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Tesisat
Mühendisliği
Uygulama Kitabı

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına,
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.

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ile
Birleşik Isı ve
Güç Üretimi

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.

Duman Kontrol
Sistemleri

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.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
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.
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.

ASHRAE®
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

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.

Kapsamlı Kaynak

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

• Isı Transferi Hesaplamaları • Sistem O&M • Tüketici Ara Bağlantıları

• Isıl Depolama • Sistem O&M • Son Kullanıcı Ara Bağlantıları

ASHRAE®
Bölgesel Soğutma
Kılavuzu

ASHRAE
Yeşil Rehber

Isıtma, Havladırma,
Klima Terimleri
Sözlüğü
Türkçe-İngilizceAlmanca

Jetfanlı Otopark
Havalandırma
Sistemi
HAD Analizi
Kılavuzu

Konfor Modülü
Uygulama Kılavuzu

Düşük Sıcaklıklı
Isıtma Yüksek
Sıcaklıklı Soğutma

Otopark ve
Tünellerde Jetfan
Havalandırma ve
Duman Kontrolü

Türkiye
İklim Verileri

Mekanik Tesisat
Proje Hazırlama
Temel Kuralları

Sıhhi Tesisat
Teknolojisi

HVAC Akustiği
için Algoritmalar

HVAC Sistemleri
için Ses ve
Titreşim Kontrolu
Kılavuzu

İklimlendirme
ve Soğutma
Terimleri Sözlüğü
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www.normeks.com.tr
www.normteknik.com.tr
Normeks, Norm Teknik A. Ş. ‘nin tescilli markasıdır.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

ISBS Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Sempozyumu
18-20 Temmuz 2019 Dallas, ABD
ISBS Uluslararası
Sürdürülebilir Binalar
Sempozyumu ilk kez 26-28 Mayıs
2010’da, ikinci kez 28-30 Mayıs
2015’te ve üçüncü kez 15-17 Mart
2017’de düzenlendi.
4. Uluslararası Sürdürülebilir
Binalar Sempozyumu - ISBS
2019, 18-20 Temmuz 2019
tarihleri arasında ABD’nin Dallas
kentinde düzenlenecek. ISBS
2019’da; ABD ve Türkiye başta
olmak üzere dünyanın her
yerinden bir araya gelecek
araştırmacılar ve uzmanlar,
uygulama ve danışmanlık
firmalarının ve kurumlarının
araştırmacıları, yetkilileri ile
güçlü diyalog kurulması
amaçlanıyor. TTMD Derneği’nin
de destekleyen kuruluşları
arasında olduğu sempozyuma
uluslararası ölçekte önemli bir
üne sahip olan araştırmacılar
ana konuşmacı olarak davet

edilecek. Bu bağlamda,
sempozyumda inşaat
sektöründeki aktif
araştırmacılar, akademik
kurumlar, belediyeler, devlet
kurumları, sivil toplum
kuruluşları, diğer resmi ve özel
kuruluşlar, inşaat ve çevre
teknolojisi alanlarındaki güncel
konuları tartışacak. Buna ek
olarak, hem ulusal hem de
uluslararası şirketler, ürün ve
hizmetlerini sunma fırsatını ve
devlet kurumlarından yerel ve
yabancı uzmanlarla, yetkililerle
tanışma imkânını bulacak.
Uluslararası Yürütme Komitesi
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
(Başkan)
Burçhan AYDIN (Başkan)
Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ
(Başkan)
Mukaddes DARWISH (Başkan)
isbs2019.gazi.edu.tr

ICSG İstanbul 2019 (7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve
Şehirler Kongre ve Fuarı)
25-26 Nisan 2019 Haliç Kongre Merkezi
ICSG İstanbul 2019’a 50’den
fazla ülkeden 10 bin kişinin
katılımı bekleniyor.
T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı,
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın
destekleriyle, Elektrik ve
Elektronik İhracatçıları Birliği
(TET), Elektrik Dağıtım
Hizmetleri Derneği (ELDER),
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları
Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve
Mühendisler Grubu’nun (MMG)
stratejik partnerliğinde ve
İstanbul Büyükşehir
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Belediyesi’nin himayesinde
gerçekleşecek olan ICSG İstanbul
2019 (7. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı), 25-26 Nisan
2019 tarihlerinde Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenecek.
Enerji sektöründeki paydaşların
bir arada bulunacağı, 350’ye yakın
global firmanın standlı katılım
sağlayacağı, Almanya’nın Ülke
Partneri olduğu, 7. Uluslararası
İstanbul Akıllı Şebekeler ve
Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi
aşkın ülkeden 10 binin üzerinde
sektör temsilcisinin, uzman ve
akademisyenin katılması
bekleniyor.

GÜVENLi
VERiMLi
UYUMLU
Yeniden tasarlanan in-line ve uçtan emişli pompalarımızla daha yüksek verim
ve performans seviyelerine ulaşın!
• Hidrolik verimlilik düzeyleri ErP 2015 mevzuatına uygun olarak 0.6 MEI
zdeğerinden daha iyisini elde etmek üzere geliştirildi.
• Son teknoloji tasarım sayesinde elektrik tüketimi ve ömür boyu işletme
maliyetleri düşürülen yeni e-serisi 2200 m³/h debi ve 160 m yüksekliğe
ulaşarak geliştirilmiş tam sistem performansı sunuyor.
• Hydrovar ile birlikte kullanıldığında %70’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
(TÜV Avusturya vogw0312-PIR-ZR)

www.lowara.com.tr

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,

S

ektörde dijitalleşme, tümleşik bina tasarımı,
enerji ve çevre farkındalığı, yenilenebilir
enerji kaynakları derken çok değişkenli dinamik bir yapıya doğru hızla gitmekteyiz. Artık
enerjinin bir de niteliği olduğunu ve CO2 salımlarının
azaltılması yönünde en büyük kozun enerji kalitesini akılcı kullanmak olduğunu da biliyoruz. Sektörün
tüm paydaşlarını bir araya getirip yenilikçi ve akılcı
çözümler için de sağlıklı ve uzun soluklu stratejiler
geliştirmek ve bu stratejileri ortak bir platformda
paylaşmak, tartışmak ve ortak bir akıl geliştirmek
zorundayız. Diğer bir deyişle, stratejilerin oluşturulup olgunlaştırılmasında ve ortak uygulamalarında
sürdürülebilir ve etkileşimli bir platforma gerek
vardır. Bu platformun gerçekleşmesi ise başlangıç
stratejilerine bağlıdır. Bu döngünün sağlıklı bir
biçimde ve vakit kaybetmeden başlatılabilmesi için
TTMD, kendisini güçlü adımlarla geleceğe taşıyacak
stratejileri geliştirmek üzere “TTMD Strateji Planı
2019-2021” çalışmasını yapmış bulunuyor. 22
Aralık 2018 tarihinde Kozyatağı Hilton Otel’de,
bu çalışmayı sektörün önemli bileşenleri ile paylaşmak, geliştirici görüş ve önerileri sağlamak için
bir değerlendirme toplantısı düzenledik. “TTMD
Strateji Planı 2019-2021” çalışması, TTMD’nin
stratejik yönetime geçişi için ilk ve çok önemli bir
ilk adımdır. Şüphesiz ki bu rapor, sadece bir başlangıçtır, kurumsallaşma sürecinin sürdürülebilirliğini
hedeflemektedir, tam anlamıyla stratejik yönetime
geçiş ise uzun zaman alacaktır. Gerek bu raporun
hazırlık sürecinde emeği geçen, gerek değerlendirme toplantımızda görüş ve önerileri ile katkıda
bulunan sektör temsilcilerine teşekkür ederim.
REHVA’nın seçilmiş bir üye ülke derneği ev
sahipliğinde üç yılda bir düzenlemiş olduğu Dünya
Kongrelerinden 13. sü; Clima 2019 adıyla 26-29
Mayıs 2019 tarihlerinde Romanya-Bükreş’te gerçekleşecektir.
Romanya AIIR Derneği tarafından düzenlenmekte
olan bu kongrenin ana konuları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Advanced HVAC&R&S Technology and Indoor
Environment Quality

High Energy Performance and
Sustainable Buildings
Information and Communication Technologies (ICT)
for the Intelligent Building
Management
Sustainable Urbanization and
Energy System Integration
Kongreye ilişkin daha ayrıntılı bilgilere www.clima2019.
org adresinden ulaşabilirsiniz.
REHVA üyesi bir dernek olarak TTMD, bu kongreyi
desteklemektedir.
Bu doğrultuda TTMD gerek Türkiye iklimlendirme
sektörünün bilimsel, akademik, teknik açıdan geldiği
noktanın sunulması gerekse dünyadaki gelişmelerin
üyelerimize aktarılması açısından bu kongreye geniş
çaplı bir katılım göstermeyi istemektedir.
Bu nedenle TTMD üyeleri içinde bildirisi sözlü sunum
olarak kabul edilen akademisyenler için konaklama
ve İstanbul-Bükreş-İstanbul otobüs ile ulaşım desteği
verilecektir.
Poster sunumları olan veya TTMD üyesi olmayanlar için
otobüs ve otel rezervasyonlarında kontenjana bağlı
olarak uygun ödeme tutarı ile yer sağlanabilecektir.
Dergimiz gelecek sayısı itibarıyla yayın hayatına
dijital platformda, “e-dergi” olarak devam edecektir.
Derneğimizin kurumsal web sitesinden erişim sağlanabilecek dergimizi, mobil cihazlardan takip edebilmek de
mümkün olacak. Bu sayede çok daha büyük bir okur
kitlesine ulaşabilmeyi umuyoruz. Dergimizin yeni sayısı
çıktığında duyuru e-postası almak için e-posta adresinizi ttmd@ttmd.org.tr adresimize gönderebilirsiniz.
Tüm üyelerimiz, sektörümüz ve ülkemiz için esenlik
içinde yaşanacak bir yıl diliyorum.

Saygılarımla,
Birol Kılkış
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TTMD YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Birol Kılkış (Başkan), Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.), Tamer Şenyuva
(Başkan Yrd.), Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.), Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel
Sek.), Birol Eker (Muhasip Üye), Haşim Alan (Üye), Dr. Kazım Beceren (Üye), Göksel
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ULUSLARARASI ÜYELİKLER
• ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
• ISHRAE - Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
• REHVA - Federation of European HVAC Associations
• Climamed - Mediterranean Congress of Climatization
TTMD DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI
1. Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve
referans formatında (your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir.
2. Makalede sırasıyla Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce
Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi,
Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa özgeçmişleri (maksimum 50 kelime)
yer almalıdır.
3. Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir.
4. Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki
yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
5. Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır.
6. Değerlendirme için editöre gönderilen makaleler öncelikle editör
kontrolünden geçmektedir. İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri
editör değerlendirmeye almama yetkisine sahiptir.
7. Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir.
Değerlendirmede single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem
bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır.
8. Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar
soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve
yayın yılı olarak belirtilmelidir.
9. Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır.
10. Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm
yazarlar tarafından imzalandıktan sonra basıma alınacaktır.
11. Makaleler direkt olarak ttmd@ttmd.org.tr e-posta adresine gönderilebilir.
12. Yayınlanan makalelerin olduğu dergi sayısı sorumlu yazarın adresine posta
yoluyla gönderilecektir.
13. TTMD Dergisi Google Scholar tarafından indekslenmektedir.
TTMD DERGİSİ MAKALE YAZIM ETİK KURALLARI
1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, projelendirme ve hedef kitlenin genel mesleki ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir.
2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet
edilmelidir.
3. Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk olmadıkça kullanılan
kelimelerin yabancı dilde olmamasına özen gösterilmelidir.
4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun
menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya
propaganda yapılamaz.
5. Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların
tanıtım ve reklamı da yapılamaz.
6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz
veya benzerlik göstermez.
7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya
kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.
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Bölgesel Soğu
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için tasarım k
tecrübeye sa

Tasarım kılavu
ısıl depolama
Birkaç durum
gibi çalıştığın
derin bir ana
kaynaklarına

Bu kılavuz he
tesis mühend
gibi sanayide

son yayınlanan kitaplarımız
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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TTMD Strateji Planı 2019-2021
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği’nin geçmiş 25 yılından
güç alarak gelecek 25 yılda da var
olmak, gelişim ve değişimlere ayak
uydurabilmek uluslararası ortam
dahil olmak üzere sektöre önderlik
etmek üzere hazırladığı ilk stratejik
plan değerlendirme toplantısı 22
Aralık 2018 tarihinde Kozyatağı
Hilton Otel’de gerçekleştirildi.
Tesisat sektörünün önde gelen
temsilcileri, dernek başkanları TTMD
Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektörel
basının katıldığı toplantının açılış
konuşmasını TTMD Başkanı Birol Kılkış yaptı. Prof. Dr. Kılkış; TTMD’nin
gelecek 25 yıllık vizyonunu belirlerken, mevcutta ve gelecekte
nasıl bir dünya düzeni içinde yer
alacağının öngörüsünü ve bir yol
haritasını oluşturma hedefimiz doğrultusunda yazılı ve somut biçimde
Vizyon, Misyon, Değerlerini oluştur-
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mayı hedeflediklerini belirtti. Kılkış:
“Ortaya çıkan raporun bir başlangıç
olduğunun, stratejik yönetime geçişin de uzun bir süre alacağının da
bilincindeyiz. Bu bağlamda bu rapor
TTMD için stratejik yönetime geçiş
için ilk adımdır. Strateijk plan asla
bir çıktı veya sonuç değil; kurumsallaşmaya girişte sürekliliğinin
bir aracıdır” dedi. Ayrıca, stratejik
plan hazırlanırken yaygın ve katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde;
üyelerin, icra birimlerinin, derneğin
kanaat önderlerinin ve diğer sektör
örgütlerinin görüşlerinin çok önemli
olduğunu belirtti.
Toplantının amacına ilişkin bir
konuşma yapan TTMD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Stratejik Plan Proje Lideri Sarven
Çilingiroğlu ise; “Meslek örgütü
olarak geçmiş dönem konjonktüründe TTMD’nin kuruluşundan bu
yana yakaladığı başarıyı, yeni dünya
düzeninde de artırarak sürdürmek,
mesleki ve sektörel gelişim faaliyetlerindeki öncü özelliğimizi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak için
meslektaşlarımızın ve kamuoyunun
bilinçlendirilmesi ve bölgemizde
mesleğin ve sektörün geleceğinin
şekillendirilmesine daha etkin katkı
vermek iddialı hedefi ışığında TTMD
Stratejik Planı’nın hazırlanmış olduğunu belirtti.
Çilingiroğlu: “Bu çalışmayı yürütürken; her adımda stratejik yönetim
için gelişim alanlarımızın ne kadar
çok olduğunu saptama ve hatta

değişim yönetimi yapma zorunluluğu ortaya net olarak çıkmıştır.
Bu rapor TTMD dinamiği, kültürü
ve profesyonel kaynağının profili
nedeni ile bir master plan, stratejik
yönetime (hatta değişim yönetimi)
geçiş için bir başlangıç adımının
taslağıdır diyebiliriz. Gelecek 25
yılda STK’lar ticari hayatın başrolünde olacak ve Türkiye’de de kendi
sektöründe TTMD’nin aynı paralelde
ilerleyeceğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
TTMD Stratejik Planı Proje Danışmanı Figen Görücü ise proje lansman sunumunu gerçekleştirdi.
Figen Görücü, stratejik yönetim
süreci tasarlanırken cevap aranan
temel sorunun ‘‘Gelecekte ne
yapılmalı?” değil, belirsizlik içinde
yarına hazır olmak için “bugünden

ne yapılması gereklidir?” sorusu
olduğunu belirtti.
Görücü, TTMD stratejik planı çalışılırken; “TTMD’nin bir meslek örgütü
olarak; global ve yerel düzlemde
gelecekteki rolünü öngörebilmek
için ise stratejik plana girdi oluşturacak birincil ve ikincil kaynak
veriler toplanarak analiz edildiğini
ifade etti.
“Birincil kanak veri, iç paydaş analizi
kapsamında 5 farklı çalışma yürütülerek, sonuçlar irdelenerek analiz
edilmiştir:
1. “Geçmişten Geleceğe İkinci 25
Yılında TTMD” konulu arama konferansı
2. “TTMD SWOT Analizi” Focus
Grup Çalışması
3. “TTMD Vizyon Çalıştayı”
4. “TTMD XIII. Uluslararası Yapıda
Tesisat Sempozyumu” Değerlendirme Anketi
5. “TTMD Üye Profili ve Memnuniyeti Araştırması”
bir yıllık süreç içerisinde sırası ile
yapılmıştır.” dedi.
Figen Görücü ayrıca, ikincil kaynak
veri analizi kapsamında: “Makro
Ekonomik, Teknolojik ve Sosyal
Gelişmeler ve Trendler” Raporu
hazırlanmış, bu kapsamda; küresel
ve yerel düzlemde; makro ekonominin, ilgili sektörlerin, iş gücünün,
politik, ekonomik ve teknolojik faktörlerin bugünü ve yarına dair öngörüler irdelenerek; tüm bu faktörlerin
mesleğe ve sektöre yansımalarını
değerlendirildiğini belirtti.
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lağı hazırlanırken; “Stratejik Amaç,
Stratejik Hedef, Strateji, Performans Kriteri ve Stratejik Görev”
sırasıyla tasarlandı: TTMD’nin tüm
faaliyetleri (eğitim, sempozyum,
çalıştay, yayın, finansal kaynak
oluşturma) ve ilişkileri (yerel ve
küresel düzlemde; üye, potansiyel
üye, sektörel diğer STK’lar, kamu,
özel sektör ve kamuoyu) dikkate
alınarak;

“Meslek örgütü olan TTMD’nin
vizyonu çalışılırken; ülkelerin, insanların, kavramların nasıl değiştiğini,
ilerlemek için nasıl çaba gösterdiklerini irdeleyerek, yön bulmak hedeflendi. Esas odak alanı; teknolojideki
sıçrama, onunla birlikte gelen dijital

dönüşüm ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağının oluşmasını
desteklemek konuları çerçevesinde;
TTMD’ye düşen yeni rolün tanımlanması, kurumsallaşma ve değişim
yönetimi sürecine öncelik verilmesi
olarak belirlendi. Stratejik Plan Tas-

• Kurumsal gelişim ve sürdürülebilirlik
• Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
kalitesinin yükseltilmesi,
• Tesisat sektörünün önemi konusunda farkındalığın artırılması
(kurumsal & kurum içi iletişimin
geliştirilmesi)
olmak üzere 3 temel alan üzerinde
çalışıldı.” dedi.
Toplantı, katılımcılardan gelen
değerlendirmelerin dinlenmesiyle
son buldu.
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Mekanik Tesisat ve Mimari Proje Etkileşimleri Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 2.’si 3 Kasım 2018
tarihinde Latanya Ankara Hotel’de
yapıldı. Mekanik Tesisat ve Mimari
Proje Etkileşimleri konulu eğitim
seminerine Hamit Mutlu konuşmacı
olarak katılırken seminerin oturum
başkanlığını Ömer Faruk Eroğlu

yürüttü. Seminer sunumuna mekanik
tesisatın dallarından bahsederek başlayan Hamit Mutlu, binanın oluşmasındaki
rolleri ve proje örneklerini detaylı şekilde
anlattı. Katılımcılardan gelen soruların
yanıtlandığı son bölümün ardından
seminer TTMD Ankara Temsilcisi Burak
Akyaka’nın konuşmacı ve oturum başkanına teşekkürüyle tamamlandı.

Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri konulu
eğitim semineri 10 Kasım 2018
tarihinde Tekfen Binası’nda
gerçekleştirildi. Mehmet Oskay’ın
konuşmacı olarak katıldığı seminerin oturum başkanlığını Orhan
Gürson yürüttü. Sunumuna temel
kavramlar ve termal hava akımını
anlatarak başlayan Oskay; sıcaklık, yoğunluk, kaldırma kuvveti
gibi etkenlerin havalandırma
üzerindeki etkinlerine değinerek
doğal taşınım ısı transferi ve
dikey termal hava akımı hakkında
bilgiler verdi.
Aranın ardından ikinci bölümde
konuşmacı, üfleme hava debisi
hesabı, deplasmanlı üfleme menfez seçimi ve deplasmanlı menfez
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türlerini anlattıktan sonra, örnek
çözümler üzerinden avantaj ve
dezavantajları gösterdi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı
son bölümün ardından seminer,

TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem
Kızıltan Ustalı’nın oturum başkanı
ve konuşmacıya teşekkürüyle
tamamlandı.

66.Carrier HAP Kursu Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.11
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım
Programı kursu TTMD İstanbul
Ofis’inde verilmeye devam ediyor.
15-18 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşen 66.kursa 8 kişi katılırken kursun eğitimi Nermin Köroğlu
Isın ve Mustafa Kemal Sevindir
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, İstanbul Temsilciliği tarafından verilen katılım
sertifikalarının ardından son buldu.

Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri İzmir’de Anlatıldı
lerini anlatarak başlayan Mehmet
Oskay, daha sonra deplasmanlı
üfleme menfez seçimi ve türleri
hakkında bilgiler verdi. deplasmanlı
havalandırma sistemlerinin avantaj
ve dezavantajları hakkında geniş
bilgiler aktaran Oskay, yine son
bölümde katılımcılardan gelen
soruları yanıtladı. Seminer, İzmir İl
Temsilcisi Ahmet Demir’in oturum
başkanı ve konuşmacıya teşekkürüyle son buldu.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2018-2019 Dönemi
2. Semineri 17 Kasım 2018 tarihinde, “Deplasmanlı Havalandırma
Sistemleri” konusunda gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre
Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, konuşmacı olarak Mehmet
Oskay katılırken seminerin oturum
başkanlığını Orhan Gürson yaptı.
Seminere, ısıl konfor parametre-
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Sıcak Kullanım Suyu Tesisatlarında Legionella Bakterisi ile Mücadele
Yöntemleri ve Çözüm Önerileri Semineri Yapıldı
Konuşmacı Ceren Ercan sunumuna,
legionella bakterisinin tanımı,
yaşam alanları, gelişimi ve neden
olduğu hastalıkları anlatarak başladıktan sonra, özellikle hastane,
klinik, yurt, bakım evi, otel ve
yüzme havuzu gibi mekanların risk
altında olduğunu söyledi. Ercan
daha sonra, bakterinin üremesini
etkileyen faktörler ve dezenfeksiyon yöntemler hakkında detaylı
bilgiler aktardı. Seminer, Adana
İl Temsilcisi Emircan Muratlı’nın
konuşmacıya teşekkür belgesi
takdimiyle son buldu.
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Adana İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim
seminerlerinden ilki 5 Kasım 2018
tarihinde MMO-Adana Şubesi Eğitim Salonunda yapıldı.
Sıcak Kullanım Suyu Tesisatlarında
Legionella Bakterisi ile Mücadele
Yöntemleri ve Çözüm Önerileri
seminerine Ceren Ercan konuşmacı
olarak katılırken, seminerin oturum
başkanlığını TTMD Adana Temsilcisi
Emircan Muratlı yürüttü.

Buhar ve Kondens Tekniği Eğitimi Verildi
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Kocaeli Temsilciliği’nin düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
3.’sü 23 Kasım 2018 tarihinde
Makine Mühendisleri Odası Kocaeli
Şubesi’nde yapıldı.
Buhar ve Kondens Tekniği seminerine H.Tarık Güner eğitmen
olarak katıldı. Uygulamalı olarak
gerçekleşen eğitimde 38 kişi yer
aldı. Katılımcılara; buhar tesisatlarının projelendirilmesi, kondenstop
seçimleri, otomatik blöf sistemleri,
kazan besi suyu sistemleri, kompakt
degazör, kondensin geri döndürülmesi ile enerji kazanım, flaş buhar/
atık buhar ile enerji geri kazanımı
ve buhar kazanı üzerinde uygulama
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konularında eğitim verildi. Seminer
sonunda TTMD Kocaeli Temsilcisi

Tülin Tosunoğlu konuşmacıya teşekkür belgesi takdim etti.

Klima Santrali Performans Kriterleri ve Hijyenik Klima Santralleri
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği’nin
düzenlediği ilk eğitim semineri 15
Aralık 2018 tarihinde MMO Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Klima Santrali Performans Kriterleri
ve Hijyenik Klima Santralleri konulu
eğitim seminerine Hamza Sonkur
konuşmacı olarak katılırken, seminerin oturum başkanlığını Doruk
Oflaz yürüttü. Seminer öncesi açılış konuşması yapan TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Haşim Alan, TTMD
çalışmaları hakkında katılımcılara
bilgiler aktardı.
Seminerde iki ayrı sunum yapan
Hamza Sonkur ilk olarak EN 1886
Standardına göre klima santrali
performans kriterlerini anlattı.
Sonkur, nem, konfor, klima santrali
kombinasyonları, filtreler, motorlar
ve diğer aksamlarla ilgili teknik
bilgiler aktardıktan sonra ikinci

sunumunda DIN 1946-4 Standardına göre hijyenik klima santrallerini
anlattı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından
seminer Diyarbakır Temsilciliğinin
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkürüyle son buldu.

TTMD İstanbul Yeni Yıl Kutlaması Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
İstanbul İl Temsilciliği Üye İlişkileri ve
Sosyal Organizasyonlar Komisyonu
tarafından düzenlenen geleneksel
Yılbaşı Kokteyli 24 Aralık 2018
tarihinde TTMD İstanbul Kozyatağı
Ofisinde yapıldı.
TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri,
tesisat sektöründen temsilciler,
TTMD Üyeleri ve duayenlerini bir
araya getiren kokteylde katılımcılar
canlı müzik eşliğinde hoşça vakit
geçirdiler.
Gecede, TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Bingöl Altıok,
TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem
Kızıltan Ustalı ve Üye İlişkileri ve
Sosyal Organizasyonlar Komisyonu
Başkanı Gülmetan Savaş kısa birer
konuşma yaparak kokteyle katılanlara teşekkür ettiler.

KASIM - ARALIK 2018
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İklimlendirmede Nemin Etkileri Anlatıldı
TTMD Adana Temsilciliği tarafından düzenlenen İklimlendirmede
Nemin Etkileri konulu eğitim semineri 17 Aralık 2018 tarihinde MMO
Adana Şubesi Eğitim Salonu’nda
yapıldı. İzzet Tanyol’un konuşmacı
olarak katıldığı seminerin oturum
başkanlığını Oğuz Keş yürüttü.
Seminer sunumunda konuşmacı
Tanyol; mutlak nem, özgül nem,
gerçek buhar basıncı, doyma
buhar basıncı, bağıl nem ve yaş
termometre sıcaklığı gibi konular
hakkında detaylı bilgiler aktardı.
Seminer sonunda TTMD Adana
İl Temsilcisi Emircan Muratlı,

konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkür belgesi takdim etti.

TTMD Ankara Yeni Yıl Kokteyli Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara İl Temsilciliği’nin
düzenlediği yeni yıl kokteyli 26
Aralık 2018 tarihinde Ankara
Latanya Hotel’de yapıldı. Ankaralı

TTMD Üyeleri, ve tesisat sektöründen tesmilcilerin katıldığı kokteylde, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kılkış ve TTMD Ankara
Temsilcisi Burak Akyaka kısa birer

konuşma yaparak katılımcılara ve
sponsor firmaya teşekkür ettiler.
Yeni yıl için iyi dileklerin aktarıldığı
organizasyon, pasta kesiminin
ardından sonlandı.

O
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Gazlı ve Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Samsun Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 2.’si 23 Kasım 2018
tarihinde Makine Mühendisleri

Odası Samsun Şubesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Gazlı
ve Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri konulu eğitim seminerine
Ahmet Kahraman konuşmacı olarak

katılırken, TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel seminerin oturum
başkanlığını yürüttü. MMO Samsun
Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen
seminerde Ahmet Kahraman, sulu
söndürme sistemi tasarımı ve
sık rastlanan tasarım ve montaj
hataları, köpüklü söndürme sistem
tasarımı ve ekipmanlarının kullanım alanları ve HFC227ea temiz
gazlı yangın söndürme sisteminin
tasarımı ve söndürme prensipleri
hakkında detaylı bilgiler aktardı.
Seminer sonunda Cem Gürek,
konuşmacıya teşekkür belgesi
takdim etti.

TTMD Denizli Temsilciliği Seminerleri Başladı
Şubesi Toplantı Salonu yapıldı. Jet
Fan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları
konulu eğitim seminerine Hakan
Sezer konuşmacı olarak katılırken,
seminerin oturum başkanlığını Mehmet Bilgin yürüttü.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Denizli Temsilciliği’nin düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
1.’si 26 Aralık 2018 tarihinde
Makine Mühendisleri Odası Denizli
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Yeşil Binalara Teknik Bakış ve Türkiye’de Yeşil Bina Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 4.’sü 1 Aralık 2018
tarihinde Tekfen Tower Binasında
gerçekleştirildi. Yeşil Binalara Teknik Bakış ve Türkiye’de Yeşil Bina
konulu eğitim seminerine Zeynep
H. Akdilli Oral, Engin Işıltan, Baran
Tanrıverdi ve Mehmet Okumuş
konuşmacı olarak katılırken, seminerin oturum başkanlığını TTMD
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Dr. Kemal Gani Bayraktar yürüttü.
Seminerde ilk sunumu yapan Bayraktar, ülkemizde mevcut binaların
durumu ve enerji tüketimini anlat-

tıktan sonra TTMD olarak sektöre
ne gibi hizmetler sunulduğundan
bahsetti. Seminerin açılış konuşmasını yapan Zeynep Akdilli Oral
ise, yeşil binalar konusunda çok
iyi projelerin olduğu ancak bunların bina olarak inşa edilmesinde
sıkıntılar yaşandığını belirtti. Oral,
yenilenebilir enerji üretimi değerlerinde Türkiye, Almanya ve Fransa
gibi ülkelerin verilerini kıyaslayarak
yeşil bina konusunda bilinçlenmek
gerektiğini söyledi. TTMD ile birlikte
seminerin ortaklaşa düzenlenmesi
için katkı sağlayan Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği adına bir
konuşma yapan ÇEDBİK Genel Sek-

reteri Engin Işıltan, ilk olarak ÇEDBİK faaliyetleri anlattı ve sertifika
sistemlerine değindi. Işıltan, LEED
ve BREEAM gibi uluslararası sertifikaların yanında ÇEDBİK’in vermekte
olduğu BEST sertifikası hakkında
bilgiler verirken bütünleşik süreç ve
sertifika kriterlerini paylaştı.
Verilen aranın ardından geçilen
ikinci bölümde ilk sunumu Baran
Tanrıverdi yaptı. Tanrıverdi, LEED
sertifikasının kriterlerini detaylandırdıktan sonra ülke şartlarına entegre
edilmiş BEST sertifika sistemini
anlatarak bina enerji sistemlerinin
kontrol, işletmeye alma ve kabul
sürecinin (KİK) amaç ve gerekliliğini
belirtti. Seminerin son sunumu
gerçekleştiren Mehmet Okumuş ise
yerel sertifika sisteminin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek bu
sayede tasarruf sağlanabileceğine
dikkat çekti. Okumuş daha sonra,
iç ortam kalitesi, su ölçümü, dış ve
iç mekan su tüketim kriterleri gibi
konularda bilgiler verdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdi soru cevap
bölümünün ardından seminer,
TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem
Kızıltan Ustalı’nın, oturum başkanı
ve konuşmacılara teşekkür belgesi
takdimiyle son buldu.
KASIM - ARALIK 2018
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TTMD, COPILOT Şirketi ile Anlaşma İmzaladı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, COPILOT Kontrol-İşletmeye
Alma-Kabul (KİK-Commissioning)
Şirketi ile KİK servisleri alanında
hizmet verecek uzman yetiştirmek amacıyla MoU anlaşması
imzaladı. 6 Aralık 2018 tarihinde
TTMD Kozyatağı Ofisinde gerçekleşen imza törenine, TTMD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuba Bingöl Altıok, Dr. Murat
Çakan, Emre Özmen, Devrim
Gürsel, Cüneyt Mert TTMD adına
katılırken, COPILOT Firmasını Şirket Müdürü Erick Melquiond temsil
etti.
COPILOT’un, içinde TTMD’nin
de etkin aktör olarak yer aldığı
REHVA’ya üye ulusal derneklerden
bazılarıyla ortaklaşa oluşturduğu
KİK programı projelerin uzman bir
üçüncü unsur tarafından gerek
gerçekleştirilme süreçlerinde

kontrolünü, işletmeye alınmalarını
ve kabul edilmelerini gerekse
sonlandırılmalarının ardından gelen

Anıtkabir Ziyareti Yapıldı
TTMD Ankara İl Temsilciliği
tarafından düzenlenen ve Ankara
üyelerinin katılım sağladığı Anıtkabir ziyareti 16 Kasım 2018
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tarihinde gerçekleştirildi.
Katılımcılar ziyaretin ardından
Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı
çekildiler.

süreçlerde sistemlerin işleyişinin
gözlemlenmesini sağlamak üzere
geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği Ecodesign Direktifi ve Klima Santralleri Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Bursa Temsilciliği’nin düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
5.’si 22 Aralık 2018 tarihinde MMO
Bursa Şube Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Ecodesign Direktifi ve Klima Santralleri
konulu eğitim seminerine Hamit
Mutlu oturum başkanlığı yaparken,
Arkun Andıç ve Cihan Çangarlı seminere konuşmacı olarak katıldılar.

MMO’dan TTMD’ye Ziyaret

Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi, Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği’ne bir ziyarette bulundu.
TTMD İstanbul Kozyatağı Ofi-

sinde gerçekleşen görüşmeye
MMO adına Ali Haydar Karaçam,
Ahmet Akçakaya, Metin Dağıstanlı ve Hasan Özger katılırken,
görüşmede TTMD’yi temsilen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sarven Çilingiroğlu ve Tuba
Bingöl Altıok ile TTMD İstanbul
Temsilcisi Görkem Kızıltan Ustalı
yer aldılar.
KASIM - ARALIK 2018
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İklimlendirme Sektörü EHİS LAB için Gün Sayıyor

İklimlendirme sektörünün en
önemli projelerinden biri olan Uluslararası Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme ve Soğutma Test
ve Analiz Laboratuvarı (EHİS LAB)
2020 yılında Tire Organize Sanayi
Bölgesi’nde iklimlendirme sanayicisine hizmet vermeye başlayacak.
Proje yürütücülüğünü Ege Soğutma
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(ESSİAD)’nin yaptığı ve İzmir
Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından
desteklenen EHİS LAB projesi için
yapılan mutabakat toplantısında
proje ortakları; İklimlendirme Sanayi
İhracatçıları Birliği (İSİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Üniversitesi (EÜ), Tire Organize Sanayi
Bölgesi (TOSBİ) ve işletme şirketi
olan EHİS LAB A.Ş. olarak açıklandı.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Semerci, iklimlendirme sek-

törünün laboratuvar
projesini heyecanla
beklediğini söyleyerek,
2019 yılı başında
İZKA ile anlaşmanın
imzalanacağını, 2020
yılında uluslararası test
ve analiz laboratuvarını
yerli ve yabancı iklimlendirme sanayicisinin
hizmetine açacaklarını
ifade etti. EHİS LAB’da
Türkiye’nin üretiminde
lider olduğu fan coiller, klima santralleri, soğuk oda cihazları, split
klima, soğuk ve donuk vitrin teşhir
reyonları ve su soğutma gruplarının test edilebileceğini belirten
Semerci, “EHİS LAB, iklimlendirme
sektöründeki haksız rekabetin
önlenmesi ve etkin piyasa denetiminin sağlanmasına yönelik katkı
sağlayacak. Sektörün uluslararası
rekabet yeteneğini geliştirecek.
Sektör firmalarının bağımsız kalite,
performans, test ve analiz beklentilerini karşılayarak ihraç pazarlarında
kolay kabullerini sağlayacak. Ar-Ge
ve yenilikçilik çalışmaları için ortam
oluşturacak. Sektörün rekabetçilik
seviyesini artırarak, uluslararası
alanda kaliteli ürünler üreten itibarlı
bir isme sahip olmasını sağlayacak”
diye konuştu. İklimlendirme Sanayi

İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal 1100
üyesi ile Türkiye ihracatının önemli
aktörlerinden biri olan İSİB’in EHİS
LAB projesine başından beri destek
verdiğini ve proje ortağı olduğunu
ifade ederek, laboratuvarın iklimlendirme ihracatçısının uluslararası
pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli bir rol alacağını
vurguladı. EHİS LAB’ın uluslararası
akredite bir tesis olacağına dikkat
çeken Şanal, iklimlendirme ürünlerinin Türkiye’de test ve analiz
edilebilecek olmasının Türkiye açısından da önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacağını vurguladı.
Şanal, laboratuvarın 2020 yılında
devreye alınması için her kesimin
destek vermesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda Ege Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO) Yönetim Kurulu
Üyesi Metin Akdaş, İklimlendirme
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
(İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Yönet, Isıtma Soğutma Klima
Araştırmaları Vakfı (ISKAV) Başkanı
Metin Duruk, Tire Organize Sanayi
Bölgesi (TOSBİ) Müdürü Galip
Kılınç, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
Planlama ve Programlama Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Saygın
Can Oğuz EHİS LAB’a desteklerini
içeren konuşmalar yaptı.

ISKAV’ın 8. Dönem Başkanı Taner Yönet Oldu
ISKAV Genel Kurulu; 26 Kasım
2018 tarihinde YTÜ Makine
Fakültesi Dekanlık Binası Prof. Dr.
Şerafettin Oydaşık Salonu’nda
gerçekleştirildi. Mütevelli üyelerin
katılımıyla gerçekleşen Genel
Kurul, Mütevelli Heyet Başkanı
Ersin Gökbudak tarafından açıldı.
Ardından Vakıf Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Duruk bir konuşma
yaptı. Toplantı önümüzdeki üç
yıl için yeni yönetim ve denetim
kurullarının seçimi ile son buldu.
Yeni dönem için oybirliğiyle seçilen yeni yönetim kurulu, Taner
Yönet başkanlığında sektörün
önemli isimlerinden oluştu.
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ISKAV Yeni Yönetim Kurulu şu
isimlerden oluştu:
Taner Yönet-Başkan
Sarven Çilingiroğlu (TTMD)
Ahmet Gökşin (ISISO)
Cem Savcı (İSKİD)

Turgay Karakuş (SOSİAD)
İsmet Mura (MTMD)
Metin Duruk
Ayça Eroğlu
Nurettin Özdemir

MTMD Sektörle Buluştu

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, 1 Kasım 2018
tarihinde
Grand
Sheraton
Ataşehir’de düzenlediği MTMD
Sektör Buluşması ve Yeni Yayınlar
Lansmanı’nda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe,
MTMD Yönetim Kurulu Üyeleri,
akademisyenler, alanında uzman
mühendisler ve çok sayıda MTMD
üyesi katıldı.
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Çelimli, derneğin iki önemli
yayınının güncellendiğini vurgulayarak başladığı açılış konuşmasında, “Bu gece bir araya gelme-

mizde önemli rol oynayan DW 144
Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri
Teknik Şartnamesi ve DW 172
Mutfak Havalandırma Şartnamesinin gözden geçirilmiş, yenilenmiş
ikinci baskılarının sektöre kazandırılmasından büyük memnuniyet
duyuyoruz. DW 144’ün ülkemizde
hava kanalı standartlarının oturmasında önemli katkılar sağladığını
düşünüyoruz. Güncellenen DW
144’ün hava kanalı standartlarını
imalatından montajına kadar daha
iyi seviyelere getireceğine inanıyoruz. Ayrıca DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamesinde de önemli
değişiklikler olduğu için güncellenmesi gerektiğini düşündük,
dolayısıyla DW 172’nin de ikinci
baskısını yayımladık. Bu iki önemli
şartname kitabının sektöre dağıtımı derneğimiz tarafından yapılacaktır. MTMD Yönetim Kurulu
Başkanı İrfan Çelimli’nin ardından
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Başkanı Yunus Yener, MTMD’nin iki
önemli yayınının güncellenmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek
“MTMD’yi sektörü birleştirici,
düşmanca rekabeti tatlı rekabete
dönüştürücü, dayanışmayı artırıcı
çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi. Yener’in ardından tüm
sektör dernekleri adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Birol Kılkış “MTMD’ye
bu özel gece için teşekkür ediyorum. Tüm sektör paydaşlarının

burada bulunması, sektörümüzün
birlik içinde olduğunun en güzel
göstergesi. Sektörümüzde şu
ögeler var: Tasarımcı, Ar-Ge
mühendisi, imalatçı, odalarımız,
derneklerimiz, müteahhit firmalar
ve eğitimciler. Bunları bir bütün
olarak düşünürsek, bu çok büyük
bir platform. İşte biz de bu platformun içindeyiz. Devletimizin de
bu platformda yer almasını umuyorum. Bu platform, her derneğin,
her meslek odasının oluşturduğu
bir bütündür. Bu bütün içerisine
her kuruluş, her dernek, her oda
kendi bütünlüğünü korumak durumundadır ve ihracat, imalat, Ar-Ge
konularında iş birliği yapmalıdır”
dedi ve geceye katılım gösteren
sektör duayenlerinden Prof. Dr.
Nilüfer Eğrican’a teşekkürlerini
sundu.
Açılış konuşmalarının ardından
tesisat sektörüne ve MTMD çalışmalarına büyük katkı sağlayan
ve onursal üye olarak derneğe
kabul edilen uzmanlara; Prof. Dr.
Hasan Heperkan, Dr. Kazım Beceren, Prof. Dr. Birol Kılkış, Şinasi
Karaoğlu ve İbrahim Karakaş’a
plaketleri takdim edildi.
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İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı için İstanbul’da Toplandı

İSKİD, MTMD ve TTMD Üyelerini
bir araya getiren İklimlendirme
Sektörü BİM Çalıştayı 100’ün
üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık
tarihinde Şile gerçekleşti. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları
Derneği’nin (İSKİD) organizasyonuyla çalışmalarını yürüten
Mekanik Tesisat Müteahhitleri
Derneği (MTMD), Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği (TTMD),
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği’nin (İSİB) de içinde yer
aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM
Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu
ve vizyonunu tamamladı. Çalıştay
ile 2016 yılında “BIM sürecinin
artan önemi doğrultusunda
İklimlendirme Sektörünün eylem
planının oluşturulması ve hayata
geçirilmesi için koordinasyonun
sağlanması” misyonu ve “iklimlendirme sektörü paydaşlarının,
rekabet gücünü artırmak ve ulusal
kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dünyada bina
tasarım, yapım ve işletmesinde
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gelişen trendler doğrultusunda
BIM sürecine geçmesi” vizyonu ile
başlatılan çalışmalar, misyon ve
vizyonunu başarıyla tamamladı.
İki buçuk yıl süren çalışmalarda
ülkemizde BIM bilinci oluşturularak
somut adımlar atılması sağlandı.
Gerçekleştirilen örnek uygulama-

lar gelecekte sektörün BIM’e geçiş
sürecinde de rehberlik edecek.
Çalıştay, BIM bileşenlerini bir
seminerde buluşturarak konuya
ilginin ve bilincin oluşturulması,
farkındalık yaratılması, konunun
tartışılması ve harekete geçilmesi
için aksiyon alınması planıyla

kurgulandı. İki gün süren çalıştay
programının ilk gününde konuya
ilişkin tüm bilgiler aktarılırken
ikinci gününde bu bilgiler ışığında
iklimlendirme sektörü BIM’e geçiş
yol haritasının çizilmesi hedeflendi.
Çalıştayın ilk gününde ülkemizde
BIM’in durumu ve bugüne kadar
gelinen durum değerlendirilirken
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Yönet, BIM Çalışma Grubu
Başkanı Ozan Atasoy, Süleyman
Akım, İbrahim Utku Başyazıcı
BIM’in ülkemiz için önemi, ülkemizdeki durumunu ve BIM Raporunu anlatan sunumlar gerçekleştirdiler. Daha sonra sektörel derneklerin bu konuda çalışmalarının
anlatılması için İSKİD URGE Projesi
kapsamındaki BIM Danışmanlık
faaliyetlerini anlatmak üzere Serkan Elibollar, TTMD bünyesinde
çalışmaları anlatmak üzere Sarven
Çilingiroğlu ve MTMD çalışmalarını
anlatmak üzere İbrahim Biner
sektörel yaklaşımlarını aktardılar.
Günün ilk yarısında BIM sürecinde
Türkiye iklimlendirme sektörünün
durumu hakkında bilgiler verilirken öğleden sonraki bölümde
dünyadaki gelişmeler hakkında
Daniel Kazado, Erick Melquiond ve
Building Smart hakkında bilgi

vermek için Ahmet Çıtıpıtıoğlu
sunumlarıyla BIM sürecine geniş
mercekten bakış sağladı.
Sponsor firmalar adına sunumunu
yapan Tuğba Başer BIM ile elde
edilecek fırsatlar ve dijital pazarlamaya değinirken GMD Mehmet
Oskay ve Orhan Gürson BIM sürecine geçiş uygulama örneklerini
ve tecrübelerini paylaştılar.
BIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki
Özen, sektörün BIM sürecine
geçişte İSKAV’da oluşturulacak
BIM Danışma Merkezi ve BIM
kütüphanesinin müjdesini verdi.

Akşam geç saatlere kadar süren
etkinliğin ilk gün programında
semineri ilgiyle izleyen katılımcılar,
programdan memnun ayrılırken
teşekkürlerini ilettiler. Çalıştaya
iklimlendirme sektörü tasarımcılar, uygulamacılar ve üreticilerin
yanı sıra Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye
İMSAD) temsilcileri ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de
katılarak sürece dahil edildi.
Sektörde BIM konusunda yapılan
geniş kapsamlı ve yoğun katılımcı
ile gerçekleşen etkinlik, konuya
önem veren firmaların sponsorlukları ile gerçekleşti.
Programın ikinci gününde tasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar
ayrı çalışma grupları içinde meslek gruplarının strateji ve eylem
planlarını belirleyerek sektörün yol
haritası çizildi.
Hazırlanacak çalıştay raporu,
sektörle, basınla ve ilgili bakanlıklarla paylaşılarak en kısa sürede
eyleme geçme kararı alındı.
BIM’e geçiş sürecinde ortak ve
eşgüdümlü hareket etme kararı
alan sektör temsilcileri ile ISKAV
bünyesinde yapılması planlanan
BIM Danışmanlık hizmetleri ve BIM
Kütüphanesi için sektörün tam
desteği alındı.
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İklimlendirme Sektörü, ISK – SODEX ile
Sektöre Uluslararası Boyutta İvme Kazandırmaya Devam Ediyor !
ISK-SODEX’in tüm tanıtım iletişim
faaliyetlerini de sektörün 2019 yılı
ihracat yol haritası ve beklentisi
doğrultusunda şekillendirmeye
devam ediyoruz. 2 - 5 Ekim 2019
tarihinde gerçekleştireceğimiz
ISK - SODEX fuarımız sürecinde
sektörün avantajlarına yönelik
destekleyici programlar yürütecek;
katılımcı ve ziyaretçilere tanışma,
iş bağlantıları kurma, bilgi ve
deneyim paylaşımı konusunda yeni
imkânlar sunacağız.”

Kasım ayı itibarıyla 11 aylık
ihracatını, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 17,5 artıran
iklimlendirme sektörü toplam
ihracatını 4,2 milyar dolara taşıdı.
2019 yılında toplam ihracat hedefini 6 milyar dolar olarak belirleyen
sektör, Ekim ayında uluslararası
alıcılarla İstanbul’da buluşacağı
ISK-SODEX Fuarına odaklandı. Sektörünün ilk ve en önemli fuarı olan
ISK-SODEX İstanbul kapsamında
firmalar en yeni ürünlerini TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde sergileyecek.
13 Aralık 2018, İstanbul - Klima
sistemleri, yalıtım elemanları,
tesisat ve ekipmanları ile ısıtma
ve soğutma sistemlerini kapsayan
iklimlendirme sektörü ihracatta bu
yıl yüzde 17,5 büyümeyi başardı.
ABD, Kanada, Hindistan, Almanya,
Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi stratejik pazarlarda işbirliklerini
artıran sektör, yurtiçi ve yurtdışından müşterileriyle buluşacağı
ISK-SODEX Fuarını bekliyor. Fuar
kapsamında düzenlenecek Uluslararası Satın Almacı Heyeti Programı
ile söz konusu pazarların en büyük
şirket ve birlikleri İstanbul’da bir
araya gelecek.
İklimlendirme sektörünün Türkiye
sanayinde önemli ihracat alanı
olduğuna ve her geçen yıl yeni
ihracat rekorları kırdığına dikkat
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çeken Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander
Kühnel, sektörün işlem hacmine
ilişkin şunları kaydetti:
“Sektörün yurtdışı pazarlarında
ciddi bir rekabet gücü var ve bu
potansiyelini uluslararası bir fuarda
sergilemesi çok önemli. ISK-SODEX
Fuarımız geçtiğimiz 2018 Şubat
ayında 105 ülkeden önemli alıcı
gruplarına ev sahipliği yaptı. Bu
bağlamda bu yıl amacımız hem
mevcut ziyaret eden ülkelerden
fuarımızı ziyaret eden alıcıların
sayısını arttırmak, hem de ihracat
potansiyelinin yüksek ancak ihracat
hacminin düşük olduğu farklı pazarlara yönelik yeni pazarlardan yeni
ziyaretçileri ISK-SODEX fuarımızda
sektör temsilcisi katılımcılarımızla
buluşturmak. Bu kapsamda şu an
Pakistan, Batı Afrika ve Tanzanya
gibi ülke ve bölgeler yakın ilişkiler
kurduğumuz başlıca yeni pazarlar
arasında yer alıyor. Bunun yanı
sıra Türkiye ihracatçıları için Afrika
ve Güney Amerika ülkelerinin son
derece önemli olduğu biliyoruz.

Şimdiden 33 bin metrekarelik
alanı satılan, 2 - 5 Ekim 2019
ISK-SODEX Fuarı’nda Almanya,
Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda,
İtalya, Güney Kore ve Tayland
gibi ülkelerden de katılımcılar
yer alıyor. Fuarda bu yıl yerli ve
yabancı firmalar ısıtma, soğutma,
klima, havalandırma, yalıtım,
pompa, vana, tesisat, su arıtma,
yangın, güneş enerjisi sistemleri
gibi oldukça geniş bir yelpazeden
yeni trend ürün ve hizmetlerini
tanıtma fırsatı bulacak. İklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren ISK-SODEX,
2 - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek. Deutsche Messe’nin
Türkiye iştiraki Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık tarafından
organize edilen ISK-SODEX Fuarı
2019’da ISKAV, DOSIDER, İSKİD,
İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD,
ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle
hayata geçecek.

Eurovent Summit, 2020 Yılında Antalya’da Gerçekleştirilecek

İspanya’nın Sevilla şehrinde
25-28 Eylül tarihleri arasında
düzenlenen Eurovent Summit
2018’de alınan karar ile bir sonraki
organizasyon Antalya’da gerçekleştirilecek. Sevilla’daki programa İSİB
Yönetim Kurulunu temsilen Murat
Bakanay ve Cem Savcı katıldı.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği’nin ilk kez Connectivity Partner olduğu Eurovent Summit organizasyonunun Türkiye’de yapılacak
olmasının, Türkiye iklimlendirme

sektörü açısından önemli olduğu
ifade edildi. Söz konusu etkinliğe
sponsor olunmasının, İSİB ve
Türkiye iklimlendirme sektörünün
bilinirliğinin artırılması noktasında
büyük fayda sağladığı ve bir sonraki
faaliyetin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için önemli bir etken olduğu
ifade edilirken, Türk firmalarının da
Zirve’de özellikle komitelerde aktif
bir şekilde yer aldığı ve yüzlerce
yabancı sektör temsilcisi ile bir
araya geldiği kaydedildi. Zirve’nin
açılış konuşmasını yapan Eurovent
Başkanı Naci Şahin, İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği’nin sektörün en büyük organizasyonlarından
biri olan Zirve’ye ilk defa sponsor
olduğunu belirterek, bir sonraki
zirvenin 2020 yılında Antalya’da
yapılacağını ve bunun Türkiye iklimlendirme sektörü açısından önemli
bir organizasyon olacağını söyledi.

Zirve’ye yüzlerce sektör temsilcisinin katıldığını ve Eurovent’in bu
nedenle önemli bir misyonun yüklenicisi olduğunu vurgulayan Şahin,
Eurovent Summit’te ürün grupları
çalışmaları ve sektördeki son
gelişmelere dair yapılan görüş alışverişlerinin büyük önem taşıdığının
altını çizdi. Şahin, Zirve’ye katılanların İSİB’e ve Türkiye iklimlendirme
sektörüne ilgisinden de memnun
kaldıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Zirve’de Ortadoğu
pazarının sektör için önemli bir
potansiyele sahip olduğu belirtilirken, Avrupa menşeli ürünlerin
uluslararası pazarlarda geliştirilmesi
gerektiği, Eurovent markalı ürünlerin yeni pazarlara girişine yönelik
yapılması gerekenler, Ortadoğu
pazarında yapılanlar, kurulan yeni
yapının çalışmaları ve nihai ilerleme
planları da öne çıkan konular oldu.

Teknik Üniversitesi
ev sahipliğinde 9
Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek
olan VI. İstanbul
Karbon Zirvesi “1.5
Derecelik Küresel
Isınmaya Karbon
Yönetimi İle Dur
Demek İçin Yeşil
Ekonomi
Yolu”
odak konusuyla
kamu, sivil toplum,
iş dünyası, akademi ve gençleri
konusunun lider
platformunda bir araya getirecek.
Zirvede, Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
24. Taraflar Konferansı (COP 24)
ardından, 2020’de yürürlüğe girecek Paris İklim Anlaşması öncesinde
delegeler iklim değişimine dirençli
Türkiye için yan yana olacak.
Paris İklim Anlaşması, iklim ve

karbon finansmanı, iklim değişimini
hafifletme mekanizmaları, iklim
değişimi destekleri ve finansman
programları, yeşil iklim fonu, yeşil
tahviller, karbon ticareti, zorunlu
ve gönüllü karbon piyasaları yetkin
konuşmacılarla yeşil ekonomi üst
başlığında delegelere sunulurken,
sanayinin karbon yönetimi başarıları, iklim değişimi ile mücadelenin
en iyi uygulamaları “Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumunda farklı
sektörlerdeki lider firmalarımızın
tepe yöneticilerince ortaya konulacak. “Küçük Karbon Kahramanları”
zirvenin enerjisi olacak. Zirvede
iklim dostları, karbon azaltımı gerçekleştiren kurum ve kişi başarıları
“Düşük Karbon Kahramanı Ödülü”
takdimi ile onurlandırılacak.
V. İstanbul Karbon Zirvesi Sonuç
Raporu ve Sunum E-Kitabı SÜT-D
web sitesinde sunulmaktadır.
Bilgi: filiz@itu.edu.tr; 0212 285 68
37; 0532 286 21 55

VI. İstanbul Karbon Zirvesi

VI. İstanbul Karbon Zirvesi, 1.5
Derecelik Küresel Isınmaya Karbon
Yönetimi İle Dur Demek İçin Yeşil
Ekonomi Yolunda paydaşları bir
araya getirecek. Zirve, iklim dostları,
düşük karbon kahramanları ödüllendirilecek.
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul
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“AB ve Türkiye’de F-Gazlara İlişkin Yönetmelik Uygulamaları”
Sektörle Paylaşıldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 23-24 Ekim 2018
tarihlerinde Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde “İklimlendirme
Sektörü Tanıtım Günleri” organizasyonunu gerçekleştirdi. İSİB,
sektörün ihracat pazarını genişletmek ve uzak pazarlara açılabilmek
için belirlediği yol haritasında
Afrika pazarındaki ilk durağı olan
Tanzanya’da ikili iş görüşmeleri
ve eğitim seminerleri düzenledi.
Bir Türkiye Tanıtım Grubu projesi
olan “İklimlendirme Sektörü
Tanıtım Günleri” programının ilki
Tanzanya’da gerçekleştirildi. Daha
önce uygulaması bulunmayan ve
konsept olarak ilk defa yapılan
tanıtım günleri; eğitim seminerleri,
B2B görüşmeleri, ürün teşhiri ve
gala yemeği gibi birden fazla
tanıtım aracını bir arada kullanıyor.
Türkiye iklimlendirme sektörünün
global pazardan hak ettiği payı
alabilmesi için yoğun bir çalışma
içine girdiklerini belirten İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şanal, “2018 yılında karar alıp
uygulamaya koyduğumuz ticari
heyet programlarımız Şili ve
Arjantin’in ardından Tanzanya ile
devam etti. 2019 yılında Afrika
ve Güney Amerika kıtası ülkeleri
başta olmak üzere birçok ülkede
fuar, ticari heyet ve tanıtım
günleri çalışmalarımıza devam

edeceğiz” dedi.
“Bölgede yapacak çok şey var”
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Tanzanya Heyeti Başkanı
Levent Aydın da, Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği, Mekanik
Tesisat Müteahhitleri Derneği ve
iklimlendirme sektöründen 30
firmadan toplam 44 temsilci ile
Tanzanya’ya gittiklerini, organizasyonun son derece verimli ve
başarılı geçtiğini, bölge pazarını
yakından tanıma imkânı bulduklarını ifade etti.
Organizasyona Tanzanya’lı
sektör temsilcilerinin yoğun ilgi
gösterdiğini ifade eden Aydın,
konferanslar ve ikili iş görüşmelerine 273 firmanın katıldığını ve
22 adet eğitim seminerinin her
birine ortalama 80 kişinin katılım
gösterdiğini, ayrıca bine yakın
B2B görüşmesi gerçekleştirildiğini
belirtti ve yapılan bu görüşmelerin
sonuçlarının olumlu olacağını, iki
ülke sektör temsilcilerinin verimli
ticari ilişkiler inşa edeceklerini
vurguladı. Aydın, Türkiye iklimlendirme sektörünün de bölge
potansiyelini değerlendirme fırsatı
bulduğunu söyleyerek “Pazara
yönelik ciddi bir ön çalışma yaptık.
Tanzanya’lı muhataplarımızla
yaptığımız ön görüşmelerde,
sektör eğitim seminerlerine ne

kadar ilgi duyduklarını tespit ettik”
dedi. Programa katılan firmaların,
Tanzanya’nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini belirten
Aydın, “İklimlendirme Sektörü
tanıtım günleri programı, ticari
görüşmelerin yanı sıra bir eğitim
faaliyeti olma özelliği de taşıyor.
Programa katılan Türk firmaları,
kendi tanıtımından çok, bir ürünü
ve o ürünün faydalarına yönelik
tanıtım seminerleri yapıyor” dedi.
İki gün süren programın tamamında yoğun ilgi ile karşılaştıklarını
vurgulayan Levent Aydın, “Tanzanya, iklimlendirme sektöründe
her ne kadar işin başında olsa da
gelecek için potansiyeli yüksek bir
pazar konumunda” diye konuştu.
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar
Birliğince 2019 yılında 4 farklı
Afrika ülkesinde benzer organizasyonlar düzenleyeceklerini
ifade eden Aydın, ticari ilişkilerin
yanında, ülkelerin ihtiyaçlarına
yönelik ürünlerin tanıtımı ve eğitim seminerlerinin de iş hacmini
artıracağını belirtti.

26 Haziran Dünya Soğutma Günü Olarak Kabul Edildi
Dünyanın dört bir yanından
sanayi sendikaları ve meslek kuruluşları 26 Haziran’ı Dünya Soğutma
Günü olarak ilan etmek için bir
araya geldi.
Amaç, insanlığın iyiliği için
soğutma, iklimlendirme ve ısı
pompalarının önemli rolünün altını
çizerek sektörün gelişimini teşvik
etmek. Dünya Soğutma Günü’nün,
HVACR organizasyonları ve profesyonelleri ile soğutma, iklimlendirme
30
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ve ısı pompaları endüstrisi ve
teknolojisinin, modern yaşam ve
toplumda oynadığı önemli rolün
farkındalığını artırmanın bir aracı
olarak hizmet etmesi öngörülüyor.
Dünyanın her yerinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. ABD, Hindistan,
Pakistan, Filipinler, Tayland, Avustralya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’daki dernekler, Dünya Soğutma
Günü’nün kabulü için destek verdi.
Dünya Soğutma Günü, halkın bilinç-

lendirilmesine yardımcı olmak için
bir fırsat olacaktır.
www.worldrefrigerationday.org

Otomotiv HVAC Piyasası 2026’ya kadar 16,5 milyar USD hacmine ulaşacak
Acumen Araştırma ve Danışmanlık
Şirketinin “Otomotiv HVAC Pazarı
- Küresel Endüstri Analizi, Pazar
Büyüklüğü, Fırsatlar ve Tahmini,
2018 – 2026” başlıklı yeni bir
araştırmasına göre küresel otomotiv
HVAC pazar büyüklüğünün 2026
yılına kadar yaklaşık 16,5 milyar
ABD dolarına ulaşması beklenirken,
bu pazarın öngörülen süre zarfında
%8,5 CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme
Oranı) seviyesinde genişlemesi beklenmektedir. Araştırma kapsamına
otomatik ve manuel binek araçlar,
hafif ticari araçlar, ağır ticari araçlar
dahildir.
Büyüyen otomobil üretiminin ve
ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve
Avrupa ülkelerinde iklimlendirme
sistemlerine duyulan ihtiyacın,
öngörülen süre zarfında pazar
gelişimini tetiklemesi bekleniyor.
Asya Pasifik'in önümüzdeki yıllarda
otomotiv iklimlendirmesi için en
hızlı gelişen bölgesel pazarlardan
biri olarak ortaya çıkacağı tahmin
edilmektedir.
Kuzey Amerika otomotiv sektörü
2010'dan 2017'ye kadar birim
satışlar açısından istikrarlı bir
büyüme kaydetti. 2017'de Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri
Organizasyonu (OICA) istatistiklerine göre, Kuzey Amerika'daki tüm
motorlu taşıt satışları arttı. Satışlar
2010 yılında 19,7 milyon adet,
2017 yılında ise 25,7 milyon adet
civarında gerçekleşti. Önümüzdeki

yıllarda bu bölgedeki otomotiv
HVAC pazarının gelişmesini teşvik
edecek etkenin; teknik olarak gelişmiş binek araçlara duyulan ihtiyacın
artması olacağı öngörülmektedir.
Küresel otomotiv HVAC pazarı
araç tipi, teknolojisi ve bölgesine
ayrılmıştır. Araç türüne göre, küresel otomotiv HVAC pazarı binek
araçlara, hafif ticari araçlara ve ağır
ticari araçlara ayrılmıştır. Teknoloji
temelinde, küresel otomotiv HVAC
pazarı otomatik ve manuel olarak
ayrılmıştır. Bölge bazında, küresel
otomotiv HVAC pazarları Latin
Amerika, Avrupa, Asya Pasifik,
Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve
Afrika olarak bölümlendirilmiştir.
Asya Pasifik pazarı, belli başlı araç
üreticilerinin bölge coğrafyasına
yakın oluşu, geniş çapta araç üretimi ve örneğin Hindistan, Güney

Kore ve Çin gibi ülkelerin giderek
artan araç talepleri doğrultusunda
devasa bir gelişme gözlemleyecektir. Önümüzdeki yıl boyunca piyasayı ivmelendirmek için otomotiv
konusunda devlet düzenlemeleri
gerekiyor. Örneğin, Hindistan
Hükümeti, otomotiv alanında %100
Doğrudan Yabancı Yatırım'a (DYY)
izin vermiştir.
Piyasa şirketleri, bölgesel payını
artırmak için; ortaklıklar, birleşme
ve satın almalar, yeni ürün lansmanları ve gelir paylarını artıracak
bayilik, distribütörlük anlaşmaları
gibi yeni stratejiler uygulamaya
odaklanıyor. Ayrıca, yüksek verimli
ürünleri ticarileştirmek için teknik
gelişmelerle birlikte artan Ar-Ge
yatırımlarının sektör katılımcıları için
büyük büyüme fırsatları sunması
bekleniyor.

ASHRAE Güncel Legionella Standardını Yayınladı
ASHRAE, Lejyonella’nın artmasına
ve yayılmasını önlemek için daha
kapsamlı bir yaklaşım sunan standartının gözden geçirilmiş yeni bir
baskısını yayımladı. ANSI / ASHRAE
Standart 188-2018, “Legionellosis:
Bina Suyu Sistemleri için Risk Yönetimi Standardı”, bina su sistemleri
için minimum lejyonella riski yönetimi gereksinimlerini belirler.

Standardın 2018 edisyonu, uyumluluk gerekliliklerinin açıklığa kavuşturulmasının yanı sıra, standardın
benimsenmesini kolaylaştırmak için
uygulanabilir, kod-amaçlı bir dilin
anlaşılabilirliğini artırarak güncellemesini sağlıyor.
Standart 188’in 2018 edisyonu
şunları içeriyor:
• Legionella’nın gelişmesini destek-

leyen çevresel koşulların tanımlanması.
• Bilgi veren ekler ve kaynakça,
rehberlik edecek ilave öneriler, tavsiyeler ve başvuru kaynakları.
• Binalar ve ilgili içilebilir ve içilemez
su sistemleri için minimum Legionellosis risk yönetimi gereklilikleri.
• Legionellosis kontrol stratejileri
ve dokümantasyonu için gerekenler.
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08-10 Şubat

Irak Uluslararası Isıtma Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Tesisat ve Arıtma Sistemleri Fuarı

Bağdat - Irak

12-15 Şubat

Aquatherm Moscow

Moskova - Rusya

13 Şubat

AirVent Uluslararası İç Hava Kalitesi, Havalandırma ve Binalarda Enerji Korunumu Kongresi

Moskova - Rusya

13-15 Şubat

HVACR 2019 Fuarı ve Konferansı

Karaçi,Pakistan

20-22 Şubat

AiCARR 51. Uluslararası “Bina Enerji Performansının İnsani Boyutu” Konferansı

Venedik, İtalya

26 Şubat-1 Mart

Climatizacion y Refrigeracion Uluslararası HVAC&R Fuarı

Madrid, İspanya

27 Şubat – 01 Mart

WSED Dünya Sürdürülebilir Enerji Günleri

27 Şubat – 1 Mart

Aquatherm Taşkent

28 Şubat-2 Mart

Acrex Hindistan Hindistan Uluslararası İklimlendirme, Soğutma, Isıtma, Havalandırma Endüstrisi Fuarı Mumbai,Hindistan

28 Şubat-2 Mart

İstanbul Uluslararası Boru, Tel ve Rulo Fuarı

Wels, Avusturya
Taşkent, Özbekistan
İstanbul Fuar Merkezi

28 Şubat-3 Mart

Climate World Uluslararası Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Fuarı

Moskova - Rusya

04-06 Mart

ACCA Amerika Klima Müteahhitleri Konferansı

San Antonio, TX, A.B.D.

11-13 Mart

ISH Frankfurt Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı

Frankfurt Almanya

14-17 Mart

Romtherm Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Ekipmanları Fuarı

Bükreş, Romanya

19-22 Mart

Water&Heat Minsk

Minsk, Beyaz Rusya

25-27 Mart

HVACR Vietnam

Ho Chi Minh, Vietnam

25-26 Mart

AIRAH Refrigeration 2019

Melbourne, Avustralya

31 Mart – 3 Nisan

İSİB Mısır Sektörel Ticaret Heyeti

Kahire, Mısır

7-11 Nisan

15.Kriyojenik Konferansı (IIR)

Prag, Çek

8-11 Nisan

JIMEX 16. Uluslararası Makine ve Elektromekanik Fuarı

Amman, Ürdün

8-11 Nisan

Dünya İnşaat Forumu

Ljubljana, Slovenya

9 Nisan

VI. İstanbul Karbon Zirvesi

İstanbul

9-11 Nisan

China Refrigeration

Şangay, Çin

11-13 Nisan

8. Amonyak ve CO2 Soğutma Teknolojileri Konferansı

Ohri, Makedonya

11-13 Nisan

CLIMExpo Tunis

Tunus

14-16 Nisan

World IEQ Forum

Kuveyt

14-21 Nisan

İSİB Peru-Kolombiya İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti

Peru-Kolombiya

17 – 20 Nisan

Teskon Sodex Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı

İzmir Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi

23-24 Nisan

4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi

İstanbul

25-27 Nisan

IRAQ HVAC EXPO

Bağdat, Irak

29 Nisan – 1 Mayıs

Project Qatar

Doha,Katar

30 Nisan - 2 Mayıs

AEC Buildtech Conference & Expo

Illinois, ABD

7-10 Mayıs

İSİB Polonya Sektörel Ticaret Heyeti

Polonya

14-17 Mayıs

Aqutherm Kiev

Kiev, Ukrayna

22-24 Mayıs

Astana Build

Astana, Kazakistan

26–29 Mayıs

13. REHVA Dünya İklimlendirme Kongresi

Bükreş, Romanya

06-07 Haziran

18. Soğutma ve Klimada Son Teknolojiler Avrupa Konferansı

Milano, İtalya

11-12 Haziran

Eureka 2019: Daha İyi Bir Yaşam İçin Isıtma, Soğutma, Havalandırmada Sürdürülebilir Teknolojiler

Brüksel, Belçika

18-22 Haziran

Turkeybuild Yapı Fuarı

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

20-22 Haziran

The Big 5 Construct North Africa

Kazablanca, Fas

22-26 Haziran

Ashrae Yıllık Konferansı

Kansas, ABD

11-12 Temmuz

MEGACLIMA Nigeria Expo

Lagos, Nijerya

11-12 Temmuz

ICCR 2019: 9. Uluslararası Soğutma ve Kompresörler Konferansı

Çin
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11-13 Temmuz

West Africa HVAC Expo

Nijerya

16-18 Ağustos

AVAI China 2019 - Guangzhou Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma, Hava Kalitesini Yükseltecek Ekipmanlar Fuarı

Guangzhou, Çin

24-30 Ağustos

ICR 2019 – 25. IIR Uluslararası Soğutma Kongresi

Montreal, Kanada

27-29 Ağustos

Megaclima Kenya Expo

Nairobi, Kenya

2-6 Eylül

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Niğde

4-5 Eylül

20. Dünya Uluslararası Kriyoşirürji Derneği Dünya Kongresi

İsrail

4-6 Eylül

Aquatherm Almati

Almati, Kazakistan

4-6 Eylül

Mostra Convegno Expocomfort Asia

Singapur

05 Eylül

X IAQVEC 2019 Uluslararası Yapılarda İç Hava Kalitesi, Havalandırma ve Enerji Tasarrufu Konferansı

Bari, İtalya

10-13 Eylül

Febrava 2019

Sao Paulo, Brezilya

12-14 Eylül

ClimExpo Tanzanya

Tanzanya

25-27 Eylül

Ashrae Bina Performans Analizi Konferansı

Colorado,ABD

02 -05 Ekim

ISK-SODEX İstanbul

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

9-11 Ekim

Refrigeration & HVAC Indonesia 2019

Jakarta, Endonezya

22 – 23 Ekim

Avrupa Isı Pompası Zirvesi

Nürnberg, Almanya

22-25 Ekim

Aqutherm Baku

Bakü, Azerbaycan

5-8 Kasım

Interclima 2019

Paris, Fransa

19 – 21 Kasım

POWER-GEN Uluslararası Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji Fuarı

New Orleans, A.B.D.

19-21 Kasım

7. Uluslararası Enerji Araştırma ve Geliştirme Konferansı

Kuveyt

20-23 Kasım

Best 5 Algeria Mega Clima Expo

Cezayir

21-24 Kasım

1. Uluslararası Enerji Zirvesi

Antalya

25-28 Kasım

The Big 5 Dubai

Dubai

04 – 05 Aralık

Tüyak 2019 Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

9-12 Aralık

Buildings XIV. International Conference

Florida, ABD

2020 Gelecek HVAC&R Etkinlikleri Takvimi
2020
21-23 Ocak

HVAC&Refrigeration Show

Londra, İngiltere

1-5 Şubat

Ashrae Kış Konferansı

Orlando, ABD

3-5 Şubat

AHR EXPO

Orlando, ABD

17-20 Mart

MCE Milano

Milano, İtalya

17-19 Mart

REVAC Expo and Forum

Kuala Lumpur, Malezya

15-17 Nisan

6. IIR Soğuk Zincir ve Sürdürülebilirlik Konferansı

Nantes, Fransa

11-14 Mayıs

13. IEA Isı Pompası Konferansı

Jeju, Güney Kore

7-10 Haziran

9. Uluslararası Kalorik Soğutma ve Kalorik Malzemelerin Uygulamaları Konferansı

ABD

13-15 Ekim

Chillventa Soğutma, Klima, Isı Pompası Fuarı

Nürnberg, Almanya

6-9 Aralık

14. IIR-Gustav Lorentzen Doğal Soğutucu Akışkanlar Konferansı (GL 2020)

Kyoto, Japonya

2021 Gelecek HVAC&R Etkinlikleri Takvimi
2021
1-3 Eylül

13. Soğutma Havalandırma için Faz Değiştiren Malzemeler ve Sıvı Karışımlar Konferansı

Vicenza, İtalya

1-3 Eylül

6. IIR Uluslararası Soğutucu Akışkanların Termofiziksel Özellikleri
ve Transferi Prosesi Konferansı (TPTPR 2021)

Vicenza, İtalya
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ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Kuzey Kutbunda Dünyanın İlk Pozitif Enerjili Bina Sertifikalı Oteli Yapılıyor

Uluslararası mimarlık ve tasarım firması Snøhetta, 2021 yılında dünyanın ilk
pozitif enerji oteli olan Kuzey Kutbu: Svart
ile fütüristik bir bina konseptini tanıtacak.
Norveç’teki Svartisen buzulunun dibinde,
dairesel dizaynlı Svart, Kuzey Işıklarının ve
Kuzey Kutbu fiyordunun berrak sularının
nefes kesen manzaralarına sahip olacak.
MIRIS, Snøhetta ve Powerhouse arasında
bir işbirliği yapan Svart, enerji-pozitif
Powerhouse standardının geliştirilmesinden sonra tasarlanan, bu sertifikayı

alacak dünyanın ilk oteli olacak.
Powerhouse Standardı, 2011 yılında,
enerji-pozitif binaların geliştirilmesinde
bir işbirliği oluşturmak için kurulan bir
birlik tarafından kurgulandı.
Bu oluşumun ardındaki asıl fikir,
Powerhouse’un genel müdürü Rune
Stene’e göre, pozitif enerjili bir bina inşa
etmek için birden fazla ekibin gerekli
olmasıydı.
Bir bina, Powerhouse standardına ulaşmak için, 60 yıllık bir süre içinde, günlük
ihtiyaçlarını sürdürmek için gerekli olan
toplam enerji miktarından daha fazla
yenilenebilir enerji üreten, enerji-pozitif
bir tesis olmalıdır.
Svart Otel projesinde; malzeme seçiminde, ürün hammaddesi ve nakliyesinde
kullanılan enerjiye dikkat edildi. Güneş
enerjisi, çatı ve cephede fotovoltaik paneller kullanıldı. Atık enerji, binanın çevresin-

deki altyapı için değerlendirildi. Deniz
suyundan yararlanan ısı pompaları
soğutma ve ısıtma için kullanıldı. Kışın
enerjiyi kullanıp yazın ihtiyaç fazlasını
şebekeye aktaracak şekilde tasarım
yapıldı. Açık kat planları sayesinde enerji
tasarruflu hava dağıtımı, gün ışığının
azami kullanımı ve insan sayısına göre
ayarlanan sensörler tarafından düzenlenen LED aydınlatma öngörüldü. Mekanı
aydınlık tutabilmek için duvarlar ve
tavanlarda parlak renkler seçildi.
Binanın merkezindeki odalarda, doğal
ışığı en üst düzeyde alabilmek için cam
paneller ve kapılar seçildi.
Svart’ın, 2080’li yıllara kadar, otelin
yatırım ve işletme maliyetinden daha
fazla enerji üreteceği öngörülüyor. Binanın yıllık enerji tüketimi, diğer modern
otellere göre yüzde 85 oranında daha
az olacak. Svart, hem faaliyetlerini, hem
de onu inşa etmek için gereken enerjiyi
kapsayacak kadar güneş enerjisi toplayacak.
LEED, WELL ve BREEAM gibi diğer sertifikalar çevresel veya sosyal faktörleri göz
önüne alırken, Powerhouse standardı
yalnızca artı enerji tesislerine odaklanıyor.

2018 Temiz Enerji Sözleşmeleri İçin Rekor Bir Yıl Oldu
Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı ve
Amerikan Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin raporları, 2018’in kurumsal yenilenebilir enerji
anlaşmaları için bir patlama yaşanan yıl
olduğunu doğruladı.
BNEF verilerine göre, şirketler tarafından
imzalanan temiz enerji sözleşmelerinin
2017 ve 2018 yılları arasında ikiye katlandığı, 21 ülkede 121 şirket tarafından imzalanan sözleşme hacminin 13.4 gigawatt
olduğu görülmüştür. Bu sözleşmelerin
çoğu, ABD’de yapıldı ve dünya çapındaki
anlaşmaların yüzde 60’ını (8,5 gigawatt)
oluşturdu.
Amerikan Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin
(AWEA) raporuna göre (sadece ABD’yi
kapsamaktadır), rüzgâra yönelik enerji
alım anlaşmalarında yüzde 66’lık bir artış
kaydedildi ve şirketler geçen yıl 4.203
megawatt rüzgâr enerjisi için “enerji satın
alma anlaşması” (PPA) imzaladı.

34

TTMD DERGİSİ

Rakamlar, 2018’in kurumsal temiz enerji
tedarikinde rekor bir yıl olduğunu öngörüyor. Ancak BNEF’in rakamları, kurumsal
anlaşmalardaki yükselişin son yıllarda

ivmelendiğini gösteriyor: 2008’den bu
yana imzalanan 32 gigawatt hacmindeki sözleşmenin yüzde 86’sı son üç yılda
ve yüzde 40’ı ise geçen yıl gerçekleşti.
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Özet

yeni süreçteki değerlerinin öngörüsü oluşturulmuştur.

Yeni bir endüstriyel devrim olarak tanıtılan dijitalleşmenin öğeleri; `nesne`lerin ağa bağlanması, siber fiziksel
sistemlerin yaygınlaşması, makinadan insana ve makinadan makinaya iletişimin yerleşerek üretim teknolojilerinin niteliğinin değişmesinin ötesindedir. Yeni üretim teknolojleri enerji tüketimine getirdikleri nicel değişimlerin
yanısıra, enerji türlerinin dönüşüm uygulamalarında
da farklılaşmaya yol açacaklardır. Fakat; burada sözü
edilen nicel değişim ve farklılaşmaların yerküremizin
geleceğine etkisinin olumluluğu tartışılmadan kabul
edilmemelidir. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 başlığı altında
sunulan değişimin, insanlık ve doğa üzerindeki etkileri
termodinamik açıdan değerlendirilmiş; değişimin
sonucu olan farklı kurgulara dayalı entropi üretimi
hesapları yapılarak toplam kulanılabilirlik değişiminin

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Entropi üretimi,
Kaynak yıkımı, Nadir toprak elementleri.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INDUSTRY 4.0
Abstract
Elements of the digitalization defined as the new industrial revolution are beyond the change of manufacturing
technologies by the dissipation of Internet of Things (IoT),
Cyber Physical Systems (CPS), Machine to Human and
Machine to Machine. The novel technologies will also
change the energy conversion technologies, besides the
differences energy consumption during manufacturing.
However, it is not reasonable to admit all the advantages

of the industrial breakthrough without discussing all
aspects. As a contribution to this discussion, the change by
Industry 4.0 has been analyzed from the Thermodynamics
point of the view and a prediction has been created based
on a model fort he availability destruction.

ve arıza durumunda haber verebilmektedir.

Son yıllarda gündemde olan Endüstri 4.0 kavramının yapı
taşları şunlardır [1]:

Enerji, çevre, sağlık sorunlarının çözümü, insanların ve
nesnelerin verisel bağlantılı olmalarından olumlu etkilenecektir. Bu bütünleşik üretim sırasında, yan endüstri
kolları gelişirken, işin tümü düzeyindeki nitelik de, işin
paydaşlarının siber fiziksel sistem içerisinde yer alması ile
olanaklı kılınmaktadır. Örneğin; merkezi bir klima sistemi
imalatında parçalara yapılacak işlemler birbirleriyle konuşan makineler yardımıyla, tasarımcının istediği şekilde
yapılabilir. Böylece; tüm üretim süreçleri eşlenerek, çok
sayıda küçük firmanın ortaya çıkmasının koşulları sağlanmış olacaktır.

1-Yenilenebilir enerji kullanımı
2-Her bölgenin kendi kaynaklarını kullandığı mikro ölçekli
güç çevrimleri
3-Hidrojenin ve diğer depolama enerjilerinin oluşturulması
ve ara enerji formlarına dönüştürülmesi
4-İnternetin, üretilen enerji türleri arasındaki bağlantıyı
sağlayarak “akıllı şebekeler”in oluşturulması
5-Ulaşımda şebeke elektriğinin (plug-in yöntemi ile) ve
yakıt hücrelerinin kullanıldığı teknolojilerinn geliştirilmesi.

Gelecekte, enerji altyapısını akıllı sistemlerle tümleşmesi
ile, enerji talebi ile güç arzı arasında gerçek zamanlı bilgi
akışı sağlanacak, dinamik modellemeler aracılığıyla karar
verme gerçekleştirilecek; güvenli enerji üretim ve tüketimi
de olanaklı olacaktır. Yenilenebilir enerji teknolojilerine
yönelim ve enerjinin depolanmasının yönetimi zaten çok
yaygındır. Bu yöntemlerin amacı daha fazla sayıda insana
enerjiyi ulaştırmanın yanısıra, enerjinin verimli kullanılması
olduğu da bilinmektedir.

Tüm bunların temelinde Internet of Things (Nesnelerin
interneti) oluşumu bulunmaktadır. Nesnelerin interneti
tüm nesnelerin birbirlerine internet aracılığıyla bağlı
olmasıdır. Bir başka adlandırılma biçimi ise Cyber Physical
Systems (Siber Fiziksel Sistemler)’dir. Nesneler birbirleri ile
gerçekliğin dışında bir ortamda ilişki içerisindedir.

Tüm bunlar; artırılmış gerçekliğin, tümleşmiş üretim hatlarının, siber fiziksel sistemlerin önümüzdeki birkaç on yılda
alacağı yola hazırlıklı olarak başlamayı gerektirmektedir.
Fakat; Termodinamik açıdan düşünüldüğünde, Endüstri 4.0
adımlarında, “toplam fayda”ya yapılacak katkının ne yönde
olacağı irdelenmelidir. İlk değerlendirmede, aşağıdaki
öngörü ve sonuçlar, Endüstri 4.0’ın toplam kullanılabilirlik
yıkımını azaltacağını göstermektedir:

Keywords: Industry 4.0, Entropy generation, Source
destruction, Rare earth elements
1.GİRİŞ

Üretim yapan firmaların, dijital teknolojileri proseslerinde
kullanmaları rekabet üstünlüklerini artıracaktır. Öte yandan,
dijitalleşme çağı çoktan başlamış ve imalat sektöründe de,
enerji üretim proseslerinde de dijital teknolojiler aracılığı
ile “ayrık” ve “özel” ürün ve enerji formları oluşmuştur.
Bunun en iyi örneği, farklı enerji kaynaklarından üretilen
elektriğin şebekeye satılması ve gerektiğinde, şebekeden
elektrik satın alınmasıdır. Burada; “ayrık” enerji üretim
tesisleri birbirleri ve şebeke ile iletişim halindedir. Bu temas
fiziksel değil, siber fizikseldir. Bilinen anlamada “Gerçeklik”
değil, “artırılmış” bir gerçeklik söz konusudur.
Öte yandan, imalat teknolojisinde, RFID (Radyo frekansı ile
tanımlama) ve robotlar aracılığıyla; özelleşen ve farklılaşan
ürünleri aynı imalat sürecinde imal edilebilmektedir. Örneğin; makinelere sıradaki ürünün hangi şekilde üretilmesi
gerektiği söylenebilmekte, makineler de üretimi bu şekilde
gerçekleştirmektedir. Eskiden bir hatta bir ürün ailesi
işlemden geçerken, artık bir çok ürün ailesi aynı hatta işlem
görebilmektedir. Kullanılan RFID teknolojisiyle ürünlerin
durumu her an için gözlemlenebilmektedir. Robotlar çalışanları tehlikeli ve zorlu işlerden kurtarırken, akıllı üretim
hatları kendi performanslarını kendileri test edebilmekte

İmalat alanında:
-Aynı hatta farklı ürün oluşturulması ve işlenmesi, malzeme
ve enerji miktarlarını azaltacaktır.
-Tüm hatların birleştirilmesi, zaman ve enerji tasarrufu
sağlayacaktır.
-Akıllı fabrikalarda insan gücüne olan gereksinim ile birlikte
aydınlatma da azaltılabilecektir.
Enerji üretimi alanında:
-Yenilenebilir enerji teknolojilerinin tümleşik kullanımı,
yenilenebilir kaynakların önemli bir eksiği olan “kesintililik”
sorununa çözüm getirecektir. Böylece; fosil yakıt bağımlılığından uzaklaşılacaktır.
-Akıllı şebekeler ve mikro ölçekli üretimle enerji ucuzlayacaktır.
-Eneji depolama sistemlerinin “nesnelerin interneti” kapsamında olması temiz enerji kullanımına katkı sağlayacaktır.
Ticaret alanında:
-Kablosuz internet ile gereksinim olan yer ve zamanda sunum
yapılması, ürün niteliğini artırarak, gereksiz tüketimi azaltacak; saklama için gerekli olan enerji miktarını düşürecektir.
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Toplumsal alanda:
-Boş zaman, eğitim ve refâhı artararak, bilinçli tüketimin
ve çevre duyarlılığının yaygınlaşması söz konusu olacak;
enerji kullanım miktarı azalacaktır.
Entropi üretimi temelinde ele alındığında, bu olumlu
öngörülerin, kaçınılmaz olan tersinmezlikleri azaltacağı
açıktır. Fakat; Endüstri 4.0 ile oluşturulacak yeni imalat ve
enerji üretimi sistemlerinde kullanılan malzemeler açısından durum farklılaşacaktır. Bu çalışmada, varolan ve tümleşik (Endüstri 4.0 kapsamında) sistemlerin kullanılabilirlik
açısından karşılaştırmaları, tümleşik sistemlerin önemli
öğeleri olan cihazların malzemeleri açısından yapılacaktır.
2. ENDÜSTRİ 4.0 YAPISI
Endüstri 4.0 kapsamındaki temel öğeler; benzeşim, akıllı
robotlar, büyük veri ve çözümleme, artırılmış gerçeklik,
katmanlı üretim, bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti
ve yatay/dikey yazılım tümleşmesidir (Şekil 1). Bu ana
öğelerin her birinde, etkin durumda olan cihazlar sensörler, lensler ve tümleşik devrelerdir. Etkin malzemeler
ise, yarı iletkenlerin yanısıra, Lanthanum (La), Europium
(Eu), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Ytterbium (Yb) gibi
elementlerden oluşmuştur [2].
Endüstri 4.0 ile birlikte, enerji depolaması da yeni tür piller,
kapasitörler ve süper iletkenler aracılığıyla yapılacaktır. Bu
sistem Süper İletken Manyetik Enerji Depolama, SİMED

Şekil 1 Endüstri 4.0’ün temel öğeleri [3]
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(Superconducting Magnetic Energy Storage Systems,
SMES) adıyla bilinmektedir [4]. SİMED sisteminde, süper
iletken koillerdeki manyetik alandan yararlanılmaktadır.
Endüstri 4.0 ile, enerji alanındaki bir diğer uygulama, merkeze bağlı elektrikli araç filolarının, yüksek enerji piklerinde
ek depolama kapasitesi olarak kullanılmasıdır. Neodyum
(Nd) mıknatıslar, elektrikli araç teknolojisinde önemli bir
yere sahiptir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve hidrojenin, anlık talebi
karşılama amacıyla birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması da bir çözümdür. Daha şimdiden, farklı kaynakların
tümleştirilerek uygulanması çözümleri gerçekleştirilmeye
başlanmıştır. Ancak; hidrojenin üretim, depolama ve
elektrik enerjisine dönüşüm süreçleri de bilinen malzemelerin ötesine geçmeyi gerektirmektedir. Örneğin;
Terbiyum (Tb) yakıt pillerinde kullanılan bir malzemedir.
Hidrojenin biyolojik yakıtlardan üretilmesinde Cerium (Ce)
bir katalizör olarak kullanılırken, Lanthanum (La) hidrojen
depolanmasında önemli bir elementtir. Neodymium (Nd)
ise, manyetizma temelli teknolojilerin çoğunda geçerlidir.
3. NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
Yukarıda söz edilen elementler, nadir toprak elementleri
olarak bilnmektedir. Aslında, bu elementler, “nadir” olmayıp, bazıları, yeryüzünde, bilinen elementlerden daha bol
bulunabilmektedir. Örneğin; Neodymium altından daha
fazladır [2].Öte yandan, bu elementlerin tanımında ‘toprak’

demde yer almaya başlamıştır [6].
4. NADİR ELEMENT ELDESİ ve
TERSİNMEZLİKLER
Nadir elementlerin çıkarılması, madencilik alanının konusu olmakla birlikte,
çevresel etkileri, kaynak yıkımını hızlandırmaktadır. Nadir element madenciliğinin ve ilgili işlemlerin genel yapısı Şekil
3’te gösterilmiştir.
Maden çıkarma aşamasında, kaya
atıkları ile birlikte bitki örtüsü ve
toprak da atık olarak depolanmaktadır.
Bu atıkların çıkması, çevre açısından
bir yıkımdır. Çıkarılan madenin nadir
element yoğunluğu çok azdır. Öğütme
Şekil 2 Nadir toprak elementlerinin periyodik tablodaki yerleri. (REE: nadir toprak
ve
yıkama aşamalarından sonra, istenen
elementleri. LREE: Hafif nadir toprak elementleri. HLREE (Ağır nadir toprak elementleri.)
nadir element yoğunluğuna ulaşılmaktadır. Öğütme aşamasında maden çok
sözcüğünün olmasına karşın, metal olarak sınıflandırıl- küçük parçalara ayrılarak, bir sonraki aşama için yüzey
alanı artırılıp, nadir element oksidinin cevherden ayrılması
maktadır. Şekil 2’de bu elementlerin periyodik tablodaki
yerleri gösterilmektedir. Nadir elementelerin sınıflandırıl- kolaylaştırılır. Ayrıştırma aşamasında en çok yıkama kullanılır. Yıkama işleminde çok miktarda su ve kimyasal kullanılmasındaki “ağır” ve “hafif” tanımları genel bir kabule göre
maktadır. Bu işlemden yüksek nadir element yoğunluğuna
yapılmış değildir [5].
ulaşan metalden geride kalanlar (cevher atıkları); setlerle
çevrili, yapay veya doğal su alanlarına gönderilir.
Nadir elementlerin kullanıldığı belli başlar yerler şunlardır:
-Rüzgâr türbinlerinde ve elektrikli araçlardaki manyetizma
teknikleri
-Elektrikli trenlerdeki depolama cihazları (piller)
-Fotovoltaik (PV) hücrelerdeki ince film teknolojileri
-Floresan aydınlatma ve LED’ler
-Hard diskler
-Cep telefonları
-Fiber optik teknolojileri
-Kontrol sistemleri
-Yer Belirleme Sistemleri (GPS)
-Enerji verimin artırmaya yönelik “akıllı enerji sistemleri”,
depolama cihazları yakıt pilleri ve hidrojen.
Endüstri 4.0 ile birlikte genişleyecek olan bu alanlarda,
nadir element kullanımı artacaktır. Bu elementlerin elde
edilmesi ve uluslararası ticareti ekonomik ve politik gün-

Termodinamik açıdan, Şekil 3’te kesikli çizgi ile gösterilen
sistem ele alınırsa, başlangıçtaki madenin kullanılabilirliği;
sisteme her aşamada verilen yüksek miktardaki iş (özellikle
maden çıkarma ve öğütme aşamalarında) ve ısı ile birlikte
yüksek yoğunluklu nadir element oksitinin kullanılabilirliğine düşmektedir.

(1)

Burada; kaya atığı ve cevher atığının kullanılabilirlikleri
ihmal edilebilir düzeyde alınmalarının ötesinde, depolamaları oluşturdukları riskler açısından, çevrenin kullanılabilirlik
kaybına yol açma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle,
nadir toprak elementlerinin kullanıldığı sistemler için yalnızca yüksek
tersinmezlikler değil; olası kullanılabilirlik yıkımı, diğer deyişle öngörülen
tersinmezlik, söz konusudur.

Şekil 3 Nadir element madenciliğinin aşamaları.(REO: Rare element oxide) [5]

Şekil 3’teki aşamaların tümü bir sistem
olarak ele alındığında, başlangıçtaki
madenin kullanılabilirliğindeki kayba
ek olarak olumsuzluk faktörleri göz
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önüne alınmalıdır. Bir diğer deyişle,
(2)
tersinmezliğinin dışında,
(3)

lensleri, lazerler, mıknatıslar, yarı iletkenler, süper iletkenler,
hard diskler vb.) üretimi kaynak içerisinde değerlendirildiğinde; diğer sistemlere göre, Endüstri 4.0 temelli imalat
ve tümleşik yenilenebilir enerji sistemlerinde bu öğelerin
hammaddesi olan nadir toprak elementlerinin kullanımının politik/ekonomik çevresel sorunlara yol açacak boyutta
olduğu görülmektedir [6]. Yukarıda anlatıldığı biçimde bu
üretimin kullanılabilirlik hesaplarına eklenmesi için aşağıdaki tanım yapılmıştır:

şeklinde bir olumsuzluk etmeni göz önüne alınmalıdır.
Olumsuzluk etmeni; etkilenen birim öğe (toprak, hava,
yiyecek gibi) için geçerlidir.
Bu etkenin hesaplanmasında değerlendirilecek riskler,
Tablo 1’de verilmiştir. Örneğin; 1 numaralı olumsuzluk
etmeni

(6)

Burada; KE, karşılaştırmalı etkinlik, ε elde edilen çıktının
(ürün veya enerji) kullanılan kaynak kullanılabilirliğine
oranıdır.

(4)
(7)
şeklindedir.
5. SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ak ise, toplam olumsuzluk etmenidir.
İmalat ve enerji üretiminin Endüstri 4.0 üzerinden yapılması, elbette, tümleşik olmayan sistemlere göre çıktı/girdi
değerini artıracaktır.
Bu değer artışı, ikinci yasa açısından da geçerlidir. Bir diğer
deyişle, tümleşik sistem, kaynak kullanılabilirliğindeki
azalma hızını düşüreceği için, çıkan enerji/ürünün kullanılabilirliği aynı kalsa da, etkinlik değeri tümleşik olmayan
sistemlere göre yüksek olacaktır:

(8)

BÇ, birim çıktıyı (imal edilen parça/cihaz veya üretilen birim
enerji) temsil etmektedir.
Örneğin; Tablo 1’de verilen 1 numaralı riske
dayanan toplam olumsuzluk etmeni

Tablo 1 Olası risklerin olumsuzluk etmenine etkisi

(9)

(5)

Fakat; tümleşik sistemi oluşturan fiziksel öğelerin (kamera
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Örnek: Tümleşik olarak kurulan bir enerji
üretim sisteminde elde edilen elektriksel
güç 300 MW olsun. Kullanılan YYNEO ise 5 x
10-5 kg/W olarak alınsın. Çıktı olan elektriksel
gücün kullanılabilirliği, her iki sistemde de
kendi değerine eşit olacağından, tümleşik
sistemdeki olumsuzluk etmenlerinin göz
önüne alınmaması durumunda, (6) eşitliğine göre, özgün
sistemin karşılaştırmalı etkinliği kendi etkinliğine eşit olacaktır. Ancak; toprak kirlenmesi riski göz önüne alındığında,
toprağın ve çevrenin kirlilik öncesi ve sonrası entropi
değişimlerinin toplamı 10 kJ/ K olduğunda, tersinmezlik 3
kJ olacak; 1 kg nadir element oksiti eldesi için 1.2 kg kirli
su oluştuğu kabul edildiğinde (R1=1.2), F1 olumsuzluk
etmeni, (4) numaralı eşitlikten, 10 ton toprak için,

Tablo 2 300 MW gücündeki özgün ve tümleşik sistemlerin karşılaştırılması (T0=300 K)

olarak bulunacaktır.
(9) eşitliğinden, toplam olumsuzluk etmeni

olur.
(Kirli su miktarı, mYYNEO/Güç = 5 x 10-5 kg/W ve R1 =1.2 kirli
su riski değerlerinden hesaplanmıştır.)
Özgün sistemin, tümleşik sistemle karşılaştırmalı etkinliği
%11 daha fazladır (Tablo 2).
Tümleşik sistemin etkinliği, özgün sistemin etkinliğinin
1.11 katı olması durumunda, tümleşik sistemin daha etkin
olduğu söylenebilir. Daha düşük etkinlik değerlerinde, iki
sistem arasındaki bir farktan söz edilemez. Burada; yalnızca
R1, toprak kirliliği riskinin gözönüne alınmış olduğu da
vurgulanmalıdır. Tümleşik sistemin, nadir element kullanımından kaynaklanan risklerinin ödünlenebilmesi için,
özgün sistemlerle karşılaştırıldığında çok yüksek etkinlik
değerlerine sahip olması gerekmektedir.
6. SONUÇLAR
Bu çalışmada, Endüstri 4.0 ile birlikte değişmekte olan
imalat ve enerji sektöründe kullanılması zorunlu cihaz ve
mekanizmaların öğelerinin vazgeçilmezi olan malzemelerin elde edilmesi değerlendirilerek; bu malzemelerin
çıkarılış ve kullanıma hazır duruma getirilme süreçlerinin
doğanın toplam değişimine etkisine dikkat çekilmiştir.
Bu bağlamda, nadir element elde edilmesi süreçlerinin
ve bu elementlerin işlenerek siber sistemleri oluşturan
kamera, manyetizma, yakıt hücreleri, yenilenebilir enerjiyi
dönüştüren mekanizmalar vb. yerlerdeki kullanımlarının,
toplam entropi üretimlerine etkileri irdelenmiştir. Özgün
ve Endüstri 4.0 kapsamındaki tümleşik sistemlerin karşılaştırılması amacıyla bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntemin
çok genel bir bakış açısıyla uygulanması sonucunda,
tümleşik bir sistemin, nadir element kullanımından dolayı

neden olduğu kullanılabilirlik yıkımını ödünlenmesinin,
ancak, çok yüksek kullanılabilirlik değerleri ile olanaklı
olacağı anlaşılmıştır. Bu yaklaşımda, nadir element
kullanımının görünür ve şimdiye dek saptanmış riskleri
incelenmiştir.
Bu kısıtlı risk tanımları çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara
varılmıştır:
-Endüstri 4.0 kapsamındaki tümleşik sistemlerin, imalat,
enerji, ticaret alanlarına ve sosyal yaşama getireceği katkılar termodinamik açıdan da değerlendirilmelidir.
-Enerji kaynağının yenilenebilir ve sistemlerin tümleşik
olmalarının yanı sıra, kullanılan malzemelerin doğadan
elde edilmeleri ve dönüştürülmeleri süreçleri de çözümlenmelidir.
-Sistemler, yalnızca etkinliklerine göre değil; diğer sistemlerle karşılaştırmalı etkinliklerine göre değerlendirilmelidirler.
-Tümleşik sistemlere ilişkin tüm riskler, doğadaki kullanılabilirlik yıkımı hızının artması açısından incelenmelidir.
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Net Sıfır Enerjili Konutlar
(nZEB) İçin Güneş Enerjisi
Sistemlerinin Potansiyeli
Georgios Tsalikis, Georgios Martinopoulos
School of Science and Technology, International Hellenic University, EL 570 01, Thermi, Thessaloniki, Greece

Özet
Günümüzde güneş enerjisi sistemleri binalarda enerji
sarfiyatını azaltmak için kullanılan yenilenebilir enerji
sistemlerinin başında gelmektedir. Bu çalışma fotovoltaik
ve solar ısıl sistemlerinin yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
üzerindeki potansiyel etkisini incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Fotovoltaik ve solar ısıl sistemlerin farklı opsiyonlar
üzerinden kurulu kapasiteleri hem teknik hem de ekonomik yönlerden değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tüm incelenen
vakalar için, fotovoltaik sistemlerin konut tipi binaların yıllık
elektrik ihtiyaçlarını 7 yıllık bir geri ödeme süresi içerisinde
karşılayabildiklerini göstermiştir. Solar ısıl sistemlerde ise,
geri ödeme süreleri geleneksel sıvı yakıt kazanlı sistemlere
göre 5,5 ve 6,5 yıl; doğal gaz kazanlı sistemlere göre ise 9
yıl olarak bulunmuştur. Solar ısıl sistemler konutların en az
%50’lik ısıtma enerjisini karşılayabilmektedir. Özet olarak,
güneş enerjili sistemlerin konut tipi binalarda birincil enerji
talebinin en az %76’sını karşılayabildiklerini ve bu yüzden
faydalı nZEB çözümleri oluşturabildiklerini kanıtlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Solar potansiyel; Yaklaşık sıfır enerjili
binalar; Solar ısıl sistemleri; Fotovoltaikler.
SOLAR ENERGY SYSTEMS POTENTIAL FOR NEARLY
NET ZERO ENERGY RESIDENTIAL BUILDINGS
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led renewable energy systems in the building sector in an
effort to reduce the energy consumption of buildings. This
paper investigates solar potential regarding photovoltaic
and solar thermal utilization in typical residential buildings
in order to identify their impact towards nearly Net Zero
Energy Buildings (nZEB). Different options regarding the
installed capacity of photovoltaics and solar combi systems
in various locations and climatic conditions are evaluated
from a technical as well as from an economic point of view.
The results indicate that in all cases, photovoltaics are able
to cover the annual electricity demand of a residential building with a payback period of less than 7 years. In the case
of solar combi systems, payback period ranges between 5.5
and 6.5 years when compared with a conventional fuel oil
heating boiler and 9 years when compared with a natural
gas boiler, providing at least 50% of the total heating
demand of the buildings. In total, solar energy systems are
able to cover at least 76% of the primary energy demand of
residential buildings proving that they are a viable solution
towards nZEB.
2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Solar potential; Nearly net zero energy building; Solar heating systems; Photovoltaics
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F RU L

Kolektör kayıpları (W/m2.K)

FR(sa)n

Kolektör verimi

NG

doğal gaz

NPV

İlk Yatırımın Net Şimdiki Değeri (€)

nZEB

Net Sıfır Enerjili Bina

DPBP

İndirimli Geri Ödeme Süresi (a)

IC

İlk yatırım maliyeti (€)

n

Projenin tahmini ömrü (a)

Rt

Beklenen gelirler

i

Enerji enflasyonu (%)

r

Ortalama gerçek faiz oranı (%)

1.Giriş
Bina sektörü toplam enerji sarfiyatının %40’ından fazlasına
karşılık gelmek üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en
büyük enerji tüketicisi olma özelliği taşımaktadır (Environmental Agency, 2010). Bu duruma karşı savaşmak için
AB binaların elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarında kullanılmak ve Yönerge 2009/28/EC’den (2009/28/
EC, 2009) başlamak üzere alternatif enerji kaynaklarının
kullanılmasını teşvik eden bir dizi yönergeyi yürürlüğe
sokmuştur. Bu yönergelere göre tüm üye ülkeler yenilenebilir enerji kullanımını 2020 tarihi itibariyle toplam enerji
üretiminin %20’sine yükseltmelilerdir. 2009’da yayınlanan
ilk yönergenin hemen ardından AB bina performansına dair
asgari şartları ve enerji sertifikasyonunu gündeme taşıyan
Yönerge 2010/31/EC’yi (2010/31/EC, 2010) yürürlüğe sokmuştur. Bir binanın nZEB olarak tariflenebilmesi için, onun
çok yüksek bir enerji performansına sahip olması ve enerji
ihtiyacının çok büyük bir bölümünü bina içindeki veya bina
yakınındaki yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla karşılaması şart koşulmuştur. Bunun haricinde, 2018’de sonra inşa
edilen ve devlet kurumları tarafınca kullanılan veya sahip
olunan tüm binaların nZEB özelliklerini sağlaması zorunlu
hale getirilmektedir. 2020 sonrasında ise tüm binaların bu
özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Bina sektöründeki bu yeni enerji üretim ve tüketim (elektriksel ve ısıl yükler açısından) şartlarını sağlamak için kurulacak sistemler arasında en fazla dikkat çekeni solar ısıl ve
fotovoltaik sistemlerdir. Özellikle AB’nin yüksek yıllık solar
ışınım ve sıcaklığa sahip güney ülkeleri açısından solar enerjili sistemler fosil enerji sistemlerine göre uygun bir alternatif kaynak oluşturmaktadır. Bu durumun gelecekte çok
daha çarpıcı olarak kendini hissettireceği beklenmektedir
(Ecofys, 2013). Birçok AB ülkesinde gerek Evsel Solar Sıcak

Su Sistemleri (DSHWS), gerekse şebekeye bağlı fotovoltaik
sistemler açısından yeni kurulumlar hızla devam etmektedir.
Ancak söz konusu bu sistemlerin yanında esas gelişmenin
kış aylarında mekân ısıtma, yaz aylarında soğutma ve yıl
boyunca evsel sıcak su sağlayan yenilenebilir kombi sistemleri çerçevesinde olması beklenmektedir.
Yunanistan’da, solar enerji sistemlerinin gerek solar ısıl
sistemler, gerekse fotovoltaik sistemler şeklinde kullanıma
nüfuz etme hızı oldukça yüksektir. DSHWS’ler oldukça
olgunlaşmış bir teknoloji sergilemektedirler ve 2013 sonu
itibariyle 4,2 Milyon m2’lik alanla (2900 MWısıl) Yunanistan’ı
AB içerisinde kişi başı kurulu güç bakımından üçüncü
tutmaktadır (Solar Thermal Industry Federation, 2013).
Fotovoltaikler Yunanistan konut pazarı için görece olarak
yeni teknolojiler olma özelliğine sahipseler de son beş yıl
içerisinde kullanımları çok keskin biçimde artmıştır (2007:
47 MWfv, 2012: 1536 MWfv ve 2013: 2579 MWfv). 2013’e
kadar 40.000’i aşkın konutta kurulan fotovoltaik sistemler
sayesinde Yunanistan kişi başı kapasite açısından Dünya’da
dördüncü sırada yer almaktadır (Photovoltaic Industry
Association, HELAPCO, 2014).
Bu çalışmada, 2010/31/EC’ye dayanan Yunan Bina Enerji
Performansı Yönetmeliği’ne (KENAK YREKA, 2010) göre
tasarlanmış 120 metrekarelik bir konutta uygulamaya
sokulan farklı boyutlardaki belirli sayıda kombine solar ve
fotovoltaik sistemi için fizibilite analizi gerçekleştirilmiştir.
Analiz, fotovoltaiklerin ve solar ısıl sistemlerin potansiyellerini ortaya koymak amacıyla KENAK’ta belirtilen 4 iklim
bölgesinin herbiri için yürütülmüştür.
Önerilen solar ısıl sistemlerin enerji hesaplaması için “f-chart”
yöntemi kullanılırken; binaların ısıtma ve soğutma yüklerinin hesabı için EN 13790 (EN 13790, 2008) metodolojisine
dayanan TEE-KENAK yazılımı kullanılmıştır. Farklı fotovoltaik
sistemler sayesinde üretilen elektriğin hesaplanması içinse
RETScreen yazılımı (International, 2014) kullanılmıştır.
Bunun haricinde, bir finansal analiz yürütülmüş ve Net
Şimdiki Değer (NPV) ve Değeri Düşürülmüş Geri Ödeme
Süresi (DPBP) yanısıra her bir vaka için buna karşılık gelen
solar karşılama (veya solar oran) hesaplanmıştır.
2.Bina Topolojisi ve solar enerji sisteminin
tanımlanması
Yunanistan konut sektörü 2012’deki toplam enerji sarfiyatının %29,44’ünden sorumludur (YREKA, 2014). Yakın
zamanda yapılmış bir araştırmaya göre (Statistics Authority,
2011) ülkedeki her bir konut mekân ısıtması, sıcak su eldesi
ve pişirme için ortalama 10,2 MWh ısıl enerji ve çeşitli elektrikli aletler için 3,75 MWh elektrik enerjisi harcamaktadır.
Yönerge 2010/31/EC’nin Yunan düzenleyici çerçevesine
dahil edilmesinin ardından, ısıtma için gereken enerji
talebinin 100 kWh/m2’lerden 15 kWh/m2’ye düşmesi beklenmektedir (Asimakopoulos ve diğ., Haziran 2012)
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2011’de yürütülmüş son anketlere göre, Yunan konutlarının
%86’sı 120 metrekare civarındadır ve konutlarda ortalama
3,5 kişi yaşamaktadır (Statistics Authority, 2011).
Bir binanın nZEB olarak tariflenebilmesi için, o binanın çok
yüksek bir enerji performansına sahip olması ve birincil
enerji belirteçlerinin hesaplanması beklenir (Mohammed
ve diğ., Şubat 2014). Birincil enerji belirteçleri (veya birincil
enerji değerlendirmesi) elektrik, bölge ısıtması veya soğutması ve yakıtlar benzeri tüm enerji girdi ve çıktılarını birincil
enerji dönüşüm katsayılarını kullanarak tek bir belirtece
indirger (Kurnitski, 2013).
Talep edilen enerji miktarının büyük bölümü binanın içinde
veya yakın çevresinde yenilenebilir enerji kaynaklarınca
üretilen enerjiyle karşılamalıdır (Ecofys, 2013).

B, C ve D) ayırır ve binanın coğrafi yerleşimine bağlı olarak
farklı kurallar uygulanır. Tüm iklim bölgelerini dikkate almak
amacıyla, analizler her bir iklim bölgesini temsil eden dört
büyük şehirde yürütülmüştür (Şekil 2.)
•

Bölge A: (600-1100 Isıtma derece günü) Heraklion
(35.20_N, 25.08_E),
• Bölge B: (1101-1600 Isıtma derece günü) Atina (37.50_N,
23.45_E),
• Bölge C: (1601-2200 Isıtma derece günü) Selanik
(40.30_N, 22.58_E) ve
• Bölge D: (2201-2620 Isıtma derece günü) Florina
(40.60_N, 21.26_E).
Bu şehirler Yunanistan nüfusunun %60’ndan fazlasını bünyesinde barındırmaktadır (Statistics Authority, 2011).
Konutun dört ana yöne bakan yapısal elemanlarının toplam
alanı, her bir elemanın toplam
ısı geçiş katsayıları ve konutun
ortalama ısı geçiş katsayısı Tablo
1’de verilmektedir. Bu rakamlar
KENAK’la uyum içerisindedir.

Şekil 1. Konutun planı

Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, güneye bakan
120 metrekarelik düz çatılı, 4 kişiyi barındıran ayrık bir ev
fotovoltaik ve solar ısıl kombi sisteminin kullanılmasıyla
sağlanan solar potansiyelin tahmin edilmesi ve nZEB’e
yönelik atılan adımların değerlendirilmesi için seçilmiştir.
Konut dikdörtgen şekilde olup 3 metre yüksekliğindedir.
Konutun boyutlarına ilişkin detaylar, yönelimi, açıklıkları
Şekil 1.’de gösterilmiştir.
Yunan mevzuatı KENAK Yunanistan’ı dört iklim bölgesine (A,
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Konutun ısıl yükünün karşılanması için, her bir konutta tipik bir
kombine solar sistemi uygulaması
mevcuttur. Söz konusu kombine
solar sistemleri birer fosil yakıt
ısıtıcısı bağlıdır (tüm şehirlerde
fuel-oil veya şebekenin ulaştığı
mahallerde Selanik ve Atina için
doğal gaz) (Şekil 3). Solar kombi
sistemi bir dizi düz plakalı seçici
kolektör ve bir ilâve kazana
sahip sıcak su tankından ibarettir.
Sistem, bu tür olağan uygulamalarda olduğu şekilde yerden
ısıtma sistemine bağlanmıştır
(Watkins, 2011). İlgili yönergeyle
uyumlu şekilde, tüm ısı dağıtım
borularının ısıl olarak yalıtımlı
oldukları varsayılmaktadır. Solar
kombi sisteminde değişken devirli sirkülasyon pompası
kullanılmaktadır.
Solar kombi sisteminde yer alan solar kolektör alanı ve
depolama tankı hacminin toplam solar karşılamaya ve
NPV’ye etkilerinin incelenmesi amacıyla her şehirde kolektör dizisine ve depolama tankı boyutuna dair kırk farklı
kombinasyon değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Solar ısıl sistem tarafından sağlanan faydalı enerjinin toplam ısıl yüke oranı solar ısıl karşılama oranını tarif etmektedir (Duffie ve Beckman, 2006).
Solar kombi sisteminin bileşenlerine ait teknik karakte-

Şekil 2. Sistemlerin kurulduğu bölgeler
Tablo 1. Yapısal detaylar ve konut elemanlarına ait toplam ısı geçiş katsayıları
a/a

Yönelim

Azimuth açısı (°)

Eleman

Ui (W/m2.K)

Ai (m2)

U*i (W/K)

1

G

180

Dış duvar

0,37

19,96

7,39

2

G

180

Beton duvar

0,39

9

3,51

3

G

180

Fransız duvarı

2,5

3,52

8,80

4

G

180

Fransız duvarı

2,5

3,52

8,80

5

K

0

Dış duvar

0,37

25,07

9,28

6

K

0

Beton duvar

0,39

9

3,51

7

K

0

Cam

2,5

0,25

0,63

8

K

0

Cam

2,5

1,68

4,20

9

B

90

Dış duvar

0,37

16,44

6,08

10

B

90

Beton duvar

0,39

8

3,12

11

B

90

Ön kapı

4

2,2

8,80

12

B

90

Cam

2,5

1,68

4,20

13

B

90

Cam

2,5

1,68

4,20

14

D

270

Dış duvar

0,37

16,8

6,22

14

D

270

Beton duvar

0,39

8

3,12

15

D

270

Cam

2,5

1,68

4,20

16

D

270

Fransız duvarı

2,5

3,52

8,80

17

Çatı üstü

0,35

120

42,0

18

Temel

0,7

372

84,0

Σ

220
Ortalama toplam ısı geçiş katsayısı (W/m2.K)

220,84
0,594
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Isıtma devresi
Solar
kolektör

Solar
kolektör

1. Isıtma devresi
2. Solar kolektör
3. Doldurma vanası
4. Basınç güvenlik vanası
5. Vana
6. Genleşme tankı
7. Vana
8. Sirkülasyon pompası
9. Motorlu dört yollu vana
10. Solenoid vana
11. Eşanjör
12. Otomatik doldurma vanası

Şekil 3. Solar ısıtma sistemi şeması
Tablo 2
Solar ısıl sistemin teknik karakteristikleri
Kolektör tipi
Cam
Seçici kaplama
karakteristikleri
Kolektör eğimi
Kolektör alanı
FR.U
FR(τα)n
Depolama kapasitesi
Depolama tankı yalıtımı
Solar çevrim ısı
eşanjör alanı

Tablo 5
İncelenen fotovoltaik sistemlerin ilk yatırım maliyetleri

Düz plakalı, bakır yapraklı bakır tüpler
Tek tabaka şeffaf temperli cam (4 mm)
α = 0.94 ± 0.02 e = 0.05 ± 0.02
45°
12–14–16–18–20–22–24–26 m2
5 W/m2.K
0,75
750–1000–1250–1500–2000 l
100 mm Poliüretan köpük

Kurulu güç

İlk yatırım maliyeti (€)

3 kWfv

6000

5 kWfv

9000

10 kWfv

17000

2.2–2.8–3.5–4.5–6 m2

Tablo 3
İncelenen kombine solar sistemlerinin ilk maliyetleri (€).
Depolama
tankı 1

Solar kolektör alanı (m2)
12

14

16

18

20

22

24

26

750

4000

4300

4600

4900

5200

5500

5800

6100

1000

4400

4700

5000

5300

5600

5900

6100

6400

1250

4800

5100

5400

5700

6000

6300

6600

6900

1500

5300

5600

5900

6200

6500

6800

7100

7400

2000

5700

6000

6300

6600

6900

7200

7500

7800

Tablo 4
Fotovoltaik sistemin teknik karakteristikleri
Paneller
Verim
Çalışan hücre anma sıcaklığı
Fotovoltaik panel eğimi
Kurulu güç
Evirici kapasitesi
Evirici verimi
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Multikristalin 235 Wfv
%14,2 (yılda %1 azalma)
45°C
35°
3-5-10 kWfv
3-5-10 kW
%97

Şekil 4. Fotovoltaik sistemin şeması

ristikler Tablo 2’de, ele alınan farklı sistemlerin maliyetleri
ise Tablo 3’te verilmektedir. Konutların elektrik yüklerinin
karşılanması için kurulu güçleri 3 kWfv ila 10 kWfv olan farklı
boyutlarda fotovoltaik sistemler kullanılmıştır. Yunan mevzuatına göre, konutların fotovoltaikler aracılığıyla iki farklı
elektrik üretim seçeneği mevcuttur. 1079B sayılı yasaya
(B1079/2009, 2014) dayanan ilk seçenek tarife garantisi
olan 10 kWfv gücündeki fotovoltaik sistemleri kapsar. 3583B
sayılı yasaya (B3583/2014, 2014) dayanan ikinci seçenek ise
yıllık net ölçüm esasıyla işleyen 20 kWfv gücüne kadar olan
fotovoltaikler için geçerlidir. Bu çalışmada ikinci seçenek
izlenmiş, konut tarafından üretilen tüm elektrik enerjisi
yine konut tarafından tüketilmiştir. Bunun dışında kalan
enerji miktarı pozitif tarafta şebekeye beslenmiş, negatif
tarafta ise konutun elektrik ihtiyacı şebekeden karşılamıştır.
Fotovoltaik sistemin teknik karakteristikleri Tablo 4’te verilmektedir. İncelenen sistemlerin ilk yatırım maliyeti ise Tablo
5’te sunulmaktadır. Sistemin şeması Şekil 4’te görülebilir.

Şekil 5. Şehirler için aylık mekân ısıtma yükleri (kWh/m2)

3.Konutun ısıl ve elektriksel yükleri
Konutların tüm ısıl yüklerinin hesaplanması için EN 13790
metodolojisiyle uyumlu TEE_KENAK yazılımı (Versiyon
1.29.1.19) kullanılmıştır. Metodoloji tüm konutlar için ısıtma,
soğutma, sıcak suyu, ticari binalar için aydınlatmayı kapsamaktadır ve tüm vakalar için binaların ısıtma ve soğutma
enerjisi yüklerini hesaplamak için kullanılmaktadır. TRNSYS
gibi dinamik bir simülasyon aracı olmamasına rağmen,
kabul edilebilir sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır
(Wand ve diğ., 2012; Tronchin ve Fabbri, 2008)

Şekil 6. Şehirler için aylık soğutma yükleri (kWh/m2)

Hesaplanan ısıtma yükleri daha sonra fuel oil ve doğal gaz
sarfiyatına dönüştürülmektedir. Dönüşüm sırasında fuel oil
kazanının verimi %90, doğal gaz kazanının verimi ise %95
varsayılmaktadır.
Tüm ısıl yükler aylık bazda hesaplanmaktadır ve sonrasında
mekânın ısıtma ve sıcak su üretimi kaynaklı yıllık enerji
tasarrufuna çevrilmektedir. Yunan mevzuatına göre, Heraklion (Bölge A) ve Atina (Bölge B) için Kasım’dan Nisan’a 6
aylık, Selanik (Bölge C) ve Florina (Bölge D) için Ekim’den
Nisan’a 7 aylık ısıtma periyotları kullanılmıştır. Dahili ayar
sıcaklığı 20°C, hava değişim oranı ise 70 m3/saat alınmıştır.
Soğutma için, Heraklion ve Atina için Mayıs’tan Eylül’e 5
aylık, Selanik ve Florina içinse Haziran’dan Ağustos’a 4 aylık
periyotlar tespit edilmiştir. Çalışmada ele alınan her bir
yerleşim için zemin yüzey alanı başına aylık mekan ısıtma ve
soğutma yükleri sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da sunulmaktadır.
Sıcak su ihtiyacı tüm yıl boyunca, 45°C sıcaklık ve kişi başına
50 l/gün kapasitesi için hesaplanmıştır. Her bir yerleşimde
zemin yüzey alanı başına aylık yükler Şekil 7’de görülebilir.
Isıtma sezonu boyunca verimlerinin arttırılması amacıyla
solar ısıl kolektörlerin eğimi 45°’ye ayarlanmıştır (Duffie
ve Beckman, 2006; Shariah, 2002). Yıllık elektrik üretiminin

Şekil 7. Şehirler için aylık evsel sıcak su yükleri (kWh/m2)
maksimize edilmesi içinse fotovoltaiklerin eğimleri 30°’de
tutulmuştur (Go’mez-Gil ve diğ., 2012).
Elektrik yükleri açısından, yıllık ortalama 3750 kWh sarfiyat
olduğu varsayımı yapılmıştır. Sonrasında yıllık enerji tasarrufları hesaplanmıştır (üretilen elektrik – konut tarafından
kullanılan elektrik + şebekeden alınan/şebekeye verilen
elektrik). Dört şehir için gereken meteorolojik veriler ilgili
teknik rehberden (NONEE 20701-3/2010, 2070) alınmıştır.
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4.Solar enerji sistemlerinin potansiyellerinin
tahmini

ve faydalanılacak elektrik faydalanılacak enerjinin evirici
kayıplarıyla çarpılmasıyla elde edilmiştir.

Solar kombi sistemi tarafından üretilecek enerji için geniş
kullanımı olan “f-chart” metodu (Duffie ve Beckman, 2006;
Brinkworth, 2001; Minnerly ve diğ., 1991; Martinopoulos ve
diğ., 2013), her iklim bölgesinde, farklı boyutlardaki sistemlerin karşılayacakları yükü belirlemek amacıyla kullanılmıştır.
Bunun dışında, çalışmada depolama tank boyutu ve toplam
solar yüzey alanının etkisi incelenmiştir. Bunun nedeni
sadece optimal enerji performansı sergileyen sistemi tespit
etmek değil; en az %50 solar karşılama yaratacak olası
kombinasyonları belirleyebilmektir.

Bunun dışında, ekonomik analiz ele alındığında, NPV ve
DBPB değerleri aşağıdaki denklemlerin yardımıyla hesaplanmıştır:

(2)

(3)
Fotovoltaik sistem tarafından üretilen elektriğin hesaplanması RETScreen aracılığıyla yapılmıştır (International, 2014).
Fotovoltaik dizi aracılığıyla üretilen enerji (Ep) aşağıdaki
formülle hesaplanmıştır:
(1)

S dizi alanı, np ortalama dizi verimi ve dizi üzerinde
ortalama solar ışınım olmak üzere dizi tarafından üretilen
enerjinin ne kadarının faydalanılacak enerji olduğunun
hesaplanması için güç işleme ve dizi gölgelenme kayıpları
ile çarpılır. RETScreen modeli için yük tariflenmemiştir

Projenin ömrü kombine solar sistemi için muhafazakar bir
tercihle 15 yıl; ki bu tür sistemler için ömür genellikle 20
yıl olarak tespit ediebilir (Hang ve diğ., Şubat 2012; Kalogirou, 2009), ve fotovoltaik sistemler için 25 yıl seçilmiştir
(Photovoltaik Industry Association, 2014). Solar kombi
sistemi çerçevesinde beklenen gelirler fuel-oil veya doğal
gaz formunda olup ikâme edilen geleneksel enerjilerin
maliyetidir. Fuel-oil’in fiyatı incelenen şehirlerde 2013-2014
ısıtma dönemi boyunca oluşan ortalama 1,30 €/l’lik bedeldir
(fuelprices, 2014). Doğal gazın fiyatı ise gaz dağıtım şirke-

Tablo 6
En yüksek NPV’yeve en düşük PBP’ye sahip Solar kombi sistemleri (yardımcı fuel-oille birlikte)
Yerleşim

En yüksek
NPV’ye sahip
sistem (m2/l)

Solar karşılama
(%)

NPV (€)

En düşük DPBP’li
sistem (m2/l)

Solar karşılama
(%)

DPBP (a)

Florina

26/1250

53

21268

16/750

40

4,87

Selanik

26/1000

64

16672

12/750

44

5,46

Atina

26/750

83

14817

12/750

64

5,48

Heraklion

18/750

89

9530

12/750

82

6,45

Tablo 7
En yüksek NPV’yeve en düşük PBP’ye sahip Solar kombi sistemleri (yardımcı doğal gazla birlikte)

Yerleşim

48

En
yüksek NPV’ye Solar karşılama
sahip
(%)
sistem (m2/l)

NPV (€)

En
düşük DPBP’li
sistem (m2/l)

Solar karşılama (%)

DPBP (a)

Selanik

26/750

62

5655

12/750

44

9,04

Atina

20/750

77

4956

12/750

64

9,06
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vakalarda solar sistemin toplam yüklerin
(mekân ısıtma + evsel sıcak su) en az %
60’ını karşıladığı görülmektedir.
Şekil 9 ve 10’da gösterilen NPV ve
DPBP’den bağımsız olarak maliyet olarak
en uygun kombine solar sisteminin belirlenmesi için birim solar karşılama başına
ilk yatırım maliyeti tahmin dağılımı Şekil
11’de verilmektedir. İncelenen vakalar
arasında 26 m2/750 l’lik sistem, yüksek
solar karşılamayı (% 84) en düşük yatırım
maliyeti ile birleştirir ve 26 m2 solar
kolektör dizisi içeren sistemler arasında
en yüksek NPV değerine ulaşır.
Sadece ilk yatırım maliyeti dikkate

Şekil 8. Atina’da kurulu bir sistem için solar kolektör alanının ve depolama tankı kapasitesinin solar karşılama üzerindeki etkisi

tinin (EPA Selanik) verilerine dayanarak
ortalama 0,08 €/kWh olarak alınmıştır.
Elektriğin fiyatı düşük gerilim kullanıcıları için Kamu Güç Şirketi (Public Power
Company, PPC) tarafından belirlenen
0,162 €/kWh’tir. Elektriğin şebekeye verilmesinde de aynı fiyatın geçerli olduğu
kabul edilmiştir.
Enerji enflasyonu son on yılın (20032013) ortalama değeri olan % 9,36
olarak, ortalama faiz oranı da 2001-2009
yılları arasında ortalama anma oranı ile
ortalama faiz oranı arasındaki net fark Şekil 9. Atina’da kurulu bir sistem için solar kolektör alanının ve depolama tankı
olan %1,71 olarak seçilmiştir (Statistical kapasitesinin NPV üzerindeki etkisi
Service of Greece, 2001).
Genel olarak NPV’nin düşük değerleri ve
DBPB’nin yüksek değerleri en avantajlı
kombinasyonlar olarak kabul edilmektedir.
5.Analizler
F-chart metodunun 40 farklı boyutta
kombine solar sistemine uygulanmasıyla,
depolama tankının ve solar kolektörlerin
toplam yüzey alanının toplam ısıl yüke
etkisi ve NPV ve DBPB optimum enerji
performansına ulaşan sistemi bulmak
amacıyla incelenmiştir. Şekil 8’den
açıkça görülebileceği gibi, solar kolektör
alanının artması solar karşılama oranını
depolama tankı kapasitesinden daha Şekil 10. Atina’da kurulu bir sistem için solar kolektör alanının ve depolama tankı
kapasitesinin DPBP üzerindeki etkisi
fazla etkilemektedir. İncelenen tüm
KASIM - ARALIK 2018
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alındığında, DPBP değeri 5,48 yıl ve karşılama başına 62,5 €’lik yatırım maliyeti ile
12 m2/750 l’lik sistem en ümit vadeden
sistem olarak öne çıkar. Benzer bir eğilim
Selanik’te de karşımıza çıkar. Öte yandan
Florina ve Heraklion’daki farklı iklim koşullarından dolayı, fuel-oil ve doğal gazla
çalışan yardımcı ısıtıcı kaynak için yapılmış
Tablo 6 ve 7’de verilen sonuçlardan da
görülebildiği gibi bazı sapmalar oluşur.

Şekil 11. Atina’da kurulu sistemler için kolektör alanı ve depolama tankı kapasitesinin,
ilk yatırım maliyetinin solar karşılama oranına etkisi

İncelenen tüm sistemler içerisinde,
binaların yıllık toplam ısıl yükünün solar
karşılama oranı olarak en az % 50 oranında
karşılandığı kabul edildiğinde ortaya çıkan
konfigürasyonlar Florina için 24 m2/1000 l,
Selanik için 16 m2/750 l ve Atina ve Heraklion için 12 m2/750 l şeklinde oluşmaktadır.
Söz konusu sistemler için NPV ve DPBP
değerleri Şekil 12’de sergilenmektedir.
İncelenen fotovoltaik sistemlerle elektrik
üretimi her şehirde yıllık ortalama elektrik
sarfiyatının (3750 kWh) önemli ölçüde
üzerinde çıkmaktadır. Söz konusu üretim
değerleri Florina için 4,7 MWh (3 kWfv
sistem) iken Heraklion’da 21,2 MWh’e (10
kWfv sistem) çıkmaktadır. Her şehirdeki
üretim ve kurulu güçler Şekil 13’te gösterilmektedir.
Tüm vakalarda, NPV gelirleri sistemin ilk
yatırım maliyetinin 8 ila 13 katı çıkmaktadır.
Geri ödeme süreleri ise 4 ila 6 yıl arasında
değişmektedir (Şekil 14).

Şekil 12. Her şehir için en uygun kombine solar sisteminin NPV ve DPBB değerleri

Şekil 13. Her şehirdeki fotovoltaik sistemin yıllık elektrik üretimi
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Açıkça görülmektedir ki; binanın elektrik
talebini karşılamak için 3 kWfv ’lik bir sistem fazlasıyla yeterlidir. Bu yüzden, tüm
vakalarda 3 kWfv’lik bir sistemin kurulduğu
var sayılacaktır. Her şehirde aylık elektrik
üretimi Şekil 15’te verilmiştir. Yıllık artan
elektrik enerjisi Florina için 877 kWh iken
Heraklion’da bu değer 2418 kWh olmaktadır.
Artık bu elektrik enerjisi bianın soğutma
yüklerinin bir kısmını karşılamak üzere
duvara yerleştirilmiş split tipi bir klimada
kullanılabilir. Normal bir klima sisteminin
ortalama COP’sinin 3,5 olduğu göz önünde
bulundurulduğunda (Miller ve Miller, 2011),
artık elektrik enerjisinin tüm şehirlerde
binanın tüm soğutma yükünü karşılayabileceği anlaşılır. Bu durumda Şekil 16’da
görüldüğü gibi NPV tüm şehirlerde artar

Şekil 14. Her şehirdeki farklı fotovoltaik sistemin NPV değeri ve ilk yatırım
maliyeti

Şekil 15. Her şehirdeki aylık elektrik üretimi

çünkü artık yıllık elektrik enerjisinin neredeyse tümü şebekeye verilmek yerine binanın kullanımı için harcanmaktadır.
Toplam birincil enerji talebi kombine sistemlerin solar karşılama oranını belirlemek için hesaplanmalıdır. Her vaka için
birincil enerji talebi nihai enerji kullanımından mevzuattaki
çarpanlar (fuel-oil için 1,1; elektrik için 2,9 ve solar için 1,0)
kullanılarak hesaplanır (NONEE 20701-3/2010, 20170).
Sonuçlar Tablo 8’de verilmektedir. Bu Tablo’dan anlaşılmaktadır ki; incelenen solar enerji sistemlerinin kullanımı birincil
enerji karşılama oranını en az % 76,1’den en fazla % 97’ye
kadar arttırmaktadır.

Şekil 16. 3 kWfv sistem için her şehirde “mahsuplaşma” ve şebekeye satış
durumunda NPV
KASIM - ARALIK 2018
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Tablo 8
Kuruldukları her şehirde solar enerji sistemlerinin toplam yükü karşılama oranları
Karşılanan
elektrik
(kWh)

Toplam
birincil
enerji
talebi
(kWh)

Solar enerjili
sistemlerde
toplam
birincil
enerji talebi
(kWh)

Solar
karşılama
oranı (%)

Kurulum yeri

Toplam
ısıtma
(kWh)

Karşılanan
toplam
ısıtma
yükü
(kWh)

Heraklion

3896

3195

3636

3636

3750

3750

25705

771

%97,0

Atina

6072

3886

4392

4392

3750

3750

30291

2405

%92,1

Selanik

8773

4448

3192

3192

3750

3750

29782

4758

%84,0

Florina

12769

6436

1452

1452

3750

3750

29132

6967

%76,1

Toplam
soğutma
(kWh)

Karşılanan
toplam
soğutma
yükü (kWh)

Elektrik
talebi
(kWh)

Bu sonuçlar Yunanistan’da (Argiriou ve diğ.
1997), İspanya’da (Marcos ve diğ., Kasım 2011),
Macaristan’da (Szalay ve Zo¨Id, Kasım 2014) ve
farklı iklim bölgelerinde yer alsalar da diğer
Avrupa dışı ülkelerde (Chow ve diğ., 2006;
Leckner ve Zmeureanu, 2011) yürütülen geçmiş
çalışmalarla uyum içerisindedir.

Şekil 17. Her bir lokasyon için güneş enerjisi ilk yatırım bedeli
6. Sonuçlar
Bu makalede tipik konutlarda solar potansiyele bağlı olarak
fotovoltaik ve solar ısıl sistem kullanımının analizi nZEB’e
ulaşma hedefine yönelik olarak incelenmiştir.
Kullanılan metodoloji dinamik simülasyonlara nazaran
biraz daha az hassas sonuç verebilen daimi rejim enerji
hesaplamalarına dayanmaktadır. Buna karşılık söz konusu
metodolojiyi birçok bina topolojisine hızlıca ve verimli
olarak uygulamak mümkündür.
Bir kombine solar sisteminin, küçük bir fotovoltaik sisteme
akuple olarak mekân ve su ısıtması için kullanılması, bir
binanın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilir ve bu sayede
binayi nZEB kategorisine taşıyabilir. İncelenen tüm vakalarda, solar enerji sistemleri toplam birincil enerji ihtiyacının
en az % 76’sını, bazı durumlarda ise % 97’sini karşılayabilmektedir. Elde edilen DPBP değerleri ise 6 yıldan daha azdır
(bazı durumlarda asgari 4 yıl). İlk yatırım maliyetleri ise
Şekil 17’de verildiği gibi 10.000-12.250 € aralığında seyretmektedir.
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EPBD yenilenebilir enerji sistemlerinin binalarda kullanımını zorunlu kılarken, tüketici
çıkarları önümüzdeki yıllarda tüketicilerin
yüzünü bu sistemlere doğru çevirecektir.
Özellikle, yeniden kurgulanan ve AB’deki tüm
binaların nZEB olması gerektiğini işaret eden
Yönergenin (EPBD recast) ışığında ısıl yükler
yoğun olarak solar enerji sistemleri aracılığıyla
karşılanabilecektir. Aynı sistemler binanın elektrik, ısıtma, soğutma ve evsel sıcak su ihtiyacına
da katkıda bulunacaklardır.
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