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Değerli Meslektaşlarım;
23 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen TTMD’nin X. Dönem Olağan Genel
Kurulu’nda yapılan seçimde şahsıma ve Yönetim Kurulu üyelerimize
göstermiş olduğunuz güvene tekrar teşekkür ederiz.
Önceki dönem Başkan ve Yönetim Kurullarımızın başarılı ve özverili
çalışmaları sonrasında hizmet çıtasının çok yükseldiğinin farkında olarak
güveninize layık olmak için çalışacağız. Bizleri telefonla arayarak, bizzat
ziyaret ederek, faks ve e-mail yollayarak kutlayan ve başarı dileklerini sunan
tüm meslektaşlarımıza, diğer sektörel dernek yönetici ve üyelerine buradan
tekrar şükranlarımızı sunarız.
Aradan geçen 5 aylık sürede yapılan çalışmalarımızı aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz;
• Akdeniz Ülkeleri Tesisat Mühendisleri Dernekleri’nin ortaklaşa
düzenlemekte olduğu ve 3-4 Ekim tarihlerinde TTMD’nin ev sahipliğinde
İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleşecek Uluslararası Akdeniz
İklimlendirme Kongresi CLIMAMED’in hazırlıkları X. Dönemde başlamış
ve Başkanımız Cafer Ünlü ve Değerli hocalarımız Prof. Dr. Ahmet Arısoy
ve Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç önderliğinde Ulusal Organizasyon
Komitesinin diğer üyelerinin de katkılarıyla neredeyse tamamlanmış
durumdadır. Emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi sunarım. TTMD ve
Ülkemiz için son derece önemli olan bu Kongre’ye tüm üyelerimizi davet
eder ve yoğun katılımlarını beklediğimizi belirtiriz.
• PAWEX 2013 Pompa ve Vana Fuarı 2-5 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezinde gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda POMSAD’ın (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği)
yürüttüğü 8’inci Pompa-Vana Kongresinde yer aldık ve bu kongrede
yaptığımız konuşmada yerli üreticilerin dünyadaki diğer rakiplerinin
seviyelerine ulaşması için teşvik edilmesi ve korunması konularında TTMD
olarak girişimlerde bulunduğumuzu belirterek bu hususta POMSAD’ın
yapacağı çalışmalara da destek vereceğimizi ifade ettik.
• Birleşik Krallık (İngiltere) “Refah Fonu” kapsamında yürütmek üzere
TTMD tarafından İngiltere Büyükelçiliği aracılığıyla başvurusunda
bulunulan ‘Decreasing Carbon Emission of Buildings by Capacity Building
of Engineers in three cities (Ankara, Malatya and Samsun)’ adlı projemiz
uygun bulunmuş ve 10 Haziran 2013 tarihinde TTMD Genel Merkez
Ofisi’nde İngiltere Büyükelçiliği Temsilcilerinin de katılımıyla başlatılmıştır.
Birinci İngiltere Projesinin devamı niteliğinde planlanan ve hazırlıkları
tamamlanan bu proje teklifine yönelik tüm çalışmalar, bir önceki projede
olduğu gibi yine hiçbir dış destek alınmadan TTMD’nin profesyonel
kadroları tarafından yapılmıştır. Bu projemizde görev alan ve alacak olan
TTMD Yöneticilerine ve meslektaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar dilerim.
• TTMD tarafından; Tesisat Mühendisliği konusunda çalışan araştırmacı,
tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde
bulunmalarını sağlamak, teknolojik gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını
tartışmak amacıyla iki yılda bir düzenlenmekte olan “Uluslararası Yapıda
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”nun XI’incisinin 8-10 Mayıs 2014
tarihleri arasında “ISK-SODEX 2014 Fuarı” ile eş zamanlı olarak Dünya
Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan “İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlk defa “ISK-SODEX 2014 Fuarı” ile aynı
zamanda ve yerde yapılacak olan Sempozyumun hazırlık çalışmalarını
başlatmış bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili duyuru ve gelişmeleri en kısa
zamanda üyelerimize aktarmaya başlayacağız.
Saygılarımla;

Bahri Türkmen
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

TTMD Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
1.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
1992 yılında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, sıhhi tesisat, yalıtım ve yangın alanlarında Mekanik Tesisat Mühendisliği’nin ve sektörün topluma verdiği hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği -TTMD bugün; tasarımcı, uygulayıcı, öğretim
görevlisi, imalatçı, mümessil ve işletmeci gibi değişik disiplinlerden profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiği, sektörün en büyük sivil
toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaşlarıyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitim ve araştırmaları için gerekli bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, sektördeki bilgi birikimini ve bilgi alışverişini artırarak, daha iyi bina ve tesislerin yapılması
ile ülkemizde güvenli, konforlu, sağlıklı, enerjiyi verimli kullanan ve çevreyi
koruyan yaşam alanları yaratmayı amaçlamaktadır. TTMD bu doğrultuda; kamu kurum ve kuruluşları, sanayi, üniversite, araştırma kurumları ve diğer meslek ve uzmanlık grupları ile dayanışma ve eşgüdüm
içinde pek çok çalışma gerçekleştirmektedir.
TTMD, uluslararası platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil
ederken, ayrıca yurtdışı meslek örgütleri ile temaslarını sürdürerek
sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemekte ve üyelerine
iletmektedir.
TTMD, sürekli olarak düzenlediği seminer ve kursların yanında sempozyum
ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doğru ve
çağdaş bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitapları yayınlamakta, “Uygulama Kuralları”nı koymakta, mesleği uygularken ülkenin gelişimine katkıda bulunmak yönünde, tüzüğünde yazılı hususlar çerçevesinde çalışmalar yaparak, kamuya yararlı sonuçlar alınmasına katkıda
bulunmaktadır.

Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları,
projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik
konulardan seçilmelidir.
2.
Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak
kurallarına riayet edilmelidir.
3.
Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk
olmadıkça kullanılan kelimelerin yabancı dilde olmamasına
özen gösterilmelidir.
4.
Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler
topluluğunun menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez.
Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz.
5.
Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde,
kesinlikle ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği
gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da
yapılamaz.
6.
Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla
aynı olamaz veya benzerlik göstermez.
7.
Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir
dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8.
Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9.
Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler
verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.

TTMD Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları
1.

Yönetim Kurulu
2.

Bahri Türkmen (Başkan)
Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı)
Birol Eker (Başkan Yardımcısı)
Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı)
Züleyha Özcan (Genel Sekreter)
Fuzuli Topal (Sayman Üye)
Turgay Yay (Üye)
Fatih Öner (Üye)
S. Cevat Tanrıöver (Üye)
Ali Rıza Dağlıoğlu (Üye)
Ufuk Atamtürk (Üye)
Metin Karabacak (Üye)
Özcan Türkbay (Üye)

Temsilcilikler
Ankara
Adana
Antalya
Bursa
Denizli
Eskişehir
İstanbul

Orhan Bağran
Seçkin Gençler
Ayşen Hamamcıoğlu
Cevdet Eşki
Tefik Demirçalı
Eray Önaşçı
Levent Acar

İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Samsun
Zonguldak

Birol Yavuz
Serkan Büyükyıldız
Savaş Demirtaş
Kağan Aydınbelge
Orhan Cazgır
Muzaffer Yılmaz

Geçmiş Dönem Başkanları
Kurucu Onursal Başkan
Celal Okutan		
			
			
			
			
			
			
			
			

I. Dönem - Celal Okutan
II. Dönem - Numan Şahin
III. Dönem - M.Serdar Gürel
IV. Dönem - Ömer Kantaroğlu
V. Dönem - Engin Kenber
VI. Dönem - B.Erdinç Boz
VII. Dönem - Hüseyin Erdem
VIII. Dönem - Abdullah Bilgin
IX. Dönem - Cafer Ünlü
X. Dönem - Gürkan Arı

Uluslararası Üyelikler
		
		

American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

		

Federation of European HVAC Associations

		

Climamed

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Yazar adları, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmişleri ile birlikte
sunulmalıdır.
Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, türkçe
özet sunulmalıdır.
Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, ingilizce
özet sunulmalıdır.
Makaleler tercihen “Microsoft Word” formatında, 9 punto, tek
ara yazılmalıdır.
Makaleler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki
yana yaslanmış olarak ve 1,5 aralıklı yazılmalıdır.
Makale bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf diğerleri
küçük harf olmalıdır.
Makaleler 6 sayfayı geçemez.
Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir.
Dipnot niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak
metnin sonundaki notlar başlığı altında sıralanmalıdır.
Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları
ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar
soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir.
Makaleler sırayla Başlık, Yazar İsimleri, Özet, İngilizce Başlık,
Abstract, Giriş, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eğer
varsa), Özgeçmiş bölümlerinden oluşmalıdır.
Makaleler A4 ebadında yazıcı çıktısı halinde e-posta veya CD
ile dernek merkezi adresine ulaştırılacaktır.
Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoğraf, resim,
grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasına özen gösterilmelidir.
Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazılmalıdır.

Makale Gönderim Adresi
TTMD Genel Merkezi
Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2
Kavaklıdere/Ankara
Tel : 0 312 419 45 71-72
Faks :0 312 419 58 51
Web: www.ttmd.org.tr
E-posta: ttmd@ttmd.org.tr
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TTMD 10. Dönem Olağan
Genel Kurulu Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 10.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2013
tarihinde Ankara Plaza Otel’de üyelerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TTMD 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan ARI’nın yaptığı açılış konuşması ile başlayan
Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerinin karara bağlanması ve Mart 2011-Mart 2013
yıllarına ait faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması ile devam etti.
Gürkan ARI konuşmasında, başkanlığı döneminde
düzenlenen sempozyum, kongre, eğitim ve diğer
organizasyonlarda görev alan ve sorumluluk üstlenenlerin
başarılarına dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür
etti.
Mart 2011-Mart 2013 yılları Dernek ve İktisadi İşletme
Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu
Raporu Genel Kurul’a sunulmasının ardından, Mart
2011-2013 yılı Yönetim Kurulu Çalışmaları, Genel Kurul
tarafından oy birliği ile ibra edildi.
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Ethem ÖZBAKIR’ın
seçildiği kurul toplantısında, kurul üyelerini seçmek üzere
yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak
olan TTMD 11. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu
Üyeleri belirlendi.
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2013-2015 DÖNEMİ TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
(TTMD) YÖNETİM, DENETİM VE ONUR KURULU ÜYELERİ LİSTESİ
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BahriTürkmen (Başkan)
S.Cevat Tanrıöver
Fuzuli Topal
Celalettin Çelik
Turgay Yay
Birol Eker
Züleyha Özcan
Fatih Öner
Hakan Bulgun
Ali Rıza Dağlıoğlu
Ufuk Atamtürk
Metin Karabacak
Özcan Türkbay

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Metin Yazman
Onur Koca
Ender İren
Atilla Kantarman
Orhan Bağran
Ferhat Dön
Ayşen Hamamcıoğlu
Ali Aktaş
Cevdet Ekşi
Sedat Akaryıldız
Nihal Sevindik
Öner Boysan
E. Aybars Özer

Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Aytekin Çakır
2. Murat Gürenli
3. Ramazan Yazgan

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Bora Türkmen
2. İbrahim Çakmanus
3. Aykut Aslan

Onur
1.
2.
3.

Onur
1.
2.
3.

Kurulu Üyeleri (Asıl)
Celal Okutan
Akdeniz Hiçsönmez
Kevork Çilingiroğlu

Kurulu Üyeleri (Yedek)
Erdinç Boz
Engin Kenber
Ömer Kantaroğlu
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TESKON 2013 Gerçekleştirildi

Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi Teskon+Sodeks Fuarı - teskon 2013, “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre,
Ekonomi" ana temasıyla 17-20 Nisan günleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde
düzenlendi.
Kongrenin açılışında MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, Kongre
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt, Hannover Messe Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Demirtaş, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gülden ve
sektör dernekleri adına TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen birer konuşma yaptı. Bahri
Türkmen, tesisatlar vasıtasıyla sağlanacak tasarruf çalışmalarına dünyanın birçok ülkesinde devlet
teşviki sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye`de de enerji tasarrufu çalışmalarının geliştirilmesi
doğrultusunda teşvik uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde toplam 8 sempozyum, 6 seminer, 16 kurs, 1 panel,
4 çalıştay, 2 açılış konferansı ve 2 sabah toplantısı gerçekleştirildi. Kongre ile birlikte paralel
tasarlanan Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilen
TESKON+SODEX Fuarına toplam 1760 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten
temsilcilikleri ile birlikte 144 kuruluş katıldı.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler
sunuldu. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda
uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken,
seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı.
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Kongrede; "Binalarda Enerji Performansı",
"Bina Fiziği", "İç Hava Kalitesi", "Soğutma
Teknolojileri", "Termodinamik ve Tesisat", "Isıl
Konfor", "Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı
Pompaları" ve "Yüksek Performanslı Binalar"
konularında 8 sempozyum gerçekleşti.
"Jeotermal Enerji Sistemleri", "Yangın Tesisatı
Sistemlerinde Yeni Gelişmeler (Metro ve
Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol
Sistemleri)", "Yalıtım", "Su`dan Havaya Enerji
Değişiminde İndüksiyon Cihazları ve Soğuk
Tavan (Chilled Beam) Uygulamaları", "Etkili ve
Verimli Sunum Teknikleri" ve "Etkili Makale/
Bildiri Hazırlama Teknikleri" konularında 6
seminer düzenlendi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi teskon 2013'te
kurslar önemli bir yer tuttu. 16 ana başlıkta
gerçekleştirilen kurslarda şu konu başlıkları ele
alındı:
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"İklimlendirmenin Temel Prensipleri", "İç Hava
Kalitesi Standartları", "Su Şartlandırma", "Mutfak
Havalandırması", "Isı Kaybı/Kazancı Hesabında
Ekserji Bazlı Yeni Yaklaşımlar: Yarının Binalarının
Ekserjetik ve Eksergoekonomik Bakımdan
Optimum Tasarımı", "Binalarda ve Sanayide
Enerji Verimliliği", "Medikal Gaz Tesisatı", "Sistem
Seçimi", "HAP (Hourly Analysis Program)",
"Akustik Tasarım", "Hastane Hijyenik Alanlar
Proje Hazırlama Esasları", "Temel ve Uygulamalı
Psikrometri", "Soğutma Sistemleri, Hesapları
ve Modellemesi", "VAV Sistemlerinin Seçimi
ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu",
"Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye
Alma İşlemleri", "Soğuk Depo İşletmesi" ve
"Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza
Bulma Teknikleri".
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İSİB Çalıştayı Yapıldı
İklimlendirme Sektörü’nün 2023 İhracat Strateji ve Eylem Planı konulu düzenlenen 2. İSİB Çalıştayı,
“Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli merkez/yerel sürecin ve yönetim yapısının tasarımı”
konusu ile Çeşme'de gerçekleşti.
1.
İklimlendirme
Sektör
Çalıştayı, 29 Kasım - 2 Aralık
2012 tarihlerinde Antalya'da
yapılmıştı.
Bu
çalıştayın
çıktılarının bir araya getirildiği
4
adet
dar
kapsamlı
çalıştay
gerçekleştirilip
sonrasında 33 temel proje
belirlenmişti.
Çeşme
2.
İSİB Çalıştayı’nda sektör
firmaları,
akademisyenler,
öğrenciler, kamu kurum/
kuruluşları,
TÜBİTAK,
mekanik taahhüt firmaları,
sektörel basın gibi tüm
sektör bileşenleri bir araya
geldi. Çalıştayda daha önce
belirlenen 33 temel proje
arasından önceliklendirilen
20 adet Sektörel Gelişim ve Değişim Projesi toplam 13 grupta masaya yatırılarak yol haritaları ve
önümüzdeki dönemde proje çalışmalarını takip edecek proje ekipleri ile moderatörleri belirlendi.
Ekipler iki gün içinde çalışmalarını yaptı.
Masa moderatörleri ikinci
çalışma
günü
sonunda,
çalışma
raporlarının
sunumlarını yaptı. Sırayla
konuşma yapan moderatörler;
Uğur Otoran, Aylin Gel, Emrah
Deniz, Hüseyin Bulgurcu,
Hasan
Heperkan,
Murat
Bakanay, Metin Akdaş, Ömer
Barlas,
Turhan
Karakaya,
Ertuğrul Şen, Macit Toksoy,
Bahadırhan Tari, Naci Şahin.
İki gün süren çalıştayın
ardından 3. Gün (17 Nisan) ise
katılımcılarla birlikte İzmir’de
17-20 Nisan 2013 tarihlerinde
gerçekleştirilen
11.
Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi
ve Teskon+Sodex Fuarı ziyaret
edildi.
Fuarda
Birliğimiz
yetkilileri
tarafından
üye
firmalarımızla standlarında görüşmeler yapıldı ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi verildi.
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Geleceğin HVAC ve Bina Tasarımında
Yenilikçi Fikirler Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, İzocam ve İTÜ Makina Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen
“Geleceğin HVAC ve Bina Tasarımında Yenilikçi Fikirler” (From Idea To Innovation, Practicing
Future in HVAC and Building Design)
başlıklı bir seminer 5 Nisan 2013
tarihinde İTÜ Gümüşsuyu Makina
Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri
Türkmen konuşmacı olarak katıldığı
toplantıda yurtiçi ve yurtdışından
sektör temsilcileri ve akademisyenler
bir
araya
geldi.
Seminerde,
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
kapsamında desteklenen, “Holistic
Energy Efficient Retrofitting of
Residential
Buildings,
(HERB)
“Konutların Yüksek Enerji Verimliliği
Sağlayacak
Şekilde
Bütünsel
Olarak İyileştirilmesi” projesinin
ortak kurumlarından bilim adamları
tecrübelerini paylaştı.
TTMD Başkanı Bahri Türkmen konuşmasında TTMD’nin faaliyetleri ve enerjiyle ilgili yürüttüğü
projelerden bahsederek halen sürdürülmekte olan AB 7. Çerçeve Programı projeleri ile ilgili
gelişme ve yenilikçiliğe katkıda bulunulduğunu belirtti.
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CLIMAMED’13 Tanıtım Çalışmaları
Sürüyor

Uluslararası Akdeniz İklimlendirme Kongresi CLIMAMED’13 ‘ün tanıtım çalışmaları yoğun bir
şekilde sürdürülüyor. Akdeniz Ülkeleri Tesisat Mühendisleri Dernekleri(ATECYR-İspanya, APIRACPortekiz, AICARR-İtalya, AICVF-Fransa, TTMD-Türkiye)’nin ortaklaşa düzenlediği ve TTMD’nin ev
sahipliğinde 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Kongre ile ilgili olarak ICCI 2013
– 19.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda tanıtım yapıldı.
24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ICCI 2013’te Climamed
Kongresi’ne ait duyuru broşürleri dağıtılırken, Kongre hakkında Fuar katılımcılarına bilgi verildi.

Zamana Göre Kendimizi Yönetmek
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Ankara İl Temsilciliği tarafından
düzenlenen “Zamana Göre Kendimizi
Yönetmek” konulu eğitim semineri
9 Mart 2013 tarihinde Ankara Plaza
Otel’de
gerçekleştirildi.
Oturum
başkanlığını
Fatma
Çölaşan’ın
yürüttüğü seminere Ali İsmet Koçak
konuşmacı olarak katıldı.
Seminere zamanın tanımını yaparak
başlayan Koçak, zamanın herkes
için eşit, uzatılamaz, durdurulamaz,
yeniden
başlatılamaz,
geri
getirilemez, biriktirilemez, üretilemez
ve çoğaltılamaz olduğunu söyleyerek;
sorunun zamanda değil, zamanı
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kullanma şeklimizde olduğunu belirtti. Ne kadar vaktimiz olduğuna değil, sahip olduğumuz
zamanda neler yaptığımıza dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çeken konuşmacı, zamanı değil
ancak kendimiziyönetebileceğimizin altını çizdi.
Zaman algısı, zamanı kullanmak, acillik gibi konu başlıkları altında bilgiler veren Ali İsmet
Koçak, daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer sonunda oturum başkanı ve
konuşmacıya TTMD Ankara İl Temsilciliği tarafından teşekkür belgesi verildi.

Otel, İş Merkezi Gibi Yapılarda Isıtma
Desteği ve Sıcak Su Elde Edilmesinde
Solar Uygulamalar Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen “Otel, İş Merkezi
Gibi Yapılarda Isıtma Desteği ve Sıcak Su Elde Edilmesinde Solar Uygulamalar” konulu eğitim
semineri 30 Mart 2013 tarihinde İTÜ Makina Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını
Devrim Atalay’ın yürüttüğü seminere Canbulat Aydın ve Şahin Özkan konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin ilk bölümünde bir sunum yapan Canbulat Aydın, Türkiye’de enerji tüketim verilerine
değinerek dünyada güneş enerjisi kullanım oranlarını, Ab iklim ve enerji politikaları hakkında bilgi
verdi. Türkiye’deki güneş enerjisi pazarının az olmadığını ancak verimliliğin tartışılır olduğunu
söyleyen Aydın, ülkemizde yıllık güneş enerjisi ışınım değerlerine dikkat çekerek güneş enerjisinin
avantajlarını anlattı. Canbulat Aydın, kolektör verimleri, eğimleri ve yönleri, kolektör arası mesafeler
hakkında teknik bilgiler verdi.
İkinci bölümde konuşan Şahin Özkan, sistem çalışma prensibini anlatarak montaj öncesi yer tespiti,
genleşme tankı, emniyet valfi ve ventilleri gibi konularda açıklamalarda bulundu. Dinleyicilerden
gelen soruların yanıtlandığı son bölümün ardından seminer İstanbul Temsilcisi Göksel Duyum’un
oturum başkanı ve konuşmacılara teşekkürüyle son buldu.
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TTMD Carrier Hap Kursları
Devam Ediyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata geçirilen Carrier HAP –
Isı Kazancı ve Sistem Tasarım Programı kursu TTMD İstanbul Temsilciliği’nde verilmeye devam
ediyor. 21-24 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleşen 32. Kursta, 8 katılımcı daha eğitim alırken,
kursun eğitimi Fatma Akım ve Erkan Özçivi tarafından verildi.
4 gün süren eğitimde katılımcılara program hakkında genel bilgi, program terminolojisi, program
hesaplama metodu, proje detayları, ekipman seçimi gibi konuların yanı sıra; ASHRAE standartları,
mahal iç ve dış yük girdileri, sistem tasarımları, hava sistem tasarımları eğitmenler tarafından
detaylı olarak anlatıldı. Seçilen sisteme göre değişen program girdileri irdelendi. Carrier Eğitim
Kursuna katılanlara TTMD İstanbul Temsilciliği tarafından sertifika verildi.
Carrier Hap Basic Programının bir üst versiyonu olan Advanced kursunun ikincisi 1-2 Mart 2013
tarihlerinde gerçekleştirildi. Sadece, TTMD’nin verdiği basic eğitimlerini almış kişilerin katılabildiği
Advanced kursun eğitimi Levent Acar ve Mustafa Kemal Sevindir tarafından verildi.

TTMD Ankara 3. Bowling Turnuvası
Düzenlendi

TTMD Ankara Temsilciliği tarafından organize edilen “TTMD Ankara 5.Bowling Turnuvası” 7 Mart
2013 tarihinde Kent Park Rollingball Eğlence Merkezi’nde yapıldı. Tesisat Sektöründen yoğun ilgi
gören ve dört kişilik gruplardan oluşan 18 takımın katıldığı bu turnuvada, katılımcılar sosyal bir
faaliyet ile keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Turnuvada derece giren takımlar şöyle:
TTMD V. BOWLİNG TURNUVASI 1. si ALARKO BYS (Savaş Barut, Samet Uslu, Bülent Uzun,
Yeşim Barut) TTMD V. BOWLİNG TURNUVASI 2. si ÜNTES(Atilla Çınar, Serhat Baysal, Safa
Ayhan, Sonay Kolbaşı) TTMD V. BOWLİNG TURNUVASI 3.sü ALARKO GÜCÜ (Ogün Okur, Onur
Seçen, Ömer Üçüncü, Selin Yıldırım)

Gıda Muhafaza ve
Şoklama Sistemlerinde
Paslanmaz Borulu
Amonyak ve Glikol Soğutucuları

- Paslanmaz Borulu
- Sıcak Galvanizli Uygulamaya Göre
Hafiftir ve Az Yer Kaplar
- Yüksek Enerji Verimliliği
- Doğal Soğutucu Akışkan
- Endüstriyel Kaset Yapısı

Merkez / Fabrika:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak No:10
X-11 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com
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Ersin Gürdal
Murat Çakan: Ersin Bey öncelikle davetimizi
kabul ettiğiniz için teşekkürler. Bize biraz
nerede doğduğunuzdan, ailenizden bahseder
misiniz?
Ersin Gürdal: 1935 yılında Zonguldak’ta
doğdum. İlk, orta ve lise tahsilim orada yaptım.
İlk okulu Gazi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi de
Mehmet Çelikel Lisesi’nde. Bizim zamanımızda
lise 4 seneye çıkmıştı, Altıncı seneye kadar
Çelikel Lisesi’ndeydim. Yedinci seneyi İstanbul
Kabataş Erkek Lisesi’nde okudum, oradan
mezun oldum. Kabataş Lisesi mezunuyum ve
mezun olduğum yıl 1952-53 öğrenim yılıydı.
Teknik Üniversite giriş imtihanlarına girdim.
Mühendis olmak istiyoruz ya, kazanamazsam
diye İstanbul Üniversitesi’nin Matematik
Bilimdalı’na da müracaat ettim. Bir antreman
yapayım oranın da imtihanına gireyim diye fakat
orası imtihansız alıyordu. Onun için imtihana
girmeye gerek kalmadı. Teknik Üniversite’de
birinci sınıfı
Maden Fakültesi’nde okudum.
Ben aynı zamanda Zonguldaklı olduğum için
Maden Fakültesi'nde okumayı bir fırsat kabul
ettim ve o sene staj yeri olarak maden stajları
içerisinde Zonguldak’ı, kömür ocaklarını tercih
ettim. Memleketim çünkü. Herkesin tercih
ettiği bir yer değildi ,çünkü deniz seviyesinden

300 m aşağılara iniyorsunuz yani.
M.Ç. Çalışma şartları çok zor.
E.G. Zonguldak maden ocaklarında 3 aylık bir
stajım oldu. Öğretici bir staj oldu. Bir dahaki
sene, esas girmek istediğim yer olan Makine
Fakültesi'ne girebilmek için tekrar imtihanlara
girdim. MakinaFakültesi'ni kazanarak, yatay
geçiş yaparak Makina Fakültesi'ne geçtim. Ve
mezun olana kadar da Gümüşsuyu binasında
eğitim gördük.
M.Ç. Yatılı olarak okudunuz değil mi? Burada
yurtta kaldınız?
E.G. Hayır burada babam bir ev almıştı. Kız
kardeşimi de burada bir liseye verdik. Ben de
Kabataş’a girdim. Ben Kabataş’ta yatılıydım.
Teknik Üniversite’deyken Fatih’teki evimizden
gelip gidiyordum.
M.Ç. Aileniz İstanbul’daydı yani?
E.G. İstanbul’a taşındı. Taşınırken annem,
babam, kız kardeşim, ben, babaannem. Ailenin
bir kolu orada kaldı.
M.Ç. Fatih’teydiniz burada?
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E.G. Fatih’teydik evet. Üniversitedeyken ben,
bizim zamanımızda opsiyonlar vardı. Kuvvet
makinaları, prodüksiyon yani üretim demek
olan ,tekstil makinaları ve ısı tekniği vardı.
Arkadaşların çoğu kuvvet makinaları’nı tercih
ediyorlardı. Dediğim gibi herkesin hayalinde
motor, otomobil gibi, ileri teknolojiler Türkiye’ye
bu sanayiyi kazandırmak isteyen arkadaşlar
vardı. Bende de aynı şey vardı, ama ben imalatı
tercih ettim. Teknoloji kürsüsünde diploma
travayı yaptım. Burada da güzel anılarım vardır.
Diploma travayını rahmetli Prof.Dr. Muzaffer
Sağışman’dan aldım ve ilk çalışma yerim
Gümüş Motor Fabrikası’dır. Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’ın kurduğu. O zamanlar Doçent idi ve
bizim motor projelerimizi kontrole geliyordu
ve sempatimizi kazanmış bir insandı. Birkaç
arkadaş o fabrikada, onun yardımcıları olarak,
genç bir kadro olarak göreve başladık.
M.Ç. Necmettin Hoca için çok detaycıydı derler,
bir fiziksel problemi açıklarken onu ta başından
ele alır uzun süre onu açıklardı derler, doğru
mudur bu gözlem?
E.G. Muhakkak öyleydi ,ama ben onu motor
proje kontrollerinde gördüm. Bir de fabrikadaki
yaşamımızda.
M.Ç. Fabrika neredeydi?
E.G. Fabrika şimdi Gaziosmanpaşa denilen
semtteydi. Eskiden oraya Taşlıtarla derlerdi.
Yollar hakikaten taşlıydı ve biz otobüslerle
değil, kamyonlarla gidip gelirdik taşlı yolların
üzerinde sarsılarak. Gümüş Motor’un karşısında
ufak bir dökümhane vardı. Başka hiç tesis yoktu.
Bir de orada bir yol çatallaşması olur, orada
Bereç Pil Fabrikası vardı. Eskiden meşhur bir
pil markasıydı o. Başka hiçbir tesis yoktu. Yani
ne konut yerleşim bölgesi ne fabrikalar vardı.
Hepsi sonradan yavaş yavaş oldu.
M.Ç. Peki Gümüş Motor’da ne tip motorlar
üretiliyordu?
E.G. Gümüş Motor’da benim bulunduğum
zamanda 6 ve 9 beygirlik tek silindirli stasyoner
tip motor üretiliyordu. Tabi bu motor niçin
üretiliyordu, bir de derin kuyu pompaları
imalatımız vardı. Derin kuyu pompalarımızla
beraber çiftçilere falan satabilmek için, ziraate
gitmek üzere. O gayede motorlardı. Sular
idaresi falan bu motorlara talip oluyordu.
M.Ç. Mezun olmanızın hemen ardından, Gümüş
Motor’da çalışmaya başladınız ve döküm
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ağırlıklı çalışmaya başladınız.
E.G. Dökümhanede evet.
M.Ç. Sonra ne oldu, çünkü sizi tanıdığımız
sektör farklı konuştuğumuzdan.
E.G. Sonra 27 Mayıs devrimi oldu. Devrimden
sonra
askere
gitmem
gerekti
çünkü
arkadaşlarım gidiyorlardı ve bende biraz
gecikme olduğu kanaatindeydim. Bir de
dökümhanede çalışmam, teknoloji kürsüsüyle
çeşitli mesai yapmam, diplomamı oradan
almam beni döküme karşı, bilhassa o zamanlar
Türkiye’de olmayan bir imalat, sferodöküm
imalatına karşı bir yönlendirme oluyordu. Ordu
donatım fabrikalarından birine gidersem bir
dökümhaneye talip olurum ve kendimi orada
geliştiririm diye düşünüyordum fakat öyle
olmadı. Askerlikte istediğiniz gibi olmuyor,
topçu okulunda eğitimimi yaptım. Ondan
sonra müstahkem mevki topçusu oldum. Fakat
orada da topçuluk yapmadım, beni inşaat
dairesine aldılar. Orada değişik bir muhite
girdim. Çalışan kadro, mimarlar, mühendisler,
elektrik-inşaat mühendisi, teknisyenler ve
inşaat yapan müteahhitlerdi. Ve tabi kontrol
mühendisiydik orada, hem kontrol mühendisi
hem de şantiye kontrolü. Karşımızda inşaat
müteahhitleri, tesisat müteahhitleri, geniş bir
teknik yelpaze ile karşılaştım.
M.Ç. Döküm sektörüne nazaran aslında
çok daha renkli, daha dinamik bir yapıyla
karşılaştınız herhalde?
E.G. Evet evet. Bir de ben ısı tekniğini
hayalimden geçirmezken orada bunun da
mühim bir mühendislik branşı olduğunu ve
Türkiye’de gelişmeye ihtiyacı olan bir konu
olduğunu gördüm.
M.Ç. Askerlik bitti, ama siz hala sektörde
kaldınız, o nasıl oldu?
E.G. İnşaat dairesinde çalışırken evvela projeler
gelirdi oraya kontrole. Projeler çok kalitesiz
geliyordu. Bende projeye karşı bir merak
başladı. Bir de onların içerisinde, diğerlerinden
farklı, daha kaliteli projeler de geliyordu.
Altındaki
imzaya
bakıyordum,
Kevork
Çilingiroğlu yazıyordu. O zaman yeni başlamış
o da. Ve bize projeleri ona yaptıran da onun
bir sınıf arkadaşı. Bizim de çok takdir ettiğimiz
ve işini iyi yapan bir tesisat müteahhidi
ağabeyimizdi. Bende projeye karşı, bir şey,
yani bunu iyi yapmak lazım diye bir kanaat
ve ilgi başladı. Ve bazı Deniz Kuvvetleri’nin
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projelerini de kendim orada yapmaya gayret
ettim. Yani emanet usulüyle yapılanları. O
askerlik hizmetinde, Anuştekin Bey ile tanışma
fırsatı buldum, Kevork Beyi tanıdım. Bizim
eski efsane imalatçılardan Sunguroğlu, kazan
imalatçısı. Sunguroğlu’ndan gelen projeler de
daha farklıydı. Onlar Alman normlarına uyan
projeler yapıyorlardı. Mesela diğer firmalar
literatüre bakarak, Dubbel’ler vardı o zaman,
Dubbel’ler diye bir teknik kitaplar vardı. Halbuki
Sunguroğlu’ndan Alman normlarına göre
projeler gelirdi ve ben her ikisini karşılaştırdığım
zaman farklılıkları görürdüm. Kuzey Deniz
Saha Kumandanlığı’ndaki inşaat dairesinde
kontrol mühendisi olarak yedek subay kontrol
mühendisi olarak çalışırken Heybeli Ada, Yassı
Ada, Boğazlarda Seyir ve Hidrografi dairesi ,
Boğazlar müstahkam mevkii’ndeki binalar,
Kasımpaşa’da yeni yapılmakta olan kışla. Yassı
Ada Mahkemeleri yeni bitmişti oradaki onarım,
kontrol ve tespit işleri, hesap işleri ,çok geniş bir
sahada koşturarak çalışmak durumundaydım.
Ama bundan zevk alıyordum. Mesleğe iyice
girdim, giriyordum yani. Ve benim yeni yolum
belli olmuştu.
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gittim.
M.Ç. Hangi yılda gittiniz?

M.Ç. Bu arada bir Almanya’ya gidiş var
yanılmıyorsam?
E.G. Bir ağabeyimiz bana projeci olmak
istiyorsan git bunu yerinde öğren Almanya’da
öğren diye bir yöneltme oldu ve ben
Almanya’ya gitmeyi kafama koydum ,fakat
o sırada da memleketim olan Zonguldak’ta,
oraya çok yakın olan Karadeniz’ Ereğlisi’nde
Demir Çelik fabrikaları kuruluyor, Ereğli’de.
Mühim bir iş sahası açılıyor ve oraya doğru
bir akın var. Aile ve çevreden de bir baskı
geliyor, “Gel burada işe gir, istikbal burada
diye”. Ben Gümüş Motor’da yabancı dilden
çok sıkıntı çektim, bir literatür yoktu doğru
dürüst. Almanca kitapları çözmeye çalışırken
gece yarılarına kadar ne sıkıntı çektim kendim
biliyorum. Almanca öğrenmeliydim. Ve ikilem
arasında Almanya’ya gitmeye karar verdim.
Demirçelik fabrikasında belki iyi imkanlar
olabilirdi ama, içimden geçen şeyleri tahakkuk
ettirebilmek için bir yabancı dile çok iyi hakim
olmak gerektiği kanaati ve bizim Teknik
Üniversite’deki hocalarımız, burada uygulanan
eğitim sistemi tamamen DIN normlarına,
Alman Literatürü’ne ve Almanya’dan yetişmiş
hocalarda okuduk biz, beni o tarafa yöneltti.
Oraya gitmek de hemen kolay değil, ben onun
üzerine Deniz Kuvvetleri’ndeki şantiyelerimi
bitirmek için bir sene sivil olarak kaldım aynı
yerde ve bitirdim. Ondan sonra Almanya’ya

E.G. Almanya’ya gidişim 1963. Orada Goethe
Enstitüsü’nün kurslarına devam ettim. İş aradım,
iş buldum geldim, orada oturma ve çalışma
müsaadelerimi hallettim ve gittim ilk olarak bir
ısıtma firmasında başladım. O ısıtma firmasında
otomatik kontrol denilen bir olayın içine girdik.
Eski binaların modernize edilmesi. Döşemeden
yani bildiğimiz döşeme ısıtması değil de şu
süpürgeliklere konvektörler koyuyorsunuz ve
bunları çok çabuk monte edebiliyorsunuz. Eski
evlere, eski villalara bunları çok çabuk monte
ederek ısıtma tesisatı kurabiliyorsunuz. Bir de
yüzme havuzları konusuna girdim o firmada.
Doğalgaz Almanya’da yeni gelişiyordu ve
Rusya’dan geliyordu. Hem doğalgaz, hem de
motorin yakabilen kat kaloriferleri konularına
girdim. Bu arada nispeten orta büyüklükte
projeler de yaptırıyorlardı. Bir sene kadar bu
firmada çalıştıktan sonra bana öğüt verdiler,
dediler ki: “siz Almanya’ya proje konusunda
ilerlemeye geldiğinize göre büyük projeleri
ancak bir proje bürosunda yapabilirsiniz”.
Bunun üzerine ben proje bürolarında yer
aradım. Bir Avusturyalı mühendisle anlaştım ve
o büroda 3 sene kadar çalıştım ve hakikaten
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gittikçe bana daha büyük projeler verdiler.
Orada artık biraz toplu konutlara büyük iş
merkezleri, fakat şimdiki anladığımız gibi
iş merkezleri tabi o zaman Almanya’da da
yoktu, yönetim binaları, laboratuvar gibi
projelere girdik. Orada eksik kalan bir tarafım
vardı onu hissettim. Klima çok yapmıyorduk,
havalandırma ve klima. Yaptık ama, ve oradan
sonra bir kilima firmasına geçtim yine Münih’te.
Bir İsveç firmasının Almanya’daki teşkilatının
Münih Bölge Müdürlüğü idi. “Svenska Flaekt,
Almanca ismi de SF Luft-und Waermetechnik
GmbH ( Havalandırma ve Isıtma tekniği).
Orada iki sene sadece havalandırma ve klima.
Bu sefer yüksek binalara başladık, üniversite
yapılarına başladık. Klima havalandırma
konusunda hem uygulama projeleri yapıyoruz
hem de yaptığımız projelerin malzemelerini
sipariş ediyoruz, hem de şantiyeleri kontrol
ediyoruz. Orada yaptığım mühim projelerden
bir tanesi Regensburg Üniversitesi idi. Bir
evvelki büroda da yaptığım mühim projelerden
biri , Osram Araştırma ve Laboratuvar binası
idi. Bunlar benim için güzel deneyimler oldu.
O referanslarla, evliydim bu arada, eşimle
beraber Türkiye’ye göç ettik.
M.Ç. 1970 senesinde değil mi? 6 sene kaldığınızı
söylemiştiniz.
E.G. 6 buçuk sene kaldık, 1970’te, buna göç
diyorlardı bu kadar uzun kalınca. Geldiğim
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zaman, yerleştik. Yeni evli olduğumuz için
tabi anne baba yanına yerleştik. İş arıyorum, iş
yok. Elimde referanslarım var. Alarko, Tokar,
Sungurlar gibi büyük firmaları, beni tanıyan
bir ağabeyimiz beni onlarla tanıştırdı. Bu
büyük firmaların kurucularıyla tanıştım ,fakat
Türkiye’ye döndüğümüz sene ekonomide bir
durgunluk vardı. Bir devalüasyon olmuştu,
dolar 7 buçuk liradan 15 liraya çıkmıştı. İşletme
vergisi diye bir ek vergi konmuş, piyasalarda
bir durgunluk ve benim referanslarım benim
pek işeme yarar görünmüyordu. Sadece
Sungurlardan, Sabahattin Sunguroğlu, bana:
“Dalaman’da bir
elektrik santralı
kazanı
kuruyoruz, Steinmüller su borulu kazan, oraya
istersen gönderebilirim. Alman firması var
orada. Bu imkan var” dedi. Şimdi düşündüm
oraya gideceğim yine, çöl gibi bir yerde, şimdi
öyle değil tabi oralar, havalimanı falan yok.
Bir Steinmüller kazan kurulacak, sonra ne
yapacağım piyasayı tanımıyorum. Ben proje
yapmak istiyorum. O firmayla da beraber artık
Afrika mı, Libya’ya mı gidersin, yani tam bir yol
ayrımındayken, oraya gitmeye sıcak bakmadım.
Bir taraftan iş arıyorum, gazete ilanlarına
bakıyorum. Küçük bir ilanda, “iyi almanca
bilen elektrik mühendisi aranıyor”. Dedim
belki bir makina mühendisine de ihtiyaçları
vardır. Telefon ettim, “buyurun gelin” dediler.
Ataköy’de oturmakta olduğumuz baba evinin
şöyle 200-250 m ilerisinde bir adres, bize
çok yakın. Gittim oradaki binalardan birinin,
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1.kısımda, zemin katında kapıda küçük bir
köprü amblemi yapıştırmışlar. Bir isim falan
hiçbir şey yazmıyor. Zili çaldım, içeri girdim.
İçeride şöyle 10-12 kişilik bir kadro proje
yapıyor ve gayet modern, tertemiz, disiplinli
bir büro. Oranın yöneticileriyle tanıştım. Bunlar
Türkiye’ye, Türk Hava Yolları’na uçak bakım
üssü projesi yapmak için gelmişler. Yeşilköy
Havalimanı’na giderseniz, orada şimdiki en
büyük hangar değil, onun yanında büyük bir
hangar vardır. 6 tane DC-9 uçağının bakımını
yapmak için kurulmuş
bir hangar. Onun
arkasında bakım atölyeleri, laboratuvarlar,
motor atölyeleri, ofisler var. Tabi o sahada yer
hizmetlerini yapmak için bir otobüs bakım ve
tamir tesisleri var. Uçaklara yemek servisleri
yapmak için catering binası var. Ve tüm bunlara
hitap eden de tabi bir kazan dairesi kurulması
lazım, böyle bir kompleks. Ve bu proje o sıralar
İstanbul’da yapılmış olan, Taksim’deki şimdi
Ceylan Intercontinental olan eski Sheraton
Oteli ve Taksim’de yine şimdi The Marmara
olan, o zaman İntercontinental olan iki otelden
sonra yapılmakta 3. Cü büyük proje gözüyle
bakılıyordu buna. Bunlar konuşulurken tabi
Cumhuriyet tarihindeki o büyük tekstil
fabrikaları, şeker fabrikaları onlar Cumhuriyet
dönemi ninfabrikalarıydı. Bunlar yeni modern
çağın binaları ve yapıları, fabrika değil henüz.
Ben böylece 3 cü büyük projenin içine girmiş
oldum.
M.Ç : Bu şirket nereden geliyordu.
E.G : Alman firmasıydı, Phlipp Holzmann.
Vaktiyle Türkiye’de Haydarpaşa
Tren
İstasyonu Binası’nı onlar yapmışlar. Samsun
Limanı Tesisleri’ni yapmışlar. İnşaat işi olarak
bunları yapmışlar, proje de tabi. 3.defa olarak
Türkiye’ye gelmişlerdi. Bu Türk Hava Yolları’nın
Uçak Bakım Üssü işi için. Evveliyatları böyleydi,
bu şirket uzun yıllar yaşadı ve bir vakıftı en
son. Almanya’nın Milli Firmaları’ndan biri
haline geldi ve yaşayabilmesi için de Alman
devletinden devamlı destek gördü. Sonunda
ekonomik şartlara dayanamayıp kapandı, bu
firmayla çalışma şansım oldu.
Evvela avan
projeyi yaptık. Onların bürosunda hazırladım
avan projeyi. Ondan sonra tatbikat projesine
sıra geldi. Tatbikat projesini, dediler ki “bunu
sen bize taahhüt et” yani, fiyatını, personel
alışını. Orada da personeli ben kurmuştum
ama bu sefer kendi sorumluluğumda. Böyle
bir işe hiç girmemiştim. Bunun üzerine bir
taahhütte bulundum belirli bir fiyata , fakat
şöyle, hem kendimin hem de personelimin
maaşlarını onlar ödeyecekler. Personel onların
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kadrosunda ama ben işin maliyetinden sorumlu
olacağım. Ve onu da Allah’a şükür zamanında
bitirdik. İhale dosyalarını da hazırladık ve
ihaleye çıkardık.
Bunları yaptık. İhaleye
çıkarınca, hatırlıyorum inşaat işlerini o zaman
tanınmış bir inşaat firması vardı o aldı, Arı
İnşaat. Tesisatı da komple Alarko yüklendi. Biz
de idareye müşavirlik yaptık . Tabi, bu proje,
benim Türk Hava Yolları’yla ve Hava Meydanları
İşletme Müdürlüğü’yle bir yakınlaşmamı temin
etti. Bunun peşinden ben kah idareden, kah
müteahhitlerden, kah Türk Hava Yolları’ndan
devamlı işler aldım. Hava meydanlarında,
muhabere binası, sosyal tesisler derken, şimdiki
İç Hatlar Terminali, o zaman Dış Hatlar Terminali
olarak yapıldı. Mimarı Dr.Hayati Tabanlıoğlu,
Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı. Onunla
beraber yaptık bunu. Yalnız yurt dışından yine
bir uzman firma geldi. Yani konsept projeleri
Hayati Beyin, uygulama projelerini yapmak için
yurtdışından Hollanda firması geldi, NACONetherlands Airport Consultants , Türkiye’den
de Bimkal.
NACO-BİMKAL
Müşterek
Teşebbüs Ortaklığı olarak. Ben Bimkal’dan
proje hizmetlerini aldım, mekanik tesisat. Tabi
evvelce yaptığımız işin daima etkisi oluyor bir
sonraki işi almakta,referans oluyor. Orayı da
bitirdik. Onun kontrolünü, Taksim’de İstanbul
Büyük Yapılar Projeleri
Bölge Müdürlüğü
vardı, başında Y. Mimar Dr. Hayati Tabanlıoğlu.
Projenin müellifi de o, AKM’nin de mimarı o. Ve
o dairenin kontrolü altında projeleri bitirdik.
M.Ç: Bu belediyeye bağlı bir bina mıydı?
E.G. :Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı idi. Ve çok
güzel bir tesis oldu. Şunu söyleyeyim, gerek o
ilk yaptığımız Uçak Bakım Üssü Tesisleri ,gerek
Terminal, şimdiki İç Hatlar Terminali ,henüz
daha Türkiye dışarıya daha tam açılmış değildi
ve bu binalarda kullanılan malzemenin, %80’i
Türkiye’de imal edilen malzeme idi. Çok özel
istekle, şartname yazarak mesela Uçak Bakım
Üssü ‘nde kazanların brülorlerini ve sferodöküm
armatürleri ve otomatik kontrolleri ithal ettik.
Terminalde de yine aynı şekilde, aşağı yukarı
aynı kalemleri bunun paralelinde sınırlı ithalat
ve yerli malzeme ile çalışıldı. O sırada artık
işler gelişiyor, ben fabrika işleri yapıyorum,
büro çalışıyor bir taraftan. Havalimanından
henüz kopmamak için devam ediyorum. Genel
Müdürlük Binası, Şişli’de benim büromun
karşısındaydı, sonra Yeşilköy’e büyük bir bina
yaptılar. Oraya da danışman olarak çağırdılar.
Orada da yine Türk Hava Yolları ile işim devam
etti.

23

TTMD Mart Nisan 2013
M.Ç. : Pardon siz bu Alman firmasından
bahsettiniz, oradan ayrılıp kendi şirketinizi
kurdunuz değil mi? Yani Şişli’de bulunan binada
siz kendi şirketinizi kurmuştunuz?
E.G. : Şişli’de bulunan binada kurmadım.
Fatih’te kurdum.
M.Ç. : Sonra Şişli’ye geçtiniz.
E.G. : Yok, sonra Aksaray’daydım.
Yani
hava meydanlarından hiç kopmadım. Bu
hava
meydanlarından
kopmamak
bana
Antalya Havalimanı’ndaki mevcut terminalin
büyütülmesi işini getirdi. Ama şimdi orada
hava meydanları terminali çoğaldı. Yani ilk
yapılan, iç ve dış hatlar terminalinin projesi
geldi.Bir de devletten ihale kolay çıkmıyordu,
onun formülünü de böyle devlet ortaklığı
gibi olan anonim şirketler kuruluyordu. İmar
Limited ,mesela Yeşilköy Terminal Binası,
İstanbul İmar Limited Şirketi’nden alınan bir
işti. Antalya Terminal Binası, Antalya İmar
Limited Şirketi’nden geldi bize, onlar daha kolay
projeci seçebiliyorlardı. Onu da alnımızın akıyla
bitirdik. O arada Türkmenistan’da Aşkabat
Havalimanı Terminali, Türki Cumhuriyetler daha
yeni bağımsızlıklarını kazanırken yapılmış bir
terminal binası. Orayı da bize Alarko yönlendirdi.
Bir İngiliz müşavir firma vardı John Laing
diye. JOHN LAİNG- ALARKO Konsorsiyumu.
Orada da bir hava limanı projesi yaptık. Ondan
sonra birkaç havalimanı projesine ,yarışmalara
yardım ettik, mimari bürolara. Yıllarca sonra
2000’de, Yeşilköy Havalimanı küçük gelmeye
başladı. O mevcut iç hatlar terminali yani eski
dış hatlar, 4 parmak (dört blok) yapılacaktı
ve yolcu kapasitesi dörde katlanacaktı. Ama
hem teknoloji ilerliyor, hem mimari görüşler
herhalde değişiyor, hem yolcu kapasitesi
ihtiyacı artıyor. Bunun için yeni bir terminal
binası yapılmaya karar verildi. Fakat bu bir türlü
ihale edilmiyordu yani çıkmıyordu. Çıkıyordu
iptal ediliyordu falan. Ben takip ediyordum
ama takip etmekten bıkmıştım, bıraktım peşini.
O sıralarda bir sanayi projesinde yardım eden
bir arkadaş yurt dışından telefon açtı. Dedi:
“Bak terminal ciddileşiyormuş
niye takip
etmiyorsun herkes onu konuşuyor.” Onun
üzerine ben takip ettim hakikaten iş ciddileşmiş.
Tepe firması, Ankara’da henüz daha TepeAkfen Konsorsiyumu yoktu galiba, bunun
inşaatıyla Tepe ilgileniyor. Tepe’ye telefon
ettim. Dedim ben havalimanlarına çok hizmet
ettim, referanslarım şunlar. “Buyurun o zaman
konuşalım” dediler. O sıralarda Beykoz’da
Beykoz Konakları diye bir site yapıyorlardı
orada gittik konuştuk, yakınlaştık,” tamam bir
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teklif verin o zaman” dediler. Ben teklifimi
verdim. Ankara’dan telefon geldi. “Teklifinize
teşekkür ederiz, kabul ediyoruz. Hatta sizi
burada tanıyan arkadaşlar da var.” Benim o
zaman başka projelerde birlikte çalıştığım
başka kimseler de çıktı karşıma. Onlar da işin
içindeydiler. Biz yeni terminale başladık. Bakın
bu işleri ihaleye girerek alamazsınız. İhaleye
girerek birileri alır, siz onlardan alırsınız. Ama
evvelki hizmetleriniz in devamı oluyor bunlar.
Oldukça ilerlemiş bir yaşta, projeyi de yaptık.
1999’da başladık, evvela 1.kısmı bitti çalışmaya
başladı. O sırada bir deprem geçirdi. Allah’tan
daha işletmeye açılmamıştı. Sonra onların
güçlendirmeleri yapıldı. Sonra kapasite arttı,
%70 kadar kapasite büyütüldü. Bu büyüme
projesini de yaptık. Ve tabi birlikte çalıştığımız
arkadaşlarla ilişkilerimiz hiç kopmuyor, devam
ediyor. Böyle bir hava limancılık işinin içine
girdim. Ondan sonraki yarışmalarda, Dalaman
olsun, Antalya’da başka bina olsun veya
başka yarışmalarda mimari bürolara yardım
için raporlar vermiştik. Fakat her işi alacak
değiliz ya, onları da yeni böyle meraklı, yeni
teknolojilere girmiş mimari bürolar, tesisat
büroları aldılar. Biz de başka işlerimize
devam ettik. Büro evvela bizim Fatih’teydi.
Orası bizim Zonguldak’tan geldiğimiz zaman
oturduğumuz ilk muhit ve daireydi. Oradan
sonra babam ve amcam Ataköy’ün birinci
kısmında bir daire aldılar. Burada da ben bütün
çalışma, resim masam vs bıraktım, bu daireyi
benim için tuttular, ta ki Almanya’dan dönene
kadar. Bu tabi bir aile desteği oldu. Ve Phlipp’
Holzmann’dan tatbikat projesini aldığım
zaman burada devam ettik. Alman arkadaşlar
buraya gelip giderlerdi ve onlara ben Fatih’i
tanıttım, oradaki lokantalara götürdüm. Türk
yemekleriyle tanıştırdım falan. Ben burada,
Fatih’te başladığım büroda, Uçak Bakım Üssü
bittikten sonra “ne yapacağız artık?”. Bir gün
yolda bir askerlik arkadaşıma rastladım. Ve
ilk işimi ondan aldım, ilk piyasa işimi. Ondan
sonra bir gün bir mimar geldi, artık ismimiz
duyuluyor ya, sosyal sigortalar kurumuna
Mersin’de bir rant tesisleri binası yapılıyor,
“bunun projesini yapar mısınız” diye. Mimarla
tanıştık, ondan mimari proje işi aldık. Fatih
Müslüman muhiti, oraya gitmemizin nedeni de
babaannemdir, babaannemin hacı arkadaşları
vardı orada,onun için babam oradan bir ev
aldı. Ve babaannemin hacı arkadaşlarından
birinin torunu mimar, o da mimari büro açmış
Fatih’te. Orada iş yapıyor, onunla tanıştık.
Dedi: “gel bir iş var”. Yaptığı iş de bir tekstil
fabrikası. “Yapar mısın?” “Yaparım”. İlk sanayi
projem de, aslında o havalimanı uçak bakım
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üssü tesisleri de sanayi işi gibi bir şeydi, ama
bir tekstil fabrikası işini ilk o mimar arkadaştan
aldım.
M.Ç. : Neredeydi bu tekstil fabrikası?
E.G. : Bu, Edirne Tekstil-EDİP’ti.
M.Ç. : Mensucat Santral mi acaba?
E.G.
:Değil.
Edirne
İplik
Fabrikası.
Mahmutbeyköy diyorlardı. Köy kalmadı,
şimdi Basın Yolu diyorlar, TEM'le bağlantı
yolu diyorlar. Hani havalimanına giderken yol
sağa ayrılır oradan TEM’e bağlantı yolu. Öyle
giderseniz,bütün o yeni yapılan binaları geçin.
Sonunda o modern binaların arasında daha hala
eski bir yıkık fabrika tesisi durur, yıkılmadıysa.
Edirne İplik. O zamanlar ne o Basın Yolu vardı,
ne de o binalar vardı. Orası şehir dışı bir, tarla
gibi bir yerdi. Orada o fabrikanın yapılmasında
ben, kazan dairesi, buhar tesisatı, mekanik
tesisat işleri daha o zaman yaptık.
M.Ç. : Aslında tabi buhar çok önemli tekstil
fabrikaları için. Orada karşınıza çıkan en büyük
problem kazanın oluşturduğu yüksek basınçlı
buhar.
E.G.: Bu iş mesela Fatih’teki büroda. Derken
Teknik Üniversite'den teklif geldi, Yapı
İşleri'nden. Dediler Teknik Üniversite Kampüs’e
taşınıyor, bir Kampus Proje Bürosu kurulmuş
Taşkışla’da, Başında Prof.Dr.Kemal Ahmet ARU.
Kampüs’e bir Bölgesel Isıtma tesisi lazım. Yine
beni tanıyan birisi çağırıyor. Teknik Üniversite
Yapı İşleri'ne gittim. Şartnameleri aldık, ve
ben Uçak Bakım Üssü projesini yaptım ama
daha hiç piyasayı tanımıyorum. Sadece o
bahsettiğim askerlik arkadaşımın verdiği iş
ve de babaannelerin torunlarının vasıtasıyla
aldığım iş hariç piyasayı tanıdığımız yok. Bir de
bir mimar Mersin Rant tesislerini getirdi. Teklif
verirken bile güçlük çekiyoruz yani, ne verelim.
Fakat Teknik Üniversite’den gelen teklif beni
heyecanlandırdı.
M.Ç. : Neler vardı teklifin içinde? Bu merkezi
ısıtma vardı herhalde bahsettiğiniz?
E.G. : Sadece merkezi ısıtma vardı, avan proje.
Şimdi biz de Fikret Narter Hoca’dan da nasıl
motorlardan motor yapma fitilini aldıysak,
bölgesel ısıtma, şehir ısıtması üzerinde dururdu
Fikret Narter. O ölçekte bir proje yapmadım hiç
ama Almanya’da biraz büyük konut projelerine
büyük kazan daireleri yaptık proje bürosunda.
Bir de kendi üniversitem. Ve ben oturdum bir
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gece, ve buna verebileceğim, işi almak için
devlet işi bu artık en uygun fiyatı vermek için
çalıştım ve verdim. Bir müddet sonra telefon
geldi. “İş senin üzerine görülüyor” diye. Daha
piyasada kimseyi tanımıyorum, rakiplerimi de
tanımıyorum. Sonra gittim, dediler “bu iş senin
üzerinde görülüyor.” Sözleşmeyi imzaladık ve
avan projelere başladık. Büyük bir merakla ve
istekle ve heyecanla ve projeyi takip eden de
Isı Kürsüsü. Orada bize kazan projesi yaptıran
Prof Dr. Kemal Onat . Sonradan başka
Onatlar ile de çalıştım, Muammer Onat. Ama
hiç akrabalıkları var mı diye sormamışımdır.
Kemal Onat Beye de, meşhur bir Emin Onat
varmış, mimar. Onu da sormamışımdır.
M.Ç. : Anıtkabir ‘in mimarıdır.
E.G. : Evet. Böyle şeyler aklımıza gelmedi pek o
zamanlar. Fakat kazan projemi ben Kemal Onat
bey,’tan almıştım. Bir su borulu kazan projesi
yapmıştık 2 arkadaş gece gündüz çalışarak.
Kurşun kalemle, aydınger falan yok o zaman.
Babıali’den büyük bir top kare kağıt, onun içine
kurşun kalemle çizdik. Nasıl çizdik, bir prospek
bulmuştum. Prospek bir su borulu kazan
Almanya’dan imalatçının. Onu büyüterek çok
güzel çizdik. Kemal Onat’ın karşısına getirdik.
2 gece 2 gündüz, 48 saat uykusuz, böyle
uyuyoruz. İyice bir kontrol etti projeyi, “çok
güzel bir proje yapmışsınız” dedi. Fakat bazı
sualler sordu, “işte burada kazanın girişinde bir
şey var, çıkışında ekonomizör var, hava ısıtıcısı
var” falan böyle. Biz o sualleri hem bilgisizlikten,
hem de uykusuzluktan cevaplandıramıyoruz.
“Tebrik ederim güzel proje yapmışsınız ama
anlamadan yapmışsınız” dedi. Ama projeyi
onayladı. Yıllar sonra yine Kemal Hoca’nın
karşısına kampüs projesiyle çıkmaya başladık.
Çok memnun oldu, çok mutlulukla kontrol
ediyordu. O proje başarıyla bitti. Onaylandı
da. Onun üzerine, Yapı Merkezi’nden kampus
projesinin dediler “tatbikat projesini de sana
vermek istiyoruz, yalnız öyle sadece bölgesel
ısıtma yapmakla olmaz. Bunun içine biz
bölgesel kanalizasyon, yağmur suyu, sonra
elektrik şebekesi ,bir de bazı binaların proje
kontrollerini de koyacağız. Ama bunlardan
ben anlamam, sen koordine edeceksin, ihale
ediyoruz bu işi, buna talip olursan bölgesel
ısıtmayı da o şartla yaparsın.”
M.Ç. : İş büyüdü.
E.G. : İş büyüdü fakat Allah’tan bir şansım
vardı, o avan projeyi yaparken kampus proje
merkezinde toplantılar oluyor. O toplantılarda
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proje yapan diğer mimarları tanıdım. Elektrik
mühendisi , mekanik mühendisi,
bütün
kampuse emeği geçenlerle tanıştım. Böylece
biraz muhiti tanıdık, baktım itimat edilen
insanlar var. Kaliteli bir insan topluluğu. Ve
bu sefer o tanıdıklarımdan teklifler aldım.
Ona göre bir teklif verdik, onlara güvenerek
tabi aynı zamanda ve iş bende kaldı tercihli
olarak. O bürolarla anlaştım. Artık konsorsiyum
kurulmuş oldu ve biz kampüsün merkezi ısıtma,
yani alt yapı tesisleri ismi, merkezi ısıtma, orta
gerilim elektrik şebekesi, pis su ve yağmur
suyu kanalizasyonu, bir de bazı binaların proje
kontrolleri. Ekip kuruldu, dağıttık işi ve herkes
yapmaya başladı. Bu sefer koordinasyon,
bürolar arası gidip gelmeler. Tabi şimdiki gibi
iletişim imkanları yok, daha henüz arabam da
yok. Ama Allah’tan İstanbul o kadar kalabalık
değil. Yürüttük, bütün projeler yürüyor, kolay
yürümüyor ama. Ve bölgesel ısıtma projesi
bitti. Doğalgazının d’sinin lafı bile edilmiyor,
ağır yağ kullanılıyor çoğu yerde. Böyle çevre
kirlenmesi kavramları falan yok. Ağır yağ
en ucuz yağ, kalorifer yakıtı denilen bir yakıt
var, apartmanlarda da onlar yakılıyor. Onun
bile kükürt miktarı yüksek, biz şimdi böyle
bir tesiste en ağırını “6 numara” yani katran
gibi ,ısıtarak yakıyorsunuz.
Öyle bir tesis
kurduk. Hatırlıyorum 6 tane kadar su borulu
paket kazan, böyle Steinmüller gibi yüksek
kazanlar değil, paket kazanlar ön gördüm
ben. Bir de dışarıda ağır yakıt tankları. Onları
bir buhar kazanından devamlı sıcak tutuyoruz
akıcılığının temini için. Ve bacaları mümkün
olduğu kadar yüksek yapmak gerekli, çevreyi
kirletmemek için. Böyle bir baca gurubu, yani
sülfürü, kükürt dioksiti tutacak bir tesis yapan
da yok zaten. Projeler bitti, sıfır kilometrede.
Ondan sonra projeyi onaylatmaya sıra geldi
ve Teknik Üniversite ilgili kürsüler onaylıyor.
Elektriği
Fakültesi'nden, elektrik kürsüleri.
Aydınlatmadan... Moiz Eskanazi' yı hatırlıyorum.
Diğer profesör arkadaşı hatırlayamıyorum.
Kuvvette de, ismini hatırlayamadım. Statik
projeleri Taşkışla’da Profesör Dr.Yusuf Berdan
Bey, Kanalizasyon projelerini de yine Teknik
Üniversite'de o zaman çevre mühendisliği
yoktu, inşaat fakültesi vardı. Yani her
projeyi ilgili bölümler kontrol ediyordu. İlgili
bölümler kontrol ediyor, Yapı İşleri'nde de
kontrol mühendisleri var ama onlar kürsülere
bırakmışlar bu işi. En son bizim Bölgesel
Isıtma Projesi ki kapasitesi 90-100 Gigakalori
falan, müthiş bir güç. Tek merkezden. Kemal
Onat Bey de onayladı. Şimdi sıra geldi mali
cepheye. Bunun bir de Maliye Bakanlığı’ndan
onaylanması lazım.
Kim onaylıyor bunu,

Karaköy’de Maliye Bakanlığı’nın bir onay
müdürü var. Orada da yine böyle mühendisler
falan. Oraya götürdüm projeleri. Rakım Uçtum
Bey , bir makina mühendisi, meslektaş, yaşlı
bizden oldukça. Çekmeceden bir bildiri, çıkardı,
Maliye Bakanlığı’nın bir genelgesi, bundan
böyle bütün resmi binalarda milli enerji olarak
kömür kullanılacaktır diye.
M.Ç. : Siz ona göre planlama yapmamıştınız.
E.G. : Şimdi bizim sıfır kilometrede bitmiş proje
var, onaylanmış, bir sene emek verilmiş. Şimdiki
gibi bilgisayar teknolojileriyle falan da değil,
hep el emeği göz nuru ve kafa nuru. Müthiş
araştırma yapılmış bir proje. Tabi Üniversite
Senatosu'na aksetti bu iş.
Senato'da bir
toplantı yapıldı. Rektör yardımcısı o zaman
bize betonarme dersine gelmişti, Prof. Dr.
İsmet AKA . Biz betonarme dersi görmüştük,
topografya bile görmüştük.
İsmet Aka,
çok centilmen bir insandı, severdik onu.
Betonarme hocası, rektör yardımcısıydı. Onun
başkanlığında makina fakültesinden
Prof.
Dr.Nejat Aybers, benim sınıf arkadaşım Prof
Dr. Alpin Kemal Dağsöz. Bir de 1-2 kişi daha
var. Fakat toplantıda en çok söz alan Nejat
Aybers, bir ara motorlar kürsüsündeydi benim
zamanımda. Bir de genç profesör olarak sınıf
arkadaşım Alpin Kemal. İki jenerasyon farkı
da var orada. Bir de tabi rektör yardımcısı, o
mantık yürütüyor ve yönetici yani. Şöyle bir
karar çıktı. Biz istersek, biz resmi devlet dairesi
sayılmayız, projeyi olduğu gibi uygularız, yani
ağır yağla yapabiliriz. Ağır yağ kazan daireleri
her yerde çalışıyor o zaman, fabrikalar, her yer.
Hatta kömür kalkmış ortadan, kömür kullanan
yok. Fakat bizim örnek olmamız lazım Teknik
Üniversite olarak. Madem ki devlet böyle bir
karar almış, milli yakıt kömür ve Zonguldak
kömürü kıymetli, linyit kömürü. Bizim buna
dönmemiz lazım diyerek fuel-oil’den vazgeçildi.
ve Isı Santralı projesi bütünüyle uygulama
şansını kaybetti. Ondan sonra ben başka işlere
daldım.
M.Ç. : Ama siz
burada?

hakedişinizi alamadınız mı

E.G. : Aldım. O olaylar başka projelerde oldu,
Teknik Üniversite’de olmadı. Proje bitmişti,
onaylanmıştı. Ondan sonraki olaylarda yine
kampüse proje yapmak için çağırdılar yine o
merkezi ısıtmayla ilgili. Sonra kömür teknolojisi
gelişmeye başladı Türkiye’de. Kömür teknolojisi
de öyle bir teknoloji ki, Almanya’ya doğalgaz
çoktan gelmiş ve orada ağır yağ kullanılmıyor
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artık. Motorin ve doğalgaz kullanılıyor. Belki
köylerde alternatif yakıtlar odun, kömür
kullanılıyordur ama ağırlık merkezi, bir de
bölgesel ısıtmalar var Almanya’da onlar kömür
yakıyorlar. Almanya’da kömür teknolojisinden
anlayanların çoğu emekli olmuş, bazıları
hayatta değiller. Kömür teknolojisi Türkiye’de
gelişmeye başladı ve bizde araştırmalar yapıyor
bizim kazan firmaları. Sungurlar, Sungurlar
ekolünden ayrılan Universal, Petnis, o sırada
diğer fabrikalar İgnis şu anda Erensan’dır, Issy,
kömür üzerine çalışıyorlar. Bu arada İzmir’de
Desa, Sungurlar her türlü kazan yapıyor,
su borulu da yapıyor, paket kazan hatta
Steinmüller firmasıyla elektrik santralleri de
yapıyorlar. Desa da yine aynı yolda gidiyordu
İzmir’de. Diğerleri de buhar, kızgın su, sıcak
su kazanları. Kazan teknolojisi ilerliyor, kömür
yakma teknolojisi de. Mesela külhan içerisinde
hareketli ızgara. Külhanın dışında ön yakma
ocaklarıyla yakma. Kömürü eksik yakarak
fakir gaz üretme ve fakir gazı kazanda yakma,
yani kömürden gaz üreten gaz brülörlü kazan
yapma. Firmalarımız büyük firmalar değiller
ama hepsi böyle çalışma yapıyorlar. Ve biz
artık epey kömür konusuna da dönmüş olduk
proje bürosu olarak.
M.Ç. : Bu arada büronuzda kaç kişi çalışıyor?
E.G. : Bizim büroda başladığımız zaman 15-16
kişi çalıştı. O büyük proje bitince havalimanı,
tabi biz 2’ye düştük. Personel zaten benim
personelim değildi resmen. Sonra yavaş yavaş
4-6-8-10 kişi oldu. En fazla 22 kişi olmuşuzdur.
M.Ç. : Kömür dışında ne gibi projelere imza
attınız?
E.G. : Kömür tabi yaptığımız projelerin
enerji üreten kısmıydı. Her yaptığımız sanayi
tesisinde bir büyük kazan dairesi daima oldu.
Kömürü nerelerde uyguladık? Mesela Otosan’ın
Eskişehir’deki ilk tesislerinde kömür santrali
kurduk. Ondan sonra Bursa’da Fren-Debriyaj,
eskiden Transtürk Holding diye bir firma vardı,
takım tezgahları üreten. Bursa’da fren balatası
üreten bir fabrika yapmıştı, onun kazan
dairesini de kömürlü yaptık. Bunun dışında
yine bu Teknik Üniversite olayından sonra
Türkiye’de şehir ısıtması yapma girişimleri
oldu. Mesela Romanya’dan Rom Consult diye
bir grup geldi. Bunlar Kayseri’ye bir bölgesel
ısıtma yapmak istediler, Edirne’ye de. Teknik
Üniversite duyuluyor etraftan, bana geldiler.
Ama direkt gelmediler, bana bir fuar merkezi
oldu sonradan, bir süpermarket projesi
(hipermarket tabiri henüz kullanılmıyordu),
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öyle bir proje yapan büyük bir firma, Romanyalı
bunlar. Romanyalılarla onlar tanıştırmak
istediler ve bu yine Edirne’den duyuldu. Edirne
Belediyesi’nden geldiler. Dediler ki: “Edirne’ye
bir şehir ısıtması kurmak istiyoruz”.
M.Ç. : Orayı biliyorum, Bin Evler diye tabir
edilen bir toplu konut projesi var. Orada bir
bölgesel ısıtma santralı hala hazırda çalışıyor.
E.G. : Yani Cumhuriye Mahallesi veya Bin Evler.
M.Ç. : Ailem orada oturuyor.
E.G. : Öyle mi. Kaç sene sonraki olay o.
Belediyeden belediye başkanı olduğunu
sonradan
öğrendim,
bir
de
Trakya
Üniversitesi’nden
bir
doçent
geldiler,
görüştüler. Dediler biz Edirne’ye böyle bir
bölgesel ısıtma yapmak istiyoruz. Şu sıralarda
üniversite büyüyor, tıp fakültesi. Oradan
başlamak istiyoruz. Bir de başka yerler daha var.
Buralardan başlayıp tesisi büyütmek istiyorlar.
Beni alıp Edirne’ye götürdüler. Edirne’de
gösterdiler bütün yapmak istediklerini belediye
başkanı ve doçent. Ben dedim “hazırım böyle
bir hizmet yapmaya”. Hatta teklif verdim,
teklifi de uygun gördüler. Ve ben İstanbul’a
döndüm. O sırada Antalya Havalimanı’nın
projelerini yaptığımız müteahhit de bizi,
projeleri bitirdik ya, o da işe başlıyor Antalya
Havalimanı Terminali’ne. Bize bir jest yapıp
beni eşimle birlikte bir haftalığına çocuklar da
var, Antalya’ya davet etti ,orada ağırlamak için.
Antalya Motel diye bir yerde kaldık bir hafta
onun misafiri olarak, tabi şantiyeye de gittik
görüştük ne yapılacaktı diye. Fakat bir hafta
daha biterken radyodan anons, Kenan Evren
Paşa’nın şeyi oldu. İşte örfi idare, seyahatler
yasaklandı. Bir hafta daha orada kalmamız
gerekti. O arada bazı projeler durduruldu,
Edirne bölgesel ısıtması. O sırada galiba Kayseri
‘de de bir şeyler yapılacaktı, onunla benim
alakam yok ama, Kayseri Belediyesi çok faaldi.
Tramvay yapacaktı, merkezi ısıtma yapacaktı.
Böylece Edirne projesi kaldı. İstanbul’a döndük,
işlerimize devam ederken Edirne’den bu sefer,
orayı bir kooperatif yapıyordu, aralarında da
bir anlaşmazlık olmuş herkes kabul etmemiş
merkezi ısıtmayı. O Bin Evler’in 500’ü kabul
etmiş, 500’ü de ayrı. Oranın iki ismi var, bir
Beş yüz Evler, bir Bin Evler. Beni davet ettiler
oraya, teklifimi vermiştim daha evvelden.
Sonra konuşmaya çağırdılar. Karşımda çok
kültürlü bir insan topluluğu kooperatifte
çalışanlar. Edirne’nin kültürlü insanları. Kimi
belediyeden, kimi okul müdürü. Konuştuk,
tanıştık sonra anlaşamadık. Dönüşte dediler :

27

TTMD Mart Nisan 2013
“siz kooperatifin şantiye merkezine bir daha
uğrayın”. Şantiyeye uğradık, arkamızdan
telefonla, evvelce kabul etmemişlerdi ya, “epey
tenzilat yaptık, hayırlı olsun” diye cevap geldi.
Böylece biz Cumhuriye Mahallesi’nin artık şehir
ısıtması değil o, bölgesel ısıtma da sayılmaz
ama, bir site ısıtması olarak aldık o işi. Ve oraya
bir kömür santrali yaptık. O kömür santralini
yapmak için ben bütün kömür teknolojisiyle
uğraşan firmalarla tanıştım ya, hepsinden
teklif aldık. Kooperatif yönetimini hepsiyle
tanıştırdım ve İstanbul’da hepsiyle görüşmeler
yapıyoruz, teknik irdelemeler yapıyoruz yani.
Biri kömür sıçratmalı kazan, , öbürü sarsmalı
ızgaralı. Bir tanesi kömürü gazlaştırıyor, brülör
gibi kullanıyor. Çok takdire şayan çalışmalar.
Mesela İgnis’inki de, şimdi Erensan, kömürü
kürekle atıyorsunuz çekiyorsunuz. Hepsi farklı.
Ve herkes zannediyormuş ki ben İgnis’i veya
Sungurlar’ı öne çıkaracağım. Fakat kafama
koydum bir tanesini. Petnis Firması. Sungurlar
ekolünden yetişmiş, sarsmalı ızgara yapıyor.
Sarsmalı ızgarayı da kazanın külhanının içine
koyuyor, yani dışarıda değil. Kazan kompakt
ve ona bir elavatörle yükleme de yapabiliyor.
Ve arkadan çıkan külü de konveyörle otomatik
bir tesis yapacağız. Projeyi de kafamda
tasarladım. Kazanı da kafama yazdım, kimse
bilmiyor bunu ve herkesten teklifler alındı,
pazarlıklar yapıldı. Ve sonunda ben dedim
“kararı verin, ben sizi herkesle tanıştırdım,
karar sizin”. Kararı veremiyorlar, “siz söyleyin”
diyorlar. Dedim “prensip olarak söylemem,
karar sizin”.
“herkesle tanıştırdım, herkesi
dinlediniz, herkesin fiyatını aldınız”. “Hayır
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kararı sen ver” dediler. Dedim “peki, ısrar
ettiniz, Petnis”. Herkes bekliyordu ki Sungurlar
veya başka bir firma.
M.Ç. : Daha büyük firmalar tabi onlar değil mi?
E.G. : İsmi olan firmalardı. Biraz yadırgadılar
önce fakat bana inandılar. Ve oraya çok güzel
bir kazan dairesi yaptık.
M.Ç. : O dönemde akışkan yatak yoktu herhalde
değil mi?
E.G. : Yoktu. Tam otomatik, yani kömürü alıyoruz,
kömür Çan’dan geliyor, Çan kömürü. Kalorisi
yüksek değil, 2500 ama çok güzel yanıyor.
Onu kırıcılarda kırıp ufalıyoruz, elavatörlerle
bunkerlere yüklüyoruz.
Oradan kazanın
kendi otomatik dozlama tertibatına, onu da
kazan termostatından hızını ayarlayabiliyoruz,
sarsmalı ızgarayı besleyebiliyoruz ve dışarı
çıkan külü de konveyörle nakledip yine
elavatörle bunkerlere yüklüyoruz. Altına kül
kamyonu giriyor, alıp götürüyor. Tam otomatik
bir kömür yakma tesisi projesi yaptık. Şimdi
daima bir evvel yaptığınız projenin birikimini
kullanıyorsunuz. Yani o birike birike şey oluyor.
Çok güzel bir tesis yaptık ve bunlar yıllarca
orada doğalgazdan da daha ucuza kömür
yaktılar.
M.Ç. : Edirne’ye yeni geldi doğalgaz, ancak
şimdi.
E.G. : Siz oraları biliyorsunuz, Türkiye’de hep
kömür gidiyor. Ağır yağ yasak ama motorin
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yasak değil, pahalı da değil. Hala daha fueloil tesisleri yanıyor, bu durumda biz kömür
teknolojisini uyguladık. Kömür teknolojisinde
şu anda bile firmalarımızda birikim var. Yani
biz bu işe girerken Almanya’da bunu yapan
adamlar ya emekliydi ya da hayatta değildi.
Şimdi bizde doğalgaz yaygınlaştığı için, bir
de VRF/VRV yaygınlaşıyor. Kömür bilenler
yavaş yavaş kayboluyor. Universal’in sahibini
kaybettik, Sungurlar zaten yok, Petnis şu anda
devam ediyor. Hasbelkader geçen yıl bir dost
vasıtasıyla onun izini buldum ve görüştük. Yani
Edirne’ye kömür kazanı yapan arkadaşımızla
görüştük.
M.Ç. : Kömür artık üvey evlat muamelesi
görüyor diyebiliyor musunuz bu durumda? Yani
doğalgaza çok fazla yüklendik, şirketlerimiz bu
bilgi birikimini kullanamadılar ya da gerektiği
kadar kullanamadılar. Böyle bir sonuca varmak
mümkün mü?
E.G. : Böyle bir sonuca varmak biraz iddialı
olur. Bunu Türkiye’nin enerji politikasını daha
kuş bakışı gören kimseler söyleyebilirler. Çünkü
Türkiye’de belki doğalgaz kaynakları da var.
M. Ç. : Ama şu an itibariyle çok dışa bağımlıyız
bu konuda. Yani yüksek kalorili kömürlerimiz
yok ama kömür yakma teknolojilerinin
iyileştirilmesi durumunda, kalori düşük de olsa
pekala kullanılabilecek kaynaklar var.
E.G. : Evet. Şimdi duyuyorum bazı yerlerden
kömür kazanı talepleri geliyormuş ama bunlar
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ne ölçekte bilmiyorum. Doğalgaz tabi büyük
bir rahatlık.
M. Ç. : Aynı zamanda temiz bir yakıt türü.
E.G. : Onun mahsurları da çıktı sonradan. Bu
azot oksitleri rutubetle birleşerek, nitrik asit
tabi o diğeri de sülfürik asit. Hatta Almanya’da
bir çok ormanların bu nitrik asit yağmuruyla
tahrip olduğunu ben duymuşumdur. Bölgesel
ısıtmaların daha hala Türkiye’de şansı olduğuna
inanıyorum ve gerekli olduğuna da inanıyorum.
Doğalgaz kullanılsa dahi, yine baca gazlarını
azot oksitlerden arındırmak şartıyla merkezi
sistemler kurulabileceğine inanıyorum.
Bu
konuya yeteri kadar yönlenilememesinin
sebebi gerek doğalgaz kazanı yapan veya
kat kalorifer kazanı yapan, duvar tipi kombi
ısıtma cihazları yapan, gerek şimdi gelişmekte
olan VRV/VRF firmalarının çok büyük firmalar
oluşu, büyük pazarlama güçleri ve toplu konut
yapan müteahhitlerin yaptıklarını yaparken bir
taraftan satma ihtiyacında oluşları. Halbuki
bölgesel ısıtma bir altyapı tesisi olduğu için,
aynı kanalizasyon gibi, elektrik şebekesi gibi
sona kalır o tesis, sona kalan bir yatırımdır. Yani
başlangıçta pek planlama şansı olmayan ve
fizibilitesi dikkate alınmayan bir tesis olduğu
için pek rağbet görmediği kanaatindeyim.
Ama faydalı olduğuna ve hala daha geçerli
olabileceğine inanıyorum.
M.Ç. : Ersin Bey, çok faydalı ve açıklayıcı bilgiler
verdiniz. Teşekkür ederiz.
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Dın 1946-4 2008 Standardındaki
Yenilik
The New Concepts & Improvements In Dın 1946-4:2008 Standard
Can İşbilen / Ummuhan Gencer / Lale Ulutepe
Özet
Hastane havalandırması için kullanılan DIN
1946-4 Standardının 1989 ve 1999 versiyonu
Robert Koch Enstitüsü tarafından yetersiz
bulunmuştur. Bu nedenle, ameliyatlar için
daha yüksek hijyenik koşulların gerekliliği
doğrultusunda, bu norm üzerinde 2000 yılında
yeniden çalışılmaya başlanmıştır. 2005 yılında
da ilk taslak versiyon ortaya konulmuştur. 2007
yılında bu taslak revize edilmiş, 2008 yılında
ise bazı kavramsal değişikliklerle birlikte son
halini alıp norm olarak yayımlanmıştır. Aynı
standart İsviçre ve Avusturya için de geçerlidir
Abstract
The 1989 and 1999 versions of DIN 19464 for hospital ventilation have been found
insufficient by the Robert Koch Institute.
Therefore, according to the requirements
of high hygienic conditions, a study for the
revision on the standard has been started
in 2000. Afterwards, the first draft of the
ammended version was issued in 2005. This
draft was revised in 2007, and finally in 2008,
after some conceptual changes, was published
as the standard for the hospital ventilation. The
same standard is also valid in Switzerland and

ve hastane standardı ile ilgili çalışmalar CEN TC
156 WG 13 grubu tarafından sürdürülmektedir.
Normdaki en önemli yenilik, 2005 yılındaki
taslakta Laminar Akış Ünitelerinin, Düşük
Türbülans Akış (LTF - Low Turbulence Flow)
Üniteleri olarak değiştirilmesidir.
Ayrıca, hijyenik oda sınıflarına ait parametreler
ayrıntılı bir tablo, uygulanacak teknik ve hijyenik
kabul testleri ise ekler halinde verilmiştir.
Bu bildiride, 2008 normunun getirdiği yeni
konseptler ve yeniliklerden bahsedilmiştir.

Austria and is a working document for hospital
standard under preparation by the CEN TC 156
WG13. The most important improvement in the
new standard is the replacement of Laminar
Flow Units concept by of Low Turbulence Flow
Units (LTF-Units). In addition, the parameter
used for the room classes are here given as
a detailed table, while the procedures of the
hygienic and technical acceptance tests are
found in the Annexes. Further information
concerning novelties is also discussed in this
paper.
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1. GİRİŞ
DIN 1946-4:2008 normu, Alman Isıtma ve
Havalandırma Standartları Komitesi tarafından
ilgili uzman ve standart düzenleyicilerin
katılımıyla hazırlanmıştır. Normun oluşturulması
sırasında VDI 2167, VDI 6022, ÖNORM H 6020
(Avusturya Standart Enstitüsü), SWKI 99-3
(İsviçre Isıtma ve Klima Mühendisleri Derneği)
ve Robert Koch Enstitüsü Hastane Hijyeni
çalışmalarından faydalanılmıştır. Normun 2008
yılında son halini almasından sonra, yukarıda
bahsi geçen kuruluşlar DIN 1946-4 normunun
geçerliliğini kabul etmişlerdir. Bu bildiride,
Hastane Hijyenik Alanları Proje Hazırlama
Esasları ile DIN 1946-4:2008 normu arasındaki
temel değişikliklere değinilmiştir. Söz konusu
Hastane Hijyenik Alanları Proje Hazırlama
Esasları, DIN 1946-4:1999 ve normun 2005
yılındaki taslak halinden yararlanılarak, MMO
İzmir Şubesi ve TTMD İzmir İl Temsilciliği
Hijyenik Klima Havalandırma komisyonları
tarafından 2009 yılında yayımlanmış ve
TESKON 2009 Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi’nde sunumu yapılmıştır. Almanya’da
normun 2008’de yayınlanmasından sonra
hastanelerdeki mevcut HVAC santral ve
tesisatlarının norma uygun hale getirilmesi
zorunlu kılınmamıştır. Ancak ilgili sağlık
kurumları gerekli gördüğü takdirde iyileştirme
talebinde bulunabilmektedirler.
2. DIN 1946-4 NORMUNUN YAYIMLANMA
SÜRECİ
DIN 1946-4 normunun oluşmaya başlaması
sırasında faydalanılan normlardan bir tanesi
VDI 6022 çalışmasıdır. 1998 yılında ilk kısmı
yayınlanan VDI 6022, 1999 yılında revize
edilmiştir. DIN 1946-4 normunun 1989 ve az
bir değişiklikle yayımlanan 1999 yıllarındaki
versiyonlarından sonraki süreç aşağıdaki
şekilde ilerlemiştir;
2003 :Norm çalışmalarının başlangıcı
Nisan 2005 : 1. Taslak 2005 – 2007 : VDI 2167
ile harmanlama çalışmaları
Haziran 2007 : 2. Taslak 2007 – 2008 :VDI
2167 ile harmanlama çalışmaları
Aralık 2008: Taslak halinden çıkıp norm halinde
yayımlanması
DIN 1946 normunda, VDI 2167 ye göre daha
fazla detaya yer verildiği görülmektedir.
DIN 1946-4:2008 Normunun Getirdiği
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Yenilikler
Bu bildiride DIN 1946-4:2008 normunun
getirdiği yenilikler, normun içeriğindeki sıra
takip edilerek belirtilmiştir.
3. KAPSAM VE TANIMLAR
Özel müdahale birimlerine (yüksek enfeksiyon
riski taşıyan müdahale birimleri ve ölümcül
enfeksiyon
hastalıkları)
ait
planlama
standartları bu normun dışında bırakılmıştır.
Normun 2007 yılında yayımlanan son
taslağındaki giriş bölümüne belirli tanımlar
girmiş olup 2008 normunda da söz konusu
tanımlar kullanılmıştır. Invaziv işlemler (Invasive
procedures), hijyen uzmanı, düşük türbülans
akış (Low Turbulence Flow – LTF), oda sınıfı,
türbülans yoğunluğu (turbulence intensity),
koruma alanı (protected area) önemli tanımlar
olarak göze çarpmaktadır.
4. TEMEL PRENSİPLER
4.1 Genel
Bu bölümde hijyen uzmanının tüm planlama
ve uygulama sürecine dahil edilmesi gerektiği
vurgulanarak, aşağıdaki bölüm ilave edilmiştir.
“Hijyen gerekliliklerinin doğru bir şekilde
sağlanması, yalnızca iyi eğitim, organizasyon,
sağlık ve teknik personelin disiplinine bağlı
olmayıp; ayrıca hastane ve tesislerinin uygun
tasarımına ve inşasına da bağlıdır. Bu faktörler
HVAC sistemlerinin planlanması, kurulumu,
işletilmesi ve bakımında önemli rol oynar. Bu
sebeplerden dolayı tüm planlama ve uygulama
sürecine bir hijyen uzmanı dahil edilmelidir.”
4.2 HVAC Sisteminin Görevleri
Normun 2008’de yayımlanmış halinde, VAC
(Ventilation and Air Conditioning - Havaladırma
ve İklimlendirme) sisteminin görevlerine iki
yeni madde ilave edilmiştir. Bunlar;
•

Olumsuz iç ve dış etkenlerin telafi edilmesi
(açılamayan pencereler, iç bölümlerde
kalan odalar, fazla miktarda kirli dış havaya
maruz kalınması gibi)

•

Enerji yönetiminin optimize edilmesidir.
VAC sistemlerinin hastaneler için özel
olan gereksinimler dışında ayrıca güvenli
kullanım, yangın koruması, kullanım ve
bakım kolaylığı da sağlaması gerektiği
normun 2008 yayınında belirtilmiştir.
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5. ODA SINIFLARI
Oda sınıflarında temelde değişikliğe gidilmemiştir. Odalar genel olarak ;
Sınıf Ia oda :LTF akış, belirli bir koruma alanı, 3 kademe filtre
Sınıf Ib oda :Türbülans akış veya yer değiştirme havası, belirli koruma alanı yok, 3 kademe filtre
Sınıf II oda : 2 kademe filtre Şeklinde sınıflandırılmıştır.
Normun son halinde dikkat çeken en önemli noktalardan bir tanesi yeni getirilen LTF (Low
Turbulence Flow) tanımıdır. Sınıf Ia odalar için, 2005 yılında hava akışı laminar ve türbülans akış
olarak belirtilmişken, 2008 yılında yayımlanan normda LTF akışı istenmektedir.
LTF türbülans yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Türbülans yoğunluğu (turbulance intensity) %
olarak verilmektedir. Buna göre türbülans yoğunluğu ;
- < %5 ise laminar
- %5 - %15 ise düşük türbülans (LTF)
- > %20 ise türbülans
akış olarak tanımlanmıştır.
Sınıf Ia odalarda istenen koruma alanı, operasyon bölgesi/yarası, steril örtü, steril cihaz, alet
masası ve steril kıyafetli ameliyat ekibini de kapsayan alandır. Sınıf Ia odalarda istenilen koruma
alanı 3,0 m x 3,0 m boyutlarındadır. Bu boyutlardaki koruma alanı ise genellikle 3,2 m x 3,2 m
boyutlarındaki LTF plenum ile sağlanabilmektedir.

Tablo 1’de havalandırma gereklilikleri oda sınıflarına göre belirtilmiştir.

Oda Kullanım

Şekli Gereksinimler

1.Operasyon Bölümü

Odadan emilen toplam hava<
Toplam
oda
üfleme
havası
Dikey yönlü akışı sağlamak
için, operasyon bölümündeki
pencereler açılabilir olmamalıdır
(hava tahliye ve duman kontrolü
amacı
haricinde).
Odalar,
düz girintisiz çıkıntısız kolay
temizlenebilen ve dezenfekte
edilebilen ısıtma araçları ya da
termal olarak aktif oda yüzeyleri
vasıtasıyla ısıtılacaktır.

1.1 Bütün operasyon odaları

Operasyon zamanları dışında, 6.9
maddesindeki
gereklilikleri
sağlayacak şekilde bu odalardaki
taze hava ve/veya resirküle hava
miktarı
azaltılacak,
soğutma
ve
nemlendirme
sistemleri
kapatılacaktır.
Oda
besleme
havasının
fazlası
kapılardan
bitişik
odaya
veya
odalara
yönlendirilecektir.

Önlemler

Taze hava ≥ 1200 m3/h, geri kalan
hava operasyon odası içinde
resirküle havası olacaktır.
Besleme havası sıcaklığı 19°C ila
26°C arasında ayarlanabilir
olacaktır. 3 aşamalı filtrasyon.
Odaya göre negatif basınç
yaratacak şekilde asma tavan.
Odadan atılan havanın önünde lif
tutucu menfez.
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1.1.1 Sınıf Ia Operasyon Odası

3.2x3.2 m koruma alanı üzerinde
düşük türbülanslı akış, bitmiş
döşeme seviyesinden 2.1 m
yüksekte koruma alanının
çevrelendiği sabit akış
stabilizatörü olmalıdır. Isıtıcı
yüzeyler vasıtasıyla bütün yıl
ısıtma yapılmalıdır

Taze hava ile resirküle hava
tamamen karışmalıdır. Sistemin
izin verilen ses seviyesi
≤48dB(A) Bu seviye operasyon
odasının ortasında bitmiş
döşeme seviyesinden 1.8 m
yüksekte
ölçülmelidir. Oda ısıtmasının
oda kullanımdayken emiş
havasının sıcaklığının oda
üfleme sıcaklığının altına
düşmeyecek şekilde ayarlanması
gerekmektedir.

1.1.2 Sınıf Ib Operasyon
Odaları

Türbülans karışımlı ya da yer
değiştirmeli akış olmalıdır.
Bazı özel durumlarda Sınıf II
koridorlarına girişlerinde hava
kilitleme sistemi (air lock) tavsiye
edilir. Odadan atılan havanın
önünde lif tutucu menfez
bulunmalıdır.

Sistemin izin verilen ses seviyesi
≤48dB(A)
Bu seviye operasyon odasının
ortasında bitmiş döşeme
seviyesinden 1.8 m yüksekte
ölçülmelidir.

1.2 Diğer mahaller: Sınıf II

Operasyon odalarına komşu
mahallere veya steril malzeme
odalarına verilen
2 aşamalı hava filtrasyonu
Kişi başı 40m3/h taze hava
hava operasyon odasından
sağlanmalıdır. İç ve dış koşulların
yeterli olmadığı durumlarda
telafi etmek için ilave taze hava
gerekebilir.

2 aşamalı hava filtrasyonu
Kişi başı 40m3/h taze hava

1.3 Ayılma odaları, operasyon
bölümünün içi ve dışı

2 aşamalı hava filtrasyonu
Kişi başı 40m3/h taze hava
Anestezi gazlarının kullanıldığı
durumlarda hasta başına 150
m3/h, 22-26°C hava sıcaklığı

1.4 Non-steril çalışma
odaları

Koridora göre negatif basınç,
ısı, nem ve koku yüküne uygun
olarak hesaplanmış mahal havası
değişim sayısı

1.5 İmha (atık) odası

Koridorlara göre negatif basınç

2 aşamalı filtrasyon
Kişi başı taze hava ≥40 m3/h

2 Muayene ve tedavi alanları
2.1 Küçük müdahale odaları, tedavi odaları (invasiv) örn. Endeskopi, gastroendeskopi, kolonoskopi,
bronkospi, ECRP) acil tedavi,
büyük yara bakımı ve soyunma
odaları

Kişi başı 40 m3/h taze hava
Anestezi gazlarının kullanıldığı
durumlarda hasta başına 150
m3/h, hava sıcaklığı 22-26°C

2.2 Tedavi odaları (noninvasiv)
örn. Ultrason, EKG, EEG, EMG

Kişi başı 40 m3/h taze hava
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3 Yoğun Bakım

En azından kardiyoloji, nöroşirürji
ve yeni doğan hastalarının
olduğu mahallerde sıcaklık
sabitlemesi yapılmalıdır.

3.1 Hasta koğuşları (yoğun
bakım)

Kişi başı taze hava 40m3/h ya da
hasta başına en az 100 m3/h
Oda sıcaklığı 22-26°C arasında
Bağıl nem % 30-60 arasında

3.2 İzolasyon odaları,
yoğun bakım girişleri dahil

Kişi başı taze hava 40m3/h ya da
Tablo 1 Madde 5.3'e, özel
durumlar için 5.1 ve 5.2 bakınız hasta başına en az 100 m3/h
Oda sıcaklığı 22-26°C arasında
Bağıl nem % 30-60 arasında

3.3 Diğer mahaller,
koridorlar (yoğun bakım)

Her m2 için 5 m3/h taze hava

4 Tedarik ve atık imha alanları
4.1 Merkezi tıbbi ürün
sterilizasyon ünitesi

Taze hava miktarı termal
yüklere, kirletici seviyesi,
personel sayısına bağlıdır.

4.2 Yatak ve yatak takımı
işlemleri, çamaşırhane

Taze hava akışı termal yüklere,
kirletici seviyesi, personel
sayısına bağlıdır.

4.3 Patoloji, otopsi odaları

Oda havası sıcaklığı
≤ 22 °C derece

2.1 den 2.4’e, 3.1’den
3.3’e, 4.2 ve 4.3 ‘deki
odalarda açılabilen
pencereler varsa sinek teli
gereklidir.
5 İzolasyon odaları

İzole edilen enfeksiyonlu ya
da enfeksiyon şüphesi olan
hastaların bulunduğu odalar

Hava kilidi oluşturmak amacıyla,
yaklaşık 10 m2’lik giriş holüne
sahip hasta koğuşu Hasta başına
en az 100 m3/h taze hava miktarı

5.1 Enfeksiyonlu hasta
odaları

Bütün personel ve diğer
ilgililer enfeksiyonlu
hastalardan korunmalıdır.
(örn. Çoklu direnç gösteren
tüberküloz, varicella)

Mahal besleme ve emiş havası
hava kilidine göre negatif
basınçta olmalıdır.
Hava kilidi komşu koridorlara
göre negatif basınçta olmalıdır.
İzolasyon odası emişinde gerekli
yerlere EN 1822-1’de uygun olarak
H13 HEPA filtre konulmalıdır.

5.2 Enfeksiyon tehlikesi
olan hasta odası

Enfeksiyon tehlikesi olan
hastalar (örn. Baskılanmış
bağışıklık sistemine sahip,
yanık ya da kemik iliği/organ
nakli hastaları) enfeksiyona
karşı korunmalıdır. En önemli
risk havayla taşınan mantar
sporlarıdır.

Son kademe filtreler en az EN
779’a göre F9, gerekli hallerde
hava besleme ünitelerinde EN
1822-1’e göre H13 HEPA filtre
Özel durumlarda düşük
türbülanslı akış (LTF) Hava
kilidinde hasta odasına göre
negatif basınç, komşu koridorlara
göre positif basınç
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Enfeksiyonlu ya da enfeksiyon
tehlikesi olan hastaların
bulunduğu odalara uygun
havalandırma sistemleri
kurulmuş mahaller

6. HAVALANDIRMA EKİPMANLARI
6.1 Genel Gereklilikler
Yeni standartta, havalandırma ekipmanlarının
kurulumu sırasında kolay erişilebilir olması,
temizlik ve bakımına dikkat edilmesi gerekliliği
vurgulanmıştır.
6.2 Taze Hava Emişi, Egzost Çıkışları ve Çevre
Her iki standartta da bulunduğu için
vurgulanması gereken diğer konular aşağıdaki
gibidir :
• Taze hava emişinin en az kirli dış ortamdan
ve yerden en az 3 m. yüksekte yapılması
gerekmektedir.
• Egzost havası ile taze hava arasında kısa
devre oluşmaması için gerekli mesafeler
bırakılmalı
ve egzost havası mümkün mertebe çatı
üzerinden atılmalıdır.
• Hijyen açısından diğer mesafelere (düşey
yüzeyler,
binalar
vb.),
meteorolojik
durumlara, kötü
koku, diğer rahatsız edici kaynaklara,
baca gazları, soğutma kulelerine dikkat
edilmelidir.
6.3 Hava Kanalları
Hava kanalları mukavemeti yüksek ve çürümeye
dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
Kanalların iç yüzeyi aşınmaz, korozyona
dayanıklı ve pürüzsüz (mesela sendzimir
galvanizli çelik) olmalıdır.
DIN 1946-4:1999 normunda esnek (Fleks) hava
kanalları sadece HEPA filtre ve emiş kutusu
bağlantılarında ve en fazla 2 m uzunlukta
kullanılabilir denilmekteydi ancak yeni normda
Flex kanallar sadece hava menfezlerinin
bağlanması için 1m’den az olmak koşuluyla
kullanılmasına izin verilmektedir. Eğer Sınıf I
odanın içindeyse, asma tavanın üst kısmında
bulunsa dahi oda içinden kolay ulaşılabilir
olmaları gerektiği belirtilmektedir.
Müdahale Kapakları
Yeni standarda eklenen bir konu da müdahale

Hava kilidine göre pozitif basınçlı
izolasyon odaları Hava kilidi komşu odalara göre negatif basınçta
olmalıdır. Özel durumlarda besleme ve emiş ünitelerinde HEPA
filtre kullanılmalıdır.

kapakları ile ilgilidir. Buna göre müdahale kapakları uzun süreler sızdırmazlık özelliklerini
kaybetmemelidirler;
• damperler

tek taraflı

• yangın damperleri

tek taraflı

• ısıtma / soğutma bataryaları

çift taraflı

• susturucular

çift taraflı

• ısı geri kazanım üniteleri

çift taraflı

• debi kontrol elemanları

tek taraflı

sızdırmaz olmalıdırlar.
6.4 Damperler
Bu normda konuda bir ilave gözlenmemiştir.
HAVA FİLTRELERİ
Genel Özellikler
1.ve 2. kademe filtrelerin bulunduğu hücrelerin
tasarımının filtre değişimi yapılırken temiz hava
tarafına tozun kaçmayacağı şekilde yapılması
gerekliliği norma eklenmiştir.
Standardın 2005 taslağı ve 2008 yayınında
ve
Proje
Hazırlama
Esasları
kitabında
bahsedilmesine
rağmen,
yandan
takılıp
çıkarılan filtre çerçevelerine, 1a ve 1b sınıfı
odalarda izin verilmemesi konusunun bir kez
daha altı çizilmelidir.
2005 taslağındaki, hava filtresinin verimliliğinin
zamanla kötüleşmemesi gerekliliğine, 2008
baskısında, hava filtreleri servis ömrü süresince
kendi filtre sınıfına uygun filtrasyon verimine
sahip olmalıdır şeklinde açıklık getirilmiştir.
Filtre Tipleri, Filtre Sınıfları ve Verimliliği
Antimikrobiyal tip hava filtrelerinde verimliliğin
doğrulanması, normlara dayanan bir yöntemle
özellikle de toksikolojik sakıncaları açısından
kontrol edilmelidir, şeklindeki ibarede değişiklik
yapılmış olup; “Anti mikrobik tip filtrelerin
etkinliği kanıtlanmalı, operasyon sırasında VAC
sistemine hiçbir zararlı madde salınmamalıdır”,
haline getirilmiştir.
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Filtre Kademeleri
Bu maddeye “Sınıf II odalar için iki kademeli
bir filtrasyon sistemi (HEPA filtre olmaksızın)
yeterlidir” ve “Partikül yüklü emiş havası
sistemleri üzerindeki bileşenleri korumak için
emiş havası önüne en az F5 sınıfında bir filtre
monte edilmelidir” ibareleri eklenmiştir.
Filtre yerleşimi
Filtrelerin klima santrali içindeki yerleştirilmesi
ile bu bölüme aşağıdaki ibareler ilave edilmiştir:
Klima santralı tasarım aşamasında, hava filtreleri
yakınında özellikle sistem durdurulduğunda
sıcaklığın çiğ noktası altına düşmesinin
önleneceği garanti edilmelidir.
Resirküle cihazlarda soğutucu ve nem alıcıların
kesinlikle dahil edilmediği durumlarda 1.
Kademe filtre kullanılmayabilir.
Nem alıcılı bir soğutucu ya V-kayışlı bir fan
klima santralı dışına monte edilmişse bu
durumda hava çıkışında bir F9 filtre daha
kullanılmalıdır.
Üçüncü filtre kademesi üfleme havası
sisteminin hemen önüne 500 mm’den daha kısa
mesafeye SınıfIa oda girişine yerleştirilmelidir.
Üçüncü kademe filtrenin Sınıf Ia oda girişinden
500 mm’den daha uzak mesafeye ya da
klima santralı içine yerleştirilmesine özel
durumlarda, hijyen uzmanının raporunda
gerekçelendirilerek izin verilir.
Bölüme eklenen not ile kanat aralığı en az
0.2 mm olan ısı geri kazanım sistemlerinin bir
parçası olarak ön ısıtıcıların kanat aralıkları en az
4 mm yapılarak ya da tüplü eşanjör kullanılarak
etkili temizlik sağlanabilir, denilmiştir. Taslakta
0.25 mm olan kanat aralığı normda 0.2 mm’ye
indirilmiştir.
Filtre Donanımı
Her filtre kademesindeki tanıtıcı etiketlerde,
filtre tipi (cepli filtre kullanılacaksa cep
sayısı), filtre sınıfı, boyutları hakkında bilgi
bulunması gerekliliği, işletmecinin son filtre
değişim tarihinin, monte edilen filtrenin
tipinin, başlangıç basınç farkının, kontrollerde
ölçülen basınç farklarının kaydını tutması ve
bu bilgileri santral üzerinde bilgiler bulunan
levhanın yakınlarına görünür bir şekilde asması
gerekliliği ilave edilmiştir.

Filtre görsel kontrolü
İşletmeye alma öncesinde, birinci ve ikinci
kademe
filtreler
montaj
çerçevelerine
uygunlukları ve montaj çerçevelerine sıkı
oturduklarının kontrol edilmesinin yanı sıra
hasar ve görünür kirlilik konusunda gözle
muayene edilmesi gerekliliği eklenmiştir.
Filtre değişimi
Bu bölüme aşağıdaki ibareler ilave edilmiştir: Havalandırma cihazı ile birlikte montajlı olarak
sevk edilen filtreler, sistemin tesliminden önce,
yeni ve kullanılmamış filtreler ile değiştirilmelidir.
Aynı şekilde havalandırma tesisatlarında yapım
ve değişim çalışmalarından sonra kirlenme
söz konusu ise yine filtre değişimi yapılması
gereklidir.
- Bir hava filtresinin izin verilen son fark basınç
değeri veya değiştirme için süre sonu gelmiş
ise (bkz
notlar) veya hava filtreleri teknik ve/veya
hijyenik fonksiyon eksiklikleri göstermekte ise,
değişim yapılmalıdır.
NOT: Hijyenik sebeplerden dolayı maksimum
kullanım/bekleme süresi 1. filtre kademesi için
12 ay ve 2. filtre kademesi için 24 ay ile sınırlı
olmalıdır.
Nemlendiriciler
Norma bu bölümde aşağıdaki konular
eklenmiştir :
• Nemlendiriciler
işletme
sırasında,
klima santrali arızalandığında veya çok
düşük debili üfleme havası sağlandığı
durumlarda, nemlendiriciden santrale su
gitmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
Nemlendiricinin çıkışındaki bağıl nem %90
ı geçmemelidir. Bu yüzden nemlendirici
çıkışı yeterli ölçülerde tutulmalı ve cihaz
çıkışının kesitinde homojen bir dağılım
sağlanmalıdır.
•

Hijyenik sebeplerden dolayı ameliyathane
bölümlerinde
sadece
buharlı
nemlendiricilere izin verilir.

Gözetleme Donanımı
Normda, klima santralinin iç aksamının
izlenmesi için metal kafesli gemi armatürlerine
izin verilmediği not edilmiştir.
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6.6 HEPA filtreler
• Norma, HEPA filtrelerin ya da HEPA filtre
gruplarının basınç farklarının değişiminin
izlenmesi ancak bunun için taşınabilir fark
basınç manometrelerinin bağlanacağı,
kolay ulaşılabilir yerde bulunan test
uçlarının bulunmasının yeterli olduğu
konusu ilave edilmiştir.
•

Norma eklenen önemli bir not da 3.
kademe filtrelerin hizmet ömrünün 2.
kademe filtrelere göre çok daha uzun
olması gerektiğidir.

•

Filtrelerin bütün hizmet ömrü boyunca
etiketlerinde yazılı filtre sınıflarına karşılık
gelen
filtre
verimliliğini
sürdürmesi
gerekliliği eklenmiştir.

•

Antimikrobiyal filtreler ya da özel
maddeler uygulanmış filtreler kullanıldığı
hallerde işletme sırasında klima santralına
sağlığa zararlı maddeler yayılmasına izin
verilmemelidir notu norma ilave edilmiştir.

Bu bölüme son olarak HEPA filtrenin yuvasına
sıkıca oturtulmasına ilişkin aşağıdaki notlar
ilave edilmiştir:
•

HEPA filtre montaj elemanları, HEPA
filtrenin yuvasına sıkı oturması sağlanacak
şekilde
monte
edilmelidir.
Filtrenin
yuvasına sıkı oturduğu DIN ISO 14644-3’e
göre yapılacak partikül sayısı ölçümü ile
gösterilmelidir.

•

Kullanılacak test aerosolü filtrenin kirli
hava giriş tarafında ana hava akımı içinde
homojen olarak dağılmalıdır. Kirli hava
tarafındaki partikül konsantrasyonunu
ölçmek

6.7 Menfezler
Normda, Laminar Akım kavramı yerine, yeni
bir kavram olan Düşük Türbülanslı Akış (Low
Turbulence Flow –LTF) getirilmiştir. LTF’nin
tanımı 5. Maddede yapılmıştır.
6.8 Isıtma Soğutma Yüzeyleri ve Lokal Isıtma
Soğutma Cihazları
Bu bölümde yenilik saptanmamıştır.
6.9 Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemi
(BACS)
Normda ölçme kontrol sistemlerine bina
otomasyonu
kavramı
ilave
edilmiştir.
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Ölçme ve kontrol sistemlerinin, tüm işletme
açısından önemli parametrelerinin (örneğin
hava debisi, sıcaklık farklılıkları, nem, basınç
ilişkileri) değişen işletme koşullarında sabit
tutulması gerekmektedir. Norma, oluşan her
arızanın arıza sinyali olarak gösterilmesi ve
belgelenmesi gerekliliği ilave edilmiştir.
Sınıf I a odalarda operasyon sırasında lokal oda
ısıtması vasıtasıyla LTF üfleme havası sıcaklığı
sabit tutulmalıdır. Operasyon sırasında üfleme
havası sıcaklığının artması engellenmelidir.
Hijyenik emniyeti tehdit eden sapmalar
(sıcaklık, hava debisi gibi) meydana geldiğinde,
görsel olarak dikkat çeken ve manuel olarak
iptal edilemeyen arıza sinyali operasyon
odasında uyarı vermelidir.
Sınıf I odalarda kullanım saatleri dışında ters
akışın önlendiği garanti edilmek koşuluyla
hava debisi bir miktar azaltılabilir. Sınıf II
odalarda ise kullanım saatleri dışında sistemin
kapatılmasına izin verilir.
6.10 Temizlik ve Dezenfeksiyon, İşletme Ve
Bakım
Sınıf I odalarda oluşabilecek her sistem
hatasından sonra, sistem çalıştırılmadan
önce, hijyen uzmanı ile birlikte temizlik ve
dezenfeksiyonun yapılması gerekliliğine karar
verilmelidir.
7. SİSTEM DEĞERLENDİRMESİ VE KABUL
TESTLERİ
DIN 4799’daki Operasyon odalarındaki VAC
sistemlerinin test ve değerlendirilmesi ile ilgili
gereklilikler tamamen revize edilmiş ve bu
normla birleştirilmiştir. Normda yapılan genel
açıklama aşağıdaki gibidir:
Tıbbi
amaçlar
için
kullanılan
odaların
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
birkaç basamakta yeterlilik göstermelidir.
Her yeterlilik basamağı, bir önceki basamak
tamamlanmadan
ve
belgelendirilmeden,
oluşmuş hatalar belirlenmeden ve tekrar test
edilmeden başlamamalıdır.
Kurulumu
yapan
kuruluş,
belirlenmiş
gereklilikleri sağlayan kullanışlı bir sistemi
kurmalı, devreye almalı ve ilgili belgelerle
birlikte teslim etmelidir.
Kabul testleri sırasında, hijyen uzmanı ve
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mühendisler, sözleşmedeki teknik ve hijyenik
şartları ve proje şartnamesindeki kalite
özelliklerini, aynı zamanda genel olarak kabul
edilmiş son teknolojiyle uyumluluğunu kontrol
etmelidir.
Sistemin kabulü, kabul prosedürü sırasında
oluşan hataların giderilmesini de içerecek
şekilde belgelenmelidir.
Bütün
uygunsuzluklar
belgelenmeli
ve
değerlendirilmelidir.
Değerlendirme
sonucunda,
gerekliliklere
uygun
olacak
önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin alınması
için termin süreleri belirlenmelidir ve bu
önlemler alınırken temel hijyenik uygunluklara
bağlı kalınmalıdır.
Sistem teknik ve hijyenik gereksinimler
açısından kabul edilmiş ise, resmi olarak da
kabul edilmiş olur.
NOT: Teknik ve hijyenik alandaki kabul
testlerinin, uygulamacı, planlayıcı ve işi yürüten
organizasyondan bağımsız, yetkili bir kişi
tarafından yürütülmesi daha uygundur.
VAC sistemi kabul edildikten sonra, bir hijyen
uzmanı, personelden kaynaklanan mikrop
yayılımının tıbbi gerekliliklere göre kontrol
eden mikrobiyolojik görüntüleme işlemlerini
yürütmelidir.
Teknik ve hijyenik gereklilikler ile periyodik
testlere ilişkin geliştirilmiş ve yenilenmiş
prosedürler yayımlanan 2008 normunda
ayrıntılı tablolarla belirtilmiştir. Mikrobiyolojik
izlemenin yapılma şekline ilişkin bir kılavuz da
normun ek kısmında bulunmaktadır.
8.SONUÇ
Bildiride 2009 yılında MMO İzmir Şubesi
ve TTMD İzmir İl Temsilciliği Hijyenik Klima
Havalandırma
komisyonları
tarafından
hazırlanmış
ve
TESKON’da
sunumu
yapılmış olan Hastane Hijyenik Alanları
Proje Hazırlama Esasları ile DIN 1946-4
2008 normunun karşılaştırması yapılmıştır.
Hastane havalandırması, Avrupa’da da ilgili
kuruluşların üzerinde çalışma sürdürdüğü,
yeni teknoloji ve kavramlar ortaya atıldıkça
yenilenen bir konudur. Uygulamalarda yapılan
hataların saptanmasından ve farklı kuruluşların
görüşlerini ortaya koymasından sonra DIN

1946-4 normunun taslağında
değişikliklere ihtiyaç duyulduğu sonucuna
varılmıştır. Bildiri, Avrupa’daki çalışmalara
paralel olarak, hastane hijyenik alanlarının
tasarımı, kurulumu, kabul testleri, işletme ve
bakımı konusunda ülkemizde yapılmakta olan
standart çalışmalarına katkı olması amacıyla
hazırlanmıştır. Normun genelinde hijyen
uzmanının varlığına ve süreçteki etkinliğine
büyük önem verildiği de görülmüştür.
9.KAYNAKLAR
[1] DIN 1946-4:2005-04 (Taslak)Havalandırma
Tekniği -Kısım 4: Hastanelerde Havalandırma
Tesisatları Tekniği
[2] DIN 1946-4:2008-12 (Taslak)Havalandırma
Tekniği -Kısım 4: Hastanelerde Havalandırma
Tesisatları Tekniği
[3] MMO İzmir Şubesi ve TTMD İzmir Temsilciliği
Hijyenik Klima ve Havalandırma Ortak
Komisyonu, Hastane Hijyenik Alanlarının
Klima ve Havalandırma Proje Hazırlama
Esasları Teslim Alma ve Periyodik Bakım.
Yayın No:MMO/2009/495/2, 2009.
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Klima bunun
neresinde?

City Multi Ürün Grubu, 25 farklı
iç ünite ve 120 farklı kapasite seçeneğiyle
mekânın estetiğini göze görünmeden tamamlar.

Duvar Tipi

Asılı Tavan Tipi

Gizli Tavan Tipi

Döşeme Tipi

FAU2

Tek Yöne Üﬂemeli
Kaset Tipi

2 Yöne Üﬂemeli
Kaset Tipi

4 Yöne Üﬂemeli
Kaset Tipi

Ticari Tip Su Isıtıcısı
(Hydrodan)

Hassas Kontrollü
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Türkiye’deki Binalara Yönelik
Soğutma Yükü Hesabı için Web
Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi
Development of a Web-Based Software For Building Cooling
Load Calculations in Turkey
Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR / Yrd. Doç. Dr M. Akif NACAR / Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA
Arş. Gör. M. Emin TENEKECİ / Arş. Gör. Burak YENİGÜN / Mak. Müh. Emrah YAKA

Özet
Ülkemizde, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 2008
yılında çıkarılan “Bina Enerji performansı”
yönetmeliğiyle binalarda enerji verimliliğinin
artırılması
ve
bu
çerçevede
binaların
sertifikalandırılması
hedeflenmektedir.
Bu
kapsamda HVAC sistemlerinin verimliliğin
artırılması için öncelikle doğru olarak
tasarlanması gerekir. HVAC sistem tasarımının
ilk adımı, bina ısı kayıp ve kazançlarının
belirlenmesidir. Isıtma sistemi tasarım hesapları,
Bina Enerji performansı” yönetmeliğinde
belirtildiği gibi TS 2164 standardına göre yapılır.
Ancak, ülkemizde soğutma sistem tasarımının
en önemli parametresi olan soğutma yükü
hesabı için standart bir yöntem yoktur.
Tasarımcılar istedikleri herhangi bir yöntemi
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum
beraberinde birçok sorunu getirmektedir.
TUBİTAK MAG grubu tarafından desteklenen
bu çalışmada, ülkemizde gerekliliği ilgili tüm
kesimler tarafından vurgulanan standart
soğutma yükü hesabı yöntemi belirlenerek,
soğutma
yükü
hesabının
tasarımcılar
tarafından web üzerinden online olarak
kolayca yapılmasına olanak sağlayan bir
yazılımın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Standart
soğutma yükü yöntemi olarak, ASHRAE
tarafından en yeni yöntem olarak önerilen
RTS yöntemi kullanılmaktadır. Tasarımcılar ve
mühendisler bu sistemin potansiyel kullanıcıları
olarak yazılımı internet ortamında ücretsiz
olarak kullanabileceklerdir. Web tabanlı
yazılım, kullanıcıların veri girişini kolaylaştıran
görsel bileşenler kullanarak hatalı girişleri
azaltmaktadır. Hazırlanan yazılım; binanın

yerleşimi, pencerelerin yerleri, duvar, çatı, cam
bölmeler, dış kaplama gibi yapı elemanlarının
soğutma yükü üzerindeki etkilerinin kıyaslama
yapmak suretiyle araştırılmasına ve en uygun
konfigürasyonun belirlenmesine de olanak
sağlamaktadır.
Abstract
“Energy Performance of Buildings”, Directive
04/18/2007 no. 5627 aims to certificate the
buildings based on energy efficiency in our
country. To comply with these requirements
HVAC systems would properly be designed.
The first step of HVAC design is to determine
heat gain and loss of buildings. Calculation of
heating system design would fit into directive
of building energy performance as indicated
on the standard TS 2164. Unfortunately, there
is no standard calculation method for cooling
load in our country. Designers could choose
whatever calculation methods they like.
Therefore, many problems come up with this
way.
In our study supported by TÜBİTAK MAG group,
we aimed to develop web based software that
designers could easily calculate the cooling
load. As standard method of cooling load, the
newest method of ASHRAE, RTS method, is
chosen. Engineers and designers can be the
potential customers of this freely available
software on the web. This web based
software application would use handy visual
components to reduce erroneous user inputs.
The software provides ability to compare
and to configure the building components
affecting the cooling load. Such parameters
are location of building,
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directions of windows, walls, roof, glass
partitions, siding.
Giriş
Enerjinin hayati önem taşıdığı bu zamanda
yapılarda ısıl konforu sağlamaya çalışıldığı
kadar enerji tüketimine de gerekli önemin
verilmesi
gerekmektedir.
Bu
aşamada
tasarlanan binaların enerji tüketim miktarları
belirlenerek düşük tüketimli bina tasarımı
yapmak oldukça önemlidir. Sıcak iklim
bölgelerinde, uzun süren sıcak dönemde ısı
girdilerinin fazla oluşu nedeniyle mekanik
soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ise enerji
kullanımı yönünden çok fazla giderlere sebep
olmaktadır.
Ülkemizde, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 2008
yılında çıkarılan “Bina Enerji performansı”
yönetmeliğiyle binalarda enerji verimliliğinin
artırılması
ve
bu
çerçevede
binaların
sertifikalandırılması
hedeflenmektedir.
Bu
kapsamda düşünüldüğünde, enerji tüketimi
sınırlandırılarak etkin bina tasarımı yapabilmek
için ısı kayıp ve kazançlarını doğru ve hızlı bir
şekilde hesaplayabilmek gereklidir. Ülkemizde
ısıtma sistemi tasarım hesapları, TS 2164
standardına göre yapılır. Ancak, soğutma
sistemi tasarımının en önemli parametresi olan
soğutma yükü hesabı için standart bir yöntem
yoktur. Tasarımcılar istedikleri herhangi
bir yöntemi kullanmaktadırlar. Dolayısıyla
bu durum beraberinde birçok sorunu
getirmektedir. Genel olarak hesaplamada
kullanılan yöntemlerin tablolara bağlı olması,
tablolarda
verilen
ilgili
parametrelerin
ülke şartlarını taşımaması gibi zorlukların
yanında uzun zaman harcanması nedeniyle
zahmetli ve hata olasılığı yüksek bir işlem
sürecini gerektirir. Bu işlemlerin bilgisayar
ortamında yapılması, proje hazırlama süresini
kısaltacak ve olası hataları en aza indirecektir.
Binada kullanılan cihazların doğru seçilmesi
sağlanarak bina enerji performansını olumlu
yönde etkileyecektir.
Bu çalışmada özellikle sıcak bölgelerde
yapılması düşünülen yapıların veya daha
önceden yapılmış olan binaların soğutma için
ihtiyaç duyacakları enerji miktarının (bina
soğutma yükü) hesabı gerçekleştirilmektedir.
Soğutma yükü hesaplaması için değişik
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algoritma ve yöntemler mevcuttur. Nacar ve
Ark. (2010), mevcut yöntemler üzerine yaptığı
araştırmada ASHRAE tarafından önerilen
ışınım zaman serisi (RTS) yönteminin diğer
yöntemlere göre üstün özellikleri üzerinde
durmaktadır. Bu çalışmada, soğutma yükü
hesabı için ASHRAE tarafından yayınlanan
en son Fundamental-Handbook 2009’da
önerilen “Işınım Zaman Serileri” (RTS) yöntemi
kullanılmıştır. RTS yöntemi, Isı dengesi (HB)
hesap prosedüründen türetilen ve bu yöntemle
doğrudan ilgili, nispeten basitleştirilmiş
bir yöntemdir. Kolayca uygulanabilirlik ve
güvenirlilik isteklerine cevap olarak geliştirilen
RTS yöntemi, diğer yöntemlerin geçerliliklerini
ortadan
kaldırmamakta,
ancak,
online
programlamada sağladığı kolaylık yanında,
daha güvenilir ve hassas sonuç vermesi
sebebiyle tercih edilmektedir. Bu avantajı
nedeniyle, uygulayıcılara zaman açısından
büyük kolaylıklar sağlamakta ve bu nedenle
diğer yöntemlerin yerine tercih edilmektedir.
RTS yönteminin en çarpıcı özelliklerinden biri
ısı dengesi mantığını kullanması
olup, bu yöntemle zon tipinin ve farklı
yapıların soğutma yükü üzerindeki etkilerinin
araştırılması ve karşılaştırılması kolayca
sağlanabilmektedir. RTS yöntemi ile hesaplanan
bina soğutma yükünün tüm bileşenlerinin 24
saatlik dağılımı tespit edilmektedir. Böylece
maksimum soğutma yükünün hesabı için
ayrıca hesaplamaya gerek olmadığı gibi
soğutma yükünü oluşturan elemanların yük
üzerindeki etkileri kolayca belirlenmektedir.
Bu çalışmada geliştirilen yazılımın en önemli
özelliği web tabanlı olarak çalışmasıdır
Web tabanlı çalışma yazılımın kurulum
gerektirmeden
istenilen
ortamdan
ulaşılabilmesine
imkân
vermektedir.
Bu
kapsamda bir çalışma Türkiye’de ilk olmaktadır.
Benzer olarak soğutma yükü hesabı ile ilgili
Türkiye’ de çok fazla çalışma olmamakla
birlikte yapılan benzer uygulamalar vardır. Bu
yazılımların mobil olarak kullanılabilen web ara
yüzleri bulunmamaktadır. Ancak lokal olarak
bilgisayarda kullanılabilmesi erişim zorluğu
yaşatmaktadır. Bu durum, burada sunulan
çalışmanın bahsedilen diğer çalışmalardan
ayıran en önemli özelliği olmaktadır. Ayrıca
ülkemizde 27075 sayılı “binalarda enerji
performansı” yönetmeliği ile binalara enerji
kimlik belgesi verilmesi yasal zorunluluk haline
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gelmiştir. Bu yetkilendirme belgesi verilmesinde
kullanılacak gerekli hesaplamaların yapılması
için “Binalarda Ulusal Hesaplama Yönteminin
ve Yazılımı olan BEP-TR” yazılım projesi
geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak BEP-TR
projesinin uygulama sırasında ortaya çıkan
problemleri halen devam etmektedir.

Sonuç değerleri kaydedilerek
görüntülenmektedir.

kullanıcıya

Bu çalışmada, soğutma yükü hesabının web
üzerinden kolayca yapılmasına olanak sağlayan
yazılımın tanıtımı yapılacaktır.
2. WEB TABANLI SOĞUTMA YÜKÜ
HESAPLAMA YAZILIMI
Yazılım genel olarak üç ana modül üzerine
kurulmuştur. Şekil 1’de gösterildiği gibi bunlar;
1) Kullanıcı ile etkileşimi sağlayacak olan web
ara yüzü, 2) Kullanıcıdan alınan verilere göre
hesaplama yapılacak Matlab hesaplama
uygulaması ve 3) Kullanıcıdan alınan bina
bilgileri ve hesaplanan soğutma yükü verilerinin
saklanacağı veri tabanı modülüdür.

Şekil 1. Web tabanlı soğutma yükü hesaplama uygulaması
diyagramı

Soğutma yükü hesabı yapılacak binanın teknik
özelliklerinin alınması için formlardan oluşan
web ara yüzleri tasarlanmıştır. Kullanıcıdan
teknik özelliklere ait veriler alınırken; sayısal
verilerin yanında, mantıksal veriler de
alınmaktadır. Bu şekilde hesaplamanın teknik
altyapısından uzak tutularak kullanıcının,
rahat bir şekilde yazılımı kullanabilmesi
sağlanmaktadır. Şekil 2’de hazırlanmış olan
programın çalışma adımları görülmektedir.
Diyagramda gösterildiği gibi kullanıcı giriş
işleminden sonra bina ile ilgili genel bilgilerini
girmektedir. Bu genel bilgiler ile birlikte alınan
zon sayısına göre dış duvar, pencere, iç duvar,
infiltrasyon (sızıntı) ve iç ısı kazanç değerlerinin
hesaplanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler
alınmaktadır. Sonuçta hesaplama için eksik veri
yoksa hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Şekil 2. Geliştirilen programın çalışma algoritması

3. YAZILIM KULLANIMI
Sisteme giriş yapan kişinin oluşturduğu
yeni projenin genel bilgilerinin alınması için
oluşturulan sayfa Şekil 3’de görüldüğü gibidir.
Bu ekranda binaya ait genel bilgiler, binanın
bulunduğu şehir, tasarımda kullanılacak
sıcaklık değeri (soğutma tasarım sıcaklığı)
alınabilmektedir. Ayrıca önemli olan bir diğer
nokta ise hesaplamaya katılacak zon sayısı
bilgisi de bu ekranda alınabilmesidir. İlk olarak
Şekil 4’de görüldüğü gibi dış duvarların/çatının
soğutma yük değerinin hesabı için gerekli
veriler girilecektir. Bu kısımda kullanıcı oda
sıcaklık değerini ve her yön için duvar/çatı
bilgileri ve alan değerini seçmek zorundadır.
Bu çalışmada 2009 ASHRAE HandbookFundamentals’de soğutma tasarım sıcaklıkları
için belirlenen formata uygun olarak Türkiye’nin
illeri için soğutma tasarım sıcaklıkları ve
en sıcak aya ait ortalama günlük sıcaklık
farkları belirlenmiştir. Hesaplamalarda, Devlet
Meteoroloji İşlerinden sağlanan 2000- 2010
yıllarına ait saatlik dış hava sıcaklık değerleri
kullanılmıştır. 2009 ASHRAE HandbookFundamentals de soğutma tasarım değerleri,
yıllık periyotta saatlik dış hava sıcaklık
değerlerinin %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımına
karşılık gelen sıcaklık değerleri olarak
tanımlanmıştır. Buna göre soğutma tasarım
değerleri olarak belirlenen sıcaklık değerleri
yıllık 8760 saat içinde, %0.4 frekans değeri
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için 35 saat, %1 frekans değeri için 88 saat ve %2 frekans değeri için 175 saat konfor şartlarını
sağlamayacaktır. Tablo 1’de bazı iller için %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımına göre belirlenen
soğutma tasarım değerleri, maksimum sıcaklık değerleri ve günlük sıcaklık farkı gösterilmiştir.
Şekil 6’da gösterilen ekranda tasarım sıcaklığını projeye uygun olarak tamamen tasarımcının
inisiyatifinde, Türkiye’nin 81 meteorolojik istasyonu için ASHRAE formatında %0.4, %1 ve %2
frekans dağılımına göre belirlenen soğutma tasarım değerleri seçilir. Ayrıca tasarımcı istediği
takdirde tasarım sıcaklığını dışarıdan arzu ettiği bir değeri atayabilecektir.

İller
Adana
Ankara
Antalya
Diyarbakır
İstanbul Göztepe
İstanbul Kartal
İzmir
Erzurum
Eskişehir Anadolu
Eskişehir Bölge
Gaziantep
Kayseri
Kırıkkale
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van

Soğutma Tasarım Değerleri (°C)
0.4%

1%

2%

Maksimum

36.36
34.78
38.41
40.79
32.35
32.88
36.28
30.97
33.76
33.95
38.13
34.99
35.95
33.85
34.59
33.41
36.99
41.70
30.65
30.22
29.95

34.99
33.19
36.64
39.62
30.98
31.53
34.86
29.43
32.16
32.68
36.95
33.5
34.18
32.28
33.04
31.76
35.81
40.45
29.61
29.35
28.84

33.96
31.69
34.96
38.44
29.91
30.24
33.65
28.14
30.44
31.13
35.66
32.00
32.61
30.93
31.49
30.11
34.52
39.08
28.71
28.37
27.85

39.46
37.65
42.10
42.76
36.26
36.99
39.86
33.50
37.27
36.95
40.01
37.70
38.87
37.87
37.27
36.54
39.45
43.77
34.29
32.93
32.30

Günlük
Sıcaklık Farkı (°C)
9.55
13.60
10.80
16.50
8.59
8.69
9.76
17.60
16.30
13.80
12.90
17.70
13.90
10.20
14.20
15.40
12.80
13.30
8.09
7.50
11.10

Tablo 1. Türkiye’nin bazı illeri için soğutma tasarım değerleri ve günlük sıcaklık fark

Şekil 3. Proje genel bilgileri sayfas                                     Şekil 4. Dış duvar bilgileri sayfası

Yapı elemanına ait ısı geçirgenlik katsayısı (U) hesabında kullanıcıya Şekil 5’de görüldüğü gibi
yazılımın kütüphanesinden duvar katman bileşenleri seçtirilir. Bu çalışmada geliştirilen Matlab
tabanlı fonksiyonlar kullanılarak U ve iletim zaman serileri (CTS) hesaplanmaktadır. Şekil 6’da
görüldüğü gibi pencere bilgileri alınmaktadır. Bu ekranda her yöne ait pencere alanları, pencere
tipleri ve gölgelendirme değerleri girmelidir. Şekil 5. Duvar/çatı bilgileri sayfası Şekil 6. Pencere
bilgileri sayfası Şekil 7’de iç duvar bilgilerinin girildiği sayfa görülmektedir. Bu ekranda dış duvar
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bilgilerinin alındığı şekilde iç duvar bilgileri alınmaktadır. Ancak burada hesaplama yapılacak iç
duvar sayısı bilinmediğinden kullanıcının istediği kadar duvar eklemesine imkân sağlanmıştır.
Diğer bilgi girişlerine benzer olarak infiltrasyon ve iç ısı kazancı hesabı için gerekli bilgiler
kullanıcıdan alınarak hesaplama işlemi yapılmaktadır (Şekil 8). Genel olarak tüm veri girişlerinde
gerekli kontrol yapılarak, hatalı veri girişi engellenmektedir. Şekil 7. İç duvar bilgileri sayfası Şekil
8. İnfiltrasyon bilgileri sayfası Veri girişlerinin

Şekil 5. Duvar/çatı bilgileri sayfası                      Şekil 6. Pencere bilgileri sayfası

Şekil 7’de iç duvar bilgilerinin girildiği sayfa görülmektedir. Bu ekranda dış duvar bilgilerinin
alındığı şekilde iç duvar bilgileri alınmaktadır. Ancak burada hesaplama yapılacak iç duvar
sayısı bilinmediğinden kullanıcının istediği kadar duvar eklemesine imkân sağlanmıştır. Diğer
bilgi girişlerine benzer olarak infiltrasyon ve iç ısı kazancı hesabı için gerekli bilgiler kullanıcıdan
alınarak hesaplama işlemi yapılmaktadır (Şekil 8). Genel olarak tüm veri girişlerinde gerekli kontrol
yapılarak, hatalı veri girişi engellenmektedir.

Şekil 7. İç duvar bilgileri sayfası                                       Şekil 8. İnfiltrasyon bilgileri sayfası

Veri girişlerinin eksiksiz yapıldığı durumda program çalıştırılarak binanın soğutma yükü analizi
gerçekleştirilir. Sonuç sayfasında, bina soğutma yükü analiz detayları sayısal veriler ve grafiksel
olarak kullanıcıya gösterilir. Böylece soğutma yükünü oluşturan tüm bileşenlerin tasarımcı
tarafından irdelenerek daha sağlıklı olarak test edilebilmesine ve doğrulanmasına olanak tanınır.
Sonuçta yüksek enerji kaybına sebep olan bileşenler belirlenerek bina tasarımında iyileştirmelere
gidebilir.
4. SONUÇ
Binalarda soğutma yük hesabı yapmak üzere oluşturulan web tabanlı bir yazılımdan
bahsedilmektedir. Hesaplama işlemlerinde, ASHRAE tarafından önerilen Işınım Zaman Serileri
(RTS) yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen programda RTS prosedürüne uygun olarak Matlab
programı kullanılmıştır. Programa erişimin web tabanlı olması kullanıcıların yazılım kurma ve
ortam hazırlama ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır. Programa tüm bilgisayarlarda kolayca
bulunan internet tarayıcı programları ile ulaşılabilmektedir.
Program kütüphanesinde yapı elemanlarına ait geniş bir veri tabanı oluşturulmuştur. Tasarımcı
istediği yapı elemanını seçerek duvar ve çatı formlarını oluşturabilmektedir. Ayrıca dışarıdan farklı
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bir yapı elemanına ait bilgileri kütüphaneye
girebilmektedir.
Programda ASHRAE’de sunulan formata
uygun olarak 81 meteorolojik istasyon verileri
kullanılarak
belirlenen
soğutma
tasarım
değerleri (0.4%, 1% ve 2% frekans ve maksimum
dış hava sıcaklık değerleri) ve günlük sıcaklık
farkı
sunulmaktadır.
Tasarımcı
projesine
uygun olarak tasarım sıcaklığını seçmekte
veya dış bilgi olarak dışarıdan istediği değeri
atayabilmektedir.
Programda Duvar/çatı elemanlarının iletimle
olan ısı transferinin hesaplanmasında kullanılan
ve yapı katmanlarına göre değişiklik gösteren
CTS değerlerin hesabı için Matlab fonksiyonları
yazılmıştır.
Tasarımcı
oluşturduğu
yapı
elemanına göre CTS değerleri arka planda
hesaplanarak işleme konulmaktadır.
Ülkemizde 27075 sayılı binalarda enerji
performansı yönetmeliği ile belirli büyüklükteki
binalara enerji kimlik belgesi verilmesi yasal
zorunluluk haline getirildiğinden bina tasarımı
yapan herkesin tasarladığı binanın enerji
tüketimini hesaplama zorunluluğu getirilmiş
oluyor. Bu çalışma ile her tasarımcının bina
ile ilgili bilgileri kullanarak detaylı soğutma
yük
analizini
yapabileceği
bir
yazılım
oluşturulmuştur.
Yazılımın gelecek sürümlerinde mobil cihazlara
destek verilecektir.
5. TEŞEKKÜR
Tubitak-MAG 109M427 nolu proje kapsamında
gerçekleştirilen bu çalışmaya verilen destekten
dolayı TUBİTAK’a teşekkür ederiz.
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Şehir Dışı Yerleşim Yerleri İçin
Merkezi ve Paket Atıksu Arıtma
Tesislerinin Çevre Açısından
Değerlendirilmesi
From The Environmental Point Of View, The Assessment Of A Central
Waste Water Treatment Plant With Package Type Waste Water Treatment
Plants
Levent ALATLI Ergin / EROL Salih ALİİPEK / Ercan ÖZDEMİR / Burcu Elif VARDAR / Levent ÇELİKKOL

ÖZET
İstanbul Zekeriyaköy’de olduğu gibi şehir kanalizasyon şebekesi uzağında çok sayıda site, villa vb
yerleşim projeleri geliştirilmektedir. Bu çalışma ile merkezi evsel atık su arıtma tesisleri için örnek
bir tesis olan, İstanbul Zekeriyaköy Merkezi Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi irdelenmekte ve paket
atık su arıtma tesisleri ile ekonomik, teknik ve çevre açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Bir atık su arıtma tesisinin düzgün işletilmesi için belli başlı birkaç koşulun yerine gelmesi önemlidir.
Bunlar; giriş debisinin ve giriş kirlilik yükünün stabil olması, atık madde (besin) ve mikroorganizma
dengesi, düzenli kontrol ve analiz, koruyucu ve periyodik bakım, uzman personel ve diğer işletme
koşullarının sağlanması gibi başlıklarda toplanabilir. Bu koşullar merkezi atık su arıtma tesislerinde
daha verimli sağlanabilir, arıtma tesisi çıkış suyu standartları daha ekonomik yerine getirebilir,
kesintisiz ve sürdürülebilir arıtma prosesi sağlanır, çevreye zarar vermesi önlenmiş olur.
Merkezi arıtma tesislerinin kurulması ve uzman kuruluşlar tarafından işletilmesi ile sitelere ait çok
sayıda, küçük kapasiteli ve dağınık paket arıtma tesislerinin işletme ve çevre sorunlarının önüne
geçilebilir. Böylece işletme bakım maliyetleri azaltılabilecek, su analizleri, çevre denetimleri çok
daha kolay yapılabilecektir. Şehir kanalizasyon şebekesi uzağında kalan, yeni ve nüfus yoğun
yerleşim bölgeleri için daha verimli, ekonomik ve çevreci olan merkezi atık su arıtma tesisleri
modeli önerilmektedir.
ABSTRACT
In recent years, many sites and residential projects away from the city sewage system are
developed such as Istanbul Zekeriyaköy. In this study, the center of an exemplary facility for
domestic waste water treatment plants, Zekeriyakoy domestic waste water treatment plant is
compared with the package type waste water treatment facilities from the economic, technical
and environmental point of view.
Proper operation of a waste water treatment plant is important and depending upon the several
conditions during the operation. These are input flow rate, the pollution load of waste material, the
balance of microorganisms, regular inspection and analysis, preventive and periodic maintenance,
specialized personnel and other operating conditions.
By the establishment of central domestic waste water treatment plants and serving to large
number of sites, it could be avoided scattered small package treatment plants with low capacity,
poor operations due to inexperienced staff, lack of maintenance and waste output control
difficulties by the authorities. Away from the city sewage system, for new residential areas with
dense population, the central domestic waste water treatment plants is highly recommended
due to being a more efficient, economical and environmentally friendly model compare to the
package type waste water treatment plants.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için çıkartılan yasalarla
birlikte gelen yükümlülükler sonucunda, şehir kanalizasyon sistemine yakın olmayan özel konut
yerleşimlerinden arıtma tesislerinin yapılması istenmektedir. Ancak, bu yerleşimlerin önemli kısmı
yasal yaptırımlardan kurtulmak amacıyla ve inşaat sırasında yeterli bütçenin ayrılmamasından
dolayı gelecek dönemlerde doğabilecek olumsuzlukları düşünmeden ucuz paket arıtma sistemi
satın alır hale gelmiştir. Bu durumdan mali yönden kazanç sağlamak isteyen paket arıtma
tesisi satıcıları ile yasal yükümlülükleri yanlış yorumlayan ihtiyaç sahiplerinden dolayı gereksiz
bir paket arıtma tesisi piyasası oluşmuştur. Oluşan bu pazarın en önemli olumsuz etkisi, yanlış
projelendirilmiş paket arıtma tesislerinin, yanlış yerlerde kullanılması sonucunda paket arıtma
tesisi çöplükleri oluşturmasıdır. Ayrıca yaygın paket arıtma tesisleri kontrol ve denetim zorluğu
nedeniyle çevre açısından da çok önemli tehdit oluşturmaktadırlar.
Şehir kanalizasyon ve arıtma sistemi dışında kalan nüfus yoğun bölgelerde özel konut, site ve
küçük yerleşim yerlerinde çok sayıda paket arıtma tesisi kurdurmak yerine, ihtiyacı karşılayacak
kapasiteye sahip merkezi bir atıksu arıtma tesisinin kurulması ve teşvik edilmesi gereklidir.
2. ZEKERİYAKÖY EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ
1990’lı yılların başında, ülkemizin eski ve önde gelen büyük bir inşaat firması tarafından geliştirilen,
Zekeriyaköy Evleri projesi için merkezi bir betonarme arıtma tesisi tasarlanmış ve gerçekleştirmiştir.
1995 Yılında hizmete alınan arıtma tesisi, İstanbul Zekeriyaköy’de Vişne 1-2-3, Turunç 1-2-3, Çağla
1- 2, Çitlenbik, Yaprak, Kardelen ve Konaklar mahallerinde bulunan 14 site, yaklaşık 1200 ev ve
işyerinin kanalizasyon ve evsel atıksularını arıtmaktadır. Tesiste konularında uzman iki idari ve altı
teknik personel çalışmaktadır. Arıtılan atıksuların deşarjı “Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne
göre İSKİ alıcı ortamı olan, Kilyos Deresi’ne yapılmaktadır. Bugünkü toplam kapasitesi 4015 m3/
gün olan arıtma tesisi, klasik aktif çamur prensibiyle çalışmaktadır.
Zekeriyaköy Evsel Atıksu Arıtma tesisine bağlı olan ev ve işyerlerinde kullanma suyu şebekeden
sağlanmaktadır. Tesisin başlangıçta kuruluş kapasitesi 900 m3/gün olarak planlanmış, ancak
daha sonraki yıllarda tesise yeni site ve evlerinde bağlanması öngörülerek kapasitesi 4000 m3/
gün olarak inşa ve tadil edilmiştir.
Tesise 2010 yılında yapılan ilave elektromanyetik debimetre yatırımı sayesinde, tesise giriş suyu
debi ölçümleri düzenli ve günlük olarak kayıt edilmeye başlanmıştır. Debisi 2010 yılında minimum
400 m3/gün ve maksimum 1100 m3/gün aralığında değişen arıtma tesisinde, halen günlük
ortalama giriş suyu debisi ise 800 m3/gün civarındadır.
Tesiste 2 adet çökeltme havuzu ve 4 adet havalandırma havuzu olmasına rağmen, güncel olarak 1
adet çökeltme havuzu ve 2 adet havalandırma havuzu ile son derece iyi çıkış suyu analiz değerleri
ile biyolojik arıtma işlemi yapılmaktadır. Zekeriyaköy Evsel Atıksu Arıtma tesisinin yıllar içindeki
ilave ve değişikliklere göre yeniden atıksu biyolojik arıtma kapasite tespiti yapılmıştır.
Arıtma tesisi; evsel kullanımlardan kaynaklanacak; tuvaletler ve lavabolardan gelecek kanalizasyon
ve atıksular için projelendirilmiştir. Projelendirmede bölgeden kaynaklanacak atıksuyun kişi başına
min. 50 L, maks. 200 L olacağı düşünülmüştür. Tesiste mevsimsel ve günlük debi değişimleri
olmaktadır. Gün içerisinde meydana gelen salınımlar terfi havuzunda tolere edilmektedir.
Tesiste mevsimsel ve günlük debi değişimleri olmaktadır. Gün içerisinde meydana gelen salınımlar
terfi havuzunda tolere edilmektedir.
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Şekil 1- Zekeriyaköy Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması
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Tesisten belirli tarihlerde alınan ham su analiz değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Anlık Ham Su Numune Analiz Değerleri
22.12.2010
12.01.2011
25.01.2011
1.analiz
2.analiz
3.analiz

Tarih
Analizler

Ortalama

BOI

51 mg/l

159 mg/l

88 mg/l

99 mg/l

KOI

75 mg/l

277 mg/l

80 mg/l

144 mg/l

AKM

48 mg/l

187 mg/l

50 mg/l

95 mg/l

Buna göre; giriş BOI5 pik değeri 159 mg/l‘dir. Projede emniyetli olarak 200 mg/l kabul edilmiştir.
Havalandırma havuzu Giriş BOI5 değeri= 200 mg/l Havalandırma Havuzu Ölçüleri: 15,7 x 3,7 x
3,6 m dir. ( 1 havuz) V=209,12 m3
Tesiste 4 adet aynı boyutlarda havalandırma havuzu bulunduğundan toplam havalandırma
hacmi; V toplam=209,12 * 4 = 836,48 m3
V= Reaktör hacmi
Q= Atıksu debisi
Ci= Giriş konsantrasyonu
Cf= Çıkış konsantrasyonu ( SKKY- Tablo:21.2 BOI5 değeri alınacaktır.)
F/M= organik yükleme oranı
MLSS=reaktördeki mikroorganizma sayısı
Ci= 200 mg/l
Cf= 50 mg/l
F/M=0,3
MLVSS=2400
V=Q*(Ci-Cf)/[(F/M)*MLVSS]
V=Q*(200-50) / (0,3*2400)
Q = (836,48 * 0,3 * 2400) / (200-50) = 4015 m3/gün
Maksimum debi 4015 m3/gün olarak alınmıştır. Buna göre;
Qp=Proje debisi=Qmax
Qp=Qmax/tesis çalışma süresi
Qp=4015 m3/gün
Qp= 4015/20 = 200,75 m3/h
Proje debisi ; Qp=Qmax alınmıştır.
3. ZEKERİYAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYU ANALİZ DEĞERLERİ & MUKAYESESİ
Zekeriyaköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisinin, aylık çıkış suyu numune analiz sonuçları ve ortalama
çıkış suyu değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Her ay özel laboratuarlarda yapılan su çıkış analizleri
dışında, ayrıca İSKİ laboratuarlarında da su çıkış analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Tablo 3
İSKİ atıksu laboratuar raporlarındaki çıkış suyu ölçüm değerleri göre hazırlanmıştır.
Tablo 2: Anlık Çıkış Suyu Numune Analiz Değerleri
2011 YILI

AY

1

2

3

4

5

6

7

Ortalama

BOI

mg/l

<50

6,5

15

10

3

5

7

7

8

KOI

mg/l

<180

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

AKM

mg/l

<70

<10

20

20

<10

<10

<10

<10

<13

6-9

7,7

7,6

7,5

7,8

7,6

7,3

7,7

7,6

Ph

Limit Değer (LD) Kaynağı : 1 R.G.31.12.2004 No:25687 Su Kirliliği Yönetmeliği Tablo 21.2 Kompozit Numune 2 Saatlik Test Yöntemi :
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA,WEF) 21st Ed. (2005) EN
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Sitelerde bulunan çok sayıda küçük kapasiteli paket arıtma tesislerinin ise düzenli olarak su analiz
ölçümleri yapılmadığı gibi bu tesislerin resmi makamlar tarafından düzenli denetimi ise neredeyse
imkânsızdır.

Zekeriyaköy Evsel Atıksu Biyolojik Arıtma
Tesisinin, İstanbul’daki ait örnek Biyolojik veya
İleri Biyolojik
Arıtma Tesislerinin çıkış suyu değerleri ile
mukayesesi Tablo 3’de verilmektedir.

Zekeriyaköy Evsel Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
Tablo 3: İstanbul’daki Biyolojik/İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Değerleri

Çıkış Suyu
Parametreleri

Üst Limit

Zekeriyaköy
Arıtma Tes.

İSKİ Tuzla
Arıtma Tes.

İSKİ Ataköy
Arıtma Tes.

İSKİ Paşaköy
Arıtma Tes. *

BOI

<50 mg/

l 8 mg/

l 23 mg/

l 25 mg/

l 7 mg/l

KOI

<180 mg/

l <50 mg/

l 136 mg/

l 125 mg/

l 28 mg/l

AKM

<70 mg/

l <13 mg/

l 27 mg/

l 35 mg/

l 9 mg/l

* Paşaköy Arıtma Tesisi, Ömerli Su Havzasında 2000 yılında kurulmuş örnek, İleri Biyolojik
Arıtma Tesisidir.
Zekeriyaköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi, halen 4015 m3/h kapasitesi ile İstanbul’un hem en
eski, hem en büyük kapasiteli örnek Biyolojik Arıtma Tesisleri arasındadır.
Tablo 4’de İstanbul’da bulunan büyük kapasiteli İSKİ’ye ait Biyolojik Arıtma Tesisleri ile
Zekeriyaköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi, kuruluş tarihleri, kapasiteleri ve ortalama günlük
debileri verilmektedir.
Tablo 4: İstanbul’daki Kapasite Büyüklüğüne göre Biyolojik / İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri

Tesis Adı

Kuruluş
(Yıl)

Kapasite
(m3/gün)

Ortalama
Debi
(m3/gün)

1

İSKİ Ataköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

2010

390.000

318.844

2

İSKİ Tuzla Atıksu Biyolojik ve İleri Biyolojik Ar. Tes.

1998

250.000

285.323

3

İSKİ Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

2000

200.000

101.328

4

İSKİ Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

2004

7.400

7.021

5

Zekeriyaköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

1995

4.015

800

6

İSKİ Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

2000

1.730

1.575

7

İSKİ Gümüşyaka Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

2007

1.700

2.011

8

İSKİ Çanta Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

2006

1.600

3.576

9

İSKİ Ağva Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

2010

1.600

556

10

İSKİ Ömerli Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

2008

500

444

4. PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İŞLETME & DENETİM SORUNLARI
Şehir kanalizasyon sistemine yakın olmayan site ve benzeri yerleşimler için inşaat ruhsatı ve iskân
için arıtma tesisi yapmaları istenmektedir. Genellikle yasal yaptırımlardan kurtulmak ve ekonomik
nedenlerden dolayı ucuz paket arıtma sistemleri tercih edilmektedir.
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Gelecekte yanlış projelendirilmiş paket arıtma tesislerinin, yanlış yerlerde kullanılması sonucunda
ülkemizde maalesef paket arıtma tesisi çöplükleri oluşacaktır.
Ayrıca yaygın olarak tercih edilen paket arıtma tesisleri resmi makamların kontrol ve denetim
zorluğu nedeniyle çevre açısından da fevkalade önemli tehdit oluşturmaktadırlar. Bu tip sitelerde
paket arıtma tesisleri genellikle sitede bulunan arıtma konusunun uzmanı olmayan teknik personel,
hatta teknik personeli bile olmayan çok sayıda sitede ise güvenlik, bahçe veya temizlik görevlileri
tarafından işletilmeye çalışılmaktadır.
Zekeriyaköy civarında bulunan ve paket arıtma sistemi kullanan 2 site ile ilgili özet bilgiler ve
paket arıtma sistemlerinde karşılaşılan sorunlar Tablo 5’de verilmektedir.
Tablo 5: Zekeriyaköy’de 2 Sitenin Paket Arıtma Sistem Mukayesesi & Sorunları
A Sitesi

B Sitesi

Konut/İşyeri Sayısı

108

239

Doluluk

50

140

100/40

300/100

2000

2000

Arıtma Tesisleri yerin altında
olduğundan mikroorganizma
üretilememekte,
F/M oranını ayarlamak için üre
kullanılmaktadır. Rüzgârlı
dönemlerde yoğun koku
problemi yaşanmaktadır.

Arıtma tesislerinin
havalandırma yetersiz
olduğundan ve F/M oranı
ayarlanamadığından
mikroorganizma üremesinde
sorun yaşanmakta,
sorunu gidermek için üre
kullanılmaktadır.

Toplam Debi (m3/gün) /
Gelen Debi (m3/gün)
Devreye Alınma Tarihi
Paket Arıtma Tesislerinde
Karşılaşılan Sorunlar

Örnek olarak verilen A ve B siteleri ve bunun gibi kendi paket arıtmasını işletmeye çalışan siteler,
paket arıtma tesisi kullanmak yerine tek bir merkezi arıtma tesisine bağlanarak atıksularını
arıtmaları durumda yukarıda belirtilmiş olan işletme problemleri ile karşılaşmayacaklar. Ayrıca
merkezi arıtma tesisi avantajından dolayı daha ekonomik arıtma maliyetlerine sahip olacaklar,
daha düzenli su çıkış analizleri ve denetimleri yapılabilecektir.

Çürümeye Başlamış Paket Arıtma Tesisi                                                          Hurdaya Çıkmış Paket Arıtma Tesisi

Zekeriyaköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi özel olarak işletilen merkezi arıtma tesisleri için çok
güzel bir örnektir. Bugün için Zekeriyaköy bölgesinde bulunan Vişne 1-2-3, Turunç 1-2-3, Çağla 1-2,
Çitlenbik, Yaprak, Kardelen ve Konaklar mahallerinde bulunan 14 site, yaklaşık 1200 ev ve işyerinin
kanalizasyon ve evsel atıksularını arıtmaktadır. Konut başına düşen atıksu arıtma bedeli ise
2011 yılı için aylık 41.5 TL+KDV’dir. İstanbul ilinde 6000 adetin üzerinde endüstriyel atıksu tesisi
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blunmakta, ancak bu sayıdan daha fazla olduğu
tahmin edilen evsel atıksu tesisi sayısı ise tam
olarak bilinememektedir. 2004 Yılından beri
çok merkezi ve yol üstünde olan, Zekeriyaköy
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi bile 2011 yılı sonuna
kadar sadece 1 defa denetlenebilmiş, daha ücra
yerlerdeki yerleşim yerleri ve sitelerde bulunan
çok sayıda evsel atıksu arıtma tesislerinin ise
denetimin nasıl ve ne sürelerle yapıldığı ise
bilinememektedir.
5. BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
İŞLETİLMESİ
Bir biyolojik arıtma tesisinin doğru olarak
işletilebilmesi, doğru bir projelendirme kadar
önemlidir. Bir tesisin işletilmesi esnasında
öncelikle
aşağıda
sıralamış
olduğumuz
faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Giriş Debisi ve Kirlilik Yükü
• Besin/Mikroorganizma Oranı
• Düzenli Kontrol ve Analiz
• Düzenli Periyodik Bakım
5.1 Giriş Debisi ve Kirlilik Yükü
Arıtma tesisi projelendirilmesinde esas alınan
en önemli kriter giriş debisidir. Nüfustaki
değişimlerin ve tesisin ekonomik ömrünün göz
önünde bulundurulduğu bir projelendirmenin
ardından, tesisin sürekli olarak düzenli
çalışmasını sağlamak için, giriş debisi ve kirlilik
yükünün stabil tutulması oldukça önemlidir.
Bahsetmiş olduğumuz evsel atıksu arıtma
sistemleri
mikroorganizmaların
varlığında
arıtma
işlemlerini
gerçekleştirdiklerinden,
kirlilik yükündeki ani dalgalanmalarda sistemin
biyolojik yapısı bozulmakta ve biyolojik yapı
stabil hale geçinceye kadar tesis verimsiz
çalışmaktadır.
Bu değişimler, yüksek kapasiteyle çalışan
merkezi atıksu arıtma tesislerinde kolay tolere
edilebilirken, düşük kapasiteyle çalışan paket
atıksu arıtma sistemleri ise bu değişimi kolay
bir şekilde tolere edemeyerek arıtma veriminin
düşmesine ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasına
sebep olurlar.
5.2 Besin / Mikroorganizma Oranı
Diğer
adıyla
F/M
oranı,
havalandırma
havuzundaki organik maddelerin metabolize
edilebilmesi
için
ortamda
bulunan
mikroorganizmaların miktarını belirten orandır.
Bu oran giriş suyu BOİ5 değerinin ortamdaki
aktif biokütle oranına bölünmesi ile elde edilir.

Makale Article
F/M oranının yüksek olması, ortamda bulunan
besin miktarının mikroorganizma miktarından
fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum
mikroorganizmaların yüksek hızda büyüme
eğilimine girmesine ve hızlı bir şekilde
üremesine sebep olur. Bu üreme sonucunda
çamur kabarması, çamur yüzmesi ve köpük
gibi sorunlar oluşmaktadır.
F/M oranın düşük olması, ortamda bulunan
mikroorganizma miktarının besin miktarından
fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum
mikroorganizmaların üreme hızının düşmesine
dolayısıyla
da
arıtma
tesisi
veriminin
düşmesine sebep olmaktadır. Sistemde ani F/M
değişiklilerine mani olabilmek için, F/M ayarı
çamur geri devri ile veya sisteme giriş yapan
atıksuyun debisiyle ayarlanabilir.
Kapasitesi büyük olan arıtma tesislerinde bu
durum tesis içinde kolaylıkla sağlanabilirken
paket arıtma tesislerinde ise tesis dışından
yabancı madde ilavesiyle F/M oranı kontrol
altında tutulabilir. Paket arıtma sistemlerinin
işletilmesi esnasında bu oran 0,05–0,1 arasında
değişirken, klasik aktif çamur sisteminde bu
oran 0,2–0,6 arasındadır. Bu değerler de bize
paket arıtma sistemlerinin, F/M oranındaki ufak
dalgalanmalarda bile, çeşitli işletme sorunları
ile karşı karşıya kalınacağını
göstermektedir.
5.3 Düzenli Kontrol ve Analiz
Arıtma tesislerinde sık rastlanan sorunların
en başında tesislerin düzenli olarak kontrol
edilmemesi gelmektedir. Kontrollerin düzenli
olarak yapılmaması durumunda tesislerin
kullanım ömrü kısalmakta, arıtma verimi
düşmekte ve tesisler bir süre sonra atıl duruma
gelmektedirler. Bu duruma özellikle paket
arıtma tesislerinde sıkça rastlanılmaktadır.
Arıtma tesisiyle ilgilenecek personel eksikliği
veya sorumlu personelin ihmalkârlığı sonucu
sistemlerde istenmeyen sorunlar görülmekte ve
sonunda paket arıtma sistemi kullanılamaz hale
gelmektedir. Aynı durum kapasitesi büyük olan
betonarme arıtma tesisleri içinde geçerlidir.
Arıtma sistemlerinin atıl duruma geçmesine
engel olmak ve arıtma verimini yüksek tutmak
için arıtma tesislerinden sorumlu ve tesisin
işletilmesi ile ilgili gerekli eğitimi almış yeterli
sayıda teknik personelin görevlendirilmiş
olması gereklidir. Personelin görevlendirilmesi
dışında, tesisin verimli çalışıp çalışmadığını
kontrol etmek için arıtılmış suya ve ham suya
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rutin olarak analizler yapılarak tesis sürekli
kontrol altında tutulmalıdır.
Bahsettiğimiz kontrol ve analizlerin düzenli
olarak yapılması paket atıksu arıtma tesisleri
için maddi külfet olarak görülmekte ve bu
sebeple tesisle ilgilenecek tam zamanlı bir
personel bile görevlendirilmemektedir. Ancak,
büyük merkezi atıksu arıtma tesisleri daha
fazla nüfusun ihtiyacını karşıladığından işletme
maliyetinin, kişi başına düşen miktarı daha az
olmakta ve bu durumda da, tesisin işletilmesi
için gerekli personel istihdam edilebilmektedir.
Bu sayede merkezi atıksu arıtma tesisi sürekli
olarak kontrol altında tutulmaktadır ve sistemin
verimli çalışması sağlanmaktadır.
5.4 Düzenli Periyodik Bakım
Arıtma tesislerinin ömrünün uzunluğu, işlevini
devam ettirebilmesi ve veriminin yüksek olması
tesislerin periyodik bakımlarının zamanında ve
tam olarak yapılmasına bağlıdır. Betonarme
merkezi atıksu arıtma tesislerinin bakımlarının
eksiksiz ve zamanında yapılması tesislerin
uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılmasını
sağlamaktadır. Ancak, bakımları periyodik
olarak yapılmayan tesisler ekonomik ömrünü
tamamlayamadan kullanılamaz hale gelerek
hem maddi, hem de ekolojik zararlara sebep
olmaktadırlar.
Özellikle kullanım ömrü daha kısa olan paket
arıtma tesislerinde bakımların periyodik
olarak düzenli yapılmadığı durumlarda tesisler
yaklaşık 2–3 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde
kullanılamaz hale gelerek yapılan yatırımların
çöpe gitmesine sebep olabilmektedir. Ancak
bu tesislerin bakımlarının düzenli yapılması
durumunda bile tesislerin kullanım ömrü
maksimum 5–10 yıl arasındadır. Kullanım ömrü
biten paket arıtma tesisleri ise hurda konumuna
geçmekte ve tekrar kullanılamamaktadır. Bu
gibi durumu engellemek için betonarme atıksu
arıtma tesisleri tercih edilmelidir.
6. SONUÇ
Zekeriyaköy gibi şehir kanalizasyon şebekesi
uzağında, nüfus yoğun yerleşim bölgelerinde
ayrı ayrı ve dağınık çok sayıda sitelere paket
atıksu arıtma tesisleri kurdurmak yerine, bu
topluluğun ihtiyacını karşılayacak tek bir
merkezi betonarme atıksu arıtma tesisi inşa
ettirmek, yukarıda bahsedilen işletme, çevre
ve denetim zorluğu gibi birçok sorunun
giderilmesine
yardımcı
olacaktır.
Ayrıca
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ülkemizin kısa vadede paket arıtma tesisi
çöplüğü haline gelmesine de engel olacak,
daha uzman personel kadrosu ile daha verimli,
ekonomik ve çevreci bir işletme sağlayacaktır.
Daha temiz bir çevre ve daha sorunsuz arıtma
tesisi işletmesi için paket atıksu arıtma tesisleri
yerine merkezi atıksu arıtma tesislerini tercih ve
teşvik etmeliyiz.
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Eşanjör Sistemlerinde Kondens Tahliye
Problemine Son
Spirax Sarco Otomatik Pompa Kondenstop

Sıcaklık kontrol vanasının bulunduğu ve kondensin,
kondenstop çıkışında yükseldiği sistemlerde kondens
tahliyesinde kritik bir durum oluşur. Isı eşanjöründe
sıcaklık istenilen değere geldiği anda sıcaklık kontrol
vanası kapanır ve buhar hacmindeki basınç düşer, hatta
vakum oluşur. Bu esnada kondensin tahliyesi için gerekli
olan basınç yoktur.

ve kesin çözüm sağlanır. APT14 Otomatik Pompa
Kondenstop montajı için sadece 0,2 m yüksekliğe ihtiyaç
duyduğundan özellikle montaj yerinin sınırlı olduğu
kapalı devreler için idealdir. Korozyon, ses ve koç
darbelerini oluşturmayarak sistemin ömrünün daha uzun
olmasını sağlar.
Spirax Intervalf’in deneyimli mühendisleri buharın verimli
kullanımı ve kontrolü konusunda dünya çapında bilgi,
hizmet ve ürün sunmaktadır. Eğer buhar sisteminizde
ya da eşanjörlerinizde kondens tahliyesinde sıkıntılar
yaşıyor iseniz Spirax Intervalf uzmanları fabrikanızı
ziyaret ederek sizler için en ekonomik çözümü
sunmaktan mutluluk duyacaktır.

Bu nedenle kondenstop kondensi tahliye edemeyecektir.
Kondensin tahliye edilebilmesi için basınç güçlü kondens
pompaları ya da otomatik pompa kondenstoplar kullanılır.
Spirax Sarco Otomatik pompa kondenstoplar hem
kondenstop hem de pompanın bir arada olduğu kompakt
bir yapıya sahiptirler. Elektrik enerjisine ihtiyaç duymazlar.
Buhar veya basınçlı hava ile çalışabilme özelliği yanıcı ve
parlayıcı ortamlar için ideal çözüm sağlarlar.

Doğru tasarım, doğru ürün ve verimli proses ile
işletmeniz ve sonuçta ülkemiz kazansın.

Vakum altında kondens tahliyesi mümkün olmamasına
rağmen APT14 Otomatik Pompa Kondenstop ile basit

Ayrıntılı bilgi için:

(0 216) 441 73 73

info@tr.spiraxsarco.com

B u h a r Ç ö z ü m l e r i n d e i l k Te r c i h
U Z M A N L I K

Ç Ö Z Ü M L E R

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K

www.spiraxsarco.com/tr

Aironn Jet Fan ve Duman Egzoz Fan Sistemleri
KapalÝ Otopark HavalandÝrmasÝ ve Duman Tahliyesinde












  
  


 

  

    
       



 



 


 
 
 
  
 

   
  


    

 

   

  



 
   
   


