsatları da yakından

öğrenme fırsatı buldu. Dünyanın ilk
bölgesel ısıtma tesisini 1903 yılında
kurmuş Danimarka’nın yüzde 65’i,
merkez Kopenhag’in yüzde 100’ü
bugün bölgesel ısıtma ile ısıtılıyor.
Danimarka’daki bölgesel ısıtma
tesisleri, kaynak olarak geleneksel
yakıtların yanı sıra yenilenebilir
enerji kaynaklarından biyokütle ve
güneş enerjisinden yararlanıyor.
Türkiye de jeotermal kaynak zenginliği, yenilenebilir enerji kaynakları,
son teknolojilerin kullanıldığı büyük
inşaat projeleri ve atık ısılarından
yararlanabilecek termik santralleri ile
bölgesel enerji sistemleri için büyük
fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda iki
ülke arasındaki işbirliğini ve bilgi ile
tecrübe paylaşımını artırmayı amaçlayan konferansın konuşmacıları
arasında kamu ve özel sektörden
pek çok üst düzey karar verici yer
aldı. Danimarka Büyükelçisi Svend
Olling, YEGM Müdür Yardımcısı
Ramazan Usta, Türkiye Danimarka
İş Konseyi Başkanı Alper Önoğlu
açılış konuşmalarında Türkiye’nin
yenilenebilir enerji potansiyeline
ve Danimarka ve Türkiye arasında
enerji bakanlıkları arasında yürütülen
stratejik birliği anlaşmasına değindi.

Stratejik işbirliği anlaşmasının bölgesel ısıtma ve soğutma sektörüne
odaklandığı belirtildi. Mads Nipper,
“İş Dünyasının Yeni Rolü” başlıklı,
enerji verimliliği ve sürdürülebilirlikle
ilgili yeni sorumluluklar üzerine ilham
verici bir sunum yaptı. Danimarka
Bölgesel Isıtma Derneği’nden Lars
Hummelmose, Danimarka Enerji
Ajansı’ndan Ole Odgaard, Türkiye
Kojenerasyon ve Temiz Enerji
Teknolojileri Derneği Başkanı Yavuz
Aydın, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve Jeotermal Kaynaklı
Belediyeler Birliği’nden üst düzey
konuşmacıların olduğu konferansta
katılımcılar bölgesel enerjiyle ilgili
bilgiler edindi.
Danimarka Exim Bankası, Garanti
Bankası ve EBRD Türkiye’den
uzmanlar tarafından bölgesel enerji
ve yenilenebilir enerji finansmanı
konusunda bilgiler paylaşıldı.

EEMKON 2017 Geniş Katılımla Gerçekleştirildi

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen,
“Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Kongresi 2017” (EEMKON 2017);
16-18 Kasım 2017 tarihlerinde
İstanbul’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapıldı. “Biyomedikal
Mühendisliği”, “Elektrik ve Kontrol
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Mühendisliği”, “Elektronik Sanayi”,
“Enerji Politikaları”, “İletişim Teknolojileri”, “Kent ve Elektronik”,
“Mühendislik Eğitimi” sempozyumlarının yer aldığı EEMKON 2017’nin
açılış töreninde, Kongre Düzenleme
Kurulu Başkanı Başkanı Mehmet
Turgut, EMO İstanbul Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, EMO
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Önder, TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Göltaş konuştu.
EEMKON Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Turgut, alandaki en
kapsamlı ve en iddialı kongre olarak
nitelendirdiği EEMKON’un hızlı gelişim gösteren elektrik, elektronik,
kontrol, elektronik haberleşme ve

biyomedikal mühendisliği alanlarında yeni gelişmelerin paylaşılacağı, geleceğe ilişkin politikaların
tartışılacağı değerli bir platform
sunacağına dikkat çekti. Turgut,
EEMKON 2017 Kongresi için yurtiçi
ve yurtdışından çok değerli aydın,
akademisyen, öğretim görevlilerinin,
üniversitelerin, belediyelerin, kamu
kuruluşlarının, basın yayın organlarının katkılarını aldıklarını ifade
ederek, yapılan hazırlıklar hakkında
da kısa bilgi verdi. EEMKON 2017
kapsamında; ülkemizde ve dünyada
hızla gelişen elektrik, elektronik ve
biyomedikal mühendisliği alanlarında
yenilikler paylaşılarak geleceğe ilişkin politikaları tartışıldı.

Çin’de Hava Kirliliğine Sebep Olan 9 bin 81 Şirket Kapatıldı
Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin
şehrinde bu yıl, hava kirliliğine
neden olan 9 bin 81 şirket kapatıldı. Tianjing Belediyesi Çevre
Koruma Bürosu'ndan yapılan
açıklamada, yıl boyunca yapılan
denetlemelerde çevre koruma,
arazi kullanımı ve inşaat kurallarını
ihlal eden yaklaşık 19 bin şirket
tespit edildiği belirtildi.
Çevre Koruma Bürosu Başkanı
Wen Wurui, kapatılan firmaların,
diğer kural ihlali yapan firmaların
aksine, kendilerini hiçbir şekilde

çevresel standartlara yükseltme
ihtimalinin bulunmadığını dile
getirdi. Öte yandan kentte, yüksek
hava kirliliği nedeniyle "turuncu
alarm" ilan edildi. Ayrıca şirketlerin
hava kirliliğine sebep olan büyük
emisyonların en az yüzde 50'sini
kesecek 2. seviye acil müdahale
sistemi de başlatılacak.
Çin'de, en ciddi durumu belirtmek
için kullanılan kırmızıdan başlayan
ve onu turuncu, sarı ve mavinin
takip ettiği 4 renkli hava kirliliği
alarm sistemi bulunuyor. Ülkede

ayrıca, bu sisteme denk düşen
4 seviyeli acil müdahale sistemi
de uygulanıyor. Acil müdahale
sisteminde ise, 1. seviye en ciddi
durumu temsil ederken, 4. seviye
de en düşük durumu ifade etmek
için kullanılıyor.

EPEE’den Avrupa Parlamentosu’nun Enerji Verimliliği Yönergesi ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönergesi II Tutumuna Tam Destek
Avrupa’daki soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası endüstrisini
temsil eden EPEE (European Partnership for Energy and the Environment - Enerji ve Çevre için Avrupa
Ortaklığı), Avrupa Parlamentosu’nun
Endüstri Komitesi’nin (ITRE, Industrial Community of the European
Parliament) Enerji Verimliliği Yönergesi (EED) ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Yönergesi (RED II için
yaptığı oylamayı doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.
EPEE, ITRE üyelerini, Yönergenin 7.
Madde’sinde %1.5 olarak öngörülen
yıllık enerji tasarrufunun yanı sıra
özellikle 2030’daki %40 enerji
verimliliği hedefini bağlayıcı olarak
taahhüt etmeleri açısından da
destekliyor. Bu durum, endüstride
(özellikle binalarda yapacakları
yatırım planları için ileriyi görme
ve güven sağlayacağından) enerji
tasarrufunu kolaylaştıracaktır.
Ayrıca; EPEE ‘Birincil Enerji
Etkeni’nin (Primary Energy Factor)
2.0 değerinde kullanılmasını da
destekliyor. Birincil Enerji Değeri;
son talebi karşılayacak olan elektrik,
gaz, araç yakıtı veya ısıtma şeklindeki enerji ürünlerinin üretilmesinde
harcanan enerjinin öngörüsüdür.
Örneğin; bu değer 2.5 ise (AB’de,

şu anda geçerli yönergelerde
kabul edilen), elektrikli bir cihazın
harcadığı elektrik enerjisinin %40
(100/2.5=40) verimle kullanıldığını
göstermektedir. PEF değeri 2.0’ye
düşürüldüğünde; yenilenebilir enerjilerin kullanım yaygınlıkları ile “önce
enerji verimliliği” ilkesi arasında
doğru bir denge kurulabilecek; Ekotasarım ve enerji etiketlendirme
çerçevesi olan Enerji Verimliliği
Yönergesi ile yenilenebilir enerji
kaynakları konusundaki yönerge
(RED) arasında somut bir bağlantı
oluşturulacaktır. RED II konusunda
ise, EPEE, ITRE Komitesi’nin, 23.
Madde’de belirtilen, ısıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji katkısını, bu
maddede sunulan hesaplamalarda
bazı boşluklar olsa da, %2 artırma
hedefi ile birlikte, yenilenebilir enerji
hedefindeki %35 bağlayıcılık çağrısını da desteklemektedir.
EPEE Genel Başkanı Andrea Voigt,
bu konudaki görüşlerini “ITRE Komitesi, bir kez daha, AB’ye ve üye
devletlerine günümüzün çevresel
ve jeopolitik sorunlarını ele almakta
aracı olan önemli ve gelecekte
uygulanması gereken enerji politikalarını desteklemekte önderlik etmektedir” şeklinde dile getiriyor. EPEE,
Avrupa Parlamentosu’nun, bu ısrarlı

duruşunu, şimdi de, Ocak Ayı’nda,
üye devletlerle yapılacak zorlu üçlü
görüşmeler sırasında pekiştirmeye
çalışmaktadır.

EPEE Hakkında:
Enerji ve Çevre için Avrupa Ortaklığı - The European Partnership for
Energy and the Environment (EPEE)
Avrupa’daki soğutma, iklimlendirme
ve ısı pompaları endüstrisini temsil
etmektedir. 2000 yılında kurulan
EPEE üyeleri, üye ülkelerden 48
firma, ulusal ve uluslararası birlikten
oluşmaktadır. EPEE üyesi firmaların
30 milyar Euro civarında ciroları
vardır. Bu firmalar, Avrupa’daki
200,000’den fazla çalışanının yanı
sıra; geniş yapım, servis ve bakım
müteahhitleri gibi, küçük ve orta
ölçekli işletmelerden oluşan ağı
aracılığıyla dolaylı istihdam da oluşturmaktadırlar. EPEE üye firmaları;
AB genelinde, küresel marketteki
inovasyonu oluşturan üretim ve
araştırma-geliştirme tesislerine
sahiptir. Bir uzmanlık birliği olarak
EPEE; sektörün AB’deki imajını artırmak ve Avrupa politikalarına katkı
sağlamak amacıyla, güvenli, çevresel
ve ekonomik açıdan uygulanabilir
teknolojileri desteklemektedir.
Bilgi için: www.epeeglobal.org
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ASHRAE Üyesi Dr. Müh. Bjarne W. Olesen:

“Topluluğumuzu

”
Büyütürken

Bu yıl hem benim, hem
sizin, hem de ASHRAE
için heyecan verici
bir yıl olacak. Bu aynı
zamanda birçok zorlukla
dolu, meşgul bir yıl da
olacak. Yine de işlerin
arasında yaptıklarımızdan
keyif almayı da
unutmamak lazım.
Sizlerle ASHRAE’nin önümüzdeki yıllar için sahip olduğu vizyonu paylaşmak benim için
büyük bir onur. Bu sadece benim değil; hepimizi vizyonu. Bu vizyon stratejik planımızı
oluştururken yıllar içinde kendiliğinden şekillendi. Önümüzdeki yarım saat içerisinde
sizinle bu vizyonu paylaşmak isterim. Bu paylaşımımın aşağıdaki nedenleri var:
Dr. Müh. Bjarne W. Olesen, ASHRAE üyesi

• Stratejik planımızı ve başkanlık
yılımda üzerine eğilmek istediğim temel noktaları sizinle
paylaşmak,
• Planımıza bağlılığınızı, çalışma
azminizi ve motivasyonunuzu
arttırmak,
• ASHRAE’nin geleceğiniz konusunda olumlu bir bakış açısına
sahip olmanızı sağlamak, istiyorum.
İsmim Olesen…. Bjarne W. Olesen.
Doğru; ismimi telaffuz etmek
dünyanın en kolay işi olmayabilir. Yardım için bkz: https://
youtube/9jCxRvdlahU.
ASHRAE başkanı görev yaptığı
dönem süresince birçok farklı
sıfatla adlandırılır. Bu dönemde de
anlaşılan böyle olmaya devam edecek. Doğrusu hiç dert değil benim
için. Önemli olan dernek başkanınız
olarak sizlere hizmet etmenin
büyük onurunu duyuyor olmam. Bu
nedenle de sizin adınıza çok fazla
çalışmaya devam edeceğim.
30

TTMD DERGİSİ

KASIM - ARALIK 2017

Danimarkalıyım.
Danimarka
İskandinavya’da küçük bir ülke.
Sheakspeare’in “Danimarka Krallığında çürük bir şeyler var” demesinin ardından çok zaman geçti.
Şimdilerde Dünyanın en mutlu
insanları olarak tanınıyoruz.

Kendimi Burada Nasıl Buldum?
ASHRAE’yle ilk tanışmam araştırmacılar arasında yüksek seviyede
bilimsel yayınlar olarak tanınan
Handbooks ve Transactions aracılığıyla oldu. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarım sırasında, önemli
birkaç ASHRAE üyesiyle tanıştım:
Isıl konfor alanında en önemli araştırmacılar arasında sayılan Kansas
State Üniversitesi’ndeki ASHRAE
araştırma laboratuvarından Ralph
Nevins ve Yale Üniversitesi’ndeki
John B. Pierce laboratuvarından
Pharo Gagge. Bu yüzden 1977
yılının yaz aylarında doktora danışmanım Olli Fanger benden doktora
çalışmamı Halifax’ta yapılan ASHRAE Yıllık Toplantısı’nda sunmamı
istediğinde şaşırmadım. Bu tarihten

itibaren ASHRAE’nin bütün toplantılarına katıldım ve eminim Prof.
Fanger beni yukarıdan; ASHRAE’nin
şeref salonundan gururla seyrediyordur.
Endüstride çalışırken bir başka akıl
hocam daha vardı: Dr. Per Brüel.
Brüel Profesör Fanger’le kimin en
iyi doktorayı yaptıracağı konusunda
yarış içindeydi. Brüel aynı zamanda
Amerikan Bilimler Akademisi’nin bir
üyesi ve iç ortam konusunda çok
başarılı bir ölçüm aletleri şirketinin
kurucusuydu. Bir kere onunla seyahat etme üzerine konuştuğumu
hatırlıyorum; “seyahati etmeyi
galiba çok sevmiyorum” demiştim.
O da bana “bekle, gün gelecek
mutlaka seveceksin” diye cevap
vermişti. Şimdi geçmişe dönüp
bakıyorum da; endüstri, akademi ve
ASHRAE yıllarımda şimdiye kadar
70 kadar ülkeye ve 50 eyalete
seyahat etmişim.

Stratejik Plan
Bizim 2014’te yayınlanan bir stratejik planımız var. Bu plan derneği-

mize bir yön çizmekte. Bu yüzden,
var olan plan, yönetimde oldukları
yıl boyunca ASHRAE başkanlarının
odaklandıkları konulara rehberlik
etmelidir.
Benden önceki iki başkanın yaptığı
gibi, stratejik planımızın spesifik
noktalarına odaklanmak istiyorum.
Başkan Underwood “Bağlantı”
konusuna, Başkan Wentz ise
“Adaptasyon”a odaklanmışlardı.
Başarılı olabilmek için her ikisini
de gerçekleştirmeliyiz. Diğer derneklerle veya bireysel olarak diğer
insanlarla BAĞLANTI kurmalıyız.
Yeni teknolojilere ve işleri farklı
biçimlerde yapmaya ise kendimizi
ADAPTE edebilmeliyiz. Ancak
ondan sonra “GENİŞLEYEBİLİRİZ” ki
bu da beni odaklanmak istediğim
temaya getiriyor.
Benim genel başkanlık temam
“GENİŞLEMEK” olacaktır. Bu yolda
üç yönergeye odaklanacağım:
• Küresel grubumuzu genişletmek,
• Teknolojik ufkumuzu genişletmek, ve
• Üyelerimiz nezdindeki değerimizi
genişletmek.

Küresel Grubumuzu
GENİŞLETMEK
Her ne kadar ASHRAE’nin küresel
mevcudiyeti büyümüş olsa da,
Dernek olarak bazen lider, bazen
partner, ve diğer durumlarda da
her ikisi halindeyken daha stratejik
davranmalıyız. Neden daha küresel
olmalıyız? Burada; A.B.D.’deki veya
tüm dünyadaki üyelerimiz daha
küresel bir dernekten nasıl daha
fazla yarar sağlar? Bu sorulara
verilen cevaplar küresel inşaat
endüstrisinin bugün karşı karşıya
kaldığı zorluklara işaret eden yeni
bir küresel stratejinin temellerini
oluşturmaya hizmet etmelidir.
Aynı dili konuşmadan ve aynı
ölçü birimlerini kullanmadan da
küresel olunabilir mi?
Bu soruya cevap kesinlikle
“EVET”tir! Dünya gittikçe küçülürken ASHRAE de gittikçe büyümekte.
ASHRAE üyelerinin çalışmalarının
sınırlarla kısıtlı olmadığını unutmayalım. Bizler binaların tasarım

ve performansını optimize etmek
arzusuyla hareket eden küresel
ve geniş bir grubuz. Tüm büyük
şirketler uluslararası platformda
kendilerini göstermektedirler ve
bu şekilde diğer ülkelere ulaşabilmektedir. Bu yüzden, dernek üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek
için küresel olarak kendini daha iyi
göstermelidir. Başkan Wentz’in
dediği gibi: “Şimdi odayı büyütmenin zamanıdır.”.
Gelin bugün kendimizi uluslararası
platformda ne kadar görünür kıldığımıza bir bakalım. %20’si Kuzey
Amerika dışındaki 130 ülkeden
gelen yaklaşık 57.000 üyemiz
var. 180’i aşkın Chapter’ımız
ve 269 öğrenci derneğimiz var.
Üyeliklerimizin Kuzey Amerika ve
Avrupa’daki artışı süreklilik arz
ediyor, ama Asya ve Orta Doğu’da
da durum böyle. 1990’dan bu
yana açılan 44 Chapter’ımızın 42’si
Kuzey Amerika dışında hayata
başladı.
Tamamen Kuzey Amerika dışında
bulunan iki “Bölgemiz” vardı:
Doğu ve Güney Asya’yı içine alan
Bölge XIII ve Avrupa, Orta Doğu ve
Asya’nın bazı kısımlarını (Hindistan,
Pakistan, vd.) içeren Büyük Bölge
(RAL). Avrupa bu durumdan memnun değil; çünkü 1.800 üyeden
birçoğu bir Chapter’ın sağladığı
faydalardan yararlanamıyor. RAL
içinde yer alan ulusal derneklerin ve
Bölge XIII ülkelerinin rolü çoğunlukla
geleneksel Chapter’ların rolleriyle
çakışmakta. Örneğin, Avrupa’daki
yerel HVAC derneklerinin üye sayısı
100.000 civarındayken, bizim
1.800 üyemiz bulunuyor.
Avrupa’daki ASHRAE üyelerine
daha iyi hizmet etmek ve Avrupa’daki ASHRAE üyelerinin etkisini
iyileştirmek için Yönetim Kurulu
RAL’dan yeni bir Avrupa Bölgesi
ihdas etti. Bu yeni Avrupa Bölgesi
küresel ölçekte başarısını kanıtlamış bir stratejiyi üstlenecek ve
sektörel taban Chapter’larını ve
bölgesel altyapıyı güçlendirmek için
çalışacaktır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere
Avrupa’dan sürekli temsilci sağlayacaktır. Yeni bir Bölge Yönetim
Kurulu’nu daha küresel düşünmeye
teşvik edecektir. Bu yeni Bölge’yle

Birleşik Krallık ve İrlanda’da da yeni
chapter’lar oluşacaktır ki bu da
yeni Bölge içindeki dayanışmayı
artıracak hayati önemde bir durum
oluşturacaktır. Bu anlaşmalar
Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bilgi alışverişini iki yönlü olarak
artıracaktır.
Avrupa çapında ulusal HVAC&R
dernekleri ile dayanışma içinde
olmak kritik biçimde önem arz
etmektedir. Bu ilişkileri yürütmeye
yardımcı olmak amacıyla Yönetim
Kurulu, İngiltere’de yerleşik CIBSE
(The Chartered Institute of Building Services Engineers), İtalya’da
yerleşik AiCARR (Italian Association of Air-Conditioning Heating
and Refrigeration) ve 26 Avrupa
ülkesinin HVAC&R derneklerinde
100.000’den fazla üyesi bulunan
Avrupa Isıtma, Havalandırma ve
İklimlendirme Dernekleri Federasyonu REHVA ile stratejik ortaklık
yapma anlaşmalarını onaylamıştır.
ASHRAE’nin tarihi göstermiştir ki
yeni bir chapter oluşturmanın etkisi
çok önemli olabilmektedir. Doğu ve
Güney Asya’yı kapsayan Chapter
XIII’ü örnek olarak ele alalım. İlk
işlev kazandığında bölgede sadece
dört chapter vardı. Şimdi ise on.
Dünyanın ASHRAE’nin kuvvetli bir
mevcudiyet göstermediği bölgelerinde de HVAC mühendisleri bulunmaktadır. Avrupa Bölgesi’nin oluşturulmuş olması RAL’ın Afrika gibi
şimdiye kadar ASHRAE’nin hizmet
etkisinin hissedilmediği yerlerde
de büyüme olanağı bulabileceğini
göstermektedir. Bu noktada çok
büyük potansiyel bulunmaktadır.
ASHRAE’nin Birleşmiş Milletler
Çevre Programı (UNEP) ile ilerleyen
ilişkisi bu büyümeyi destekleyecektir. Esneklik dünyaya açılmamız
için edinmemiz gereken en önemli
unsurdur. Bizler Dünya’nın diğer
bölgelerindeki üyelerimize Kuzey
Amerika Chapter’ındaki uygulamaları empoze edemeyiz. Tim
Wentz’in dediği gibi kendimize yeni
koşullara adapte edebilmeliyiz. Tek
numara ayakkabı tüm kullanıcılara
uymaz. Esnek olmalıyız ve birlikte
çalışarak ASHRAE’yi bir yüzyıldan
fazla bir süredir başarılı kılan
gelenekler ve değerleri onurlandırmalıyız.
KASIM - ARALIK 2017
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ASHRAE Üye Dernekler Birliği
Küresel varoluşumuzu enerjilendirirken, ASHRAE Üye Dernekler Birliği (AASA) kanalıyla kurduğumuz
ilişkileri yapılandırmalıyız. AASA her
ne kadar dünya çapında 60’ı aşkın
HVAC&R derneğini biraraya getirse
de, bu birliğin küresel yapılı çevreyi
birleştirmek için sağlayabileceği ve
halen yeterince yararlanılmayan
muhteşem bir potansiyeli var.
AASA bizim Kuzey Amerika
dışında chapter’ımızın olmadığı bir
dönemde kurulmuştu. Şimdi ise birçok ASHRAE chapter’ı AASA dernekleriyle birlikte yaşıyor. AASA’yı
daha fazla güçlendirmeliyiz. Onu
küresel yapılı çevreyi birleştiren bir
Küresel HVAC&R birliğine güncellemeliyiz. Bu öyle bir birlik olmalı
ki; iklim değişikliği ve iç ortam
hava kalitesi gibi konulara işaret
eden güçlü bir kuvvet oluşturmalı
ve bize küresel platformda daha
yüksek ve etkili bir sesle haykırma
imkânı vermeli. Özellikle küresel bir
HVAC&R Birliğinin kurulması tartışmak için AASA’nın Kuzey Amerika
dışındaki ilk toplantısını yakında
düzenleyeceğimizi bildirmekten
memnuniyet duyuyorum. Bu toplantı 2018 Nisan’ında, REHVA’nın
Genel Kurulu Toplantısı’na paralel
olarak Brüksel’de yapılacak.
Tekrar hatırlatmalıyım; bu küresel
mevcudiyetimizi ve dayanışma için
taşıdığımız arzuyu GENİŞLETMEK
ve bu arzunun altını çizmek içindir.
Gelişmekte Olan Ekonomiler
ASHRAE’nin misyon bildirisi
insanlığa hizmet etmek ve daha
sürdürülebilir bir dünya kurmak
amacıyla HVAC&R sanat ve bilimini
ilerleteceğimizi deklare eder. Gelişmekte olan ekonomilerde çalışmak
insanlığa hizmet için, hayatları daha
yaşanılır kılmak için Derneğimizin
sahip olduğu en büyük fırsatlardan
biridir. Dünya Bankası’na göre 3,5
milyardan fazla kişi ekonomileri
gelişmekte olan düşük ve orta
gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Söz
konusu bölgelerde yaklaşık 3.500
üyemiz bulunuyor. Bu ülkelerin
bazılarında birçok ciddi problemi
var. Buna ek olarak, Dünya Sağlık
Örgütü WHO’ya göre, kötü iç ortam
hava kalitesi yüzünden gelişmekte
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olan ülkelerde günde 5.000’den
fazla insan hayatını kaybetmekte.
Bu kişiler çoğunlukla çekişi olmayan
pişirme ve ısıtma üniteleri çıkan
parçacık ve kimyasallar yüzünden
ölüyor.

ASHRAE bu konuda ne yapabilir?
Enerji verimliliği adeta ASHRAE’nin
mantrasıdır ama insan hayatını
kurtarmaktan veya kötü iç ortam
hava kalitesinin negatif etkilerini
ortadan kaldırmaktan daha asil bir
amaç var mıdır? UNEP’le olan ilişkimizi daha ileri noktalara taşımalı ve
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan
insanlara yardım etmeliyiz. Daha
çok yakın bir geçmişte, UNEP’le
konvansiyonel ve düşük GWP’li
(Küresel Isınma Potansiyeli) soğutucuların kullanımı konusunda bir
eğitim üzerine odaklanan yeni bir
çalışma programı için anlaşma imzaladık. Enerji verimli ve sürdürülebilir
bir yöntemle insanlar için daha iyi
yaşam şartları sağlayabileceğimiz
teknolojiler ve eğitimsel fırsatlar
olup olmadığını araştırmalıyız.
Birkaç yıl önce, gelişmekte olan
ülkelere destek olmak için görevlendirilmiş Başkanlığa bağlı bir
geçici komitemiz vardı. Bu çalışma
neticesinde şimdi birkaç ASHRAE
komitesinde, gelişmekte olan
ekonomilerden insanlar var. Bu
durumu daha da güçlendirmek için,
gelişmekte olan ekonomiler konusunda tecrübeli bir danışmanımı
üç başkan yardımcıma ve Yönetim
Kurulu Planlama Komitesi’ne yardımcı olması için görevlendirdim.
Küresel grubumuzu genişletiyor
olmamız rotamızı değiştiriyoruz
anlamına gelmiyor. Yaptığımız stratejik planımızı yapılandırmak, dünya
çapında birbirimizle bağlantılı olduğumuzu kabul etmek ve ortak ihtiyaç ve amaçlarımızı kucaklamaktır.
Bu hepimizin fayda sağlayacağı bir
şey. Küreselleşme sadece Kuzey
Amerika dışındaki üyelerimize
hizmet vermekle ilgili değildir.
Tüm üyelerimiz için –burada Kuzey
Amerika’da bulunanlar da dahil
olmak üzere – ürettiğimiz teknik
yol göstericilik küresel farklılıkla
daha da güçlenmektedir. Tüm dünyadaki ASHRAE üyelerinden Kuzey
Amerika’ya akmakta olan teknoloji

örnekleri arasında sulu radyant
ısıtma ve soğutma, soğuk kiriş destekli yer değiştirmeli havalandırma
ve değişken debili soğutucular
sayılabilir. Avrupa ülkeleri özellikle
enerji etiketlendirmesi ve iç ortam
şartları üzerine eğilmişlerdir ve
bizler onların bu deneyimlerinden
faydalanabiliriz.
ASHRAE üyelerinin %80’inin Kuzey
Amerika’da yerleşik olduğunu hiçbir
zaman unutmayacağız. Ancak,
daha küresel ve farklı üyelikler
daha güçlü bir dernek yaratır. Herkesin masaya farklı bir bakış açısı
getirmesi hepimizin daha çok şey
öğrenmesini sağlar.

Teknolojik ufkumuzu genişletmek
Derneğimizin dikkatini geleneksel
ticari binaların ötesine de GENİŞLETMELİYİZ. Standartlarımızı ve
araştırmalarımızı daha yaygın gruplara ve ihtiyaçlara genişletmeliyiz.
Bina performansı konusunda odak
noktamızı ticari binaların ötesine
çevirmeliyiz. Teknolojik araçlarımızı
ve bilgimizi konutlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde ortaya
çıkan ihtiyaçlara GENİŞLETMELİYİZ.
Konutlar
Birçok insan ASHRAE’nin sadece
ticari binalarla ilgili konularla ilgilendiğini zanneder. Oysa, ASHRAE
konut inşaatlarının, ısı transferi ve
ekipman boyutlandırmasının temellerinden insan konforu gibi kritik
yönlerine kadar konularda uzun
zamandan beri paydaşlık görevini
üstlenmiştir. ASHRAE’nin Standart
62.2 gibi konutların iç ortam
hava kalitesine yönelik ihtiyaçları
işaret ettiği teknolojik yol göstericileri bulunmaktadır. Çok yakında
yeniden düzenlediğimiz Standart
90.2 konutların enerji kullanımına
eğilmektedir.
Zamanımızın %50’sinden fazlasını
evlerimizde geçirdiğimizden ve
meskenlerden kullandığımız enerji
ticari binalarda kullanılandan fazla
olduğundan, konut pazarına yönelik
etkinliklerimizi artırmalıyız.
İlk attığımız adım Teknoloji
Masası’nın altında çalışan, görevi
mevcudiyetimizi GENİŞLETMEK
olan bir Konut Binaları Komitesi
kurmak oldu. Birkaç girişim halen

sürdürülmekte. Her üç yılda bir
düzenleyeceğimiz, odağına güçlü
bir şekilde konutları alacak bir
konferans düzenleme çalışmalarını
yürütüyoruz. “GreenGuide” başlıklı
yayınımız konut yapıları hakkında
içeriği genişletilerek revize edildi.
Buna ek olarak, çok sayıda ailenin
yaşadığı binalara ilişkin ilk konut
yapısı tasarım rehberinin hazırlıkları
başladı.
Yeryüzündeki ticari binalar birbirlerine çok benzese de, gerek tasarım
gerekse yapım teknikleri açısından
farklı bölgelerdeki konutlar arasında
büyük farklılıklar mevcut. Evlerdeki
kullanıcı davranışları hem iç ortam
çevresini hem de enerji sarfiyatını
önemli ölçüde etkiliyor. Kullanıcı
davranışlarını çok daha iyi anlamamız şart; böylece konutlarda
tasarım, kontrol ve kullanıcı geri bildirimi konularında akılcı yaklaşımlar
geliştirebilelim.

Gelişen Ekonomiler
Çok büyük şehir çevrelerindeki hızlı
gelişmeler birçok gelişen ülkeyi
altyapı gelişimi konusunda kritik
bir kavşakta bıraktı. Bu kritik fazın
yaşanması sırasında söz konusu
ülkelerde yaşayan insanların sağlığı
ve refahı üzerinde ASHRAE’nin
etkisi önemli olabilir. İlave olarak,
ASHRAE’nin bu gelişmekte olan
ülke ekonomilerde yaşayan üyelerinin ihtiyaçlarına karşı da hassasiyet
göstermesi gerekir.
Daha önce belirtildiği gibi,
ASHRAE’nin yeni teknik programlar
geliştirmesi ile sonuçlanacak bir
süreç kapsamında UNEP’le bir
anlaşma imzaladık. UNEP’le birlikte
gelişmekte olan ülkelerde soğutucu
akışkanlar üzerine bir kurs programı
başlattık. Bu kurs UNEP tarafından
dünya çapında kullanılacak ve ASHRAE tarafından da verilecek.
Birkaç yıl önce, öğrencilere ve ekonomileri gelişmekte olan ülkelerden
gelen diğer üyelere çok daha uygun
aidat seçeneğiyle üyelik şansı
tanıdık. Birkaç ay önce, UNEP’le
birlikte balıkçılık pazarında soğutma
teknolojileri konusunda ortak bir
konferans düzenleme kararı aldık.
Doğrusu, konferanslar ASHRAE için
bilginin yayılmasında ve HVAC&R
teknolojileri konusunda önemli

ölçüde etkisi bulunan geleneksel
olmayan dinleyicilerle ilişki kurulması adına önemli bir araç haline
gelmekte. Önümüzdeki yıllarda,
sıcak ve nemli iklimlerde HVAC
üzerine ikinci konferansın yanısıra
gelişmekte olan ekonomilerde bina
tasarımı üzerine de ikinci konferansı düzenleyeceğiz.

Uluslararası Standartlaşma
Bina endüstrisine yönelik kural
ve performans temelli dünya
değişiyor. ASHRAE bu değişen
çevrede yörüngesini belirlemek
için standart oluşturan diğer
kurumlarla birlikte çalışacak. Standartlarımız için en büyük pazar
elbette Kuzey Amerika’dır. Birkaç
standardımız ise Kuzey Amerika
dışında ya doğrudan ya da diğer
standart oluşturucular tarafından
rehber belge olarak kullanılıyor.
Öte yandan, ASHRAE’nin ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu)
ve CEN (Avrupa Standardizasyon
Komitesi) gibi büyük standart kurgulayıcı kurumları etkilemesi kolay
değildir. Dernek olarak, ANSI’yle
yaptığımız işbirliği neticesinde ISO
Standardizasyonunda rol aldık.
Bu noktada acaba doğru şeyi mi
yapıyoruz? Uluslararası standardizasyon konusunda daha fazla
etki gösterebilir ve müdahil olabilir
miyiz? ASHRAE için bu noktada bir
ticari kazanç olasılığı yaratılabilir
mi? ASHRAE üyelerinin uzmanlıklarının etkisini genişletebilir miyiz?
Bu gibi bazı sorular Başkanlığa bağlı
çalışan geçici komitede toplantıda
sunulmak üzere çalışıldı. ASHRAE
üyelerine en iyi şekilde hizmet
edilmesi açısından standartların
bölgesel hava durumu ve inşaat
uygulamalarını içermesi gerekir.
Aksi takdirde her yerde benzer
yaklaşımlar sergilenir.
Birkaç sene önce ASHRAE tarafından kurulan IEQ-GA (İç Ortam
Çevre Kalitesi-Küresel Birlik)
şemsiyesi altında iç ortamlara
dair mevcut küresel standartlarla
ilgili bilgi topluyoruz. Toplanan
veriler ASHRAE’nin iç ortam çevre
kalitesi çerçevesinde bütünleşik ve
küresel bir standardın geliştirilip
geliştirilemeyeceğine dair olasılıkları
değerlendirmesine yol açacak.

Değerlerimizi Üyelerimiz
Nezdinde GENİŞLETMEK
Çabalarımızın dünya çapındaki üyelerimiz nezdinde ASHRAE’nin değerini artırması son derece önemlidir.
Eğer dernek olarak HVAC&R sanat
ve biliminin insanlığa hizmet ve
daha sürdürülebilir bir dünya için
gelişmesi amacımıza ulaşmak
istiyorsak, inovasyonun kıtalararası
sınırları dinlemeden akması gerekmekte.
Önümüzdeki yıl birkaç üyelik inisiyatifini gündeme taşıyacağız:
• Ortak Chapter Bölgesel Konferansların sayısını artırmak
• İnovasyon için öğrenci üyeliği
fırsatlarını artırmak; ve
• Chapter ve öğrenci kollarını diğer
ülkelerden “kardeş” chapterlar
ve kollarla birbirine bağlamak.
Şahsen ben Chapter olmadan
büyüdüm ve Yönetim Kurulu’na
gelene kadar dernek seviyesinde;
teknik tarafta aktiftim. Sektörde
çalışanlar temelli hareketin gerçekte ne demek olduğunu anlamam
belli bir süre aldı. Birçok üyemiz
tek bir tarafta aktifler – ya teknik
tarafta; yani dernek seviyesinde,
veya yerel chapter seviyesinde
temelden gelen çalışanlar olarak.
Ancak, bir taraf diğeri olmadan var
olamaz. ASHRAE chapter’ı yerine
ben Danimarka HVAC derneği
DANVAK’ta aktiftim. DANVAK
ASHRAE chapter’larındakilere çok
benzer etkinlikler düzenleyen bir
kuruluştur.

Ortak Chapter’lar Bölgesel Konferansları (CRC)
Geçen sene Bölge XIII ve RAL
Bangkok’ta ortaklaşa bir CRC
düzenledi. Bu şimdiye kadar düzenlediğimiz en büyük konferanstı. Bu
tarihi olayla bağlantılı olarak Kuzey
Amerika dışında ilk Yönetim Kurulumuzu da gerçekleştirdik.
Bazı bölgeler bina kodları, kullanılan
teknolojiler, diller, iklim koşulları,
vd. açılarından farklılık gösterse de
biraraya gelmek ve ortak amaçlarımız doğrultusunda çözümler
aramak çok faydalı olabiliyor. Bu
paylaşma kürsel mevcudiyetimizi
sadece GENİŞLETMEKLE kalmıKASIM - ARALIK 2017
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yor; aynı zamanda kritik küresel
konular, ortak paydalarımız, ve
farklılıklarımız hakkında daha bilgili
olmamızı sağlıyor. Daha fazla ortak
CRC düzenlenmesini kuvvetle destekliyorum ve üyelerden sorumlu
Başkan Yardımcım ortaklaşa
düzenlenen CRC’leri kolaylaştırıcı
yönergeler çıkartmak için çalışıyor.

Öğrenci Üyeliği
Öğrenciler bizim gelecekteki üyelerimizdir. Öğrencilerin içinde bulunduğumuz sektörü tercih etmeleri
için gösterdiğimiz çabaları hepimizin sürdürmesi gerekmektedir.
ASHRAE’nin öğrenciler için halihazırda birkaç farklı yarışması
bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl,
Öğrenci Tasarım/Uygulama Yarışması gelişmekte olan ekonomilere
odaklanacaktır. Bu yarışmada amaç
küçük bir aile için sıcak-nemli iklimlerde sığınak veya geçici bir konut
olarak kullanılabilecek küçük bir
konut tasarlamak olacaktır. İlave
bir teşvik olarak, öğrenci kollarının
diğer ülkelerden ekiplerle ortaklaşa
çalışmaları durumunda ekstra puan
verilecektir.
Solar Decathlon A.B.D. Enerji
Bakanlığı (DOE) tarafından
başlatılmış bir diğer yarışmadır.
Başlangıcından bu yana, ASHRAE
yarışmaya jüri üyeleri sağlayarak
ve yarışma sırasında düzenlenen
sosyal etkinliklere sponsorluk
yaparak yarışmanın içinde yer
almaktadır. Günümüzde, Solar
Decathlon Avrupa, Çin, Afrika,
Orta Doğu ve Karayipler’de ayrı
ayrı düzenlenen dünya çapında bir
yarışmaya evrilmiştir. Bu yarışmaya
katılan öğrenciler ASHRAE’nin gelecekteki üyeleridir. ASHRAE Solar
Decathlon’a verdiği desteği Kuzey
Amerika dışındaki yarışmalara da
katılmak suretiyle artırmaktadır.
Bir yandan da ASHRAE chapter’larını, mühendislik desteği vermek
ve sektöre girmek üzere olan
potansiyel çalışanları tanımak için
yerel Solar Decathlon ekipleriyle
biraraya getirmeye çaba sarfediyoruz.
Kardeş Chapter’lar ve Öğrenci
Kolları
Kardeş chapter’ların ve öğrenci kol34
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larının oluşturulması bilginin küresel
platformda dolaşması ve üyelerimizin kendilerini küresel toplumun
bir parçası olarak hissetmeleri
açısından önem arz eden bir diğer
yoldur. Günümüzün teknolojisini
kullanarak, içinde dünyanın dört
bir yanından gönderilen sunumların
izlenebildiği ortak web konferansları kolayca düzenlemek artık
mümkün. Yapmamız gereken farklı
zaman zonları üzerinden randevulaşırken sadece biraz daha esnek
olabilmek. Üyelerle ilgili Başkan
Yardımcısı bu çerçevede atmamız
gereken adımları araştırıyor ve bu
yolla alışverişlerimizi GENİŞLETMEK
için çalışıyor.

Yeni Eğitim Merkezi
Derneğimizin küresel platformlarda görünürlüğünü artırmak ve
üyelerimizin daha fazla desteklenmesi amacıyla ortaya koyduğumuz
taahhüdün bir parçası olarak,
ASHRAE’nin Yapıda Mükemmeliyet Küresel Eğitim Merkezi’nin
Dubai’de açılışını yapacağımızı
müjdelemekten heyecan duyuyorum. Bu yolla Körfez bölgesi ve
çevresindeki ASHRAE üyelerine ve
diğer bina sistemleri profesyonellerine daha iyi hizmet verebileceğiz.
ASHRAE
Küresel
Eğitim
Merkezi’nin temel odağı, eğitim
etkinliklerinin mümkün olduğunca
emre âmâde ve müfredat temelli
düzenli bir takvime oturmuş
olması olacaktır. Merkezde verilen
eğitim, iklimi, kültürü, tedarikçileri,
enerji kaynaklarını, fiyatları, kodları
ve yapım tekniklerini dikkate alacak şekilde ısmarlama ve ölçeklendirilmiş kurgulanacaktır. Merkez’de
çalışacak olan profesyoneller Orta
Doğu’daki hayatın işleyişini iyi
bilen kişilerden seçilecektir.
Sonuç
Bu yıl hem benim, hem de sizin
açınızdan ASHRAE için ilginç bir
yıl olacak. Bu aynı zamanda birçok
sorunlarla karşılaşacağımız zor bir
yıl da olacak. Ama işler yürürken,
ne yapıyor olursak olalım yaptığımızdan keyif almamız önemli.
Keyif olmadan, ASHRAE’ye bunca
emeği geçen gönüllülere sahip ola-

mayız. Diğer derneklerle karşılaştırıldığında ASHRAE içinde gönüllüler
tarafından gerçekleştirilen işlerin
çok fazla olduğu görülecektir.
Gönüllülerin ASHRAE’ye ayırdıkları
zaman inanılmazdır. Derneğimizin çalışmaları sizin desteğiniz
olmadan mümkün olmazdı. Bu
yüzden ASHRAE için yaptıklarınız
için hepinize teşekkür ediyorum.
Derneğimizi ve endüstriyi ileri
taşımak için gösterdiğiniz bağlılık
ASHRAE’yi her zaman büyük yapan
şeydir. Dünyada birçok farklılıklar
vardır. Ama bir şey değişmez:
gülümseme ve kahkaha. Danimarka
kökenli Amerikalı komedyen Viktor
Borge’nin söylediği gibi: “İki insan
arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir.”
Haydi; derneğimizi GENİŞLETMEK
için dışarı çıkın; yeni bağlantılar
kurun, yeni teknolojilere uyum
sağlayın ve gülümsemeyi ihmal
etmeyin.
Teşekkür ederim.

Bjarne W. Olesen, Ph.D., ASHRAE
üyesi
Sayman olarak ASHRAE Yönetim
Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı
olarak hizmet verdi. Uluslararası İç Ortam ve Enerji Merkezi
müdürüdür ve Danimarka Teknik
Üniversitesi’nde profesör olarak
görev yapmaktadır. Yönetim
Kurulu’ndaki görevine ek olarak,
birçok teknik komitenin üyesidir
ve yakın geçmişte Konferanslar
ve Sergiler Komitesi, Teknoloji
Transfer Komitesi, Onur Ödülleri
ve Ödüller Komitesi, Grassroots
Hükümet İlişkileri Komitesi, Üyelik
Teşvik Komitesi, Araştırma Teşvik
Komitesi, Öğrenci Etkinlikleri
Komitesi, ASHRAE İçindeki Yeni
Mühendisler Komitesi gibi çeşitli
komitelerin de koordinasyondan
sorumlu üyesi olarak çalışmıştır.
Olesen ASHRAE’ye bağlılığı yüzünden Lou Flagg Tarihsel Ödülü,
Üyelik Ödülü, İstisnai Çalışma
Ödülü ile onurlandırılmıştır. Olesen
doktorasını 1975 yılında Isıtma ve
İklimlendirme konusunda, yüksek
lisansını ise İnşaat Mühendisliği
alanında 1972 yılında Danimarka
Teknik Üniversitesi’nden almıştır.
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PERFORMANS
Tamamen yenilenen tasarımları ile Lowara e-serisi sirkülasyon
pompaları, daha yüksek verimlilik ve performans değerlerine
ulaşmayı size garanti ediyor. Xylem’in sistem uzmanları, ErP
2015 mevzuatında belirlenen 0.6 MEI değerinden daha iyisini
elde etmek üzere pompaları yeniden tasarladı. En yüksek
hidrolik verim ile standart IE3 veya opsiyonel IE4 motor verimini
birleştirerek en yüksek performansı size sunuyoruz.
Türkiye Distribütörü
İLPA Su Teknolojileri Ticaret A. Ş.
Müşteri Hizmetleri

0850 455 19 49
www.lowara.com.tr

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Bakteriler su arıtma sistemlerinin hizmetinde

Sevilla yakınlarındaki araştırma
merkezi iMETland’de atık suların çevreye
en uygun şekilde arıtılması için çalışmalar
yapılıyor. Proje küçük şehirlere büyük
katkı yapabilecek. Bu araştırma merkezinde benzerlerinin aksine çöp kokusu
duyulmuyor, endüstriyel yapılar ya da
sivrisinekler görülmüyor. Yakın yerleşim
bölgesindeki atık sular burada yeraltı mikroorganizmaları kullanılarak doğal bir
şekilde arıtılıyor. Proje kapsamında çalışan araştırmacılardan Abraham EsteveNúñez araştırmanın etkileyici sonuçlar
verdiğini ifade ediyor: “Araştırmacılar
organik atıkları öğütürken elektrik üreten
elektroaktif bakteriler kullanıyor. Üretilen
elektronları ayrıştırmayı sürdürürsek
elektroaktif bakteriler, suyu alışageldiğimizden 10 kat daha hızlı arıtabiliyor. Bu
sebeple arıtma alanı kum ve çakıl yerine
iletken maddelerle dolu.” Esteve-Núñez

sistemin enerji yönünden de çok avantajlı
olduğuna dikkat çekiyor: “Sisteme giren
atık su dışarıdan hiçbir enerji gerektirmiyor. Burada özel mikroorganizmalarla,
elektrik üretebilen elektroaktif bakteriler
etkileşime giriyor. Bu iletken bir madde
ve fiziki destek sağlıyor. Bakteri buna
benzer maddenin yüzeyini kaplıyor. Aynı
zamanda da suyun arıtılmasını sağlayan
metabolizma işleyişi hızlandırıyor. Sonuç:
Sıfır enerji tüketerek suyun arıtılması ve
geride de tortu kalmaması.”
Atık su tankındaki su, bio-filtreden geçerek temizleniyor ve sulamada kullanıma
hazır hale geliyor. CENTA Araştırma
grubu şefi Juan José Salas Rodriguez, bu
teknolojinin tüm dünyada uygulanabilir
olduğunu söylüyor. Danimarka’da Avrupa
Birliği Araştırma Projesi çatısı altında
araştırmacılar, iletken maddelerin en
etkin ve aynı zamanda da en az maliyetle
kullanımı için çalışıyor. Araştırmacılar
elektroaktif bakteriler tarafından üretilen
enerjinin akımını farklı derinliklerde ölçebilmek için özel cam elktrodlar geliştirmiş.
Suyun ne kadar başarıyla arıtılabildiği
de alınan farklı örneklerle ölçülüyor. Bu
gelişmenin de tüm dünyada birçok farklı
alanda olumlu etki yapması bekleniyor.
http://www.imetland.eu

İnovatif Akıllı Pencereler Binaların Enerji Verimliliğini
Geliştiriyor
Yeni nesil akıllı pencereler ve cephe
elemanları, 2015’ten bu yana Friedrich
Schiller Üniversitesi Jena’da koordine edilen Geniş Alan Akışkan Pencereler (LaWin)
araştırma projesinde ele alınmıştı. Bu tür
akıllı pencereler şimdi Gelişmiş Sürdürülebilir Sistemlerin gelecek sayısında
sunuldu. Jena malzeme araştırmacıları,
bir düğmeye dokunarak ışık geçirgenliğini değiştiren bir pencere prototipi
sunuyor, bu pencereler aynı zamanda
güneş-termal enerji toplayabiliyor. En son
prototiplerde, sıvı, nano ölçekte manyetik
demir partikülleri ile yükleniyor. Bunlar bir
mıknatıs yardımı ile sıvıdan ayrıştırılabiliyor. Aynı şekilde, mıknatısını kapatarak
yeniden askıya alınabiliyor. Wondraczek,
“Sıvı içindeki demir parçacıklarının
sayısına bağlı olarak, sıvının kendisi farklı
tonlarda gri renk alıyor ya da tamamen
siyah renk alıyor” diyor: “Ardından, ışığın
görülme yoğunluğunu otomatik olarak
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ayarlamak mümkün hale gelir”. Bu sistem
dikey bir cepheye kolayca entegre edilebiliyor. Pencerelerde elektrik bağlantısı
gerekli değildir. 2015-2017 döneminde
proje, Endüstriyel Liderlik Horizon-2020
Programı çerçevesinde Avrupa
Birliği’nden 5,9 milyon Euro hibe aldı.
Fona, konsorsiyuma üye olan 11 endüstri
ortağı tarafından 2.2 milyon Euro daha
eklendi. İlk finansman dönemi bitiminden
sonra, ticarileştirilmesi planlanıyor.

Elektrik Üretebilen
Nano İplikler

Dallas'ta Teksas Üniversitesi ve Güney
Kore'deki Hanyang Üniversitesi'nde
bilim insanlarından oluşan uluslararası
bir araştırma ekibi, gerildiğinde veya
büküldüğünde elektrik üreten yüksek teknolojili iplik geliştirdi. Science dergisinin
25 Ağustos (2017) sayısında yayınlanan
araştırmada “Twistron” adı verilen bu
ipliklerin, okyanus hareketlerinden veya
sıcaklık dalgalanmalarından enerji elde
ettiği uygulamalar ele alınıyor. Nanoteknolojili iplikler, insan saçlarından 10,000
kat daha ince karbon nanotüplerden
oluşuyor. Araştırmacılar önce nanotüpleri
yüksek mukavemetli olması için, hafif
ipliklere bükerek sıktı. İpliklerin çok esnek
olması için, iplikler aşırı bükülmüş bir lastik banda benzer bir hale getirdi. Ardından iyonik olarak iletken bir madde veya
elektrolitle kaplayarak elektrik üretebilir
hale getirdi. Temelde bu iplikler bir süper
kapasitör (kondansatör). Normal bir
kapasitörlerde, şarj etmek için bir pilden
enerji alınır fakat bu durumda, karbon
tüp iplikler elektrolit banyoya batırılınca,
elektrolitle kendiliğinden yükleniyor,
harici pil gerektirmiyor. İplik bükülünce
veya gerilince karbon nanotüp hacmi
azalıyor, iplik üzerindeki elektrik yükleri
birbirine yaklaşıyor, enerji artışa geçiyor.
İplikte depolanan yük miktarının artması
enerji eldesini mümkün kılıyor. Twistron
ipi saniyede 30 kez büküldüğünde kilogram başına 250 watt elektrik üretebiliyor.
https://techxplore.com/news/2017-08batteries-required-energy-harvestingyarns-electricity.html
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Isı Depolama Yöntemleri
ve Uygulamaları
İlhan Ceylan1, Sadık Zuhur2, Ali Etem Gürel3
1

Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ilhancey@gmail.com
Karabük Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü szuhur@hotmail.com
3 Düzce Üniversitesi, Düzce MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, etemgurel@gmail.com

2

Özet
Türkiye ve dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı
iklimlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında özellikle ısıtma uygulamalarında alınacak
önlemlerle enerji tüketimini çok büyük oranda azaltmak
mümkün görünmektedir. Bu durum, Türkiye gibi enerjisinin çok büyük bir kısmını ithal eden bir ülke için kritik
derecede önemlidir. Isı yalıtımı uygulamaları, alternatif
enerji kaynakları kullanımı ve bina otomasyon sistemleri
gibi enerji tasarruf yöntemlerine ek olarak ısı depolama
tekniği de son yıllarda üzerinde çalışılan önemli konulardan biridir. Bu çalışmada, farklı ısı depolama yöntemleri
incelenmiştir. Bu yöntemlerin birbirlerine göre üstünlükleri ve kullanım alanları incelerek, farklı ısı depolama
malzemelerinin kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Enerji, Isı depolama, Enerji tasarrufu, FDM.
THERMAL ENERGY STORAGE METHODS and
APPLICATIONS
Abstract: A large part of the consumed energy on
Turkey and the world is used for air conditioning. From
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this perspective, it seems possible to reduce energy consumption dramatically by taking precautions in heating
applications. This situation is critically important for a
country that imports the vast majority of energy such
as Turkey. In addition to energy-saving methods such
as thermal insulation applications, the use of alternative
energy sources and building automation systems, also
thermal energy storage technique is one of the major
topics studied in recent years. In this study, different thermal energy storage methods have been examined. The
availability of different thermal energy storage materials
are evaluated by examining application areas and superiorities of these methods.
Key words: Energy, Thermal energy storage, Energy
saving, PCM.
1. Giriş
Enerji, küreselleşen dünya yapısında çok önemli bir meta
olup, dünyanın gelişmesinde hala en önemli unsurdur.
Enerjinin üretimi, tüketimi ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik birçok kurum ve kuruluş
tarafından araştırmalar yürütülmektedir. Gelecek enerji
tüketim profilimiz ve bu önlenmesi güç enerji tüketimimi-

zin çevreye verdiği etkiler gerçekten de üzerinde çalışması
gereken en önemli konulardandır.
Enerji tüketimi geçtiğimiz yıllar boyunca artmaya devam
etmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 2014 yılında
açıklanan dünya enerji istatistiklerine göre dünya çapında
enerji arzı 13,371 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) olarak
gerçekleşmiştir. Bu değer 2009 yılından %10 ve 1973 yılından da %119 fazladır. Dünya enerji arzındaki artışa rağmen,
fosil kaynaklı yakıtların tüketim yüzdesi yenilenebilir enerji
kaynakları sistemlerinin artışı ile kademeli olarak azalmıştır.
Örneğin 2012 yılında birincil enerji kaynakları arzında fosil
kaynakların oranı yaklaşık olarak %82 iken, 1973 yılında bu
oran %87’idi. Birincil enerji kaynağı arzında fosil kaynakların
oranlarındaki azalmaya karşın aynı eğilim CO2 salımlarında
gerçekleşmemektedir.
Örneğin 1973 yılında fosil kaynakların CO 2 salımlarına
katkısı 15633 Mt (Milyon ton) olurken, 2012 yılında bu
değer 31734 Mt olmuştur (IEA enerji raporları, 2011, 2012
ve 2014).
Bu bilgiler ışığında alternatif enerji kaynakları yatırımlarının
teşvik edilmesi ve bu sistemlerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemi görülmektedir. Bunun
yanında tüketilen enerjinin mümkün olduğunda tasarruflu
kullanılması da çok önemlidir. Özellikle Türkiye gibi tükettiği enerjinin önemli bir miktarını ithalat yoluyla karşılayan
ülkelerde, tüketilen enerjinin tasarruflu kullanımı çok daha
önem kazanmaktadır.
Isı enerjisinin depolanması, enerji tüketimini azaltan ve
enerji sistemlerinin esnekliğini artıran bir yöntemdir (Schre-

iber, 2016). Isı enerjisi, maddenin iç enerjisindeki değişme
ile duyulur ısı, gizli ısı ve tepkime ısısı ya da tüm bunların
birleşimi olarak depolanabilmektedir. Duyulur ısı depolama
metodunda, depolama maddesinin sıcaklığındaki değişim
sonucunda ortaya çıkan duyulur ısıdan yararlanılır. Duyulur
ısı enerjisi depolama sistemlerinde enerji; su, hava, yağ,
kayaç, tuğla, kum ve toprak gibi malzemelerde depolanabilir. Bu sistemlerde depolanan enerji; sıcaklık farkı,
depolama elemanı miktarı ve ısı kapasitesi ile orantılıdır.
Gizli ısı depolamasında ise, faz değişimi gösteren maddeler
kullanılır. Depolamaya uygun sıcaklık aralığında depolama
maddesinin faz değiştirmesiyle ortaya çıkan gizli ısı belirlenir. Bu amaçla belirli sıcaklıklarda ergime, buharlaşma veya
diğer faz değişimlerine uğrayan maddelerden yararlanılır
(Yılmazoğlu, 2010).
Bu çalışmada, farklı ısı depolama yöntemleri ve bunların
birbirlerine göre üstünlükleri analiz edilmiştir.
2. ISI DEPOLAMANIN FAYDALARI
Isı depolamada temel amaç enerjinin elde edilmesi ve
kullanılması arasındaki zamansal uyuşmazlığın giderilmesi
olarak tanımlanabilir. Güneş enerjisi bu duruma verilebilecek en iyi örneklerdendir. Gün boyu güneş enerjisinden
aktif olarak yararlanmak ve bu sayede sıcak su veya sıcak
hava elde edebilmek mümkündür. Akşam saatleri ile
birlikte güneş ışınımının azalması ve tamamen kaybolması
ile bu enerji kaynağından yararlanma olanağı da ortadan
kalkmaktadır. Güneş enerjisinden gece saatlerinde de
yararlanmak için, güneş enerjisi gündüz saatlerinde depolanabilir.
KASIM - ARALIK 2017
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Isı depolama, güneş enerjisiyle ısıtma uygulamalarında
çok daha farklı bir konumda değerlendirilir. Güneş enerjisi,
günümüzde üzerinde en çok çalışılan yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Bu nedenle güneş enerjisi sistemlerin ısı
depolama yöntemi oldukça önemli ve üzerinde çalışılan bir
konudur. Güneş enerjisinin depolanmasına yönelik ihtiyacın nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Öztürk, 2008).
•
•
•
•

Mevcut enerji miktarının gerekli enerji miktarını karşılayamaması,
Gece saatlerinde bu enerji kaynağından yararlanmanın
mümkün olmaması,
Güneş açılarının mevsimsel değişimi nedeniyle enerji
miktarının her dönem aynı olmaması,
Güneş bulunan dönemler ile enerji ihtiyacı olan dönemlerin farklı olması.

Isı enerjisi depolaması kullanım süresine göre ikiye ayrılır.
Bunlar kısa süreli depolama (gece-gündüz) ve uzun süreli
depolamadır (mevsimlik/yaz-kış). Kullanım amacına ve
sıcaklığına göre sıcak depolama, soğuk depolama veya
her iki amaç için sıcak ve soğuk depolama yapılabilir. Uzun
dönem depolama ile hedeflenen, yazın sıcağını depolayıp
kışın kullanmak veya kışın soğuğunu depolayıp yazın
kullanmaktır. Isı enerjisinin depolaması, enerjinin elde edilmesiyle kullanımı arasındaki yer ve zaman farkını kapatarak,
hem ısıtma hem de soğutma için alternatif çözümler verir
(Yılmazoğlu, 2010).
Enerji depolamanın birçok faydası vardır. Enerji depolama,
enerji yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Enerji depolama ile enerji tasarrufu sağlanır ve sistem verimlilikleri artırılır. Isı ve elektrik gibi ikincil enerji formlarının depolanması
ile birincil enerji formlarının (fosil yakıtlar) tüketiminin azaltılması sağlanır. Bu durum küresel ısınmaya sebep olan CO2
ve diğer sera gazlarının emisyonlarının düşürülmesine ve
aynı zamanda tükenebilir fosil kaynakların da korunmasına
yardımcı olur. Enerji depolama; yenilenebilir, temiz ancak
sürekli olmayan rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynakların
sürdürülebilir hale gelmesinde kritik rol oynar (Chan, 2013
ve Abedin, 2012).
3. ISI DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Bu bölümde ısı depolama sistemleri duyulur ısı depolama,
gizli ısı depolama ve termokimyasal ısı depolama başlıkları
altında incelenecektir.
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entegrelerinin oldukça kolay olması olarak sayılabilir.
Duyulur ısı depolama yönteminde sıvı ve katı materyaller
kullanılır.
3.1.1. Sıvı materyaller
Sıvı materyaller kullanılarak ısı depolanması sık kullanılan
bir yöntemdir. Sıvı materyallerin ısı depolamada kullanılması oldukça kolaydır. Bu sıvı materyallerin en çok kullanılanı sudur. Su bol ve ucuz olduğundan güneş enerjisinin
duyulur ısı olarak depolanmasında oldukça sık kullanılır.
Suyun özgül ısısı yüksek olduğundan, uygun yalıtımla birim
hacimde oldukça yüksek ısı enerjisi depolanabilir. Tablo
1’de duyulur ısı depolanmasında kullanılan farklı sıvıların
termo-fiziksel özellikleri verilmiştir.
Tablo 1. Duyulur ısı depolanmasında kullanılan
farklı sıvıların termo-fiziksel özellikleri (Öztürk,
2008)
Sıcaklık
aralığı
(°C)

Yoğunluk
(kg/m³)

Isı
kapasitesi
(J/kg°C)

Isıl
iletkenlik
(W/m°C)

0-100

1000

4190

0.62
(38°C)

-

1050

3479

-

Caloria HT 43*

(-10)-315

-

2300

-

Dowterms A*

12-260

867

2200

0.112
(260°C)

Therminol 55*

(-18)-315

-

2400

-

Therminol 66*

(-9)-343

750

2100

-

1116

2382

0.106
(343°C)
0.249
(20°C)

Hitec**

141-540

1680

1560

0.61

Draw**

220-540

1733

1550

-

Lityum***

180-1300

510

4190

0.57

Sodyum***

100-760

960

1300

38.1

Etanol

78

790

2400

67.5

Propil asit

97

800

2500

-

Bütanol

118

809

2400

-

İzobütanol

100

808

3000

-

İzopentanol

148

831

2200

-

Oktan

126

704

2400

-

Sıvı materyal
Su

Su-Etilen
glikol 50/50

Etilen glikol

3.1. Duyulur ısı depolama

*Madeni yağ, **Erimiş tuz, ***Sıvı metal

Bu ısı depolama yönteminde, ısı depolayan malzemenin
sıcaklığındaki değişim sonucu açığa çıkan duyulur ısıdan
yararlanılarak ısı enerjisi depolanır. Bu yöntem günümüzde
çok sık kullanılmaktadır. Bunun nedenleri; duyulur ısı depolama materyallerinin bol ve ucuz olması ayrıca sistemlere

Su iyi bir duyulur ısı materyali olmasına karşın, 100°C sıcaklık üzerinde depolarda buhar basıncına uygun bir tasarım
gerekmektedir. Bu nedenle yüksek sıcaklık sistemlerinde
depolama maliyetleri de artmaktadır. Su haricinde kalan
yağlar, erimiş tuzlar ve sıvı metaller kullanıldığında basınç
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sorunları ile karşılaşılmaz. Ancak bu tip materyallerin de
işletme, depolama, kapasite, kullanılabilir sıcaklık aralıkları
ve maliyet gibi problemleri vardır.
Isı depolama materyali olarak su kullanılan tipik bir güneş
enerjisi sistemi Şekil 1’de verilmiştir. Bu sistemde, kolektörde suyun bünyesine geçen ısı enerjisi pompalanarak
depolama tankına aktarılır. Pompanın çalıştırılıp durdurulması diferansiyel (fark) termostatı yardımı ile olmaktadır.
Diferansiyel termostatın uçlarından birisi kolektör çıkısına,
diğeri deponun altına bağlanmıştır. Kolektördeki su
sıcaklığı ile depodaki su sıcaklığı arasındaki fark, belirlenen
değeri bulduğunda (5-8 °C) pompa çalışır. Depolama tankı
ile kolektördeki su sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması,
suyun kolektörde ısınmış olduğunu gösterir. Kolektörde ısınan su diferansiyel termostat yardımı ile çalıştırılan pompa
vasıtasıyla depolama tankına iletilir. Güneşsiz gündüzleri
ya da geceleri depolama tankındaki su ile kolektörlerde
ki suyun sıcaklığı arasında ki fark azalacağından hatta eşit
olacağından diferansiyel termostat pompayı durdurur.
Böylece depodan gündüzden ısınan sıcak suyun kolektörde
ve sistemin diğer kısımlarında soğuması önlenir. Bu tip sistemlerde depo iyi bir biçimde yalıtılarak enerji depolanan
suyun uzun süre kullanılabilir olması sağlanabilir (Ceylan,
2017).

Pompa

Çekvalf

Dezavantajları

Katı materyallerin temini kolaydır

Daha büyük hacimde ısı
deposu gereklidir

Katı materyaller genellikle
daha ucuzdurlar

Isı depolama/geri kazanma işlemleri eş zamanlı olarak sürdürülemez

Katı materyaller ile yüksek
sıcaklıkta ısı depolanabilir

Havalandırma için enerji
tüketimi yüksektir

Isı değiştirici kullanılması zorunlu değildir
Fanların çalıştırılması
süresinde gürültü oluşur

Donma ve aşırı ısınma gibi
problemleri yoktur
Korozyon sorunu oluşmaz

Tablo 3’te duyulur ısı depolanmasında kullanılan farklı
katıların termo-fiziksel özellikleri verilmiştir.
Tablo 3. Duyulur ısı depolanmasında kullanılan
farklı katıların termo-fiziksel özellikleri (Öztürk,
2008)
Yoğunluk
(kg/m³)

Özgül ısı
(J/kg°C)

Isıl
iletkenlik
(W/m°C)

Isıl yayılımı
(m²/s)
(x106)

Alüminyum

2707

896

204 (20°C)

84.100

3900

840

-

-

2710

750

-

-

Tuğla

1698

840

0.69 (29°C)

0.484

Magnezyum
tuğlası

3000

1130

5.07

1.496

Beton

2240

1130

0.9-1.3

0.396

Dökme
demir

7900

837

29.3

0.514

Saf demir

7897

452

73 (20°C)

4.431

Kullanım
sıcak suyu

Kalsiyum
klorür

2510

670

-

20.450

Basınç Subabı

Bakır

8957

383

385 (20°C)

112.300

Islak toprak

1700

2093

2.51

0.705

Kuru toprak

1260

795

0.25

0.250

3570

960

-

-

1980

670

-

-

2660

920

-

-

2510

1090

-

-

2170

920

-

-

2700

920

-

-

Granit taşı

2640

820

1.73-3.98

0.799-1.840

Kireç taşı

2500

900

1.26-1.33

0.560-0.591

Mermer taşı

2600

800

2.07-2.94

0.995-1.413

Boşaltma
vanası

Valf

Avantajları

Katı
materyal

Basınç kontrol vanası

Fark termostatı

Tablo 2. Katı materyallerin kullanımının avantaj ve
dezavantajları (Öztürk, 2008)

Depoya
giren su

Boşaltma
vanası

Şekil 1. Tipik bir duyulur ısı depolama sistemi (Ceylan, 2017)
3.1.2. Katı materyaller
Isı depolama amacıyla sıvı materyallerden yararlanılması
durumunda, buhar basıncı problemi ve oluşabilecek diğer
problemler yukarıda açıklanmıştır. Isı depolama amacıyla
katı materyaller de kullanılabilir. Ancak bu materyallerin
ısı depolama kapasiteleri genellikle daha düşüktür. Bu
nedenle sıvı materyallere kıyasla çok fazla katı materyal
gerekir. Katı materyallerde donma ve kaynama durumlarıyla karşılaşılmadığından geniş bir sıcaklık aralığında
kullanılabilirler. Bu tip ısı depolama sistemlerinin avantaj
ve dezavantajları Tablo 2’de verilmiştir.

Alüminyum
oksit
Alüminyum
sülfat

Magnezyum
oksit
Potasyum
klorür
Potasyum
sülfat
Sodyum
karbonat
Sodyum
klorür
Sodyum
sülfat
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Katı ortamlarda enerji depolama sistemlerinde genellikle
çakıl taşları kullanılır ve hava bu sistemler için en ideal iş
akışkanıdır. Enerji taşıyıcısı olan hava, depolama hacminin
içinden geçerken enerjisini taşlara verir ya da alır. Katılarda
enerji depolanmasında depolama ortamı; zehirli olma, alev
alma ya da patlama riski taşımamalıdır. Katılarda enerji
depolama diğer sistemlere göre daha ekonomiktir. Büyük
ısı transferi yüzey alanı nedeni ile hava ile taşlar arasındaki
ısı transferi yüksektir. Taşların birbirine temas eden yüzey
alanlarının küçük olması, iletim ile ısı kaybını da azaltmaktadır (Yılmazoğlu, 2010).
Çakıl taşı ve bazalt gibi malzemeler kayaç olarak adlandırılmaktadır. Kayaçları kullanarak ısı depolamak mümkündür.
Kayaçlar ve su birleştirilerek ısı depolama uygulamaları
yapılabilmektedir. Bunlar arasında en bilinen yöntem Harry
Thomason ısı depolama sistemidir (Günerhan, 2004). Bu
yöntem Şekil 2’de verilmiştir.

uygun olanıdır. Katı-sıvı FDM’ler organik, inorganik FDM’ler
ve ötektikler olarak üç grupta incelenmektedir (Utlu, 2013).
Şekil 3’te FDM’lerin sınıflandırılması verilmiştir.
FDM’lerden beklenen özellikler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Faz değiştiren malzemelerden beklenen
özellikler (Utlu, 2013).
İstenilen aralıkta ergime sıcaklığına sahip olması

Birim hacim başına yüksek füzyon gizli ısısı

Yüksek ısıl iletkenlik
Termodinamik
özellikler
Yüksek özgül ısı ve yoğunluk

Depolama problemini önlemek için faz değişimi
sırasında düşük hacimsel değişim ve buhar basıncı

Uygun ergime

Hızlı soğumayı önlemek için
yüksek çekirdeklenme hızı
Kinetik Özellikler
Isıl depodan yeterli ısı talebini karşılamak
için yüksek kristalleşme hızı

Şekil 2. Harry Thomason Yöntemi ile Enerji Depolama
Bu sistemde kolektörlerde ısınan su depoya üstten verilir, ısı
verip soğuyan su dibe çöker ve buradan tekrar kolektörlere
gider. Tank, ısıtılacak hacme verilecek havanın aralarından
geçtiği kayaçlarla çevrilidir. Kayaçlar ve su dolu tank yalıtılmış duvarlarla sarılmıştır. Bu sistemin diğer sistemlere göre
üstünlüğü suyun ısı kapasitesinin büyüklüğü ve hava ile
temas yüzeyini artıran kayaçların bir arada kullanılmasıdır
(Günerhan, 2004).

Tersinir ergime/katılaşma çevrimi

Kimyasal kararlılık

Kimyasal Özellikler

Çok sayıda faz değişimi sonrası bozulma olmaması

3.2. Gizli Isı Depolama
Gizli ısı depolama amacıyla faz değiştiren materyaller (FDM)
kullanılmaktadır. Gizli ısı depolama sistemlerinde ısının
depolanması veya bırakılması ise faz değişimi sırasındaki
füzyon (erime)/katılaşma ile gerçekleşir. Faz değiştiren
malzemelerle gizli ısı depolama faz değişim sırasında
yüksek yoğunlukta ve yüksek miktarda ısı depolamaya
düşük sıcaklık ve hacim değişimi göstererek imkân verir
(Günerhan, 2004).
Faz değişim şekline göre, FDM’ler üç grupta toplanır;
katı-katı- FDM’ler katı- sıvı FDM’ler ve sıvı-gaz FDM’lerdir.
Bunların içinde katı-sıvı FDM’ler ısıl enerji depolama için en
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Korozif olmaması

Toksik, Alevlenebilir ve patlayıcı
bir malzeme olmaması

Uygun fiyat
Ekonomik Özellikler
Geniş ölçekte kullanılabilirlik
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Tablo 6. Bazı inorganik FDM’ler (Cabeza, 2002;
Cabeza, 2011 ve Mehling, 2008)
Materyal

Şekil 3. FDM’lerin sınıflandırılması (Veerakumar, 2016 ve Dheep,
2014)
3.2.1. Organik FDM’ler
Organik FDM’ler karbon bazlı bileşiklerdir. Genellikle parafin ve parafin olmayan organikler olarak sınıflandırılırlar.
Karbon atomlarının sayısı veya moleküler ağırlıklarındaki
artışla birlikte FDM’nin gizli füzyon gizli ısısı artar. Organik
FDM’lerin başlıca avantajı kimyasal stabilite ve yüksek
füzyon gizli ısısıdır (Veerakumar, 2016). Buna karşılık, temel
dezavantajları düşük ısıl iletkenlikleridir. Tablo 5’te bazı
organik FDM’ler listelenmiştir.
Tablo 5. Bazı organik FDM’ler (Saito, 2002; Sharma,
2009 ve Regin, 2008)

Gizli ısı (J/g)

H2O

0

333

H2O+poliakrilamid

0

295

K2HPO4.6H2O

4

109

LiClO3.3H2O

8

155-203

K2HPO4.6H2O

13

-

NaOH

16

200

CaCl2.6H2O

29

190.8

CaCl2.12H2O

29.8

174

LiNO3.2H2O

30

296

LiNO3.3H2O

30

189/296

3.2.3. Ötektik FDM’ler
Ötektik FDM’ler istenilen erime sıcaklığına ulaşabilmek
için iki veya daha fazla FDM’nin karışımından oluşur. Erime
noktası ısı depolama sistemleri için çok önemli bir kriterdir.
Ötektik FDM’ler organik ve inorganik olmak üzere 2’ye
ayrılır (Veerakumar, 2016). Tablo 7’de bazı ötektik FDM’ler
verilmiştir.

Erime
noktası (°C)

Gizli ısı (J/g)

n-tetradekan

5.5

215

Materyal

Parafin C14

5.5

228

Organik ötektik FDM’ler

Formik asit

7.8

247

Poliglikol E400

8

99.6

n-pentadekan

10

193.9

Parafin C15

10

205

Asetik asit

16.7

184

Gliserin

17.9

Parafin C16
Parafin C18

Materyal

44

Erime noktası (°C)

Tablo 7. Bazı ötektik FDM’ler (Veerakumar, 2016).
Erime noktası (°C)

Gizli ısı (J/g)

Kaprik asit + stearik asit

26.8

152

94% Tetradekan + 6% tetradekanol

5.5

202.1

96% Tetradekan + 4% tetradekanol

5.5

206.4

Pentadekan + oktodekan

8.5-9

271.93

198.7

Heksadekan + tetradekan

10-14.5

147.7–182.7

16.7

237.1

İnorganik ötektik FDM’ler

28

244

31% Na2SO4 + 13% NaCl +
KCl 16% + 40% H2O

4

234

3.2.2. İnorganik FDM’ler

76% Na2SO4.H2O

9.3

114.4

İnorganik FDM’ler genellikle metalik ve tuz hidratlardır.
İnorganik FDM’lerin ana avantajları düşük maliyetleri ve
iyi ısıl iletkenlikleridir. Ancak korozif yapıya sahip olmaları
dezavantajdır. Tablo 6’da bazı inorganik FDM’ler verilmiştir.

48% CaCl2 + 4.3% NaCl +
0.4% KCl + 47.3% H2O

26.8-29

190.8

30

136
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47% Ca(NO3)2.4H2O +
53% Mg(NO3)2.6H2O

Ticari olarak farklı özelliklere sahip birçok FDM kullanılmaktadır. Ticari FDM’lerden bazıları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 9. FDM’ler için termal çevrimin erime noktası
ve gizli ısı değerleri (Rathod, 2013)
Parafinler

Tablo 8. Bazı ticari tip FDM’ler (Arkar, 2007 ve Butala,
2009).
İsim

Tip

Erime
noktası (°C)

Gizli ısı (J/g)

RT3

Parafin

3

198

RT4

ClimSel C7

Parafin

4

7

130

E17

Tuz hidrat

17

143

Emerest 2325

Yağ asidi

20

134

ClimSel C23

Tuz hidrat

23

148

Parafin

24

145

E30

Tuz hidrat

30

Gizli ısı (J/g)

Isıl çevrim
sayısı

Parafin wax 53

53

184

300

Parafin wax 54

53.32

184.48

1500

Parafin wax 58–60

58.27

129.8

600

Parafin wax 60–62

57.78

129.7

600

117

339

1000

Laurik asit (C11H23COOH)

42.46

176.6

1200

Palmitic asit (C15H31COOH)

61.31

197.9

1200

Stearik asit (C17H35COOH)

54.7

159.3

1200

182

Tuz solüsyonu

A24

Erime
noktası (°C)

Parafin olmayan FDM’ler
Eritritol

201
Tuz hidratlar

3.2.4. FDM’ler için ısıl çevrim testleri
Faz değiştiren malzemeler için en önemli test unsuru ısıl
çevrimdir. Isıl çevrim, FDM’lerin ergime ve donma işlemlerinin tekrarlanmasıdır. Isıl çevrimin FDM’ler üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmelidir. Özellikle tuz hidratları
için en az 1000-2000 çevrimden oluşan laboratuvar testleri
önerilmektedir. Isıl depolama testleri ile ısı depolama ve
geri kazanmada FDM’deki geçici sıcaklık değişimleri, ısı
transferi karakteristiği, her bir çevrim süresince FDM’de
depolanan ısı enerjisi miktarı ve ısıl çevrim sayısı ile depolanan enerji miktarının değişimi incelenmelidir (Öztürk,
2008).
Uzay uygulamalarında kullanım ömrü yaklaşık birkaç ay
veya birkaç yıl olabilirken, güç santrallerinde bu sürenin
20-30 yıla kadar uzaması beklenir. Bazı malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar, erime sıcaklığının ve gizli ısısının
kayda değer bir şekilde değişmediğini, ancak kimyasal stabilite ve termal çevrim performansının daima test edilmesi
gerektiğini göstermiştir. Malzemeler, gerçek kullanım sırasında çevrimlerin tekrarlanmasından sonra erime sıcaklığını
ve gizli ısısını sabit tutmalıdır (Mohamed, 2017).
Tablo 9’da bazı FDM’ler için çevrim testlerine göre erime
noktaları sıcaklıkları ve gizli ısıları verilmiştir

NaOH·3·5H2O

15

–

5650

Na2SO4·1/2NaCl·10H2O

20

–

5650

Glauber tuzu (Na2SO4·10H2O)

32.4

238

320

CaCl2·6H2O

29.8

190.8

1000

13

116.76

120

Kaprik asit (%83)+stearik
asit (%17)

24.68

178.64

5000

Miristik asit+gliserol

31.96

154.3

1000

Organik ötektikler
Kaprik asit (%65 mol)+laurik
asit(%35 mol)

İnorganik ötektikler
CaCl2·6H2O (%80
mol)+CaBr2·6H2O (%20 mol)

20

117

1000

CaCl2·6H2O (%96)+KNO3
(%2)+KBr (%2)

23

138

1000

NaCH3COO·3H2O
(%90)+NaBr·2H2O (%10)

51

175

1000
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3.3. Termokimyasal ısı depolama
Isı enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi yöntemidir.
Bu yöntemle enerji uzun süre depolanabilir. Termokimyasal
ısı depolama yönteminde ekzotermik (ısıveren) tepkimeye
girebilen iki veya daha fazla kimyasal birleşikte tersinir
tepkimeler süresince kimyasal bağlarda ısı depolanır. Bu
depolama sisteminde ısı depolama kapasitesi genellikle
yüksektir. Bunun nedeni; kimyasal bağların tersinir olarak
ayrışma ve birleşmesi sırasında, yüksek ısıl değeri olan
tepkimelerin gerçekleşmesidir.
Bu sistemler, gizli ısı depolama sistemlerinden daha
karmaşıklardır. Sistemdeki bileşenlerin kendi aralarında
etkileşimleri çok önemlidir. Termokimyasal ısı depolama
yöntemi, yüksek sıcaklıkta nükleer veya güneş enerjisi
uygulamalarında ve endüstriyel kazanlardaki damıtma
çevrimlerinde uygulanmaktadır.
Güneş enerjisinin tersinir kimyasal tepkimelerle depolanması gelişme aşamasında olan yeni bir yöntemdir. Düşük
sıcaklıktaki uygulamalar için kimyasal tepkimelerle ısı
depolanmasına ilişkin önemli gelişmeler sağlanmış olmakla
birlikte uygulamada karşılaşılan önemli sorunlar termokimyasal ısı depolama yönteminin yaygın olarak uygulanmasını
sınırlandırmaktadır (Yılmaz, 2005).
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Enerji tüketimimizdeki önlenemez artışın neden olduğu
ekonomik ve çevresel problemler her geçen gün etkisini
artırmaktadır. Bu hızlı artışa cevaben yenilenebilir kaynaklarının kullanılması, üzerinde en çok çalışılan konulardandır.
Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kaynaklara olan bağımlılığımızı azaltacak çözümler gibi görünse de bu kaynakların
verimlilik ve süreklilik gibi problemleri bulunmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında gerek fosil gerekse de yenilenebilir
kaynaklar bazında mevcut olan enerji kaynaklarının verimli
kullanımını sağlayacak yöntemler ön plana çıkmaktadır.
Bu yöntemlerden biri de ısı depolama tekniğidir. Bu çalışmada farklı ısı depolama teknikleri ve ısı depolama materyalleri incelenmiştir. Çalışmada ısı depolama yöntemleri
duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama ve termokimyasal
ısı depolama yöntemleri olarak 3 başlıkta incelenmiştir.
Duyulur ısı depolama kolay uygulanabilir bir ısı depolama
sistemidir. Bu yöntem uzun yıllardır farklı tasarımlarla
sistemlerde kullanılmaktadır. Duyulur ısı depolama, sıvı ve
katı materyaller kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Katı
materyallerle gerçekleştirilen ısı depolamada korozyon
sorunu olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun
yanında, sıvı materyallerin aksine, katı materyallerde
donma ve kaynama gibi problemlerde bulunmamaktadır.
Bu sayede depolarda basınç düzenleyici ek sistemlere
46

TTMD DERGİSİ

KASIM - ARALIK 2017

gereksinim ortadan kalkmaktadır. Bu sistemlerin en büyük
dezavantajı ise özgül ısılarının düşük olmasıdır. Bu nedenle
aynı ısı depolama sistemi için, sıvı materyallere göre, çok
daha büyük depo hacmi gerekecektir. Bu da depo tasarım
maliyetini artırabilir. Sıvı materyallerle ısı depolama çok
kullanılan bir yöntemdir. Özellikle güneş enerjili sıcak su
ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Sıvı materyallerin özgül ısıları katılara göre yüksektir. Bu da ısı depolama
kapasitelerini yükseltir. Sıvı materyallerin en önemli
dezavantajları kaynama ve donma problemleridir. Donma
problemi bu materyallerin soğuk depolamaya uygun olmamasına neden olmaktadır. Kaynama problemi ise depolara
ek tasarımlar yapılmasına gereksinim oluşturmaktadır.
Bunun yanında sıvı materyaller, katı materyallere oranla
daha pahalıdır. Bir başka uygulanan ısı depolama yöntemi
gizli ısı depolamadır. Bu yöntemde faz değişimi gösteren
maddeler kullanılır. Organik FDM’ler kimyasal olarak stabillerdir. Ayrıca füzyon ısıları ve ısı depolama kapasiteleri
yüksektir. Ancak bu tip FDM’lerin ısıl iletkenlikleri düşüktür.
İnorganik FDM’lerin ısıl iletkenlikleri yüksek olmasına karşın,
korozif yapıları nedeniyle özel tasarımlara ihtiyaç duyarlar.
Türkiye’nin tükettiği enerjinin yaklaşık %75’ini ithal
ettiği bilinen bir gerçektir. Bu perspektifte çevre dostu
yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve mevcut
sistemlere uygulanması oldukça önemlidir. Bunun yanında
ısı depolama sistemlerinin evler, ofisler, kamu binaları vb.
yapılarda kullanımının incelenmesi enerji tasarrufu yönünden oldukça önemlidir.
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Özet

Anahtar Kelimeler: CFD; ısı taşınımı; nanoakışkan.

Bu çalışmada, dairesel bir boruda sabit duvar ısı akısı
altında laminer akış şartları için Al2O3/Su ve TiO2/Su
nanoakışkanlarının zorlanmış taşınımla ısı transferi karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Farklı nanopartikül
hacimsel konsanstrasyonu oranları (%0.05 %0.1, %0.3 ve
%0.5) ve üç farklı akış hızı değerleri (0.166 m/s, 0.199
m/s ve 0.2294 m/s) için sayısal çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Akışın, dairesel boru girişinde üniform olduğu
kabul edilmiş ve hesaplamalar hidrodinamik olarak tam
gelişmiş laminer akış koşulları için yapılmıştır. Sayısal
çalışmada, sonlu hacimler tekniğine dayalı çözümleme
yapabilen ANSYS Fluent kodu, problemle ilgili olan
süreklilik, momentum ve enerji denklemlerini iteratif
olarak çözmek için kullanılmıştır. Akış hızının ve nanopartikül hacimsel konsantrasyon oranlarının taşınımla
ısı transfer katsayısı (h) üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Sayısal çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili parametreler
dikkate alınarak grafiksel olarak gösterilmiş ve detaylı
olarak irdelenmiştir. Su ile karşılaştırıldığında ısı taşınım
katsayısında; TiO2/su nanoakışkanı için %26.6 ve Al2O3/
su nanoakışkanı için %28.3 bir iyileştirmenin olduğu
görülmüştür.

Laminar Forced Convection of Al2O3/Water and
TiO2/Water Nanofluids in a Circular Pipe
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Abstract
In this study, the forced convective heat transfer characteritics of Al2O3/water and TiO2/water nanofluid through
circular pipe was numerically investigated under laminar
flow conditions. Numerical computations were done for
different nanoparticle volume fractions (0.05%, 0.1%,
0.3% and 0.5%) and different flow velocities (0.166 m/s,
0.199 m/s and 0.2294 m/s). The flow was assumed to be
uniform at the inlet of the circular tube and the calculations were made for hydrodynamically fully developed
laminar flow conditions. In the numerical study, the
ANSYS Fluent code, which can analyze based on the
finite volume technique, was used to iteratively solve the
continuity, momentum and energy equations related to
the problem. The effects of flow velocities and volumetric
concentration ratios of nanoparticles on convection heat
transfer coefficient (h) were investigated. The results
obtained by numerical study were shown graphically

considering the related parameters and examined in detail.
It was observed that TiO2 and Al2O3 nanoparticle addition
to pure water provides convective heat transfer coefficient
enhancement of 26.6% and 28.3% respectively.
Anahtar Kelimeler: CFD; convective heat transfer;
nanofluid.
1. GİRİŞ
Hızla artan dünya nüfusu ve ülkelerin sanayileşmesine
paralel olarak artan enerji ihtiyacı, enerji maliyetleri ve
çevre problemleri gibi sorunları da yanında getirmektedir.
Bu yüzden temiz enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji
sistemlerinde tasarrufa yönelik yapılan çalışmalar günümüzde önem kazanmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı ile
gerçekleştirilecek enerji tasarrufu, aynı ürünü elde etmek
için gereken enerjinin azaltılması ya da aynı miktarda
enerji ile daha fazla ürün elde edilmesini sağlayacaktır. Isı
enerjisinin bir ortamdan başka bir ortama aktarılmasında
en önemli konu taşıma işleminin, en az güç harcanarak
ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesidir. Isı transferinin
artırılması enerjiyi tasarruf etmenin bir yoludur. Modern
endüstriyel uygulamalarda daha yüksek ısı transfer oranları
arzu edilir olduğundan dolayı su, etilen glikol gibi geleneksel akışkanların yanında ısı transfer karakteristiklerinde
artış sağlanan akışkanlar daha çok tercih edilmekte ve
araştırmacılar için büyük ilgi görmektedir. Üstün ısı transfer özellikleri gösteren nanoakışkanlar bunlardan birisidir.
Choi, (1995) metaller (Au, Ag, Cu, Fe), metal oksitler (CuO,
SiO2, Al2O3, TiO2, ZnO, Fe3O4), karbürler (SiC, TiC) ve Nitrürler (AlN, SiN) nanometrik partiküller halinde baz sıvı içinde
süspansiyon oluşturarak “nanoakışkan” kavramını geliştirmiş olup bu akışkanlar; genellikle su, yağ ve etilen glikol
gibi temel akışkanlarında 100 nm’nin altındaki boyutlara
sahip olan katı parçacıkların süspansiyonlarıdır. Geçen 20
yılda çok sayıda araştırmacı nanoakışkanların özelliklerini
çalışmış ve çalışmaktadır. Nanoakışkanların, geleneksel ısı
transfer akışkanınınkine kıyasla daha iyi ısıl performanslara
bağlı olarak ısı transfer teknolojisinin bir sonraki jenerasyonu olacağı beklenmektedir.
Günümüzde, taşınımla ısı transfer karakteristiklerini farklı
geometrilerde ve akış koşullarında deneysel ve sayısal
olarak araştırmak için nanoakışkanların kullanımı ile ilgili
olarak çok sayıda çalışma (Pak, 1998; Malvandi, 2014;
Huminic, 2016) yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Cu/su nanoakışkanının dairesel bir borudaki ısı taşınımı
deneysel olarak Heris vd. (2009) tarafından incelenmiştir.
Deneyler laminer akış durumu ve sabit duvar sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Nu ve Pe sayısının partikül
oranları ile değişimleri incelenmiştir. Partikül oranının artmasıyla birlikte ısı taşınım katsayısının arttığı çalışma sonucunda belirtilmiştir. Nassan vd. (2010) yaptıkları çalışmada

kare kanal içerindeki Al2O3/su ve CuO/su nanoakışkanların
laminer akış koşulları için ısı transfer karakteristiklerini
deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışmada nanoakışkanların suya göre ısı transferinin iyileştirildiği belirtilmiştir.
Al2O3/su nanoakışkanının, kare kanal içerisindeki laminer
akış durumu ve sabit ısı akısı altında gerçekleşen ısı transfer özellikleri deneysel olarak Heris vd. (2013) tarafından
incelenmiştir. Farklı konsantrasyon oranlarındaki Al2O3/
su nanoakışkanın ısı taşınımı ve Nu sayılarının Pe sayısı
ile değişimi çalışmada verilmiştir. Togun vd. (2014) geri
basamak laminer ve türbülanslı Cu/su nanoakışkan akışı ve
ısı transferini sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışma; nanoakışkanın %2 ve %4 hacimsel konsantrasyonlarında, laminer
akış için 50’den 200’ye ve türbülanslı akış için 5000’den
20000’e kadar değişen Reynolds sayılarında ve ayrıca 4000
W/m2K’lik sabit bir duvar ısı akısı altında incelenmiştir.
Sudarmatji vd. (2014), laminer akış rejimi altında Al 2O3/
su nanoakışkanını kullanarak nanoakışkanın taşınımla ısı
transferini ve basınç düşüşünü incelemişlerdir. Nano parçacıklar %0.15, %0.25 ve %0.5 arasında değişmiştir. Al2O3/su
nanoakışkanın kare kanal içerisindeki ısı transferi ve basınç
düşümünün sayısal olarak incelendiği bir başka çalışmada
(Kaya, 2015) artan Re sayısı ve partikül konsantrasyonunun
ısı taşınım katsayısını ve basınç düşüşünü arttırdığı belirtilmiştir. Saha (2014) dairesel borularda sabit duvar ısı akısı
altında TiO2-su nanoakışkan akışının ısı transferi ve entropi
üretimini sayısal olarak incelemişlerdir. Sayısal çalışmalar
tek fazlı ve çift fazlı yaklaşımlara göre ayrı ayrı ele alınmıştır. TiO2/su nanoakışkanının çift fazlı olarak ele alındığı
durumda daha yüksek ısı transfer oranına sahip olduğu
belirtilmiştir. Gupta vd. [12] yaptıkları deneysel çalışmada
1 m uzunluğunda ve 8 mm çapında dairesel bir bakır boru
içinden akan su ve su/carbon nanotüp (MWCNT) nanoakışkanın akış ve ısı taşınım karakteristiklerini incelemişlerdir.
Temel akışkan olan su içerisine hacimsel olarak %0.05, %0.1,
%0.3 ve %0.5 konsantrasyon oranlarında karıştırdıkları
MWCNT partiküllerinin dairesel borudaki akışını sabit ısı
akısı (260 W) altında incelemişlerdir.
Bu çalışmada, Gupta vd. (2016) ’nin yaptıkları deneysel
çalışmayı dikkate alarak 1 m uzunluğunda ve 8 mm çapa
sahip olan dairesel bir boru içindeki su ve nanoakışkan
akışlarının akış ve ısı transfer karakteristikleri sayısal olarak
incelenmiştir. Akış kanal girişinde üniform olarak kabul
edilmiş ve 0.166 m/s, 0.199 m/s ve 0.2294 m/s olmak üzere
üç farklı hız değerinde gerçekleşmiştir. Boru yüzeyine
260 W sabit ısı akısı uygulanarak boru dış yüzey sıcaklığı
ve akışkan çıkış sıcaklıkları yapılan hesaplamalar sonucu
elde edilmiştir. Analizler Al2O3/su ve TiO2/su olmak üzere
iki farklı nanoakışkan için yapılmıştır. Sayısal çözümlemeler
tek fazlı yaklaşıma göre yapılmış olup nanopartikül boyutları 20 nm’den düşüktür. Nanoakışkanlarda nanopartikül
hacimsel konsantrasyon oranları %0.05, %0.1, %0.3 ve %0.5
değerlerinde olmuştur. Nanopartikül konstanstrasyon
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oranının ve akış hızının; ısı taşınım katsayısı üzerindeki
etkileri incelenerek grafikler halinde sunulmuş ve detaylı
bir şekilde tartışılmıştır.

sayısal ağ yapısının 69200 hücre sayısına sahip 40x40x200
olduğu yapılan ağdan bağımsız çalışma sonucunda tespit
edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada; dairesel bir boru içindeki nanoakışkanların akış
ve taşınımla ısı transfer karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada, iki farklı tip nanoakışkan
(Al2O3/su ve TiO2/su) için sayısal çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Nanoakışkan dairesel boruya 0.166 m/s, 0.199
m/s ve 0.2294 m/s sabit hız değerlerinde üniform olarak
girmiş olup, tam gelişmiş laminer akış durumu için sayısal
çözümlemeler yapılmıştır. Sayısal çözümlemelerde sonlu
hacimler tekniğine dayalı çözümleme yapabilen ANSYS
Fluent kodu kullanılmıştır. Şekil.1a’da görülen deney
düzeneğinin (Gupta vd., 2016) test kısmı ANSYS Design
Moduler’da modellenerek (Şekil 1b) sunulan bu çalışmada
farklı koşullar için sayısal çözümlemeler yapılmıştır.

(a)
Şekil 1. a) Deney düzeneği (Gupta vd. 2016) ve b) Problem
geometrisi.

Model geometri oluşturulduktan sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi simetri eksende çözümlemeler gerçekleştirilebilmesi için geometri simetri olarak tanımlanmıştır.
Model geometri oluşturulduktan sonra sayısal ağ yapısının (mesh) belirlenmesi işlemine geçilmiştir. Geometri
10x10x200, 20x20x200, 30x30x200, 40x40x200, 50x50x200,
60x60x200 şeklinde, farklı hücre sayılarına bölünerek en
uygun ağ yapısının bulunması hedeflenmiştir. Oluşturulan
sayısal ağ yapılarından en uygun olanı 40x40x200 (Şekil
2 (b)) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Şekil 3’te daha
açık görülebilir. Burada en düşük ağ yapısında (10*10*200)
6400 hücre elde edilmiş ve bu ağ yapısı ile su için yapılan
çözümlemede ısı taşınım katsayısı, h değeri 654.7 W/m2K
olarak hesaplanmıştır. Şekilden de görülebileceği gibi
mesh yoğunluğu arttıkça ısı taşınım katsayısında azalmalar meydana gelmiş ve 69200 hücre sayısına sahip olan
mesh yapısında (40*40*200) h değerindeki azalma önemli
ölçüde düşmüş ve sabitlenme eğiliminde olmuştur. Bir
sonraki hücre sayısı ile h değerleri arasındaki fark %3’ten
daha düşük olduğu için daha fazla mesh yoğunluğunu
arttırmak gereksiz olacaktır. Bu nedenle problemde uygun
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(b)
Şekil 2. a) Model geometri ve b) ağ yapısı.

Termodinamiğin birinci yasasına göre ısı akısı uygulanan
duvar yüzeyinden transfer edilen ısı enerjisi akışkan
tarafından kazanılan ısı enerjisine eşit olup aşağıdaki gibi
tanımlanabilir.

(5)

Buna göre Isı taşınım katsayısı h aşağıdaki gibi ifade edilir.

(6)

Şekil 3. Uygun sayısal ağ yapısının belirlenmesi.
Nanoakışkanın fiziksel özellikleri aşağıdaki verilen eşitlikler
yardımıyla hesaplanmaktadır. Nanoakışkanın etkin yoğunluğu ρnƒ şöyle tanımlanmaktadır.

(1)
Nanoakışkanların viskozitesi;
(2)
Nanoakışkanların ısıl iletkenlikleri;

(3)
Son olarak nanoakışkanların ısıl kapasitesi aşağıdaki eşitlik
ile belirlenmiştir.
(4)

Burada kütlesel debiyi, As ısı akısı uygulanan yüzey
alanını, Cp özgül ısıyı ve Tout, Tin, Tw ve Tb sırasıyla akışkanın
çıkış sıcaklığı, akışkanın giriş sıcaklığı, duvar sıcaklığı ve
ortalama sıcaklığı ifade etmektedir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 4’de TiO2-/su nanoakışkanına ait sayısal çözümlemeler sonucu elde edilen ısı taşınım katsayısı (h) değerinin
değişimi görülmektedir. Şekilden de açık bir biçimde
görülebileceği gibi artan hız değerleri (dolayısıyla Re sayısı)
ile birlikte h değerleri de artmıştır. 260 W ısı yükü altında
ve 0.166 m/s giriş hız değerinde su için 576.32 W/m2K olan
ısı taşınımı Su-TiO2 %0.05 %0.1, %0.3 ve %0.5 değerlerinde
sırasıyla 650.9 W/m2K, 731.3 W/m2K, 1114 W/m2K ve 1617.1
W/m2K olmuştur. Nanoakışkanın partikül oranları arttıkça h
değeri artış göstermiştir. En büyük h değeri TiO2 %0.5 için
0.2294 m/s hız değerinde gerçekleşmiş olup değeri 1778.2
W/m2K’dir.

Yukarıdaki eşitliklerde ρ, µ, k, Cp ve Ø ise sırasıyla nanoakışkanın yoğunluğu, dinamik viskozitesi, ısıl iletkenliği ve
partikül oranıdır: alt indisler np ve bf sırasıyla nano partikül
ve temel akışkanını göstermektedir. CFD analizlerinde
kullanılan nanoakışkanların termofiziksel özellikleri Tablo
1’de verilmektedir.
Tablo.1 20 °C’de Al2O3 ve TiO2 Nanoakışkanın
Termofiziksel Özellikleri.

Şekil 4.Farklı hız değerlerinde TiO2-Su nanoakışkanına ait h
değerinin değişimi.
Şekil 5’te Al2O3/su nanoakışkanına ait sayısal çözümlemeler sonucu elde edilen ısı taşınım katsayısı (h) değerinin
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değişimi görülmektedir. Şekilden de açık bir biçimde
görülebileceği gibi artan hız değerleri (dolayısıyla Re sayısı)
ile birlikte h değerleri de artmıştır. 260 W ısı yükü altında ve
0.166 m/s giriş hız değerinde su için 576.32 W/m2K olan ısı
taşınımı Su- Al2O3 %0.05 %0.1, %0.3 ve %0.5 değerlerinde
sırasıyla 651.19 W/m2K, 741.6 W/m2K, 1123.1 W/m2K ve
1652.2 W/m2K olmuştur. Nanoakışkanın partikül oranları
arttıkça h değeri artış göstermiştir. En büyük h değeri Al2O3
%0.5 için 0.2294 m/s hız değerinde gerçekleşmiş olup
değeri 1811.7 W/m2K’dir.

Şekil. 7. Al2O3 -Su- nanoakışkanın farklı karışım oranı ve farklı
giriş hızı değerlerinde tam gelişmiş laminer hız profilleri

Şekil 5.Farklı hız değerlerinde Al2O3-Su nanoakışkanına ait ısı
taşınım katsayısının değişimi.

Şekil 7’de ısı taşınım katsayısının en yüksek çıktığı akışkan
olan Al 2O 3/su nanoakışkanının farklı konsantrasyon
oranları ve farklı giriş hızları için tam gelişmiş bölgedeki
laminer akış hız profilleri görülmektedir. Şekilden de
görülebileceği gibi giriş hızının 0.166 m/s olduğu durumda
%0.05 oranında çıkış hız değeri maksimum 0.33 m/s olurken partikül oranının %0.5 olduğu durumda 0.329 m/s hız
değerine ulaşmıştır. Benzer şeklide giriş hız değeri 0.2294
m/s olduğu durumda aynı değerler sırasıyla 0.455 ve 0.451
m/s olarak hesaplanmıştır.
4. SONUÇ

Şekil 6. Tek bir partikül oranında su ile diğer nanoakışkanlara ait
ısı taşınım katsayısı değerlerinin değişimi.

Şekil 6’da %0.1 hacimsel konsantrasyon oranında iki farklı
nanoakışkanına ait ısı taşınım katsayısının değişimi verilmiş
ve temel akışkan olan su ile karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi hız değerinin artışı her bir akışkanın ısı taşınım katsayısını arttırmıştır. En yüksek artışlar 0.2294 m/s
hız değerinde meydana gelmiştir. Su ile karşılaştırıldığında
ısı taşınım katsayısında TiO2/su nanoakışkanı için %26.6 ve
Al2O3/su nanoakışkanı için %28.3 bir artış söz konusudur.
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Bu çalışmada, 1m ve 8 mm dairesel bir boru içinden akan
su ve farklı tipteki nanoakışkanların akış ve ısı transfer
karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal çalışmada literatürde daha önceden deneysel olarak incelenmiş
olan bir geometri ele alınmış olup Ansys Fluent kodunda
farklı parametreler altında çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmadan elde edilen veriler nano partikül
oranının değişimi, Re sayısı ve ısı taşınım katsayısının
değişimi cinsinden grafik haline getirilmiş ve detaylı bir
şekilde tartışılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen verilere
dayanılarak, aşağıdaki şu sonuçlara varılmıştır:
• Isı taşınım katsayısı, akışın Reynolds sayısı ve nanoakışkanın partikül oranıyla birlikte artmıştır.
• Su ile karşılaştırıldığında ısı taşınım katsayısında; TiO2/su
nanoakışkanı için %26.6 ve Al2O3/su nanoakışkanı için
%28.3 bir iyileştirme söz konusudur.
• Isı transfer uygulamalarında nanoakışkan kullanımı
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır.
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ÖZET
Doğal havalandırma amaçlı güneş bacasının performansını, değişen güneş ışınımı, kanal genişliği, kanal giriş
boyutu gibi geometrik parametreler ve farklı duvar kuruluşları için belirlemek üzere matematiksel model geliştirilmiştir. İnceleme, farklı kanal giriş boyutu (0,10; 0,15; 0,20;
0,25; 0,30) ve kanal genişliği (0,10; 0,15; 0;20; 0;25; 0,30)
için yapılmıştır. Güneş bacası ısıl performansına, farklı
duvar (betonarme, tuğla, hafif beton) kuruluşlarının etkisi
de araştırılmıştır. Ayrıca, duvar yüzeyinin farklı yutma
oranları da incelenmiştir. Sonuçlar, yayımlanmış deneysel
ve teorik verilerle karşılaştırılmıştır. Saatlik hava değişim
sayısı için sunulan matematiksel modelin sonuçları ile
yayımlanmış veriler arasında iyi uyum bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Doğal havalandırma, Güneş bacası,
Matematiksel model, Güneş enerjisi, Isı transferi

ventilation was developed to predict its performance
under varying solar radiation, geometrical parameters
such as chimney inlet size and chimney width, different
wall construction. The analysis was carried out at various chimney inlet size (0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30) and
chimney width (0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30). The effects
of different wall (concrete, brick, lightweight concrete)
construction on thermal performance of solar chimney
was investigated. Moreover, different absorptivity of
absorber wall were examined. The results were compared
with available published experimental and theoretical
data. Good agreement for the room air change per hour
between the published data and the result of present
mathematical model.
Keywords: Natural ventilation, Solar chimney, Mathematical model, Solar energy, Heat transfer
1. GİRİŞ

Mathematical Modeling of Solar Chimney Assisted
Space Ventilation
Abstract
A mathematical model of solar chimney for natural
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Günümüzde sera gazlarının neden olduğu iklim
değişikliği, tüm canlı yaşamını tehdit eden küresel
bir tehlike haline gelmiştir. Toplam enerji tüketiminin
sektörel dağılımı incelendiğinde; sanayi %37, bina
%32, ulaşım %23, tarım %5, diğer sektörler %3 paya

sahiptir. Binalardaki enerji kayıpları ise dış duvarlardan
%37, çatılardan %32, pencerelerden %23, döşemelerden
%5 ve infiltrasyon yoluyla %3 olarak gerçekleşmektedir
(Bakos, 2000; Bolattürk, 2006; Özkahraman ve Bolattürk,
2006). Binalardaki enerji tüketiminin yaklaşık % 60’ı ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme amaçlıdır (Saleem vd.,
2016). Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazları
içinde yer alan karbondioksit gazının yaklaşık % 33’ü bina
sektöründen kaynaklanmaktadır (Mahmoud, 2011). Tüm
sektörlerde enerji gereksiniminin karşılanmasında, en
büyük pay fosil kökenli yakıtlara aittir. Fosil kökenli yakıt
kullanımının neden olduğu olumsuzlukların azaltılmasında,
pasif tasarım yaklaşımlarının kullanımlarının yaygınlaşması
önemli katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda binaların gerek
ısıtılmasına gerekse soğutulmasında güneş enerjisinden
pasif olarak yararlanılan yöntemler (direkt kazanç, ısıl kütle,
kış bahçesi, güneş bacası gibi) önem kazanmaktadır. Özellikle sıcak ve nemli iklim özelliklerinin görüldüğü Akdeniz
Havzasındaki ve Ortadoğu ülkelerinde binalarda, doğal
havalandırma yöntemlerinden yararlanmak mümkündür.
İşletme giderleri, enerji gereksinimleri ve çevre üzerine
olumsuz etkisi olan sera gazlarının yayınımı gibi nedenlerle
mekanik havalandırmaya karşı bir seçenek olarak doğal
havalandırma öne çıkmaktadır. Bu kapsamda güneş-rüzgar
kuleleri, Trombe duvarı, çift cidarlı cephe, güneş bacası dikkat çekmektedir. Güneş-rüzgar kuleleri, az katlı binalarda
rüzgar hızının havalandırmayı sağlayacak düzeyde olduğu
bölgelerde uygundur. Trombe duvarının bina havalandırılması amacıyla kullanımı mümkün olmakla birlikte asıl
işlevi pasif ısıtmadır. Çift cidarlı cephe uygulaması ile doğal
havalandırma ile doğal aydınlanmanın kontrolü sağlanabilir. Güneş bacası ise doğal havalandırmayı sağlayan pasif
bir yöntemdir. Güneş bacasında, ısıl enerji kinetik enerjiye
dönüştürülerek bina içinde hava hareketi sağlanır. Güneş
bacasında, hava hareketini kontrol eden itici güç, baca
giriş ve çıkışındaki havanın sıcaklık farkı sonucu oluşan
yoğunluk değişimidir. Doğal havalandırma için ihtiyaç

duyulan ısıl itici gücün (veya baca etkisinin) sağlanmasında sıcaklık farkının düzeyi önemlidir. Güneş enerjisinin
kullanımı ile daha büyük sıcaklık farkı sağlanarak, doğal
havalandırma için gerekli baca etkisi arttırılır. Güneş bacası,
doğal havalandırmanın sağlanmasında etkili olan pratik
bir yöntemdir. Güneş bacası kullanımı ile güneş enerjisinin
bir kısmı duvar yüzeyinde yutulur, ardından duvar ile
baca içindeki hava arasında gerçekleşen ısı geçişiyle baca
içindeki havanın sıcaklığı artar ve yukarı doğru meydana
gelen hava akımı, mekan içine taze hava girişini sağlar.
Sonuçta kullanıcılar, mekan içinde konfora katkı sağlayan
hava hareketini hissederler. Imran ve çalışma arkadaşları,
deneysel ve sayısal olarak uzunluğu 2 m, genişliği 2 m,
örtü ve yutucu yüzey arası uzaklığın 50, 100 ve 150 mm,
eğimi 15o ile 60o arasında olan güneş bacasının davranışını,
güneş enerjisi akısının 150-750 W/m2 arasında değiştiği
koşullarda incelemişlerdir (Imran vd., 2015). Sakonidou ve
çalışma arkadaşları, maksimum hava debisini verecek baca
eğimini bulmak için matematiksel model oluşturmuşlardır
(Sakonidou vd., 2008). Al-Kayiem ve çalışma arkadaşları,
çatıya yerleştirilen eğimli güneş bacasının matematiksel
modelini oluşturmuşlar ve çözümlemişlerdir. Yutucu yüzey
alanı (15, 150, 600 m2) ve baca yüksekliği (5, 10 ve 15 m)
değiştirilerek, güneş bacası performansının güneş ışınımı
ve rüzgar hızı ile değişimini incelemişlerdir (Al-Kayiem vd.,
2014). Bassiouny ve Koura, doğal havalandırma amaçlı
güneş bacasını, sayısal ve analitik olarak araştırmışlardır.
Baca giriş yüksekliğinin, baca genişliğinin, farklı güneş
ışınım yoğunluğu ile, saatlik hava değişim sayısına etkilerini incelemişler ve en uyun baca boyutlarını vermişlerdir
(Bassiouny ve Koura, 2008). Jianliu ve Weihua tek katlı
bir binaya entegre güneş bacasını, teorik olarak incelemişlerdir. Bu kapsamda optimum havalandırma debisini
verecek baca eğimi araştırılmıştır. Yutucu yüzey yüksekliği
ile cam örtü ve yutucu yüzey arasındaki uzaklığın oranının,
havalandırma debisi üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir
(Jianliu ve Weihua, 2013). Rabani ve çalışma arkadaşları,
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güneş bacası ve su püskürtme ünitesinin birlikte kullanıldığı pasif iklimlendirme sistemini sayısal olarak incelemişlerdir. Sistemin performansına, hava giriş sıcaklığının, su
debisinin ve güneş ışınımının etkisi araştırılmıştır. Önerilen
sistemin mekan sıcaklığını 9-14 oC arasında düşürdüğü,
bağıl nemin % 28-45 oranında arttırdığı hesaplanmıştır
(Rabani vd., 2014). Nouanegue ve Bilgen, güneş bacası sistemini sayısal olarak incelemişlerdir. Korunum denklemleri,
sonlu farklar-kontrol hacmi sayısal yöntemiyle çözülmüştür.
Yüzey ışınımının, akış ve sıcaklık alanlarını dolayısıyla
Nusselt sayısı ile hacimsel debiyi olumlu yönde etkilediği,
baca performansında da iyileşme sağlandığı belirtilmiştir
(Nouanegue ve Bilgen, 2009). Bansal ve çalışma arkadaşları,
güneş bacasının ısıl davranışını, teorik ve deneysel olarak
üç farklı kanal genişliği ve giriş açıklığını dikkate alarak
incelemişlerdir. Cam örtü, akış kanalındaki hava ve yutucu
yüzey sıcaklıklarının güneş ışınımı ile değişimini deneysel
ve teorik olarak incelemişlerdir. Güneş bacasındaki hava
akımı hızının, baca boyutları ile değişimi verilmiştir (Bansal
vd., 2005). Üç farklı geometriye sahip (cam örtü-kanalyutucu yüzey, opak duvar-kanal-yutucu yüzey, cam örtü
ile birleşik gözenekli metal köpük –yutucu yüzey) güneş
bacasının performansı sayısal olarak incelenmiştir. Gözenekli metal köpük kullanımının soğutma yükünü % 70
düşürdüğü çalışmada verilmiştir (Mokheimer vd., 2017).
Teorik ve deneysel olarak, saatlik hava değişim sayısının,
baca geometrisi ile değişimi Mathur ve çalışma arkadaşları
tarafından incelenmiştir. Havalandırma debisinin baca giriş
ve çıkış kesit alanları oranından etkilendiği, güneş ışınımı
ile ve cam örtü-yutucu yüzey mesafesi ile arttığı ifade
edilmiştir (Mathur vd., 2006a). Hosein ve Selim, doğal havalandırma için kullanılan güneş bacasında kütle debisinin,
baca geometrisi (kanal yüksekliği, kanal genişliği, yutucu
yüzey-cam örtü arası uzaklık), iklim koşulları (güneş ışınımı,
rüzgar hızı, dış ortam sıcaklığı) yutucu yüzey malzemesi ile
değişimini incelemişlerdir (Hosein ve Selim, 2017).

Matematiksel modelin kurulmasında ve denklemlerin
çözümlemesinde aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır: Kanal
akış kesit alanı sabittir, kanaldan geçen hava mükemmel
gazdır, tüm sistem sürekli rejim koşullarını sağlamaktadır,
ısı geçişi bir boyutludur, kanal girişindeki hava sıcaklığı,
oda sıcaklığına eşittir, cam örtü, kanaldan geçen hava ve
yutucu yüzey sıcaklıkları üniformdur, kanal içindeki hava
hızının çok düşük olması nedeniyle sürtünme kayıpları
ihmal edilmiştir, cam örtü ve yutucu yüzeyin ısıl kapasiteleri ihmal edilmiştir, tüm termofiziksel özelliklerinin ortalama sıcaklıkta alınmıştır (Bassiouny ve Koura, 2008; Bansal
vd., 2005; Mathur vd., 2006a; Mathur vd., 2006b). Yutucu
yüzeyin betonarme, tuğla ve hafif beton malzemeden
olduğu ve dış yüzeyinin farklı yutma özelliklerinde (α=0,2;
0,4; 0,6; 0,8, 0,95) olduğu varsayılmıştır. Cam örtünün
güneş ışınımı yutma oranının düşük olduğu ve cam örtüyü
geçen ışınımın yutucu yüzeyde yutulduğu kabul edilmiştir.
2.1 Cam Örtü Enerji Dengesi
Cam örtü dengesi, (cam örtüde yutulan güneş
ışınımı+yutucu yüzeyden cama ışınım ile ısı
geçişi)=(kanaldan geçen havaya camdan ısı geçişi+camdan
dış ortama ısı geçişi) olarak aşağıdaki gibi yazılır (Bassiouny
ve Koura, 2008; Bansal vd., 2005; Mathur vd., 2006a; Mathur
vd., 2006b):
			

(1)

Burada Ut, cam örtüden çevreye toplam ısı geçiş katsayısıdır. Toplam ısı geçiş katsayısı, cam örtüden rüzgar nedeniyle oluşan taşınımla ısı geçişi, cam örtü ve gök arasında
ışınımla ısı geçişini kapsar (Denklem 2).
			

(2)

Cam örtüden rüzgar nedeniyle oluşan taşınımla ısı geçişi
2. MATEMATİKSEL MODEL
				
Şekil 1’de güneş bacası kullanılan pasif sistem şematik olarak verilmiştir. Güneş bacası; düşey cam örtü, hava kanalı
ve yutucu yüzeyden meydana gelmiştir.

(3)

cam örtü ve gök arasında ışınımla ısı geçişi
(4)
ve gök sıcaklığı
(5)
bağıntıları kullanılarak bulunur.
Cam örtü tarafından yutulan güneş ışınımı aşağıdaki eşitlik
ile hesaplanır (Duffie ve Beckman, 2006).
(6)

Şekil 1. Güneş bacası şematik görünüşü
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Cam örtü ve yutucu yüzey arasındaki ışınımla ısı geçişi

			

kanaldan geçen havaya taşınımla ısı geçişi) = (yararlı ısı)
olarak aşağıdaki eşitlikle verilir (Bassiouny ve Koura, 2008;
Bansal vd., 2005; Mathur vd., 2006a; Mathur vd., 2006b):
(7)
(12)

bağıntısından elde edilir. Cam örtü ve kanaldan geçen
hava arasındaki taşınımla ısı geçişine ait ısı taşınım katsayısı, laminer akış (RaL≤ 109) için

Çalışma akışkanı havaya aktarılan yararlı ısı, cam ve yutucu
yüzey sıcaklıklarının, tüm sistem de sabit olduğu kabul
edilerek aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
			

(8a)
veya tüm Rayleigh sayılarını kapsayan Churchill ve Chu
bağıntısı
(8b)

(13)

Havanın ortalama sıcaklığı, ortalama sıcaklık yaklaşım
katsayısı (γ=0,74) alınarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanır
(Rabani vd., 2014).
		
(14)
Yararlı ısı, havanın kanala giriş sıcaklığı oda sıcaklığına eşit
alınarak

bağıntılarından hesaplanmıştır (Bergman vd., 2015).
		
ve kanaldan geçen havanın kütle debisi de

2.2 Yutucu Yüzey Enerji Dengesi
Yutucu yüzey enerji dengesi, (Yutucu yüzeyde yutulan
güneş ışınımı)=(yutucu yüzeyden kanaldan geçen havaya
taşınımla ısı geçişi + yutucu yüzeyden cama ışınım ile ısı
geçişi + yutucu yüzeyden odaya ısı geçişi) olarak aşağıdaki
denklemle verilir (Bassiouny ve Koura, 2008; Bansal vd.,
2005; Mathur vd., 2006a; Mathur vd., 2006b):
				

		

(16)

eşitlikleri ile hesaplanır. Burada Ar=Ao ve Ai, Ao ve Ai kanal
çıkış ve giriş kesit alanlarıdır.
Doğal havalandırmada, saatlik hava değişim sayısının bilinmesi önemlidir. Bu parametre, saatlik hava değişim sayısı
(SHDS) olarak denklem 17’deki gibi tanımlanır.

(9)
		

Yutucu yüzeyde yutulan güneş ışınımı, cam geçirgenliği
(τg) ve yutucu yüzeyin yutma katsayısına (αw) bağlı olarak
hesaplanır (Duffie ve Beckman, 2006):
				

(10)

Yutucu yüzey oda arasındaki toplam ısı geçiş katsayısı
aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır.
			

(15)

(11)

Burada hi yutucu yüzey ve iç mekan arasında ısı taşınım
katsayısı, Δw yalıtım kalınlığı, k yalıtım malzemesi ısı iletim
katsayısıdır.
Yutucu yüzey ve kanaldan geçen hava arasındaki ısı taşınım katsayısı denklem 8a ve 8b’den elde edilir.

(17)

Bu çalışmada, model çalışmasında elde edilen sonuçları,
Bassiouny ve Koura (Bassiouny ve Koura, 2008) ile Mathur
ve çalışma arkadaşlarının (Mathur vd., 2006a) sonuçları ile
karşılaştırmak için oda hacmi 27 m3 olarak alınmıştır.
Cam örtü, kanaldan geçen hava, yutucu yüzey için yazılan
enerji denge denklemleri yararlı ısı ifadesi de dikkate alınarak aşağıdaki gibi düzenlenmişlerdir.
		
				

(18)

(19)
		

2.3 Kanaldan Geçen Hava İçin Enerji Dengesi
Cam örtü ve yutucu yüzey arasındaki kanaldan geçen
çalışma akışkanı hava için enerji dengesi, (yutucu yüzeyden kanaldan geçen havaya taşınımla ısı geçişi + camdan,

(20)
Bu denklemler matrisin tersini alma yöntemi ile eşzamanlı
olarak çözümlenmiştir.
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3. MODELİN GEÇERLİLİĞİ

gösterir. Korelasyon katsayısının ideal değeri 1’dir.

Deneysel çalışma sonuçları ile model sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için, ortalama sistematik hata (Mean Bias
Error), hataların ortalama karekökü (Root Mean Square
Error), Korelasyon Katsayısı (CC), ortalama yüzde hata
(MPE) kriterlerinden yararlanılmıştır (Iqbal, 1983; Singh ve
Bhatti, 1990; Rehman, 1999; Ma ve Iqbal, 1983).

3.4 Ortalama Yüzde Hata (MPE)
Ortalama yüzde hata, model sonuçlarının, deneysel
çalışma sonuçlarından sapmasının yüzde olarak ifadesidir.
Aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanır.
			

3. 1. Hataların Ortalama Karekökü

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Hataların ortalama karekökü (HOK), deneysel değerler (xi)
etrafında geliştirilen model sonuçlarının (yi) değişiminin
ölçüsüdür. Aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır:
		

(21)

Burada yi geliştirilen model sonucu, xi deneysel veya diğer
teorik sonuç, N veri sayıdır. İdeal koşullarda hataların
ortalama karekökü sıfır olmalıdır, ancak her zaman pozitif
olarak elde edilir. Hataların ortalama karekökünün sıfıra
yakın olması, model sonucunun daha doğru olduğunun
göstergesidir.
3.2. Ortalama Sistematik Hata
Ortalama sistematik hata (OSH); deneysel çalışma sonuçlarından, model sonuçlarının ortalama sapmasının göstergesidir. Aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.
		
(22)
Burada xi deneysel çalışma sonuçlarını, yi geliştirilen
model sonuçlarını, N ise veri sayısını göstermektedir. İdeal
koşullarda Ortalama sistematik hata değeri, sıfır olmalıdır.
Ortalama sistematik hatanın pozitif olması, model sonucunun gerçek değerden yüksek, negatif olması ise düşük
olduğunun göstergesidir.
3.3 Korelasyon Katsayısı
Deneysel çalışma sonuçları ve model sonuçları arasındaki
doğrusal ilişkinin belirlenmesi için korelasyon katsayısı (KK)
önemli ayıraçtır. Aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
		

(23)

Korelasyon katsayısını tanımlayan bu eşitlikte, model
sonuçlarının ortalamasını, deneysel çalışma sonuçlarının ortalamasını gösterir. Korelasyon katsayısı +1 ile -1
arasında değer alır. Korelasyon katsayısının pozitif olması,
ölçülen ve tahminlenen değerlerden biri artarken diğerinin de arttığı, negatif olması ise biri artarken diğerinin
azaldığını gösterir. Korelasyon katsayısının sıfıra eşit olması
ise, iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını
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(24)

Bu çalışmada geliştirilen matematiksel modelin sonuçları,
Mathur ve çalışma arkadaşlarını deneysel ve teorik sonuçları (Mathur vd., 2006a) ve Bassiouny ve Koura’nın analitik
ve sayısal sonuçları (Bassiouny ve Koura, 2008) ile karşılaştırılmıştır (Çizelge 1). Çizelge 1’de farklı baca geometrileri ve
güneş ışınım değerleri için geliştirilen modelden hesaplanan ve literatürde mevcut saatlik hava değişim sayılarının
(SHDS) özeti verilmiştir.
Çizelge 1’de verilen sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır (Çizelge 2). Hataların ortalama karekökü 0,096
ile 0,708 arasında hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar ideal
değer sıfıra çok yakındır. Ortalama sistematik hata -0,309
ile 0,24 arasında elde edilmesi, model sonucunun karşılaştırılan deneysel ve diğer model sonuçlarından sapmasının
küçük olduğunun göstergesidir. Korelasyon katsayısı 0,779
ile 0,999 arasında değişmiştir. Dolayısıyla model sonuçları
ile literatürdeki sonuçlar arasında doğrusal bir ilişki
olduğu görülmektedir. Ortalama yüzde hata, % 5,019 ile
-%10,276 arasında değişmiştir. Geliştirilen model sonuçları
ile literatürdeki sonuçlar arasındaki farklılıklar, istatistiksel
değerlendirme bulguları dikkate alındığında kabul edilebilir düzeydedir.
Şekil 2’de belli bir kanal genişliği için farklı güneş ışınım
yoğunluğunda, saatlik hava değişim sayısının (SHDS), Z/L
[kanal giriş yüksekliği/oda yüksekliği] ile değişimi verilmiştir. Saatlik hava değişim sayısının, güneş ışınımı ile yaklaşık
olarak asimptotik arttığı görülmektedir. Ayrıca, [kanal giriş
yüksekliği/oda yüksekliği] oranı 0,2 değerine erişene kadar
saatlik hava değişim sayısının arttığı ancak Z/L oranı 0,20
değerini aştığında, saatlik hava değişim sayısının kanal
giriş yüksekliğinin artması ile azaldığı görülmektedir. Benzer sonuç Bassiouny ve Koura tarafından da elde edilmiştir
(Bassiouny ve Koura, 2008).
Başlangıçta kanal girişindeki büyüme, kanaldan geçen
hava hızının artışına neden olmaktadır. Ancak kanal girişinin belli değerden sonra artışı, kanal içinde akış kinetik
enerjisinin azalması ve akış ayrılması ile sonuçlanmaktadır.
Dolayısıyla kanal çıkışındaki hız ve kütle debisinde azalma
meydana gelmektedir (Bassiouny ve Koura, 2008). Şekil

Çizelge 1. Yayımlanmış bazı teorik ve deneysel veriler ile model sonuçlarının karşılaştırılması

SHDS (300 W/m2)
Z/L

SHDS (500 W/m2)

SHDS (700 W/m2)

B/W
Deney
(13)

Teorik
(13)

Teorik
(7)

Bu
çalışma

Deney
(13)

Teorik
(13)

Teorik
(7)

Bu
çalışma

Deney
(13)

Teorik
(13)

Teorik
(7)

Bu
çalışma

0,1

0,1

2

2,497

2,249

2,37

2,4

2,992

2,739

2,85

2,662

3,125

3,118

3,24

0,1

0,2

2,8

2,949

2,650

2,79

2

3,392

3,227

3,31

3,73

3,879

3,671

3,79

0,1

0,3

2,4

2,704

2,760

2,91

2,66

3,461

3,361

3,45

2,93

3,671

3,824

3,94

0,2

0,1

2,66

2,608

2,535

2,59

2,93

3,067

3,086

3,13

4

3,518

3,505

3,58

0,2

0,2

4,53

3,633

3,480

3,55

4,26

4,049

4,233

4,27

3,73

4,688

4,806

4,88

0,2

0,3

5,33

4,054

3,891

3,95

4,53

4,895

4,732

4,76

5,33

5,175

5,373

5,53

0,3

0,1

3,2

2,406

2,515

2,52

4

3,09

3,060

2,97

4,4

3,524

3,475

3,52

0,3

0,2

4

3,619

3,705

3,61

5,2

4,205

4,503

4,38

5,2

4,942

5,112

5,15

0,3

0,3

4,4

4,173

4,375

4,25

4,8

5,16

5,316

5,18

5,6

5,81

6,033

6,06

Çizelge 2. Teorik ve deneysel veriler ile model sonuçlarının istatistiksel karşılaştırılması

SHDS (300 W/m2)

SHDS (500 W/m2)

SHDS (700 W/m2)

İstatistiksel
Karşılaştırma
Deney (13)

Teorik (13)

Teorik (7)

Deney (13)

Teorik (13)

Teorik (7)

Deney (13)

Teorik (13)

Teorik (7)

OSH (MBE)

-0,309

-0,011

0,042

0,169

-0,001

0,005

0,234

0,151

0,086

HOK (RMSE)

0,659

0,116

0,102

0,708

0,126

0,090

0,657

0,202

0,096

KK (CC)

0,883

0,984

0,995

0,779

0,988

0,996

0,800

0,994

0,999

OYH (MPE)

5,019

0,229

-1,841

-10,276

0,229

-0,437

-7,681

-3,314

-2,142
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3’de 600 W/m2 güneş ışınımı, yutucu yüzey
yutma katsayısı 0,95 ve kanal genişliği/oda
genişliği oranı (B/W)=0,1 için kanaldan
geçen hava kütle debisinin, kanal giriş
yüksekliği/oda yüksekliği oranı (Z/L) ile
değişimi görülmektedir.
Şekil 4’de belli bir kanal giriş yüksekliği için
farklı güneş ışınım yoğunluğunda, saatlik
hava değişim sayısının (SHDS), B/W [kanal
genişliği/oda genişliği] ile değişimi verilmiştir. B/W oranının 0,10 ile 0,25 arasındaki
değerleri için kanal genişliğinin artışı ile
saatlik hava değişim sayısının belirgin
olarak arttığı ancak B/W oranının 0,25’den
büyük değerlerinde saatlik hava değişim
sayısındaki değişimin önemsiz düzeyde
olduğu görülmektedir. Literatürde de
benzer sonuçlar verilmiştir (Bassiouny ve
Koura, 2008).
Farklı duvar kuruluşlarının (betonarme,
tuğla, hafif beton), güneş bacası performansına etkileri, duvar yüzeyi yutma oranı
0,95, B/W=0,25 ve Z/L=0,20 için Şekil 5’de
görülmektedir. İncelemede betonarme,
tuğla, hafif beton duvar kalınlıkları 0,19 m,
ısı iletim katsayıları sırasıyla 1,731 W/m K,
0,727 W/m K, 0,571 W/m K alınmıştır (Sambou vd., 2009). Saatlik hava değişim sayının
maksimum değerleri betonarme, tuğla,
hafif beton için sırasıyla 5,54; 5,79; 5,85
olarak hesaplanmıştır. Literatürde saatlik
hava değişim sayısı betonarme ve alçıtaşı
duvar için 5,8 olarak verilmiştir (Hosein ve
Selim, 2017). Saatlik hava değişim sayısında,
betonarme duvara göre tuğla duvar kullanımı ile sağlanan artış % 5,6, hafif beton
kullanması halinde ise artış %6,7 olmuştur.
Bu sonuçlarda etkili olan parametre
betonarmenin ısı iletim katsayısının her iki
malzemeden daha büyük olmasıdır.

Şekil 2. Saatlik hava değişim sayısının kanal giriş yüksekliği ile değişimi

Şekil 3. Kanaldan geçen hava kütle debisinin kanal giriş
yüksekliği/oda yüksekliği oranı ile değişimi

Şekil 4. Saatlik hava değişim sayısının kanal genişliği ile değişimi

Farklı güneş ışınım yoğunluğunda, duvar
dış yüzeyinin yutma oranının (yüzey renginin), saatlik hava değişim sayısına etkisi
hafif beton malzeme ve B/W=0,25 ve Z/
L=0,20 değerleri için Şekil 6’da verilmiştir.
İncelenen duvar kuruluşu için saatlik hava
değişim sayısı 2,38 ile 5,85 arasında değişmektedir.
Güneş bacasını oluşturan cam örtü, kanaldan geçen hava ve yutucu yüzeyin sıcaklıklarının farklı güneş ışınım değerlerinde hafif Şekil 5. Farklı duvar kuruluşlarının saatlik hava değişim sayısına etkileri
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Çizelge 2. Semboller ve Alt indisler

Semboller ve
Açıklamalar

Semboller ve
Açıklamalar

A

Alan [m2]

Ut

Toplam ısı geçiş
katsayısı [W/m2 K]

B

Kanal genişliği [m]

V

Rüzgar hızı [m/s]

cf Özgül ısı [J/kg K]

W

Oda genişliği [m]

L

Baca yüksekliği [m]

Z

Kanal giriş
yüksekliği [m]

Kütle debisi [kg/s]

Alt indisler

Isı akısı [W/m2]

a

Çevre havası

S

Yutulan güneş
ışınımı [W/m2]

f

Akışkan

T

Sıcaklık [K]

g

Cam

h

Isı taşınım katsayısı
[W/m2K]

w

Duvar

Şekil 6. Saatlik hava değişim sayısının yutma oranı ile değişimi

Şekil 7. Cam örtü (TG), kanaldan geçen hava (TF), yutucu yüzey (TW) sıcaklıklarının
güneş ışınımı ile değişimi

beton duvar kuruluşu için değişimi Şekil 7’de verilmiştir.
Duvarın güneş ışınımı yutma oranı 0,95 alınmıştır. Yutucu
yüzey sıcaklığı 306 K ile 353 K, kanaldan geçen hava
sıcaklığı 296 K ile 299 K, cam örtü sıcaklığı 300 K ile 310 K
arasında değişmiştir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada, güneş bacasının ısıl davranışı teorik olarak
incelenmiştir. Oluşturulan modelin sonuçları literatürde
mevcut bazı deneysel ve teorik çalışma sonuçlarıyla istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Geliştirilen modelden elde
edilen saatlik hava değişim sayısı sonuçları ile literatürdeki
sonuçlar arasındaki uyumun yüksek olduğu bulunmuştur.
Kanal giriş yüksekliği/oda yüksekliği ve kanal genişliği/
oda genişliğinin etkileri betonarme, tuğla, hafif beton
için incelenmiştir. Güneş bacası performansına, farklı
duvar kuruluşlarının ve yutucu yüzeyin yutma değerinin
etkisi incelenmiştir. Karşılaştırılan duvar kuruluşları içinde
hafif beton duvarın performansının daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
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