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Değerli Okurlarımız,

Ü

lkemizin, derneğimize her zamankinden çok
daha fazla ihtiyacı olduğunun ve bunun da
öncelikle karşılıklı güven, sevgi ve saygı ile
pekiştirilmesi gerektiğinin bilinci içinde, geçtiğimiz iki yıl süresince çok çalıştığımıza inanıyorum.
Ben de bu konuda katkı koymaya özen gösterdim.
Ne kadar başarılı olabildiğime sizler karar vereceksiniz. Bu bağlamda tüm diğer sektör dernekleri ile
ve uluslararası sektör kuruluş ve meslek odaları
ile yeni ilişkiler geliştirdik. Mevcut ilişkilerimizi ise
daha saydam, köklü ve iki yönde daha dengeli bir
duruma getirdik. Yurt içinde il temsilciliklerimizi
daha da yaygın ve çok etkin bir duruma getirerek
derneğimizin hizmetlerini yurt sathına yayma
yolunda önemli mesafeler kat ettik. Bu dönemde
hemen her il temsilciliğinde neredeyse her ay
seminerler düzenledik. Tüm çalışmalarımızı giderek
mükemmelleştirme yolunda somut bir stratejiye
oturtmak için çalışmalar sürmektedir. Stratejiler
esnek olmalı ve geri beslemelerle daha da etkin ve
sonuçları görülebilir olmalıdır. Dolayısı ile stratejiler
günün şartlarına ve gelecek kestirimlerine bağlı
olarak sürekli geliştirmeye ve yapıcı tartışmalara
açık olmalıdır. Bu platformu da etkin bir biçimde
oluşturduğumuza inanıyorum. Bu konularda da
çok hassas davrandık, tüm fikirlere açık olduk ve
olmaya devam edileceğine inancım tamdır.
Bu yönden de geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir
ortak paydada uzun soluklu stratejiler oluşmasında
siz sayın okur ve üyelerimizin ve sektör paydaşlarımızın etkin bir biçimde katılımını ve teknik komitelerimizde yer almasını diliyoruz. Tüm faaliyetlerimizin,
sizlerle iletişimin ve paydaşlarla eşgüdümün sağlıklı
bir ortamda gerçekleşebilmesi ve sürdürülebilmesi
için dernek yönetiminde dijitalleşmeye gitmekteyiz
ve yeni bir veri tabanı oluşturmaktayız. Bu amaçla,
sadece ileriye dönük planlamalarda ve etkinliklerde
kalmayıp dernek hafızasını da daha çabuk erişile-

bilir, yorumlanabilir ve ders
çıkartılabilir bir elektronik
ortama taşımakla meşgulüz.
Yayınlarımız bu dönem hem
kitap sayısı hem de içerik
olarak daha da zenginleşti.
Bundan da mutluluk duymaktayız. Ar-Ge çalışmaları
boyutunda özellikle yurt dışı
projelere katılım için -ki buna
proje araması da diyebiliriz-yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda değerli bir üyemizi görevlendirdik.
Bugüne kadar oldukça önemli mesafeler kat ettik,
kendisine teşekkür ediyorum. Bu projelerin hayata
geçirilmesi gene siz değerli üyelerimizin ilgi, katkı ve
etkin katılımı ile mümkündür. Küresel ısınma, ozon
tabakasının onarılması -ki daha tam başarılı olunmadıve CO2 salımlarının azaltılmasında yapılı çevre ve bina
sektöründen beklentiler çok büyük boyuttadır. Değerli
üyelerimizden bu konularda da fikir, bilgi ve çözüm
üretmelerini bekliyoruz.
Son iki yıldır birlikte çalışma mutluluğuna erdiğim
değerli Yönetim Kuruluna ve Dergimiz çalışanlarına,
başta sayın Oya Bakır olmak üzere dergimizi büyük
bir titizlikle basan, şimdilerde de elektronik ortama
aktarılmasında değerli görevler alan Doğa Ajans’a en
derin teşekkürlerimi sunar, E-Dergi platformunda tüm
sektörün ilgi ve desteğini temenni ederim.
Ayrıca, bu mihenk taşından hareketle bugüne kadar
bizlere verdiğiniz desteğe ve güvene teşekkür eder,
gelecek yönetime bayrağı zamanında ve iyi bir alt
yapı ile devretmenin huzuru ile saygılar sunar hepinize
mutluluk, sağlık, etkin bir iş birliği yaklaşımı dilerim.
Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için ve hepimiz
gelecek nesiller için.
Birol Kılkış
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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.
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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 Başkanı Kanal B Canlı Yayınına Katıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Birol Kılkış, 4 Ocak 2019
tarihinde Kanal B televizyonunda
yayınlanan Güne Bakış programına

konuk olarak katıldı. Kılkış, 2018
yılında Türkiye’nin enerji politikaları,
yenilenebilir enerji kaynakları, ülkemizin enerji potansiyeli gibi konular
hakkında detaylı bilgiler aktararak

enerjinin akılcı ve doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.
Programı izlemek için:
http://bit.ly/profdrbirolkilkis

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Çalıştay Raporu ve Sonuç Bildirgesi Semineri
Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 6.’sı 9 Şubat 2019
tarihinde Tekfen Tower Binasında
gerçekleştirildi. Mekanik Tesisatta
Dijitalleşme Çalıştay Raporu ve
Sonuç Bildirgesi konulu seminere
Nevroz Karakuş ve Seçil Kızanlık
İskender konuşmacı olarak katılırken, seminerin oturum başkanlığını
TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem
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Kızıltan Ustalı yürüttü. Seminerin
ilk bölümünde bir sunum yapan
Nevroz Karakuş; teknolojinin
gelişimiyle birlikte yaşantımızda
yaşanan değişiklikleri ve 10 yıl
öncesine bugünkü farklılıkları
sergiledikten sonra nesnelerin
interneti, big data, yapay zeka
ve sana gerçeklik gibi konularda
bilgiler aktardı. Verilen aranın
ardından ikinci bölümde ise Seçil
Kızanlık İskender, Ekim 2018’de

İzmir’de yapılan çalıştaydan kısa
bilgileri seminer katılımcılarıyla
paylaştı. Kızanlık, çalıştaydan elde
edilen veriler ışığında iklimlendirme
sektöründe ne tarz çözümler ve
uygulamalar hayatımıza gireceğine
ve sektörün TTMD’den beklentilerine değindi. Katılımcıların da görüş
belirttiği son bölümün ardından
seminer İstanbul Temsilciliği’nin
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkürüyle son buldu.

TTMD ile İran IRCEO Kuruluşu Teknik ve Bilimsel İşbirliği Antlaşması
İmzaladı
TTMD, İran’da 600 binden
fazla üyesi olan Iran Construction
Engineering Organization ile yapı
ve HVAC sektöründe karşılıklı
mühendislik bilgi ve deneyimlerinin
geliştirilmesi amacı ile işbirliği

anlaşmasını Tahran kentinde
yapılan bir konferansla imzaladı.
Bu anlaşmanın genel amaçları arasında ulusal ve uluslararası bilimsel
konferanslar düzenlemek, eğitim
materyallerini ortaklaşa geliştir-

mek ve toplumda enerji verimliliği
ve çevre farkındalığını yükseltmek
ve eğitim programları düzenlemek
de bulunuyor. Antlaşma törenine
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Birol Kılkış katıldı.

DW172 Mutfak Havalandırma Normları ve Endüstriyel Mutfak
Havalandırması Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği DW172 Mutfak Havalandırma Normları ve Endüstriyel
Mutfak Havalandırması konulu
eğitim semineri 5 Ocak 2019
tarihinde Tekfen Tower Binasında
yapıldı. Peter Rogers ve Craig
Gould’un konuşmacı olarak katıldığı seminerin oturum başkanlığını
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Çelimli yürüttü. Seminerin
açılış konuşmasını yapan Çelimli,
MTMD olarak yaptıkları çalışmaları
kısaca özetledi.
Oturumda ilk sunumu gerçekleştiren Peter Rogers, yağ filtrasyonu,
aydınlatma, katı yakıtlı pişirme
ekipmanları, talep kontrollü mutfak havalandırma sistemleri gibi
konulara değindi. İkinci bölümde
ise Craig Gould kirlilik kontrolü,
devirdaim sistemleri, temizlik ve
bakım başlıklarında bir sunum
yaptı. Katılımcıların yoğun ilgi
gösterdiği son bölümde konuşmacılar soruları yanıtladı. Seminer,
TTMD İstanbul Temsilciliği’nin
oturum başkanı ve konuşmacılara
teşekkürü ile tamamlandı.
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Klima Santrali ve Çatı Tipi Klima Cihazlarında Ecodesign (ErP) Gereklilikleri
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim
seminerlerinden 3.’sü 23 Şubat
2019 tarihinde Latanya Ankara
Otel’de yapıldı.
Klima Santrali ve Çatı Tipi Klima
Cihazlarında Ecodesign (ErP)
Gereklilikleri konulu eğitim seminerine Volkan Arslan konuşmacı
olarak katılırken, seminerin
oturum başkanlığı TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Gökhan Ünlü yürüttü.
Sunumuna Ecodesign öncesi ve
sonrasını karşılaştırarak başlayan
Arslan; klima santrali fan hızı
kontrolü, ısı geri kazanım, filtre
değişim uyarısı, minimum fan
verimi, özgül fan gücü gibi konu
başlıklarında bilgiler aktardıktan
sonra seçim programını anlattı.
Volkan Arslan ikinci bölümde ecodesign rooftop hesaplama yöntemleri ve örneklemeleri hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Seminer,
TTMD Ankara Temsilciliği’nin
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkürüyle tamamlandı.

Bireysel Isıtma Sistemleri ve Yeni Enerji Verimliliği Yönetmeliği (ERP) Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Samsun Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 3.’sü 20 Aralık 2018
tarihinde Makine Mühendisleri
Odası Samsun Şubesi Konferans
Salonu’nda yapıldı. Bireysel Isıtma
Sistemleri ve Yeni Enerji Verimliliği
Yönetmeliği (ERP) konulu seminere
Onur Sarıkaya konuşmacı olarak
katıldı. Sarıkaya, ısıtma sisteminin
komponentleri, bireysel ısıtma
sistemlerinin özellikleri, kombilerde sürekli yüksek verim, çift
ve tek eşanjörlü kombiler, sıcak
su konforu, konvansiyonel kombi,
yoğuşmalı kombiler, entegre boylerli kombiler, kablolu ve kablosuz
oda termostatları hakkında detaylı
10
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bilgiler aktardı. Seminer sonunda
TTMD Samsul Temsilcisi Cem Gürel

konuşmacıya teşekkür belgesi
takdim etti.

Difüzörler ve Kanal Ekipmanları Seçim Programı Kullanımı Semineri Yapıldı
TTMD Eskişehir Temsilciliği ve
MMO Eskişehir Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği Difüzörler ve
Kanal Ekipmanları Seçim Programı
Kullanımı semineri 9 Ocak 2019
tarihinde MMO Eğitim salonunda
gerçekleştirildi.
Seminer konuşmacısı Numan Şahin
sunumunda: “Difüzörler genelde
sektörümüzde basit kanal ekipmanları çok basite alınan bir konu.
Artık yaklaşık yüzde 90 zamanımızı kapalı yerlerde geçiriyoruz.
İş binalarında, sinemalarda, eğitim
alanlarında, AVM’lerde, evimizde,
hastanede yani nereye gitsek hep
kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Bu
içeride geçen zaman içerisinde
de ihtiyacınız olan havayı, iyi
bir oksijen alabilmemiz lazım ve
bunun da kış ve yaz şartlarına
göre konforlu olması gerekiyor,
bu önemli. Bu havayı temin etmemiz için de genelde eskiden beri
merkezi klima sistemlerimiz vardı,
bunlar çeşitlendirildi” dedi. Şahin
sözlerine şöyle devam etti: “Mer-

kezi klima santralleri çok komplike
bir yapıya sahiptir. Mekanların
kullanım türlerine göre ısıtma ve
soğutma ihtiyaçları da değişmektedir. Makinalar, bilgisayarlar,
aydınlatma cihazları ısı kazanımına
yol açmaktadır. Yapıların yalıtımları
da çok geliştiği için yüksek oranda
sızdırmazlığa yol açıyor. Bu sefer
ısıtmadan çok soğutmaya çok para
harcar hale geliyoruz. Böyle olunca

soğutmanın daha ekonomik olması
önem kazanmaya başlıyor. Klima
santrallerinin tüm komponentlerinde enerji tasarrufu ve verimi
gözetilmesi gerekiyor. EC Fanlar,
frekans kontrollü klima santralleri
küresel ölçekte enerji ekonomisi
hedeflerinin birer sonucudur. Bu
doğrultuda klima santrali olan uygulamalarda kullanılan difüzörler de bu
çerçevede değerlendirilmelidir.

Buhar Kazanları ve Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Uygulamaları
Anlatıldı
TTMD Adana Temsilciliği’nin
düzenlediği Buhar Kazanları ve
Endüstriyel Tesislerde Enerji
Verimliliği Uygulamaları konulu
eğitim semineri 28 Ocak 2019
tarihinde MMO Adana Şubesi’nde
gerçekleştirildi. Seminere Mustafa
Sarı konuşmacı olarak katılırken,
Metin Karabacak seminerin oturum
başkanlığını yürüttü.
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Bina ve Sistem Tasarımında Modelleme ve Simülasyon Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
İzmir Temsilciliği’nin düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
3.’sü, IBPSA Türkiye işbirliği ile 26
Ocak 2019 tarihinde MMO İzmir
Tepekule Kongre Merkezi Ege
Salonu’nda yapıldı. Bina ve Sistem
Tasarımında Modelleme ve Simülasyon konulu eğitim seminerine Doç.
Dr. Gülsu Harputlugil konuşmacı
olarak katılırken seminerin oturum
başkanlığını Hakan Kocaova yürüttü.
Konuşmacı Gülsu Harputlugil, IBPSA
Türkiye’nin çalışmaları hakkında
bilgi verdikten sonra bina ve sistem
tasarım modellemesi ile ilgili detaylı
bilgiler içeren bir sunum yaptı.

Tesisatta Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Önerileri Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Denizli Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim
seminerlerinden 2.’si 30 Ocak
2019 tarihinde Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Toplantı
Salonu’nda yapıldı. Tesisatta Enerji
Verimliliği ve Enerji Tasarrufu
Önerileri konulu eğitim seminerinin
oturum başkanlığını Mehmet Sarıca
yaparken, Doç. Dr. Öner Atalay
seminere konuşmacı olarak katıldı
ve bir sunum gerçekleştirdi.
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Jetfan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Samsun Temsilciliği ve MMO Samsun
Şubesinin ortaklaşa düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
4.’sü 8 Şubat 2019 tarihinde
Makine Mühendisleri Odası Samsun
Şubesi Konferans Salonu’nda
yapıldı. Jetfan Sistem Tasarım

Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma
Uygulamaları konulu seminere
Gökhan Eroğlu konuşmacı olarak
katılırken TTMD Samsun Temsilcisi
Cem Gürel seminerin oturum başkanlığını yürüttü. Konuşmacı Eroğlu
sunumunda; havalandırma sistemleri, duman tahliye, hava değişimli

sistem, duman kontrol sistemi,
sistem tasarım kriterleri, jetfan
montajı, motorulu damper montajı
gibi konularda katılımcılara bilgiler
aktardı. Seminer sonunda Cem
Gürel, Gökhan Eroğlu’na yapmış
olduğu sunumdan dolayı teşekkür
belgesi takdim etti.

Yangın Yönetmeliği, 2015 Mekanik Tesisat Tasarım Esasları Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Diyarbakır Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim
seminerlerinden 2.’si 26 Ocak
2019 tarihinde Diyarbakır Ramada
Wyndham Oteli, Dicle Toplantı
Salonunda yapıldı. Yangın Yönetmeliği, 2015 Mekanik Tesisat
Tasarım Esasları konulu eğitim
seminerine TTMD Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Kazım Beceren konuşmacı olarak katılırken, seminerin
oturum başkanlığını TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış
yürüttü.
Dr. Kazım Beceren seminerin ilk
bölümünde yangın söndürme
sistemlerinin görev, yetki, sorumluluk, tasarım ilkesi hakkında bilgi
verdikten sonra su depoları ve
kaynaklar, yangın pompalar, sabit
boru tesisatı, yangın dolapları ve
yağmurlama sistemlerini anlattı.
İkinci bölümde ise Beceren, duman
kontrol sistemlerine değinerek;

havalandırma tesisatının duman
kontrolünde kullanımı, yangın damperleri, duman ve yangın yayılımı,
basınçlandırma sistemleri konu
başlıklarında katılımcıları bilgilen-

dirdi. Soruların yanıtlandığı son
bölümün ardından seminer Diyarbakır Temsilciliği’nin, konuşmacı
ve oturum başkanına teşekkürü ile
tamamlandı.
OCAK - ŞUBAT 2019
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İklimlendirme Sistemlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Chilled Beam Sistemleri ve
Uygulama Örnekleri Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2018-2019 Dönemi
4. semineri 23.02.2019 tarihinde,
“İklimlendirme Sistemlerinde
Yenilikçi Yaklaşımlar, Chilled Beam
Sistemleri ve Uygulama Örnekler” konusunda gerçekleştirildi.

MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe,
Mehmet Rodop konuşmacı, Numan
Şahin ise oturum başkanı olarak
katıldılar. Seminere, Türkiye dış
ticaretinde enerjinin yükünü anlatarak başlayan Mehmet Rodop, daha
sonra bütünleşik tasarım ile enerji

verimi ve chilled beam sistemi
hakkında bilgiler verdi. Sistem ve
uygulama örneklerinin anlatıldığı
son bölümün ardından konuşmacı
Rodop katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer TTMD İzmir
Temsilciliğinin teşekkür belgesi
takdimiyle tamamlandı.

Leonardo Da Vinci’nin Gözü ile Sıhhi Tesisat Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Bursa Temsilciliği’nin düzenlediği
2018/19 eğitim seminerlerinden
10.’cusu 23 Şubat 2019 tarihinde
MMO Bursa Şubesi Konferans
Salonu’nda yapıldı. Leonardo Da
Vinci’nin Gözü ile Sıhhi Tesisat
konulu seminere TTMD 4.Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kantaroğlu konuşmacı olarak katılırken,
seminerin oturum başkanlığını Zafer
Özkeleş yürüttü.
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Hidrolik Denge ve Tesisat Uygulamalarındaki Yenilikler Anlatıldı
TTMD Adana Temsilciliği’nin
düzenlediği Hidrolik Denge
ve Tesisat Uygulamalarındaki
Yenilikler konulu eğitim semineri
25 Şubat 2019 tarihinde MMO
Adana Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Nurettin Küçükçalı’nın konuşmacı,
Hamdi Hoplamaz’ın da oturum
başkanı olarak katıldığı seminer,
TTMD Adana Temsilcisi Emircan
Muratlı’nın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra bir sunum yapan
Nurettin Küçükçalı; pislik tutucu
montajı, üç yollu vana çalışma
prensipleri, pompalar, hidrolik
ayırıcı, genleşme kapları gibi konu

başlıklarında katılımcılara detaylı
bilgiler ve örnekler aktardı. Seminer

soru cevap bölümünün ardından
tamamlandı.

Yeni Yangın Yönetmeliği ve Endüstriyel Tesislerde Yangından Korunma
Önlemleri Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 5.’si 24 Ocak 2019
tarihinde Makine Mühendisleri
Odası Eğitim Salonunda yapıldı.
Yeni Yangın Yönetmeliği ve

Endüstriyel Tesislerde Yangından
Korunma Önlemleri konulu seminere Hüseyin Anıl Balta konuşmacı
olarak katılırken, seminerin oturum
başkanlığını Gizem Bezek Baytar
yürüttü.
Balta, Türkiye Yangından Korunma

Yönetmeliği 2015’e genel bakış,
karşılaştırmalı olarak uluslararası
standartlar, yangın ile mücadele
yöntemleri, endüstriyel tesislerde
yangın riskleri gibi konularda seminer katılımcılarına bilgiler aktardı
ve soruları yanıtladı.

OCAK - ŞUBAT 2019
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ESSİAD Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Güray Korun Oldu
Güray Korun, Ege Soğutma
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
ESSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu
Başkanı seçildi.
Güray Korun, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
ESSİAD tarafından Ocak ayında
düzenlenen Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda alınan kararla
Yönetim Kurulu Başkanı görevine
getirildi.
İklimlendirme sektörü alanında
faaliyet gösteren birçok tüzel
kuruluşta sektörün gelişime katkıda bulunmak için faaliyetlerde
bulunan Güray Korun, şu anda
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

(TTMD), Isıtma Soğutma Klima
İmalatçılar Derneği (İSKİD) ve
Makine Mühendisleri Odası (MMO)
kuruşlarında da aktif olarak üyeliğini yürütüyor.
Güray Korun son 4 yıldır üyesi
olduğu ESSİAD’da 2018 yılını
başkan yardımcısı olarak geçirdi ve
12 Ocak 2019 ‘da ESSİAD’ın yeni
başkanı oldu.
1969 yılında Ankara’da doğan
Güray Korun, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Makine Mühendisliği Bölümü’nden
1992 yılında mezun oldu.
Güray Korun evli ve bir çocuk
babasıdır.

İnşaat ve Konut Konferansı 2019 Yapıldı
Bu yıl yedincisi düzenlenen
İnşaat ve Konut Konferans’ı 15
Ocak 2019 tarihinde Ataşehir
Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. Türk inşaat ve gayrimenkul
sektöründen katılımcıların buluştuğu konferans kapsamında Ticaret Savaşlarında Global Sorunlar,
Yerel Çözümler, Sektörün Yapısal
Reformları ve Sürdürülebilirlik
Stratejileri konulu bir de panel
yapıldı. Panele katılan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel
Sekreteri Dr. Kemal Gani Bayraktar, küresel sorunlar, sürdürülebilir büyüme fırsatları ve bütünleşik
tasarımla değişimi yönetmek
başlıklı bir sunum yaptı.
Kemal Gani Bayraktar, Türkiye’de
toplam enerjinin yüzde 70’inin
binalarda ve sanayide tüketildiğini, küresel ve bölgesel gelecek
ihtiyaçlarını da öngören bütün-
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leşik tasarım ve mekanik tesisat
çözümlemelerinin yüzde 50’nin
üzerinde enerji tüketimini azaltacağını, özellikle güneş enerjisiyle
ısıtma, soğutma, sıcak su elde
edilmesi gibi sıfır karbon ve yerli
yenilenebilir enerji kaynakları destekli teknolojilere ağırlık verilmesi
gerektiğini belirtti. Bayraktar,
“Çarpık yapılaşma ve niteliksiz
konutların hızla yenilenmesini
amaçlayan kentsel dönüşüm
ve yeni bina projelerinde; sıfıra
yakın enerjili çevre dostu binaların hayata geçirilmesi, etkin
enerji verimliliğini sağlamada,

sağlıklı çevre ve yaşam alanlarına
kavuşmada önemli bir fırsat... Bu
dönüşüm sağlanırken geleceğin
ihtiyaçları dikkate alınıp enerji
tasarrufuna yönelik bütünleşik tasarlanmış yüksek enerji
korunumlu yerleşimlerde güneş,
biyogaz, jeotermal kaynaklı
yenilenebilir enerjilerle destekli
hibrit bölgesel ısıtma ve soğutma
çözümleri de ele alınmalıdır. Ekonomide yüksek büyüme fırsatlarını
da sunan düşük karbonlu sürdürülebilir gelecek için inisiyatif alarak
değişimi yönetmek hepimizin
sorumluluğudur” dedi.

İklimlendirme İhracatının Yeni Yüzü: www.isib.org.tr
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği (İSİB), sektörün yükselen
ihracat potansiyeli, genişleyen
pazarı, artan üye sayısı ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak 2019 yılına
yeni bir web sitesi tasarımı ile girdi.
Üyelerine en iyi ve doğru hizmeti
sunmayı hedef edinen İSİB, yeni
kurumsal web sitesi ile üyelerinin
ihracat faaliyetlerine yön verebilmesi için gerekli desteği sağlamayı
amaçlıyor.
isib.org.tr adresinden ziyaret
edilebilecek olan sitede, İSİB’in
önümüzdeki dönemde yapacağı
faaliyetlere ilişkin bilgilere kolaylıkla
ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra, ihracata yönelik destekler, ülke rapor-

ları, sektörel etkinlikler ile haberler
ve duyurular da sitede yer alıyor.
Ayrıca, ihracatını artırmak isteyen
veya ilk kez ihracat yapacak firma
ve girişimciler için yapılmış olan
www.ihracatpusulasi.org.tr web

sitesi ile; Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin kolay
ve anlaşılabilir olması amacıyla
yapılan www.kolaydestek.gov.tr
web sitelerine de ulaşımı sağlıyor.
Yurtdışından ürün taleplerinde
etkin kullanılacak olan ve ürünün
piyasa ismi yazıldığında ihracatçı
firmaların iletişim bilgilerini verecek
çok yönlü bir arama motoru da kısa
zaman içerisinde sitenin İngilizce
versiyonunda faaliyete geçecek.
Kullanıcı dostu dizaynı, mobil
uyumluluk özelliği ile çağın gereklerine uygun bir şekilde tasarlanan
web sitesi, işlevsel yapısı ile dünya
iklimlendirme pazarlarına ulaşmak
isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Eurovent Market Intelligence, Yeni Yıllık Verilerini Açıkladı
Eurovent Market Intelligence
(EMI), 4 Ocak 2019 tarihinde,
1994 yılından bu yana ısıtma,
havalandırma ve klima sistemleri
(HVAC) sektörünün Avrupa
piyasasına ilişkin bilgilerini sanayicilerle paylaşmak üzere, yeni yıllık
verilerini açıkladı. 15 farklı ürüne
dağılmış 300’ü aşkın imalatçı ve
sıkça yüzde 80 üzerine çıkan
piyasa temsil oranıyla, Eurovent’in
istatistik departmanı, ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri piyasasına yönelik verilerin toplanmasında
vazgeçilmez bir referans isim halini
aldı. 2019 yılı için müjdelenen
yenilikler arasında, öncelikle, buzlu
sulu soğutma grupları üzerine
daha sofistike yeni bir segment ile
tanışıyoruz. Böylece, veri toplama
formatı, F-Gaz düzenlemesini takiben piyasanın yönelimlerinin daha
iyi ölçülmesi amacıyla, yeni soğutucu tiplerine uyarlandı. EMI, ayrıca
yerleşik kompresör tipi ve popüler
teknolojiler (free cooling, multipipe
sistemleri vb.) hakkında ayrıntılı
bilgiler de sunuyor. Akışkan tipine
göre ürün segmentlerinin daha
ayrıntılı bir hal aldığı, ısı eşanjörleri
(“cooler” tipi) için de aynı durum
geçerli. Hava perdelerine gelince,
yine daha fazla ayrıntı olacak,
ancak bu defa, 2018 Eylül ayında

Sevilla’daki Eurovent Zirvesinde
imalatçıların talep ettiği şekilde,
coğrafik bölgelere göre bir detaylı
sunum gerçekleştirilecek. Başka
bir yenilik; EMI, iç ve dış üniteler
için veri toplayarak, küresel talebi
sürekli olarak artmakta olan split
ve VRF klimalar için kapsamını
genişletiyor. Çinli, Koreli ve Japon
üreticilerin çoğu, yüzde 90’ın
üzerinde bir piyasa kapsama oranı
vaat ederek konuya olan ilgilerini
halihazırda ifade etti.
Son olarak, 2019 Mart ayında,
EMI’nin verilerin analizinde bir adım
daha atması bekleniyor; katılımcılar
artık veri toplama sonuçlarını
doğrudan, interaktif haritalar ve
grafiklerle, özel bir erişim yoluyla,
çevrimiçi inceleyebilecek. Böylelikle, bir şirketin çalışanı olan
katılımcı, nerede olursa olsun,
birkaç tıklamayla kendi bilgisayarı
veya tableti üzerinden, ilgili Avrupa
haritasını görüntüleyebilir ve
üzerine tıklayarak bir ülkeye ilişkin
ayrıntılı bilgilere erişim sağlayabilir.
Konuyla ilgili EMI’nin yöneticisi Yannick Cotrelle şöyle diyor: “Eskiden,
hiyerarşisine bir piyasa raporu sunması gereken bir çalışan, bu görevi
yerine getirmek için çok zaman
kaybediyor, nihayetinde istenene
uygun olmayan sabit bir model ile

karşı karşıya kalıyordu. Artık, tek
yapması gereken sitemize bağlanmak ve sunmak istediği bilgilere
uygun bir araştırma yapmak. Dünya
haritaları ve grafikler otomatik
olarak güncellendiği gibi, tek bir
tıklama ile ülkeler veya ürünler
arasında geçiş yapmak ve bilgileri
rahatlıkla görüntülemek mümkün.”
İstatistik bürosunun büyümesinden
faydalanmaya devam edecek
üreticiler tarafından heyecanla
beklenen yenilikler. 2018’deki katılımcı sayısındaki yüzde 7’lik artışa
paralel olarak, 2019 yılı da, bugün
itibarı giderek artmakta olan EMI
için umut vaat ediyor.
OCAK - ŞUBAT 2019
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Avrupa Isı Pompası Pazarı Çift Haneli Büyümesini Sürdürüyor

EHPA 2018 Isı Pompası Pazar
İstatistikleri’ne göre Avrupa ısı
pompası pazarı çift haneli büyümesini sürdürüyor. Yıl sonunda,
2017 yılında satılan 1,13 milyon
adet cihaz ile birlikte (+%13,1)
Avrupa ısı pompası pazar büyüklüğü
10,59 milyona ulaştı. Üst üste dört
yıl boyunca, Avrupa ısı pompası
pazarı büyüme kaydetti ve üst üste
üç yıl boyunca, büyüme oranı, çift
basamaklı oldu. Avrupa’daki çeşitli
pazarlardan gelen işaretler, bu
büyümenin 2018’de devam ettiğini
gösteriyor.
Büyümenin sürmesi halinde, Avrupa
Isı Pompası pazarının 2024 yılına
kadar ikiye katlanması gerçekçi bir
beklentidir. Özellikle yasal çerçeve
iyileştirildiği için, bu varsayımın gerçekçi olduğuna inanmak için sağlam
dayanaklar bulunmaktadır. “Tüm
Avrupalılar için temiz enerji” olarak

başlayan Avrupa Komisyonu’nun
önerisi, şimdi yasa haline geldi. Bu
yılın başlarında, Binalarda Enerji
Performansı Direktifi konusunda
anlaşmaya varıldı. Direktifin ana
dayanaklarından biri, üye devletlerin
bir yenileme stratejisi oluşturma
zorunluluğuydu. Yenilenebilir enerji
yönetmeliğine ilişkin anlaşma,
2030 yılına kadar ulaşılacak yeni
bir bağlayıcı %32 yenilenebilir enerji
hedefini ortaya koymakla kalmayıp,
aynı zamanda, bu sektörde yılda
%1.3 büyüyen yenilenebilir enerji
kaynaklarının hedefi ile birlikte
ısıtma ve soğutmada yenilenebilir
enerji kullanımının hızlandırılmasına
özel bir önem vermektedir. Avrupalı
eş-yasa koyucular, 2030 yılına
kadar ulaşılacak %32,5’lik bağlayıcı
olmayan bir verimlilik hedefi içeren
Enerji Verimliliği Direktifinin son
hali üzerinde anlaştılar ve Avrupa
birincil enerji faktörünü %2,1 olarak
değiştirdiler, elektrik kullanımını
daha çekici hale getirdiler.
Yeni Yönetmelik, bir karbon bütçesi
getirilmesini zorunlu kılarak, ilerlemenin ölçülmesini kolaylaştırmaktadır. Bu hedefler bazıları için iddialı
görünmekle birlikte, ısı pompaları

bu hedeflerin hepsinin yerine getirilebilmesine katkıda bulunabilir ve
görünüşte iddialı bir hırsı, gerçekçi
bir hedefe dönüştürebilir. Bununla
birlikte, Üye Devlet nezdinde mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması ve teknolojilerin potansiyelinin
çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bu rapor neyin mümkün olduğunu
gösteriyor: 2017 yılında satılan
1.13 milyon adet ısı pompası, 10.9
TWh yenilenebilir bir kaynaktan
gelen 17.4 TWh faydalı ısı üretiyor.
Yeni kurulan ısı pompaları 2,8 Mt
CO2 emisyonu ve 14,0 TWh nihai
enerji tasarrufu ve aynı zamanda,
38,5 GW depolama kapasitesi
sağlıyor. Stok açısından bakıldığında, kurulu 10,59 milyon adet
ısı pompası 181,7 TWh faydalı ısı
üretiyor ve bunun 116,2 TWh’ı
yenilenebilir kaynaklardan geliyor.
Hali hazırda kurulu bulunan ısı pompaları, 29,8 Mt CO2 emisyonu ve
148,2 TWh son enerji tasarrufu ve
aynı zamanda, 370.3 GW depolama
kapasitesi sağlıyor.
* “The European Heat Pump Market and Statistics Report 2018”
Raporu’nda EHPA Başkanı Thomas
Nowak’ın Editör yazısından alınmıştır.

F-GAZ Eğitimi İSMEK İklimlendirme Okulu’nda Yapıldı
F-Gazlar Konusunda Kapasite
Oluşturma ve Aktarım için Kapasite
Geliştirme Teknik Yardım Projesi Eğiticilerin Eğitimi Uygulama Çalışması;
yetkililer ve eğitmenlerle İSMEK

İklimlendirme Okulu F-Gaz atölyesinde gerçekleşti. 22 Ocak 2019
Salı günü yapılan programa Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ve
60 eğitmen katılım sağladı. Ulusla-

rarası proje ekibi temsilcilerinden
eğitimci Dennis Huehren verdiği ve
iki gün süren eğitime; ISKAV mekân
ve cihaz kullanımları konularında
katkı sundu.

ISKAV Üst Düzey Yönetici Eğitiminde Ekonomi Konuşuldu
ISKAV, iklimlendirme sektörünün
üst düzey yöneticilerini Prof. Dr.
Sadi Uzunoğlu ve ekonomist Uğur
Civelek’in anlatımıyla Makro Ekonomik Göstergeler seminerinde bir
araya getirdi. 25 Ocak 2019 Cuma
günü Hilton İstanbul Maslak Otel’de
gerçekleştirilen eğitimde; makro
18
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ekonomik göstergeler ışığında Türkiye ve dünya ekonomisi konuşuldu.
Eğitimin ilk bölümünde Prof. Dr. Sadi
Uzunoğlu 2019 yılındaki beklentileri
ve olasılıkları paylaştı, rakamları
yorumladı. Öğle yemeğinin ardından
programın ikinci oturumunda bir
araya gelen katılımcılar, ekonomist

Uğur Civelek’ten bölgedeki ve
dünyadaki son ekonomik ve siyasi
gelişmeleri dinledi. Soru ve cevaplarla zenginleşen oturumlar sonunda
katılımcılar katılım belgelerini aldı.
Bu başlıktaki programların devamını
dileyen üst düzey yöneticiler, yüksek memnuniyetlerini ISKAV’a iletti.

SOSİAD, 2018 Yılı Faaliyetleri ve 2019 Yılında Yapacağı Çalışmaları Basın
Mensuplarıyla Paylaştı
SOSİAD (Soğutma Sanayii
İş Adamları Derneği), 16
Ocak 2019 tarihinde Yıldız
Teknik Üniversitesi MYO
ISKAV toplantı salonunda
düzenlediği basın toplantısında sektörel basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıda SOSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Karakuş
ve SOSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Can, SOSİAD’ın
2018 yılı faaliyetleri ve
2019 yılında yapacağı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
SOSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay Karakuş,
Florlu Sera Gazlarına İlişkin
Yönetmelik kapsamında
iklimlendirme sektörünü bilgilendirmek amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı işbirliğinde “Avrupa ve
Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına
İlişkin Yönetmelik Uygulamaları’’
konulu seminer düzenlediklerini
söyledi. SOSİAD üyesi firmaların
sponsorluğunda T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şubesi’nin de destek verdiği seminerlerin büyük ilgi
gördüğünü, 2019 yılında Ankara,
İzmir ve ISK-SODEX Fuarı’nda
tekrar etmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
SOSİAD’ın sosyal ortak olarak yer
aldığı Real Alternatives 4 LIFE projesi kapsamında 29 Kasım 2018
tarihinde Almanya IKKE eğitim
merkezinde yapılan tutuşucu akışkanlar konusunda eğitime; SOSİAD
üyesi Barış Uçaner ve Armen Hüsüman, 14 Aralık 2018 günü İtalya
ATF eğitim merkezinde düzenlenen
eğitime Kıvanç Aslantaş ve Hüseyin Bahadır Yıldırım, 18-19 Aralık
2018 günü Belçika UC Limburg
eğitim merkezinde düzenlenen
karbondioksit eğitimine Kıvanç
Aslantaş ve Ali Ekber Erdal’ın
katılıp eğiticiler olarak eğitimlerini
tamamladıkları ve sertifikalarını

aldıkları bilgisini veren Karakuş,
söz konusu eğitimcilerin sektöre
eğitimler vereceğini söyledi.
Eğitimcilerin Eğitimi kapsamında
12-13 Mart 2019 tarihinde Friterm Akademi’de AREA Yönetim
Başkanı Marco Buoni, İngiltere
IOR Derneğinden Raluca Sisiu ve
SOSİAD adına eğitime katılan
eğiticilerin eşlik edeceği karbondioksit konusunda 15 kişilik eğitim
düzenleneceğini belirten Karakuş,
bu başlangıç eğitiminin ardından
sektörde oluşacak ihtiyaçlara
bağlı olarak eğitimlerin devamının
sağlanabileceğini söyledi. Karakuş,
Real Alternatives web sitesinin
ve AREA F-Gaz uygulamasının
SOSİAD tarafından Türkçe’ye
çevrilerek sektöre kazandırıldığını,
“İşinizi Geliştirin: Yanıcı Akışkanlara
Hazırlıklı Olun’’ adlı yeni yayın çalışmasının son aşamaya ulaştığını,
2019 yılı içerisinde sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Karakuş, SOSİAD’ın, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, UNIDO işbirliğinde yüksek KIP (Küresel Isınma
Potansiyeli) ile çalışan sistemlerin
düşük KIP’li alternatif akışkanlarla
çalışan sistemlere dönüştürüleceği
örnek projelerin oluşturulması için

çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, “2019 yılı içerisinde UNIDO ile
kontrat imzalanarak proje hayata
geçirilecek. Proje tamamlandıktan
sonra sektör basınımız için UNIDO
ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı
tanıtım gezisi düzenlenecek” dedi.
2019 yılı içerisinde İstanbul’da
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Soğutma Sistemleri
bölümünde eğitim veren 6 meslek
lisesinde 9. sınıf öğrencilerine
ve velilere tanıtım seminerlerinin
düzenleneceğini belirten Karakuş,
“Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, 2019
yılında bir protokole kavuşturulması hedefleniyor. SOSİAD olarak
meslek lisesi meselesini memleketimizin en önemli meselelerinden
biri olarak görüyor, bu konudaki
çalışmalarımızı 2019 yılında da
artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.
Karakuş ayrıca 17-20 Nisan
2019 tarihlerinde düzenlenecek
Teskon+Sodex Fuarı ve 2-5 Ekim
2019 tarihlerinde düzenlenecek
ISK-SODEX Fuarında SOSİAD’ın
stant açarak katılım sağlayacağını
belirtti.
OCAK - ŞUBAT 2019
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Türk Müteahhitlerinin Efsane Pazarı Libya Geri Dönüyor
Türk müteahhitlerinin 1972
yılında uluslararası pazara adım
attıkları ilk ülke Libya, yaşanan
iç karışıklıklardan sonra yeniden
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin
kapısını çaldı. TMB’nin Ankara’daki
Genel Merkezi’nde düzenlenen
toplantıda konuşan Libya Planlama Bakanı Jehaimi,“Libya’da
özellikle altyapı projelerine öncelik verilecek kapsamlı bir imar
programına başlıyoruz. Dünya
Bankası’ndan ve uluslararası kuruluşlardan finansman sağlıyoruz.
Bizim için ayrıcalıklı bir yeri olan
Türk müteahhitleriyle yeni program çerçevesinde tekrar çalışmak
arzusundayız. Bu süreçte ciddiyiz
ve iyi niyetliyiz” dedi.
İnşaat sektöründe, “Arap Baharı”
ve yaşanan sıcak gelişmeler
nedeniyle kesintiye uğrayan
Türkiye-Libya ilişkileri yeniden
canlanıyor. Türkiye - Libya Ortak
Çalışma Grubu Toplantısı’na
katılmak üzere Türkiye’debulunan
Libya Planlama Bakanı Taher
Jehaimi ve beraberindeki heyet,
yaşanan sorunların çözüme
kavuşturulması ve yeni projelerin
hayata geçirilmesiyle ilgili olarak
dün Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. TMB Yönetim
Kurulu Başkanı Mithat Yenigün’ün
ev sahipliği yaptığı toplantıda,
Libya’da iş yapan ve sorun yaşayan Türk müteahhitlik firmalarının
temsilcileri de hazır bulundu.
Libya’nın Türk müteahhitlerinin
1972 yılında yurtdışına çıktıkları
ilk ülke olduğunu vurgulayan TMB
Başkanı Mithat Yenigün, “O tarihten bugüne kadar toplam 28.9
milyar ABD Doları proje bedeli
ile müteahhitlerimizin en çok iş
üstlendiği 3’üncü ülke Libya’dır.
Yaşanan iç karışıklıklar öncesinde
Libya’da firmalarımızca yıllık 4
milyar ABD Dolarına varan bir iş
hacmi yakalanmıştır. Dolayısıyla
Libya, geçmişte olduğu gibi
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bugün de gelecekte de bizler için
önem taşımaktadır” dedi.
Türk müteahhitlerinin son yıllarda
yaşadıkları sorunlara rağmen
Libya’ya dönmek ve kaldıkları
yerden işlerine başlamak arzusu
içinde olduklarını kaydeden
Yenigün, “Libya’da firmalarımızın
yarım kalmış projelerinin toplam
tutarı 19 milyar ABD Doları’dır.
Tahsil edilmemiş hakediş alacakları 1 milyar ABD Doları, teminat
tutarı 1.7 milyar ABD Doları ve
makine, ekipman gibi envanter ile
diğer zararlar toplamı ise 1.3 milyar ABD Doları civarındadır. Halen
firmalarımızca teminat mektupları
için yılda 50 milyon ABD Doları
komisyon ödenmektedir. Dün
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar
Pekcan ve Libya Planlama Bakanı
Sayın Jehaimi başkanlığında
gerçekleştirilen Ortak Çalışma
Grubu Toplantısı’nda imzalanan
Mutabakat Zaptı ile müteahhitlerimizin Libya’da yaşadığı sorunların
çözümü için 3 ay içinde bir yol
haritasının ortaya konacak olmasının karara bağlanması son derece
önemlidir. Çalışmaların, uzun süredir askıda kalmış sorunlarımızın
çözüme kavuşturulması yönünde
önemli bir adım olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
JEHAİMİ: “Güvenli bölgelerdeki
tamamlanmaya yakın projelere
öncelik vereceğiz”

Libya Planlama Bakanı Taher
Jehaimi de toplantıda yaptığı
konuşmada, özellikle altyapı
projelerine öncelik verilecek
kapsamlı bir imar programına
başlayacaklarını duyurdu. Bu
programın finansmanı konusunda
Dünya Bankası ve uluslararası
kuruluşlardan destek sağlayacaklarını kaydeden Jehaimi, “Bizim
için eskiden de ayrıcalıklı bir yeri
olan Türk firmaları ile yeni program çerçevesinde tekrar çalışmak
arzusundayız. Bu süreçte ciddiyiz
ve iyi niyetliyiz” dedi. Libya’da
sorun yaşamış Türk firmalarının
zararlarının temini konusunda, iki
ülke arasında oluşturulan Ortak
Çalışma Grubu’nun Şubat ve Mart
aylarında çalışarak bir yol haritası
oluşturacağını kaydeden Bakan
Jehaimi şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönem onların da bizim de
çeşitli zararlarımız oldu ama yeni
dönemde ortak çıkarlar doğrultusunda güzel işler çıkaracağımıza
inanıyoruz. Bu aşamadan sonra
somut yol haritası çerçevesinde,
firmalar ve işveren Libya kuruluşları arasında kontrat bazında yapılacak görüşmelerle çözüm yoluna
gitmek için çalışacağız. Libya’da
özellikle güvenli bölgelerde bulunan tamamlanmaya yakın projelere öncelik vereceğiz. Özellikle
alt yapı konusunda yeni projeler
de gündemimizde olacak.”

HABERLER

POMSAD 11. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) 11.
Olağan Genel Kurulu 26 Eylül 2018
tarihinde, İstanbul Grand Hyatt
Hotel’de gerçekleştirildi. Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na Başkan Yardımcısı Nurdan Yücel seçildi. Dernek
Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun

açılış konuşmasıyla başlayan
Genel Kurul’da, açılış konuşmasının ardından Dernek
Genel Sekreteri Gökhan
Sezer Türktan tarafından
2016-2018 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler Genel
Kurul katılımcılarına sunuldu
ve dönem ibrası gerçekleştirildi. Dr. Can Fuat Gürlesel de
Genel Kurul’da “Ekonomide,
Yatırımlarda ve Makine Sektöründe Gelişmeler – Beklentiler” konulu bir sunum yaptı.
Kutlu Karavelioğlu’nun 2016-2018
Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür plaketlerini sunmasının
ardından gerçekleştirilen oylama
sonucunda, 2018-2020 Dönem
Yönetim Kurulu’nda görev yapacak
isimler belirlendi ve Yönetim Kurulu

Başkanlığına Nurdan Yücel seçildi.
Genel Kurul sonrasında POMSAD
üyeleri, eşleriyle akşam yemeğinde
bir araya geldi.

POMSAD 2018-2020 YÖNETİM
KURULU
Başkan
Nurdan Yücel
Yönetim Kurulu Üyeleri
Bülent Hacıraifoğlu
Ercan Çelebi
İbrahim Akdemir
İsmail Gökhan Çıtak
Murat Çopur
Sinan Özgür
Vahdettin Yırtmaç
Ziya Şeftalioğlu
Önceki Başkan
Kutlu Karavelioğlu

İSKİD’in 2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu, Ozan Atasoy Başkanlığında
Göreve Başladı

İSKİD’in Olağan Genel Kurulu,
İSKİD üyelerinin yüksek katılımı
ile 18 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Divan Başkanı ve üyelerinin
seçimi ile başlayan Genel Kurul
toplantısında
2017-2018
dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Yönet, dönemi içinde yapılan yönetim kurulu çalışmaları
ve komisyon faaliyetlerini Genel
Kurul ile paylaştı. Komisyon Başkanlarının geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının ardından
yeni yönetim kurulu için seçime
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geçildi. Genel Kurul kapsamında
yapılan seçimlerde üyeler İSKİD’in
14. Dönem Yönetim, Denetim
ve Onur Kurullarını belirledi.
Yeni seçilen Yönetim Kurulu,
seçimin ardından ilk toplantısını
gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda
Yönetim Kurulu içinde görev
dağılımı ve gelecek toplantı tarihi
belirlendi. Buna göre Yönetim
Kurulu Başkanlığına Ozan Atasoy,
Başkan Yardımcılıklarına Taner
Yönet ve Ayk Serdar Didonyan,
Genel Sekreterliğe Zeki Özen,
Sayman olarak Volkan Arslan
oybirliği ile seçildi.
Başkanlık seçimi sonrasında
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı
Ozan Atasoy şunları söyledi:
“İSKİD’in bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalarının
yeni dönemimizde de artarak
süreceğine inancımız tam.
Yeni dönemde teknolojik gelişmeleri takip ederek, uluslararası
ticari faaliyetlerimize ağırlık
vereceğiz.”

14. Dönem (2019-2020) İSKİD
Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluşuyor:
Ozan Atasoy, Başkan
Taner Yönet, Başkan Yardımcısı
Ayk Serdar Didonyan, Başkan
Yardımcısı
Zeki Özen, Genel Sekreter
Volkan Arslan, Sayman
Birey Bakanay, Üye
Hüseyin Onbaşıoğlu, Üye
Serli Sinanoğlu Tümer, Üye
Can Topakoğlu, Üye
İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen müzikli gala
yemeğinde onursal üyeler Hasan
Önder, Metin Duruk ve Osman
Pezükoğlu’na sektöre katkılarından dolayı plaket verildi.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Mekanik Tesisatta
Dijitalleşme Çalıştay Raporu ve Sonuç Bildirgesi

26-28 Ekim 2018 tarihleri
arasında İzmir Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği’nin “Mekanik
Tesisatta Dijitalleşme” çalıştayı
Nesnelerin İnterneti (IoT) Komitesi
tarafından organize edildi. TTMD
Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, alanında uzman mühendisler
ve çok sayıda TTMD üyesi katılımcılar arasında yer aldı.
1,5 gün süren çalıştay süresince 5
temel konu üzerinde duruldu;
• Yarın ve Ötesi
• 3 Boyutlu Yazıcılar
• Dijitalleşme
• Akıllı Tasarım
• Akıllı Üretim + Akıllı Binalar
Çalıştayın amacı; hızla dijitalleşen
dünyamızda tesisat sektörü olarak
bu hızlı değişime adapte olmak ve
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
olarak bu ilerlemede öncü rol oynayıp, ihtiyaçları belirleyip üyeleri ve
diğer paydaşları ile gerekli çalışmaları yapmak ve desteği vermektir.

1. GÜN
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Birol Kılkış, yapılı çevrede
dijitalleşme başlıklı açılış konuşmasında Türkiye’nin dijital atılım

stratejisi raporuna değindikten
sonra bilgisayar teknolojisinde
dijitalleşmenin tarihsel adımlarından
bahsetti. Kılkış, tesisat mühendisliğinde, mimaride ve yapılı çevrede
dijitalleşmenin tarifi, kapsamı ve
öneminin netleştirilmesi gerektiğini söyleyerek; yerli Ar-Ge, yerli
otomasyon, yerli teknolojiye dayalı
yerli üretim çalışmaları gibi konulara
dikkat çekti.
Açılışta konuşan TTMD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven
Çilingiroğlu ise dijitalleşme ile
birlikte sektörümüzdeki fırsatlar,
tehditlerin masaya yatırılacağını
belirterek geleceğin seyircisi değil,
tasarlayanı olmamız gerektiğini
söyledi. Konusunda uzman genç
mühendislerin oluşturduğu IoT

Komitesinin Yönetim Kurulu’ndan
çalıştayı düzenlemek için yetki
talep ettiğine ve organizasyonu
üstlendiğine değinen Sarven Çilingiroğlu gençlerin, “gönüllülük” usulü
ile “sorumluluk” almalarının çok
değerli olduğunu belirtti ve emeği
geçen herkese, özellikle de bilgi ve
tecrübelerini aktaran katılımcılara
teşekkür etti. Çilingiroğlu, konuşmasını TTMD tanıtım filmindeki
ifadeyle, “gelin geleceği birlikte
yaratalım” diyerek bitirdi.
TTMD 2018 Çalıştay’ ına destek
veren Rebii Dağoğlu; dijitalleşmeye
ve geleceğe yönelik süreçleri
yakalamanın önemine dikkat çekti.
Dağoğlu, sektörün nerede olduğunu
ve nereye gittiğini bilmesi gerektiğini, bunun da ancak farkındalık
OCAK - ŞUBAT 2019
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Karakuş, bu çalıştayda serbest
çağrışım ve tüm fikirlere açık olduklarını, bu sayede günün sonunda yol
haritasını belirleyeceklerini iletti.
Kahve molasının ardından “Yarın ve
Ötesi” konu başlığında bir sunum
yapan Prof. Dr. Macit Toksoy, bilim
adamları ve uzmanların rasyonel
verilere dayalı olarak öngördükleri
bir gelecekten bahsedeceğini ve
bunun endişe verici bilgiler içerdiğini
belirterek konuşmasına devam etti.

Yarın ve Ötesi – Konuşma Özeti;
sayesinde olabileceğini söyledi.
Nesnelerin İnterneti (IoT) Komitesinin bir araya gelme süreci ve çalışmaları hakkında bir sunum yapan
Komisyon Sekreteri Seçil Kızanlık
İskender, kuruluş amaçlarının kavramları netleştirmek ve farkındalığı
artırarak sektörümüzü elimizde
tutmak olduğunu söyledi.
İskender, komisyon olarak hedeflerinin sektörün ilgilileri ile beraber
teorik ve pratik bilgiler derleyip
eğitimler vermek ve tesisat sektöründe IoT çözümleri üzerine hizmetler sağlamak olacağını belirtti.
Komitesi adına bir diğer sunumu
gerçekleştiren Yalçın Katmer ise
yaşantımızın hızla değiştiğine ve
insanın bu değişime adapte olmak
zorunda olduğuna dikkat çekti. Katmer daha sonra, dijitalleşme, nesnelerin interneti, büyük veri, artırılmış ve sanal gerçeklik, endüstri 4.0
gibi kavramların tanımlarını yaparak
çalıştay katılımcılarını bilgilendirdi.
Nesnelerin İnterneti (IoT) Komitesi
Başkanı Nevroz Karakuş kısa bir
sunum yaparak çalıştayın işleyişi
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
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Her 18 ayda bilgisayar kapasitelerinin iki misline çıktığı, her iki
günde bir uygarlığın başlangıcından
2003 yılına kadar geçen sürede
ürettiği kadar dijital bilginin üretildiği, akıllı cep telefonlarının ve
internet bağlantılarının sayısının
çoktan milyarları geçtiği bir zaman
diliminde yaşıyoruz. Bilim ve bilişim
dünyasının zirveleri, 2025 yılındaki
bir bilgisayarın kapasitesinin 2013
yılındakinin 64 katı olacağını; ekonomide, iş dünyasında, toplumda
ve bireysellikte benzeri görülmemiş
paradigma değişimlerinin söz
konusu olduğunu; yaşama, çalışma
ve birbirimizle ilişki kurma tarzımızın kökten değişmesinin öngörüldüğünü, yaşadığımız zaman dilimini
tanımlarken bu kadar büyük vaatler
ve potansiyel tehlikeler içeren
başka bir dönemin daha önce HİÇ
olmadığını söylüyorlar;
• “Büyük veri algoritmaları özgürlüğü bastırdığı gibi toplumlar
arasında gelmiş geçmiş en derin
uçurumları yaratabilir.
• Tüm servet ve güç, üç beş seçkinin elinde toplanabilir.
• İnsanların büyük kitleler olarak
işlevsiz (ve işsiz) kalması söz
konusu olabilir.
• İnsanlar biyolojik kastlara ayrılabilir.
• Otoritenin insanlardan algoritmalara geçmesiyle dijital diktatörlüklerin önü açılabilir”.
Henüz başında olduğumuz çağı
şekillendiren olgu, özellikle bilgi
teknolojisindeki ve bu teknolojinin
etkilediği diğer teknolojilerdeki
gelişmelerin üstel (exponansiyel)

oluşu. Bu üstel gelişimin odaklandığı
geleceğin oyuncusu ise insan zekâsı
ile birleşmiş yapay zekâ; ‘Tanrıyı
oynama dürtüsü’ ile insanlar,
• kendi varlığından haberdar olan,
• kendisi öğrenmiş,
• öğrenmeye devam eden,
• hiç kimsenin bilmediği şeyleri
bilen,
• yeni fikirler üzerinde düşünebilen,
• yeni doğa kanunlarını keşfeden,
• tutarlı sohbetler yapabilen,
SÜPER YAPAY ZEKALI sistemleroyuncular yaratmak üzereler.
Kimi uzmanlara göre 2029’da, kimilerine göre 2045’de, kimilerine göre
yüzyılın sonunda ortaya çıkacak bu
oyuncuların yaratacağı tekilliğin
hayatımızı nasıl etkileyeceğini hiç
bilmiyoruz. Friedman Denklemlerinin geçerli olmadığı Büyük Patlama
anı gibi bu tekillik, “zamanda veya
uzayda, matematik ve yanında da
bizim anlama kapasitemizin çaresiz
kaldığı” bir nokta. Tekillik sonrasında, “insan ile makina ya da fiziksel olan ile sanal gerçeklik arasında
ayrım olmayacak”. Bu tekillik bir
cennet de yaratabilir bir cehennem
de. Elan Musk’a göre “Esas olarak
herkes Krypton gezegeninden ise
bu muhteşem. Ama sadece bir
kişi süpermen ise ve o süpermen
de Hitler kişiliğine sahip ise, büyük
sorunumuz var demektir”. Bilgisayar dünyasının gurularına göre
korkacak birşey yok, “makinaların
egemenliği ele geçirmesiyle ilgili
söylenen her şeyi unutun gitsin.
Gelecekte her ne olacaksa, yazgısı
bizim elimizde.’’ diyorlar. Ancak
doğrusal düşünme alışkanlığında
olan insanların gelecek için nasıl bir
el tutacakları şüpheli. Tekillik öngörüsü yeni değil; 1958’de John von
Neuman “Teknolojinin durmaksızın
ivmelenen ilerlemesi....türler tarihinde, toplumsal yaşamın bildiğimiz
biçimiyle devam edemeyeceği bir
tür temel tekilliğe doğru yaklaşıyor
gibi görünmektedir” öngörüsünde
bulunmuş. 21. Yüzyıl’ın başı bu
tekilliğin ayak seslerinin duyulduğu
yıllar. Sonuç olarak nasıl baş edileceği henüz belli değil ama yapay

zeka – biyoteknoloji – nanoteknoloji
alanlarındaki gelişmeler ya insanoğlunu kontrol edecek, ya da, biz bu
teknolojileri kontrol ederek tüm
insanlık için daha mutlu bir dünya
yaratacağız.
Bireyler ve kurumlar olarak bize
düşen şey, hiç vakit kaybetmeden
dijitalizasyon konusunda olan
gelişmeleri on-line takip etmemiz,
gelişmelerin bir parçası olmamız ve
nihayet söz konusu dönüşüm için
kendi DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK PLANLARI’mızı yapmamız. Aksi
halde hiç mutlu olmayacağımız
İKİNCİ EL GELECEĞE uzanabiliriz.
Çalıştayın ilk gününde son sunumu,
iklimlendirme sistemlerinde 3
boyutlu eklemeli üretim uygulamaları başlığıyla Dr. Ziya Haktan
Karadeniz yaptı. İlk olarak üretim
teknolojilerinin geçmişi ve kavramların tanımları hakkında bilgi

veren Karadeniz; bu teknolojinin
hassasiyet, hız, verimlilik, maliyet
ve dönüşüm gibi aşamalarını anlattı.
Daha sonra 3 boyutlu eklemeli
üretim ve mekanik tesisat alanında
son gelişmeleri aktaran Karadeniz,
bütünleşik tasarım ve 3 boyutlu
bina inşa örnekleri vererek yakın
gelecekte bu yöntem ile yerinde
bütünsel bir yaklaşımla binaların
üretileceğini söyledi.

İklimlendirme Sistemlerinde 3B
Eklemeli Üretim Uygulamaları –
Konuşma Özeti;
Kesme ve birleştirme olarak tanımlanabilecek günümüz üretim teknolojisinin getirdiği tüm kısıtlamalar,
üç boyutlu (3B) eklemeli üretimin
gelişmeye açık yapısıyla yakın gele-

cekte ortadan kalkacaktır. Çünkü
teorik olarak eklemeli üretim “atom,
atom” üst üste ekleme temeline
yakınsamaktadır. Endüstrinin her
alanında bileşen ve sistemlerin
üstün performanslarda ve bilinen
çözümlerin (alışılagelmiş geometrilerin) dışındaki yapılarda üretimi,
3B eklemeli üretime uygun tasarım
ve üretim yaklaşımları ile mümkün
olacaktır. Geleceğin dünyasında
endüstriyel taşımanın ana yükünü,
mamuller ya da yarı mamuller değil,
üretimde kullanılacak üç boyutlu
yazıcılar ve bunların kullanacağı
malzemeler oluşturacaktır. Söz
konusu endüstriyel dönüşümün
10-30 yıl arasında değişen bir
zaman diliminde tamamlanacağı
öngörülmektedir.
3B eklemeli üretimin önemli ölçüde
etkileyeceği alanlardan bir tanesi
yapı-bina endüstrisidir. İklimlendirme sektöründe, tüm bileşen
ve sistemlerin 3B eklemeli üretim
teknolojisi ile sayısal-dijital fabrikalarda üretilmesi, hatta bu bileşen ve
sistemlerin bina kabuğu ile birlikte
eş zamanlı olarak yerinde üretilmesi
mümkündür. Bu alandaki öncü çalışmalar 2004 yılında ABD’de ortaya
çıkmış ve doğal afet, savaş vb.
acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine
hızlıca konut üretebilmekten, Mars
kolonilerinin kurulumunda çalışacak
sistem tasarımına kadar geniş bir
alanda uygulama önerileri sunulmuş
ve prototipler imal edilmiştir. İşlevsel ilk örneklerden olan dünyanın ilk
3B eklemeli üretim yöntemiyle basılan apartman binası 2015 yılında
Çin’de inşa edilmiştir. 2016’da
ise 3B eklemeli üretim yöntemi ile
Dubai’de bir ofis inşa edilmiştir.
Bu örneklerde, mekanik tesisat,
atık su tesisatı vb. bina bileşenleri
geleneksel yöntemlerle üretilerek
binaya bağlanmışlardır. Yapı-bina
endüstrisinde 3B eklemeli üretim
yönteminin kullanıldığı örnekler her
geçen gün artmaktadır. Bu yapıların
bazıları deneysel çalışma amacıyla,
bir kısmı ütopik ortak yaşam alanları
olarak, bir kısmı ise farklı amaçlar
için oluşturulan tamamen işlevsel
yapılar olarak tasarlanmış ve/veya
üretilmişlerdir.
Kısa zaman önce ortaya atılan
“Dijital Olarak İnşa Edilmiş Binalar”

(Digitally Fabricated Buildings)
kavramı; Mimarlık, Mühendislik,
İnşaat sektörleri ile işletme sahipleri için yeniçağın eklemeli üretim
çağı olacağını ve bu değişime ayak
uydurabilmek için kullandığımız
mühendislik yaklaşımlarının yenilenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu alanda eklemeli üretimin “bir
sonraki en büyük adım” olma
potansiyeline sahip olduğunu belirtilmiştir. Bu adımı atabilmek için,
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektör temsilcileri arasında eşgüdümün
sağlanması, “yapı bilgi modellemesi
(BIM), parametrik iş akışı modellerinin geliştirilmesi ve bütünleşik yapı
elemanları mühendisliği” alanlarının
yakın gelecekte önemli araştırma
ve uygulama konuları olması
beklenmektedir. Yeni mühendislik
yaklaşımları, bina inşa elemanları,
sıhhi tesisat, HVAC, elektrik tesisatı
vb. unsurlar için doğadan ilham alan
özgün (serbest) tasarımları içerecektir. Bu tasarımların üretilmesi
geleneksel yaklaşımlarla mümkün
olamayacaktır.
3B eklemeli üretim yönteminin
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektörleri özelinde de üretimde birincil
yöntem olacağı, bu dönüşümün üç
aşamada gerçekleşeceği öngörülmektedir. İlk aşama olarak ısı değiştiriciler gibi 3B Bileşenlerin Üretimi
(3B-BÜ) ve ardından bu bileşenlerin
oluşturduğu 3B Cihazların Üretimi
(3B-CÜ) son aşama olarak da
bütünleşik tasarım teknolojisi ve
3B Bina İnşası (3B-Bİ) olmak üzere
3 aşamada gerçekleşeceği düşünülmektedir. Piyasa beklentileri ve
teknolojik öngörüler doğrultusunda
bütünleşik tasarım için gerekli
olan, üretim yöntemi ve tasarım
yöntemi açısından yakın gelecekte
oluşacak ihtiyaçları karşılayabilecek
bir mekanik tesisat bileşeni tasarımı önemli bir çalışma alanı olarak
görülmektedir. Ancak bu alanda
henüz çok az çalışma bulunmaktadır. 3B eklemeli üretim sektörünün
gelişmesiyle birlikte tasarım kısıtları
ortadan kalkmakta ve Mimarlık,
Mühendislik ve İnşaat disiplinlerinin
bütünleşik tasarımlarda buluşmaları
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Şehirleşmenin ve planlı yapılaşmanın
ülkemizde daha önemli hale geldiği
OCAK - ŞUBAT 2019
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bu dönemde, HVAC sistemlerinin
klasik tasarımların ötesinde mimari
ile bütünleşik ve estetik üretilmesi
mümkündür. Bu noktada, 3B eklemeli üretim tasarımın estetik ve
sistemin daha verimli hale gelmesini
sağlarken, üretimde kullanılacak
farklı malzemeler sayesinde maliyetler azaltılabilecektir.
Bu süreçte iklimlendirme sistemlerinin de yeni üretim yaklaşımına
adapte olacak şekilde değişmesi
gerekecektir. 3B eklemeli üretim,
ilgili tasarım teorisinin ve araçlarının
geliştirilmesi ile birlikte, yerinde ve
zorunlu geometrik formların dışında
üretim olanakları sağlayarak günümüz endüstri üretim formlarının
yerini alacak ve değer zincirlerini
önemli ölçüde etkileyecektir.

araçların şantiye içinde gezerek
kontrol sağladığını ve bu sayede
takvim, bütçe, plan gibi aşamaları
takip edebilecek teknolojilerin
üretildiğini belirterek bunun ciddi
anlamda insan tasarrufu anlamına
geldiğini aktardı. Konuşmacı son
olarak değişimin çok hızlı ilerlediğini
ve 10 sene sonrasını hayal etmekte
zorlandığını söyledi.

cılar vasıtasıyla yakın gelecekte
bilgisayarların klavyeleri, fareleri ve
ekranları ortadan kalkarak tasarım
işinin tamamen beyinde bitirilmesi
ve bunun da yazıcıdan üretilmesinin
mümkün olacağı görünüyor.
Ancak yine de yapay zeka ve yapay
zeka kullanan robotlardan çok da
korkmamıza gerek yok, neticede
onları elektrikle buluşturan insanoğlu ne zaman fişi çekeceğini
de bilecektir. Bu tür sınırlamalar
konusunda hali hazırda gelişmiş
ülkelerde bazı protokoller oluşturulduğu yönünde bilgi paylaşımları
yapılmaktadır.

2. GÜN
Aranın ardından geçilen ikinci oturumda Orhan Gürson tasarımcıların
gözünden son 30 yıldan nereden
nereye gelindiğini anlatan “Akıllı
Tasarım Dijital Proje” başlıklı bir
sunum yaptı.

Akıllı Tasarım – Konuşma Özeti;

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
Çalıştayı ikinci günüde ilk olarak
davetli konuşmacı Serdar Kuzuloğlu, Dijitalleşmeye Giriş başlıklı
sunumunda, teknolojinin hayatımıza
giriş hızına dikkat çekerek insanların
bu sürece ne kadar çabuk adapte
olduğunu anlattı. Evlerde kullanılan
otomasyon sistemleri ve yeni teknolojiler, yapay zekalı iklimlendirme
kontrol ünitelerinin tarihi hakkında
bilgiler veren Kuzuloğlu, tesisat
sektörünü yakından ilgilendiren
gelişmeleri anlattı.
3 Boyutlu yazıcılar ile neredeyse
24 saatte bir ev inşa edilebildiğini
söyleyen Serdar Kuzuloğlu, zaman
içinde maliyetlerin düştüğünü ve bu
tarz evlere erişimin daha kolay hale
geleceğini vurguladı. Kuzuloğlu,
yapı denetiminde bile basit robot
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Son 30 yılda tasarımların dijitalleşmesi ile daha hızlı, daha güvenilir
ve daha kolay depolanabilir bilgileri
kullanmaya başladık. İnsan gücünün
daha farklı kullanımına imkan verecek tasarım yazılımları sayesinde
bazı maddi hataların kontrolü
kolaylaştığı gibi şantiyelerde uygulama aşamasındaki fire ve zaman
kayıpları da azaldı. Bunun yanında
tasarımların 3 boyutlu yapılamaya
başlanmasıyla görsel sunumların
kalitesi ve beğenilirliği arttı. Aslında
bu da başka bir riski göz ardı etmemize sebep oldu ki şu anda yaşadığımız süreçte benzer sorunlarla
karşılaşmamızın temel sebebi de
görsel sunumların arkasında kalan
temel mühendislik yoksunluğudur.
Yakın gelecekte yazılımların bunları
da süzerek gerekli düzeltmeleri
veya uyarıları yapacağını beklemek
gayet mantıklıdır.
3 Boyutlu tasarımların üretilmesi
aşamasında insan düşüncesini
okuyabilen yazılımların kullanılmaya
başlaması ile yine 3 boyutlu yazı-

Öğleden sonra geçilen ilk oturumda
“Akıllı Üretim ve Akıllı Binalar” konu
başlıklı sunumunda Murat Kurtlar,
hızlı değişen dünyada mega trendler hakkında bilgiler aktardıktan
sonra yapay zeka, bulut depolama,
blockchain ve IoT network sistemlerine değindi.
Dijital transformasyonda şehirler
için akıllı çözümler ve şehir planlamayı anlatan Kurtlar, enerji alanındaki uygulamalar sayesinde belirli
oranlarda tasarruf sağlanabildiğine
dikkat çekti.

Akıllı Üretim & Akıllı Binalar –
Konuşma Özeti;
Endüstri 4.0, öncelikle üretimde bir
hattın, ardından bir fabrikanın ve
uluslararası üretim ağının, lojistik
süreçlerinin dönüşümüyle devam
eden ve sonuçta tüm tedarik
zincirinin birbiri ile bağlı bir ağın
parçası olmasını sağlayan bir süreçtir. Endüstri 4.0’ın temel olarak 3
hedefi var: 1- Ekonomik büyüme,
istihdam ve sosyal istikrar, 2- Kalıcı
değer ve iş güvenliği, 3- Daha
fazla verimlilik ve yüksek yaşam

standardı… Endüstri 4.0 ile fiziksel
parça, araç, insan ve makinelerin
internet üzerinden birbirleriyle
iletişimde olmasının ve bu sayede
üretimdeki çevrim zamanının azaltılması ve kaynakların daha verimli
kullanılması sağlanmış olacak.
Bugün baktığımızda insanlar birbiriyle bağlı, insanlar makinelerle
bağlı, makineler birbiriyle bağlı…
Hayatımızın her alanında bir
değişim söz konusu. Bu değişimin
sanayi için de kaçınılmaz duruma
gelmesinin öncelikli sebebi, herkesin
kendisine özel ürünler istemesi ve
bunu hemen talep etmesidir.
Bunu biraz daha açacak olursak,
giderek birbirine bağlanan bir
dünyada, insanlar, teknolojilerden
günlük yaşamı daha basit, daha
rahat ve daha emniyetli hale getirmesini bekliyor. Daha da önemlisi,
teknolojilerin bireysel ihtiyaçlarına
özel olarak tasarlanmasını istiyor.
4. Sanayi Devrimi yani Endüstri 4.0
da tüketicinin istediklerini, taleplerini üretime yansıtıyor.
Önümüzdeki yıllarda, yenilikçi
çözümlere olan talep artarak
devam edecek. 2020 yılı itibarıyla
global Nesnelerin İnterneti (IoT)
pazarının Endüstri 4.0’ı da kapsayacak şekilde yaklaşık 250 milyar
dolara ulaşması bekleniyor.
Çalıştay 70 kişilik katılım ile 7 ayrı
masada 3 temel konu başlığı üzerinde duruldu. Her bir masa Dijitalleşme, Akıllı Tasarım, Akıllı Üretim
& Akıllı Binalar konularının hepsini
moderatörler eşliğinde tartıştılar.

Her bir masada akademisyen,
tasarımcı, üretici, malzeme tedarikçisi ve uygulayıcı firmaların yer
aldığı katılımcılar her bir konu için
sunumları dinledikten sonra kendi
masalarına geçip ilgili konu üzerinde
fikirlerini yazdıktan sonra en çok
oyu alan fikirler belirlendi.
İkinci günün sonunda yapılan
değerlendirme oturumunda, Komisyon Başkanı Nevroz Karakuş tüm
çalıştay katılımcılarından gelen geri
bildirimler doğrultusunda bir değerlendirme sunumu yaptı. Çalıştay
sırasında ortaya çıkan yorumlar,
öneriler aşağıdaki gibidir.

daha hızlı ve kolay proje üretilebilmesini sağladı. İnternet, cep
telefonu ve bilgisayar sayesinde
çevrimiçi (Online) toplantıların
zamanı etkili ve verimli kullanabilmemiz ve dijital ölçüm araçlarının
faydaları ve otomasyonun getirdiği
faydalar değişen temel unsurlardan.

1.2. Sizce Türkiye Dijitalleşmede
Dünyanın neresinde?
Ülkemiz genel olarak dijitalleşmede
dünya ile paralel hareket etmektedir (Telekomünikasyon, oyun
yazılımları, sosyal medya v.b.).
Sektör olarak dijitalleşmeyi yakından takip etmeli, bilgi birikimimizi
artırma yönünde çalışmalar yapmalıyız.

1.3. Dijitalleşme iklimlendirmeyi
nereye götürecek? Bunlar için neler
yapıyoruz?
Beklentileriniz ve kaygılarınız
nelerdir?

1. DİJİTALLEŞME
1.1. Şu anda kullandığımız dijital
araçlar/ekipmanlar nelerdir? Neler
değişti?
Sektörümüzde değişen ana cihaz
ve ekipmanların, gelişen teknolojiyle
bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar destekli çizim programlarıyla

MASA RENGİ ÇALIŞTAY
MODERATÖRÜ

ÇALIŞTAY MODERATÖRÜ

Mavi

Seçil KIZANLIK İSKENDER

Kırmızı

Görkem KIZILTAN USTALI

Yeşil

Erdem Can PAMUKÇU

Sarı

Oğuz YAZ

Mor

Zafer DÜŞÜNMEZ

Beyaz

Çağlar ŞAKAKLI

Siyah

Yalçın KATMER

Bireysel konforun daha fazla artacağı, daha fazla veri işleneceği,
yapay zeka ve sensörlerin gelişimi
ile daha verimli sistemler olacağı
düşünülmektedir. Enerjide dışa
bağımlı olan ülkemizin bu konudaki
gelişmelerden azami faydalanması
gerekmektedir. Binalardan bilginin
daha kolay toplanabilmesi, geçmiş
ve anlık verilere bağlı olarak yapay
zeka kullanımının artmasıyla da
daha sağlıklı analizler yapılabilecek
ve sistem tasarımında optimizasyon
sağlanacağı gibi farklı disiplinlerle
de birlikte çalışma ortamı artacaktır
(bütünleşik tasarım).
Genel kaygı ise bilgi güvenliği ve
ürün yaşam döngüsünün kısalmasıdır. Endüstri 4.0’ın yakından takip
edilmesi, sektör temsilcilerinin
(STK’lar) bu konuda daha aktif
olması genel beklentiler arasındadır.
Dijitalleşmenin birçok mesleği
ortadan kaldıracağının konuşulduğu
günümüzde, mesleğimizin ileride
de varlığını ve önemini koruyacağı
düşünülmektedir. Mesleğimizde
elektromekanik bilgisinin revaçta
olacağı, yazılım ve otomasyonun
önem kazanacağı görülmektedir.
Dolaysıyla biz mühendislerin bu
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yönde kendimizi geliştirmemiz
gerekmektedir. Mesleğimizin değişimi ve evrilmesi sürecinde, Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği’nin bu
süreçdeki rolü; Makine Mühendisleri
Odası, üniversiteler ile ortak çalışmalar yaparak çalıştay, sempozyum
ve eğitimler düzenlemeli. Ayrıca
Ar-Ge merkezi kurulmasında gerekli
kaynakların sağlanmasında yardımcı
olmalıdır. Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği, üyelerinin dinamiğini
kullanarak yurtdışını yakından takip
etmelidir.

2. AKILLI ÜRETİM
2.1. Akıllı üretimin sektörümüze
faydaları nelerdir? Nelerin
değişeceğini düşünüyorsunuz?
Karşılaşabileceğiniz muhtemel
zorluklar nelerdir?
Akıllı üretimin en büyük faydalarından bir tanesi küresel ısınmanın
yavaşlatılması olacaktır. Daha mikro
bazda yapılan yaklaşımlarda stok
maliyetlerinin düşmesi, fire miktarının azalması, enerji maliyetlerinin
düşmesi, arıza kaynaklı iş kesintilerinin azalması, lojistik süreçlerinin
kısalması tarafımıza sağlanan
faydalar arasında görülmektedir.
Dolayısıyla enerji ve veri analisti
ihtiyacı artacaktır. Bir yandan hata
payı azaltılıp, terzi usulü üretim
dolayısıyla ürün çeşitliliği artacak,
küçük mekanlarda daha çok üretim
daha az işgücüne ihtiyaç duyulacaktır. Hatta kimi fabrikalarda hiç
insan çalışmayacak buna rağmen
üretim adetleri artarken, maliyetler
düşecektir. İlk yatırım maliyeti artacak, işletme maliyeti azalacaktır.
Üretim sürecinde makinelerin ya
da robotların ayarlanabilme, programlanabilme, kontrol edilebilme
yetenekleri artacaktır dolayısıyla
geriye dönük takip etmek mümkün
olacaktır.
Sektörümüzde ise tasarım kriterlerinin, son kullanıcıya ulaşma yöntemlerinin, uygulama ve kullanım şekillerinin değişeceği öngörülmüştür.
Bunun sonucunda güvenlik kaygıları
azalacak, konfor şartları ve standartlar artacaktır. Gittikçe karmaşık
hale gelecek uygulamalar sonucu
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kullanıcı problemleri oluşabilir, daha
yoğun rekabet koşulları dolayısıyla
fayda girdilerimizin minimize olması
riski mevcuttur.
İnsan doğası gereği, üretim alışkanlıklarından vazgeçmenin zor olacağı
(Değişim yönetimi) ve var olanın
devam ettirilmeye çalışılacağı dile
getirilmiştir. Gene aynı yaklaşıma
göre üretim şeklini tamamen değiştirmek için önce düşünce şeklini
değiştirmek gerekmektedir. Çalışanlar değişime direnç gösterecek ve
iş kaybı kaygıları oluşacaktır. İnsan
işçi kullanımının azaltılması avantaj
olarak görülmektedir. Bu yaklaşıma
göre iş kazalarının azalacağı ve
insan kaynaklı verim kaybının olmayacağı düşünülmektedir.
Bizim ülkemiz için en önemli
problemin yatırımların finansmanı
olduğu, birçok katılımcı tarafından
kabul görmüştür. Bu yerli firmaların
kaynak yetersizliği dolayısıyla kaybolmasına neden olabilir. Know-how
ve teknolojik altyapı eksikliği problemi çözülmelidir. Mesleğimizde,
iş tanımlarının değişeceği ve yeni
iş kollarının açılacağı düşünülüyor.
Kullanılan ekipmanları ve yazılımların yerini yenileri alacaktır. Sensör
teknolojileri ve IoT adaptasyonu
sonucu büyük veri analizinin önemi
artacaktır. Öte yandan, toplanılacak
büyük verinin işlenmesinin ve sonuç
üretilmesinin de kolay olmayacağı
çıkarımlar arasında mevcuttur.

2.2. İklimlendirmede akıllı bina
deyince ne anlıyoruz? Akıllı binalar
için hangi çalışmalar yapılabilir?
Konuyla ilgili TTMD’den beklentileriniz nedir?
Akıllı binaya iki farklı tanım getirilebiliriz:
“Yaşayan insanların konfor ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını
öğrenir, dolayısıyla konfor ve enerji
verimliliğini insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi çözümleri ile
dengeler. Bir yandan bina içindeki
ihtiyaçları ve dış etkenleri algılar,
yorumlar, aksiyon alır diğer yandan
aksi istense de minimum konfor
şartlarında hizmet verir.” “Elektromekanik sistemlerin kontrol edildiği,
parametrelerin gerekli şekilde

değiştirildiği, enerji tüketimlerinin
cihaz veya sistem bazında izlenip
raporlandığı, cihazlar için bakım
ve arıza kestirimlerinin yapıldığı,
şehir, ulaşım ve bina sakinleri ile
iletişim içinde olan binalar akıllı
binadır.” Hemfikir olunan ortak
noktalar; kullanımın ve yönetiminin
kolay olacağı, odak noktasına insan
konforunu koyması gerektiğidir.
Peki, akıllı binalar için hangi çalışmalar yapılmalıdır? Örnek akıllı bina
çalışmaları analiz edilmeli, tüketici
talepleri öğrenilmeli, başka sistemler ile entegre olmalıdır. Genel
bir yaklaşımla; çok iyi bir internet
altyapısı bölgelere kurulmalı, şehir
ve binalar sensörler ile donatılmalıdır. Belli ortak merkezler kurulup
değerlendirme yapılmalıdır.
Akıllı binalar temelde konfor ve
enerji verimliliği ana fikri üzerine
inşa edilir.
Yatırımcıların konuyla ilgili farkındalığı artırılmalıdır. Ayrıca bu sistemlerin uygulanmasını teşvik edecek
teşvik programları hazırlanmalıdır.
Sonrasında da bu uygulamaları
zorunlu kılacak yönetmelikler hazırlanmalıdır. Bunun sonucunda her
türlü menkul kıymetin ortak kabul
görecek değeri oluşabilecektir.
TTMD’den dünyada yapılan uygulamaları inceleyip, sunması, bilgi
havuzu görevini üstlenmesi ve
ortak çalışmaları yönetmesi beklenmektedir. Endüstri 4.0 vizyonu
için bir dosya oluşturması talep
edilmiştir. Web sitesinde Endüstri
4.0 platformu kurulabilir, trendler
online takip edilebilir ve daha fazla
eğitim verilebilir. Yürütmeyi etkilemeli, ulusal standartlara götürecek
strateji çalışmaları yapmalıdır. Aksiyon olarak aşağıdakiler önerilmiştir:
- Regülasyonlar gözden geçirilip,
altyapının ve tüm paydaşların değişime hazır hale getirilmesi, bunu
takiben devletin teşvik ve zorunluluk politikalarının güncellenmesi
- Globalde gelişmelerin takibi için
üyelerinin dinamiği kullanılmalı,
“Dış ilişkiler komisyonu” ile dünya
üzerinde takip sağlanarak, yetkin
kişiler uluslararası sempozyumlarda
konuşturulmalı
- Çalıştaylarla hedef belirleyip strateji geliştirilmeli
- Yurtdışında belgesellere konu olan

kendi enerjisini üreten, atıklarını
toplayıp yeniden değerlendiren
akıllı bina sistemlerinden bir tanesini
tasarım ekibi ile anlaşıp ülkemizde
sunum yapması için davet etmek
- Eğitim ve bilgilendirmeler bu
konulara odaklanabilir, her disiplin
için ayrı bir çalışma grubu kurulabilir
(tasarımcı-üretici-uygulayıcı-satıcıakademisyen) Akıllı bina özelinde
öncelikle çalıştayı takiben “Akıllı
Bina” tanımının yapılması ve bu
binada bulunması gereken asgari
özelliklerin belirlenerek farkındalığın
artması için bu çalıştayın devamının
getirilmesi beklenmektedir. Bunun
için bir komite oluşturulabilir
denmektedir. TTMD “Akıllı Bina”
sertifikası verebilecek düzeyde
gerek şahıs bazında, gerekse kamu
nezdinde gerekli yetkinliği tesis
edecek çalışmalara başlamalıdır.
Dernek akıllı bina için bir deklarasyon yayınlayıp akıllı bina için
beklentilerini belirlemeli ve teşvikler
için devleti zorlamalıdır. Standartları
düzenlemek ve eğitimler vermek
derneğin ana sorumluluklarından
olmaktadır.

3. AKILLI TASARIM
3.1. Akıllı tasarım nedir? İdeal akıllı
tasarım nasıl olmalıdır?
Akıllı tasarım; mimari, statik,
mekanik ve elektrik tesisatında
kullanılan malzemelerin her yönüyle
değerlendirilebildiği bütünleşik
tasarımdır. İhtiyacı en ekonomik ve
hızlı bir şekilde çözerken hem bina
yapım disiplinleri arasında otomatik
entegrasyonu sağlayan hem de
enerji tüketim değerlerini azaltarak
çevreye duyarlı olan tasarımdır.
Tasarım aşamasında, tasarımcı,
yatırımcı, uygulayıcı ve kullanıcının
bir arada çalışarak; ihtiyaçlar ve
çözümlerin hep birlikte belirlendiği
tasarımdır. Bununla birlikte üretim
aşamasına geçilmeden binanın sürdürülebilirliği için simüle edilebilen
tasarımlardır. Yani bir yapı fiziksel
olarak inşa edilmeden önce simülasyon yoluyla kurulup gerekli bütün
fizibilite çalışmaları bu simülasyon
üzerinden yapılıp, yapılması planlanan tüm değişiklikler önce sanal

olarak yapılan tasarımlardır.
İdeal akıllı tasarım yukarıdaki akıllı
tasarım tanımına ilave olarak; kullanıcı taleplerini ve ihtiyaçlarını öğrenen, kişiye özel konfor şartlarını
değişen koşullara göre cevap verecek şekilde kendini adapte edebilen
olmalıdır. Tasarımın ilk aşamasında
yer alan tüm disiplinlere ilaveten
Kabul, İşletmeye Alma, Kontrol
(KİK) firmalarının da çözüme ortak
olduğu, yapının işletme süresi
boyunca da enerji ve CO salınımlarının analizlerinin yapıldığı, enerji kaynaklarını akılcı yöneterek raporlama
yapılabilen tasarımdır. Son kullanıcı
için kullanımı ve işletilmesi kolay
ayrıca bakım maliyetleri de düşük
olmalıdır.

3.2. Akıllı tasarıma giden yolda
neler yapmalıyız? Beklenti ve
ihtiyaçlarınız nelerdir? Sektör
paydaşları işin neresinde olmalı?
Akıllı tasarıma giden yolda atılması
gereken temel adım; öncelikle
sektörel değişimin farkındalığını
yaratmalıyız. Değişime açık ve değişime ayak uyduran tüm disiplinlerin;
tasarımcıların, danışmanların, müteahhitlerin ve üreticilerin sorumluluk
bilinciyle eğitim, ar-ge çalışmalarının
ve ilgili standartların oluşturulmasında aktif rol almasını sağlamalıyız.
Teknolojik körlüğü engelleyecek
sorgulama zihniyeti geliştirip
hatta tasarımın ilk nedenlerine inip
yeni kaldıraçları kullanarak dünya
çapında değişimleri yakından takip
edip dijital programları kullanabilen
işgücü yetiştirmeliyiz.
Eğitim alanında üniversiteler ile
birlikte çalışarak ilgili yazılım yapabilen tesisat mühendisleri yetiştirilmesi ve gerekli laboratuvarların
kurulmasını, üretim alanında kamu
kuruluşları ile birlikte çalışarak devletten gerekli desteğin alınmasını
sağlamalıyız. Birçok platformda bir
araya gelerek sektörün ortak bir dil
ile yazacağı standartları belirleyip
bu standartların uygulandığının
takibini etkili bir şekilde yapmalıyız.
Üreticiler bütün ürünleri dijitalleştirerek BIM’in aktif olarak kullanılması
sağlanmalı hatta kendi simülasyon
programlarımızı geliştirip ileriye

dönük ihtiyaçlarımızı kendi geliştirdiğimiz simülasyonları kendimiz
güncelleyerek dijitalleşmenin sektör
olarak öncülerinde yer almalıyız.
TTMD ve MMO birlikte çalışarak
güvenli bulut bilişimi ve büyük veri
hizmeti sağlayabilmeli. Bu sayede
bütün verilerin güvenli bir kaynakta
tutulup analiz edilerek anlamlı
bilgilere dönüştürülüp, olabilecek
hatalar öngörülüp bakım süreçleri
kolaylaştırıp üretim maliyetleri
düşürülebilir. Ayrıca akıllı montaj
teknikleri geliştirilerek çok daha az
hata ile hızlı ve daha sağlam üretimler yapılmış olur.

SONUÇ
Çalıştay sonrasında çalışılacak en
önemli 5 başlık
1) Dijitalleşme teknolojileri, yazılım, otomasyon, elektromekanik
alanlarında sektörel farkındalığın
artırılması için eğitim çalışmalarının
yapılması.
2) Akıllı binalar, büyük veri ve
üretimdeki dijital dönüşüm üzerine
vaka analizleri seminerlerinin organize edilmesi.
3) Kamu, Sanayi, TTMD ve
MMO’nun birlikte çalışarak, bütün
disiplinleri bir araya getirip, standartların ve teşvik programlarının
hazırlanması.
4) Kamu kuruluşları ve üniversiteler
ile iletişimde olup, ortak çalışma
alanları yaratılması.
5) TTMD web sitesinde dijitalleşme
ile ilgili kütüphane oluşturulması.
Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için
oluşturulacak çalışma grupları aşağıdaki gibidir;
1) Eğitim, vaka analizleri ve kaynak
oluşturma çalışma grubu
2) Kamu, üniversiteler ile iletişim ve
standartlar çalışma grubu
Çalışma gruplarına katılmak, katkı
koymak isteyenleri Dijitalleşme
Komitesi ile iletişime geçmeye
davet ediyor, tüm paydaşlarımıza
katıkıları için bir kere daha teşekkür
ediyoruz.
Not: TTMD İzmir 2018 çalıştayından sonra “Nesnelerin İnterneti
(IOT) Komitesinin” adı katılımcıların
isteği, komite üyelerininde Kabul
etmesiyle “Dijitalleşme Komitesi”
adını almıştır.
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ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Katı Oksit Yakıt Hücreleri ile Çevre Dostu Yolcu Gemileri

Gemi tasarımını optimize ederek ve dizel
motorlar yerine yakıt hücreleri kullanılarak,
yolcu gemilerinden kaynaklanan emisyonlar ve kirlilik önemli ölçüde azaltılabilir.
Bir EPFL (Ulusal Lozan Politeknik Okulu)
araştırmacısı, yolcu gemilerinin karbon
ayakizini ve enerji tüketimini azaltmak için
yakıt hücrelerine dayalı bir sistem geliştirdi.
Gemiler, ısıtma, elektrik, klima ve gemide
yaşamın çeşitli diğer ihtiyaçları için çok fazla
enerji kullanır. Çevre dostu olmalarını sağlamak için, EPFL’nin Endüstriyel Proses ve
Enerji Sistemleri Mühendisliği Grubu’ndaki
(IPESE) araştırmacı Francesco Baldi yeni bir
çözüm üretti: Şebeke Harici Uygulamalar
İçin Hibrit Depolamalı Katı Oksit ve Proton
Değiştirici Membran Yakıt Hücrelerine
Dayalı Bir Kojenerasyon Sistemi. Katı Oksit
Yakıt Pili, temelde, hidrojence zengin gaz ile
oksijenin birleşip su ve karbondioksit oluşturması ve bu kimyasal reaksiyon ile elektrik
akımı elde edilmesi ile çalışır, yani yakıttan
doğrudan elektrik üreten, elektrokimyasal
bir dönüşüm aygıtıdır. KOYH’ler (SOFC)
birbirlerine seri halde bağlanmış yığınlar
halinde kullanıldıklarında ortalama olarak
250 kW aşan güçlere ulaşır. Yakıt hücreleri,

gerekli yakıt ve oksitleyici akışı sağlandığı
sürece uzun süre çalışabilir Katı oksit yakıt
hücreleri (SOFC) gemiler için iyi bir seçim
haline geldi. Gerekli olan tek şey, uzun devreye alma süreleri için gerekli olan, sürekli
kullanımda olmalarından kaynaklanan
fazla enerjiye bir kullanım bulmaktı. Baldi;
kullanılmayan enerjiyi hidrojene dönüştürmek için EPFL’de geliştirilen bir sistemi
kullanarak enerjiyi depoladı. Böylelikle,
gemiler için özelleştirilmiş olan yakıt hücreleri, gemide tüketilecek olan elektriği ya da
daha sonra kullanmak üzere depolanacak
olan hidrojeni üretebilir. Baldi’ye göre, bu
konsept özellikle gemiler için çok uygundur.
Yakıt hücrelerinin avantajlarından biri, azot
oksitler ve partikül madde gibi diğer kirletici
maddeleri de üreten dizel motorun aksine,
yalnızca CO2 ve su üretmeleridir. Bu, onları
fosil yakıtlardan çok daha verimli ve çevre
dostu hale getirir. EPFL’de geliştirilen yakıt
hücreleri, en verimli dizel motor için bile
%50’ye karşı %75’e varan verime ulaşmıştır.
Tek dezavantajı, yakıt hücrelerinin geleneksel bir motor a nazaran on kat daha pahalı
olmasıdır. Ancak talebin artması fiyatları
düşecektir. Ayrıca, uzun vadeli maliyete
bakıldığında, geleneksel bir motordan
yalnızca %20-30 oranında daha yüksek
kalacaktır. Bu temiz yakıt türünü seçmek,
gemi operatörlerinin imajını yükseltecektir.
https://blog.frontiersin.org/2019/03/12/
fuel-cells-for-more-energy-efficient-cruiseships/

Metanotrofik Bakteriler, Metanı Geleceğin Yakıtı
Haline Getirebilir
Bilim adamları, metanotrofik bakterilerin metanı kullanılabilir yakıta nasıl
dönüştürdüğünü keşfetti. Metanotrofik
bakteriler (veya “metanotroflar”) metanı
okside eder ve metanole dönüştürür.
Bunu yaparken, yalnızca tehlikeli bir sera
gazını çevreden uzaklaştırmakla kalmaz,
aynı zamanda sürdürülebilir bir yakıt
yaratır. Ancak yıllardır, bilim adamları
bu bakterilerin bu karmaşık dönüşümü
nasıl gerçekleştirdiğini çözemedi. Şimdi,
Northwestern University Scientist’teki
disiplinlerarası bir ekip bu uzun süredir
devam eden gizemi ortaya çıkardı.
Bulguları, metanı kolayca kullanılabilir ve
sürdürülebilir metanole dönüştürebilen
insan yapımı katalizörlere olanak tanıyabilir. Keşif, metan-metanol dönüşümünden sorumlu olan enzimin, bu reaksiyonu
sadece bir bakır iyonu içeren bir bölgede
katalize ettiğini göstermektedir. Günü30
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müzün metan-metanol reaksiyonunu
katalize eden endüstriyel prosesleri,
muazzam basınç ve 1300 °C’nin üzerine
ulaşan sıcaklıklar gibi zorlu koşullar
gerektirir. Bununla birlikte, metanotroflar
reaksiyonu oda sıcaklığında zahmetsizce
yapabilir. Bu yüzden süreçlerini anlamak
çok önemlidir. Makalenin yazarları
Rosenzweig ve Hoffman; “Bu dönüşümü
bu ılıman koşullarda nasıl gerçekleştirdiklerini tam olarak anlayabilirsek, kendi
katalizörlerimizi optimize edebiliriz”
dediler. Çalışma Science dergisinde
yayınlandı.
Kaynak: www.interestingengineering.com

Japon Mühendisler Kendi
Kendini Onaran
Piller Geliştirdi

Oksijen redoks katmanlı bir oksit
malzeme (Na2RuO3), ile üretilen piller
kendisini onarabiliyor.
Bugün dünyamızın çoğuna güç sağlayan pil ve bataryalarda iki unsur çok
önemlidir: uzun ömürlülükleri ve kapasiteleri. Araştırmacılar sürekli olarak bu
iki yönü iyileştirmek için çalışıyor.
Bugün lityum-iyon ve sodyum piller
kullanılıyor. Her ikisi de güçlü piller
olmasına rağmen, tekrarlanan şarj etme
ve kullanma döngüleri, uzun ömürlülüğünü önemli ölçüde azaltabiliyor ve
zaman içinde depolama kapasiteleri
düşebiliyor. Tokyo Üniversitesi’ndeki
mühendisler, kendini onarabilen pilleri
tasarlayarak bu sorunu önlemeye
çalışıyor. Profesör Atsuo Yamada ve
ekibi sadece pillerin ömrünü uzatmakla
kalmayıp aynı zamanda daha yüksek
kapasitelerde depolama imkanı sunan
bir yenilik geliştirdiler.
Piller normalde metalik malzemeden
oluşur. Piller şarj edilip boşaldıkça, bu
tabakalar bozulmaya başlar ve depolama hataları oluşur.
Bu kusurlar, pillerin şarj etme ve saklama
kabiliyetini azaltır. Bu bozulmanın ardındaki sebep, malzemenin Van der Waals
kuvveti adı verilen zayıf bir kuvvetle bir
arada tutulmasıdır.
Bu kuvvet, şarj etme ve kullanma
sırasında pillere uygulanan gerilim ile
kolayca azaltılabilir. Bununla birlikte,
Yamada ve meslektaşları bu strese dayanabilecek yeni bir materyal tasarladı.
Oksijen redoks-katmanlı oksit (Na2RuO3)
malzemeden yapılan piller, yalnızca şarj
ve deşarj döngülerindeki bozulmayı
azaltmakla kalmıyor, gerçekte kendi
kendini tamir ettiğini de ortaya koyuyor.
Bunun nedeni, Na2RuO3’ün, Van der
Waals kuvvetinden çok daha güçlü
olan, colomb kuvveti denilen bir kuvvet
tarafından bir arada tutulmasıdır.
Kaynak: www.interestingengineering.com

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

Isı Pompası Sektörü, HP Forum 2019’da Buluşacak
15-16 Mayıs 2019 Brüksel
EHPA (Avrupa Isı Pompası
Birliği) tarafından düzenlenecek
HP Forum 2019, 15-16 Mayıs 2019
tarihlerinde Brüksel’de ısı
pompası alanının uluslararası
profesyonellerini bir araya
getirecek. HP Forum 2019,

Avrupa’da bir numaralı ısıtma ve
soğutma çözümü olarak ısı
pompası teknolojilerini sunmanın
yanı sıra yenilenebilir,
sürdürülebilir ve akıllı enerji
sistemleri için anahtar çözüm
sağlayıcı platform olacak.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 7. Teskon+Sodex Fuarı
17-20 Nisan İzmir
14. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve 7.
Teskon+Sodex Fuarı, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi tarafından 17-20 Nisan
2019 tarihlerinde MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde
düzenlenecek. Hazırlığına iki yıl
önce başlanan kongrenin taslak
programı yayımlandı. “Mekanik
Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”
ana temasıyla düzenlenecek
kongrede; “Akışkanlar
Mekaniği”, “Binalarda Enerji
Performansı ve Akıllı Binalar”,
“Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”,
“Simülasyon ve Simülasyon
Tabanlı Ürün Geliştirme”,
“Soğutma Teknolojileri” ve
“Termodinamik” olmak üzere

yedi tane sempozyum
düzenlenecek. Kongre
kapsamında ayrıca “Mekanik
Tesisatta Dijitalleşme”,
“Jeotermal Enerji”, “Yangın
Güvenliği Konusundaki Yeni
Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik
Yangın Korunum Sistemlerinin
Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”,
“Bina Performans Simülasyonları:
Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar”,
“CO2 Salımlarının Azaltılmasında
Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve
Ekserji”, “Mekanik Tesisatta Ses
ve Pasif Yangın Yalıtımı”, “Test
Ayar Dengeleme (TAD) //
Commissioning - Kontrol
İşletmeye Alma Kabul (KİK)” ve
“Tesisatlarda Sismik Koruma”
seminerleri de düzenlenecek.
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İklimlendirme Sistemlerinde Doğru
Cihaz Seçimi ve Enerji Ekonomisi
Hikmet DOĞAN1
Burak AKYAKA*2
1 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Ankara / hdogan@gazi.edu.tr
2 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara / burakakyaka@hotmail.com

Özet

Appropriate Device Selection and Energy Economy
in HVAC Systems

Bu çalışmada iklimlendirme cihazlarında enerji ekonomisinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Binalarda
tüketilen enerjinin %32’si iklimlendirme cihazları tarafından tüketilmektedir. Bu yüzden bu cihazların en uygun
verimliliklerde seçilmesi gerekmektedir. İncelemesi
yapılan bir hastanede kullanılan soğutma grupları ve fan
coil cihazlarının, daha yüksek sezonsal enerji verimliliğine (SEER) sahip cihazlar kullanıldığındaki yıllık işletme
maliyetleri arasındaki fark hesaplanmıştır. Soğutma
gruplarının yüksek verimlilikte cihaz kullanıldığındaki
oluşacak ilk yatırım maliyetini, yıllık enerji tasarrufu ile
4 yılda geri ödeyeceği hesaplanmıştır. Fan coil cihazlarında ise yine enerji verimliliği yüksek olan EC motorlu
fan kullanıldığında, AC motorlu fana göre ilk yatırım
maliyetini yapacağı enerji tasarrufu ile 9 yılda ödeyeceği
Net Bugünkü Değer yöntemi ile hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezonsal Enerji Verimliliği,
Soğutma Grubu, Fan Coil, Yıllık İşletme Maliyeti
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Abstract
This study aims to draw attention to the importance
of energy economy in air-conditioning devices. 32%
of the energy consumed in buildings is consumed by
air-conditioning devices. Therefore, these devices need
to be selected in the most appropriate efficiency. The
difference between the chillers and fan coils which
have standart efficiency used in a hospital and the use
of these units with higher seasonal energy efficiency
(SEER) was calculated. It has been calculated that
chillers will pay back the first investment cost in 4 years
when using high efficient chillers. In the case of fan coil
units, when the high efficient EC motorized fan is used
against AC motorized fan, when it was calculated by Net
Present Value method it will pay the first investment
cost in 9 years.

Keywords: Seasonal Energy Efficiency, Chiller, Fancoil,
Annual Operating Cost

önemli gündem maddesi olmuş ve önümüzdeki yıllarda
da olmaya devam edecektir.

1.GİRİŞ

Avrupa’da yapılan araştırmalara göre, tüketilen toplam
enerjinin yaklaşık %40’ı binalar (konut, hastane, iş yeri vb)
tarafından tüketilmektedir. Ticari binalarda tüketilen enerjinin %32’si iklimlendirme donanımları tarafından tüketilmektedir. Yani %40’ın da %32’si alındığında %12,8 olarak
iklimlendirme cihazlarının toplam enerji tüketimindeki
payı ortaya çıkacaktır. Bu oran iklimlendirme cihazlarındaki
enerji ekonomisini zaruri kılmaktadır.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, enerji tüketimi hızla
artmaktadır. Artan enerji tüketimi, enerjinin daha verimli,
daha elverişli kullanılması duyarlılığını meydana getirmektedir. Özellikle enerji ithalatı yapan ülkelerde bu gereklilik
büyük önem arz etmektedir.
En hızlı artan enerji tüketimlerinin başında da elektrik
enerjisi gelmektedir. Türkiye’de yıllık ortalama %5 civarında
bir elektrik enerjisi tüketim artışı olmaktadır.
Türkiye’nin 2018 yılı ilk yarısı itibarıyla elektrik enerjisi
üretim kurulu gücü 87 139 MW’a ulaşmıştır. Türkiye’de
2018 yılı ilk yarısı sonunda kurulu gücün kaynaklara göre
dağılımı; yüzde 32,0’ı hidrolik enerji, yüzde 26,4’ü doğal
gaz, yüzde 21,4’ü kömür, yüzde 7,7’si rüzgâr, yüzde 5,4’ü
güneş, yüzde 1,3’ü jeotermal ve yüzde 5,8’i de diğer kaynaklar şeklindedir [1].
Elektrik enerjisi ikincil enerji kaynağıdır. Yani elektrik
enerjisi Dünyada hâlihazırda var olan birincil enerji kaynakları tarafından üretilmektedir. Türkiye’nin birincil enerji
kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğu söylenemez,
bu nedenle Türkiye’nin enerji ithalatı oranı yüksektir. Türkiye’deki enerji ithalatının yıllara ve kaynaklara göre dağılımı
Şekil 1 ’de gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi
Türkiye’nin enerji ithalatı her geçen yıl artmıştır.

Enerji ekonomisi, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji ekonomisi, kullanılan enerji miktarının değil, ürün başına tüketilen enerji
miktarının azaltılmasıdır [4].
Sayılan bu sebeplerden dolayı, üretici firmalar, yeni teknolojilerin de katkısıyla, cihazların enerji tüketimi konusuna
odaklanmışlardır. İklimlendirme cihazlarındaki enerji
tüketiminin azaltılması sadece üretici firmaların önceliğine
bırakılmamış diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de
iklimlendirme cihazlarında tüketilen enerjinin verimli kullanımına yönelik birçok yönerge ve politikalar da üretilmiştir.
Örneğin Avrupa’da yürürlüğe giren ERP (Ecodesign) yönergeleri ile enerji tüketimine doğrudan veya dolaylı olarak
etki eden ürünlerin kullanılması noktasında, bazı sınırlar
getirilmiştir. Türkiye’de 2008 yılında yayınlanan ‘Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği’ ile binalarda sera gazı salınımının sınırlandırılması, ısıtma ve soğutma sistemlerinin
kontrolü ve çevrenin korunması hedeflenmiştir.
Dolayısıyla binalarda yüksek enerji tüketimine sebep olan
iklimlendirme cihazlarını sadece ilk yatırım maliyetleri ile
değil, enerji tüketimleri ve mevzuatlara uygunluğu açısından da değerlendirilmesi gerekir.
2. İKLİMLENDİRME
İklimlendirme, ısıl çevre mühendisliği olarak adlandırılan,
ısıl süreç ve sistemlerin kullanımı vasıtasıyla çevresel şartların kontrol edilmesi bilimi ve uygulamasıdır [5].

Şekil 1. 1990-2014 Türkiye Enerji İthalatında Kaynakların Miktarı [2].

Artan enerji tüketimi ile enerji kaynaklarının rezervi kritik
noktalara gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar rezerv
miktarlarına göre, tüketimin aynı artış oranı ile devam
etmesi durumunda kömürün 114 yıl, doğalgazın 53 yıl,
petrolün 51 yıllık ömürleri kaldığını göstermektedir [3].
Bu sebeple yakın tarihte enerji ekonomisi ülkelerin en

Bir başka deyişle iklimlendirme; başta havalandırma olmak
üzere; ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma ile istenilen iç ortam hava şartlarına ulaşılması işlemidir. Bu işlemi
yerine getiren sisteme ‘iklimlendirme sistemi’ denir. Sistemin en önemli öğesi havadır. Bu yüzden iklimlendirilecek
havanın fiziki ve termodinamik özelliklerini iyi analiz etmek
gerekmektedir.
Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, iklimlendirmenin
başlangıcı 1911 yılında Willis Haviland Carrier tarafından
psikrometrik diyagramının hazırlanması olarak kabul edile-
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bilir. Bu diyagramlar hâlâ iklimlendirme endüstrisinde ana
hesaplamaların temelini oluşturmaktadır.
Endüstriyel binalarda (hastane, alışveriş merkezi, fabrika
gibi) enerji tasarrufu, tasarım aşamasındaki en önemli
değişken olmalıdır. İklimlendirme cihazlarının toplam
enerji tüketimine oranı bu binalarda %32’ye ulaşmaktadır.
Şekil 2’de binalarda enerji tüketiminin dağılımı göstermektedir.

enerji ekonomisi için bir zorunluluk olarak düşünülebilir.
3. SOĞUTMA GRUBU VE FAN COIL CİHAZLARI İÇİN
YILLIK İŞLETME MALİYETİ ÜZERİNDEN ENERJİ
EKONOMİSİ
İnşası yapılan bir hastanede soğutma donanımlarının yıllık
enerji tüketim maliyetleri ciddi şekilde kontrol ve inceleme
altına alınmıştır. Söz konusu hastanede kullanılan fan coil
ve soğutma grubu cihazlarının en uygun verimlilik ile seçildiğinde işletme enerji maliyeti açısından karşılaştırılması
yapılmıştır.
Söz konusu hastanede 1100 kW gücünde 6 adet hava
soğutmalı soğutma grubu kullanılmıştır. Farklı sezonsal
enerji verimliliği değerine sahip iki farklı soğutma grubunun yıllık işletme enerji maliyetleri karşılaştırılmıştır.
Şekil 3’de kullanılan hava soğutmalı, vidalı kompresörlü
soğutma grubu gösterilmiştir.

Şekil 2. Ticari Binalarda Enerji Dağılımı [6]
Avrupa ve Türkiye’de yayınlanan bazı mevzuatlar ile bu
enerji tasarrufu zorunlu hale getirilmeye çalışılmıştır fakat
bu yeterli değildir. Sistemin azami verimlilik şartlarına göre
tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca teorik olarak belirli bir
verimlilik ile tasarlanan sistemin devreye alınmasından
sonra uygulamada da aynı sonucu vermesi için takip edilmesi gerekmektedir.
Doğru sistem tasarımı ve enerji ekonomisi açısından neler
yapılabilir;
1. Müteahhit veya yatırımcılara işletme giderleri konusunda
doyurucu bilgi ve hesaplar verilerek yalnızca ilk yatırım
maliyeti açısından bakılmasının sakıncaları aktarılmalıdır.
2. Sistem seçimlerinin tesis ihtiyaçlarına ve işletme özelliklerine göre yapılması düşünülmelidir.
3. Kullanılacak kısım ve malzemelerin seçilen sisteme
uygunluğu kontrol edilmelidir.
4. İşletmecilerin tesisin ekonomik işletme şartlarından
haberdar olması ve buna göre işletme yapmaları gerekir.
5. Kullanılacak kısımların çevreye zarar vermeyen ürünler
olduğuna ve bu konularda çıkarılan yönetmeliklere (ErP,
F-gaz regülasyonu) uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Enerji ekonomisi konusundaki tüketici farkındalığı arttıkça
üretici firmalar da kendilerini bu konuda daha da geliştirmeye zorlayacaklardır. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği
çağımızda güncel gelişmeleri yakından takip etmek de
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Şekil 3. Hava Soğutmalı Soğutma Grubu Görseli
Ayrıca projede 749 adet kaset tip (4 yöne üflemeli) fan coil
cihazı kullanılmıştır. Fan coil cihazlarında kullanılan fanların
AC motorlu veya EC motorlu olması durumunda oluşacak
işletme maliyet farkı incelenmiştir. Şekil 4’de kaset tip fan
coil hava üfleyicisi gösterilmiştir.

Şekil 4. Kaset Tipi (4 Yöne Üflemeli) Fan Coil

3.1. Soğutma Gruplarında Sezonsal Verimlilik
İfadesi

bir değer belirlenmiş ve bu değerin altında olan cihazların
kullanılması Avrupa’da ve Avrupa Gümrük Birliği Anlaşmasına sahip ülkelerde yasaklanmıştır.

Türkiye’de 2008 yılında çıkarılan, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde sezonsal enerji verimliliğinin önemi
şu şekilde vurgulanmıştır: ‘Soğutma sistemi tasarım aşamasında soğutma grubu seçimi, enerji tüketimleri ve sera
etkisinin yanı sıra, tüm ünitelerde ESEER (sezonsal enerji
verimliliği) değerlerine göre yapılmalıdır [7]. Yönetmelikte
de açıkça belirtildiği üzere soğutma grubu seçiminin esası
sezonsal verimliliğe dayandırılmalıdır.

Hava ve su soğutmalı soğutma grupları için asgari sezonsal
verimlilik değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre
400 kW ve üzeri kapasiteli konfor uygulamalarında hava
soğutmalı soğutma grupları için, 01 Ocak 2018 tarihinden
itibaren, en düşük sezonsal verimlilik (SEER) 4,10 olması
gerekirken, bu değerin 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren
en düşük 4,55 olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Enerji Politikaları kapsamında çıkartılan
mevzuatlar neticesinde sezonsal enerji verimliliği için en az

Kasım 2016 tarihinde yayınlanan ERP yönergesi LOT 21 ile
birlikte, Avrupa’daki bütün üreticiler, ürettikleri soğutma

Tablo 1. Soğutma Grubu En Az Seer Değerleri [8].
01/2018’den itibaren

Konfor Soğutma Grubu

01/2021’ den itibaren

ηs Soğutma %

SEER 12/7

ηs Soğutma %

SEER 12/7

Hava Soğutmalı < 400 kW

149

3,80

161

4,10

Hava Soğutmalı 400 - 2000 kW

161

4,10

179

4,55

Su Soğutmalı < 400 kW

196

4,98

200

5,08

Su Soğutmalı 400 - 1500 kW

227

5,75

252

6,38

Su Soğutmalı 1500 - 2000 kW

245

6,20

272

6,88

Tablo 2. Hava Soğutmalı Soğutma Gruplarında Kısmi Yüklere GöreDış Hava Sıcaklığı – Çalışma Saati [8]
J

Soğutma Grubu için Avrupa Soğutma Sezonu
Dış Hava Sıcaklığı °C

Çalıştığı Saat

EER Değeri

1

17

205

EER(D)

2

18

227

EER(D)

3

19

225

EER(D)

4

20

225

D — EER

5

21

216

Lineer İnterpolasyon

6

22

215

Lineer İnterpolasyon

7

23

218

Lineer İnterpolasyon

8

24

197

Lineer İnterpolasyon

9

25

178

C — EER

10

26

158

Lineer İnterpolasyon

11

27

137

Lineer İnterpolasyon

12

28

109

Lineer İnterpolasyon

13

29

88

Lineer İnterpolasyon

14

30

63

B — EER

15

31

39

Lineer İnterpolasyon

16

32

31

Lineer İnterpolasyon

17

33

24

Lineer İnterpolasyon

18

34

17

Lineer İnterpolasyon

19

35

13

A — EER

20

36

9

EER(A)

21

37

4

EER(A)

22

38

3

EER(A)

23

39

1

EER(A)
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gruplarını yeni enerji verimliliği değerlerinin üzerinde
üretmek için faaliyete başlamışlardır. Yeni sezonsal enerji
verimliliği (SEER) değeri hesabı için birçok ifade ve çizelge
bu yönergede yayınlanmıştır. Bunlardan bir tanesi olan
soğutma grubunun dış hava sıcaklıklarına göre yılda kaç
saat çalıştığını gösteren değerler Tablo 2‘de gösterilmiştir.
ERP yönergesine göre bir yıllık soğutma sezonunun 17
°C ile 39 °C sıcaklıkları arasında arasında olduğu kabul
edilmiştir ve hesaplamalar bu sıcaklıklar arasında yapılmaktadır.
Avrupa’da yapılan araştırmalara göre bir soğutma grubunun bir yıl içinde ortalama 2602 saat çalıştığı gözlemlenmiştir. Tablo 2’de bu 2602 saatin dış hava sıcaklıklarına
göre dağılımı gösterilmiştir. Cihazın yıllık çalışma saatlerine
bakıldığında, yılın %73’ünü 17 °C ile 25 °C dış hava sıcaklığı
arasında ve %26’sını da 25 °C ile 35 °C üzerinde çalışarak
geçirmektedir. Dolayısıyla cihaz, yıllık çalışma saatinin
sadece %1’ini tam yükte çalışarak geçirmektedir.

QC : Referans Yıllık Toplam Soğutma Talebi (kWh)
QCE : Referans Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
							
		
				(2)
Pdesingc x HCE : Soğutma Grubu Kapasitesi
HCE :Soğutmadaki Aktif Çalışma Saati (Tablo 4)
eşitlikleri kullanılmaktadır.
			
Tablo 4. Konfor Soğutma Grupları için Referans
Çalışma Saatleri [8]
Çalışma Saati
Aktif Durum

Sezon

Ortalama
Soğutma Soğuk

Soğutma grubu tam yükte çalışırken, enerji verimliliği anlamına gelen EER değeri, soğutma grubunun %1’lik çalışma
verimliliğini ifade ettiği için verimlilik karşılaştırmalarında
kullanılması doğru değildir. Bunun yerine tüm yıllık çalışma
verimliliklerini kapsayan sezonsal enerji verimliliği üzerinden karşılaştırma yapılması daha doğru olur.
Tablo 3’te Avrupa’nın bir yıllık soğutma sezonundaki
soğutma grubu çalışma saatlerinin dış hava sıcaklıklarına
göre dağılımı gösterilmiştir. Tabloda belirtilen A,B,C,D
değerleri soğutma grubunun kısmi yüklerdeki enerji
verimliliğini ifade etmektedir. Buna göre dış hava sıcaklığı
35 °C’de iken soğutma grubunun %100 kapasitede, 30
°C’de iken %74 kapasitede, 25 °C’de iken %47 kapasitede ve
20 °C’de iken de %21 kapasitede çalışacağı ön görülmüştür.
Tablo 3’te bu değerler gösterilmiştir. Arada kalan dış hava
sıcaklıklarındaki enerji verimliliği değerleri, lineer ara değer
bulma yolu (interpolasyon) ile hesaplanır.
Tablo 3. Soğutma Grubu Kısmi Yükler [8]
j

Tj (°C)

Yüzde

Dış Hava Kuru
Termometre
Sıcaklığı (°C)

İç Ortam Havası Kuru
Termometre (Yaş
Termometre) Sıcaklığı (°C)

A

35

%100

35

27 (19)

B

30

%74

30

27 (19)

C

25

%47

25

27 (19)

D

20

%21

20

27 (19)
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HCE(soğutma);
HHE(ısıtma)

HTO

HSB

HOFF

HCK

600

659

1377

0

2036

300

436

828

0

1264

900

767

1647

0

2414

Referans Yıllık Enerji Tüketimi (QCE) için de;
					
(3)
Pro : Soğutma yükü olmadığında cihazın çektiği güç (kW)
Hro : soğutma yükü olmadığında referans saat (Tablo 4)
PsB : bekleme modunda cihazın çektiği güç (kW)
HsB : Bekleme modu için referans saat (Tablo 4)
PCK : Krank ısıtıcısı çalıştığında çekilen güç (kW)
HCK : Krank ısıtıcısı için referans saat (Tablo 4)
		
						 (4)

SEERon: Çalışır Durumdaki Soğutma Grubu Verimliliği
Tj
: Sıcaklık (°C)
j
: j = {1,2, … n}
PR (Tj) : Tj sıcaklığındaki Soğutma Kapasitesi
hj (Tj)
: Tj sıcaklığındaki yıllık saat miktarı
EERbin (Tj): Tj sıcaklığındaki EER değeri

3.2 Sezonsal Enerji Verimliliği ile Soğutma Grubu
İşletme Maliyeti Analizi

(1)

TTMD DERGİSİ

Krank
Isıtıcı
Modu

eşitliklerinden faydalanılır.

Sezonsal enerji verimliliği (SEER) değeri özetle; yıllık
soğutma talebinin, yıllık soğutma yaparken çektiği güce
oranıdır ve bunun için;
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Ilık

Soğutma Bekleme Kapalı
Yükü Yok Modu Durum

Seçilen hastanede kullanılan 6 adet 1100 kW gücündeki
hava soğutmalı soğutma grubu için standart ve yüksek
sezonsal enerji verimliliğine sahip iki farklı modelin
verimlilikleri (SEER) hesaplanarak, ortalama çektiği güçler
üzerinden yıllık soğutma sezonu için, işletme maliyetleri
karşılaştırılmıştır.

Avrupa soğutma sezonu verilerine göre cihazların yılda
2602 saat çalışacağı ön görülmüş ve buna göre de işletme
maliyeti hesabı yapılmıştır.
Standart verimliliğe sahip cihazın SEER değeri
hesabı:
Tam yükte çalışırken 1144 kW soğutma kapasitesine ve
standart verimliliğe sahip bir soğutma grubunun kısmi
yüklerdeki kapasite ve çektiği güçler aşağıda verilen Tablo
5’deki gibidir.

Tablo 7. Yıllık Toplam Soğutma İhtiyacı ve Yıllık
Toplam Enerji Tüketimi Tablosu
j

Dış Hava
Sıcaklığı°C

Soğutma
Enerjisi
İhtiyacı
(kWh)

1

17

49 200,0

240,0

51,06

10 468,1

205

4,70

...

.

.

.

.

.

.

.

14

30

53 109,0

843,0

213,42

13 445,3

63

3,95

...

.

.

.

.

.

.

.

23

39

1 144,0

1 144,0

349,85

349,8

1

3,27

Toplam
Yıllık
Çekilen
Güç

279 970,9

SEERon

4,16

Tablo 5. Soğutma Grubu Kısmi Yük Tablosu
Dış Hava
Sıcaklığı (°C)

Kapasite
(kW)

Kısmi
Yük

Çektiği
Güç (kW)

EER

35

1144

%100

349

3,27

30

843

%74

213

3,95

25

542

%47

132

4,10

20

241

%21

51

4,70

Standart verimliliğe sahip soğutma grubunun 17 °C ile
39 °C dışa hava sıcaklıkları arasında bir yıllık soğutma
sezonunda ne kadar saat çalıştığına dair bilgiler Tablo
2’den alınmıştır. A,B,C,D değerleri Tablo 3’ten alınan ara
yüklerdeki (A=EERa @%100, B=EERb @%74, C=EERc @%47,
D=EERd @%21) verimlilikleri ifade etmekte ve arada kalan
değerler, ara değer bulma yolu (interpolasyon) ile hesaplanmıştır. (Tablo 6)
Tablo 6. Kısmi Yüklerdeki EER – Dış Hava ve Ortalama
Çalışma Saati Tablosu
Cihaz
Ortalama
Kapasitesi
Saat
(kW)

Toplam
Yıllık Soğutma
Enerjisi İhtiyacı

1 165
233,9

Cihaz
Tüketilen
Yıllık
Çekilen
Kapasitesi
Enerji Ortalama
Güç (kW)
(kW)
(kWh)
Saat

Tablo 7’den de anlaşılacağı gibi; belirli bir dış hava sıcaklığındaki yıllık ortalama çalışma saati ile cihazın aynı sıcaklıktaki kapasitesi çarpılarak, o sıcaklıktaki soğutma enerjisi
ihtiyacı hesaplanmıştır. Bu işlem bütün dış hava sıcaklıklarında yapılarak birikmiş toplam yıllık soğutma ihtiyacı 1 165
233 kWh olarak hesaplanmıştır. Cihazın belirli bir dış hava
sıcaklığındaki soğutma kapasitesi EERj değerine bölünerek
o sıcaklıktaki çekilen güç değeri hesaplanmıştır. Yine yıllık
ortalama çalışma saati ile çarpılarak tüm dış hava sıcaklıklarındaki toplam yıllık çekilen güç değeri 279 971 kWh olarak
bulunmuştur. Eşitlik 4’e göre toplam soğutma ihtiyacının,
toplam enerji tüketimine bölünmesi ile de aktif sezonsal
enerji verimliliği (SEERon) değeri 4,16 olarak hesaplanmıştır.
QCE’nin hesaplanabilmesi için gerekli olan aktif soğutma
durumu dışında cihazın çektiği güçleri ve cihaz kısmi yük
soğutma kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo 8’de ve
referans soğutma saatlerini gösteren bilgiler de Tablo 4’te
gösterilmiştir. SEER hesaplamaları Tablo 4’teki ortalama
saatler üzerinden yapılmaktadır.

j

Dış Hava
Sıcaklığı

1

17

240,0

205

EER(D)

4,70

...

.

.

.

.

.

4

20

240,0

225

D — Ölçülen EER

4,70

Soğutma Kapasitesi

Pdesing c

1144 kW

...

.

.

.

.

.

Tj °C

Kapasite kW

EERd

35

1144

3,27

30

843

3,95

25

542

4,1

20

241

4,7

9

25

542,0

178

EER Değeri

C — Ölçülen EER

4,10

...

.

.

.

.

.

14

30

843,0

63

B — Ölçülen EER

3,95

...

.

.

.

.

.

19

35

1144,0

13

A — Ölçülen EER

3,27

...

.

.

.

.

.

EERj

Tablo 8. Standart Verimliliğe Sahip Soğutma Grubu
Performans ve Aktif Durum Dışında Çektiği Güçler [9]

Kapalı Durum W

POFF

0

Soğutma Yükü Yok W

PTO

1052

Bekleme Durumu W

PSB

240

Krank Isıtıcısı W*

PSB

550

*Kompresörün çalışmadığı durumlarda soğutucu akışkan içinde çözünen yağın
ayrışması için krank ısıtıcısı kullanılır.
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Eşitlik 3’e göre hesap yapıldığında da;
QCE = 167 637 kWh olarak bulunmuştur.
QC değeri, cihaz kapasitesi (1144 kW) ile referans aktif
durum soğutma saati (600 saat) çarpılarak hesaplanmıştır.
Bu da Eşitlik 2’ye göre;

9’da yapılan elektrik tüketim maliyetlerine göre, iki model
arasında elektrik tüketim maliyeti farkı 6 adet cihaz için
161 388 TL’dir ve tabloya artı (+) olarak eklenmiştir. Yapılan
hesap sonucunda yatırımcı 4. yılda pozitif, kârlı noktaya
gelmektedir. Yatırım kendini yaklaşık 4 yılda geri ödemiştir.
Tablo 10. Yatırım maliyetinin NBD ile
geri dönüşümünün hesaplanması
İ = %8

QC = 686 400 kWh

YIL

olarak bulunmuş ve Eşitlik 1’den de SEER = 4,09 olarak
hesaplanmıştır.

İlk Yatırım
Maliyeti

Yüksek verimliliğe sahip cihazın SEER değeri hesabı:

Elektrik
Tasarrufu *

Sistem tam yükte çalışırken 1150 kW soğutma kapasitesine
ve yüksek verimliliğe sahip diğer bir soğutma grubunun
sezonsal verimlilik değeri aynı hesaplamalar sonucunda
4,53 olarak hesaplanmıştır.

0

1

2

3

4

-480.000,00
¨
161.388,00 ¨

177.526,80 ¨ 195.279,48 ¨ 214.807,43 ¨

Net Nakit
Akışı

-480.000,00 ¨

161.388,00 ¨

177.526,80 ¨ 195.279,48 ¨ 214.807,43 ¨

NBD

-480.000,00 ¨

149.433,33 ¨

152.200,62 ¨ 155.019,15 ¨ 157.889,87 ¨

Toplam

-480.000,00 ¨ -330.566,67 ¨ -178.366,05 ¨ - 23.346,90 ¨

134.542,97 ¨

Tablo 9’da standart ve yüksek enerji verimliliğine sahip
cihazların soğutma kapasiteleri SEER değerine bölünerek
ortalama çektiği güçler hesaplanmıştır. Buna göre bir yıllık
soğutma sezonu için 2602 saat/yıl kWh elektrik enerjisi
fiyatı üzerinden 0,4 TL/kWh yıllık enerji tüketim maliyetleri
hesaplanmıştır. Bu iki tip soğutma grubu arasındaki yıllık
işletme maliyeti farkının 26 898 TL/adet olacağı bulnmuştur. Toplamda ise 6 cihaz için bu fark 161 388 TL’dir. Buna
göre aynı kapasite soğutma ihtiyacının karşılanması için
ödenecek farkın da 161 388 TL olacağı sonucu çıkarılmıştır.

							
						 (5)

Tablo 9. Soğutma Grubu Yıllık işletme Maliyeti

NBD
R1
i
n

Standart Verimlikle
Soğutma Grubu

Yüksek
Verimlikle
Soğutma Grubu

Soğutma Kapasitesi (kW)

1144

1150

SEER

4,09

4,53

Yıllık Ortalama Çektiği Güç (kW)

279

253

Yıllık Çalışma Saati

2602

2602

1 kwh Elektrik Fiyatı (TL)*

0,4

0,4

Yıllık İşletme Maliyeti (TL)

291 119

Özellikler

Fark (TL)

264 221

26 898 TL/adet

Toplam 6 Cihaz için Fark

388 TL

* Ankara ili için ortalama kWh fiyatı (vergiler hariç) [10]

Tablo 10’da iki model arasındaki yatırım maliyeti farkı ile
elektrik tüketim maliyetleri arasındaki farkın NBD yöntemi
ile geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Yüksek sezonsal
verimliliğe sahip cihazın ilk yatırım maliyetinin, standart
verimliliğe sahip cihaza göre 6 cihazda toplam 480 000
TL olduğu üretici firmalardan alınan bilgiler neticesinde
tabloya yatırım maliyeti eksi (-) olarak eklenmiştir. Tablo

38

Maliyet (TL )
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*Yıllık elektrik zammı %10 kabul edilmiştir.

NBD hesabı aşağıdaki formüle göre yapılmıştır.

Eşitlikte;
: Net bugünkü değer
: Net nakit girişleri
: Marjinal sermaye maliyeti (%8)
: Yıl

olarak verilmiştir.
3.3 Fan coil Cihazları İşletme Maliyet Analizi
Fan coil cihazlarındaki enerji tüketimi, fan motorlarında
meydana gelmektedir. Seçilen fan coillerin AC veya EC
fan olması durumunda; sahip oldukları enerji verimlilikleri (FCEER) üzerinden çektiği ortalama güçler ile yıllık
soğutma sezonu için işletme maliyeti hesaplanacaktır. AC
fanlar yerine EC fanlar kullanılması durumunda çekilen
güçler %60 oranında azalmaktadır. Bu da doğrudan işletme
maliyetlerini etkilenmektedir.
EC motorlar elektronik değişkenli motorlardır. Elektirik
akımı, elektronik olarak değiştirilebilmektedir. AC motorlarda ise bu işlem mekanik olarak yapılmaktadır. EC motorlar sabit mıknatıslı olup akıma göre dönüş yönünü elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle AC motorlarda olduğu gibi

akım değişimlerinde güç kaybına neden olmaz. [11]
Kullanılan fan coillere ait kapasite, adet tablosu aşağıda
(Tablo 11) gösterilmiştir. Fan coiller orta devir kapasitede,
27 °C mahal sıcaklığı, 7-12 °C su rejimi sıcaklığı şartlarına
göre seçilmiştir.
Tablo 11. Fan coil Kapasite ve Adetler
POZ

Soğutma Kapasitesi kW

Adet

TIP1

1,8

218

TIP2

2,8

192

TIP3

3,8

129

TIP4

5,5

148

TIP5

7

62

Fan coillerin AC ve EC fanlı olması durumunda çektiği güçlere göre bir yıllık soğutma sezonu için işletme maliyetleri
ve aradaki fark Tablo 12’de gösterilmiştir[12]
		
Fan coil cihazlarının soğutma kapasitesi, FCEER verimlilik
değerine bölünerek cihazın ortalama çektiği güç hesaplanmıştır. Daha sonra ortalama çektiği güç; yıllık soğutma
sezonu için çalışma saati (2602 saat), adet ve elektrik kWh
birim fiyatı (0,4 TL) ile çarpılarak her poz numaralı cihaz
için işletme maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmış ve toplamları
alınmıştır. Bu hesaplama sonucunda EC fanlı fan coillerin
yıllık 21 856 TL daha az işletme maliyetine sahip olacağı
görülmüştür.
Bunun için de;

						 (6)

eşitliği kullanılmıştır ve bu eşitlikte de;			
FCEER : Fan coil enerji verimliliği
PC Düşük : Düşük devir soğutma kapasitesi

PC Orta : Orta devir soğutma kapasitesi
PC Yüksek : Yüksek devir soğutma kapasitesi
PC Düşük : Düşük devir çektiği güç
PC Orta : Orta devir çektiği güç
PC Yüksek : Yüksek devir çektiği güç
olarak verilmiştir.
Üreticilerden alınan bilgiler doğrultusunda EC ve AC fanlı
fan coiller arasında 749 adet cihaz için toplam 177 000 TL
ilk yatırım maliyeti farkı olmaktadır. Bu yatırım yıllık işletme
maliyeti geliri üzerinden NBD ile hesaplandığında 9 yılda
geri dönebilmektedir. İlgili olarak; Tablo 13’de NBD hesap
çizelgesi gösterilmiştir. Fan coil cihazlarının kullanım ömürlerinin 12-15 yıl arasında değiştiği göz önüne alındığında
yatırım uygun bulunmaktadır.
SONUÇ
Yapılan çalışmada incelemesi yapılan hastanenin fan coil
ve soğutma gruplarının sezonsal enerji verimliliği ifadeleri
üzerinden yıllık tükettikleri enerji hesaplanmış ve daha
verimli ürünler kullanıldığında ilk yatırım maliyetlerinin
geri ödeme süreleri hesaplanmıştır.
Buna göre soğutma grupları için sezonsal verimliliği yüksek
olan model tercih edildiğinde 6 adet cihazda toplam 161
388 TL tasarruf yapılacağı hesaplanmıştır. Verimli modelin
ilk yatırım maliyet farkının 480 000 TL olduğu düşünülerek
NBD metodu ile yatırımın 4 yıl içinde geri ödeneceği
sonucu çıkartılmıştır. Soğutma gruplarının ömürleri 10-12
yıl arasında değiştiği düşünülürse 4. Yıldan sonra yatırım
kâr etmeye başlayacaktır.
Yüksek soğutma yüküne sahip binalarda su soğutmalı
soğutma grupları da tercih edilebilir. Su soğutmalı
soğutma gruplarında verimlilikler hava soğutmalı gruplara
göre daha yüksektir. Hastanede tasarımcı hava soğutmalı
soğutma grupları ile çalışma yaptığı için bu cihazlara muadil, daha verimli hava soğutmalı cihazlar ile karşılaştırma
yapılmıştır.

Tablo 12. AC – EC Fan İşletme Maliyeti Analizi
POZ
1

Soğutma
Kapasitesi
(kW)
1,8

FCEER FCEER
Adet
AC
EC
218

56

AC Fan
EC Fan Soğutma Elektrik
Çektiği
Çektiği Sezonu kWh Fiyatı
Güç (kW) Güç (kW)
(sa)
(TL)

148

0,032

0,012

2.602

0,4

AC Fan
işletme
Maliyeti
(TL)

EC Fan
işletme
Maliyeti
(TL)

7.293

2.760

2

2,8

192

94

220

0,030

0,013

2.602

0,4

5.952

2.543

3

3,8

129

66

170

0,058

0,022

2.602

0,4

7.730

3.001

4

5,5

148

98

294

0,056

0,019

2.602

0,4

8.645

2.882

5

7

62

80

203

0,088

0,034

2.602

0,4

5.646

2.225

Toplam

35.267

13.411

Fark

*Yıllık elektrik zammı % 10 kabul edilmiştir.

21.856

Fan coil cihazları için ise sezonsal verimliliği daha yüksek
olan EC motorlu modeller ile
AC motorlu modeller arasında
karşılaştırma yapılmıştır.
Sistemde749 adet kaset tip (4
yöne üflemeli) fan coil cihazı
kullanıldığında EC motorlu
fan coillerin yıllık toplamda 21
856 TL daha az enerji maliyeti
olacağı hesaplanmıştır. EC
motorlu fan coiller tercih
edildiğinde, AC motorlu fan
coillere göre ilk yatırım mali-
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Tablo 13. Fan Coil Yatırım Maliyetinin NBD ile Geri Dönüşümünün Hesaplanması
İ = %8

Maliyet (TL)

YIL

0

İlk Yatırım Maliyeti

1

2

-177.000 ¨

Elektrik Tasarrufu *

…

9

…
21.856 ¨

24.042 ¨

…

46.850 ¨

Net Nakit Akışı

-177.000 ¨

21.856 ¨

24.042 ¨

…

46.850 ¨

NBD

-177.000 ¨

20.237 ¨

20.612 ¨

…

23.437 ¨

Toplam

-177.000 ¨

-156.763 ¨

-136.151 ¨

…

19.224 ¨

*Yıllık elektrik zammı %10 kabul edilmiştir.

yeti arasında farkın 177 000 TL olduğu düşünülerek NBD
ile yatırım geri dönüş süresi 9 yıl olarak hesaplanmıştır.
Soğutma gruplarına göre geri dönüş süresi daha uzun olsa
da fan coil cihazlarının da ömürlerinin 10-12 yıl arasında
olduğu kabul edilirse; daha verimli cihazla yatırımın yapılabilir olduğu sonucu çıkarılmıştır.
Bu çalışmanın sonunda; yüksek elektrik enerjisi tüketen
iklimlendirme cihazlarında, cihazın ömrü boyunca tüketeceği enerji ve enerji maliyetinin sezonsal enerji verimliliği
yaklaşımı ile hesaplanması ve yatırımcıların bu hususları
göz ardı etmeden ilk yatırımları yapmaları daha uygun
olacağı kanaati oluşmuştur.
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Güneş Enerjisi Destekli
Depolama Modüllü ORÇ Sistemi
ile Entegre Kendi Elektriğini
Üreten Bir Binanın Tasarımı
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1
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Özet
Bu çalışmada, güneşten gelen enerjiyi güneş kolektörleri
vasıtasıyla ısı enerjisine dönüştürdükten sonra bu ısı enerjisini binaya entegre edilen betonarme yapı elemanlarında
depolayan bir konut tipi bina tasarlanmış ve Organik Rankine Çevrimi (ORÇ) sistemi ile entegre edilmiştir. Binanın,
güneş potansiyeli açısından Antalya ilinde inşa edilmesi
planlanmıştır. Öncelikle, binanın mimari planı oluşturulduktan sonra ihtiyaç duyulan elektrik tüketim kapasitesi
hesaplanmış ve binanın talep gücü elde edilmiştir. Bu
talep gücüne göre, ORÇ sistemi tasarlanmış, çevrimde
kullanılacak iş akışkanı tayin edilmiş ve optimum çalışma
parametreleri termodinamik analizler ışığında belirlenmiştir. Üretilen enerjinin yapı içerisinde depolanması ve
depolanan enerjinin tekrar kullanılabilmesi için betonarme
depolama modülü tasarımı yapılmıştır. Yapının statik dengeleri de düşünülerek tasarlanan depolama modülünün
binaya entegrasyonu sağlanmıştır. Üretilen ve depolanan
elektrik enerjinin saatlik ve aylık bazda üretim ve tüketim
değerleri incelenerek tasarımı yapılan sistemin maliyet ve
geri dönüşüm süresi belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, bina tasarımı, Organik
Rankine Çevrimi, ısıl enerji depolama, elektrik üretimi, betonarme depolama modülü
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DESIGN OF A BUILDING WHICH PRODUCES SELF
ELECTRICITY WITH THE ORC SYSTEM WITH STORAGE
MODULE WHICH IS SUPPORTED BY SOLAR ENERGY
Abstract
The objective of this study is to analyse the storage capacity
in concrete with the usage of the ORC system to generate
the required electrical power in residential buildings. The
solar energy accumulated by collectors and transfomed
to thermal energy has been integrated into a residential
building that has been designed to store this energy inside
its concrete storage module. The location of the building is
selected as Antalya city by considering the solar radiation
capacity. With the completion of architectural project of
the building, the required capacity of electrical power consumption has been calculated. The working fluid selection
has been done by optimization of the termodynamic analysis of the parameters. A concrete storage module is designed for re-cycle of the energy which is generated inside the
building. The integration of the concrete modules to the
building has been done according to the civil loads. The
hourly and monthly production of the electrical power that
is generated and stored as well as operational costs have
been calculated in order to analyse the cost, feasability and
payback period of the designed system.

Keywords: Solar energy, residential building design,
Organic Rankine Cycle, thermal storage, electrical power
generated, concrete storage module.
SİMGELER VE KISALTMALAR
Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.
Simgeler

Açıklamalar

cp
Tgis
Tges

Kütlesel debi (kg/s)
Sıcaklık (°C)
Basınç (kPa)
Entalpi (kJ/kg)
Entropi (kJ/kg)
Ekserji (kJ/kg)
Bileşen kapasitesi (kW)
Bileşen gücü (kW)
Net türbin gücü (kW)
Tersinmezlik (kW)
1. Yasa verimi
2. Yasa verimi
İzantropik verim
Etkinlik
Beton yoğunluğu (kg/m³)
Beton özgül ısısı (J/kg°C)
Beton kütlesi (kg)
Beton ısı iletim katsayısı (W/m°C)
Beton hacmi (m³)
Beton modül yüksekliği (m)
Beton modül alanı (m²)
Binadaki toplam beton modül alanı (m²)
Isı transfer akışkanı kütlesel debi (kg/s)
Isı transfer akışkanı özgül ısısı (J/kg°C)
Güneş kolektör sistemi çıkış sıcaklığı (°C)
Güneş kolektör sistemi giriş sıcaklığı (°C)

Kısaltmalar
ORÇ
BBTY
TDTG

Açıklamalar
Organik Rankine Çevrimi
Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı
Toplam Daire Talep Gücü

T
P
h
s
ex

net

j
ηI
ηII
ηizantropik
ε
ρ
C
M
k
V
h
A1
AT
s

1.Giriş
Dünya ülkelerinin bugün yaşadıkları en önemli sorunların
başında enerji temini gelmektedir. Önemli enerji kaynakları
olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların sonlu ve tükenecek
olması, ülkeleri gelecekte ciddi problemler ile karşı karşıya
bırakacaktır. Bu problemlere çözüm olarak bir yandan
alternatif enerji kaynakları aranırken, diğer yandan mevcut
enerji kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması
önem kazanmaktadır.
Yapılarda ihtiyaç duyulan elektriğin üretiminde, harcanan
enerjiyi ve maliyeti en aza indirmek için yapılması gereken
en önemli uygulamalardan bir tanesi yenilenebilir enerji

kaynaklarından etkin kullanımıdır. Sistemin ihtiyacı olan
enerjiyi, yenilenebilir veya atık enerji kaynakları ile entegre
Organik Rankine Çevrimi kullanarak karşılayan uygulamalar
son yıllarda üzerinde yoğunlaştırılan konulardan bir tanesidir.
Pulyaev ve arkadaşları [1], Bilkent Üniversitesi BilEnerji tesisi
atık ısısının ORÇ kullanarak elektrik enerjisine dönüştürülmesini incelemişlerdir. Bu çalışmada, ORÇ termodinamik
analizi, EBSILON Professional yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarında, R245FA akışkanı kullanılarak
kritik-altı ve R236FA akışkanı kullanılarak kritik-üstü çevrim
simülasyonları gerçekleştirmişlerdir. Akışkanların termodinamik özelliklerini, EBSILON yazılımına bütünleşik olan
Refprop (NIST) denklemlerini kullanarak hesaplamışlardır.
Farklı türbin giriş basınçları ve farklı kondenser sıcaklıklarında sistem güç çıktı değerleri hesaplanarak incelenmiştir.
Çalışma sonucunda kurulan sistem ile kritik-üstü çevrim ile
%39 daha fazla güç üretilebileceği belirlenmiştir. Sistemin
fizibilite çalışmasında, yatırım maliyeti ve elektrik artışı göz
önünde bulundurularak sistemin 3-4 yılda kendisini amorti
edebileceği belirtilmiştir.
Özden ve Paul [2], Denizli ili Sarayköy ilçesinde mevcut olan
jeotermal bir alanda yapılması planlanan ve net kurulu gücü
750 kW olan ORÇ enerjisi sistemi projesinin planlanması ve
amaçlarından bahsetmiştir. Projenin tamamlanmasıyla, 2.5
MW kapasitede ve yılda 18.792.000 kWh brüt elektrik enerjisi üreten bir santral kurulup çalıştırılması hedeflenmiştir.
Calise ve arkadaşları [3], yaptıkları çalışmalarında, 6 kW
elektrik ve ısı enerjisini elde edebilecek ORÇ sistemi tasarımı
yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda, ihtiyacı karşılayacak
sistemin 73.5 m² alana sahip güneş kolektörü kullanması
gerektiği belirtilmiştir. Yapılan simülasyon ile Naples (İtalya)
için yıllık 4.3 mW-h bürüt elektrik ve 41.2 MW-h ısı enerjisi
üretilebileceği belirlenmiştir. Sistemin fizibilite çalışmasında,
yatırım maliyeti ve fiyat artışları göz önünde bulundurularak
sistemin en az 5 yılda kendisini amorti edebileceği belirtilmiştir.
Enerjinin etkin ve verimli kullanılması, atık enerjilerin
faydalı enerjiye dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile mümkün olacaktır. Son yıllarda,
enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
üzeyine yapılan çalışmalar yoğunlaşmaktadır.
Jian ve arkadaşları [4], yüksek kapasiteli enerji depolama
uygulamaları söz konusu olduğunda, katı enerji depolama
sistemlerinin yatırım ve bakım maliyetleri açısından cazip
bir seçenek olduğunu vurgulamışlardır. Genellikle katı
enerji depolama sistemleri katı bir gövde içerisine yerleştirilen borulardan ısıtıcı akışkanın geçirilmesi vasıtası ile
olmaktadır. Bu araştırmada, yığın sığa kapasitesi hesaplama
metodu ile katı silindirik bir gövdenin içerisinde bulunan
borular yardımı ile gövdenin ısı depolama kapasitesi araş-
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tırılmıştır. Bu analiz yapılırken Laplace Dönüşüm formülleri
kullanılmıştır.
Salomoni ve arkadaşları [5], depolama elemanı olarak
kullanılacak betonun fiziksel, kimyasal ve ısı depolama özellikleri, kullanılacak akışkanın cinsi ve betonun maksimum
dayanabileceği sıcaklığın belirlenmesinin üzerinde durmuşlardır. Sonuç olarak, güneş enerjisinden elde edilen ısının,
geliştirdikleri betonun 300°C‘ye kadar dayanıklı olduğunu
deneysel olarak ispatlamışlardır.
Yılmazoğlu [6], ısı enerjisi depolama yöntemlerinden; sıvılarda depolama, katılarda depolama, mevsimsel depolama,
kimyasal depolama ve faz değişimli maddelerde depolama
hakkında bilgi verilmiştir. Bu yöntemlerin seçiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. Sonucunda, ısı
enerjisinin sıvılarda depolanması ile düşük sıcaklıklı radyant ısıtma sistemlerinin kombinasyonu, enerji ekonomisi
bakımından olumlu sonuçlar vermiştir. Çalışma sonunda, iş
akışkanı olarak havanın kullanılması durumunda katı enerji
depolama sisteminin seçilmesi önerilmektedir. Seçilen bir
katı enerji depolama sistemi için depo sıcaklığının yaklaşık
5 saat sabit kaldığı tespit edilmiştir. Kesikli çalışan bu sistemlerin bina uygulamalarının dışında daha özel kullanım
alanları için daha uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
Bıyıkoğlu [7], enerji depolamak ve daha sonrasında bunu
verimli bir şekilde kullanmak için geliştirilen duyulur ısı
depolama sisteminin enerji ve ekserji analizi yapılmıştır.
Oluşturulan sistem, iki sıvı-sıvı tipi ısı değiştiricisi ve bir
tanktan oluşmaktadır. Sistemde depolama ve iş akışkanı
olarak su alınmıştır. Depolama ve deşarj süreçlerini içeren
analizde sistemin birinci ve ikinci yasa verimlerinin çeşitli
çalışma ve tasarım parametreleri ile değişimi incelenmiştir.
Sonuç olarak, ısı aktarımının neden olduğu tersinmezlikler
dikkate alınarak sistemin iyileştirilmesi gereken birimleri
belirlemiştir.
Bu çalışmada, sekiz katlı konut tipi bir binanın enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik,
güneş enerjisinin kolektörler
ile ısı enerjisine, ısı enerjisinin
ORÇ sistemi kullanılarak
elektrik enerjisine dönüşümü
ve artan ısının binaya entegre
edilen beton bloklara depolanması ve ihtiyaç durumunda
depo enerjisinin elektrik üretimi için kullanımını sağlayan
bir sistem tasarlanmıştır.

LON Professional yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışma sonucunda, sistemin analizi yapılarak, çevresel ve
ekonomik etkileri incelenmiş, sistemin geri dönüşüm süresi
hesaplanmıştır.
Çalışmanın tasarım aşamaları aşağıda belirtildiği adımlardan oluşmuştur;
1. Mimari modelin oluşturulması
2. Bina elektrik tüketiminin hesaplanması
3. ORÇ sisteminin tasarlanması ve işletim parametrelerinin
analizi
4. Depolama modülünün tasarımı
5. Beton bloğun binaya ve sisteme entegrasyonu
6. Optimum işletim parametrelerinin tayini
2.1. Bina Mimari Modelinin Oluşturulması
Çalışmanın temel amaçlarından biri enerji verimi yüksek
bina tasarımıdır Bu amaca yönelik olarak, Bütünleşik
Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) kullanılmıştır. Bina tasarım
aşamasından itibaren mimari, statik, mekanik ve elektrik
disiplinlerini kapsayan çalışmaların birlikte analiz edilmesi
sonucu bütünleşik tasarım oluşturularak enerji verimli
binanın modeli ortaya konmuştur.
Yapı mimarisinin tasarım aşamaları aşağıdaki adımlardan
oluşmuştur;
1. Bölge seçimi ve yön tayini
2. Tasarlanacak yapının tipi
3. 2D modelin oluşturulması
4. 3D modelin oluşturulması
5. Isı yalıtım parametrelerinin belirlenmesi
2.2. Bina Elektrik Tüketiminin Hesaplanması
Projelendirilen dairenin kurulu gücünün hesabında dikkate
alınan elektrik tüketen cihazlar Çizelge 2.1’de sunulmuştur.

2. METOT
İklim verileri dikkate alınarak
binanın inşa edileceği yer
Antalya ili olarak seçilmiştir.
ORÇ sisteminin tasarımı EBSI- Şekil 2.1. Tasarımı Yapılan Konut Tipi Binaya Ait Tip Kat Planı 2D Görünümü
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Çizelge 2.2. Ortak Alanlar için Talep Gücü
Adet

Güç
(W)

Talep
Faktörü

Toplam
Güç (W)

Aydınlatma

10

100

1

1000

Asansör

2

3000

0,55

3300

Hidrofor

1

1700

1

1700

Ortak Alanlar

Toplam

6000

Binanın ortak alanlarının toplam kurulu gücü, Çizelge 2.2’de
belirtilmiş olduğu gibi 6 kW olarak hesaplanmıştır.

Şekil 2.2. Tasarlanan Binanın 3D Görünümü
Bu değer binada bulunan sadece bir daire için hesaplanan
kurulu güç değerdir. Hesaplanan kurulu güç için yönetmeliğe göre eşzamanlılık katsayısı ile çarpılarak dairenin talep
gücü hesaplanmıştır.
Çizelge 2.1. Bir Daireye Ait Elektrik Tüketen Cihazlar
ve Tüketim Miktarları
Bir Dairenin Kurulu Güç Hesabı

Adet

Güç (W)

Toplam Güç (W)

Aydınlatma Sortileri

12

100

1200

Prizler (1 Fazlı)

23

300

6900

Prizler (3 Fazlı)

2

600

1200

Çamaşır Makinası

1

2500

2500

Bulaşık Makinası

1

2500

2500

Elektrikli Su Isıtıcı

1

2000

2000

Klima (12000 BTU)

1

1500

1500

Toplam

17800

Dairenin Talep Gücü = (8000 W x 0.6) + ((Dairenin Kurulu
Gücü – 8000 W) x 0.4) 				
(2.1)
Denklem (2.1)’de görüldüğü
üzere, bir dairenin talep gücü,
8720 W olarak hesaplanmıştır.

İç tesisler yönetmeliği “Madde 57 (Değişik ek: RG
30/11/1995- 22479)”e göre, binanın eş zamanlı yükünün
belirlenmesi için aşağıdaki eş zamanlılık katsayıları esas
alınarak, denklem 2.3’de binanın talep gücü elde edilmiştir.
Binanın Talep Gücü = (TDTG x Eşzamanlılık Katsayısı)+Ortak
Alanlar Talep Gücü
			
(2.3)
Binanın Talep Gücü, 92502,4 W olarak hesaplanmıştır. 92,5
kW olarak hesaplanan talep gücü, yerel elektrik dağıtıcı
firmadan sağlanılacak sözleşme gücü olarak da ifade edilir.
Kurulu gücü hesaplanan dairede reel olarak kullanılması
planlanan güç değeri hesaplamalarında görüldüğü üzere,
ilgili katsayılar ile çarpılarak daire talep gücü bulunur. Tüm
dairelerdeki bireylerin aynı anda evlerinde bulunduğu
durumda güç tüketme olasılıklarının düşük olması nedeni
ile, daire talep güçleri toplanıp ikinci bir katsayı ile çarpılarak gerçek bina talep gücü hesaplanır.
2.3. ORÇ Sisteminin Tasarımı
ORÇ sistem modelinin şematik gösterimi Şekil 2.3’de sunulmuştur.
• Tasarımı yapılan ORÇ sistemi genel hatları ile aşağıda
belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır;
• Enerji kaynağı olarak güneş enerjisi
• Güneş kolektörleri
• Termal akışkan

Tasarımı yapılan binada 32 daire
bulunmaktadır. Bu durumda
binanın toplam talep gücü,
Toplam Dairelerin Talep Gücü =
Daire talep Gücü x Daire sayısı
(2.2)
Toplam Dairelerin Talep Gücü
(TDTG), 279040 W olarak hesaplanır.

Şekil 2.3. ORÇ Sistemi Modeli
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• Evaporatör
• İş Akışkanı
• Buhar Türbini
• Jeneratör
• Reküperatör
• Kondenser
• Soğutma Grubu
• Sikülasyon Pompası
• Ekonomizör
• Betonarme Isı Depolama Modülü
ORÇ sisteminde, enerji kaynağı olarak güneş ışınlarından
faydalanılacaktır. Tasarlanan binanın çatısında projelendirilecek olan güneş kolektörleri ile güneş ışınlarından elde
edilen ısı, ısı transfer katsayısı yüksek termal ısı transfer
akışkanına aktarılacaktır.
ORÇ sisteminin işletimi iki modda gerçekleştirilir; depolama
ve deşarj. Depolama modunda, ısınan ısı transfer akışkanı
Şekil 2.3’de görüldüğü gibi paralel bağlı olan evaporatör ve
ısı depolama modülünden geçirilir. Isı transfer akışkanının
enerjisi, evaporatör aracılığı ile ORÇ çevrim akışkanına
aktarılarak evaporatör çıkışında kızgın buhar elde edilir.
Evaporatörden çıkan kızgın buhar, türbine gönderilerek
mekanik enerji, jeneratörden geçirilerek elektrik enerjisi
elde edilir. Türbin çıkışında, gaz fazında bulunan iş akışkanı, kondensere girmeden önce, reküperatör yardımı ile
enerjisinin bir kısmı çekilerek çevrim içerisinde evaparatör
girişindeki akışkanın ön ısıtılmasında kullanılır. Reküperatör
çıkışında, ORÇ iş akışkanı kondensere gönderilir. Kondenser,
bina dışarısına projelendirilecek olan su soğutma grubundan ibarettir. Kondenserde yoğuşan iş akışkanı, sirkülasyon
pompası vasıtasıyla reküperatörde sıcaklığı yükseltilerek
çevrimi tamamlamak üzere buharlaştırıcıya gönderilir.
Deşarj modunda; güneş kolektörlerinin dönüş yolunda
depo ayrımındaki üç yollu vana aracılığı ile kolektörlerden
gelen ısı transfer akışkanı çevrimde dolaşıma kapatılır
ve depodan gelen sıcak ısı transfer akışkanı sirküle edilir.
Depolama modülü, güneş enerjisinin yetersiz kaldığı
akşam saatlerinde yaklaşık 4 saat boyunca elektrik üretimini
devam ettirecek şekilde tasarlanmıştır.
Depolama modülü, güneş enerjisinin mevcut olduğu gündüz saatlerinde şarj edilecek, güneş enerjisi yetersiz kaldığı
akşam saatlerinde ise deşarj modunda çalıştırılarak elektrik
üretiminde süreklilik sağlanacaktır.
ORÇ çevriminde R245fa soğutucu akışkanı 2,558 kg/s debisinde ve güneş kolektör hattında ise Jarytherm CF akışkanı
3,225 kg/s debisinde kullanılarak elde edilen sonuçlar
Çizelge 2.3’de sunulmuştur. Çizelge 2.3’de verilen termodinamik özellikler kullanılarak ORÇ sisteminin her bir bileşeni
için enerji ve ekserji analizi yapılmış ve bileşen kapasiteleri,
birinci yasa ve ikinci yasa verimleri belirlenmiştir.
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Çizelge 2.3. Çevrimi Noktalarındaki Akışkan
Termodinamik Özellikleri
Nokta

Sıcaklık
(°C)
(T)

Debi
(kg/s)
( )

Basınç
(kPa)
(P)

Entalpi
(kJ/kg)
(h)

Entropi
(kJ/kg)
(s)

Ekserji
(kJ/kg)
(ex)

1

175

3,225

500

358,486

1,00

85,22

2

133,383

2,558

2500

488,362

1,799

70,079

3

52,003

2,558

190,1

447,420

1,816

24,405

4

39,046

2,558

190

434,806

1,777

22,596

5

31,879

2,558

190

241,616

1,144

2,333

6

33,046

2,558

2510

243,809

1,145

4,134

7

42,449

2,558

2500

256,423

1,186

5,662

8

130,383

2,558

2500

390,736

1,559

38,063

9

141,383

3,225

500

281,066

0,821

56,848

10

91,82

3,225

499,9

174,553

0,547

25,042

11

91,972

3,225

700

174,866

0,548

25,308

12

20,007

19,727

190

84,125

0,297

3,018

13

26,007

19,727

140

109,175

0,381

4,917

2.4. Depolama Modülü Tasarımı
ORÇ sisteminin şarj modunda işletimi, güneş kolektörü
çıkışında, ısı transfer akışkanının yeterli sıcaklığa ulaştığı
gündüz vakitlerinde, elektrik üretimi ve ısı depolamasını
aynı anda sağlayacaktır. Isı depolaması, binanın uygun yerlerine yerleştirilen betonarme bloklar içerisinden ısı transfer
akışkanı dolaştırılarak sağlanacaktır. Güneş enerjisinin
yeterli sıcaklığa sahip olmadığı akşam vakitlerinde, depolanan enerjinin kullanılarak 4 saat boyunca ORÇ sisteminden
elektrik üretimine devam edilecektir.
Çizelge 2.4. Depolama Amaçlı Kullanılan Beton Yapı
Özellikleri [5]
Yoğunluk, ρ (kg/m³)

2666

Özgül Isı, C (J/kg°C)

800

Isı İletim Katsayısı, k (W/m°C)

2

Çizelge 2.4’de belirtilen beton yapı özellikleri referans alınarak betonarme depolama modülü tasarlanmıştır. Depolama Modülü, Şekil 2.4’de görüldüğü gibi, beton içerisine
yerleştirilmiş boru demetinden oluşmaktadır. Güneş kolektöründen gelen sıcak ısı transfer akışkanı, boru demetinden
geçerken ısısını beton bloğa aktaracaktır.

Şekil 2.4. Beton blok ve boru demeti [8]

Depolama modülü tasarımı, ORÇ sisteminin kolektör çıkış
veya evaporatör giriş sıcaklığının maksimum olduğu değer,
175°C alınarak yapılmıştır. Gündüz depolama süresince
175°C sıcaklıktaki ısı transfer akışkanı ile şarj edilen beton
depo modülünde yaklaşık %5’lik ısı kaybı olacağı ön görülerek, depolama sıcaklığı 165°C kabul edilmiştir. ORÇ sisteminin Ebsilon programı ile analizi sonucunda, depolama
modülünün sıcaklığının 140°C değerinin altında düştüğü
durumlarda, sistemin istenen gücü veremediği belirlenmiştir. Depolama modülü sıcaklığının 165°C’den 140°C’ye 4
saatlik sürede soğuması durumunda, depoda kullanılması
gereken beton kütlesinin miktarı ve boyutları Denklem 2.4
kullanılarak hesaplanmıştır.
Denklem 2.4, Bıyıkoğlu [7] tarafından gerçekleştirilen
yüksek lisans tezinden alınmıştır. Bu denklemle belirtilen M
depolama elemanının kütlesi ve C özgül ısısıdır. depolama
esnasında ısı transfer akışkanının kütlesel debisi ve ise
akışkanın özgül ısısıdır.
						
					
(2.4)

üzere toplam 33 m yüksekliğinde projelendirilmiştir. Denklem 2.6’da verilen denklem kullanılarak depolama elemanı
olarak kullanılacak beton modülün alanı hesaplanmıştır.
							
V = ATh
		
			
(2.6)
Bu denklemde, toplam depolama alanını göstermektedir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda toplam depolama betonunun alanı 5.19 m² olarak hesaplanmıştır. Binanın statik
dengesinin sağlanması ve homojen enerji depolaması oluşması açısından tasarlanan binanın 4 farklı noktasına 4 adet
depolama modülü beton blokları yerleştirilmiştir. Denklem
2.7’de yerleştirilen 1 adet depolama elemanı boyutları
hesaplanmıştır.
							
		
			
(2.7)
AT = 4 A1
Bu denklemde, betonarme modülüne ait alanı temsil
etmektedir.

Beton depolama elemanının külesi (M) deklem 2.4 kullanılarak 456,915 kg olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değer
denklem 2.5’de yerine yazılarak depolama elemanının
hacmi hesaplanmıştır.
							
M = ρ V 		
(2.5)

Bu denklemde, betonarme yoğunluğunu göstermektedir
ve değeri Çizelge 1’de sunulmuştur. Denklem 2.5 kullanılarak, 4 saatlik süre için 165°C sıcaklığındaki ORÇ iş akışkanını
türbine besleyebilen ısı depolama modülünün beton
hacmi 171.39 m³ olarak hesaplanmıştır.
Tasarımı yapılan bina; 8 tip kat, zemin ve bodrum kat olmak

Şekil 2.5. Tasarlanan 4 Adet Depolama Beton Bloğunun Binaya
Yerleşimi

Çizelge 3.1. ORÇ Sistemi Bileşenleri Termodinamik Analiz Sonuçları

( )

Tersinmezlik
(kW)
(i)

1. Yasa
Verimi (%)
(ηI)

2. Yasa
Verimi
(%)
(ηII)

İzantropik
Verimi
(%)
(ηizantropik)

Isı Değiştiricisi
Etkinliği
(ε)

684,96

-

-

-

-

-

-

Güneş kolektörü

592,26

-

183,4

86,5

71,8

Evaporatör

249,71

-

9,61

-

89,5

-

0,76

Kapasitesi
(kW)

Güç
(kW)

( )

Güneş

Sistem
Bileşenleri

-

104,5

12,3

-

89,4

88

-

Reküperatör

Türbin

32,26

-

0,73

-

84,2

-

0,68

Kondenser

294,18

-

14,37

-

72,3

-

-

Pompa-1

-

2,6

1,71

-

35,1

80

-

Pompa-2
Ekonomizör
Pompa-3

-

5,6

1,02

-

81,3

80

-

343,55

-

19,7

-

80,8

-

0,86

-

1,0

0,15

-

85,2

80

-
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3. SONUÇLAR

Çizelge 3.3. Binanın Yıllık Elektrik Üretimi & Tüketimi
Değerleri (kWh)

3.1. ORÇ Sisteminin Sonuçları
Şekil 2.3’ de modeli verilen ORÇ sistemi için, çizelge 2.3’de
verilen termodinamik özellikler kullanılarak sistemin termodinamik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, 92.5 kW
net türbin gücü için ORÇ sistemini oluşturan bileşenlerin
kapasiteleri, güçleri, 1. Yasa ve 2. Yasa verimleri elde edilmiş
ve Çizelge 3.1.’de sunulmuştur.
Elde edilen ORÇ sisteminin termodinamik analiz sonuçları
Çizelge 3.2.’de sunulmuştur.
Çizelge 3.2. ORÇ Sisteminin Termodinamik Analiz
Sonuçları

ORÇ
Sistemi

1. Yasa
Verimi (%)

2. Yasa
Verimi (%)

Toplam Tersinmezlik
(kW)

15.6

62.6

243.03

3.2. Betonarme Depolama Modülü Sonuçları
Sistem, güneş ışınımının maksimum olduğu haziran ayı
saat:12.00 verileri kullanılarak çalıştırılmış ve binanın
toplam enerji ihtiyacı olan 92,5 kW elektrik üretimi elde
edilmiştir. Depolama sistemin aylık ve saatlik elektrik
üretiminin değişimi dikkate alınarak geri ödeme süresinin
belirlenmiştir.
Tasarlanan binada çift yönlü elektrik sayacı kullanılmıştır.
Bu sayede üretilen fazla elektriğin elektrik dağıtım şirketine
satılacağı, gerekli olan elektrik ihtiyacının yine elektrik
dağıtım şirketinden tedarik edileceği öngörülmüştür.
Sistemin aylık üretim ve tüketim değerleri incelendiğinde
güneş enerjisi ve depolama kaynaklı toplam elektrik üretiminin, binanın toplam elektrik tüketiminden tüm aylarda
daha fazla olduğu Çizelge 3.3’de görülmektedir.
Çizelge 3.3’de görüldüğü gibi sistemden yıllık 260695
kWh’lik elektrik üretimi gerçekleşmektedir. 198001 kWh’lik
kısmı doğrudan güneş enerjisi sisteminden üretilirken,
62694 kWh’lik kısmı ise ısı depolama modülü destekli çalışan ORÇ sisteminin ürettiği enerjidir. Binanın yıllık elektrik
tüketimi 131623 kWh olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla,
üretilen elektriğin yaklaşık %50’si kullanım fazlası olup
elektrik dağıtım şirketlerine satılarak gelir elde edilecektir.
Çizelge 3.4’de tasarımı yapılan sistemin yapıya ilave maliyetleri incelenmiştir. Yazılım yardımıyla tasarımı yapılan sistem
ekipmanlarının yatırım maliyetleri üretici firmalardan
tedarik edilmiştir.
Sistemin amortisman süresi hesaplanırken, 1 kWh ‘lik enerji
satış tutarı 0,133 $ olarak kullanılmıştır. Hesaplamada kullanılan dolar ve euro kuru verileri, 11.02.2019 günün saat
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Güneş
Enerjisinden
Elektrik Üretimi
(kWh)

Depolanan
Enerjiden
Elektrik
Üretimi
(kWh)

Binanın
Elektrik
Tüketimi
(kWh)

Üretim
Fazlası
Elektrik (kW)

OCAK

11811

4787

10929

5669

ŞUBAT

13818

4783

11366

7235

MART

17362

5477

10183

12656

NİSAN

17390

5418

9538

13270

MAYIS

19784

5665

10352

15097

HAZİRAN

19643

5710

12120

13233

TEMMUZ

20047

5722

11304

14465

AĞUSTOS

18708

5515

13546

10677

EYLÜL

17147

5201

7771

14577

EKİM

16962

5245

10352

11855

KASIM

13776

4958

11333

7401

ARALIK

11552

4215

12832

2936

198001

62694

131623

129071

131623

129071

ZAMAN

260695
TOPLAM
YILLIK TOPLAM
ELEKTRİK ÜRETİMİ (kWh)

BİNANIN YILLIK YILLIK ÜRETİM
ELEKTRİK
FAZLASI
TÜKETİMİ
ELEKTRİK
(kWh)
(kWh)

Çizelge 3.4. Kurulan Sistemin Yatırım Maliyeti (€)
İşin Tanımı
Organik Rankine
Çevrimi Sistemi
Maliyeti (103 kW)
Güneş Enerjisi
Sistemi Maliyeti
(Nocatec Nova 1)
Isıl Depolama Beton
Sistemi Maliyeti

Birim

Miktar

Birim Fiyat (€)

Toplam
Fiyat (€)

Set

1

180,000 €

180,000 €

m²

1209,06

215 €/m²

259,937 €

Set

1

30,000 €

30,000 €

Toplam Sistem Kurulumu Yatırım Maliyeti

469,937 €

15:30’da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurları kullanılmıştır. Belirlenen verilere
göre sistem, ilk yatırım maliyetini 19. yılın sonunda amorti
etmiştir.
4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, güneşten gelen enerjiyi güneş kolektörleri
vasıtasıyla ısı enerjisine dönüştüren, kendisini depolama
modülü olarak kullanarak ORÇ sistemi ile elektrik enerjisine
dönüştürebilen ve güneşin olmadığı akşam vakitlerinde
depoladığı enerjiyi tekrar kullanma suretiyle elektrik üre-

timine devam eden konut tipi binanın tasarımı yapılmıştır.
Güneş enerjisinden ciddi anlamda yararlanacak olması
sebebiyle tasarımı yapılan binanın Antalya ilinde yapılacağı
düşülmüştür. Bina 32 daireden oluşacak olup elektrik
tüketimi için talep gücü 92502 W olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan talep gücünün tamamının karşılanması amacıyla net türbin gücü (92,5 kW olacak şekilde ORÇ sistemi
tasarımı yapılarak sistemin termodinamik analizleri yapılmış
ve çalışma parametreleri belirlenmiştir. Yapılan analizler
ve sistemin uygulanabilirliği neticesinde tasarlanan ORÇ
sisteminde kullanılacak en uygun iş akışkan R245fa 2,558
kg/s debide, güneş kolektörü çıkış sıcaklığı 175°C, türbin
giriş basıncı 25 bar ve kondenser giriş basıncı 1.9 bar olarak
belirlenmiştir. Güneş kolektör hattında kullanılan ısı transfer
akışkanı Jarytherm CF 3,225 kg/s debide seçilmiştir.
4 saatlik ısı depolama kapasitesine sahip olacak betonarme
modülü hacmi 171.39 m³ olarak hesaplanmıştır. Binanın
statik dengeleri düşünülerek 4 eşit parça halinde binaya
yerleştirilmesi ve çelik konsollar ile yapıya sabitleneceği
planlanmıştır.
Her biri, kesit alanı 1.2 m x 1.2 m ve yüksekliği 33 m olan
özel tasarlanmış beton kütlesinin içerisine 16 mm iç
çapında 196 adet ısı transfer borusu geçirilmiştir.
Yapılan analizler sonuncunda binanın tüm ihtiyacı olan
elektrik tüketimini karşıladığı ve fazla ürettiği elektriği
tedarikçi firmaya satacağı belirlenmiştir. Yapılan geri dönüşüm süresi hesabına göre bina, ilk yatırım maliyetini 19.
yılın sonunda amorti etmektedir. Ortalama bina ömrünün
50 yıl, ortalama güneş kolektörü ömrünün ise yaklaşık 30
yıl olduğu düşünülürse 19 yıllık amortisman süresi yüksek
olmakla birlikte sıfır enerjili sayılabilecek bir konut tipi bina
için hesaplamaların yapıldığı unutulmamalıdır. Bu sonuçlar
dikkate alındığında, bu çalışmada geliştirilen sistemin, daire
sayısı fazla, ticari binalar için daha uygun ve uygulanabilir
sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Yapılan hesaplamalar
ışığında, daire sayısı 2 katına çıkarıldığında, amortisman
süresinin 15 yılın altına düşeceği öngörülmektedir.
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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

www.ttmd.org.tr

TTMD, 1992 yılından bugüne
Tesisat Mühendisliği’nin topluma verdiği
hizmetlerin gelişmesi için çalışıyor

Daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları için;
- üyeleri arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor,
- bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor,
- üniversite-sanayi işbirliğine destek veriyor,
- çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor,
- yurtdışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü
yurtdışında temsil ediyor.

Avrupa Isıtma ve
İklimlendirme
Dernekleri Federasyonu
Üyesidir

