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TTMD DERG S / TTMD JOURNAL
T rk Tesisat M hendisleri Derne i taraf ndan iki ayda bir
kar l r. Sekt r n taleplerine kar l k verebilecek ekilde
akademik ve profesyonel m hendislik i eri i n planda
yap land r lm t r.
This journal is published bimonthly by Turkish Society of
HVAC & Sanitary Engineers. It is intented to meet sectorial
demands first, by academical and professional staff.
Dergimiz hakemli bir dergi olup, makaleler
gr
al narak yay nlanmaktad r.

hakemin

The articles in TTMD Journal are issued in according to
the chritisism by three technical judges.
Mektup ve Makaleler / Letters and Articles
Mektuplar, yay nlanmak zere g nderilen makale ve
eviriler ileti im adreslerine ula t r lmal d r.
All Correspondence have to send to the contact addresses.
ABONEL K
Abonelik i in TTMD Dergisi Abone Formu
doldurulup ileti im adreslerine g nderilmelidir.
YAYIN UYARISI
'TTMD Dergisi nde yay nlanan yaz ve izimlerin her hakk
mahfuzdur. zin al nmadan, kaynak g sterilerek iktibas
edilebilir. Yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ilan sahibine,
makalelerin sorumlulu u yazarlar na aittir.

De¤erli TTMD Üyeleri,
De¤erli Okurlar,
10 y›ldan bu yana aral›ks›z sürdürdü¤üm TTMD Dergisi Editörlük ve
Dergi Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›’ndan ayr›l›yorum.
Derne¤imizin Yönetim Kurulu Baflkan› Cafer Ünlü'den, yeni dönemde
de benimle birlikte çal›flmaktan memnuniyet duyacaklar›n› ve Dergi’deki
Dergi Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›’ndaki görevime devam etmemi arzu ettiklerini bildiren nazik bir teklif ald›m. Yeni yönetimle birlikte; dergide
yap›lmak istenen yap›sal de¤ifliklikler ve Üniversitedeki faaliyetlerimin,
akademik çal›flmalar›m›n yo¤unlaflmas› nedeniyle 10 y›l› aflk›n bir süreden beri sürdürdü¤üm görevimi b›rakma karar› ald›m. Baflkan ve Yönetim Kurulu da bu karar›m› ve 61. say›daki bu veda yaz›s›n› yazma dile¤imi anlay›flla
karfl›lam›fllard›r.
Yönetim Kurulu’na gösterdikleri anlay›fl, göreve devam etmem konusundaki teklif ve güvenlerinden
dolay› çok teflekkür ediyorum.
TTMD Dergisi’ni oluflturma fikri ilk olarak nas›l ortaya ç›kt› onu sizlerle paylaflmak istiyorum. 2. Dönem Baflkan› Numan fiahin, Baflkanl›¤›n›n son günlerinde, 1998 y›l› sonlar›nda, daha sonra 5. Dönem
Baflkanl›¤›'n› yapan Ömer Kantaro¤lu ile Anadolu Üniversitesinde odama ziyarete geldiler. Bu görüflmede TTMD için ayr› bir teknik dergi ç›karman›n prestij, derne¤in tan›t›m›, üyelerle iliflkiler ve reklam
gelirleri aç›s›ndan çok yararl› olaca¤› konufluldu. Ömer Bey baflkanl›¤› devrald›ktan sonra da ilk ifl olarak derginin haz›rl›k çal›flmalar›na Ocak 1999’da baflland›. Hemen bir Yay›n Kurulu oluflturduk. Rahmetle and›¤›m›z ‹hsan Önen'in çok büyük destek ve katk›s›n› ald›k. ‹lk say› May›s 1999'da yay›nland›.
• TTMD Dergisi’ni 1. say›s›ndan bafllayarak, 61. say›s›na kadar getirdik.
• Özel say› ve ‹ngilizce say›larla birlikte 71 Dergi ve 50 Temel Bilgiler, tasar›m ve uygulama ekinin
oluflumunu Yay›n Kurulu ile birlikte gerçeklefltirdik.
• Dergimiz, bu çizgisi ile sektörde sayg›n bir konuma ve Derne¤imize maddi katk› sa¤layan duruma
gelmifltir.
• Bu sürede toplam 61 say›da hakemlenmifl yaklafl›k 352 makale yay›nlad›k.
• 5 Dönem Baflkan› ile 10 y›l çal›flt›m: Ömer Kantaro¤lu, Engin Kenber, Erdinç Boz, Hüseyin Erdem ve Abdullah Bilgin. fiimdiye kadar birlikte çal›flt›¤›m her sayg›de¤er Baflkan ile çok iyi iliflkilerimiz oldu. Bize sa¤lad›klar› ba¤›ms›z çal›flma ortam› ve destekten dolay› Baflkanlara ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne çok teflekkür ediyorum.
• Derne¤imiz Kurucu Onursal Baflkan› Celal Okutan'›n uyar›, öneri ve deste¤inden çok yararland›m.
• Yay›n Kurulu çal›flmalar›nda görev alan tüm Yay›n Kurulu Üyesi arkadafllar›mla birlikte özellikle Abdullah Bilgin ve ‹brahim Çakmanus'a verdikleri sonsuz destek için çok teflekkür ederim.
• Yaz› ‹flleri Müdürleri, Ayhan Razgat, Orhan Gürson, Abdullah Bilgin ve H. Bora Türkmen'in her
Dergi’de emekleri var.
• Tüm çal›flma ve toplant›lar› düzenli olarak raporlad›k ve bir defterde kay›t alt›na ald›k. Kay›t defteri tutman›n Dergi’nin kurumsallaflmas› ve iyi bir bilgi birikimi sa¤lanmas› anlam›nda çok yararl› oldu¤unu düflünüyorum.
• Bu sürede hiçbir firmaya ayr›cal›kl› davranmamaya çok özen gösterdik. Bunun, yay›n kurulunun
titiz çal›flmas›n›n ve kurula gösterilen güvenin bir sonucu oldu¤unu düflünüyorum.
• fiimdiye kadar, 230 kay›tl› toplant› yapt›k ve bu toplant›lar için 230 kez Ankara'ya geldim. Yolda geçen zaman, kal›fllar›m, Eskiflehir'de Dergi kontrolü ve görüflmeleri için ay›rd›¤›m zaman da düflünülürse,
son 10 y›l›n 1 y›ldan fazlas›n› Ankara'da ve Eskiflehir'de sadece bu ifl için geçirdi¤imi söyleyebilirim.
• Bu anlamda Derne¤e uzun süreli olarak ve en çok zaman ay›ran kiflilerden biri olmaktan büyük
keyif ald›¤›m› söyleyebilirim.
• Dergi’nin oluflumunu fleffaf olarak ve Yay›n Kurulu üyelerinin yo¤un ve özverili gayretleriyle gerçeklefltirdi¤imi belirtmek isterim. Onlar›n samimi deste¤i olmasayd› Dergi’nin bu baflar› seviyesini yakalamas› olanaks›zd›.
• Dergi’de hatal› bas›m ve eksiklikler olamamas›na azami dikkat göstermemize karfl›n baz› say›larda
hatalar›m›z da oldu. Bu hatalar için hoflgörü ve anlay›fl›n›za s›¤›nd›k.
• Dergi’deki en büyük yard›mc›m, Dergi yay›n Sorumlusu ‹lknur Alt›nbafl oldu. Dergi’nin takibinde ve
özenli ç›kmas›nda çok önemli pay› oldu.
• ‹lk say›s›ndan bu say›ya kadar yapt›¤›m toplant›larda çok dostlar›m oldu. Bu süreç bana çok deneyim kazand›rd› ve teknik anlamda çok fley ö¤renme olana¤›m oldu.
• En verimli ve keyifli günlerimi bu süreçte geçirdi¤imi söyleyebilirim.
• Dergi’deki görevim ve yaz›lar›m ile sektörde çok iyi tan›nma olana¤›m oldu.
Bana bu deneyim ve çal›flma f›rsat› verildi¤i için çok flansl› oldu¤umu düflünüyorum.
Asl›nda ismini anarak teflekkür etmek istedi¤im o kadar çok kifli var ki. fiimdiye kadar görev alan tüm
Baflkanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yay›n Kurulu Üyeleri, Yaz› ‹flleri Müdürleri, Dernek Müdürleri,
Dernek çal›flanlar›, yazarlar, hakemlik yapan uzmanlar ve Ö¤retim Üyeleri, reklam veren firmalar, katk› veren herkes ve dergiye verdi¤i destekten dolay› tüm okurlara en içten teflekkür ve sevgilerimi sunuyorum.
Dergi’nin bundan sonra daha baflar›l› olarak devam edece¤inden hiç kuflkum yok. Dergi’yi devralacak
ekibe kolayl›klar diliyorum.
Derne¤imizi daha iyi noktalara getirme amac› do¤rultusunda bundan sonra da katk› ve birlikteli¤imiz
devam edecektir.
Cafer Ünlü baflkanl›¤›ndaki yeni yönetimin sa¤l›kl› ve baflar›l› bir dönem geçirmelerini diliyorum.
En iyi dilek, sevgi ve sayg›lar›mla veda ediyorum...

Prof. Dr. T. Hikmet KARAKOÇ
Genel Yay›n Yönetmeni
hkarakoc@anadolu.edu.tr
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De¤erli Meslektafllar›m›z,

TTMD NED R?
TTMD; Tesisat M hendisli inin ve topluma verdi i hizmetlerin geli mesi i in 1992
y l nda kurulmu olup, de i ik disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak ama lar
i in topland bir dernek olmu tur. Bilgi
ve teknoloji transferi ger ekle tirmek,
uluslararas platformda meslekta lar m z
temsil etmek ve geli meleri zaman nda izlemek i in TTMD olarak i ve d meslek
rg tleri ile temaslar m z devam ettiriyoruz.
TTMD N N AMACI NED R?
TTMD nin amac ; ncelikle profesyonel
hizmet veren meslekta lar m zla, yeni mezun m hendisler ve bu meslekte yeti mek
isteyen rencilerin uygulama alan ndaki
e itimlerine, ara t rmalar na, bilgi ve teknoloji transferine katk da bulunmak, gerekli ileti im ve tart ma ortam n sa lamak, niversitelerin ve ara t rma kurumlar n n mesle imizle ilgili ara t rmalar na
katk da bulunmak ve niversite-sanayi i birli ini geli tirmek suretiyle toplumun yaam kalitesi ve refah n n y kselmesine katk da bulunmakt r. Bu amaca ula mak i in
tesisat sekt r ile ilgili do ru ve a da
bilgiler i eren el kitaplar yay nlanmas ,
e itim seminerleri, sempozyum d zenlenmesi ve Uygulama Kurallar n n konmas
temel hedeflerimizdir. Bunlar n daima g ncel tutulmas ise dinamik, ilgili ve s rekli
i leyen komite ve komisyonlarca ger ekle tirilmektedir. Mesle imizi uygularken
lkemizin geli imine katk da bulunmak, bu
ba lamda insanlar n zaman n n % 8090 n ge irdi i de i ik yap larda sa l kl ,
g venli, hijyenik, konforlu yani ya an labilir ortamlar yaratmak; enerjiyi verimli kullanmak ve evreyi koruyan z mler retmek ve bu ama lar do rultusunda dayan mak, di er meslek ve uzmanl k gruplar
ile e g d m i inde al mak ama lar m zdand r.

TTMD IX. Dönem Yönetim Kurulu, 21 Mart 2009 tarihinde seçilmifl ve görev da¤›l›m›n›n ard›ndan çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Bu dönemde iki büyük organizasyon
gerçekleflecektir. Bunlardan “Clima 2010” Dünya Klima Kongresi, ASHRAE ve
REHVA baflta olmak üzere dünyan›n birçok ülkesindeki tesisat mühendisli¤i dernekleri taraf›ndan destek verilen önemli bir kongredir. 9-12 May›s 2010 tarihlerinde Antalya'da gerçekleflecek kongrenin haz›rl›klar› tüm h›z›yla sürmektedir.
Di¤er organizasyonumuz ise, geleneksel olarak iki y›lda bir gerçeklefltirdi¤imiz
“Uluslararas› Yap›da Tesisat Sempozyumu”dur. K›saca “Sempozyum 2010” ad›n› verdi¤imiz organizasyonun kurullar› seçilmifl ve çal›flmalara bafllam›fllard›r.
3-5 May›s 2010 tarihlerinde ‹stanbul The Marmara Oteli'nde yap›lacak Kongrenin ilk duyurusu yap›lm›fl olup, sizlerin katk› ve desteklerinizi beklemekteyiz.
Bugün ülkemizde güncel bir konu olan “Enerji Verimlili¤i Kanunu” vard›r. Bu
kanun çerçevesinde ç›kar›lan ”Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i” ve
“Sanayi ve Binalarda Enerji Verimlili¤inin Art›r›lmas›na Dair Yönetmelik”'in haz›rlanmas›nda Derne¤imiz önemli katk›lar koymufltur. Ancak, önemli olan uygulanmas›d›r. Uygulamada yaflanabilecek sorunlar› önlemek için de her platformda
gerekli çal›flmalar yap›lacakt›r.
Bu dönemde daha önceden oldu¤u gibi TTMD seminerleri sürdürülecek, bunun
yan›nda özel kurslar aç›lacakt›r. Meslektafllar›m›z›n ilgi duydu¤u konular› içerecek kurslar›n programlar› için çal›flmalara bafllanm›flt›r. Bu konu ile ilgili olarak
sizlere en k›sa zamanda duyurular yap›lacakt›r.
Derne¤imize yeni kitaplar kazand›rmak için de çal›flmalara bafllanm›fl olup, çeviri ve özgün yay›nlar›m›z yak›nda sektörümüzün hizmetine sunulacakt›r.
TTMD Dergisi
Prof. Dr. Hikmet Karakoç'un yönetiminde 10 y›ld›r yay›nlanan Dergi'miz, 61. say›ya ulaflm›fl bulunmaktad›r. Dergi'nin bugünlere gelmesinde Prof. Dr. Hikmet
Karakoç'un büyük emek ve katk›lar› vard›r. Gösterdi¤i gayret ve özverili çal›flmalar için kendisine teflekkür eder, Derne¤imize katk› ve desteklerinin sürmesini dileriz.
TTMD Dergisi 62. say›dan itibaren yeni içeri¤i ile sizlerin hizmetine sunulacakt›r.
Say›n Üyelerimiz,
Amac›m›z, Ülke içinde sayg›n bir yere gelmifl, uluslararas› alanda kendinden söz
ettiren bir sivil toplum kuruluflu olmakt›r. Zor oldu¤unu biliyoruz. Ancak, sizlerin destek ve katk›lar› ile bunu baflaraca¤›m›za inan›yoruz.

Kurucu Onursal Ba kan
Celal Okutan
Ge mi D nem Ba kanlar
I. D nem, Celal Okutan
II. D nem, Numan ahin
III. D nem, M. Serdar G rel
IV. D nem, mer Kantaro lu
V. D nem, Engin Kenber
VI. D nem, B. Erdin Boz
VII. D nem, H seyin Erdem
VIII. D nem, Abdullah Bilgin

Sayg›lar›m›zla,
TTMD Yönetim Kurulu
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Derne imizin VIII. D nem Ola an Genel Kurulu
21 Mart 2009’da Ankara’da yap ld .
Genel Kurul’a, Ankara üyelerimizin kat›l›m›n›n yan›nda ‹stanbul, ‹zmir, Eskiflehir, Antalya, Denizli ve Zonguldak üyeleri yo¤un ilgi gösterdiler.
VIII. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan› Abdullah Bilgin'in aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan Genel Kurul'da Divan Baflkanl›¤›'na Ethem Özbak›r seçilmifltir. Onursal Baflkan Celal Okutan, Sektörel Derneklerden ISKAV Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Arslancan, MTMD Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin
Gökbudak ve BACADER Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun
Gök birer konuflma yapt›lar.
Genel Kurul’a sunulan Yönetim Kurulu çal›flma raporunda
özetle afla¤›daki hususlar vurgulanm›flt›r.
• 2008 y›l›nda Türkiye Yang›ndan Korunma Yönetmeli¤i'nin
2. bas›m› ve ASHRAE Refrigeration Handbook kitab›
yay›mlanm›flt›r. ASHRAE GreenGuide'nin çevirisi yap›lm›fl
olup bas›ma gönderilmifltir. TTMD Sözlü¤ü web sayfas›na
konulmufltur.
• Uluslararas› Yap›da Tesisat Sempozyumu’nun 8.'si 12-14
May›s 2008 tarihlerinde ‹stanbul'da yap›lm›flt›r. Sempozyumun amaçlanan hedefler do¤rultusunda gerçeklefltirilmifltir.
Art›k kurumsallaflan Sempozyum’un 9.'su 3-5 May›s 2010 tarihlerinde ‹stanbul'da yap›lacak olup haz›rl›klar› devam etmektedir.
• Clima 2010, Rehva Dünya Klima Kongresi, Mart 2007'de
REHVA ile yap›lan Sözleflme çerçevesinde 9-12 May›s 2010
tarihlerinde Antalya'da yap›lacakt›r. Kongrenin ikinci duyurusu yap›lm›flt›r. Uluslararas› camiada etkin bir biçimde tan›t›m
faaliyetleri devam etmektedir. Bu ba¤lamda Ocak 2009'da
Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç, Prof. Dr. Ahmet Ar›soy, Cafer
Ünlü ve Numan fiahin ile Kongre Organizasyon flirketi ‹nterium temsilcisi “ASHRAE Wintermeeting” toplant›lar›na kat›lm›fllard›r.
• 2008 Enerji Verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik yo¤un çal›flmalar›n yap›ld›¤› ve yönetmeliklerin ç›kar›ld›¤› bir y›l olmufltur. Enerjide fosil yak›t oran›n›n (dolay›s›yla çevre kirlili¤i,

Celal Okutan
küresel ›s›nma ve sera gazlar›n›n) azalt›lmas›n›n iki temel aya¤› vard›r. Bunlardan birisi enerjiyi verimli kullanmak, di¤eri
ise fosil yak›tlar yerine yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmakt›r. Enerji verimlili¤i 2007 y›l›ndaki çal›fltayda ele
al›nm›flt›. 2008 y›l› çal›fltay› 6-7-8 fiubat 2009'da Eskiflehir'de
“Yap› Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif
Sistemler” ad› ile yap›lm›flt›r. Derne¤imizden, kamudan ve
üniversitelerden olmak üzere çok say›da kat›l›mc› ile yap›lan
çal›fltay›n baflar›l› oldu¤u düflünülmektedir. Çal›fltay›n gerçeklefltirilmesinde Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in önemli katk›lar› olmufltur.
• Günümüzün en önemli problemlerinden birisi fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu oluflan çevre kirlili¤i, küresel ›s›nma ve
sera gaz› sal›n›mlar› oldu¤u bilinmektedir. Bu ba¤lamda Birleflmifl Milletler ‹klim de¤iflikli¤i Konferans› 1-12 Aral›k 2008
tarihlerinde Poznan'da (Polonya) yap›lm›flt›r. Konferansa Derne¤imizden ‹brahim Çakmanus kat›lm›flt›r. Söz konusu toplant›da, dünyan›n gitti¤i yönün yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelifltirilmesi, çevre kirlili¤inin azalt›lmas› için karbon
vergisi gibi mekanizmalar›n devreye sokulmas› ve enerji verimlili¤inin art›r›lmas› oldu¤u gözlenmifltir. Türkiye taraf›ndan 2009'da imzalanan Kyoto Protokolü'nün süresi 2010 y›l›nda dolacakt›r. Derne¤imiz ve sektörel Dernekler Kyoto Protokolü'nün TBMM'de onaylanmas› için giriflimlerde ve katk›da
bulunmufllard›r. 2012 y›l›ndan sonra ise bu konularda daha s›k› mekanizmalar›n gelifltirilece¤i yeni bir süreç bafllayacakt›r.
Bu ba¤lamda Derne¤imiz ve Bölgesel Çevre Merkezi REC taraf›ndan “Türk ‹fl Dünyas›nda ‹klim De¤iflikli¤i ‹nisiyatifinin
Gelifltirilmesi” adl› bir proje yürütülmeye bafllam›flt›r. ‹ngiltere hükümeti taraf›ndan finanse edilen bu proje ile Kyoto Protokolü sonras›ndaki süreçte özel sektörde iklim de¤iflikli¤i konusunda daha iyi bir bilgi altyap›s› sa¤layarak ulusal ve uluslararas› düzeyde yeni politikalar›n oluflturulmas›na katk› hedeflenmektedir. Derne¤imizin faaliyetleri do¤rudan çevre ve
enerji ile ilgili de¤ilmifl gibi gözükse de gerçekte durum böyle de¤ildir. Çünkü sanayide proseslerde tüketilen enerji ile
ulaflt›rmada tüketilen enerji ç›kar›ld›¤›nda geriye kalan ve ülkemizin tüketti¤i enerjinin % 60'dan fazlas›, bir flekilde, tesisat mühendisleri taraf›ndan yönlendirilmektedir.

Cafer Ünlü
TTMD
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• Derne¤imiz bilgiyi paylaflma sürecinden bilgiyi üreten bir yap›ya geçmeyi hedeflemektedir. Bu noktada üniversitelerden al›nacak
katk›lar›n çok önemli oldu¤u de¤erlendirilmektedir. 2008 y›l›nda
Derne¤imiz, ‹SKAV, ‹SK‹D, ‹ZODER, DOS‹DER ile birlikte bir
AR-GE fonu oluflturmufl ve AR-GE projesi teklifi almak için üniversitelere ve sektöre duyuru yap›lm›flt›r. Yap›lan duyuru sonucu
56 adet proje baflvurusu gelmifltir. Seçici kurul bunlardan 10 tanesini seçmifltir. Proje yürütücüleri ile sözleflme yap›lm›fl olup, çal›flmalar devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucunda Clima 2010'da
ve Sempozyumda sunulabilecek bildiriler ile sanayide uygulamaya yönelik bilgilerin ç›kaca¤› beklenmektedir.
Ayr›ca;
• Gazeteler, Radyo (bir seri TRT ‹stanbul Radyosu) ve TV'lerde
(Kanal D, TRT1, CNN Türk, NTV, Kanal B) derne¤imizin çal›flmalar› anlat›lm›fl, ›s›tma, do¤algaz ve enerji verimlili¤i gibi konularda bilgiler verilmifltir.
Genel kuruldan bir görünüm
• De¤iflik dergilere röportajlar verilmifltir.
• Bas›n duyurular› yay›nlanm›flt›r.
Genel Kurulda Derne¤in tüzü¤ü güncel ihtiyaçlar do¤rultusunda büyük ölçüde de¤ifltirilmifltir. Bu kapsamdaki en önemli de¤ifliklik üyelik statüsünde gerçeklefltirilmifltir. Buna göre;
a) Dernek üyeli¤i makine mühendisli¤i disiplini d›fl›ndaki mühendislik displinlerine de aç›lm›flt›r.
b) Fahri üyelik statüsü kald›r›lm›flt›r. Mevcut fahri üyelerden durumu yeni üyelik flartlar›na uygun olanlar arzu ederlerse as›l üyeli¤e
geçirileceklerdir. Bunun d›fl›ndaki fahri üyelerin kayd›n›n silinmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.
c) As›l üyelik flartlar›n› sa¤lamayan ancak Derne¤e büyük maddi
ve/veya manevi katk›s› olmufl kifliler “Onursal Üye” olarak Derne¤e üye kaydedilebileceklerdir.
d) Derne¤e önemli katk›lar› olan as›l üyelere “Yüksek Hizmet Payesi” verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
Yap›lan seçim sonucunda TTMD IX. Dönem Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'na Cafer Ünlü seçilmifltir. Cafer Ünlü; yapt›¤› teflekkür konuflmas›nda, Derne¤in bugün geldi¤i nokta, yap›lanlar ve yap›lacaklar konusunda bilgi verdikten sonra VIII. Dönem Yönetim KuAbdullah Bilgin, Cafer Ünlü
rulu Baflkan› Abdullah Bilgin'e baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür plaketi vermifltir.
Seçim Sonuçlar›
Yönetim Kurulu Üyeleri
Cafer ÜNLÜ (Baflkan)
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ (Baflkan Yrd)
H›rant KALATAfi (Baflkan Yrd)
M. Bülent ÖZGÜR (Baflkan Yrd)
Gürkan ARI (Sekreter Üye)
Aytekin ÇAKIR (Sayman Üye)
Fevzi ÖZEL (Üye)
Güniz GACANER (Üye)
Handan ÖZGEN (Üye)
Kani KORKMAZ (Üye)
Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR (Üye)
Murat GÜRENL‹ (Üye)
Zeki AKSU (Üye)

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
Ramazan YAZGAN
Ali R›za DA⁄LIO⁄LU
Artu¤ FENERC‹O⁄LU
Aybars ÖZER
Bora TÜRKMEN
Eren KALAFAT
Fatih ÖNER
Fuzuli TOPAL
‹brahim Üstün TATLID‹L
Necdet CANBULAT
Suat ARZIK
Tamer fiENYUVA
Züleyha ÖZCAN

Denetim Kurulu Üyeleri
‹smet MURA
Recep YILDIZ
Tuba Bingöl ALTIOK

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
‹rfan ÇEL‹ML‹
Orhan GÜRSON
Selçuk BAYER

Onur Kurulu Üyeleri
Akdeniz H‹ÇSÖNMEZ
Celal OKUTAN
Kevork Ç‹L‹NG‹RO⁄LU

Onur Kurulu Üyeleri (Yedek)
Bahri TÜRKMEN
Bünyamin ÜNLÜ
Engin KENBER
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Clima 2010 Antalya - 10. REHVA D nya Kongresi
Avrupa Is›tma, So¤utma ve Klima Dernekleri Federasyonu
REHVA'n›n* kongreler dizisinin onuncusu olan Clima 2010
“REHVA 10. Dünya Klima Kongresi”, 9 - 12 May›s tarihleri
aras›nda tarihi - kültürel zenginlikleri ve profesyonel hizmetleri ile ülkemizin misafirperverli¤ini yans›tan Türk turizminin
baflkenti konumundaki Antalya'da yap›lacakt›r.
Temas› “Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullan›m›” olarak
belirlenen Clima 2010 kongresinin, tüm tesisat teknolojilerinin ele al›naca¤› ve binalarda sürdürülebilir enerji kullan›m›n›n, en son araflt›rma ve inovasyon uygulamalar›n› hayata geçirmeye yönelik katk›lar›n›n olaca¤›na inan›lmaktad›r. Bu
ba¤lamda Kongre bilim adamlar›na, yap› ve tesisat endüstrisine, bina sahiplerine, müflavirlere, mühendislere, mimarlara ve
politikac›lara bilimsel veriler ve teknik çözümler konusunda
bilgi al›flveriflinde bulunabilecekleri bir platform sa¤layacakt›r.
1963 y›l›nda kurulan, bugün merkezi Brüksel’de olan REHVA,
dünyan›n en büyük federasyonlar›ndan biridir. Toplam 29 dernek
üyesi ve bu derneklerin toplamda 110 bin üyesi bulunmaktad›r.
TTMD 1994 y›l›nda ASHRAE'nin, 1996 y›l›nda REHVA'n›n as›l
üyesi olmufltur. Bu tarihlerden sonra ülkemizi uluslararas›nda en
tan›nm›fl bu iki Sivil Toplum Kuruluflu nezdinde temsil etme baflar›s›n› göstermifltir. TTMD 2000 y›l›nda REHVA Genel Kurulunu ‹stanbul'da organize ederek bu aç›l›m›n› sürdürmüfl ve ard›ndan 2001 y›l›nda TTMD 2. Dönem Baflkan› Numan fiahin
REHVA'n›n 7 kiflilik Yönetim Kurulu’na 2 dönem seçilerek
2007 y›l›na kadar, 6 y›l boyunca, Baflkan Yard›mc›s› ve Yay›n
Komitesi Baflkan› olarak baflar›l› biçimde görev yapm›flt›r. Clima 2010 Kongre Baflkan› olan Numan fiahin, bu kongrenin Türkiye'ye kazand›r›lmas›nda önemli bir rol üstlenmifl ve bu yeni
gönüllü görevi nedeniyle REHVA Yönetim Kurulu'na tekrar seçilmek için aday olmayarak ülkemiz ad›na uluslararas› temsil etmeyi tercih etmifltirir.
REHVA'n›n 1975 y›l›nda bafllatt›¤› “Clima 2000 Dünya Konferasyonlar›” serisi ilk olarak Milano'da Italyan AICARR derne¤i taraf›ndan organize edilmifltir. Bu konferanslar›n ilk Baflkan› ve yarat›c›s› ‹talyan Mario Constantino'dur. Konferanslar
dizisi; önce 5, sonra 4 y›lda bir, 2005 ve 2007'de (bundan sonra 3 y›lda bir yap›lacakt›r) REHVA üyesi ülkelerden birinde
s›ras›yla gerçekleflmifltir. Milano 1975 sonras›; Budapeflte
1978, Varflova 1981, Kopenhag 1985, Sarajevo 1989, Londra
1993, Brüksel 1997, Napoli 2001, Lozan 2005 ve Helsinki
2007 için seçilmifltir.
Dört gün süren REHVA Dünya Kongreleri, tüm dünyadan
1000'den fazla akademisyen, bilim adam›, mekanik tasar›mc›,
dan›flman, müteahhit, yat›r›mc›, imalatç› ve bina iflletmecisini
bir araya getiren, iklimlendirme, havaland›rma, ›s›tma, enerji,
iç hava kalitesi, s›hhi tesisat, mekanik tesisat vb. konularda bilimsel sunufllar›n yans›ra atölye çal›flmalar› ve poster sunumlar›yla karfl›l›kl› bilgi al›flverifli yap›lan, konusunda Dünya
Kongrelerinin bafl›nda gelmektedir. Bu dev organizasyon flimdiye kadar kat›l›mlar›n en kalabal›¤›n› gerçeklefltirmek iddias›yla 1200-1500 ›s›tma, so¤utma, klima uzman›n› Antalya'da
bir araya getirmeye haz›rlanmaktad›r. Kongrenin turizm baflkentimiz Antalya'da yap›lacak olmas› kat›l›mc›lar›n aileleriyle yaz tatillerini de planlamalar›na f›rsat vererek hedeflenen
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kat›l›m say›s›na daha kolay ulaflmas›n› sa¤layacakt›r.
Uluslararas› “Ö¤renci Yar›flmas›”n›n da yer alaca¤› Kongrede; ISK Is›tma-So¤utma-Klima konusunda yine ulusal bir yar›flmayla seçilecek bir üniversitemizin ö¤rencilerinden oluflacak ekip ulusal tak›m›m›z› oluflturacakt›r. Kongreyi takip eden
gün gün boyunca ise ASHRAE ve REHVA taraf›ndan uzmanlarca sunulacak ücretli seminerler düzenlenecek olup, profesyoneller için kaç›r›lmaz bir f›rsat olacakt›r. Konular web sitemizde daha sonra yay›nlanacakt›r.
Haz›rl›k Komitesi Numan fiahin'i Organizasyon Komitesi
Baflkan›; Prof. Dr. Ahmet Ar›soy'u ise Bilim Komitesi Baflkan› olarak sunmufltur. Organizasyon ve Bilim Komitesi üyeleri
ilk toplant›s›n› yapt›¤› 20 Aral›k 2006 tarihinden bafllayarak
çok uzun verimli bir çal›flma ile bu kongrelerin en iyilerinden
birini haz›rlamak için çal›flmalar›na devam etmektedir. Profesyonel Kongre Organizatörü olarak Interium firmas›, web sitemizin yap›m› için de Lookus firmas› seçilmifl, www.clima
2010.org adresi ile sitemiz baflar›l› bir flekilde haz›rlanarak aktif
halde kongre tan›tma ve yürütme çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
TTMD temsilcileri ve bildirileri kabul gören yaklafl›k 25 kiflilik bir heyet, sponsor firmalar›n da deste¤i ile 10-14 Haziran
2007'de Helsinki'de gerçekleflen REHVA 9. Dünya Kongresi’ni izlemek ve notlar almak için ülkemizi temsil etmifltir.
Clima 2001, 2005 ve 2007 Kongreleri’ni Türkiye'de tan›tmak
ve bildiri gönderilmesini sa¤lamak için seçilen Numan fiahin
“Elçilik (Ambassador)” görevi sonucu; Clima 2007 için ülkemizden 13 bildiri özetinin gitmifl oldu¤unu, bir ülkeden en
fazla 50'nin üzerinde bildirinin geldi¤i bu kongrede 15. s›rada
oldu¤umuzu bildirmifltir. ‹lk Clima 2001 kat›l›m›m›zda da yine 12 bildiriden, 3 bildirimiz sözlü sunum ve 6 poster sunumu
kabul görmüfltür.
TTMD, ülkemiz akademisyenlerinin ve sektör çal›flanlar›n›n
Clima 2010 kongresinde de bildiri sunabilmelerine destek olmak için sektör dernekleri ile birlikte oluflturdu¤u AR-GE Fonu Projesiyle toplam 8 projeyi maddi olarak desteklemekte ve
kongreye bildiri sunulmas›na imkan vermektedir. AR-GE Fonu projesinde TTMD'nin yan›nda yer alan sektör derneklerimiz; ‹SKAV, ‹SK‹D, DOS‹DER ve ‹ZODER'dir.
Organizasyonumuzu dünya çap›nda bir çok dernek taraf›ndan
desteklemektedir. Bunlar; ASHRAE (Amercan Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers),
CCHVAC (China Committee of Heating, Ventilating&Conditioning), EUROVENT (European Committe of Air Handling
and Refrigeration Equipment Manufacturers), IIR (International Institute of Refrigeration), ISHRAE (Indian Society of
Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers),
SCANVAC (The Joint Organization of HVAC - Technology
for the National Societies in Scandinavia, Iceland and the Baltic States), SHASE (The Society of Heating, Air-Conditioning
and Sanitary Engineers of Japan), SAREK (The Society of
Air-Conditioning and Refregirating Engineers of Korea). Destekleyen kurulufllar aras›nda ülkemizden Makine Mühendisleri Odas› da bulunmaktad›r.
Ayr›ca Clima 2010 Kongresi’ne ulusal ve uluslararas› kurum
ve firmalar sponsor olmufltur. Kongre partnerleri MTMD
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(Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derne¤i), TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i) ve Sodeks Fuarc›l›k - Hannover
Messe'dir. A tipi sponsorlar: AFS, Friterm, ‹klimSA, Lennox
ve ODE'dir. B Tipi sponsorlar ise; SystemAir, Testo ve Ulus
Yap› firmalar›d›r.
Organizasyonun ilk duyurusu Ocak 2008'de bas›l›p ASHRAE
New York K›fl Toplant›s›nda da¤›t›lm›fl ve daha sonra e-posta
yoluyla tüm dünyaya duyurulmufltur. Organizasyon komitesi
üyelerinden baz›lar› ile Bilim Komitesi Baflkan› ve Baflkan
Yard›mc›s› ASHRAE New York 2008 k›fl toplant›s›na kat›lm›fl ve Kongrenin etkili bir tan›t›m›n› yapm›fllard›r. ASHRAE
üyelerinin kat›l›m›n› artt›rmak için çal›flmalar yapmak üzere
7 kiflilik bir komite oluflturulmufltur. Ayr›ca tüm dünyadan ilgili çevrelere yönelik olarak elektronik ortamda sürekli duyuru yapma çal›flmalar› devam etmektedir.
Organizasyon Komitesinin çal›flmalar›, Avrupa ve dünyadaki
tüm önemli Fuar ve Kongrelerde etkili tan›t›m yapmak amac›yla devam etmektedir. Tan›t›c› broflürlerimiz fuar ve kongrelerde da¤›t›lmakta ve gerekli görülen büyük kongrelere kat›l›mc› olarak gidilerek sunum yap›lmak suretiyle etkili tan›t›m
çal›flmalar› yürütülmektedir. ISH Frankfurt Fuar'›nda birçok
firman›n stand›nda broflürler yerini alm›flt›r. Portekizde yap›lan Climamed Kongresinde Clima 2010 stand› kurulmufl,
TTMD Baflkan› Cafer Ünlü yapt›¤› konuflma ile Clima
2010'un tan›t›m› yapm›flt›r. Ayr›ca sektörümüzün dergileri
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olan TTMD Dergisi, MMO Tesisat, Termodinamik, DTK,
REHVA Journal ve Tesisat dergilerinde sürekli ilanlar›m›z yer
alm›fl ve almaya devam edecektir. Kongrenin 2. duyurusu
ASHRAE Chicago 2009 K›fl Toplant›s›'nda da¤›t›lm›fl ve sonras›nda ise ASHRAE Journal'›n Mart say›s›nda Kongre’nin
ilan› yer alm›flt›r.
Bu Dünya Kongresi’nin haz›rlamas› görevinin TTMD'ye verilmifl olmas›, Ülkemizin ve tesisat sektörümüzün tan›t›lmas›
için çok büyük bir f›rsat olacakt›r. Bu görev birçok gönüllü
üyenin yo¤un çal›flmas›n› gerektiren, ama “gönüllü” yap›lacak
a¤›r bir sorumluluk olmas›n›n yan›nda; al›nan teflekkür ve
ödüllerin en önemlilerinden biri olaca¤›na inan›lmaktad›r.
Türkiye tesisat sektöründe ve üniversitelerde yap›lan Ar-Ge
Araflt›rma çal›flmalar›n›n “Bildiri” olarak sunulmas›, ihracat
hedefleyen flirketlerin “Sponsor” olarak kat›l›m› ve uluslararas› iliflkileri gelifltirmek için üniversite, kamu ve özel sektörden
meslektafllar›n “Delege” olarak kat›l›m›, ülkemizin tan›t›m› ve
ev sahipli¤imiz yan›nda ülkemize bilgi transferi için bulunmaz bir f›rsat olarak de¤erlendirilmektedir.
Kongrenin baflar›l› biçimde gerçeklefltirilebilmesi için üyelerimizin de maddi ve manevi büyük deste¤ine ihtiyaç duyulmaktad›r.
* REHVA: Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (REHVA).

TTMD stanbul E itim Semineri
Otoparklarda Duman Kontrol ve Jet Fan Sistemleri Konulu E itim Semineri
TTMD ‹stanbul Temsilcili¤inin düzenlemifl oldu¤u e¤itim seminerleri kapsam›nda “Otoparklarda Duman Kontrolü ve Jet Fan Sistemleri” konulu seminer 18 Nisan 2009 tarihinde ‹TÜ Makine Fakültesi - O. Öcalgiray Konferans Salonu'nda gerçeklefltirildi.
Engin Kenber'in oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› seminere Abdurrahman
K›l›ç sunumlar›yla konuflmac› olarak kat›ld›.
Seminerin birinci bölümünde, özellikle flehir merkezlerinde arsalar›n
de¤erli ve s›n›rl› olmas› nedeniyle çok katl› yer alt› otopark tasar›mlar›n›n
s›kl›¤›na de¤inen konuflmac›, otoparklar›n tan›mlamalar› ile bafllayan genifl
bir aç›klamada bulundu. Otopark havaland›rmalar›n›n iki farkl› amaç
(egzost gaz› emisyonu - yang›n tahliyesi)düflünülerek hareket edilmesi
gereklili¤i konusunda hassasiyetini dile getiren konuflmac›; bu amaç
do¤rultusunda en etkili sistemin, kanall› havaland›rma ve jet fan sistemi ile
olabilece¤ini vurgulad›. Kanal havaland›rmas› ve jet fan uygulamas›n›n
kritik durumlardaki çal›flma prensipleri çarp›c› örneklemelerle pekifltirildi. Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç
Sistemin gereklili¤ine de¤inildi¤i bölümde, sistem dizayn› ve dikkat edilecek unsurlar anlat›ld›. Sunumun ilgili bölümünde konuflmac›, sistem ile ilgili olan çeflitli uygulama resimlerini kat›l›mc›lar ile
paylaflt›.
Seminerin ikinci bölümünde, yang›n kontrolünde jet fan uygulamalar› tüm önemi ile çarp›c› aç›klamalarla sunumda aktar›ld›.
Yang›n tahliyesinin kaç›n›lmaz öneminden bahseden konuflmac›, bu önemi sistem seçim kriterleriyle birlikte irdeledi. Sistem
bileflenlerinin dizayn içerisindeki mevcut yerlerinden bahsedildi. Sistemin uygulama alanlar› küçük örneklemeler ile pekifltirilerek kat›l›mc›lar ile paylafl›ld›. Sistem dizayn›nda dikkat edilecek hesap detaylar› üzerinde duran konuflmac›, sistemin plan,
kapasite ve hesap prensiplerine de¤inerek sunumunu tamamlad›.
Rekor say›da kat›l›m›n gerçekleflti¤i sunumda, kat›l›mc›lar›n konu kapsam›nda yönelttikleri sorular›n konuflmac› taraf›ndan cevapland›r›lmas›yla seminer son buldu.
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TTMD Ankara E itim Seminerleri
S rd r lebilir Bina Tasar m ve LEED Konulu E itim Semineri
TTMD Ankara Temsilcili¤i’nin düzenlemifl oldu¤u e¤itim seminerleri
kapsam›nda “Sürdürülebilir Bina Tasar›m› ve LEED” konulu seminer
07 Mart 2009 tarihinde Ankara Midi Otel'de gerçeklefltirildi.
Seminere TTMD Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›, H›rant Kalatafl
konuflmac› olarak kat›ld›. Oturum Baflkan›l›¤›n› ise Dr. ‹brahim Çakmanus yapt›.
LEED (Leadership in Energy ve Environmental Design), Yeflil bina de¤erlendirme sistemi kapsam ve de¤erlendirme kriterleri, tasar›m›nda dikkat
edilecek hususlar, yeflil binalar›n fonksiyonel faydalar›na de¤inen konuflmac›, sistemin amaç ve tarihçesi ile ilgili genifl bir aç›klamada bulundu. Dr. ‹brahim Çakmanus, H›rant Kalatafl
Yeflil bina de¤erlendirme sisteminin, çevresel sürdürülebilir yap› için uygun standartlar› oluflturmak maksad›yla ABD Yeflil Bina Konseyi taraf›ndan 1998 y›l›nda gelifltirildi¤ini belirtti. Bu y›ldan itibaren h›zla geliflen LEED kapsam›nda özellikle ABD'de 50 eyalette, dünyada 30 ülkede toplam alan› 99 km2'yi bulan 14.000 proje de¤erlendirilmesinin yap›land›r›ld›¤›na dikkat çeken konuflmac›, LEED sertifikal› binalarda kaynaklar›n geleneksel binalara
göre daha verimli kullan›laca¤› üzerinde durdu. Ayn› zamanda bu tür yap›lar›n çal›flanlar için sa¤l›k ve konfor koflullar›n› gelifltirerek çal›flma verimlili¤inin sa¤l›kla paralel art›fl gösterdi¤ini belirten konuflmac›, bu tür yap›lar›n çevreye olumsuz etkilerini en
aza indirdi¤ini belirtti. Bu kapsamda bak›ld›¤›nda “Yeflil Yap›” lar›n maliyetlerinin geleneksel binalara oranla daha yüksek oldu¤unu belirten konuflmac›, bu sistemle sa¤lanan iflletmedeki tasarrufa dikkat çekti. Prof. Dr. Birol K›lk›fl ve Abdullah Bilgin’in
konu hakk›ndaki de¤erlendirmeleri ile seminer devam etti.
Seminer, kat›l›mc›lar›n yönelttikleri sorular›n konuflmac› taraf›ndan cevapland›r›lmas›yla sona erdi.

Is Pompas Teknolojisi ve Yeni Uygulamalar Konulu E itim Semineri
Seminer, 11 Nisan 2009 Cumartesi Midi Otel'de yap›ld›. Oturum
Baflkanl›¤› TTMD Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Bülent Özgür taraf›ndan yap›lan seminere, Yenal Altaç ve Alpay Alicik konuflmac› olarak kat›ld›lar.
“Is› Pompas› Teknolojileri ve Yenilikler” konulu bir sunum yapan Altaç ve Alicik, kat›l›mc›lara yeni teknolojik geliflmeler hakk›nda bilgi verdi. Dünyada yaflanan iklim de¤ifliklikleri ve do¤al felaketlerin nedenlerine
dikkat çeken konuflmac›lar, temiz enerji gereksinimini vurgulad›lar. CO2
emisyonlar›n›n azalt›lmas› ve do¤al hayat› olumsuz etkilemeyecek teknoAlpay Alicik, Bülent Özgür, Yenal Altaç
lojiler üzerinde duruldu.
Is›tma ve so¤utma için do¤al kaynaklardan (hava veya su gibi) yararlanan ›s› pompas› teknolojisi, çeflitleri ve avantajlar›na da de¤inen konuflmac›lar geliflmelere ba¤l›; toprak/su kaynakl› ve ›s› geri
kazan›ml› uygulamalar, ›s› pompas› ile s›cak su üretimi konular›nda da kat›l›mc›lara bilgi verdiler. Flash enjeksiyon devresi sayesinde so¤uk iklimlerde dahi yüksek ›s›tma performans› sa¤layabilen ›s› pompalar›n› -15°C'ye kadar nominal kapasitesini koruyup -25°C'ye kadar çal›flabilme özelli¤i vurguland›.
Kat›l›mc›lar›n yönelttikleri sorular›n cevapland›r›lmas›yla seminer sona erdi.

May s - Haziran 2009

14

TTMD

TTMD den haberler - news from TTMD

TTMD
TTMD

Kapal Garajlarda Kanals z Havaland rma Sistem Tasar m ve Dizayn Kriterleri Konulu
E itim Semineri
TTMD Ankara Temsilcili¤inin düzenlemifl oldu¤u e¤itim seminerleri kapsam›nda “Kapal› Garajlarda Kanals›z Havaland›rma Sistem Tasar›m›
ve Dizayn Kriterleri” konulu seminer 18 Nisan 2009 tarihinde Midi
Otel'de gerçeklefltirildi.
Prof. Dr. Haflmet Türko¤lu'nun oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› seminere
Martin Eimermann konuflmac› olarak kat›ld›. Oturum baflkan›n›n aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan seminer, konuflmac›n›n duman egzoz tasar›mlar›na
girifli ile bafllad›. Konuflmac›, duman ve ›s›n›n insan sa¤l›¤› üzerindeki etkilerine dikkat çekti¤i sunuma, tünel ve otopark havaland›rma tasar›mlar›ndaki geliflmeler üzerine de¤inerek sürdürdü. Konuflmac›, son zamanlarda terMartin Eimermann, Prof. Dr. Haflmet Türko¤lu
cih edilen kanals›z havaland›rma sistemlerinin tasar›m›n› örneklerle anlatarak, avantajlar› üzerinde durdu. Bilgisayarl› Ak›flkan Dinami¤i (CFD) simülasyonu çal›flmalar› hakk›nda bilgilerde aktaran konuflmac›, sunumunu duman testlerini kapsayan k›sa filmleri paylaflarak tamamlad›.
Kat›l›mc›lar›n yönelttikleri sorular›n konuflmac› taraf›ndan cevapland›r›lmas›yla seminer son buldu.

TTMD Antalya E itim Semineri
Otellerde Yang n G venli i ve nlemleri Konulu E itim Semineri
Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i, Antalya Temsilcili¤i ve Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan ortaklafla düzenlenen seminerde yang›n güvenli¤i masaya yat›r›ld›. Seminer 4 Nisan 2009 tarihinde MMO Antalya fiubesi Hizmet Binas›'nda gerçeklefltirildi. Seminer, TTMD Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç taraf›ndan
verildi. Makine Mühendisleri Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman,
turistik tesislerin ço¤unun hizmet verirken bu tür önlemleri göz ard› ettiklerine dikkat çekti. Konuflmac›, yang›n güvenli¤inin yap›lacak önlemlerin bafl›nda geldi¤ine de¤indi. Bölgede 500'ü aflk›n befl y›ld›zl› otelin
bulundu¤una dikkat çeken konuflmac›, özellikle inflaat› süren oteller haricinde di¤er otellerin büyük ço¤unlu¤unda yang›n önlemlerinin olmad›¤›n› vurgulad›. Bu faktörü tetikleyen en önemli etkenin denetim me- Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç
kanizmas›n›n çal›flmamas› oldu¤unu söyledi. Konuflmac› bu önlemlerin
turizm sezonu öncesi en k›sa sürede al›nmas› konusunda uyar›da bulundu.
TTMD 8. Dönem Baflkan› Abdullah Bilgin seminer kapsam›nda yapt›¤› konuflmada, Clima 2010 ile ilgili olarak meslektafllar›m›z› bilgilendirdi. Antalya bölgesinin ev sahipli¤ini üstlenece¤i bu organizasyonun özellikle Derne¤imiz aç›s›ndan önemine
dikkat çeken Bilgin, ayr›ca TTMD’nin son genel kurul toplant›s› hakk›nda da genifl bilgi verdi.
Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç, Türkiye'de birçok kurumun yang›n güvenli¤ini yeni yeni önemsemeye bafllad›¤›n› belirtti. Otel
yang›nlar›n›n en önemli sebebinin e¤itimsizlik oldu¤unu vurgulayan K›l›ç, özellikle yang›n ç›kma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u
mutfak, kalorifer dairesi, çamafl›rhaneler, vb. yerlerde görev alan personelin yang›n hakk›nda bilgilendirilmeleri gerekti¤ini
aç›klad›. Son zamanlarda otel yat›r›mc› ve/veya iflletmecilerinin ilk yat›r›m maliyetlerinde daha uygun cihaz alabilmek ad›na
güvenirlili¤i ve ömür süresi aç›s›ndan yetersiz cihazlar› tercih etmeleri sebebiyle tesisat ar›zalar›ndan oluflan yang›n riskini artt›rd›klar›n› ifade etti. K›l›ç, yang›n merdiveni ve ç›k›fl yollar›n›n düzenlenerek en az kay›pla yang›lara müdahale edilmesinin alt›n› çizdi. Otel yang›nlar›n›n turizm gelirlerini etkiledi¤ini söyleyen K›l›ç, ‹spanya örne¤i vererek “Geçti¤imiz y›llarda ‹spanya'da yaflanan bir otel yang›n› ülkeye gelen turist say›s›n› ciddi oranda etkilemifltir. Önlemlerimizi al›p ülke ekonomisinde
önemli bir yere sahip olan turizmimize sahip ç›kmal›y›z” diye konufltu. Bölgeden genifl bir kat›l›m›n oldu¤u seminer, soru cevap bölümüyle son buldu.
TTMD
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TTMD zmir E itim Seminerleri
Otoparklarda Duman Kontrol ve Jet Fan Uygulamalar

Konulu E itim Semineri

TTMD ‹zmir Temsilcili¤inin düzenlemifl oldu¤u e¤itim seminerleri kapsam›nda “Otoparklarda Duman Kontrolü ve Jet Fan Uygulamalar›”
konulu seminer 07 Mart 2009 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi'nde gerçeklefltirildi.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan'›n oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› seminere Taner Yönet konuflmac› olarak kat›ld›.
Seminerde; insan emniyeti ve sa¤l›¤› aç›s›ndan kapal› otoparklarda
mekanik havaland›rman›n önemi, zehirli gazlar›n at›m›, yang›n s›ras›nda
oluflan duman ve ›s›n›n tahliye edilmesi için kullan›lacak havaland›rma
tekniklerine, de¤inen konuflmac›, sistemin amaç ve tarihçesi ile bafllayan
genifl bir aç›klamada bulundu. Yayg›n olarak kullan›lan jet fan sistemlerinin özellikleri ile otopark zon koruma alanlar›n›n oluflturulmas›na
dikkat çeken konuflmac›, otomatik kontrol sistemiyle otoparklarda zararl› Taner Yönet, Güniz Gacaner,
gazlar›n günlük ölçümüyle kontrol alt›na al›nabilece¤ine de¤indi. Bu kap- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan
samda jet fanlar›n otomatik kontrollerinin yap›lmas› ile enerji tüketiminin
azalt›labilece¤ini belirten konuflmac›, aksiyal ve radyal fanlar›n kullan›m›yla çözüm tekniklerinin çeflitlendirilebilece¤ine ve
sistem seçim kriterleri konular›na dikkat çekti.
Bu paylafl›mdan sonra teflekkür konuflmas› ve Taner Yönet'e plaket verildi. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n, konu kapsam›nda yeterli
doküman ve kayna¤›n bulunmad›¤›n› belirtmesi seminerde dikkat çekici noktalar aras›nda idi. Kat›l›mc›lar›n yönelttikleri sorular›n cevapland›r›lmas›yla seminer sona erdi.

End striyel Is Geri Kazan m ve Is Borular

Konulu E itim Semineri

TTMD ‹zmir ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen “Endüstriyel Is›
Geri Kazan›m› ve Is› Borular›” konulu seminer 18 Nisan 2009 tarihinde
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yap›ld›. Tufan Tunç’un
oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› seminere, Müjdat fiahan konuflmac› olarak
kat›ld›. Semineri 105 kifli izledi.
Müjdat fiahan konu hakk›nda flu bilgileri verdi.
Is› borular› k›saca, içine ›s› tafl›y›c› ak›flkan hapsedilmifl gövdeden oluflur
fleklinde tan›mlanabilirler. Gövde, ›s› tafl›y›c› ak›flkana ve d›fl ak›flkanlar›n
özeliklerine ba¤l› olarak de¤iflik malzemelerden ve de¤iflik flekillerde üretilebilir. Is› borular›n›n opsiyonel parçalar›, gövde içine yerlefltirilen ve k›lcal tafl›n›m› artt›ran fitil ve gövde d›fl›na montajlanan yüzey geniflletme elemanlar›d›r. Is› borular›, kullan›lan gövde ve di¤er malzemelerin uygunlu¤u
›s› tafl›y›c› ak›flkan›n desteklemesi kayd› ile -200 ºC ~ + 200 ºC s›cakl›k ara- Müjdat fiahan, Tufan Tunç
l›¤›nda kullan›labilirler.
Is› borular› ;
• Konvansiyonel ›s› borular›,
- Borular› yere parelel duran konvansiyonel ›s› borular›,
- Borular› yere dik duran konvansiyonel ›s› borular›,
• Termosifon prensibi ile çal›flan ›s› borular›,
• At nal› formunda (çok de¤iflik formlarda baflka flekillendirmelerde mümkündür) flekillendirilmifl ›s› borular› olmak üzere üç
ana bafll›k alt›nda de¤erlendirilebilirler. ‹flte bu noktada endüstriyel ›s› geri kazan›m› devreye girmekte ve yap›lan do¤ru ›s› geri kazan›m uygulamalar› ile hem tesisin global rekabet gücünü yükseltmekte, hem de çevreye verilen zarar›n hemen tamam›n›
ortadan kald›rabilmektedir. Is› borusu endüstriyel ›s› geri kazan›m›na bu noktada girmekte ve “gövde & boru” tipi ›s› de¤ifltirici özelli¤i ile çok genifl bir uygulama alan› bulmaktad›r. Is› borusu kullan›m› ile hem gazlar ile yap›lan at›klara hem de s›v›lar
ile yap›lan at›klara müdahele edilebilmektedir. Is› borusu ile yap›lan ›s› geri kazan›m uygulamalar› ile, s›v› ve gazlar ile at›lan
›s›lar geri kazan›l›p, s›v› veya gaz ak›flkanlara kolayca aktar›labilmektedir.
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TTMD Eski ehir E itim Seminerleri
Hastane Hijyenik Ortamlar n n Klima ve Havaland rma Sistemlerinin Tasar m
Parametreleri Konulu E itim Semineri
TTMD Eskiflehir Temsilcili¤i ve MMO Eskiflehir fiubesi taraf›ndan ortaklafla düzenlenen e¤itim semineri 15 Nisan 2009 tarihinde MMO Eskiflehir
fiubesi E¤itim Salonunda gerçeklefltirildi. Semineri ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Bar›fl Özerdem verdi. “Hastane Hijyenik Ortamlar›n›n Klima ve Havaland›rma Sistemlerinin Tasar›m Parametreleri” konulu seminerin oturum baflkanl›¤›n›
Prof. Dr. Hikmet Karakoç yapt›. Konuflmas›nda konu ile ilgili olarak yaflanan sorunlar› örnekleri ile anlatan Özerdem, dünyada uygulanan belli
bafll› standartlar›n karfl›laflt›rmas›n› yaparak bilgi verdi. Türkiye'deki uygulamalarda belirli bir standart ve denetim sistemi olmad›¤›ndan hastanelerde
ciddi problemler yaflanabildi¤ini belirtti. Hastanelerde hijyenik ortam haz›rlanamamas› nedeniyle pek çok ilimizde bebek ölümleri ve hastane enfeksiyonlar› yafland›¤›n›, bu nedenle konunun hayati bir öneme sahip oldu¤u- Prof. Dr. Bar›fl Özerdem, Prof Dr. Hikmet Karakoç
nun da alt›n› çizdi.
Seminerin sonundaki soru cevap bölümünde, konunun asl›nda t›p doktorlar› ile birlikte ele al›nmas›n›n çok daha yararl› olaca¤›n› belirterek, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas› aç›s›ndan MMO ve TTMD'ye de görev düfltü¤ü ortaya koyuldu.

Enerji Verimlili ine Y nelik Sistem

z mlemeleri Konulu E itim Semineri

TTMD Eskiflehir Temsilcili¤i ve MMO Eskiflehir fiubesi taraf›ndan ortaklafla
düzenlenen e¤itim semineri, 29 Nisan 2009 tarihinde MMO E¤itim Salonu’nda gerçeklefltirildi. Dr. Celalettin Çelik’in verdi¤i, “Enerji Verimlili¤ine Yönelik Sistem Çözümlemeleri” konulu seminerin oturum baflkanl›¤›n›
Ferhat Gül yapt›. Seminerin aç›l›fl konuflmalar›n› MMO Eskiflehir fiube Baflkan›, Erhan Kutlu ile TTMD Eskiflehir Temsilcisi Ramazan Yazgan yapt›.
Dr. Çelik konuflmas›na dünyadaki fosil yak›t rezervleri, enerji tüketimleri ve
karbondioksit emisyonu profilleriyle bafllad›. Avrupa Birli¤i ‹klim ve Enerji
Politikalar› ve Türkiye'deki uygulama sistemlerine yönelik bilgi veren
Dr. Çelik yenilenebilir enerji kaynaklar› ve yüksek verimli ›s›tma sistemlerinin önemini vurgulad›. Konuflmas›nda 10-14 Mart 2009 tarihinde düzenlenen ISH Frankfurt Fuar›na da at›f yapan Dr. Çelik gelecekteki ›s›tma sistem- Dr. Celalettin Çelik
lerinde tek bir ürün de¤il, klasik sistemlerle birlikte yenilenebilir kaynaklar›n da kullan›ld›¤› sistemlere do¤ru gidiflin söz konusu oldu¤unu belirtti. Yo¤uflma tekni¤i hakk›nda da bilgi veren Dr. Çelik,
günefl enerjisi, ›s› pompas›, kojenerasyon sistemlerinin yer ald›¤› pek çok sistem çözümünü flemalar üzerinde ayr›nt›lar›yla aç›klad›. Gelecekte mikro kojenerasyon sistemlerinin de yayg›n olarak kullan›laca¤›n› da öngördü¤ünü belirten Dr. Çelik bu konuyu da proje örnekleri üzerinde aç›klad›. Seminerin soru-cevap bölümünde enerji verimlili¤i ile ilgili ç›kan yeni yönetmeliklere
de at›f yapan meslektafllar›m›z›n, özellikle alternatif enerjilerin tesisatta kullan›m›na yönelik konulara a¤›rl›k vermelerinin bu
konudaki bilgi birikimlerini kuvvetlendirmenin yararl› olaca¤› belirtildi.
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Alternatif Enerji Sistemleri Konulu E itim Semineri
TTMD Eskiflehir Temsilcili¤i ile MMO Eskiflehir fiubesi ile ortaklafla düzenledi¤i “Alternatif Enerji Sistemleri” konulu e¤itim semineri 13 May›s 2009 tarihinde Fatih
Öner taraf›ndan verildi. Seminerin oturum baflkanl›¤›n› Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkan Yard›mc›s› Doç. Dr. Haydar Aras yapt›. Fatih Öner, sunumunu afla¤›daki bafll›klar alt›nda yapt›:
• Girifl: Küresel Is›nma ve ‹klim De¤iflikli¤i,
• Günefl Enerjisi Sistemleri,
• Is› Pompalar›,
• Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif Sistemler ,
- Rüzgar enerjisi,
- Hidrojen enerjisi,
- Dalga enerjisi,
- Biyo enerji,
- Nükleer enerji,
- Jeotermal enerji,
Konuflmas›nda sistem çözümleri üzerinde de duran Öner, konuflmas›n›n sonunda dinleyenlerin konu ile ilgili sorular›na cevap verdi.
Fatih Öner

Birle ik Yenilenebilr Enerji Sistemlerine Do ru Konulu E itim Semineri
TTMD Eskiflehir Temsilcili¤i ile MMO Eskiflehir fiubesi ile ortaklafla düzenledi¤i 26 May›s 2009 tarihinde Y›ld›z teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Olcay K›ncay taraf›ndan “Birleflik Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Do¤ru” konulu e¤itim semineri verildi. E¤itim seminerinin oturum baflkanl›¤›n› Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Berrin Erbay yapt›. Prof. Dr. Olcay K›ncay, fosil enerji kaynaklar›ndaki sürekli azalma e¤ilimi, petrol ürünlerindeki fiyat dalgalanmalar›,
CO2 emisyonu ve buna ba¤l› sera etkisindeki art›fl, fosil kaynaklar›n yanmas›
sonucu ortaya ç›kan çevre ve insan sa¤l›¤›na zararl› ürünlerde (CO, SOx,
NOx, PbOx) tehlikeli art›fllar›n, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n (YEK) önemini daha fazla artt›rd›¤›n› vurgulam›flt›r. Ayr›ca Kyoto ve AB Çevre Sözleflmeleri gibi uluslararas› anlaflmalar kapsam›nda, egzoz edilebilecek CO2 emisyon s›n›rlamas› nedeni ile YEK'na yönelik çal›flmalar zorunluluk haline gel- Prof. Dr. Olcay K›ncay
di¤ini belirterek, bu flekilde;
• Enerji ekonomisi yönünden artan yak›t maliyetleri,
• Enerji güvenli¤i aç›s›ndan tedarik etme,
• Politik aç›dan d›fla ba¤›ml›l›k risklerini en aza indirilebilece¤ini belirtmifltir.
YEK uygulamalar›ndan olan ›s› pompalar› (IP), günefl enerjisi (GE), rüzgar enerjisi (RE), ›s›l depolama (IED) hakk›nda k›saca
bilgilendirme yaparak düflük s›cakl›kl› ›s›tma sistemlerinden olan tek borulu, çok borulu ›s›tma sistemleri ile yatay ve duvardan
›s›tma sistemleri konular›nda aç›klamalarda bulunmufltur. Sürdürülebilir 'Yeflil' binalar›n befl temel prensibinden birinin de
'enerji verimlili¤i ve yenilenebilir enerji kullan›m›' oldu¤unu belirtmifltir. Genel bir literatür de¤erlendirilmesi yap›ld›¤›nda; ›s›tma, so¤utma ve elektrik ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak, farkl› türdeki YEK'n›n (Günefl-Toprak, Günefl-Rüzgar, Günefl-Is›l Depolama gibi) birlikte kullan›ld›¤› ikili ve hatta üçlü Birleflik Yenilenebilir Enerji Sistemlerine (BYES) ait birçok çal›flma oldu¤unu aç›klam›flt›r. Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde yürütülen “Y›ld›z Yenilenebilir Enerji Evi” projesinin ise YEK'n›n,
dörtlü kullan›m›na yönelik ilk ayr›nt›l› uygulama çal›flma oldu¤unu belirtmifltir.
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T rk Tesisat M hendisleri TESKON 2009’dayd
Makina Mühendisleri Odas›, Ulusal Tesisat Mühendisli¤i
Kongresi'nin 9.’su 6-9 May›s 2009 tarihleri aras›nda ‹zmir
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenledi.
Kongre kapsam›nda Hannover
Messe Sodeks Fuarc›l›k A.fi. de
SODEX fuar›n› gerçeklefltirdi.
Ana temas› “Binalarda Enerji
Performans›” olarak seçilen
kongrenin aç›l›fl oturumunda,
Türk Tesiast Mühendisleri Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Cafer Ünlü bir konuflma yapt›.
Derne¤imiz üyeleri ve baflkanlar›n›n gerek seminer ve kurslar
vererek, sergide kat›l›mc› olarak
gerekse de kongre kat›l›mc›s›
olarak yapt›klar› katk›larla desteklediklerini anlatt› ve kongrenin baflar›l› geçmesi dileklerini
iletti. Ünlü, ayr›ca konuflmas›nda Cafer Ünlü
TTMD'nin vizyonu ve önümüzdeki dönem çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi ve özetle flunlar›
söyledi;
“TTMD üyeleri, ofis ve temsilcilikleri ile geliflmifl ve büyümüfltür. Ülkemizde HVAC'de konfor, sa¤l›k, hijyen ve enerji
ekonomisi konular›nda görüfl üreten bu konularla ilgili kanun
ve yönetmeliklerin haz›rlanmas›nda söz sahibi olan bir dernek
haline gelmifltir.
Bilgi paylaflman›n yan› s›ra bilgi üretmeye de bafllam›flt›r. Bu
noktadan hareketle bir bilgi bankas› oluflturulmas› çal›flmalar›na
bafllanm›flt›r.”
Sanayinin önemine de de¤inen
Cafer Ünlü sanayide do¤ru tasar›m, do¤ru cihaz seçimi konular›nda bilinçlendirme çal›flmalar›
yap›laca¤›n› belirtmiflti.
Ayr›ca, 2010 y›l›n›n tesisat sektörü olarak çok önemli oldu¤unu
belirterek flunlar› söylemiflti;
“03 May›s'tan 12 May›s'a kadar
üç önemli organizasyon yaflanacakt›r. Bunlar s›ras› ile; TTMD'nin
geleneksel olarak iki y›lda bir düzenledi¤i Uluslararas› Tesisat Teskon aç›l›fl›
Sempozyumu, arkas›ndan ISKSodex Fuar› ve Clima 2010 Dünya Klima Kongresi. K›sacas›
2010 y›l› May›s ay›nda 10 gün tesisat konuflulacakt›r.”
TTMD, TESKON'a 16 m2'lik bir stant ile kat›ld›. Standa,
TTMD'nin organizasyonlar› ile ilgili afifller as›ld›. Ayr›ca,
Rehva-Clima 2010 broflürleri da¤›t›ld› ve ziyaretçilere organizasyonla ilgili bilgi verildi. Çevirisi TTMD taraf›ndan yap›lan
“ASHRAE So¤utma 2006” kitab›n›n bask›s› ile “Yeflil Rehber
(Sürdürülebilir Binalar›n Tasar›m›, ‹nflaat› ve ‹flletimi)” kitab›
okuyucular›na ilk kez sunuldu. Bunun yan›nda, TTMD'nin di¤er kitaplar›n›n sat›fl› da gerçeklefltirildi ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
TTMD ‹zmir Temsilcili¤i Enerji Verimlili¤i Komisyonu taraf›ndan yap›lan çal›flma sonucunda oluflturulan, “Binalarda
Enerji Verimlili¤i Yapt›r›mlar ve F›rsatlar” bafll›kl› kitapç›k ve
CD ziyaretçilere ücretsiz olarak da¤›t›ld›. Ayn› zamanda,
May s - Haziran 2009

‹zmir ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen bilgi paylafl›m
toplant›lar›n›n e¤itim notlar›ndan oluflan CD de sat›fla sunuldu.
8 May›s'ta TTMD ‹zmir Temsilcili¤i Hijyenik Klima ve Havaland›rma Alt Komisyonu
ve TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Hijyenik Klima ve Havaland›ma Komisyonu ortak olarak bir seminer düzenledi.
Seminerde ortak komisyonun üzerinde çal›flt›¤› “Hastane Hijyenik Alanlar›n›n
Klima ve Havaland›rma Proje Haz›rlama Esaslar›, Teslim Alma ve Periyodik Bak›m” kitab›n›n tan›t›m› yap›ld›. Seminere, ortak komisyonun daveti üzerine gelen
‹sviçre Mühendisler Mimarlar Derne¤i, Alman Mühendisler Derne¤i gibi kurulufllar›n komisyonlar›nda üye ya da baflkan olarak çal›flan Arnold
Brunner de üç bildiriyle kat›ld›. Brunner, DIN 1946-4 standard› üzerine yap›lan çal›flmalar ve hastane havaland›rmas› konusunda deneysel araflt›rmalar hakk›nda bilgi verdi.
TTMD üyeleri ve eski dönem baflkanlar› ve yönetim kurulu
üyeleri TESKON'da düzenlenen kurslara ve seminerlere e¤itimci olarak kat›larak da destek verdiler. Bu ba¤lamda Abdullah
Bilgin “Kazanlarda Enerji Verimlili¤i ve Emisyonlar”, Ömer
Kantaro¤lu “Temel S›hhi
Tesisat Teknolojisi” ile
“Ya¤mur Suyu Hasad› Plan
ve Hesaplama Prensipleri”,
Bekir Erdinç Boz “Yüksek
Yap›lar: Tasar›m Verileri ve
Dikkat Edilecek Husular”,
Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç
“Gökdelenlerde Mekanik
Yang›n Tesisat›: Sulu Söndürme Sistemleri Tasar›m›”,
Baycan Sunaç, Ömer Köseli
“Mekanik Tesisat Proje Haz›rlama Temel Kurallar›”
kursu, H›rant Kalatafl “LEED
Yeflil Bina Sertifikaland›rma
Program›”, “Ölçme ve Do¤rulamada Bina Otomasyon Yönetim Sisteminin Kullan›lmas›”, Prof. Dr. T.Hikmet Karakoç, Abdullah Bilgin “Kalorifer
Tesisat› Hesab› ve Uygulamal› Örnek” kurslar›n› verdiler.
TTMD stand› baflta Yönetim Kurulu Baflkan› Cafer Ünlü olmak üzere, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›'lar› Prof. Dr.
Abdurrahman K›l›ç, H›rant Kalatafl, Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Gürenli, eski dönem baflkanlardan Abdullah Bilgin,
Numan fiahin, Hüseyin Erdem, Bekir Erdinç Boz, Engin Kenber, Ömer Kantaro¤lu, Prof. Dr. Ahmet Ar›soy, MMO ‹zmir
fiube Baflkan› Mehmet Özsakarya ve daha bir çok kifli taraf›ndan ziyaret edildi.
‹zmir Temsilcili¤i komite üyeleri, aralar›nda oluflturduklar›
nöbet listesine göre, TTMD stand›nda görev alarak, ziyaretçilerini a¤›rlad›lar.
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Avrupal

TTMD

klimlendirme Profesyonelleri Amsterdam’da Bulu tu

Avrupa Is›tma, So¤utma ve ‹klimlendirme Dernekleri Federasyonu (REHVA)'nun
y›ll›k toplant›s› ve 53. Genel Kurulu 14-16 May›s 2009 tarihlerinde Amsterdam'da
yap›ld›. REHVA üyesi 26 ülkeden ve iflbirli¤inde olunan uluslararas› organizasyonlardan 50 kiflinin kat›ld›¤› genel kurul aç›l›fl toplant›s›nda, Prof. Wubbo Ockels'in
aç›l›fl konuflmas› büyük be¤eni toplad›. Ockels sera gaz› sal›n›m›na karfl› verilen mücadelede, yenilenebilir enerji kullan›m›n›n artt›r›lmas› gereklili¤i üzerine kurdu¤u
konuflmas›nda, özellikle 'do¤al nükleer enerji' (Günefl Enerjisi) önemini vurgulad›.
Ockels ayr›ca, s›f›r masrafla herkes için ›fl›k, ›s› ve rüzgar enerjisi üreten do¤al bir
fabrika olarak niteledi¤i güneflten faydalanarak s›f›r-enerjili binalarda ikamet etmenin, di¤er yöntemlere göre daha masrafl› da olsa, HVAC sektöründe çal›flan herkesin
tercihi hatta sorumlu¤u olmas› gerekti¤ini düflündü¤ünü de belirtti.

Genel Kurul ev sahibi TVVL Baflkan›
10. REHVA Kongresi - Clima 2010
Jan Aufderheijde, Profesör Wibbo OcAç›l›fl toplant›s›nda söz alan TTMD 2. Dönem Baflkan› ve Clima 2010 Organizasyon kels ve REHVA Baflkan› Profesör FranKomitesi Baflkan› Numan fiahin 9- cis Allard
12 May›s 2010 tarihlerinde, 'Sürdürülebilir Enerji' ana temas›yla Antalya Kremlin ve Topkap› Palace Otel’lerinde gerçeklefltirilecek Clima 2010’un 3, 4 ve 7 gecelik
paketlerle kat›l›mc›lara zengin bir bilimsel program›n yan›nda, aileleriyle birlikte geçirebilecekleri keyifli bir tatil seçene¤ini de sundu¤uru
belirtti. Kongre bildiri önerileri için son tarih
1 Eylül 2009, kat›l›m için ise 1 May›s 2010
oldu¤unu belirtti.
Uluslararas› ö¤renci yar›flmas›
Clima 2010 kapsam›nda gerçeklefltirilecek bir
di¤er etkinlik de, uluslararas› ö¤renci yar›flmas›
olacakt›r. REHVA E¤itim Komitesi Baflkan› Prof. Michael Schmidt üye derneklerden ülkelerindeki üniversite ö¤rencileri aras›nda ›s›tma, so¤utma, klima ve yal›t›m tasar›m ve uygulamalar› konulu bir yar›flma düzenleyerek komiteye bildirmelerini istedi. Ulusal yar›flma birincileri aras›ndan dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, Clima 2010 kapsam›nda düzenlenen törenle verilecektir.
Genel Kurul toplant›s›

Numan fiahin

Genel Kurul'a kat›lan Amerikan Is›tma, So¤utma ve ‹klimlendirme Mühendisleri Derne¤i (ASHRAE) Seçilmifl Baflkan› Gordon Hollness de, enerjinin etkin kullan›m› ve özellikle sertifikasyona dikkat çekti¤i konuflmas›nda,
REHVA'ya sürdürülebilir enerji temal› böylesi bir organizasyonun zamanlamas›ndan ötürü tebrik ve baflar› dileklerini iletti.

Uluslararas G ne Enerjisi Toplulu u - T rkiye B l m (G NDER) in 10. Genel Kurulu
Ankara’da, yap ld .
Uluslararas› Günefl Enerjisi Toplulu¤u - Türkiye Bölümü (GÜNDER)’nün 10.
Genel Kurulu 26 fiubat 2009 tarihinde, Ankara’da, Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi
Genel Müdürlü¤ünün Toplant› Salonu’nda yap›ld›.
Genel Kurulda yeni yönetim ve denetim kurullar› oluflturuldu. Yap›lan oylama sonucunda oluflturulan yeni yönetim kurulunda görev da¤›l›m›, afla¤›da verildi¤i gibi
oluflmufltur.
Prof. Dr. Necdet Altuntop - Yönetim Kurulu Baflkan›
R›za Durdu - Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Yüksel Malkoç - Sekreter
Ali Ezinç - Üye
Kemal Gani Bayraktar - Üye
Hakan Çelik - Üye
Faruk Telemcio¤lu - Üye

Toplant›dan bir görünüm

Derne¤in dördüncü dönem yönetim kurulu baflkanl›¤›na seçilen Prof. Dr. Necdet Altuntop, yeni dönemde, günefl enerjisinin
Türkiye’de daha fazla tan›t›lmas› ve günefl enerjisinin çeflitli kullan›m alanlar›n›n Türk toplumuna daha iyi duyurulmas› ve
anlat›lmas› için çal›flacaklar›n› ifade etti. Bu amaçlar do¤rultusunda, günefl enerjisi ile ilgili olarak düzenlenen bilimsel ve sosyal aktiviteleri destekleyeceklerini ve günefl enerjisinin tan›t›m› hususunda bir belgesel film çekimi için çal›flmalar›n›n devam
etti¤ini ifade etti.
TTMD
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Sekt rel Etkinlikler
Yurtd›fl› Etkinlikleri

Yer

Tarih

‹letiflim

Transfer Processes of Refrigerants

Boulder

23-26 Haziran 2009

www.iirboulder.org

International Conference on Thermal Energy Storage

Stockholm

14-17 Haziran 2009

www.effstock2009

Green Building / Green Cities Expo

Pekin

18-20 Haziran 2009

www.ecoexpo.com

ASHRAE Annual Conference

Louisville

20-24 Haziran 2009

wwww.ashrae.org

Denex 2009

Wiesbaden, Germany

2-3 Temmuz 2009

redaktion@energue-server.de / www.energie-server.de

Global Conference on Global Warming

‹stanbul

5-7 Temmuz 2009

www.gcgw.org

Assocaiton Conference

Glasgow

27-30 Temmuz 2009

www.bs2009.org.uk

AMCA International Annual Meeting

Quebec

10-12 Eylül 2009

www.amca.org

Healthy Buildings 2009 Exhibition

Syracuse, NY, USA

13-17 Eylül 2009

http://hb2009.org/

Renexpo 2009

Augsburg, Germany

24-27 Eylül 2009

redaktion@energue-server.de / www.energie-server.de

International Conference On Solar Air Conditioning

Sicilya

30 Eylül -02 Ekim 2009 www.tinyurl.com/bdljeu

AICARR International Conference

Roma

08-09 Ekim 2009

www.aicarr.it

ESSO seminar @ Tende e Technica – Rimini Fair Grounds

Rimini, Italy

9 Ekim 2009

www.es-so.eu

SMACNA Annual Convention

Palm Desert

11-15 Ekim 2009

www.smacna.org

ETH EnergieTage Hessen 2009

Wetzlar, Germany

30 Ekim – 1 Kas›m 2009 redaktion@energue-server.de / www.energie-server.de

Renexpo Eastern Europe/Alternative Energy 2009

Kiev, Ukraine

3-5 Kas›m 2009

www.energie-server.de

Word Energy Engineering Kongresi

Washington

4-6 Kas›m 2009

www.energycongress.com

Air Conditioning

Belgrad

02-04 Aral›k 2009

todorob@Eunet.yu

Renexpo South-Eastern Europe 2009

Bucharest, Romania

11-13 Kas›m 2009

info@reeco.ro / www.energie-server.de

Renexpo Austria 2009

Salzburg

26-28 Kas›m 2009

info@reeco.at / www.energie-server.de

HI-TECH Buildings

Moskova

08-10 Aral›k 2009

www.tinyurl.com/7m5p49

ASHRAE Winter Conference

Orlando

23-27 Ocak 2010

www.ashrae.org

ISH China 2010

Pekin

10-12 Mart 2010

www.tinyurl.com/c4xwd

Mostra Convegno EXPOCOMPFORT

Milano

23-27 Mart 2010

www.tinyurl.com/6p5zgl

Light + Building

Frankfurt

11-16 Nisan 2010

www.tinyurl.com/5dk23t

Is› Bilimi ve Teknii¤i Kongresi

Sivas

24-27 Haziran 2009

www.isikong.cumhuriyet.edu.tr

Nükleer&Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›

Ankara

28-29 Eylül 2009

www.nuyek2009.tubav.org.tr

TÜYAK 2009 Yang›n ve Güvenlik Sempozyumu

‹stanbul

09-10 Ekim 2009

www.tuyak.org.tr

V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sempozyumu

Kayseri

16-17 Ekim 2009

www.mmo.org.tr

IV. Günefl Enerjisi Sistemleri Sempozyumu

Mersin

06-07 Kas›m 2009

www.mmo.org.tr

IX. Uluslararas› Yap›da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu

‹stanbul

03-05 May›s 2010

www.ttmd.org.tr

Clima 2010 Rehva Dünya Kongresi

Antalya

09-12 May›s 2010

www.clima2010.org

ISK-SODEX Uluslararas› Tesisat Teknolojisi Fuar›

‹stanbul

05-08 May›s 2010

www.hmsf.com

The Third Conference on Thermophysical Properties and

International Building Performance Simulation

International Congres on Heating, Refrigeration and

Yurtiçi Etkinlikleri
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TTMD zmir Temsilcili i/MMO zmir ubesi
Hastane Hijyen Komisyonu al malar zerine Bilgilendirme
TTMD ‹zmir Temsilcili¤i Hijyenik Klima ve Havaland›rma
Komisyonu, onbir mühendisten oluflmaktad›r. Komisyon üyeleri, hijyen ile ilgili olmak üzere; proje bürosu sahipleri, santral ve benzeri ekipman üretici firmalar›n imalat müdürleri, bu
ve benzer ürünlerin yetkili sat›c›lar›-ithalatç›lar›, tesisat uygulamac›lar›, hava filtresi uzmanlar›, ölçme ve validasyon firmas› sahipleri, kamu kesimindeki hastanelerde kontrol mühendisli¤i gibi alanlarda çal›flmakta olan uzmanlar olup, TTMD
‹zmir Temsilcili¤i'nin giriflimi, bu konuda genifl bir yelpazenin
ortaya ç›kmas›na vesile olmufltur. Komisyonun baz› toplant›lar›na, mekanik tesisat iflleri yapan meslektafllar›m›z ile MMO
‹zmir fiube yetkilileri de kat›lm›fllard›r.
Komisyon ilk toplant›s›n› 10.03.2006’da yapm›flt›r. ‹lk toplant›larda durum de¤erlendirilmesi yap›lm›fl ve ülkemizde hijyen
konusunda de¤iflik tarihlerde çeflitli meslek dergilerinde yay›nlanm›fl baz› makalelerin d›fl›nda derli toplu bir baflvuru
kayna¤› olmad›¤›, geçmiflte yay›nlanan makalelerin ço¤unun
muhtelif bat› ülkeleri standartlar›n›n (özellikle DIN) k›smi tercümeleri oldu¤u ve baz› yay›nlarda ise, tercümelerin bire bir
çeviri yerine, yap›lan tercüme al›nt›lar›na yorumlar eklemek
fleklinde olufltu¤u görülmüfltür. De¤iflik ülkelerin, özünde
amaca uygun olan fakat yaklafl›mda farkl› çözümler ortaya koyan normlar› oldu¤u bir gerçektir. Bunun sonucunda, ülkemizde proje ve uygulama alan›nda çal›flan meslektafllar›m›z›n
ayr› kaynaklara göre hareket etti¤i bilinmektedir.
Komisyon, bir çok Avrupa ülkesinde kabul gören DIN 1946-4
normunun tam olarak (yorumsuz) bir tercümesinin yap›lmas›
ile ifle bafllanmas›n›n faydal› olaca¤› görüflüne varm›flt›r. Bu
ifle baflland›¤›nda, görevi icab› yurt d›fl›nda benzer konulardaki geliflmeleri yak›ndan takip eden bir üyemiz; DIN 1946-4 say›l› normun de¤iflimi için baz› çal›flmalar yap›ld›¤›n› ve ayn›
norm enstitüsünün (yani DIN'›n) düflünülen yeni metni taslak
olarak yay›nlad›¤›n› ve ilgili kurulufllar›n gerekli incelemeyi
yaparak görüfl bildirmelerini istediklerini ö¤rendi¤ini aç›klam›flt›r. Bunun üzerine komisyon normun yeni fleklinin kabulünün kaç›n›lmaz oldu¤u görüflünden hareketle, tercüme çal›flmalar› iflini "mevcut" yerine "taslak" norm üzerine kayd›rm›flt›r.
Bu çal›flmalar s›ras›nda dikkati çeken husus flu olmufltur: DIN
1946-4 Nisan 2005 tarihli taslak normun ön sayfas›nda; tasla¤›n incelenmesi ve en geç 31.07.2005 tarihine kadar kendilerine görüfl bildirilmesi istenilmekteydi. Bu tarihten itibaren 4-
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5 ay gibi bir süre içinde normun yeni flekli ile kesinleflece¤ini
tahmin edilmekteydi. Ancak bu kesinleflme tarihi uzan›p ve
taslak Aral›k 2008'de standart olarak yay›nlanm›flt›r. Zaman›n
bu kadar uzamas›; çok farkl› görüfller oldu¤u için, uzmanlar
aras›nda görüfl birli¤inin sa¤lanmas›n›n oldukça zor oldu¤unu
göstermektedir. Komisyonumuz hijyen konusunda yap›lacak
çal›flmalar›n devam etmesi ve gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Yap›lan araflt›rmalar sonucu, ölçme teknolojisinin
geliflmesi, yeni bulgular›n ortaya ç›kmas›, otomasyon ve di¤er
kompenentlerdeki dizayn geliflmeleri, bu ve buna benzer di¤er
normlarda sürekli bir “de¤iflim / geliflim” ortam› yaratacakt›r.
Yeni normun getirdi¤i en büyük yenilik, ameliyathane tavanlar›nda hepa filtreli bölgesel üflemeler ve hatta küçük boyutlu laminar flow kutular› ile üfleme yerine, sadece ameliyat
masas›n› de¤il, yak›n›ndaki t›bbi alet masas› gibi yard›mc›
üniteler ve ameliyat ekibinin tümünü içine alacak flekilde (en
az 3,2x3,2 m boyutunda, gerekli hallerde daha da büyük), geniflletilmifl bir laminar flow uygulamas› yap›lmas›n› önermesidir.
Komisyonumuz DIN 1946-4 normunun yeni taslak çal›flmas›n›n tercümesini bitirdi¤inde, taslak normun akibeti belli de¤ildi
ve bu nedenle, "flimdi ne yapmal›" sorusunun cevab› aranmakta idi. Bu arada, yeni sa¤l›k politikas› gere¤i kamu ve özel hastane yat›r›mlar› artmakya bafllad›. Ülkemizde bu konuda ayr›nt›l› bir flartname bulunmad›¤› için, bir çok hatal› uygulaman›n
sürmekte oldu¤u, ileride bunlar›n düzeltilmesinin ülkemiz ekonomisine büyük zararlar getirece¤i görülmektedir. Bu durum
karfl›s›nda, MMO ‹zmir fiubesi Yönetimi ile de görüflflülerek,
TTMD ‹zmir Temsilcili¤i ve MMO ‹zmir fiubesi Hijyen Komisyonlar›'n›n birlefltirilerek çal›flmalar›n sürdürülmesine ve
"Hastanelerde Hijyenik Klima Tesisatlar› Proje Haz›rlama
Esaslar›" ad› alt›nda bir yay›n haz›rlanmas›na ve bunun meslek
ile ilgili çal›flan her kesimin uymas› gereken asgari kurallar olarak ortaya konulmas›na karar verildi. MMO'n›n, benzer flekilde, "Kalorifer Tesisat› Proje Haz›rlama Esaslar›" ve "Klima
Tesisat› Proje Haz›rlama Esaslar›" isimli çal›flmalar› ve kitaplar› mevcuttur. ‹lgili projeyi üretecek meslektafl›m›z, baflka
kaynaklardan faydalansa da, MMO'n›n bu kitapç›klar›ndaki
esaslara uymak zorundad›r. Komisyon olarak buradaki amaç,
hijyenik hastane tesisatlar›nda asgari ortak özellikleri ortaya
koymak, insan sa¤l›¤›na zararl› ve ileride düzeltilmesi daha pahal›ya mal olacak hatal› ifllerin yap›lmas›n› engellemektir.
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Sonuç olarak, a¤›rl›kl› bir flekilde DIN normuna dayanan, ancak boflluklarda di¤er normlardan faydalanan bir kitap derlenmifltir. Bu iflin bitirildi¤i 03.10.2008 tarihinde, MMO ‹zmir
fiubesi yetkilileri çal›flmalar›m›za önce teflekkür etmifl, sonra
da "yap›lan ifllerin do¤rulu¤unun neye göre denetlenece¤i" sorusunun cevab›n› da bu kitaba eklemek gerekti¤ini bildirmifltir. Bunun üzerine denetim ve kabul kriterleri ile ilgili çal›flma
yap›larak, kitap, "proje haz›rlama + teslim alma kriterleri " haline getirilmifltir. Ayr› bir yay›n olarak "bak›m" konusu ele al›nabilir, böyle bir çal›flma için hastanelerdeki teknik birimler
ile daha yo¤un bir iflbirli¤i yapmak gerekecektir.
Çeflitli evreler geçiren çal›flmalar boyunca; ortaya konulacak
kurallar›n ülke flartlar›na uygun olmas› konusuna dikkat
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Baz› tercihlerde ikilem yaflanm›flt›r.
Örne¤in; Alman normu hava kanallar›n›n ve havaland›rma
santral› iç yüzeylerinin galvanizli sactan yap›lmas›na izin vermektedir. Halbuki bilindi¤i gibi bu imalatlar yurdumuzda flimdiye kadar genellikle krom-nikel malzemeden yap›lmakta idi.
fiu da bir gerçek ki, Avrupa'da bu tip imalatlarda "Zn 275" olarak adland›r›lan galvanizli sac kullan›lmaktad›r. Bunun özelli¤i, bir metrekare sac levhaya 275 gram çinko kaplama yap›lm›fl olmas›d›r. Ancak ülkemizde Zn 275 kalitesindeki galvaniz saç imalat› özel istek üzerine yap›lmas› nedeniyle santrallerin iç yüzeylerinde krom-nikel malzemesi kullan›lmaktad›r.
Düflüncemiz odur ki; hava kanallar›nda krom nikel yerine Zn
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275 kalitesinde sac levhalar kullan›labilir. Bu durum, imalatç›lar› bu sac›n stoklanmas› yönüne itecek, malzeme teminindeki zaman kayb› ve afl›r› fiyat fark› ortadan kalkacakt›r. Daha kolay kaliteli galvanizli sac bulunabilir oldu¤unda, hava
kanal imalatlar›nda krom-nikel yerine Zn 275 galvanizli malzeme seçilmifl olmas›nda bir sak›nca kalmayacakt›r.
Yap›lan çal›flmalar sonucunda haz›rlanan “Hastane Hijyenik
Alanlar›n›n Klima ve Havaland›rma Proje Haz›rlama Esaslar›,
Teslim Alma ve Periyodik Bak›m” kitab› 8 May›s 2009 tarihinde IX: Ulusal Tesisat Mühendisli¤i Kongresi TESKON
2009 kapsam›nda gene komisyonumuz taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan Hastanelerde ‹klimlendirme ve Havaland›rma Semineri'nde sunulmufltur. Proje Haz›rlama Esaslar› kitab›
MMO fiubeleri'nden temin edilebilir.
Komisyonumuzun TESKON 2009 kapsam›nda düzenledi¤i
seminerde, ‹sviçre Mühendisler ve Mimarlar Birli¤i (SWKI),
Alman Mühendisler Birli¤i'ndeki (VDI) hastane havaland›rmas› konusunda kurulmufl çal›flma gruplar›nda üye ya da baflkan olarak görev alan konuk konuflmac› Arnold Brunner de üç
adet bildiri sunmufltur. Arnol Burunner bildirilerinde DIN
1946-4 Standard›n›n geçirdi¤i aflamalar› özetlemifl ve ‹sviçre'de infla edilmifl laboratuar olarak kullan›lan ameliyathane
ile ‹sviçre'deki Wetzikon hastanesinin ameliyathane kat›nda
yap›lan yeni düzenlemelerle ilgili bilgi vermifltir.
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Enerji Y netimi
Ergin Kaya
TTMD Üyesi

Türkiye enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› çok yüksek ülkelerden birisidir. Ba¤›ml›l›k oran›n›n % 70'lerin üzerinde oldu¤u bilinmektedir. Buna bir de enerjiye talebin art›fl h›z›n›n, enerji arz›n›n art›fl h›z›ndan daha büyük oldu¤u gerçe¤i eklenince durum daha da karamsarlaflmaktad›r. En iyi makro senaryolarda
bile yak›n gelecekte Türkiye'yi malesef enerji darbo¤az› beklemektedir. Bu nedenle sivil taraf, resmi taraf yani herkesin
birfleyler yapmas› gerekti¤i aflikard›r. Bu yaz›da ister kendi insiyatifi ile olsun isterse uluslararas› zorunluluklardan olsun,
resmi taraftaki geliflmelerden bahsedilecektir.
Bilindi¤i gibi 2 May›s 2007 tarihinde 5627 say›l› Enerji Verimlilik Kanunu Resmi Gazete de yay›nlanm›flt›. Bu Kanunda
belirlenen vizyon ve hedef afla¤›daki gibidir.
Kanunun Vizyonu
Enerjinin ço¤unu faydaya dönüfltüren bir Türkiye. Kifli bafl›na
enerji tüketimi yüksek ve enerji yo¤unlu¤u düflük ülkeler aras›nda yer alan bir Türkiye...
Temel Hedefi
Sanayide, binalarda, ulafl›mda ve enerji sektöründe, Türkiye
pratiklerinde uygulanabilir tedbirlerin yer ald›¤› Kanun ile; birim milli gelir bafl›na tüketti¤imiz enerjiyi (Enerji Yo¤unlu¤unu), 2020 y›l›na kadar en az %15 azaltmak. Bu hedef, ayn›
enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yat›r›m ihtiyaçlar›m›z› ve ithalat ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltacak, ayr›ca temiz
çevrenin korunmas›na önemli katk›larda bulunacakt›r.
Enerji Verimlili¤i Kanununun akabinde ikincil mevzuat
çal›flmalar› kapsam›nda afla¤›daki yönetmelikler yürürlü¤e konulmufltur
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan, “Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmelik” (08/10/2007 tarihli
ve 26667 say›l› Resmî Gazete).
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan, “Merkezi Is›tma ve
S›hhi S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve S›hhi S›cak Su Giderlerinin Paylaflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik ” (14/04/2008 tarihli ve 26847 say›l› 1.Mükerrer Resmî Gazete).
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan, “Ulafl›mda Enerji Verimlili¤inin Art›r›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” (09/06/2008 tarihli ve 26901 say›l› Resmî Gazete).
KOSGEB taraf›ndan, “Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerde Enerji Verimlili¤i E¤itim, Etüt ve Dan›flmanl›k Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Yönetmelik” (18/10/2008 tarihli ve 27028 say›l› Resmî Gazete).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan, “Enerji Kay-
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naklar›n›n ve Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤inin Art›r›lmas›na Dair Yönetmelik” (25/10/2008 tarihli ve 27035 say›l›
Resmi Gazete).
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan, mesken, ticari ve
hizmet binalar›nda mimarî tasar›m, ›s›tma, so¤utma, ›s› yal›t›m›, s›cak su, elektrik tesisat› ve ayd›nlatma konular›ndaki
normlar›, standartlar›, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performans›na iliflkin usul ve esaslara ait, “Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i” (5/12/2008 tarihli ve 27075 say›l› Resmi Gazete).
Söz konusu Kanun çerçevesinde di¤er bir yönetmelik çal›flmas›da devam etmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda enerji yöneticisi görevlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan, (yaz› yay›mland›¤› tarihte ç›km›fl olabilir) ç›kart›lacakt›r.
“Enerji Kaynaklar›n›n ve Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤inin Art›r›lmas›na Dair Yönetmelik” ile özellikle binalarda endüstriyel tesislere benzer baz› konular gündeme getirilmifltir. Bunlardan en önemlisi belli büyüklükteki binalar›n
da enerji yöneticilerinden hizmet almas›d›r.
• Toplam inflaat alan› en az yirmibin metrekare veya y›ll›k toplam enerji tüketimi beflyüz TEP ve üzeri olan ticarî binalar›n
ve hizmet binalar›n›n yönetimleri ile,
• Toplam inflaat alan› en az onbin metrekare veya y›ll›k toplam
enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalar›n›n yönetimleri, yönetimlerin bulunmad›¤› hallerde bina
sahipleri enerji yöneticisi görevlendirecek veya flirketlerden
veya enerji yöneticilerinden hizmet alacakt›r.
Binalarla ilgili as›l düzenlemeler 5 Aral›k 2008 tarihinde Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan ve Enerji
Verimlilik Kanunu’nun bir eki olan, “Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i (BEP)” dir. Bu yönetmeli¤in haz›rlanmas›nda TTMD çok önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› BEP'ten önce 14 Nisan 2008 “Merkezi Is›tma ve S›hhi
S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve S›hhi S›cak Su Giderlerinin
Paylaflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik” yay›nlayarak binalarla
ilgili çok önemli bir konuda de¤ifliklik getirmifltir. Bu yönetmelikte;
• Uygulama, iflletim ve denetim s›ras›nda kullan›c›ya ve iflletmeciye rehberlik edecek hükümlere,
• Gider paylafl›m hesaplamalar›n›n nas›l yap›laca¤›na iliflkin
formüle,
• Yetkilendirilmifl ölçüm flirketlerinin ve bölgesel ›s› da¤›t›m
ve sat›fl flirketlerinin özellikleri ile yetkilendirilmeleri ile ilgili
hususlara,
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• Mevcut binalar hakk›nda uygulanacak hükümlere, yer verilmifltir.
Enerji Verimlili¤i Kanunu ve ilgili Avrupa birli¤i direktifinin
isteklerini karfl›layacak bir Bina Enerji Performans› yönetmelik tasla¤› Ocak 2008 tarihinden tamamlanm›fl, bundan sonra
yerli ve yabanc› uzmanlar›n görüflleri al›narak Aral›k 2008'de
yönetmelik tamamlanm›flt›r.
Bu Yönetmeli¤in amac›; d›fl iklim flartlar›n›, iç mekan gereksinimlerini, mahalli flartlar› ve maliyet etkinli¤ini de dikkate
alarak, bir binan›n bütün enerji kullan›mlar›n›n de¤erlendirilmesini sa¤layacak hesaplama kurallar›n›n belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu aç›s›ndan s›n›fland›r›lmas›n›, yeni ve önemli oranda tadilat yap›lacak mevcut
binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n uygulanabilirlili¤inin de¤erlendirilmesini, ›s›tma ve so¤utma sistemlerinin kontrolünü, sera gaz› emisyonlar›n›n s›n›rland›r›lmas›n›, binalarda
performans kriterlerinin ve uygulama esaslar›n›n belirlenmesini ve çevrenin korunmas›n› düzenlemektir. Bu yönetmelikle
özetle;
• 1000m2'nin üzerinde kapal› alan› olan konut, ticari ve hizmet
binalar›na enerji kimlik belgesi verilecektir, enerji kimlik belgesi EN 15217 standard›na uygun olarak düzenlenecek,
• Enerji ekonomisi bak›m›ndan bu Yönetmelikte öngörülen
flartlara uygun olmayan binalara yap› ruhsat› verilmeyecek,
• Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulufllar, projelerin ve uygulamalar›n bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olup olmad›¤›n› denetleyecekler,
• Mimari tasar›mda, yal›t›m, gölgeleme, do¤al ›fl›ktan faydalanma konular› ön plana ç›kar›lacak,
• Binalara ›s› yal›t›m projesi zorunlulu¤u getirilecek,
• Mekanik tesisatta meydana gelen ›s› kay›p ve kazançlar›
prEN ISO 12241:2008 standard›na göre hesaplanacak,
• Is›tma sistemi tasar›m hesaplar› TS 2164 standard›na göre
yap›lacak,
• Yeni yap›lacak binalarda; toplam kullan›m alan›n›n 1000
m2'den büyük olmas› halinde merkezi ›s›tma sistemi yap›lacak,
• Merkezi ›s›tma ve/veya kullan›m alan› 250 m2'nin üstünde
olup bireysel ›s›tma sistemine sahip gaz yak›t kullan›lan binalarda; yo¤uflmal› tip ›s›t›c› cihazlar kullan›lacak,
• Merkezi ›s›tma sistemi ile ›s›t›lan binalarda, s›cakl›k kontrol
ekipmanlar› ile ›s› merkezinde iç ve/veya d›fl hava s›cakl›¤›na
ba¤l› kontrol ekipmanlar›n›n kullan›lmas› zorunlu olacak,
• Merkezi ›s›tma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ›s› veya s›cakl›k kontrol cihazlar› ile ›s›nma maliyetlerinin
›s› kullan›m miktar›na ba¤l› olarak paylafl›m›n› sa¤layan sistemler kullan›lacak,
• Merkezi ›s›tma sistemlerinde kullan›lacak s›v› veya gaz yak›tl› cebri üflemeli brülörlü kazanlarda;
• 50 kW - 500 kW aras›nda ›s›tma kazan› kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler,
• 500 kW ve üzerinde ›s›tma kazan› kapasitesine sahip sisTTMD
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temlerde oransal kontrollü brülörler,
• 1500 kW üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve
baca gaz› oksijen kontrol sistemi kullan›lacakt›r.
• Is›tma sisteminde kullan›lan kat› yak›tl› kazanlardan 15 y›l›n›, s›v› ve gaz yak›tl› kazanlardan 20 y›l›n› dolduran kazanlar›n de¤iflimleri flart olacak,
• So¤utma ihtiyac› 500 kW'dan ve so¤utulacak toplam kullan›m alan› 2000 m2'den büyük olan ticari ve hizmet amaçl› yeni yap›lacak binalarda merkezi so¤utma sistemi tasar›mlar› yap›lacak,
• 5000 m2'nin üzerindeki binalarda ›s›tma, so¤utma, havaland›rma ve ayd›nlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon
sistemi kurulmas› zorunlu olacak,
• Yeni yap›lacak binalarda elektrik tesisat›, ayd›nlatma, ›s›tma,
so¤utma ve havaland›rma sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayr› ayr› ölçülebilecek flekilde enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler ile donat›larak ve basit bir yaz›l›mla
raporlanabilecek flekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekecek,
• Binan›n toplam enerji tüketimi içerisindeki ayd›nlatma enerjisi pay›n›n hesaplanmas›nda EN 15193 standard›nda verilen
hesap yöntemi kullan›lacak,
• Yeni yap›lacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri, ilk yat›r›m maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inflaat alan› 20000 m2'ye kadar olan binalarda 10 y›l, inflaat alan› 20000 m2 ve daha büyük binalarda 15 y›lda geri kazan›lmas› durumunda bu sistemlerin yap›lmas› zorunlu olacak,
• Yeni yap›lacak binalarda hava, toprak ve su kaynakl› ›s›
pompas› sistemleri, yat›r›m maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inflaat alan› 20000 m2 ve üstündeki binalarda 15 y›lda geri kazan›lmas› durumunda, bu
sistemlerin yap›lmas› zorunlu olacak,
• Yeni yap›lacak olan ve kullan›m alan› 1000 m2'nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl› konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ›s›tma ve
s›hhi s›cak su sistemlerinde günefl enerjisi toplay›c›lar› ile sistemin desteklenmesi zorunlu olacak,
• Mevcut binalar, enerji kimlik belgelerini 2017 y›l›n›n May›s
ay›na kadar almak zorunda olacaklar.
Görüldü¤ü gibi resmi tarafta oldukça önemli ad›mlar at›lmaktad›r. Bunlar›n somut sonuçlar›n› görmek için sivil toplum örgütleri de gerekli çal›flmalar› yapmal›d›r.
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Avrupa Binalar nda Enerji Performans
Direktifinde (EPBD) 2010’da ok ey
De i iyor
Many Changes in the EPBD in 2010
Prof. Dr. Olli Seppänen, REHVA Genel Sekreteri
Çeviren Mak. Yük. Müh. Nejat Demircio¤lu

Özet
Aç›k baz› nedenlerle, Avrupa Komisyonu üye ülkelerde gerçeklefltirilen Binalarda
Enerji Performans Yönergesini (2002) tam anlam›yla doyurucu nitelikte bulmamaktad›r. Burada haz›rlama ifllemi yavafl olmufl, kalite kontrolü ile ilgili hususlar tamamen bitirilememifltir. Kas›m 2008'de Komisyon yeni bir EPBD kabul etmifltir (komisyonun kulland›¤› sözcük “yeniden biçimlendirilen” EPBD'dir). Bu öneri, ayn› zamanda yay›mlanan enerji ve iklim politikas›n›n gözden geçirilmifl paketinin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Önceki politika paketi Ocak 2008'de yay›mlanm›flt›. Bu yeniden biçimlendirilmifl EPBD Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kabul etmesinden sonra 2010 y›l›nda yürürlük kazanacakt›r. Yönergedeki de¤ifliklikler çok önemli olup, üye ülkelerin
bunlar› olanakl› en k›sa zamanda haz›rlamas› gerekmektedir. Yönergenin haz›rlanmas›ndan ya da gerçeklefltirilmesinden yönetimler sorumlu olmas›na ra¤men, üye ülkelerdeki endüstri ve profesyonel örgütlerin uygulanabilir ifllemler ve talimatlar›n
(guidelines) gelifltirilmesine kat›lmas› konusunda bir gereksinim bulunmaktad›r. Bu
etkinli¤e kat›lmak konusunda REHVA üyeleri ve partnerleri için birçok f›rsat söz konusudur.
Abstract
The European Commission has not been fully satisfied with the implementation of the
Energy Performance of Buildings Directive (2002) in member countries for obvious
reasons. The implementation has been slow and the quality control has not been properly implemented. In November 2008 the Commission adopted a proposal for a new
EPBD (the term the commission uses is “recast” EPBD). This proposal is an essential part of an extensive revised package for the energy and climate policy published
at the same time. The previous policy package was published in January 2008. The
recast EPBD will come into force in 2010 after acceptance by European Parliament
and Council. The changes in the directive are so significant that all member countries should start to prepare them as soon as possible. Even though the governments are
responsible for implementation of the Directive there is a need for industry and professional organisations in the member countries to participate in the development of
feasible procedures and guidelines. There are a lot of opportunities for REHVA and
its members and partners to participate in this activity.
1. EPBD 2010'un Potansiyel Yararlar›
‹nflaat sektörü örne¤in konutsal ve ticari binalar AB içerisinde enerjiyi en fazla kullanan ve en çok CO2 yay›n›m›na sahip sektör olup, AB içerisindeki enerji kullan›m› ve
CO2 yay›n›mlar›nda % 40 pay sahibidir. Bu sektör, kullan›lmas› halinde 2020'de
% 11 daha nihai enerji kullan›m› anlam›na gelen ve henüz kullan›lmam›fl maliyet etkin enerji tasarruflar›na sahip bulunmaktad›r. Bu, di¤er yandan birçok yarar anlam›na gelir: ithalat ba¤›ml›l›¤› ve iklim üzerindeki etkilerin azalt›lmas›, daha düflük ener-
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ji faturalar›, yeni ifl alanlar›n›n artmas› ve yerel geliflimin teflvik edilmesi gibi. Böylece, bu bütün enerji politika hedeflerine de katk› sa¤lar. Binalara ço¤u zaman “yerel” bir mesele
olarak bak›l›rsa da, ürünler, cihazlar ve hizmetler AB iç pazar›n›n önemli bir bölümüdür ve günümüzde ifl alanlar› bir tek
ülkeyle s›n›rl› de¤ildir. Ayr›ca, bina sektörü, bütün ülkelerde
enerji ve iklimlendirme amaçlar› yönünden yaflamsal ve ortak
çabalar›n katma de¤eri EU düzeyinde hareketi gerektirecek
kadar önemlidir.
2. Genifl Ölçüde Uzmanlar›n Düflünceleri Toplanm›flt›r
De¤ifltirilmifl EPBD önerisi üye ülkelerden, ba¤›ms›z uzmanlardan, ilgili taraflardan, konferans ve araflt›rmalardan genifl
bir kat›l›m sa¤lanarak haz›rlanm›flt›r. Çal›flma, 2008'de Brüksel'deki sürdürülebilir enerji haftas›nda bafllam›flt›r. Bu seminerde ilgili taraflar›n ve üye ülkelerin düflünceleri al›nm›flt›r.
Seminerlere kat›lanlar›n ço¤unlu¤u s›k› bir enerji politikas› ve
yönergesi hakk›nda çok olumlu davran›fl sergilemifllerdir. Avrupa Emlak Federasyonu, Genel Müteahhitler, Mekanik Müteahhitler, REHVA ve di¤er birçok örgüt buna dâhildir. Halka
aç›k bir on-line dan›flma forumunda di¤er baflka düflünceler de
toplanm›flt›r. De¤iflik örgütler ile endüstri ve bireysel kiflilerden 250'ye yak›n yan›t al›nm›flt›r. Yeni yönerge Kas›m
2008'de yay›mlanm›flt›r. Teklif, komisyon taraf›ndan kabul
edilmeden önce üye ülkelerin ve di¤er yönetici kesimlerin düflünceleri de al›nm›flt›r. Bu yorumlar, birçok kesimin amaçlar›na hizmet etmek fakat gene de birincil enerji kullan›m›n›n
azalt›lmas› temel amac›n› yerine getirmek üzere komisyonun
kapsaml› bir yönerge metni haz›rlama e¤iliminin sonucunda
birçok de¤iflikli¤i gündeme getirmifltir.
3. Denetimler ve Sertifikalar ‹yilefltirilmelidir
De¤ifltirilmifl EPBD'nin ana yap›s› 2002 sürümündeki gibi
muhafaza edilmifltir. De¤ifltirilmifl sürüm, temel hususlarda
getirdi¤i daha güçlü bir odaklanma ile iyilefltirilmifltir. Yönerge, özellikle sertifikalara iliflkin denetimler de dahil olmak
üzere, enerji sertifikalar›n›n kalitesini ve etkisini gelifltirmifltir.
Bütün üye ülkelerdeki enerji sertifikalar›n›n kalitesinin yetersizli¤i ve binalardaki enerji verimlili¤ini iyilefltirme yönünde
hizmet etmedikleri düflünüldü¤ünde, bu iyi bir politikad›r. De¤ifltirilmifl yönerge, bütün sertifikalar›n planlar› ve verimlili¤in nas›l art›r›laca¤›na dair aç›klamalar› gerekli görmektedir.
Bu yönerge ayr›ca, üye ülkelerin, enerji sertifikalar›n›n kontrolü için bir gözden geçirme sürecini de gerektirmektedir. Kazanlar›n ve iklimlendirme sistemlerinin denetimleri de iyilefltirilmifltir. Kazan denetimleri, ›s›tma sistemlerinin ve gerekli
›s›tma yükünün denetimini kapsayacak biçimde geniflletilmifltir. ‹klimlendirme denetimleri de so¤utma yükü ve so¤utma
gereksiniminin denetlenmesine a¤›rl›k vermelidir. Bütün bu
de¤ifliklikler yerindedir.
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4. 1000 m2 S›n›r›n›n Göz Ard› Edilmesi
En yüksek enerji tasarruf potansiyelinin mevcut binalarda olmas›na nazaran, flu andaki 1000 m2 s›n›r› göz ard› edilerek
(uygulanmayarak) yeni binalar için olan gereklilikler uygulan›r. Yenileme (tadilat) ifllerinin toplam maliyeti bina de¤erinin
% 25'inden fazla oldu¤unda, tek aile evleri de dâhil olmak
üzere binan›n büyüklü¤ünden ba¤›ms›z olarak, bütün mevcut
binalar için alternatif sistemler dikkate al›nmal›d›r.
Döfleme alan› sadece 12. maddede kamu binalar›nda enerji
sertifikalar›n› sergileme (gösterme) ile ilgili olarak ele al›nmaktad›r. Bunlarda bile, sertifikalar›n halk›n ulafl›m›na aç›k ve
250 m2’den yüksek döfleme alan›na sahip binalarda da sergilenmesi için düflürülmüfltür.
5. Odaklan›lan Maliyet Etkinli¤i
Yönerge, enerji verimiyle ilgili herhangi bir say›sal de¤er vermese de, di¤er ülkelerle karfl›laflt›rma yapmay› ve bir ölçüt
(benchmarking) çal›flmas› yap›lmas›n› teflvik etmektedir. Gerçeklefltirilecek önlemlerin maliyet etkin olmas›, yaflam-çevrim
analizleri üzerinde odaklan›larak belirginlefltirilmektedir.
Her üye ülkede enerji verimini art›r›c› önlemler yaflam çevrim
maliyetini azalt›c› biçimde optimal maliyette olmal›d›r. Komisyon ayn› zamanda, bu optimal maliyetin nas›l sa¤lanaca¤›na iliflkin k›lavuz kitapç›klar (guidelines) [“karfl›laflt›rmal› metodoloji” terimi kullan›lmaktad›r] yay›mlama sözünü de vermektedir. Bu k›lavuz bilgiler henüz yay›mlanan öneride yer
almam›flt›r. Komisyon bu bilgileri 2010'dan ve yönergenin kabul edilmesinden önce yay›mlanaca¤›n› bildirmektedir. Enerji
veriminde optimize edilmifl maliyetler konusundaki bu hedefler dizisi, di¤er çevresel hususlar›n de¤erlendirilmesinde oldu¤u gibi, birçok noktay› aç›k b›rakmas› nedeniyle belki de en
zay›f noktad›r. Öte yandan, üye ülkelerde farkl›l›klar gösterebildi¤i nedeniyle, EPBD'nin uygulanmas›nda ekonomik s›n›r
koflullar› dikkate al›nmal›d›r. Bu biçimde, komisyon say›sal
de¤erler vermekten çekinmekte belki de uygulaman›n en kritik konusu ve bu ifllevi üye ülkelere b›rakmaktad›r.
Yönergenin temel hedefi, birincil enerji kullan›m›na indirgenirken, enerji veriminin birincil enerji kullan›m› ya da CO2 yay›n›mlar› olarak ifade edilmesi gerekti¤i de belirtilmektedir.
6. S›f›r Enerjili Binalara Giden Yol Haritas›
Yönerge, üye ülkelerden çok düflük enerji kullanan veya s›f›r
enerjili ulusal bina stokunun art›r›lmas›na yönelik bir plan (yol
haritas›) yap›lmas›n› da istemektedir. Bu gereklilik enerji verimli binalara iliflkin programlarda komisyonun uzun vadedeki kararl›l›¤›n› (taahhüdünü) göstermektedir. Bu planlar, Haziran 2011’de yürürlükte olacak ülkenin ulusal enerji verimlili¤i planlar›yla bütünlefltirilmelidir.
7. EPBD Maddelerinde Önerilen Ana De¤ifliklikler
7.1. Madde 4. Minimum Enerji Performans Gerekliliklerinin Düzenlenmesi
fiu anda, üye ülkeler taraf›ndan tesis edilen enerji performans
gereksinimleri, baz›lar› maliyet optimal düzeyden çok uzak
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olmak üzere, tutku düzeylerinde farkl›l›klar göstermektedir. Bunun anlam›, birçok
yap› ve tadilat ifllerinde, bina enerji performans›n›n ekonomik anlamda iyilefltirilmesi ve gelecekteki enerji faturalar›n›n azalt›lmas› f›rsat› kaç›r›lmakta oldu¤udur.
Madde, binalarda minimum enerji performans› gerekliliklerinin üye ülkelerde, zaman içerisinde optimal maliyet düzeyine getirilmesi gere¤ine iflaret etmektedir.
7.2. Madde 5. Minimum Enerji Performans› Gerekliliklerinin Optimal Maliyet Temelinde Hesaplanmas›
Karfl›laflt›rmal› yöntemsellik (metodoloji) Komisyon taraf›ndan gelifltirilen ve optimal maliyet kriterini baz› katsay›larla hesaba katan (yat›r›m maliyeti, enerji maliyeti de dahil olmak üzere iflletme ve bak›m maliyetleri) bir hesaplama yöntemselli¤i (metodoloji) içermektedir. Üye ülkelerden, kendileri taraf›ndan saptanan bu de¤iflkenleri kullanarak optimal maliyet kriterine uygun hesaplama için bu yöntemselli¤i uygulamalar› istenmektedir. Bundan sonra sonuçlar, üye ülke taraf›ndan saptanan gerçek gerekliliklerle karfl›laflt›r›lacak ve böylece ulusal gerekliliklerin optimal
maliyet düzeylerine ne kadar yak›n olduklar› gösterilmifl olacakt›r.
7.3. Madde 6. Yeni Binalar
Yeni binalar için alternatif sistemlerin dikkate al›nmas› gereklili¤i bütün binalara
geniflletilmifltir. Bu, EPBD'nin kapsam›n› gelifltirir ve AB yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanman›n art›r›lmas› yönündeki hedeflerini destekler. ‹fade edilmemesine ra¤men, alternatif sistemlerin de¤erlendirilmesine iliflkin uygulama, Ocak
2008'de yay›mlanm›fl ve Aral›k 2008'de oylanm›fl olan “yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›m›n›n art›r›lmas›na” iliflkin yönergeyle paralellik tafl›mal›d›r.
7.4. Madde 7. Mevcut Binalar
Binada büyük tadilatlar yap›lmas› halinde ulusal/bölgesel enerji performans gerekliliklerini karfl›lamak üzere konulan 1000 m2 eflik de¤eri kald›r›lmaktad›r. Mevcut
EPBD'deki bu eflik de¤er, çok yüksek bir enerji tasarruf potansiyeline sahip binalar›n % 72 sini hariç tutmaktad›r. Aç›k olarak, enerji verimlilik önlemlerinin uygulanabilece¤i en iyi aflama binalar›n büyük tadilatlara al›nd›¤› zamand›r (yaklafl›k 2540 y›lda bir). Bu yolla, ek yat›r›m gereksinimleri çok yüksek olmay›p, yenilefltirmelerin yaflam çevrimi içerisinde geri kazan›labilir düzeydedir. “Büyük (ana) Tadilat” kavram›n›n tan›m›, Madde 2'ye at›f yaparak korunmufl ve güçlendirilmifltir.
Böylece, (büyük tadilat olarak anlafl›lmas› için) arazi dahil bina de¤erinin % 25'inden fazlas›n› ya da bina gövdesinin % 25'inden fazlas›n› kapsamal›d›r.
7.5. Madde 8. Mevcut Binalarda Teknik Bina Sistemleri
Binalarda yeni teknik sistemlerin kurulumu veya tadil edilmesi ya da büyük tadilatlarla ilgili üye ülkelerdeki minimum enerji performans› gereklilikleri yönergeye dahil edilmifltir. Bunlar, sistemi oluflturan ürünlerle ilgili yürürlükteki yasal muhteva
ile uyumlu olmal›, sistem elemanlar›n›n do¤ru kurulumu, ayarlanmas› ve boyutland›r›lmas›na dayand›r›lmal›d›r. Bu, tüm sistemde verimin iyilefltirilmesini amaçlamaktad›r. Sistemdeki elemanlar›n son derecede verimli olmas› fakat do¤ru yerlefltirilmemesi durumunda tüm sistem veriminin azalabilece¤i noktas›ndan bu yaklafl›m do¤rudur.
7.6. Madde 9. Hem Karbondioksit Yay›n›mlar› Hem De Birincil Enerji Tüketiminin Düflük veya S›f›r Oldu¤u Binalar
Üye Ülkelerin, bu tür binalar›n piyasa de¤erlerinin art›r›lmas›na yönelik aç›k seçik
tan›mlar ve hedefler içeren ulusal planlarla piyasa de¤erlerinin art›rmas› gerekli gö-
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rülmektedir. Üye ülkeler, kamunun iflgal etti¤i binalarda bu binalar için belirli hedeflerin konulmas›nda kamu yetkililerinin
önderlik rolüne iflaret etmelidir. Komisyon, üye ülkelerin ilerlemesini raporlayacak, bu temel üzerine ve gerekirse di¤er önlemlere dair bir strateji gelifltirecektir.
7.7. Madde 10. Enerji Performans Sertifikas›
Belgelendirme önerilerinin rolü, bunlar›n içermesi gereken
bilgiler hakk›nda yeni hususlar eklenmesiyle belgelerin vazgeçilmez bir parças› oldu¤u vurgulanarak güçlendirilmifl ve
netlefltirilmifltir.
7.8. Madde 15. Is›tma ve ‹klimlendirme Sistemlerinin
Denetimi Hakk›ndaki Raporlar
Kendilerini denetim sonuçlar› ve maliyet etkin iyilefltirilmeler
hakk›nda do¤ru biçimde bilgilendirmek amac›yla, bina sahibine veya kirac›ya, bir denetim raporu verilmelidir.
7.9. Madde 17. Ba¤›ms›z Kontrol Sistemleri
Örne¤in rastgele örneklemeye dayanan kalite kontrolü gibi
yollarla, enerji performans sertifikalar›n›n ve ›s›tma ile iklimlendirme sistemlerinin ba¤›ms›z kontrol sistemi getirilecektir.
7.10. Madde 12. Enerji Performans Sertifikalar›n›n Sergilenmesi
Sertifikan›n sergilenmesi ile ilgili zorunluluk geniflletilmifltir:
Örne¤in bir kamu yetkili kurumu taraf›ndan iflgal edilen veya
kamunun s›kl›kla ziyaret etti¤i bir kamu binas›n›n 250 m2'den
büyük olmas› durumunda, enerji performans sertifikas› binan›n belirli ve halk taraf›ndan kolayl›kla görünebilece¤i bir yerde sergilenecektir. EPBD 2010'un tüm öneri metni afla¤›daki
adresten indirilebilir.
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/
2008_11_ser2/buildings_directive_proposal.pdf
8. Bundan Sonra Ne Olacak?
Komisyon 13 Kas›m 2008'de yeni bir EPBD teklifi haz›rlad›ktan sonra bunu, dikkate al›nmak üzere Avrupa Konseyine ve
Avrupa Parlamentosuna sundu. Parlamentoda bu de¤ifltirilmifl
EPBD en az›ndan, Çevre, Kamu Sa¤l›¤› ve Besin Güvenli¤i
Komitesi ile Sanayi, Enerji ve Araflt›rma Komitesi taraf›ndan
tart›fl›lacakt›r. Komitelerdeki çal›flma, yürütülen tart›flmalar›n
bir özetini parlamentoya aktaran atanm›fl bir raportör eliyle
yürütülmektedir. Yönergenin kabul edilmesi için konsey ve
parlamentonun onay› gerekmektedir. 2009 bahar›nda Avrupa
Parlamentosundaki seçimler nedeniyle, Binalarda Enerji Performans Yönergesi gecikmeye u¤rayabilir. Yönergenin nihai
onay› olanakl› olsa bile bunun seçimlerden önce olmas› olas›
de¤ildir. Bunun anlam›, 2010'dan önce yönergenin yürürlü¤e
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giremeyece¤idir. Parlamentodaki süreç hakk›nda daha fazla
bilgi: http://www.europarl.europa.eu/ adresinden elde edilebilir.
9. EPBD'nin Uygulanmas›na Nas›l Yard›mc› Olunmal›?
De¤ifltirilmifl EPBD hem bina endüstrisinde hem de profesyonel örgütlerde çok önemli bir kapsam (yap›lmas› gereken) getirmektedir. Yeni EPBD için öneri çok genifl temel de¤ifliklikler getirirken, ulusal yönetimlere ve Komisyona her türlü yard›m›n yap›lmas›na gerek vard›r. 2002'den bu yana CEN taraf›ndan EPBD'nin gerçeklefltirilmesine yönelik yard›mlardan
edinilen deneyimlere göre, teknik geliflmeler zaman alacakt›r.
EN standartlar›n›n önemli bir ço¤unlu¤u, üye ülkelerde EPBD
2002’de belirtilen gerekliliklerin ulusal yasa ve yönergelere
dâhil edilmeksizin, uygulanmas›ndan sonra onaylanm›flt›r.
Böyle bir durumdan kaç›nmak için, EPBD'nin teknik uygulama çal›flmas› olanak oran›nda h›zl› biçimde bafllat›lmal›d›r. En
az›ndan bu teklif, sera gazlar› yay›n›m›n› azaltman›n yolunu
da göstermektedir. AB'de ve ulusal düzeyde EPBD'nin uygulanmas›na REHVA'n›n, üyelerinin ya da herhangi profesyonel
örgütlerin etkinlikleri yoluyla yard›mc› olunabilir.
10. S›f›r Enerjili Binalara Götüren Ulusal Yol Haritalar›
S›f›r enerji binalar›na götüren önlemler küçük fakat nihai olarak maliyet etkin bir öz varl›k oluflturan seçilmifl ad›mlar biçiminde gerçeklefltirilmelidir. Enerji hizmetleri ve enerji kaynaklar›, ulusal enerji sisteminin bir parças› olmal›d›r.
Enerji verimine yönelik optimal maliyet hedeflerinin seçilmesi
Bu son derecede zorlu bir ifllevdir. Komisyonun hedeflerin konulmas›na iliflkin ilkelerin tesis edilece¤ini belirtmesine ra¤men, enerji maliyeti, yat›r›m maliyeti, bina stoku ile bu stokun
enerji kullan›m› ve teknik sistemlerine iliflkin ulusal ve uluslar
aras› düzeyde girdilerin hesaplanmas› konusunda yap›lacak
çok fazla ifl bulunmaktad›r.
Yaz mahal s›cakl›klar›n›n kontrolü için bina so¤utma yüklerinin azalt›lmas› ve di¤er düflük enerji yöntemleri
EPBD aç›k bir biçimde, A/C (Air Conditioning) çal›flmalar›n›n bir parças› olarak, so¤utma yüklerinin nas›l düflürülebilece¤i ve yaz›n yüksek mahal s›cakl›klar›n›n mekanik so¤utma
olmaks›z›n nas›l önlenebilece¤i konusunda bir araflt›rma yap›lmas›n› gerekli görmektedir. De¤iflik düflük enerji önlemlerinin etkisi araflt›r›lmal› ve en maliyet etkin yöntemlerle bafllayan rehber kitaplar yaz›lmal›d›r.
Küçük Binalarda alternatif sistemlerin kullan›m›na yönelik uygulanabilir yöntemler
Yeni yönerge bütün binalarda uygulanabilirlik incelemelerinin yap›lmas›n› istemektedir. Alternatif sistemler; merkezi
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olmayan enerji temin sistemleri, birlikte üretim, bölgesel ›s›tma ve so¤utma, ›s› pompalar› gibi teknolojiler olup, bunlar büyük binalar›n ço¤u için ortak sistemlerdir. Temel zorluk küçük binalardad›r.
Küçük Binalar›n Enerji Performans›n›n Güncellenmesi
Küçük, tadilat gören binalar›n da, teknik, ifllevsel ve ekonomik yönden uygulanabilir
düflük enerji performans ölçütlerini olanak oldu¤unca karfl›lamas› gerekmektedir. Uygulanabilir tadilat sistemleri yerel koflullara ve bina stokuna önemli ölçüde ba¤›ml›d›r.
Küçük binalarda enerji verimini iyilefltirici paketlere gerek bulunmaktad›r.
Teknik sistemlerle ilgili performans ölçütleri nas›l saptanabilir
Önerilen yönergedeki Madde 8 (yeni), ulusal düzeyde binalardaki teknik sistemler için
ölçütlerin saptanmas›n› gerektirmektedir. Bu maddenin gerçekleflmesiyle ilgili geliflme REHVA ve üyeleri için en uygun olan›d›r. Örne¤in, enerji kullanan ürünlerle ilgili EuP gereklilikleri binalar›n enerji performans› ile nas›l bütünlefltirilebilir? SFP (özgül fan gücü), hava hareket sistemleri için uygun bir ölçüt müdür?
‹ç mahal hava kalitesi süreçleri EPBD ile nas›l bütünlefltirilebilir
Yönergede birkaç kez iyi bir hava kalitesine duyulan gereksinim ifade edilmekte ise
de, iç mahal çevresel koflullar›n›n enerji sertifikalar›na uygun biçimde nas›l dahil edilece¤i konusu aç›kt›r.
Bafll›klar›yla Teklifteki Önemli De¤ifliklikler
• Gerekliliklerin saptanmas› s›ras›nda yaflam-çevrim analizlerinin kullan›lmas› (LCC),
• Enerji verimi iyilefltirilirken, optimal maliyet önlemlerinin seçimi konusunda komisyon taraf›ndan sa¤lanan karfl›laflt›rmal› yöntemin kullan›lmas›,
• Yeni binalar ba¤lam›nda, enerji performans ölçütleri ile birinci enerji ve CO2 yay›n›mlar›na iliflkin ölçütlerin belirlenmesinde 1000 m2 s›n›r›n›n kald›r›lmas›,
• Mevcut durumdan s›f›r enerjili binalara giden yol haritas›na duyulan gereksinim,
• Tadilatlar›n gerçeklefltirilmesinde 1000 m2 s›n›r›n›n kald›r›lmas› (yat›r›m›n % 25'i
kural›) ve bunlara yeni bina gereksinimlerinin uygulanmas›,
• Ulusal enerji verimlili¤i hareket planlar›yla bütünlefltirilen ulusal raporlar- Haziran
2011'e kadar ç›kar›lmas›,
• Enerji sertifikalar›nda enerji verimiyle ilgili planlar›n yenilenmesi,
• Resmi olarak, sertifika kalitelerinin rasgele örnekleme ile kontrol edilmesi,
• Kazan denetimleri yerine ›s›tma sistemi denetimlerine geçilmesi,
• EPBD'nin do¤ru uygulanmamas› halinde üye ülkelere yapt›r›mlar (ceza) uygulanmas›,
• Bina sahiplerine daha fazla bilgi verilmesi,
• ‹klimlendirme sistemi denetimlerinde (A/C) enerji verimi iyilefltirme planlar›nda
so¤utma yükünün azalt›lmas›nda odaklanma ve bu planlar›n denetimlere dahil edilmesi.
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S hhi Tesisatta Haval k Tasar m
Vent Systems in Plumbing
Nejat Demircio¤lu, Dr. Hüseyin Ersoy
TTMD Üyesi

Özet
Bir s›hhi tesisat boflalt›m (drenaj) sisteminde, aparey s›zd›rmazl›k contalar›n›n
korunmas› ve boru tesisat›n›n havaland›r›lmas› yönünden havan›n ak›fl› birincil
önemdeki bir husustur. Afla¤›daki makale konuya temel olarak yaklaflmakta ve s›hhi
tesisat apareylerinin havaland›r›lmas›na iliflkin temel bilgileri vermeyi amaçlamaktad›r. Birincil bir önemde olmas› nedeniyle, havan›n s›hhi tesisat sistemindeki
davran›fl›na iliflkin baz› fiziksel karakteristikleri hakk›nda bilgi sahibi olunmas›
önemlidir.
Abstract
Flow of air is the primary consideration in the design of a venting system for the
ventilation of the piping and protection of the fixture trap seals of a sanitary
drainage system. The article below approaches the subject principally and intents
to give the basics of venting plumbing fixture. Since air is of such primary importance, it is essential that the plumbing engineer be familiar with certain physical
characteristics that are pertinent to its behavior in a plumbing system.
1. Girifl
Bir maddenin yo¤unlu¤u birim hacimdeki kütlesidir ve s›cakl›k, nem içeri¤i ve bas›nç ile etkilenir. “Standart hava yo¤unlu¤u atmosfer bas›nc›nda ve 20 ºC s›cakl›ktaki havan›n yo¤unlu¤udur. Havan›n yo¤unlu¤u, s›cakl›k artt›kça düfler, s›cakl›k
düfltükçe artar. Standart havan›n yo¤unlu¤u 1,205 kg/m3'dür. S›hhi tesisat sistemi
içindeki havan›n nem içeri¤i, yo¤unlu¤u üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip
oldu¤undan bütün hesaplarda dikkate al›nmayabilir. Bas›nc›n etkisi ise önemlidir.
Bas›nç artt›kça yo¤unluk artar ve bas›nç düfltükçe yo¤unluk düfler. Bir maddenin özgül a¤›rl›¤› ise mutlak bir özellik de¤ildir ve yer çekimi ile ak›flkan›n kendi özelliklerine ba¤l›d›r (yer-çekimi ivmesi g=9,81 m/s2). Öte yandan elastiklik, bir maddenin
üzerine etki eden kuvvet kalkt›ktan sonra yeniden ilk özelliklerini kazanma yetene¤idir. Hava mükemmel elastik bir maddedir. Elastikli¤in bilimsel tan›m›na göre, bir
lastik flerit gerçekten tam elastik olmayan bir maddedir. Bir lastik flerit ucuna bir
a¤›rl›k ba¤lan›p bir kaç saat bu durumda b›rak›ld›ktan sonra ç›kart›l›rsa, lastik flerit
geriye do¤ru hareket ederse de, hiç bir zaman ilk koflular›na gelmez. Havaya bir
kuvvet uygulan›r ve bu yük aylarca, hatta y›llarca uyguland›ktan sonra kald›r›l›rsa
hava tam olarak ilk koflullar›na geri döner. Hava s›k›flt›r›labilir bir maddedir ve s›k›flt›r›ld›¤›nda bas›nc› artar. S›hhi tesisattaki havan›n sadece küçük bir miktar bas›nç
de¤iflimleri gerçeklefltirmesine izin verilebilir. 249 Pa bas›nçta (25,4 mmSS) hava
ilk hacminin 1/400'üne s›k›flt›r›labilir. ‹lk hacminin 400 m3 oldu¤u varsay›l›rsa, hava 400x 1/400=1 m3'e s›k›flt›r›lacak demektir. Aç›kça görülece¤i gibi, küçük bir hacimsel de¤iflme, s›hhi tesisatta izin verilebilen ± 25,4 mmSS bas›nç de¤ifliminin
üzerinde bir bas›nç üretecek ve tesisattaki aparey contalar›n›n y›pranmas›na neden
olabilecektir. Bu nedenle s›hhi tesisattaki havan›n sürtünmeyi yenmek için gerekli
olan küçük bir miktar›n üzerinde s›k›flt›rma ve geniflleme etkisi yaratmamas› için bir
haval›k tesisat›n›n tasar›m› gereklidir.
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2. Statik Bas›nç
Herhangi bir noktadaki statik bas›nç, bu noktan›n üzerindeki
ak›flkan a¤›rl›¤›n›n bu noktaya uygulad›¤› bas›nç olarak tan›mlan›r. Bu bas›nç, maddenin (ak›flkan›n) m yüksekli¤i olarak veya e¤er bu madde havaysa, 100 m hava yüksekli¤i ile
ifade edilir. Statik bas›nç dönüflümleri için,
p
p = γh ve h = γ

(1)

eflitlikleri kullan›labilir. Burada;
p=bas›nç, kg/m2
γ=Maddenin özgül a¤›rl›¤›, kg//m3
h=statik bas›nç (düflü), m
g=9,82 m/s2
Ayr›ca, afla¤›daki dönüflüm katsay›lar› da uygulanabilir:
1Atm=1,033 kg/cm2 =10,33 mSS= 101,302 kPa
1 kPa=0,12 mSS
1 mSS=833,3 HS (hava sütunu)
100 mHS= 8,33 mSS=69,41 kPa
1” SS=25,4 mm SS=250 Pa

qD = cD (0,785 dO2 V1)

(3)

elde edilir. Burada;
dO = D›fl çap, m
V1 = ‹deal h›z, m/s
qD=L/dk
H›z, V= √2gh'e eflittir,
Burada;
g =yer çekimi ivmesi; 9,81 m/s2
h = hava kolonunun yüksekli¤i (düflü), m
qD = cD (0,785 dO2 √2gh)

(4)

= cD (3,477 dO2 √h)

(5)

Kabul edilen bir boflalt›m faktörü olarak 0,6 kullan›larak,
qD = 2,086 dO2.h1/2
elde edilir.

2.1. S›hhi Tesisat Sistemlerinde Hava Etkileri
Su, yatay veya düfley boru tesisat›nda havayla temas halinde
akarken, su ve hava aras›nda bir sürtünme bulunur. Sürtünme
etkisi havan›n suyla birlikte sürüklenmesine ve pratik olarak
suyla ayn› h›zda akmas›na neden olur. Bir hidrolik s›çramada
veya bir pis su kolonuna branflman ba¤lant›s›nda oldu¤u gibi
boruda suyun kaplad›¤› alan aniden art›r›l›rsa, hava geçifl kesiti azalt›lm›fl olur. Bu durum bir bas›nç ortaya ç›kar ve bu bas›nc›n en yüksek de¤eri k›s›tlaman›n bulundu¤u yerde olup
üst-ak›m debisini azalt›r. Pis su tesisat›ndaki gazlar›n giriflini
önlemek için 2'lik bir sifon contalamas›n›n kullan›lmas› ve
s›hhi tesisat sisteminin ±25,2 mmSS bas›nç de¤iflimin sa¤layacak biçimde tasarlanmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

2.3. Havan›n Statik Bas›nc›
Su sütunundaki de¤iflikliklerin ±25,4 mmSS' da (250 kPa) tutulmas› gere¤i üzerinde durulmas› gereken bir husustur. Bu
bas›nc› hava sütunu cinsinden ifade etmek ilginç olacakt›r.
Herhangi bir madde için kullan›lacak formül eflitlik 1'dir:
(6)

Burada
γs = Suyun özgül a¤›rl›¤›, kg/m3
hs = Suyun statik düflü'sü, m
γh =Havan›n özgül a¤›rl›¤› kg/m3
hh = Havan›n statik düflü'sü m
Yerlerine koyarak ve su bas›nc›n› 1 in (25mmSS) alarak,

2.2. Ç›k›fllardan Ak›fl Debisi
Bir haval›k borusunun ç›k›fl a¤z›ndan (kolonun çat›daki ç›k›fl
terminalinde) havan›n atmosfere ç›k›fl h›z› haval›k borusunun
ç›k›fl a¤z›nda bulunan emre amade toplam bas›nç nedeniyledir. Bu bas›nç ak›fl bas›nc› olup, statik bas›nçtan sürtünme bas›nç kay›plar›n›n ç›kart›lmas›na eflittir. Bu maksimum boflalma debisi afla¤›daki eflitlikle ifade edilir:
qD = cD q1
Burada;
qD = gerçek boflalt›m miktar› (debisi), L/dk
q1 = ‹deal boflalt›m debisi, L/dk
cD =Boflalt›m katsay›s›,
q = AV eflitli¤ini kullanarak ve yerine koyarak;

May s - Haziran 2009

(2)

HS (hava sütunu)

(7)

elde edilir. 21.078 m yüksekli¤indeki hava kolonu, 0,0254 m
(1”) yüksekli¤indeki su kolonuna eflde¤erde bir bas›nç etki ettirecektir. Di¤er bir biçimde söylemek gerekirse, 0,0254 m
yüksekli¤indeki su kolonu, 21,1 m yüksekli¤indeki hava kolonunu dengeleyecektir. Bu durumda, bir haval›ktan boflalt›m
debisi ç›k›flta 0,0254 mSS ve su 21 m HS bas›nç olacak biçimde hesaplanabilir:

36

TTMD

makale - article

TTMD

qD = 2,086 d02.h1/2= 2,086 d02 (21,078)1/2 = (2,086) (4,66) d02 = 11,47d02
elde edilir.
De¤iflik haval›k borular›n›n 25,4 mm SS bas›nçtaki boflalt›m debileri Tablo 1'de gösterilmektedir. (Pis su bourusu 7/24 suyla dolu)
Boru d›fl çap›
d0;inç

qD Hava Boflalt›m Debisi,
Litre/dakika (L/d)

2
21/2
3
4
5

2100
2589
3713
6626
10 353

Tablo 1 Hava boflalt›m debileri.

Pis su kolonu
çap› (inç)

Su Debisi,
(L/dk)

Hava Debisi
(L/dk)

2
3
4
5
6
8
10
12

88,83
264,6 0
519.0
1026.0
1644
3477.0
6237
10017.0

216
643
1332
2481
3996
8448
15120
24339

Tablo 2 Gerekli hava debileri.
2.4. Sürtünme Bas›nç (Düflü) Kayb›
Bir boruda hava ak›fl› oldu¤unda, hava ile boru duvar› aras›nda bir sürtünme olmas›
nedeniyle, bir bas›nç kayb› söz konusudur. Bu kay›p Darcy eflitli¤i ile hesaplan›r:
(8)
Burada;
h = sürtünme düflü kayb›, mHS (hava Sütunu),
f = Sürtünme katsay›s›,
L = Boru uzunlu¤u, m,
D = Boru çap›, m
V = Hava h›z›, m/s
g = Yer çekimi ivmesi 9,81 m/s2
Yüksek bas›nç bulunan burada havan›n ç›k›fl› için bir yol oluflturmak ve bas›nc› düflürmek için bir haval›k konulur. Kuflkusuz bu haval›k borusu, kolondan afla¤› inen
maksimum hava miktar›n›n atmosfere ±25,4 mmSS'den yüksek bas›nç de¤iflimleri
oluflturmadan at›lmas›na olanak verecek genifllikte olmal›d›r. Tasar›m kapasitesinde
debiye sahip de¤iflik pis su kolonlar›ndan boflalt›lmas› gereken hava debileri Tablo
2'de verilmifltir.
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2.5. Yatay Boflaltma Borular›ndaki Hava Debisi
Yatay drenaj branflman borulardaki ak›flta borunun yar›ya kadar suyla kapl› oldu¤u, di¤er yar›s›n› havan›n doldurdu¤u ve
ayn› h›z ile ayn› kapasitede akt›¤› varsay›l›r. Tablo 3'de de¤iflik boflalt›m e¤imleri için bu de¤erleri özetlemektedir.
Darcy eflitli¤inde V'yi yerine koyarak
(9)

H = (γO - γ1) HS

elde edilir. Bu eflitlik L'ye göre çözülürse;
(10)

(13)

Burada;
H =Do¤al çekme bas›nc›, [m. SS]
γO = D›fl havan›n özgül a¤›rl›¤›, [kg/m3]
γ1 =Borudaki havan›n özgül a¤›rl›¤›, [kg/m3]
HS = Pis su kolonunu yüksekli¤i, [m]
Do¤al çekme koflullar› alt›nda ak›fl debisi sürtünme kayb›n›
yenmeye yetecek kadar olacakt›r.

elde edilir.
Burada:
L =Borunun uzunlu¤u, m
d =Borunun çap›, m
f = Sürtünme katsay›s›,
q = Ak›fl debisi, m3/s
Pis su borusu çap›
inç
11/2
2
21/2
3
4
5
6
8

2.7. Yer Çekimi ile Sirkülasyon
Yer çekimi ile (do¤al) sirkülasyon ilkesi, tüm s›hhi tesisat sistemini rahats›zl›k veren kokular ile yosun ve mantar oluflumundan kurtarmak için kullan›l›r. Sirkülasyon d›fl mahal havas› ile haval›k borusundaki havan›n bas›nç fark›yla tetiklenir.
Bu bas›nç fark›, her birinin s›cakl›k fark› ve dolay›s›yla yo¤unluk fark› ile haval›k borusundaki hava sütunu nedeniyle
ortaya ç›kar. Daha yo¤un olan so¤uk hava, az yo¤un s›cak havan›n yerine geçme e¤ilimi gösterirken dolafl›m bafllar. Formül afla¤›daki gibidir:

E¤im
%
8
8
8
8
4
4
4
4

Debi
L/dk
22,68
85,7
58,6
96,38
143,6
261
424
907

Tablo 3 Yatay pis su borular›nda hava debisi.
2.6. Haval›k Borusunda ‹zin Verilebilir Uzunluk
(11)

ve ak›fl h›z› (m/s)

2.8. Haval›k Kolonlar›
Bütün haval›k kolonlar› tam çapta çat›dan atmosfere aç›lmal›d›r. En üstteki boflaltma ba¤lant›s›ndan çat›dan atmosfere aç›lan bölüme “haval›k uzant›s›” ad› verilir. Haval›k uzant›lar›
havan›n afla¤› do¤ru sürüklenmesini ve sistem içerisinde sirkülasyon olana¤› sa¤lar. Haval›k uzant›lar›, uzant› çat›dan ç›kart›lmadan önce veya di¤er haval›k uzant›lar› ile birlikte bir
ana haval›k borusuna ba¤land›ktan sonra tek boruyla haval›k
kolonun ba¤lanabilir. Her pis su kolonu kendisine efllik eden
bir haval›k kolonu ile birlikte götürülmelidir. Haval›k kolonunun amac› havan›n pis su kolonunun boflaltt›¤› miktarda havay› olanak oran›nda çabuk vererek afl›r› bas›nç oluflmas›n› önlemektir. Haval›k kolonunun en iyi yeri, drenaj branflman ba¤lant›lar›n›n alt› olup, tercihen kolon alt fitingi yan›ndaki yatay
pis su borusunun üstüdür. Bu nokta bas›nc›n en yüksek oldu¤u ve kirlenme nedeniyle t›kanma olas›l›¤› en az olan yerdir.
fiekil 1'de kabul edilebilir haval›k kolon ba¤lant›lar› gösterilmifltir.
Haval›k kolonu çap düflürülmeden çat›dan ç›kart›lmal› veya en
yüksekteki apareyin en az 15 cm üzerinden haval›k uzant›s›na
ya da bir haval›k kolektörüne ba¤lanmal›d›r.

(12)

elde edilir. 25,4 mmSS bas›nç düflümü veren herhangi bir çaptaki haval›k borusunun maksimum uzunlu¤u de¤iflik çaplardaki haval›klar›n de¤iflik hava ç›k›fl debilerindeki bas›nç kay›plar› hesaplanarak belirlenir.
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2.9. Aparey Sifon Haval›klar›
Do¤ru bir havaland›rma kurulumu yaparak, aparey sifonlar›ndaki su contas›n›n (water-seal) sifonlamas› veya üflemeyle
kaybolmamas› sa¤lanmal›d›r. Pis su kolonlar› terminalde uygun bir hava beslemesine sahip oldu¤unda ve pis su kolonunun taban›nda bas›nc›n boflalt›lmas› için uygun bir haval›k kolonu ile donat›ld›¤›nda, al›nmas› gereken tek havaland›rma
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önlemi, di¤er apareyler boflaltma yapt›¤›nda pis su branflmanlar›nda apareylerin boflalmas›n› sa¤lamak ve afl›r› pnömatik etkilerin hafifletilmesi için gerekli olan sifondaki su t›kac›n›n
korunmas›d›r. Örne¤in ABD'deki baz› yerel yönetimler her
apareyin kendine ait bir haval›¤a sahip olmas›n› öngörürken
baz›lar› de¤iflik yöntemleri gündeme getirmektedir. Bunlar;
1. Yafl havaland›rma,
2. Kolon havaland›rma,
3. Devre veya döngü havaland›rma,
4. At›k ve haval›¤›n birlefltirilmesi.
John L. French ve Herbert N. Eaton taraf›ndan National Bureau of Standards için haz›rlanan Bina Malzemeleri ve Yap›lar›
Raporu BMS 126 (1951) kapsam›ndaki Aparey Sifonlar›n›n
Kendili¤inde, sifonlama yapmas›, bu konuda çok kapsaml› bir
çal›flmad›r. French ve Eaton taraf›ndan yap›lan bu araflt›rmada
vard›klar› sonuçlardan baz›lar› ayd›nlat›c› olmalar› nedeniyle
afla¤›ya al›nm›flt›r.
Çat›dan

Çat›dan

Haval›k kolonu

Haval›k kolonu

Pis su kolonu

Pis su kolonu

B

A

5. Lavabodan bilinen bir boflalt›m debisinde, boflalt›m borusu
çap›n›n küçülmesi su t›kac› kayb›n› art›rmaktad›r.
6. Aparey boflalt›m borusu e¤imindeki bir art›fl veya çap›ndaki bir küçülme kendili¤inden-sifonlama yoluyla su t›kac› kayb›n› art›rma e¤ilimi gösterir ve bu iki boyut kendinden sifonlama olay›nda apareyin uzunlu¤u kadar önemli rol oynar.
7. Sifon su t›kac› kayb› uzun bükümlü bir kolon fitingi kullan›lmas› halinde, T parças› kullan›lmas› durumuna göre çok daha fazlad›r. K›sa bükümlü ve T parçalar›n›n davran›fllar› aras›nda bir fark görülmemifltir. Uzun boyunlu bir fittingin yatay
bir branflmandan kolona su at›fl›, k›sa boyunlu ve düz T parçalar›ndan daha etkili oldu¤undan, bu fittinglerin söz konusu
özellikleri birbiri ile çeliflkilidir. Branflmandan kolona pis su
boflalt›m›nda en etkili fitting, kendili¤inden sifonlama bak›m›ndan en az yararl› olan›d›r.
8. Bir P sifonun iç çap›, aparey boflaltma borusu çap›ndan küçük oldu¤unda su t›kac› kay›plar› artar. Bu nedenle bir P-sifonda afl›r› miktarda su-t›kac› kay›plar›n›n önlenmesi için oldukça genifl iç-çapl› bir sifon kullan›lmal›d›r. Ayr›ca sistemdeki di¤er apareylerin boflalt›m yapmas› nedeniyle düflen bas›nç düflümlerinden kaynaklanan sifonlama, derinli¤i fazla bir
su t›kac› kullan›larak daha az zararl› duruma getirilebilir. Su
t›kac› derinli¤inin art›r›lmas› daha yüksek su t›kac› kay›plar›na neden olurken, sifonda daha fazla bir su t›kac› kalmas›n›
sa¤lar.

En alttaki
branflman
Haval›k kolonu en
alttaki branflman›n
alt›ndan ba¤lan›r.
10 boru çap›ndan
küçük
Çat›dan
Kolon haval›¤›
Haval›k kolonu

Sifon alt bo¤az›
Çat›dan

Ana haval›k
borusu

C

D

Haval›k kolonu
Pis su kolonu

fiekil 1 De¤iflik haval›k kolon ba¤lant›lar›
1. Bir lavabonun ç›k›fl orifis çap›n› 11/8'den 11/4'e art›rmak,
boflaltma debisinin art›r›lmas› nedeniyle sifondaki su t›kac›
kayb›n› ço¤u zaman % 100'den fazla ve önemli ölçüde art›r›r.
2. Daha yüksek sürüklenme boflalt›m›na sahip olduklar›ndan,
alt› düz olan apareyler, alt› yuvarlak olan apareylere göre sut›kac›nda daha küçük kay›plara neden olurlar.
3. Lavabolara taflma hatt›n bulunmamas› su t›kac› kayb›n›
önemli ölçüde art›racakt›r.
4. Apareyden sifona düfley uzakl›klar›n “6”<“12” oldu¤u de¤iflik uzakl›klarda su t›kac› kayb›n›n ihmal edilebilir oldu¤u
görülmektedir.
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A noktas›ndaki aç›k haval›k iki nokta aras›nda
bir çizgi çizildi¤inde B noktas›ndan daha
düflük olmal›d›r.

fiekil 2 Haval›k borusu aç›kl›¤›
9. Alafranga tuvaletlerde yap›lan bir kendili¤inden-sifonlama
kayb› testinin sonuçlar› bu apareylerin havaland›r›lmayan
uzunluklar›n›n kendili¤inden sifonlama nedeniyle s›n›rland›r›lmas› gerekti¤ini göstermifltir.
10. Aparey sifonlar›n›n ve özellikle de lavabo sifonlar›n›n boyutlar›n›n iç çap ve sifon derinli¤i ba¤lam›nda standart hale
getirilmesine önemli gerek bulunmaktad›r. Bu boyutlardaki
küçük k›s›tlamalar, aparey boru uzunluklar›nda önemli art›fllara yol açmaktad›r.
11.En az›ndan lavabo, evye ve kombine apareylerin hidrolik
özelliklerinin standartlaflt›r›lmas›na gerek vard›r. Apareylerin
boflalt›m debilerindeki orta düzeydeki azalt›mlarla önemli ölçüde art›r›lm›fl izin verilebilir havaland›r›lmayan uzunluklar
elde edilebilir.
12.Sifon su-t›kac›n›n derinli¤inin kodlarda belirtilen minimum olan 2 (0,05m) üzerinde art›r›lmas›, aparey boflaltma bo-
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rular›n›n izin verilebilir havaland›rmas›z uzunlu¤unda önemli
bir art›r›m elde etmek olanakl›d›r.
Bu sonuçlar, s›hhi tesisat sistemleri verimlerini olumsuz etkilemeksizin daha düflük maliyetli hale getirmekte de¤iflik yaklafl›mlar› aç›kça göstermektedir. Apareylerin ve aparey boflalt›m hatlar›n›n do¤ru tasarlanmas› ve musluk kontrollü apareylerin boflalt›m debilerinin s›n›rland›r›lmas› ile daha uzun havaland›rmas›z boflaltma borular› elde etmek olanakl›d›r.
2.10. Kolon Kaymalar›
S›hhi tesisat mühendislerinin ço¤u, 45 dereceden büyük olan
kolon kaymalar›n›n bulundu¤u yerlerde ortaya ç›kacak olan
sorunlar›n bilincindedirler. Pis su ak›fl›, kayma noktas›nda;
üniform ak›fl koflullar›nda yatay bir kolondaki ak›flta rastlanabilecek h›zlardan nispeten daha yüksek bir h›zla yatay boruya
girer. Kayma parças›ndaki büküm noktas›na giren pis su, normal ak›fl do¤rultusuna dik aç›da bir yön de¤ifltirmeye u¤rar ve
1-2 boru çap› uzunluk sonra yatay borunun alt k›sm›nda nispeten yüksek h›zda ak›fla devam eder. Borunun sahip bulundu¤u e¤im, suyun dirse¤e girdi¤i noktadaki h›z›n› korumas›na
elveriflli olmad›¤›ndan yatay borudaki ak›fl h›z›; birdenbire ve
önemli miktarda derinli¤in artaca¤› kritik noktaya gelinceye
kadar küçük bir miktar azal›rken bunun sonucunda ilerleyen
bölümde ak›flkan derinli¤i bir miktar artar. Suyun kal›nl›¤›ndaki bu art›fl genellikle borunun tüm kesitini doldurmaya yeterli düzeydedir. Yukar›da sözü edilen ani derinlik art›fl›na
“hidrolik s›çrama” ad› verilir (fiekil 15.1).
Hidrolik s›çraman›n ortaya ç›kt›¤› mesafe uygulamaya göre
de¤iflir. Bu mesafe boruya giren ak›flkan›n h›z›na; yatay kolona girdi¤i anda burada bulunan ak›flkan›n kal›nl›¤›na, borunun
pürüzlülü¤üne, boru çap›na ve yatay borunun e¤imine ba¤l›d›r. Hidrolik s›çrama mesafesinin olufltu¤u mesafe, kayma
parças› dirsek fitinginden itibaren 10 boru çap›na kadar olan
bir uzakl›k içerisinde de¤iflmektedir. Kolondan daha büyük
çapl› yatay borularda daha küçük bir hidrolik s›çrama ortaya
ç›kar. Yatay borunun e¤iminin art›r›lmas›yla hidrolik s›çrama
azalmaktad›r.
Hidrolik s›çrama olufltuktan sonra boru kesiti suyla doldurulmufl hale gelir ve bundan sonra ak›fl içerisinde genifl hava baloncuklar›n›n ç›kmas›yla devam eder. Boru direnci ak›fl h›z›n›;
üniform bir ak›flta rastlanan h›z de¤erine kadar düflürene kadar
yüksek dalgalanmal› bir ak›fl ortaya ç›kar. Kolonun her hangi
bir katta her hangi aç›da bir dirsek yapmas› hidrolik s›çrama
oluflumunu ortaya ç›kart›r.
Hidrolik s›çrama ortaya ç›kt›¤›nda, e¤er do¤ru bir haval›k sistemi de öngörülmemiflse, s›çrama noktas›n›n arkas›nda çok
büyük bir hidrolik bas›nç oluflur. Bu afl›r› bas›nc›n kolonun 40
ft (12 m) yukar›s›na kadar iletildi¤i durumlar vard›r (0,025
mSS'dan daha büyük de¤erlerde).
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Yüksek binalar›n birço¤unda kat alanlar› afla¤›ya do¤ru belirli bir yükseklikten sonra düflmektedir. Düflük iskan yo¤unlu¤una sahip bu katlara s›hhi tesisat apareylerinin uyarlanmas›,
kolonlar›n dirseklerle kayd›r›lmas›n› gerektirir. Bu biçimde
kayma yapan kolonlar›n belli ekonomiler sa¤lanacak biçimde
boyutland›r›lmas› için bir yöntem afla¤›da aç›klanmal›d›r. fiekil 3 de tipik bir kayma parçal› kolon gösterilmektedir. Boyutland›rma afla¤›daki biçimde gerçeklefltirilir.
1. Kayma parças›n›n üzerindeki kolon parças›, tafl›d›¤› aparey
yüklerine göre bilinen biçimde boyutland›r›l›r.
2. Kayma parças›ndan sonraki yatay parça; yatay pis su borusu gibi boyutland›r›l›r.
3. Kayma parças›n›n alt›nda kalan boru parças›n›n belirlenmesi için kolonun tüm aparey birimlerine göre de¤erlendirilmesi
ile hesaplanan boru çap›, kayma parças› çap›yla karfl›laflt›r›l›r
ve hangisi daha büyük ise o çapta al›n›r.
2.11. Genleflme ve Çekilme
Kolonlar›n genleflme ve çekilmesi her zaman dikkate al›nmas› gereken ikinci bir sorun olarak kendini göstermektedir. S›cakl›k de¤iflimlerinden kaynaklanan genleflme ve çekilme sonucu ortaya ç›km›fl bulunan kolon ar›zalar›na dair her hangi
bir kay›t bulunmamaktad›r.
Borunun ›s›l de¤iflimlerden etkilenmesine yetecek kadar bir
uzunluk boyunca su boruyla temas halinde bulunmaz. Yüksek
bir binada çok daha önemli olan ve ço¤u zaman göz ard› edilen sorun, binan›n alt katlar›ndaki kolonlar›n s›cakl›k fark› nedeniyle çekme yapmas›d›r.
Yüksek katlar›n brüt a¤›rl›klar› da eklendi¤inde 60 katl› bir binan›n alt katlar›nda 0,05 m ye kadar çekme ortaya ç›kabilmektedir. Ba¤lant› noktalar›na esnek contalar›n yerlefltirilmesiyle
bu sorun görsel olarak da izlenebilmektedir. Bu nedenle, inflaat mühendisine dan›fl›larak beklenen k›salma miktar› hakk›nda bilgi al›nmal›d›r.
Yinelemek gerekirse; afl›r› bas›nçlar sadece do¤ru ve etkili bir
haval›k sisteminin bulunmad›¤› yerlerde ortaya ç›kar. Dirsek
noktas›n›n hemen üzerindeki katta hiçbir s›hhi tesisat apareyinin kolona do¤rudan ba¤lanmamas› gereklidir. Bu apareyler
bir yatay boruya ba¤land›ktan sonra dirse¤in en az 10 kolon
çap› kadar ötesinden ya da tercihan dirse¤in en az 0.60 m alt›ndan düfley kolona ba¤lanmal›d›r.
2.12. Aparey Sifonu Havaland›rmas›nda De¤iflik Yöntemler
fiekil 4'de aparey sifonlar› için de¤iflik havaland›rma yöntemleri ile buna ait terimlerle verilmifltir. Bir tek apareyi havaland›ran haval›¤a “tekil haval›k” denir. S›rt-s›rta veya yan yana
apareyler iki aparey için bir haval›k kullan›yorsa bu haval›k
“ortak haval›k” ad›n› al›r. Haval›k kolonundan herhangi bir
ayr›lma (veya birleflme) branflman-haval›k olarak adland›r›l›r.
Bütün haval›k borular›na kendi a¤›rl›¤› ile drenaj boru
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Hava
Pis su
Kolon

Hidrolik s›çrama

Maksimum 10 kolon çap›
içinde de¤iflir

fiekil 3 Hidrolik s›çrama.
tesisat›na boflalacak biçimde e¤im verilmelidir. Haval›k borusu pis su borusunun eksenine göre düfley konumda veya 45 dereceden büyük aç›da al›nmal›d›r (fiekil 5). Haval›k borusunun yataydaki k›sm›, apareyin taflkan ba¤lant›s›ndan en az (15 cm) yukar›dan götürülmelidir (Bak›n›z fiekil 4).
2.13. Bas›nç Boflalt›m Haval›klar›
Çok katl› bir binada pis su ve haval›k kolonlar›ndaki bas›nç sürekli oynamalar gösterir. Pis su kolonuna bodrumda yap›lan haval›k kolonu ba¤lant›s› ve branflman pis su
kolonlar›na yap›lan branflman haval›k ba¤lant›lar› her zaman bu bas›nç de¤iflmelerini önlemekten uzakt›r. Bu durumda pis su kolonlar›ndaki bas›nçlar›, de¤iflen aral›klarla yerlefltirilen “bas›nç düflürme haval›klar›” yoluyla dengelemek son derecede
önemlidir. Bas›nçtaki oynamalar de¤iflik katlardaki apareylerin pis su kolonuna ayn›
anda boflalt›m yapmas›ndan kaynaklan›r. On adetten fazla branflman ba¤lant›s›na
(aral›¤›na) sahip binalardaki pis su kolonlar›, en üstteki branflmandan say›larak her
10.branflman aral›¤›nda bir “bas›nç düflürme haval›¤›na” sahip k›l›nmal›d›r. Bas›nç
düflürme haval›k ba¤lant›s›n›n alt ucu, pis su kolonuna branflman ba¤lant›s›n›n alt›ndan ba¤lanmal› ve üst ucu haval›k kolonuna kat seviyensin en az 3” (0,075m) üzerinden ba¤lanmal›d›r (Bak›n›z fiekil 5).
Sürekli haval›k

Ortak haval›k

(Tekil haval›k)

Boflaltma

Boflalt›m

A

Boflalt›m
B

C
Pis su veya at›k su kolonu
Haval›k kolonu
Haval›k branflman›

fiekil 4 Aparey sifonlar›n›n havaland›r›lmas›
2.14. Sürekli Havaland›rma
Her sifon için ayr› bir haval›k veya ortak bir haval›k, “sürekli haval›k” olarak adland›r›l›r. Her bir aparey sifonuna bir haval›k sa¤lan›r. En pahal› sistem olmas›na karfl›l›k en sifon su t›kaçlar› için en iyi korumay› sa¤layan bir sistemdir.
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E¤im

Haval›k kolonu
Pis su kolonu

Maksimum
izin verilebilir
aç› 45o

Döfleme
Yatay branflman
boflalt›m borular›

fiekil 5 Yatay haval›k ba¤lant›lar›
2.15. Yafl Haval›kla Havaland›rma
Bir “yafl haval›k”, belirli bir apareyi havaland›rmak için kullan›lan ve ayn› zamanda di¤er apareylerden boflalt›lan at›k suyu
alan haval›¤a denir. Yafl haval›klar›n kullan›m amac›, tek boruyla iki ifllevi de görerek gerekli haval›k boru miktar›n› en
aza indirmektir. Bir yafl haval›k kullan›l›rken izlenmesi gereken üç temel kural vard›r:
Üst Katlarda:
1. 1/4 çap›ndaki bir yafl haval›¤a 1 Aparey Birimi ve 2” çapl›
bir haval›¤a 4 aparey biriminden fazla yükleme yap›lmaz.
2. Boflalt›m (pis su) borusunun uzunlu¤u, sifon ve haval›k
aras›nda izin verilen uzakl›ktan fazla olmamal›d›r,
3. Kolona ba¤lanan branflmanlar, alafranga WC ba¤lant› düzeyinde veya bu düzeyin alt›ndan yap›lmal›d›r. (fiekil 7'ye bak›n›z) .
Alt katlarda:
Alafranga tuvaletlerin (WC) havaland›r›lmas› ve haval›¤›n en
az 2” olmas› d›fl›nda burada da kurallar ayn›d›r. E¤er 2” yaflhaval›kl› pis su borusu do¤rudan alafranga tuvaletlerin boflald›¤› pis su kolonuna ak›fl aç›s›ndan 45o’den daha büyük bir
aç›yla do¤rudan ba¤lan›yorsa, üst kat›n alt›ndaki klozetlerin
tekil olarak havaland›r›lmas›na gerek yoktur. (Bak›n›z fiekil
8). “Kolon havaland›rmas›” en genel uygulamas›n› tek aile evleri ile çok katl› binalar›n üst katlar›nda bulmufltur. (fiekil 7 ve
9'a bak›n›z).
2.16. Pis Su ve Haval›k Kolonlar›n›n Birlefltirilmesi ile Havaland›rma
“Pis Su ve Haval›k Kolonlar›n›n Birleflimi” ile havaland›rma
genellikle döfleme süzgeçleri ile laboratuar ve ifl tezgâhlar›n›n
boflalt›m›nda kullan›l›r. Pis su boru tesisat›, sadece boflalt›m
için gerekli olandan en az 2 boy büyük seçilir ve boflalt›m
branflman› ile kolon için haval›k borusu sa¤lanmal›d›r. Bu tür
havaland›rma, di¤er yöntemlerin kullan›m› pratik olmad›¤›nda
kullan›l›r. Pis su kolonundaki yatay kaymalar (offset) düfleye
göre 45 dereceden fazla aç›yla yap›ld›¤›nda bas›nç boflalt›m

Mart - Nisan 2009

haval›klar› gereklidir. Bu kolon kaymalar›, hava bas›nc›n›n en
fazla art›fl gösterdi¤i ve darbeli ak›fllar›n bulundu¤u yerlerdir.
Bas›nç düflürme haval›klar›n›n ba¤lanma biçimi fiekil 6'da
gösterilmifltir.
2.17. Devre ya da Döngü Biçiminde Havaland›rma
Bir devre haval›k, iki ya da daha fazla kat›n y›kamal› klozetler d›fl›nda aparey ç›k›fllar›na hizmet veren, son yatay aparey
ba¤lant›s›n›n önünden bafllayarak düfley haval›k kolonuna kadar olan branflman borusuna denir. “Bir döngü-haval›k” da, en
üst kata hizmet veren apareylerde kullan›lmas› ve haval›k kolonu yerine, kolon haval›¤›na ba¤lanmas› d›fl›nda ayn› fleydir
(fiekil 10). Duvar ç›k›fl apareyleri döfleme ç›k›fl apareylerine
hizmet veren pis su branflman hatt›na ba¤land›¤›nda, duvar
apareyleri devre haval›k veya döngü haval›k sistemine ba¤lanan tekil haval›klara sahip olmal›d›r.
2.18. Ortak Haval›k
‹ki aparey ayn› kat düzeyinde bir düfley branflmana ba¤land›¤›nda ortak bir haval›k kullan›labilir. Apareylerden birisi di¤erinden farkl› bir düzeyde ba¤lan›yorsa, afla¤›daki ifllemler izlenmelidir. Boflaltma hatlar› ayn› çaptaysa düfley boru çap› bir
boy art›r›l›r. E¤er aparey boflalt›m hatlar› farkl› ise, küçük olan
büyük çapl› olan›n üzerinde ba¤lan›r ve düfley boru çap› üstteki ba¤lant›ya kadar korunur.
2.19. Sabun Köpük Bas›nc›
Y›kama makineleri, çamafl›r makineleri, çamafl›rhane ekipman› ve mutfak evyelerinde yüksek sabun köpü¤ü üreten deterjanlar›n kullan›m›ndaki art›fl konutsal binalarda ve özellikle
yüksek binalarda ciddi sorunlar ortaya ç›kartmaktad›r. Üreticilerin sadece köpüksüz deterjan üretmeye ve pazarlamaya zorlanmas›na kadar s›hhi tesisat mühendisi s›hhi tesisatta köpüklerin neden oldu¤u sorunlar› tan›mak ve buna göre önlem almay› bilmek durumundad›r (Bir yan bilgi olarak, köpüklerin
sabunun temizleme yetene¤ini iyilefltirmedi¤ini söylemek
yanl›fl olmayacakt›r). Üst katlardan boflalt›lan pis su içerisinde
deterjanlar bulundu¤unda, kolonda afla¤› do¤ru ak›fl s›ras›nda
köpük üretici bileflenler su ve havayla önemli ölçüde kar›fl›rken, branflmanlardan gelen at›k suyun bu ak›mla karfl›laflmas›
nedeniyle ayr›ca bir kar›fl›m söz konusudur. Bu köpükler afla¤› do¤ru iner ve kolonun alt bölümleri ile 45o'den büyük aç›l›
herhangi bir kolon kayma yerinde durulur. At›k su içerisinde
köpük bulundu¤unda pis su ve haval›k kolonlar›nda önemli bir
köpük bulundu¤unu ve bu durumun uzun bir zaman için korundu¤unu yap›lan araflt›rmalar göstermifltir. S›v› at›klar sabundan daha a¤›r olup, kendileriyle birlikte sürüklemeksizin
kolayl›kla köpükler aras›ndan akabilir. Bir evyeyi köpüklerden temizlemenin güçlü¤ü herkesin bildi¤i bir fleydir. Su, köpüklerin aras›ndan kolayl›kla akarak boflalt›m borusundan ç›karken arkas›nda köpükleri b›rak›r. Ayn› etki, hava ve suyun
boruda birlikte akmas› d›fl›nda, pis su at›k sisteminin alt k›s›mlar›nda da ortaya ç›kar. At›k suyla birlikte afla¤› do¤ru tafl›nan
bu hava, köpükleri s›k›flt›r›r ve olanakl› herhangi bir yol
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bularak ç›kmas›n› sa¤lar. Köpüklerin ç›kt›¤› yer bina boflalt›m a¤z›, bu pis su borusuna ba¤l› herhangi bir branflman, haval›k kolonu, branflman haval›¤›, tekil haval›klar
veya bunlar›n bir kaç› olabilir. Köpüklerin ç›k›fl› için her zaman bir yol bulunmayabilir veya hidrolik-s›çrama yoluyla kesilmifl ya da s›n›rland›r›lm›fl olabilirken, yer ya da
boru çap› bunun için uygun olmayabilir. Bu koflullardan bir ya da daha fazlas› bulunuyorsa, çok yüksek köpük bas›nçlar› ortaya ç›karak sifonlardaki su-t›kac›n› y›prat›r
ve sonuçta sifonlarda sabun köpükleri görülür. Çok yüksek köpük bas›nç zonlar› yatay veya düfley olarak ve 45o'den büyük aç›l› yön de¤ifltirme bulunan her bir yerde ortaya ç›kabilir.
Çat›
25. Kat
24. Kat

Branflman aral›¤› (BI)
Haval›k kolonu

Pis su kolonu
Bas›nç boflalt›m borusunun
çap› haval›k veya pis su
kolonundan küçük olan›yla
ayn› olmal›d›r. Her kat
aral›¤›nda üstteki branflman›n alt›ndan bas›nç boflalt›m ba¤lant›s›
Branflmanlar aras›ndaki
aral›k, yatay branflmanlar
aras›ndaki en az 2.4 m
uzakl›kt›r.

Her 10 branflman aral›¤›ndan
sonra bas›nç düflürme
(boflalt›m) ba¤lant›s›

En alt kattaki branflman
kayma parças›n›n en az 2”
alt›ndan ba¤lan›r.

1. Kat
Bodrum

fiekil 6 10'dan fazla branflman aral›¤› bulunan kolonlar›n havaland›r›lmas›
Haval›k kolonlar›n›n bodrumdaki ba¤lant›lar›, bas›nç boflalt›m haval›klar› ya da tekil
haval›klar gibi yerler köpük için birer ç›k›fl yolu oldu¤unda bunlar genellikle yeterli
çapta olmad›¤›ndan apareylerde sabun köpükleri görülür. Haval›k borusu boyutland›rma tablolar› ço¤u zaman kodlar›n gerektirdi¤i biçimde, hava ak›fl kapasitesi temelinde hesaplan›r ve bu hesaplamada köpüklerin ak›fl koflullar› dikkate al›nmaz.
Kodlara göre haz›rlanan bu tablolardan al›nan çaplar, köpük ak›fl› için uygun de¤ildir
ve köpük bas›nc›n›n boflalt›m›n› sa¤lamaz. Köpükler havadan çok daha a¤›r olup, sonuç olarak hava kadar kolayl›kla akamaz. Bunlar ayn› ak›fl debisi için çok daha fazla
bas›nç kayb›na neden olurlar. Kullan›lan deterjan›n türüne ba¤l› olarak, köpükler 33,5
kg/m3< 319 kg/m3 yo¤unluktad›rlar. Ayn› ak›fl debisi ve bas›nç kayb› için köpük bas›nc›n›n düflürülmesine uygun haval›k borunun çap›, hava ak›fl› için olandan % 20<80
daha büyük olmal›d›r.
Bir pis su kolonunun çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi, çamafl›rhane ekipman›,
mutfak evyeleri ve benzeri cihazlar›n boflalt›m hatlar›n› ald›¤›nda alttaki apareyler
için pis su ve haval›k kolonu ya da kolon-kaymalar›n›n üstündeki apareyler, köpük
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bas›nc›n›n bulundu¤u zonlara ba¤lanmayacak biçimde düzenlenmelidir.
Köpük bas›nç zonlar› afla¤›daki alanlarda bulunur:
1. 45o'den büyük aç›daki pis su ya da at›k su kolon kaymas›nda : Üst kolon bölümünün ana ba¤lant› fitinginden yatay olarak 10xBoru çap› ve yukar› do¤ru 40xboru çap› uzakl›klarda.
Ayr›ca, alt kolon bölümünün üst ak›m bölgesinden 40xboru
çap› uzakl›kta da bir bas›nçl› zon vard›r.
2. Bir pis su veya at›k su kolonunun dibinde: Bas›nçl› zon ana
fitingden yukar› do¤ru “40xboru çap›” uzakl›¤a kadar genifller.
3.Kolon dibinden sonraki yatay pis su borusunda: Bas›nçl›
zon ana fitingden 10xboru çap› uzakta ve yatayda 45o'den büyük kolon kaymas› bulunan yerlerde kolon-kaymas› fitinginin
üst ak›m bölgesinde 40xboru çap› ve alt ak›m bölgesinde
10xboru çap› uzakl›kta.
4. Köpük bas›nc› zonuna ba¤lanan haval›k kolonunda: Haval›k kolonu ana ba¤lant›s›ndan yukar› do¤ru pis su kolonundaki bas›nçl› zon seviyesine kadar haval›k kolonunda bas›nçl›
zon bulunur. fiekil 11, yukar›da aç›klanan zonlar› göstermektedir.
2.20. Buhar Haval›klar› (Yerel Haval›klar)
Y›llar önce, klozet ve pisuvarlar kötü kokular› kald›rmak amac›yla bir haval›kla atmosfere aç›l›rd›. Bu apareylerin tasar›m›
art›k bu gibi önlemleri gereksiz k›lacak biçimde gelifltirilmifltir. Sterilize etme ekipman›na ve yatak sürgülerine art›k “buhar haval›klar›” uygulanmaktad›r. Burada, ekipman içerisine
kirli buharlar› yo¤uflturan olanaklar›n dahil edilmesiyle uygulamadan yavafl yavafl kalkmaktad›r. Bir buhar haval›¤› kullan›ld›¤›nda, bu haval›k s›hhi tesisat haval›k sisteminden soyutlanmal›d›r. Bir buhar haval›k kolonunun alt› bir sifonda son
bulmal›, böylece buharlar›n kaçarak, sifonlu, haval›kl› bir sualma muslu¤una saç›lmas› önlenmelidir. Kolon çat›dan atmosfere aç›lmal›d›r. Apareye hizmet veren sifona giriflteki hava
bofllu¤u aras›ndan tekil bir buhar haval›k borusu indirilmelidir. Sürgü y›kay›c›lar›nda ve sürgü sterilize etme ekipmanlar›nda, buhar haval›k borusu ya da kolonu di¤er apareylerin buhar haval›klar›na ba¤lanmamal›d›r. Buhar haval›k kolonunun
boyutland›r›lmas›nda ampirik veya hesaplama yöntemleri kullan›labilir. Kolonun en düflük çap› 1 1/4’den küçük olmamal›d›r.
2.21. Ejektör ve Pis Su Çukuru Haval›klar›
Pnömatik türün d›fl›ndaki ejektörler atmosferik bas›nçta çal›fl›r
ve pis su boflalt›m›n› do¤al ak›fl koflullar› alt›nda al›r. Kentsel
pis su flebekesinin alt›nda aparey boflalt›mlar› olmas› durumunda bir ejektör kullan›l›r. Bir ejektör sistemini tümüyle do¤al ak›ml› s›hhi tesisat sistemi olarak görmek uygun olup, s›hhi tesisat sisteminin do¤ru tasarlanmas› için önemli olan bütün
gereklilikler bunun için de geçerlidir. Buna göre, haval›k taraMay s - Haziran 2009

f›ndan tafl›nmas› gerekli hava miktar›, kentsel flebekeye giren
maksimum miktar ile ayn›d›r. Ejektör haval›¤› afla¤›daki eflitlik ve hava debilerini de¤iflik boru çaplar› için veren Tablo 1
kullan›larak belirlenebilir. Uygulamada, çok genifl kurulumlar
d›fl›nda, 3” çap›n uygun oldu¤u belirlenmifltir.
Üst k›s›mdaki haval›k borusu üst kat pis su borusunun alt›na ba¤lanarak bas›nç düflürme ifllevi görebilir.
Kolon kaymas›n›n üstündeki pis su borusu
Bas›nç düflürme haval›¤› (pis su
kolonunun devam› olabilir)
veya bas›nç düflürme haval›¤› (kolon
kaymas›n›n alt›nda alternatif bir
ba¤lant› olabilir)
Kolon kaymas›n›n alt›ndaki pis su
kolonu
Pis su kolonunun üst k›sm› için kullan›lan
haval›k kolonu
Sadece üst k›s›m yüküne göre hesaplan›r.
Bu haval›k kolonu, pis su kolonuna
ba¤lanan toplam yük temelinde he
saplan›r. Üst ve alttaki yüklere göre
Her iki bas›nç boflalt›m haval›¤› da
kullan›labilir.

Pis su kolonunun
üst k›sm›

Pis su kolonunun alt k›sm›

NOT: Bas›nç boflalt›m haval›klar› pis su
kolonu veya haval›k kolonunda
düflük çapl› olan› ile ayn› çapta
olacakt›r.

Haval›k kolonu
Pis su kolonunun üst k›sm›
Bas›nç düflürme haval›¤›
Haval›k kolon kaymas›

Pis su kolonu alt
k›sm›

Bas›nç düflürme haval›¤›

Haval›k kolonu: üstte ve alttaki
yüklerin toplam›na göre hesaplan›r.

Haval›k kolonu

fiekil 7 Kolon kaymalar›nda haval›k ba¤lant›lar›.

Donma Nedeniyle T›kanma
Haval›k terminallerinin donma nedeniyle t›kanma tehlikesi olan
yerlerde, haval›k kolonu veya kolon uzant›s› en az 3” olmal›d›r.
Bir haval›k kolonunun çat›dan ç›k›flta art›r›lmas› gerekti¤inde,
bu geniflletme çat›n›n en az 0,30 m alt›ndan bafllamal›d›r. Ulusal Standartlar Bürosu donma nedeniyle t›kanma sorununu hem
teorik hem de pratik temelde araflt›rm›flt›r. Çap› 3” olan bir kolonun -34,4oC'de ve ancak çok uzun süreler içerisinde donma
yapt›¤› gösterilmifltir. S›cakl›¤›n -36,8oC 'da kalmas› durumunda 1” boru her 24 saatte donma göstermifltir. Donman›n, kuzey
bölgelerinde bir sorun olabilece¤i görülebilir. Burada çözüm
için de¤iflik yöntemler gelifltirilmifl durumdad›r:
Ya¤mur suyu ve s›hhi tesisat sistemlerinin tümü yal›t›m›n tamamlanmas›yla birlikte, üzeri örtülmeden önce s›zd›rmazl›¤›n
do¤rulanmas› için bir su testine al›n›r. Test bas›nc›, en üstteki
3,3 m boru k›sm›n›n d›fl›nda en az 3,3 mSS olmal›d›r. Test
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Haval›k
kolonu

Haval›k
kolonu

Kolon
haval›¤›

Kolon
haval›¤›
Yafl haval›k

WC
Pis su
kolonu

Banyo için 1 1/2”
Dufl için 2”

Pis su
kolonu
Haval›k
kolonu

Haval›k
kolonu
Kolon
haval›¤›
WC
Pis su
kolonu

WC

Yafl haval›k

Banyo için 1 1/2”
Dufl için 2”

Kolon
haval›¤›

Pis su
kolonu

TTMD

2” Yafl
haval›k

1 1/2” Banyo için
2” Dufl için
Evye
2” Yafl
haval›k
1 1/2” Banyo için
2” Dufl için

fiekil 8 Üst katta yafl haval›k ba¤lant›lar›
bas›nc› hiçbir zaman 10,3 mSS de¤erini aflmamal›d›r. Daha yüksek herhangi bri bas›nç aç›k boru sisteminin geçici olarak kapatmakta kullan›lan tapalar› patlat›r. E¤er 30
m den yüksekse, bina bölümlerini test etmek üzere uygun yüksekliklere tes T-parçalar› konulur. Uygulamada, bir kerede 7 kattan daha fazlas›n›n test edilmesi çok nadir
bir durumdur.
Su testinin olanakl› olmad›¤› yerlerde bir hava testi kabul edilebilir. Hava testi, herhangi uygun bir aç›kl›¤a bir hava kompresörü ba¤lanarak ve havay› bas›nç 34,5 kPa
de¤erine ulaflana kadar veya 10” HgS (254 mm HgS) (civa sütunu) bas›nc› dengeleyene kadar üfleyerek yap›l›r. Bu bas›nc›n, herhangi bir hava takviyesi yap›lmaks›z›n
15 dakika süreyle korunmas› gerekir.
Bütün borular ba¤land›ktan ve apareyler ba¤lan›p sifonlar›n suyu doldurulduktan sonra tesisata gaz geçirgenli¤i yönünden ek bir test uygulanmal›d›r. Bu konuda duman
testi önerilir. ‹nce yap›l› duman, duman bombalar› ya da duman makineleri yard›m›yla üretilir. Duman çat›daki kolon uçlar›ndan ç›kt›¤›nda her ç›k›fl ucu kapat›larak sistemde gaz s›zd›rmazl›¤›n›n kan›tlanmas› için 0,0254 mSS (249 Pa) duman bas›nc› muhafaza edilir.
Di¤er bir alternatif test de nane kokusu testidir. En az 56.70 g nane ya¤› her bir çat›
haval›k ucundan dökülürken hemen arkas›ndan 9,8 L (10 quart) kaynar su gönderilir ve ç›k›fl a¤›zlar› hemen kapat›l›r. Test s›ras›nda nane ya¤› ve bununla temas eden
herkes bina d›fl›na ç›kart›l›r. Bundan sonra bina içerisinde nane kokusu veren yerler
aran›r. Bu yolla s›z›nt› noktas›n›n belirlenmesi çok kolay bir ifllem de¤ildir ve nadiren
uygulan›r.
1. Haval›k terminalini çat›n› sadece 1” veya 2” üzerine ç›kartma. Ancak atmosfere
maruz kalan boru uzunlu¤u artt›kça donma olas›l›¤› da artmaktad›r. Haval›k terminallerinde biriken kar oluflumunun sorun yaratmad›¤› görülmüfltür. Kar, havan›n geçebilece¤i yeterli bir gözeneklili¤e sahip olup, ç›k›fl a¤z›nda daha kolay erimektedir.
2. Çat›n›n alt›nda kolonu geniflletme: Çap›n art›r›lmas› tam kapanma olas›l›¤›n› azalt›r ve hava ak›m› geniflletilen borunun duvarlar›na temas etmeksizin geniflletilen bölümden geçme e¤ilimi gösterir.
3. Terminale bir kaplama ve s›cak bina havas›ndan yararlanmak üzere bir ters-kaplama uygulamak: Donma nedeniyle t›kanma flunlara ba¤l›d›r: (1) d›fl s›cakl›k, (2) iç mahal havas›n›n s›cakl›k ve nemi, (3) rüzgâr h›z›, (4) aç›ktaki borunun uzunlu¤u, (5)
aç›ktaki borunun çap›, (6) hava ak›fl›n›n h›z›. D›fl hava s›cakl›¤›n›n -23,3oC'nin alt›na
düflmesi ve bu de¤erde birkaç gün kalmas› d›fl›nda donmadan t›kanma olas›l›¤› çok
düflüktür. Donma olas›l›¤›n›n bulunmas› halinde sifonlar›n (traps) sifonlamas› azalt›l›r veya pis su kolonu ile haval›k kolonu çat›dan ç›kmadan önce birlikte ba¤lan›r.
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Pis su kolonu üst
bölümü

Yukar›daki
apareyler

Yukar›daki
apareyler

Haval›k
kolonu

Haval›k
kolonu

Kolon kaymas›
2” Yafl
haval›k

WC

Banyo için 1 1/2”
Dufl için 2”
Pis su
kolonu

40xBoru çap›

2” Yafl
haval›k

Pis su
kolonu

Banyo için 1 1/2”
Dufl için 2”

10xBoru çap›
40xBoru çap›

fiekil 9 Kolon haval›k ba¤lant›lar›

Haval›k kolonu

Çat›

Ayn› yükseklikte

40xBoru çap›

40xBoru çap›

Evye
Haval›k kolonu ba¤lant›s›

Yatay pis su borusu

Lavabo

WC

10xBoru çap›

Banyo

10xBoru çap›

fiekil 12 Köpük bas›nç zonlar›
fiekil 10 Kolon havaland›rma birimi

Çat›dan

Kolon Haval›¤›

Döngü biçiminde haval›k

Döfleme

Apareyler

3. Sonuç
Bu yaz›da s›hhi tesisatta dikkatle önemle durulmas› gereken
haval›k tesisat› için temel bilgiler verilmesi amaçlanm›flt›r.
Tasar›m›n do¤ru yap›lmamas› sonucu hem koku hem de apareylerin ve kolonlar›n y›pranmas› ortaya ç›kabilece¤inden konu mali bir boyut da içermektedir. Yaz›n›n haz›rlanmas›nda
PSD Magazine.Org (PE'nin düzenli yay›n›) sitesindeki Continuing Education Dizi kitapç›klar›ndan olan Venting
Systems'den ve Alfred Steel (PE) 'in Advanced Plumbing
Systems adl› kitab›ndan yararlan›lm›flt›r.

Kolona en üstteki
branflman ba¤lant›s›

Pis su kolonu

Devre biçiminde haval›k

Apareyler

Haval›k
kolonu

Döfleme

fiekil 11 Döngü ve devre biçimindeki havaland›rma
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Jet Fan le Otopark Havaland rmas
Car Park Ventilation With Jet Fan
Mak. Yük. Müh. ‹brahim Utku Baflyaz›c›
Özet
Havaland›rma tekni¤i aç›s›ndan kapal› otoparklar›n tasar›m›
baz› güçlükleri içinde bar›nd›r›r. Otopark yüksekliklerinin oldukça düflük olmas› ve yap›sal detaylar geleneksel kanall› otopark havaland›rma sistemlerinin tasar›m ve iflçilik maliyetlerini artt›rmakta ve imalat sürelerini uzatmaktad›r. Geleneksel
otopark havaland›rma sistemlerinin dezavantajlar›n› ortadan
kald›rmak için tünellerde yayg›n olarak kullan›lan jet fan sistemleri otoparklara uyarlanm›flt›r. Bu çal›flmada jet fan ile
havaland›rma prensipleri aç›klanmaya çal›fl›lm›fl ve güncel
standartlar do¤rultusunda tasar›m kriterleri incelenmifltir.
Abstract
In terms of ventilation technique, enclosed car park design
has some inherent difficulties. Relatively low ceiling heights
and structural details increase design and labour cost of conventional ducted ventilation system and cause prolonged
construction periods. Jet fan systems, which have been used
extensively in tunnels are adapted for car parks in order to eliminate disadvantages of conventional ducted ventilations
systems. In this study, principles of ventilation with jet fans
are tried to be explained and design criteria are examined in
conjunction with current standards.
1. Girifl
Günümüzde özellikle büyük metropollerde kiflisel otomobil
say›lar›ndaki h›zl› art›fla paralel olarak flehir planlamac›lar› ve
mimarlar k›s›tl› alanda daha çok kifliye hizmet verebilen otopark çözümleri üzerinde durmaktad›r. Bu sebeple son dönemde yap›lan al›flverifl merkezleri ve yüksek yap›larda otoparklar
yeralt› otopark› fleklinde projelendirilmektedir. Ancak yeralt›
otoparklar› veya daha genel bir ifadeyle kapal› otoparklarda
havaland›rma sistemi tasar›m› mekanik tesisat mühendisli¤i
ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda birçok güçlü¤ü içinde
bar›nd›r›r. Herhangi bir otoparkta havaland›rma sistemi afla¤›daki amaçlara hizmet etmelidir.
• Otopark çal›flanlar› için egzoz emisyonlar›n›n insan sa¤l›¤›na etki etmeyecek seviyede tutulmas›n›n sa¤lanmas›,
• Otoparktaki görüfl mesafesinin egzoz emisyonlar› nedeniyle
tehlikeli seviyelere düflmenin engellenmesi,
• Yak›t tanklar›ndan s›zan petrol buhar›n›n güvenli seviyede
tutulmas›n›n sa¤lanmas›,
• Yang›n durumunda duman kontrolü veya tahliyesinin sa¤lanmas›,
Yukar›da belirtilen zorunluluklara paralel olarak göz önüne
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al›nmas› gereken ikinci bir paramete otopark geometrisi ve
otopark ile d›fl ortam aras›ndaki aç›kl›klard›r. Bu aç›kl›klar
otoparkta havaland›rman›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini belirleyen önemli bir tasar›m unsurudur. Örne¤in do¤al havaland›rman›n mümkün olup olmamas›, otopark›n aç›k otopark olarak
de¤erlendirilip de¤erlendirlemeyece¤i, direkt olarak bu aç›kl›klar›n da¤›l›m› ve boyutlar› ile ilgilidir. Bu noktada kapal›
otoparklar için havaland›rma sistemi tasar›m› ile ilgili detaylara geçmeden önce aç›kl›k oranlar›na ba¤l› olarak otoparklar›n
nas›l s›n›fland›r›laca¤› üzerinde durulacakt›r. Bu çal›flmada
özel olarak jet fan sistemi incelendi¤i için jet fan sistemi ile ilgili yürürülükte standarta sahip ülkelerden biri olan ‹ngiltere
standartlar› temel al›nm›flt›r.
2. Havaland›rma Tekni¤i Aç›s›ndan Otopark S›n›fland›rmalar›
Yang›n güvenli¤i ve havaland›rma ile ilgili gereklilikleri tan›mlayan ‹ngiliz bina yönetmelikleri Döküman B, F ve BS
7346-7 standard›na paralel olarak havaland›rma sistemi aç›s›ndan otoparklar için üç basit tan›m yap›labilir. Burada ‹ngiliz standartlar›na göre tan›mlama yap›lm›fl olsa da jet fan uygulamalar›n›n yayg›n oldu¤u Belçika, Hollanda gibi ülkelerin
standartlar›nda da benzer tan›mlamalara rastlan›r. Türkiye
Yang›ndan Korunma Yönetmeli¤i'nde de aç›k ve kapal› otopark ayr›m› yine afla¤›da verilecek tan›mlamalara paralellik
göstermektedir.
2.1. Do¤al Havaland›rmal› Otopark
Karfl›l›kl› duvarlardaki aç›kl›k alan›n›n taban alan›na oran›n›n
%2,5. toplamda ise aç›kl›k oran›n›n %5 oldu¤u, duman ve egzoz emsiyonlar›n›n kontrolünün do¤al hava sirkülasyonu ile
sa¤lanabildi¤i otoparklar do¤al havaland›rmal› otopark olarak
tan›mlan›r. Türkiye Yang›ndan Korunma Yönetmeli¤i'nde de
ayn› kriterleri sa¤layan otoparklar aç›k otopark fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Aç›kl›k Alan›
Aç=At/40

Aç›kl›k Alan›
Ag=At/40

Otopark Taban Alan› = At
Toplam Aç›kl›k Alan› = Ag+Aç=At/20

fiekil 1 Do¤al havaland›rmal› otopark
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2.2. Karma Havaland›rmal› Otopark
Toplam aç›kl›k alan›n›n taban alan›na oran›n %2,5 oldu¤u ve
buna ek olarak egzoz emsiyonlar›n›n kontrolü için saatte 3 hava de¤iflimi yapabilen mekanik havaland›rma sisteminin mevcut oldu¤u otoparklar karma havaland›rmal› otopark olarak tan›mlan›r. Duman tahliyesinin do¤al olarak yap›labilmesi için
karfl›l›kl› duvarlardaki toplam aç›kl›k alan›n›n taban alan›na
Egzoz Fan›

3 Hava
De¤iflimi

Aç›kl›k Alan›
Ag=At/80

Yang›ndan Korunma Yönetmeli¤i'nde ise yang›n an›nda 9 hava de¤iflimin sa¤lanmas› yeterli görülmektedir. Mekanik havaland›rma jet fan ile yap›l›yorsa sistem tasar›m› duman tahliyesinin yan›s›ra tasar›m aç›s›ndan daha titiz de¤erlendirilmesi
gerekenen kaç›fl yollar›n›n güvenli¤i, itfaiyecilerin yang›na
müdehalesinin kolaylaflt›r›lmas› gibi amaçlara yönelik olarak
yap›labilir. Jet Fan sistemi sadece kapal› otoparklar için bir alternatif de¤ildir. Do¤al havaland›rman›n mümkün oldu¤u yerlerde de CO konsantrayonu aç›s›ndan daha homojen bir da¤›l›m sa¤lanmas› için do¤al havaland›rmaya yard›mc› olarak
kullan›labilir

Taze hava

fiekil 2 Karma havaland›rmal› otopark - 1

Jet Fan

Jet Fan

Egzoz

fiekil 4 Jet fan ile havaland›rma

oran›n›n %1,25 toplamda ise aç›kl›k oran›n %2,5 olmas› ve
çapraz havaland›rman›n sa¤lanmas› gereklidir. Duvarlardaki
aç›kl›klara alternatif olarak tavan seviyesinde duman tahliyesi
için havaland›rma aç›kl›klar› b›rak›labilir. Ancak bu aç›kl›klar›n taban alan›na oran›da % 2,5 kadar olmal›d›r. Yine alternatif olarak duman kontrolü amac›yla EN 1201-2'ye uygun olarak otomatik duman tahliye kapaklar› kullan›labilir.
Egzoz Fan›

Ag=At/40

3. Jet Fan ‹le Havaland›rma Prensibi
Geleneksel kanall› havaland›rma sistemi otopark içinde da¤›lm›fl kanal a¤› yard›m›yla bölgesel olarak hava kalitesinin
kontrolünü sa¤lar. Jet fan ile havaland›rma sistemi ise kanal
a¤› yerine otopark içinde çeflitli yerlerde konumland›r›lm›fl jet
fanlar ile havan›n ana tahliye flaftlar›na veya uygun olmas› durumunda do¤al aç›kl›klara yönlendirilmesi prensibi ile çal›fl›r.
Jet fanlar içlerinden geçen az miktarda havay› eksenel yönde
yüksek h›zda hareketlendirerek momentum kazand›r ve havan›n fan›n ç›k›fl›ndan itiberen çevre havas›yla etkileflimi sonucu bir itme ekisi oluflur. Bu etki yard›m›yla hava istenilen noktaya kanallar olmaks›z›n yönlendirilebilir.

fiekil 3 Karma havaland›rmal› otopark - 1
Egzoz
fiaft›na

2.3. Mekanik Havaland›rmal› Otopark
Kapal› otoparklar için tasar›m kriterlerini belirleyen BS 73467 nolu standartta yukar›daki aç›kl›k oranlar›n›n sa¤lanamad›¤›
dolay›s›yla do¤al havaland›rman›n mümkün olmad›¤› durumlarda mekanik havaland›rma yap›lmas› öngörülmektedir. Ayn› standartta mekanik havaland›rmal› otoparklarda günlük havaland›rma için 6 hava de¤iflimi, otomobillerin motorlar› çal›fl›r vaziyette kuyrukta beklemele ihtimallerinin oldu¤u otopark ç›k›fllar› ve rampalar gibi bölgelerde lokal olarak 10 hava de¤iflimi sa¤lanmas› istenmektedir. E¤er mekanik havaland›rma konvansiyonel sistem ile yap›l›yorsa yang›n an›nda 10
hava de¤iflimi sa¤lanacak flekilde tasar›m yap›lmal›, ana egzoz
fanlar› ise herhangi bir ar›za durumunda toplam kapasitenin
%50'sini sa¤lanacak flekilde iki parçadan oluflmal›d›r. Türkiye
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fiekil 5 Yang›n an›nda jet fan çal›flma prensibi

Yönlendirmenin nas›l yap›laca¤›, fanlar›n nas›l konumland›r›laca¤› fanlar›n çift yönlü olarak çal›fl›p çal›flmayaca¤› otopark
geometrisi ve performans gereksinimlerine göre de¤iflebilir.
Bir jet fan›n yarataca¤› toplam itme kuvveti Newton cinsinden
afla¤›daki flekilde hesaplanabilir. ‹tme (N) = hacimsel debi
(m3 / s) x h›z (m / s) x yo¤unluk (kg / m3)
(1)

fiekil 6 Jet fan
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Tünellerde yayg›n olarak kullan›lan bu havaland›rma yaklafl›m›n›n›n otoparklarda uygulanmas› ilk olarak fiekil 6'da görülen aksiyel fanlar›n otoparklara uyarlanmas› fleklinde olmufltur. Bugün ise bu tip fanlar hala kullan›lmakla birlikte otoparklar için özel
olarak, ayn› itme ilkesi ile çal›flan, indüksiyon tip olarak isimlendirilen, radyal yönde
emifl yap›p eksenel yönde at›fl yapan, fanlar ortaya ç›km›flt›r. Bu fanlar›n avanatajlar›
daha yüksek ç›k›fl h›zlar›na ve itme güçlerinin jet fanlara k›yasla daha fazla olmas› ve
tavanda veya kirifl bofllu¤unda daha az yer kaplayacak flekilde kullan›labilmeleridir.

fiekil 7 ‹ndüksiyon tip fan

4. Jet Fan ‹le Havaland›rma Sistemi Tasar›m Kriterleri
BS 7346-7, jet fan ile havaland›rma sistemi tasar›m›nda, CO konsantrasyon seviyelerinin kontrolüne yönelik normal operasyon gereksinimlerinin sa¤lanmas›n›n yan›nda,
yang›n an›nda ihtiyaçlara cevap verilebilmesi için farkl› tasar›m parametreleri olan,
duman tahliyesinin sa¤lanmas›, itfaiyecilerin yang›na müdahalesinin kolaylaflt›r›lmas›, kaç›fl yollar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi üç farkl› yaklafl›m önermektedir. BS
7346-7'de normal operasyon için minimum CO konsantrasyon parametreleri, 8 saatlik
ortalama de¤er 30ppm ve izin verilen maksimum konsantrasyon seviyesi 15 dakikal›k
ortalama için 90ppm olarak verilmifltir. Jet fanlar CO sensörlerinden alacaklar› seviye
alarmlar›na göre devirlerini ayarlayarak normal operasyon havaland›rma ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaktad›r.
Jet fan ile duman tahliye sistemi mümkün olan en k›sa sürede duman›n tahliye edecek,
duman yo¤unlu¤u ve s›cakl›¤›n›n düflürülerek itfaiyecilerin çal›flmalar›n›n kolaylaflt›racak flekilde tasarlanmal›d›r. fiekil 8'de duman tahliye sisteminin prensip flemas› verilmifltir. 1 numara taze hava besleme noktas›n› göstermektedir. 7346-7'de ana duman
tahliye fanlar›n›n yang›n›n alg›lanmas›ndan hemen sonra, jet fanlar›n ise insanlar›n
güvenli tahliyesinden sonra devreye girmesi istenmektedir. Jet fanlar›n ne kadar bir
gecikme ile devreye girece¤i, otopark geometrisi, jet fan ve egzoz noktas› say›s›, kaç›fl yollar›n›n konumlar›, insan yo¤unlu¤u gibi çeflitli de¤iflkenlere ba¤l›d›r.
Ana egzoz fanlar›n›n ve jet fanlar›n konumlar› kaç›fl yollar›, lobiler, merdiven kovalar› gibi mimari unsurlar ile koordine edilmeli, yang›n an›nda kaç›fl yollar›na veya binan›n di¤er k›s›mlar›na duman s›z›nt›s› olmas› önlenmelidir. ‹nsanlar›n hareketlerinin
yüksek hava h›zlar› nedeniyle k›s›tlanmas›n› önlemek için, kaç›fl yollar› ve rampalarda hava h›z›n›n 5 m/s üzerine ç›kmas› istenmemektedir. Jet fan yerleflimi, yang›n an›nda ve normal operasyon s›ras›nda etkili havaland›rma sa¤lanacak ve ölü nokta kalmayacak flekilde yap›lmal›, kirifl, kolon gibi türbülansa sebep olacak yap›sal unsurlar fan
yerleflimi s›ras›nda dikkate al›nmal›d›r. Jet fanlar›n havay› s›n›rlar› çeflitli yap›sal aç›kl›klar nedeniyle atmosferik hava ile iliflki içinde olan bir genifl bir hacimde tafl›d›¤›,
dolay›s›yla s›n›r flartlar›n›n kanal içinde yönlendirilen havaya k›yasla daha belirsiz oldu¤u unutulmamal›d›r.
Sistem tasar›m› yap›l›rken yang›n an›nda devreye girecek fanlar›n süpürece¤i hava
miktar›n›n ana egzoz fanlar›n›n kapasitesini aflmamas› garanti edilmelidir. Aksi halde
ana egzoz fanlar› süpürülen havay› yeterince h›zl› tahliye edemeyece¤inden fan emifl
a¤z›nda vorteks oluflumuna sebep olacak, yeterli duman tahliyesi sa¤lanamayacakt›r.
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Ana egzoz fanlar› en az iki parçadan oluflacak ve herhangi bir
fan›n ar›zas› durumunda toplam kapasitenin en az %50'si sa¤lanacak flekilde tasarlanmal›d›r. Duman egzozu amac›yla kullan›lacak tüm fanlar EN 12101-3'göre 300ºC'ye 1 saat dayanacak flekilde seçilmelidir.

Yang›n
Parametreleri
Boyutlar
Çevre
Yang›n Yükü

Sprinklersiz
Otopark
5mx5m
30 m
8 MW

Sprinklerli
Otopark
2mx5m
14 m
4 MW

Tablo 1 Tasar›m yang›n yükü (Tam Geliflmifl Hal)

fiekil 9'da da görüldü¤ü gibi bu tasar›m yaklafl›m›nda amaç itfaiyecilerin yang›na müdahale edebilmesi için dumandan ar›nd›r›lm›fl bir koridor yarat›lmas›d›r. Burada 1 numara egzoz
noktas›n›, 2 numara ise senaryo gere¤i itfaiyecilerin yaklafl›m
yönünü belirtmektedir. BS 7346-7 jet fan sisteminin yang›na
10m mesafeye kadar temiz bir yaklaflma mesafesi sa¤lanmas›n› öngörmektedir.

fiekil 8 Jet fan ile duman tahliye sistemi

‹ngiliz normlar› kapal› otoparklar› için sprinkler zorunlulu¤u
getirmemektedir, ancak BS 7346-7'de otoparkta sprinkler bulunmas› halinde jet fanlar›n sprinkler at›fl karakteristi¤ine etki
etmeyecek flekilde yerleflimi istenmektedir.
Jet fan sisteminin yang›n an›nda öngörülen senaryoya göre çal›flmas›n›n garanti edilmesi için sistem aktivasyonunda kullan›lacak yöntemin detayl› bir flekilde de¤erlendirilmesi gerekmektedir. BS 7346-7 sistem aktivasyonunun duman, s›cakl›k art›fl
h›z› ve çok kriterli dedektörler, sprinkler ak›fl anahtar› veya sadece itfaiyenin kullan›m›na yönelik bir manuel aktivasyon butonu ile yap›labilece¤ini belirtmektedir.
Jet fan sisteminin itfaiyecilerin yang›na müdahalesinin kolaylaflt›r›lmas›, yang›n noktas›na h›zl› bir flekilde ulafl›lmas›, ilk
yard›m ve kurtarma faaliyetlerinin çabuklaflt›r›lmas›na yönelik
tasar›m› yukar›da temel prensipleri verilen duman tahliye sisteminden belirli noktalarda farkl›laflmaktad›r. Bu niyetle yap›lacak bir tasar›m performans temelli yaklafl›mlar›n kullan›m›n›
gerektirir. Bu tasar›m yaklafl›mda BS7346-7, Tablo 1'de verilen yang›n yükleri esas al›narak tasar›m yap›lmas›n› ve yap›lan
tasar›m›n HAD (Hesaplamal› Ak›flkanlar Dinami¤i - Computational Fluid Dynamics) yaz›l›mlar› yoluyla modellenerek sistem etkinli¤inin garanti edilmesini öngörmektedir. Kapal› otoparklarda duman kontrol sistemleri ile ilgili gereksinimleri tan›mlayan NBN S 21-208-2 numaral› Belçika normunda, BS
7346-7'ye göre Tablo 1'de sprinklersiz otoparklar için 8MW
olarak verilen yang›n yükü 6MW olarak tan›mlanm›flt›r.
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fiekil 9 ‹tfaiye operasyonlar›n›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik jet
fan sistemi

Bu yaklafl›m›n jet fan ile duman tahliye sisteminden farkl›laflt›¤› temel noktalardan birisi sistem aktivasyonu ile ilgilidir.
BS7346-7 jet fan sisteminin itfaiye operasyonlar›n›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik tasarlanmas› durumunda, sprinkler ak›fl
anahtar› ve manuel aktivasyon butonu kullan›m›na izin vermemekte, duman, s›cakl›k art›fl h›z› veya çok kriterli dedektör
kullan›m›n› öngörmektedir. Dedektör kullan›m› ile performans temelli bir tasar›m yap›lmas› ve yang›n an›nda hangi
fanlar›n öngörülen senaryoya göre nas›l devreye girece¤inin
belirlenmesi kolaylaflmaktad›r. Ancak ülkemizde son dönemde yap›lan uygulamalarda daha çok maliyet ile ilgili kayg›lar
nedeniyle sistemin aktivasyonu için sprinkler ak›fl anahtar›
kullan›m› tercih edilmektedir. Sistemin sprinkler ak›fl anahtar›ndan bafllat›lmas›n›n yol açabilece¤i gecikmenin genel performansa nas›l etki edece¤i ile ilgili genifl bir literatür bulunmamaktad›r. Ak›fl anahtar› kullan›m›n›n bir dezavantaj› da sis50
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teminin elektriksel aktivasyonun tek bir noktan›n (ak›fl anahtar›) güvencesine b›rak›lmas›d›r. Jet fan aktivasyonunun
sprinkler ak›fl anahtar›ndan yap›lmas› durumunda sprinkler
zonlar› BS 7346-7'de duman kontrol zonu için öngörülen
2000m2 ile s›n›rland›r›lmal›d›r
Tasar›m esnas›nda en kritik nokta veya noktalara göre HAD
analizi yap›larak sistemin performans› garanti edilmelidir. Bu
analiz, duman›n ana egzoz fanlar› önünde resirküle olmad›¤›,
jet fanlar›n çal›flmas›n sonucunda tüm otopark›n duman alt›nda kalmad›¤›, duman›n arzu edilen zonlarda s›n›rland›r›ld›¤›
ve ilgili ana egzoz fanlar›na yönlendirilebildi¤ini garanti etmelidir. Jet fan sisteminin kaç›fl yollar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik tasar›m› ilgili k›staslar benzerdir ve yine
performans temelli yaklafl›mlar›n kullan›m›n› gerektirir. Burada amaç dumandan ar›nd›r›lm›fl, temiz bir alan yaratarak insanlar›n güvenli bir flekilde tahliyesini sa¤lamakt›r.
5. Jet Fan Sistemlerinin HAD Simülasyonlar› Yoluyla
Tasar›m›
HAD teknolojisi tasar›m aflamas›nda sistemdeki hatalar›n yap›lan simülasyonlar yoluyla ortaya ç›kmas›n› sa¤lamakta, optimizasyon yoluyla da maliyetin azalt›lmas›na katk›da bulunabilmektedir. Kritik yang›n senaryolar›n›n analizi de tasar›m
aflamas›nda HAD simülasyonlar› yoluyla mümkün olabilmektedir. HAD teknolojisi en basit anlat›m›yla incelenecek hacim
içerisinde oluflturulan say›sal çözüm a¤› üzerinde, belirlenen
s›n›r flartlar›nda Navier - Stokes denklemlerinin çözülmesi
esas›na dayan›r. fiekil 10'da HAD modeli verilen, ‹ngiliz
normlar›na göre 3 hava de¤ifliminin yeterli havaland›rmay›
sa¤layabildi¤i, dolay›s›yla taze hava beslemesinin yan yüzeylerdeki aç›kl›klar yoluyla yap›ld›¤› bir otopark için farkl› jet
fan yerleflim seçenekleri fiekil 11'de görülmektedir. Normal
operasyon için ortalama CO konsantrasyon limitleri 30ppm,
maksimum konsantrasyon seviyesi 90ppm olarak tan›mlanarak HAD simülasyonlar› yap›lm›flt›r.
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Model-1
Her katta 80 Jet Fan
Standart Çözüm

Model-2
Her katta 23 Jet fan

Model-3
Her katta 14 Jet fan
T-Düzeninde Dizilifl

Model-4
Her katta 40 Jet fan
T-Düzeninde Dizilifl

fiekil 11 HAD simülasyonu yap›lan farkl› jet fan yerleflim
seçenekleri

de¤erlerini gösteren HAD simülasyon sonuçlar› verilmifltir.
Mavi renkli k›s›mlar konsantrasyon seviyesinin 30ppm ve alt›nda oldu¤u, k›rm›z› renkli k›s›mlar ise s›n›r de¤er 90ppm'in
afl›ld›¤› bölgeleri göstermektedir. Genel simülasyon sonuçlar›
Tablo 2'de özetlenmifltir. Buna göre Model-4'te % 50 daha az
jet fan kullan›lmas›na ra¤men, Model-1'den daha iyi bir performans göstermektedir.

Jet Fan

fiekil 12 HAD simülasyon sonuçlar› - CO konsantrasyonu

Araba Kuyru¤u

Havaland›rma Aç›kl›¤›

fiekil 10 Otopark HAD modeli

Jet fan üreticisi taraf›ndan genel performans kriterlerine göre
önerilen standart çözüm her katta 80 adet jet fan kullan›m›d›r.
HAD simülasyonlar› yard›m›yla yukar›da verilen alternatif
çözümler modellenerek, optimum fan say›s›na ulafl›labilir. fiekil 12'de tüm modellerin 1,8m'de ölçülmüfl CO konsantrasyon
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Hava De¤iflim Say›s›
Ortalama CO
Model-1 7,6
Model-2 3,6
Model-3 3,3
Model-4 6,4

Tüm Otopark Alan› ‹çin
Konsantrasyonu (ppm)
26,9
41,6
30,5
23,3

sirkülasyonu aç›s›ndan yaratt›¤› olumsuzluklar nedeniyle Model-4'te yeterli hava de¤iflim say›s› sa¤lanamamaktad›r.
Hava De¤iflim Say›s› Model Detaylar›
Model-1 7,4

Tablo 2 HAD modellerinin genel karfl›laflt›rmas›

Model-2 5,8
Genel sonuçlardan da görüldü¤ü gibi, ele al›nan otopark modeli özelinde, fan say›s› ile genel hava kalitesi aras›nda lineer
bir iliflki ortaya ç›kmam›flt›r. Buradan üretici çözümlerinin genel olarak fazla fan kullan›m›na yönlendirdi¤i gibi bir sonuç
ç›kar›lmamal›d›r. Farkl› saha koflullar› ve mimari detaylara sahip projelerde farkl› sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir. HAD
teknolojisinin özellikle karmafl›k geometrilerde tasar›m esnas›nda kullan›lmas›n›n en önemli nedenlerinden biriside budur.
Jet fan sistemi havan›n kanallar olmaks›z›n yönlendirilmesi
esas›na dayanmas› sebebiyle, karmafl›k geometrilerde HAD
teknolojisi kullan›lmaks›z›n performans temelli bir tasar›m
yap›lmas› ve hava hareketlerinin klasik hesap yöntemleri ile
hassas bir flekilde tahmin edilmesi mümkün de¤ildir.
HAD simülasyonlar›n›n hassasiyeti, verilerin do¤rulu¤una
ba¤l› oldu¤u kadar geometrik detaylar›n (araçlar, yap›sal detaylar vs...) ne kadar hassas modellendi¤ine de ba¤l›d›r. fiekil.14'te araçlar›n farkl› flekilde modellenmesinin simülasyon
sonuçlar›na etkisi irdelenifltir.
Simülasyon sonuçlar›ndan da görüldü¤ü gibi jet fanlar›n konumlar› ve geometrik detaylar lokal CO konsantrasyon seviyelerini de¤ifltirmektedir. Otopark içerisinde homojen bir hava da¤›l›m› sa¤lanabilmesi, jet fan konumlar›n›n optimize
edilmesi ile iliflkilidir. Tablo.3'te de görüldü¤ü gibi jet fanlar›n araçlar›n üzerine yerlefltirilmesi ve yap›sal detaylar›n hava

Model-3 4,8

Model-4 2,7

Model-5 7,8

Araçlar tek bir blok
halinde modellenmifl, jet
fanlar araçlar›n üzerinde
konumland›r›lm›flt›r.
Araçlar ayr›k olarak eflit
boyutlarda modellenmifl,
jet fanlar araçlar›n
üzerinde
konumland›r›lm›flt›r.
Araçlar ayr›k olarak farkl›
boyutlarda modellenmifl,
jet fanlar araçlar›n
üzerinde
konumland›r›lm›flt›r.
Araçlar ayr›k olarak farkl›
boyutlarda modellenmifl,
araç s›ralar›n›n aras›nda
yap›sal kolonlar
eklenmifltir. Jet fanlar
araçlar›n üzerinde
konumland›r›lm›flt›r.
Araçlar ayr›k olarak farkl›
boyutlarda modellenmifl,
araç s›ralar›n›n aras›nda
yap›sal kolonlar
eklenmifltir. Jet fanlar
sirkülasyon koridorlar›na
yerlefltirilmifltir.

Tablo 3 Model detaylar›

fiekil 14. Geometrik detaylar›n HAD simülasyonlar›n›n hassasiyetine etkisi.
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6. Sonuç
Bu çal›flmada güncel standartlar do¤rultusunda kapal› otopark
havaland›rma ve duman kontrol sistemlerinin temel tasar›m
prensipleri aktar›lm›flt›r. Ülkemizde jet fan sistemlerinin tasar›m› ve HAD simülasyonlar› genellikle üreticiler taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Bu durumun son kullan›c› aç›s›ndan çeflitli
avantajlar› olsa da, bu yaklafl›m nedeniyle genellikle sistem
optimizasyonuna gidilememekte, ço¤u zaman tasar›m aflamas›nda HAD simülasyonlar› da yap›lmamakta saha testleri ile
yetinilmektedir. Jet fan ile havaland›rma sistemi, yang›n an›nda ›s› ve duman tahliyesi amac›yla da kullan›laca¤›ndan sahada ç›kabilecek problemlerin son aflamada fark edilmesi ya da
edilememesinin yarataca¤› sonuçlar aflikârd›r. Saha testlerinde
tüm kritik senaryolar›n analizi pratik olmad›¤› gibi, imalat bittikten sonra fark edilecek hatalar›n telafisi de mümkün
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olmayabilir. Sonuç olarak, jet fan ile havaland›rma ve duman kontrol sistemi tasar›m›n›n üretici ile yak›n iflbirli¤i içerisinde bina proje müellifleri taraf›ndan, HAD
simülasyonlar›n›n ise yine bu proje müellifleri taraf›ndan ya da ba¤›ms›z kurulufllarca yap›lmas› daha anlaml› gözükmektedir.
7. Kaynaklar
[1] BS 7346-7 Code of practice on functional recommendations and calculation
methods for smoke and heat control systems for covered car parks, October 2006
[2] Ventilation, Approved Document F (UK Building Regulation), 2006
[3] Fire Safety, Approved Document B Volume.2 (UK Building Regulation), 2006
[4] NBN S 21-208-2 Fire protection in buildings - Design and calculation of
smoke and heat extraction installations - Part 2: Covered car parking buildings, August 2006
[5] CFD Modelling for Car Park Ventilation Systems, HEVAC Association,
February 2007
[6] http://www.eltafans.com/
Yazar
‹brahim Utku Baflyaz›c›
1981 Ankara do¤umludur. Lisans e¤itimini Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünde tamamlam›flt›r ve yine ayn› üniversitede Is›-Proses Doktora program›na devam etmektedir. Mezuniyet sonras› yang›n ve güvenlik sistemlerinin tasar›m› ile HAD teknolojisi üzerine çal›flm›flt›r. ‹fl yaflam›na Arup Mühendislik'te devam etmektedir.
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Yeni Yay n m z: Ashrae 2006 So utma El Kitab
So¤utma konusunda temel baflvuru kitab› niteli¤inde olan bu
kitap, Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i taraf›ndan yay›n
hakk› sat›n al›nan ASHRAE Refrigeration Handbook'un Türkçe bas›m›d›r.
ASHRAE temel el kitaplar›n›n Türk mühendis ve teknisyenlerinin kullan›m›na sunulmas›, teknik literatürümüzün zenginleflmesinin yan›nda tesisat mühendislerimizin her an baflvurabilecekleri güvenilir kaynak anlam›na da gelmektedir. Bu çerçevede 1000 sayfan›n üzerinde olan bu kitapta so¤utma alan›nda mühendislere temel ve uygulama bilgilerinin aktar›lmas›

amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede so¤uk besin depolama, besinlerin so¤utulmas›, so¤utulmufl ve dondurulmufl besinlerin da¤›t›lmas›, endüstriyel so¤utma uygulamalar›, derin dondurma
uygulamalar›, so¤utma ekipmanlar›, so¤utucu gazlar, so¤utmada ›s› geri kazan›m› ve enerji verimlili¤inin art›r›lmas›, so¤utma tesislerinin kurulum ve iflletilmesi gibi birçok konu detayl› biçimde ele al›nmaktad›r.
Kitab›n sat›fl fiyat› 80 TL olup TTMD üyelerine ve ö¤rencilere % 40 indirim uygulanmaktad›r.

‹çindekiler
SO⁄UTMA S‹STEM PRAT‹⁄‹
Bölüm 1. S›v› Afl›r› Beslemeli Sistemler
2. Halokarbon So¤utkanlarla Sistem Prati¤i
3. Amonyak ve Karbon Dioksit So¤utkanlarla Sistem Prati¤i
4. So¤utma Sistemlerinde ‹kincil So¤utkanlar
5. So¤utkan Sistem Kimyas›
6. So¤utma Sistemlerinde Nemin ve Di¤er Kirleticilerin Kontrolü
7. So¤utkan Sistemleri
8. So¤utkan›n Saklanmas›, Geri Kazan›m›, Temizlenmesi ve Yenilenmesi
BES‹NLER‹N DEPOLANMASI VE EK‹PMANLAR
Bölüm 9. Besinlerin Is›l Özellikleri
10. Besinlerin So¤utma ve Dondurma Süreleri
11. Ürünlerin Depolama Gereksinimleri
12. Besin Mikrobiyolojisi ve So¤utma
13. So¤utma Yükü
14. So¤uk Oda Tesisleri Tasar›m›
15. Meyve, Sebze ve Kopma Çiçeklerin Ön So¤utulmas›
BES‹NLER‹N SO⁄UTULMASI
Bölüm 16. Endüstriyel Besin Dondurma Sistemleri
17. Et Ürünleri
18. Kümes Hayvan Ürünleri
19. Bal›k Ürünleri
20. Süt Ürünleri
21. Yumurta ve Yumurta Ürünleri
22. Yaprak Döken A¤açlar ve Ba¤ Meyveleri
23. Narenciye, Muz ve Tropik Meyveler
24. Sebzeler
25. Meyve Suyu Konsantreleri ve So¤utulmufl Meyve Sular›
26. ‹çecekler
27. ‹fllem Görmüfl, Önceden Piflirilmifl ve Haz›r Besinler
28. Unlu Mamuller
29. Çikolatalar, fiekerlemeler, Çerezler, Kurutulmufl Meyve ve Sebzeler
SO⁄UTULMUfi VE DONDURULMUfi BES‹NLER‹N DA⁄ITIMI
Bölüm 30. Kargo Kasalar›, Vagonlar, Treyler ve Kamyonlar
31. Deniz Tafl›mac›l›¤›nda So¤utma
32. Hava Tafl›mac›l›¤›
ENDÜSTR‹YEL UYGULAMALAR
Bölüm 33. So¤utkan Boru Tesisat› Yal›t›m Sistemleri
34. Buz Üretimi
35. Buz Paten Alanlar›
36. Beton Barajlar ve Zemin-Alt› Toprak
37. Kimya Endüstrisinde So¤utma
DÜfiÜK SICAKLIK UYGULAMALARI
Bölüm 38. Çok-Derin So¤utma (Cryogencis)
39. Çok Düflük S›cakl›kta So¤utma
40. Kriyojenik So¤utman›n Biyomedikal Uygulamalar›
SO⁄UTMA EK‹PMANI
Bölüm 41. Absorpsiyonlu So¤utma ve Is›tma Ekipman›
42. Cebri-Dolan›ml› Hava So¤utucular›
43. So¤utma Sistemlerinde Elemanlar›n Dengelenmesi
44. So¤utkan Kontrol Elemanlar›
45. Fabrikada Nem Alma, So¤utkan Verme ve Test Etme
B‹R‹MSEL (UNITARY) SO⁄UTMA EK‹PMANI
Bölüm 46. Perakende Besin Depolama So¤utmas› ve Ekipman›
47. Besin Hizmetleri ve Genel Ticari So¤utma
48. Ev Buzdolaplar› ve Derin Dondurucular›
GENEL
49. Kodlar ve Standartlar
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Yeni Yay n m z: Ashrae Ye il Rehber
TTMD, ülkemize HVAC&R konusunda yaz›lm›fl önemli yap›tlar› kazand›rma gelene¤ini bu yay›nla da sürdürmektedir. ‹nsani
faliyetler nedeniyle atmosfere yay›lan sera gazlar›n›n azalt›lmas›, dünya genelinde üzerinde önemle durulmas› gereken bir husus
olarak öne ç›kmaktad›r. ASHRAE taraf›ndan uzmanlar gurubunun görüfl ve önerileri do¤rultusunda kaleme al›nan bu kitap,
inflaat ve mimarl›k disiplinleri ile mekanik tesisat tasar›mc›lar›n›n yararlanmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Yeflil Rehber (Green Guide) sektörümüzde hizmet veren tasar›mc› mühendislerimizin tasar›m konusundaki yaklafl›mlar›na
önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
Kitab›n fiyat› 50 TL olup TTMD üyelerine ve ö¤rencilere %40 indirim yap›lmaktad›r.
‹çindekiler
Önsöz
K›s›m 1: Temeller
Bölüm 1- Yeflil/Sürdürülebilir Yüksek Performansl› Tasar›m
K›s›m 2: Tasar›m Süreci
Bölüm 2- Alt Yap› ve Temeller
Bölüm 3- Kontrol-Kabul (‹flletmeye Alma)
Bölüm 4- Mimari Tasar›m Etkileri
Bölüm 5- Tasar›m Süreci-‹lk Aflamalar
Bölüm 6- Mühendisler ‹çin Leed Rehberli¤i
Bölüm 7- Kavramsal Mühendislik Tasar›m›
Yükün Belirlenmesi
Bölüm 8- Mahal Is›/Konfor Da¤›t›m Sistemleri
Bölüm 9- Yerel Çevre ‹le Etkileflimler
Bölüm 10- Eneri Da¤›t›m Sistemleri
Bölüm 11-Enerji Dönüfltürme Sistemleri
Bölüm 12- Enerji/Su Kaynaklar
Bölüm 13- Ayd›nlatma Sistemleri
Bölüm 14- S›hhi Tesisat Ve Yang›n Söndürme Sistemleri
Bölüm 15- Bina Kontrol Sistemleri
Bölüm 16- Tasar›m›n Tamamlanmas› Ve ‹nflaat ‹çin Belgeler
K›s›m 3: Tasar›m Sonras›-‹nflaattan Y›k›ma
Bölüm 17- ‹nflaat
Bölüm 18- ‹flletme/Bak›m/Performans De¤erlemesi
Son Söz-Bu Rehberin Gelifltirilmesi ‹çin Zemin
‹lk Bask›ya Önsöz
Bibliyografi
Terimler, Tan›mlar ve K›saltmalar
Yeflil ‹puçlar›
Bina-Türü Yeflil ‹puçlar›
Yan-Konular
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Ekonomi Sayfas
Türkiye'de 2001 y›l›na kadar olan dönemde döviz fiyatlar› yaklafl›k olarak enflasyon oran›na paralel artard›. Dolar, Mark, vb
dövizlerin pariteleri de¤iflirdi.
Ancak 2001 y›l› sonundan bafllayarak Türkiye'de enflasyonun daha düflük de olsa devam etmesine ra¤men döviz fiyatlar› da
düfltü ya da dövizde y›ll›k enflasyon oran›n›n çok alt›nda art›fllar oldu. Bu al›fl›lm›fl bir durum de¤ildi ve Türkiye'de firmalar›n
bu deneyimi yoktu.
Y›ll›k enflasyon oranlar›, her sene bafl›ndaki döviz fiyatlar› ve 2002 y›l›na göre YTL'nin ve dövizlerin sat›n alma gücü afla¤›da
tablolar halinde verilmifltir.
2002 y›l› öncesinde proje tekliflerini Dolar veya Mark olarak veren projecinin TL maliyetlerindeki art›fllardan korundu¤unu, en
az›ndan birim fiyatlar›n›n enflasyon karfl›s›nda genellikle de¤erini korudu¤u düflünülüyordu. Ancak yeni durumda tekliflerini
döviz cinsinden veren projeci, mimar ya da müteahhitler için dezavantajlar veya daha fazla risk söz konusudur.
Afla¤›daki tablolarda son yedi y›lda gerçekleflen enflasyon ve dövizdeki de¤iflim yorumlanm›flt›r. Bunun gelecekte nas›l gerçekleflece¤i yoruma aç›kt›r.
“Yaflam geriye do¤ru anlafl›l›r, ileriye do¤ru yaflan›r” notunu unutmayal›m!

DÖV‹ZDEK‹ DE⁄‹fi‹M

EURO
USD

(TL’ye göre)

(2002-2009 Aras›)

2002

2003

2004

2005

1 Ocak Değeri 1 , 3 2
Yıllık Değişim% 30
1 Ocak Değeri 1 , 4 5
Yıllık Değişim% 14

1 , 72

1 , 76

% 2

% 5

1,65

1,40

-% 15

2008

2009

08.06
2009

1 , 87

1 , 73

2,15

2,1

-% 7

% 24

2006

2007

1 , 84

1 , 60

-% 13

% 17

1,35

1,36

1,42

1,18

-% 4

% 2

% 4

-% 17

% 31

Y›l içi
Enflasyon (TL)

% 30

% 20

% 10

% 8

% 10

% 8

% 10

Sat›nalma
Maliyeti (TL)

100

130

156

172

185

204

220

% 1
1,5

1,55
-% 1

% 1.71
242

246

Türkiye’de Sözleşme Tarihindeki Maliyetleri 100 Birim Olan Bir Müteah
Bugünkü Maaliyetleri (08 Haziran 2009)
Sözleflme tarihi
08.06.200901.01.2009 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 01.01.200401.01.2003
01.01.2002

TL

100

102

112

121

133

144

158

189

246

EURO

100

101

89

104

98

121

128

150

149

USD

100

103

86

112

118

126

144

204

233

Örnek:
- 01.01.2003 tarihinde anlaflma imzalam›fl bir müteahhit, o gün 100 EUR olarak hesaplad›¤› bir maliyetine karfl›, ifli
08.06.2009'da gerçeklefltirmesi durumunda, 150 EUR ödemek durumunda olacakt›r. Yani maliyeti ~%50 oran›nda artm›flt›r.
- Benzer olarak 01.01.2005 tarihinde 100 USD olarak hesaplad›¤› bir maliyet kalemini, bugün (08.06.2009) gerçeklefltirmesi
durumunda, 126 USD ödemek durumunda olacakt›r.
Türkiye’de Sözleşme Tarihindeki Birim Fiyatı 100 Olan Bir Projecinin (veya Müte
Bugünkü Değeri (08 Haziran 2009)
Sözleflme tarihi
08.06.200901.01.2009 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 01.01.200401.01.2003
01.01.2002

TL

100

98

88

81

73

67

61

49

34

EURO

100

99

112

96

102

82

78

67

67

USD

100

97

116

89

85

79

69

49

43
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Örnek:
- 01.01.2002'de 100 EUR olarak anlafl›lm›fl bir birim fiyat›n sat›n alma gücü, 08.06.2009 gününe kadar, kur etkisi ile bir yandan artarken, enflasyon etkisi ile de azalm›flt›r. Enflasyon etkisinin daha büyük olmas› nedeni ile, 100 EUR'un sat›n alma gücü
7 y›l içinde 67 EUR'a düflmüfltür.
- Benzer olarak 01.01.2002'de 100 USD olan bir birim fiyat›n sat›n alma gücü, 08.06.2009 tarihinde, kur ve enflasyon etkisi ile
43 USD'ye düflmüfltür.
Güncel ham petrol fiyatlar›n›, Türkiye'de uygulanan yak›t fiyatlar›n› ve dönemsel olarak fiyat de¤iflimlerini sizlere tablolar
halinde düzenli olarak sunaca¤›z.
Afla¤›daki birinci tabloda ham petrol fiyatlar›n›n bu y›l içindeki art›fl›n›, geçen y›l ve önceki y›llara göre de fiyat de¤iflimlerini
görebilirsiniz.
‹kinci tabloda Türkiye'deki yak›t fiyatlar› (örnek olarak ‹stanbul al›nm›flt›r) ve bunlar›n dönemsel de¤iflimlerini, geçen y›l ve
önceki y›llara göre fiyat art›fl oranlar›n› görebilirsiniz.
Son tabloda ise yak›tlar›n karfl›laflt›rmal› ucuzluk s›ralamas›n› bulabilirsiniz. Do¤al gaz (konut) fiyat› bir kabul edilerek, di¤er
yak›tlar do¤al gaz fiyat› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Dünya Petrol Fiyatları (Güncel ve dönemsel değişmeler ile)
IPE Brent
USD /
Varil
67
43
95
63
61

Tarih
08.06.2009
1.1.09
1.1.08
1.1.07
1.1.06

1.1.06
%10
-%30
%56

08.06.2009

NYMEX
De¤iflim
1.1.07
1.1.08
%7
-%29
-%32 -%55
%51

USD /
Varil
68
42
95

1.1.09
% 56

%3

63
63

1.1.06
%8
-%33
%51
%0

De¤iflim
1.1.07
1.1.08
%8
-%28
-%33 -%56
%51

1.1.09
%62

IPE Brent - International Petroleum Exchange
Yakıt Fiyatlar (Güncel ve dönemsel değişmeler ile)
Yak›t Fiyatlar› (‹stanbul)
Yak›t Cinsi

08.06.2009

Art›fl Oran› %
Maliyet
1.1.09
1.1.08
1.1.07
1.1.06 1.1.05
08.06.09 01.01.09 19.01.09 01.01.09 01.01.09 01.01.09 01.01.09 S›ras›
*)

Do¤al Gaz (Sanayi)

(USD / m3)

0,34

0,53

-37

36

66

97

141

0,8

Do¤al Gaz (Konut)

(USD / m3)

0,40

0,59

-32

32

61

92

129

1,0

LNG

(USD / m3)

0,55

0,73

-25

43

46

59

-

1,2

Elektrik

(USD / kWh)

0,71

0,49

44

-50

-21

-17

30

2,1

Fuel Oil (No:6)

(USD / kg)

0,13

0,13

1

41

59

59

59

3,2

Fuel Oil (No: 4)

(USD / kg)

0,97

0,78

23

-44

-19

-19

54

2,7

Motorin

(USD / litre)

1,76

1,58

11

-28

4

6

24

3,3

LPG - Propan (Konut)

(USD / kg)

1,43

1,30

10

-38

-16

-9

18

3,9

* Do¤al Gaz (Konut) Fiyat›: Do¤al gaz›n konutlarda yo¤uflmal› kazanlarda yak›ld›¤›nda yararlan›lan 1000 kcal karfl›l›¤› ›s›n›n
maliyeti 1.0 al›nm›flt›r. Di¤er yak›tlar ayn› koflullarda karfl›laflt›r›lm›flt›r.
* Tüm gaz yak›tlar›n yo¤uflmal› kazan ile kullan›ld›¤› kabul edilmifltir.
* Elektrikle 1000 kcal maliyeti elektrikli ›s›t›c› için al›nm›flt›r, ›s› pompas› uygulamalar›nda kullan›lan cihaz›n COP Sistem/Y›ll›k
de¤erine bak›lmal›d›r.
* Bu tablo yak›tlar›n yaklafl›k iflletme maliyetleri hakk›nda fikir verebilmek için haz›rlanm›flt›r. Otomatik kontrol kullan›m›,
bak›m kalitesi gibi nedenlerle daha uygun maliyetler oluflturulabilir. Yüksek s›cakl›klarda ›s›t›c› ak›flkan gereken sistemler için
verim de¤erleri ayr›ca hesaplanmal›d›r. Bu tabloda daha çok konfor ›s›tmas› esas al›nm›flt›r.
Yazar:
Rüknettin Küçükçal›,
1950 y›l›nda do¤du. 1972 y›l›nda ‹.T.Ü. Makina Fakültesi’nden mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalar›nda mühendis ve flantiye flefi olarak görev yapt›ktan sonra 1975 y›l›nda ISISAN A.fi.’yi kurdu. Halen bu firman›n yöneticisi olarak görev yapmaktad›r.
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TTMD DERG S MAKALE YAZIM ET K KURALLAR:
1. Makaleler; mekanik tesisat m hendisli i uygulamalar ve projelendirme ve hedef kitlenin ilgisini
ekebilece i tahmin edilebilir konulardan se ilmelidir. Ayr ca g ncel al malar ndan faydas
olabilece ine inan lan ve hitap edilen topluluk
taraf ndan incelenmesini istenen konularda, tesisat, sistem, r n veya cihaz tan t m ile benzeri konularda yap l r.
2. Makalelerde yaz ciddiyetine uygun bir dil kullan larak, genel ahlak kurallar dikkate al nmal d r.
Genel ahlak kurallar na ayk r makale ba l klar ,
yaz i erisinde c mleler veya resimler ile foto raflar kullan lamaz.
3. Makalelerde ge erli olan tek dil T rk e dir ve
kullan lan kelimelerin ngilizce, Almanca, talyanca vb. de il, T rk e olmas na zen g sterilmelidir.
4. Makalelerde belirli bir z mre, s n f, ki i veya toplumu olu turan tabakalardan herhangi birini, irket veya irketler toplululu unun menfaati ne
kart lamaz; bu konularda reklam veya propaganda yap lamaz.
5. Makalelerde belirli bir ki i, s n f, topluluk, irket
veya kamu kurulu u ile personeli hedef g sterilemez.
6. zellikle sistem veya cihaz tan t m yap lan makalelerde, kesinlikte r n n (veya sistemin) markas belirtilemedi i gibi; imalat , uygulamac ,
vs. firmalar n tan t m ve reklam da yap lamaz.
7. Makale ba l klar herhangi bir firmaya ait reklam
sloganlar yla ayn olmaz veya benzerlik g steremez.
8. Yay mlanmas teklif edilen makaleler daha nce
herhangi bir dergi veya kitapta yay mlanm olmamal d r.
9. Ayn makale, farkl tarihlerde de olsa, iki defa yay nlanamaz.
10. Makalellerde bilerek veya y nlendirme amac yla
yanl bilgiler verilemez. Makalede anlat lan konu yazar n sorumlulu undad r.
TTMD DERG S M A K A L E YAZIM TEKN K
KURALLARI:
1. Yazar adlar , 50 kelimeyi ge meyecek, zge mi leri ile birlikte sunulmal d r.
2. Makale ile birlikte 100 kelimeyi ge meyecek ekilde, T rk e zeti sunulmal d r.
3. Makale ile birlikte 100 kelimeyi ge meyecek ekilde, ngilizce zeti sunulmal d r.
4. Makaleler tercihen Microsoft Word format nda, 9 punto, tek ara yaz lmal d r.
5. D rd nc makalede belirtildi i gibi yaz lan makaleler, 6 sayfay ge memelidir.
6. Makaleler s rayla a a daki b l mlerden olu mal d r.
¥ Ba l k
¥ Yazar isimleri
¥ zet
¥ ngilizce ba l k
¥ Abstract
¥ Giri
¥ Ana metin
¥ Referanslar
¥ Ekler (e er varsa)
¥ zge mi
7. Makaleler A4 ebad nda yaz c
kt s halinde
mail veya CD ile dernek merkezine ula t r lacaktr.
8. Makalelerle birlikte g rsel d k manlarla (dia, foto raf, resim, grafik, izelge) orjinallerinin sunulmas na zen g sterilmelidir.
9. Makalelerin
ngilizce ve T rk e anahtar
kelimeleri yaz lmal d r.

