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kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma
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dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro
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niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.
www.viessmann.com.tr
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Gelecek için DÖNÜŞÜM...

H

ayal ettiğimiz geleceğe ulaşmak için kate-

Sınırların önemini yitirdiği,

dilmesi gereken yol çok yönlü bütünleşik

bireylerin tüm dünyada birbi-

yaklaşım ve dönüşüm gerektirmektedir.

riyle iletişim kurduğu, sahip

Gelecek artık hiçbir sektör için tek başına

olduğumuz

düşünerek planlayamayacağı, bireysel başarama-

tek

dünyada

gelecek için duyarlılıkla farklı

yacağı bir gerçektir. Buna göre planlar yapılmalı,

davranışları sergilememizin

zorlayıcı hedefler koyulmalı, süre gelen alışkan-

zamanıdır.

lıklardan öte farklı düşünce ürünü eylemlere

Ulu Önderimiz Atatürk’ü şu

samimiyetle gündelik hayatta yer verilmelidir.

sözleriyle saygıyla anmak iste-

Dönüşen ve değişen dünyada dijitalleşme ile

rim; “Ulusları yöneten ve yön-

bütünleşeceğimiz büyük ve yeni ekosistemde;

lendiren insanlar, doğal olarak önce ve öncelikle kendi

sektörümüzü ve mesleğimizdeki gelişmeleri yeni

ulusunun varlığının ve mutluluğunun yaratıcısı olmak

çağa uyumlaştırmak ve meslektaşlarımızı yeni

isterler. Fakat aynı zamanda bütün uluslar için aynı

gereklere hazırlamak, en iyi olmakla değil, sürekli

şeyi istemek gerekir. Bunun için insanlığın hepsini bir

değişen bu sisteme en başarılı ve en hızlı biçimde

vücut ve bir ulusu bunun bir organı saymak gerekir.

uyup sağlayıp içselleştirmekle mümkün olacaktır.

Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün

Meslektaşlarımızın sadece mesleki gelişimi (iş

organlar etkilenir. ‘Dünyanın filan yerinde bir rahatsız-

zekası) değil, yönetsel ve iletişim alanlarındaki

lık varsa bana ne’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık

yetilerinin gelişimine de (duygusal ve kültürel

varsa, tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilen-

zeka) odaklanılmalıdır. Ülkelerin, kurumların,

meliyiz. Olay ne denli uzak olursa olsun bu ilkeden

insanların, kavramların nasıl değiştiği, ilerlemek

şaşmamak gerekir. İşte bu düşünüş insanları, ulusları

için nasıl çaba gösterdikleri çok iyi irdelenerek yön

ve hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik kişisel

belirlemek önemlidir. Esas odak alanı; teknoloji-

olsun, ulusal olsun daima fena sayılmalıdır.”

deki sıçrama, onunla birlikte gelen dijital dönüşüm

TTMD; İklimlendirme sektörümüzün değer zincirini

ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağının

oluşturan tüm paydaşları ile üründen sisteme iklim-

oluşmasını desteklemek çerçevesinde bizlerin

lendirme teknolojilerinde yeniliklerin, bilgi ve tecrü-

yeni rolünün tanımlanması ve değişim yönetimi

belerin, bilimsel çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı,

sürecine öncelik verilmesidir. 360 derece bakışla

ihtiyaçların sorgulanarak çözüme yönelik fikirlerin

bütüne odaklı süreç yönetimi için stratejik yak-

üretildiği, meslektaşlarımızın işbirliklerini geliştirdiği

laşımlar geliştirmek ve odağına da “insan”ı almak

buluşma noktaları tasarlamaya devam edecektir.

değişim yönetiminde başarı için önemlidir. Bu

Sektörümüzün aydınlanmasına 1995’den beri aralıksız

doğrultuda Derneğimiz dönüşümün lideri olmak ve

hizmet eden Türk Tesisat Mühendisleri Derneğimizin

gerekecek yetkinliklileri geliştirmek durumundadır.

son iki yılındaki gelişimine özverili çalışmaları ile katkı

Vizyoner bakış açısıyla hazırlanmış olan ilk Stra-

koyan 13. Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarına, İl

tejik Planımız, çok yönlü ve bütünleşik yaklaşımı

Temsilcilerine ve desteklerini esirgemeyen Sektörü-

ve tasarlanmakta olan eylemleri ile hem hizmet

müz Temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum.

çeşitliliğini artırarak ve kalitesini yükselterek
meslektaşlarımıza değer katmayı hem de derne-

Birlikte ve bilimin ışığında geleceği sürdürülebilir

ğimiz kurumsal yapısının güçlendirilerek sürdürü-

şekillendirmemize katkı sağlayacak çalışmaları ger-

lebilirliğini sağlamayı hedeflemiştir. TTMD üyeleri

çekleştirmede akıl ve kuvvetin daima bizlerle olmasını

ve sektör paydaşları ile eşgüdümlü ve birbirini

diliyor, “Geleceği Tasarlama” yolculuğumuzda 14.

tamamlayan çalışmalarla iklimlendirme sektörü-

Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, İl

müzü güçlendirmeye ve ihtiyaçlara yönelik gerekli

Temsilcilerimiz ve şahsım adına samimi hislerle en

planlamaları yapmaya aralıksız devam edecekir.

derin saygılarımı sunuyorum.

TTMD olarak tüm paydaşlarımızın etkin çözüm
ortağı olarak büyüme ve değişime duyarlılıkla ve
yaratıcılıkla öncülük etme vizyonuyla planlı çalış-

Dr. Kemal Gani Bayraktar

malarımız uluslararası boyutta sürdürülmektedir.

TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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Havuz hacmini, bitişik
mahallere ve dışarıya göre
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Yoğuşmayı önlemek için
dış yüzeylere özellikle
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TTMD 13. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 13. Dönem Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 23 Mart 2019 tarihinde
TTMD üyelerinin katılımlarıyla
Ankara Latanya Otel’de yapıldı.
Açılışın ardından Genel Kurul Divan
Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır,
yardımcılıklarına Samet Uslu ve
Gülmetan Atagün Savaş seçildi.
Gündem maddelerinin karara bağlanmasından sonra, sırasıyla MÜKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli, TOBB İklimlendirme
Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, İSKİD
Başkan Vekili Ayk Didonyan, MTMD
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Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli
ve MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener Genel Kurul’a hitaben
birer konuşma yaptı.
Genel Kurul’un açılış konuşmasını
yapmak üzere kürsüye gelen TTMD
13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Birol Kılkış, yurt içi ve yurt
dışında dernek adına gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kısa bilgi
verdikten sonra, dönem içerisinde
birlikte çalıştığı yönetim kurulu
üyelerine teşekkür etti. Açılışın
ardından geçilen 2019 Faaliyet
Sunumunda TTMD Yönetim Kurulu

Üyeleri; temsilcilikler, basın ve
halkla ilişkiler, yayın ve sertifikalı
eğitimler, MMO, sektörel dernekler
ve kamu kurumları ile ilişkiler,
Sempozyum 2018, dış ilişkiler,
komiteler, yeni web sitesi, üye
yönetimi ve dijital arşiv yazılımları,
mali tablolar, stratejik plan ve son
olarak performans değerlendirmesi
konu başlıklarında birer sunum
gerçekleştirdiler.
Faaliyet Raporu’nun okunmasının
ardından 2018-2019 yılı Dernek ve
İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider
Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu
Raporu Genel Kurul’a sunuldu.
Okunan raporların görüşülmesinin
ardından, 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel Kurul
tarafından oybirliği ile ibra edildi.
Dernek Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının
görüşülmesi ve kabulünden sonra
yeni yönetim kurulu seçimi için oy
verme işlemine geçildi.
Kurul üyelerini seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre
ile görev alacak olan TTMD 14.
Dönem Yönetim, Denetim ve Onur
Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Prof.Dr. Birol Kılkış
2. Ceren Ercan
3. Deniz Arzu Atik
4. Gökhan Ünlü
5. Hakan Kocaova
6. Haşim Alan
7. Dr. Kazım Beceren
8. Dr. Kemal Gani Bayraktar
9. Kemal Gökay
10. Meriç Sapçı
11. Merve Sabay
12. Sinan Soğancı
13. Tamer Şenyuva
Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Ahmet Demir
2. Burak Öztürk
3. Cenani Bozkına
4. Doç. Dr. İbrahim Atmaca
5. Dr. Ziya Haktan Karadeniz
6. Eren Kalafat
7. Gökhan Tatlıdede
8. Cenk Tiftikçigil
9. Hande Ultav
10. Nevroz Karakuş
11. Seçil Kızanlık İskender
12. Seyhun Baran
13. Umut Barış Yılmaz
Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Onur Tuga
2. Orhan Gürson
3. Ömer Faruk Eroğlu
Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Gökçen Bayhan
2. İlhan Karaduman
3. Hakan Yazman
Onur Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Akdeniz Hiçsönmez
2. Ersin Gökbudak
3. Kani Korkmaz

Onur Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Engin Kenber
2. Erdinç Boz
3. Levent Tosun
*Tüm kurullar isme göre alfabetik
sıralamaya göre listelenmiştir.

TTMD 14. Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği ilk YK Toplantısıyla
görevlilerini Kemal Gani Bayraktar
(YK Başkanı), Meriç Sapçı (YK Başkan Yardımcısı), Kazım Beceren (YK
Başkan Yardımcısı), Tamer Şenyuva
(YK Başkan Yardımcısı), Kemal
Gökay (Muhasip Üye) ve Gökhan
Ünlü (Genel Sekreter) olarak oybirliğiyle belirledi.

MART - NİSAN 2019
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14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası tarafından İzmir Şubesi
yürütücülüğünde düzenlenen
Tesisat Mühendisliği Kongresi
(TESKON) + Sodex Fuarı 17-20
Nisan 2019 tarihleri arasında
İzmir MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Mekanik Tesisatta
Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen
TESKON+Sodex Fuarı, iklimlendirme sektörünü bir araya getirdi.
Etkinlik açılışında konuşan
TMMOB Başkanı Emin Koramaz,
TESKON’un, “mühendislikte
uzmanlık” kavramının gelişmesine
ve yerleşmesine büyük katkıları
olduğunu belirterek, “Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve
teknoloji, 26 yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli,
temiz mekanlar ve kentlerde
yaşamasına hizmet etmektedir.
Tesisat kongrelerimizin temel
amacı tesisat mühendisliğinin
ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır.” dedi.
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Sektörel dernekler adına açılışta
konuşan TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Dördüncü Sanayi Devrimi ile
insanlığın yeni bir aşamaya ve
hızlı bir değişime girdiğine dikkat
çektikten sonra, sektörümüzü ve
mesleğimizdeki gelişmeleri yeni
çağa uyumlaştırırken hızlı, çevik
ve esnek olunması gerektiğini
belirtti. Bayraktar sözlerine şöyle
devam etti: “Hayal ettiğimiz geleceğe ulaşmak için kat edilmesi
gereken yol çok yönlü bütünleşik
yaklaşım ve dönüşüm gerektirmektedir. Gelecek artık hiçbir
sektör için tek başına düşünerek
planlayamayacağı, bireysel başaramayacağı bir gerçektir. Gelecek
kavramı ile bütünleşme anlaşılmalı, buna göre planlar yapılmalı,
zorlayıcı hedefler koyulmalı,
süre gelen alışkanlıklardan öte
farklı düşünce ürünü eylemlere
samimiyetle gündelik hayatta yer
verilmelidir.
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu
Şehirleşme Raporunda dünya
nüfusunun; 2050’de 9,7 milyar’ı
aşması beklenirken, şehirlerin

nüfusun %66’sını (6,3 milyar)
barındıracağı öngörülmektedir.
Nüfusu 10 milyonda fazla olan
28’i mega olmak üzere 1 milyonun üzerinde toplam 488 şehirin,
2030’da dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini barındıracak 41’i
megaşehir olmak üzere 662’ye
erişeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir gelişmenin
şehirlerde başarımını sağlayacak
ve geleceğin enerji etkin, çoklu
konforlu, yenilenebilir enerji ile
bütünleşik, çevre dostu alanlarını
tasarlamak da önem kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve enerji
bağımsızlığını kavramış olan pek
çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın farkına
varmış ve artan enerji talebine
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı ile cevap vermeye çalışmaktadır.
Binalarda enerji verimliliğini artırmak ile birlikte yenilenebilir enerji
kullanımı da yaygınlaşmakta,
“Yerinde Üretim Tüketim” ve
depolama ile sürdürülebilir gelecek
için zengin fırsatlar sunulabilmektedir. İklim değişikliği ile mücade-

lede düşük karbon salımı ve buna
yönelik teknolojiler geliştirmede
planlı seferberlik, gelişmiş ekonomilerin çok yönlü rekabetçiliğini
daha da kuvvetlendirmektedir.
%100 yenilenebilir enerji dönüşümü bütünleşik tasarımla yakın
geleceğin bir gerçeğidir.
Yenilenebilir enerjili bütünleşik
enerji sistemleri ve sıfıra yakın
enerjili sıfır karbon binalara erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede

konfor ve iç çevre kalitesi, sağlık
ve güvenlik, sürekli optimizasyon
ile öğrenme yetkinliği ve dijital
dönüşüm, yapay zeka, otonom
bina yönetim sistemleri, yüksek
performanslı sistemlere erişimde
tasarım, devreye alma, izleme
ve yönetim, veri üretmek, analiz
ve çözümler sunmak, mevzuat
geliştiricilere, sanayiye ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri
yapmalarında yardımcı olmak
geleceğin yenilikçi değişiminde
birer kaldıraçtır.
Açılış konuşmaları ve kurdele
kesiminin ardından geçilen oturumlarda 5 paralel salonda 7 sempozyum, 9 seminer ve bilimsel
teknik oturumlarda toplam 189
bildiri sunuldu. Ayrıca 15 farklı

konuda kurs, kongre kapsamında
başarıyla gerçekleştirildi. TTMD
Kongre’ye 4 ayrı oturum ve 1
panel ile destek verdi:
18 Nisan 2019 “Mekanik Tesisat
Proje Şartname ve Keşif Özetinde
Uyum” - TTMD Panelist
19 Nisan 2019 “Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Semineri” TTMD
Dijitalleşme Komitesi
19 Nisan 2019 “Bina Performans
Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri” - TTMD
Bina Performans Simülasyonları
Komitesi
19 Nisan 2019 “Yangın Güvenliği
Konusundaki Yeni Gelişmeler;
Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik
Tasarımı”

Bina Teknolojilerinde Pompa Hidrofor Seçimleri, Servis ve Kurulum, Tesisat
Tasarımları Semineri Yapıldı
TTMD İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim
seminerlerinden 7.’si 9 Mart
2019 tarihinde Bina Teknolojilerinde Pompa Hidrofor Seçimleri,
Servis ve Kurulum, Tesisat Tasarımları konusuyla Tekfen Tower
Binası’nda yapıldı.
Cevat Tanrıöver’in oturum başkanlığını yürüttüğü seminere Cem
Hanedanoğlu, Hüseyin Takmaz ve
Mustafa Öksüz konuşmacı olarak
katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını
Cevat Tanrıöver yaptıktan sonra
ilk olarak Cem Hanedanoğlu, bina
teknolojileri uygulama alanları,
hidroforlar, pratik seçim kriterleri, sirkülasyon pompaları, pratik
seçim kriterleri, kapalı genleşme
tankları, yangın grupları konu
başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.
Seminerin ikinci sunumunu yapan
Hüseyin Takmaz ise, hidroforlarda kurulum, yatay pompalarda
kurulum, pis su pompalarında
ve yangın pompa gruplarında
kurulum hakkında detaylı bilgiler

aktardı. Aranın ardından geçilen
ikinci bölümde son konuşmacı
Mustafa Öksüz örnek proje
üzerinde kazan daireleri, ısıtma
zonları, boru dağıtım sistemi ve
pompa seçimleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Soru cevap bölümünün ardından
seminer, TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem Kızıltan Ustalı’nın,
oturum başkanı ve konuşmacılara

teşekkür belgesi takdimiyle son
buldu.
MART - NİSAN 2019
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TTMD 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Katıldı
Enerji verimliliği bilinci oluşturmak için her yıl düzenlenen Enerji
Verimliliği Forumu ve Fuarı, 11-12
Nisan 2019 tarihlerinde Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirildi.
“Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği” ana temasıyla yapılan EVF
2019 kapsamında çok sayıda
panel ve oturum düzenlenirken;
enerji verimliliğini içeren konular,
politikalar ve stratejiler, etkinliğe
katılan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kurumlar ve şirketler
tarafından ele alındı. Fuarın ikinci
günü yapılan “Enerji Verimliliğinde
Yerli Üretim ve İnovasyon” konulu
oturuma, TTMD Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Birol Kılkış başkanlık
etti. Kılkış kısa bir sunum yaptıktan
sonra, enerji için etkin çözümler
üretmenin yanında bunları akılcı ve
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sürdürülebilir şekilde kullanmamız
gerektiğine dikkat çekti. Fuar kapsamında, sektörel dernek temsilcilerinin katıldığı “Son Gelişmelerle
Binalarda Enerji Verimliliği” konulu
bir panel gerçekleştirildi. Oturum
başkanlığını TOBB İklimlendirme

Meclisi Başkan Vekili Metin Duruk’un
yürüttüğü panele, TTMD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Meriç
Sapçı, DOSİDER Yönetim Kurulu
Üyesi Ufuk Atan, ISKAV Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Yönet, İSKİD
Yönetim Kurulu Başkanı Ozan
Atasoy, İZODER Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Emrullah Eruslu ve
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Çelimli katıldı.
TTMD adına, Tasarım Sürecinde
Enerji Verimliliği Hedefleri ve
Erişilen Sonuçlar başlıklı bir sunum
yapan Meriç Sapçı, dünyada enerjinin %39’unu binaların tükettiğine
dikkat çektikten sonra çevre, insan
ve ekonomi odaklı, sürdürülebilir
bina tasarımı hedefleri hakkında
bilgiler aktardı. Tasarımların birbirinden kopuk ekipler tarafından değil,
birbiriyle entegre çalışan birimlerce
bütünleşik olarak yapılması gerektiğini söyleyen Sapçı; “Tasarımın
başında bir enerji politikamız olmalı.
Tasarımda yaratacağımız enerji
verimliliği ile bugün binalarda kullandığımız enerjinin %30 ile %50
arasında enerji tasarrufu yapabileceğimiz görüyoruz” dedi.
Meriç Sapçı son olarak tasarımda
kullanılan teknolojilerin değiştiğini
ve buna bağlı olarak enerji kimlik
belgesi programının da güncel
sistemlere entegre edilebilir olması
gerektiğini belirtti.

Bina Tesisatlarında Sık Yapılan Hatalar Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Eskişehir Temsilciliği ve
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği işbirliği ile düzenlenen “Bina
Tesisatlarında Sık Yapılan Hatalar”
konulu eğitim semineri 30.03.2019
tarihinde MMO Eskişehir Şubesi
Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.
Oturum başkanlığını İbrahim Biner’in
yürüttüğü seminerde Zühtü Ferah
tasarımda, İrfan Çelimli uygulamada,
Eser Çizer ise işletmede sık yapılan
hatalar konulu birer sunum yaptı.
Seminer, katılımcılardan gelen
soruların yanıtlanmasının ardından
tamamlandı.

Leonardo Da Vinci Gözü ile Sıhhi Tesisat Semineri Yapıldı
TTMD İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 8.’si 6 Nisan 2019
tarihinde Tekfen Tower Binasında
gerçekleştirildi. Leonardo Da Vinci
Gözü ile Sıhhi Tesisat konulu eğitim seminerine Ömer Kantaroğlu
konuşmacı olarak katıldı. Seminer
sunumuna Leonardo Da Vinci
hakkında yazılan çok sayıda kitabı
okuduğunu ve kendisine özel ilgi
beslediğini belirterek başlayan
Kantaroğlu, Da Vinci’nin sanatçı
kişiliğinin yanında titiz bir kişi
olduğunu bu nedenle hijyen ve
şehircilik sorunlarına yöneldiğini
söyledi. Sıhhi tesisat alanında
Leonardo Da Vinci’nin kendi döneminde yaptığı çalışmaları anlatan
Ömer Kantaroğlu, sunumunda sıhhi
tesisat mühendisliği teknolojisi ve
prensipleri, atık su havalık tesisatı,
hava alma şapkası, çözüm yağ ayırıcıları gibi konu başlıklarında bilgiler
aktardı. Yoğun bir katılımın sağlandığı seminerin son bölümünde
konuşmacı, dinleyicilerden gelen
soruları yanıtladı. Seminer, TTMD
İstanbul Temsilcisi Görkem Kızıltan
Ustalı’nın konuşmacıya teşekkür
belgesi takdimiyle son buldu.
MART - NİSAN 2019
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Endüstriyel Tesislerde Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Adana İl Temsilciliği’nin düzenlediği 2018/2019 eğitim seminerlerinden 6.’sı 15 Nisan 2019
tarihinde MMO Adana Şubesi’nde
gerçekleştirildi. Endüstriyel Tesis-

lerde Yangın Algılama ve Söndürme
Sistemleri - Sprinkler ve Gazlı
Söndürme, Algılama ve Acil Anons
Sistemler konulu seminere Murat
Topuz, Emre Güven, Erdem Dengel
konuşmacı olarak katılırken, semi-

nerin oturum başkanlığını Vahap
Uğurludemir yürüttü. Konuşmacılar
seminerde, sulu, gazlı, köpüklü,
su sisi ve davlumbaz söndürme
sistemleri hakkında teknik bilgiler
aktardı.

İklimlendirmede Nemin Etkileri Anlatıldı
TTMD Ankara Temsilciliği’nin
düzenlediği İklimlendirmede Nemin
Etkileri konulu eğitim semineri
27 Nisan 2019 tarihinde Ankara
Latanya Hotel’de yapıldı. İzzet
Tanyol’un konuşmacı olarak katıldığı seminerin oturum başkanlığını
Oktay Güven yürüttü. Tanyol
sunumunda nemin tanımını, havanın içerdiği su buharının bir ölçüsü
şeklinde yaptıktan sonra; mutlak
nem, özgül nem, gerçek buhar
basıncı, doymuş buhar basıncı,
bağıl nem ve çiy noktası başlıklı
parametreler hakkında bilgiler
verdi.

Çiy noktası için örnekler veren
konuşmacı, nemi ölçmeyi ve nemin
mekanik etkilerini anlattı. Seminer,
TTMD Ankara Temsilciliği’nin
oturum başkanı ve konuşmacıya
teşekkürü ile noktalandı.

Jet Fan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Kayseri Temsilciliği’nin
düzenlediği 2018/19 eğitim seminerlerinden 1.’si 13 Mart 2019
tarihinde Makina Mühendisleri
Odası Kayseri Şubesi’nde yapıldı.
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Jet Fan Sistem Tasarım Kriterleri,
Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları konulu seminere Gökhan
Eroğlu konuşmacı olarak katılırken
seminerin oturum başkanlığın Fatih
Koç yürüttü.

TTMD İstanbul Temsilciliğinde 68. Carrier HAP Kursu Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.11
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım
Programı kursu TTMD İstanbul
Ofis’inde verilmeye devam ediyor.
18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 68. kursa 10 kişi katılırken kursun eğitimi Aziz Erdoğan ve
Mustafa Kemal Sevindir tarafından
verildi. Carrier HAP programı eğitiminde kursiyerlere 4 gün boyunca
program hakkında genel bilgi,
program terminolojisi, proje detayları, ekipman seçimi gibi konular
detaylı şekilde anlatıldı. Örnek
proje ile kişisel çözüm çalışmasının
ardından kursiyerler eğitmenler

eşliğinde sınav sorularını yanıtladı.
Eğitim, İstanbul Temsilciliği tarafın-

dan verilen katılım sertifikalarının
ardından son buldu.

Hava & Hava Isı-Enerji Geri Kazanımında Seçim Kriterleri ve Eşanjör Tipi
Seçimi Semineri Yapıldı
leri-accubloc, IGK eşanjörlerinin
kasetlenmesi, IGK hücrelerinin
kombinasyonları, IGK uygulaması
iç-dış kaçakları ve çapraz kirlenme
ve önlemleri hakkında bilgiler
verdi.
Hava & hava ısı-enerji geri kazanımında seçim kriterleri ve eşanjör
tipi seçimi ve uygulama örnekleri
hakkında geniş bilgiler aktaran
Müjdat Şahan, yine son bölümde
katılımcılardan gelen soruları
yanıtladı. Seminer, TTMD İzmir
Temsilciliği’nin oturum başkanı
ve konuşmacıya teşekkür belgesi
takdimiyle son buldu.
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İzmir Temsilciliği
tarafından düzenlenen, 20182019 Dönemi 5. eğitim semineri 30.03.2019 tarihinde, Hava
& Hava Isı-Enerji Geri Kazanımında
Seçim Kriterleri ve Eşanjör Tipi
Seçimi konusunda gerçekleştirildi.
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe,

Konuşmacı olarak Müjdat Şahan
katılırken, seminerin oturum
başkanlığını Prof. Dr. Macit
Toksoy yaptı. Seminere, Temel
IGK-EGK Eşanjör tiplerini anlatarak başlayan Müjdat Şahan, daha
sonra Reküperatif IGK eşanjör
tipleri, Rejeneratif IGK eşanjör
tipleri, toplam ısı reküperatörlerimembran, toplam ısı rejeneratör-
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TTMD İstanbul Kahvaltı Etkinliği Yapıldı
TTMD İstanbul Temsilciliği Üye
İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar
Komisyonu tarafından, TTMD
üyeleri ve aileleri için düzenlenen
“Kahvaltı Etkinliği” 28 Nisan
2019 tarihinde Ada Barobahçe
Kanlıca’da yapıldı. Etkinliğe katılan
TTMD Üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla hoş vakit geçirdi. Kahvaltı
sonrası TTMD İstanbul Temsilcisi
Gülmetan Savaş ve TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Deniz Arzu Atik kısa
birer konuşma yaparak yeni dönem
için iyi dileklerde bulundu.

TTMD Ankara Bowling Turnuvası Düzenledi
Türk Tesisat Mühendisleri
Ankara Temsilciliği tarafından
üyelerimizle sosyal etkinlikte bir
araya gelmek amacıyla düzenlenen geleneksel Fuzuli Topal TTMD
4. Bowling Turnuvası 28 Şubat
2019 tarihinde Rollhouse Spor
ve Eğlence Merkezi’nde yapıldı.
Organizasyona, TTMD Yönetim
Kurulu ve TTMD Üyeleri’nin yanı
sıra en az dörder kişiden oluşan
22 takım katıldı.
Çekişmeli geçen turnuvada bu yıl
birinciliği Daikin A Takımı, ikinciliği
Üntes ve üçüncülüğü Alarko Carrier takımları elde etti. Kadınlarda
bireysel birinciliği Nazire Sönmez,
erkeklerde ise Şahin Tanır kazandı.
Turnuva sonunda dereceye giren
takımlara ödül verildi.
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İSKİD’den Dijitalleşme Semineri

İSKİD Dijitalleşme Semineri,
İSKİD Basın Yayın Komisyonu
tarafından iklimlendirme sektör
firmalarının dijitalleşme faaliyetlerine destek olmak amacıyla 11
Nisan 2019 tarihinde Point Otel
Barbaros’ta düzenlendi. Seminerde; hızla gelişen dijitalleşme
sürecinde farkındalık yaratmak,
Endüstri 4.0, siber güvenlik,
dijitalleşmede büyük öneme
sahip müşteri ilişkileri yönetimi
ve Kobi Gelişim Destek Programı
hakkında bilgi verildi. İSKİD Başkan
Yardımcısı Taner Yönet seminerin
açılışında yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “İSKİD, sektörün
ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün dijitalleşmenin içinde yaşıyoruz. Hepimiz
bir dakika boşluğumuz olduğunda
hemen cep telefonlarımıza sarılıyoruz. Cep telefonlarımızın sadece
telefon özelliği olsaydı, canımız
çok sıkılırdı, çünkü bütün dünyayı
onun üzerinden yönetiyoruz.

Haber almayı, bankalara girip çıkmayı, uçak bileti almayı, alışverişi,
otel ayarlamayı, kısacası her şeyi
buradan yönetiyoruz. Dijitalleşme
hayatımızın tamamına hâkim
olmuş durumda. Biz iklimlendirme
sektörü olarak dijitalleşmenin
neresindeyiz? Dijitalleşmek için
neler yapmalıyız? sorularına yanıt
bulmak için bugün bir araya geldik.
Dijitalleşmek; verileri toplamak,
değerlendirmek ve uygun algoritmalarla işleyerek, işlerimizde
kullanmak demektir. Dijitalleşmeye
yeterince önem vermeyen veya bu
konuda geç kalanlar sistem dışına
itilecek.”
Seminerde Murat Kurtlar “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0,
Dünyadaki ve Türkiye’deki Proje
Uygulama Örnekleri”, Murat Can
“Siber Güvenlik”, Gonca Soyluoğlu
ve Melissa Aktaş, “CRM ve ERP”,
Kübra Altuntaş ise “Kobi Gelişim
Destek Programı” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

REHVA Brüksel Zirvesi
4-5 Kasım Tarihlerinde
Yapılacak

REHVA Brüksel Zirvesi’nin
üçüncüsü, 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek.
Etkinliğin ilk günü Maison des
Associations Internationales, ikincisi ise Sofitel Brussels Le Louise
Oteli’nde yapılacak.
Bu yıl konferansın ana başlığı
“2050 yılına kadar sağlıklı, sıfır
karbonlu binalar sunmak”. Konferansın ikinci günü, çeşitli oturumlarda yüksek performanslı ve
sağlıklı binalara sahip dekarbonize
bir ekonomi için AB politikaları
sunulacak. Amaç, HVAC ve inşaat
sektöründe bu iddialı hedefe
ulaşmak için pratik uygulamalara
odaklanmak için neyin gerekli
olduğunu tartışmak olacak. Zirvede, REHVA üyelerine açık birkaç
komite toplantısı ile REHVA’nın en
son faaliyetlerinin sunumuna yer
verilecek ve CEN-EPB standartları
konusunda AB düzeyinde profesyonel yeterlilik şeması oluşturulmasına yönelik AB proje atölyeleri
düzenlenecek.
4 Kasım Pazartesi günü,
Maison
des
Associations
Internationales’ta REHVA üyeleri
için REHVA Komiteleri Toplantıları
yapılacak. Bunu, katılımcılara açık
Sofitel Brussels Le Louise Hotel’de
düzenlenecek geleneksel bir
akşam yemeği izleyecek.
5 Kasım Salı günü, “2050 yılına
kadar sağlıklı, sıfır karbonlu binalar
sunmak” konulu REHVA Konferansı
düzenlenecek. Konferansın iki
oturumu arasındaki öğle yemeği
Sofitel Brussels Le Louise Hotel’de
yapılacak.

MART - NİSAN 2019
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“COMMISSIONING”
ÇALIŞTAYI
15-16 Kasım

2019

Büyükada
Anadolu Kulübü
İstanbul

KONUŞMACILAR
Cormac RYAN, Irlanda
Er�ck MELQUIOND, Fransa
Ma�ja VIRTA, H�nd�stan
Ubaldo NOCERA, İtalya
Walter GRONDZIK, A.B.D.
AICARR, ASHRAE, ISHRAE, REHVA katkılarına teşekkür eder�z.
*Alfabet�k sıralanmıştır.
*S�multane tercüman bulunmaktadır.
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TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

COMMISSIONING ÇALIŞTAYI
15-16 Kasım 2019

Büyükada Anadolu Kulübü İstanbul

DAVET
“Comm�ss�on�ng” kavramını açıklayarak önem�n� vurgulamak, sektörün tüm
paydaşlarını aynı anlayışta b�r araya get�rmek, önde gelen Comm�ss�on�ng kuruluşlarıyla b�rl�kte yapım süreçler�ne katma değer katmak ve Comm�ss�on�ng sürec�n�n
ülkem�zde doğru düzenley�c� çerçeve �le sağlıklı b�r şek�lde gel�şmes�n� desteklemek
amacıyla düzenlenmekte olan Çalıştaya katılım; hem gel�şt�r�lmekte olan b�lg�y�
zeng�nleşt�rmek, hem de sürec�n tarafı uzmanlarla �şb�rl�kler�n� gel�şt�rmek �ç�n
fırsatlar sunmaktadır.
Katılım ve katkılarınız �ç�n teşekkür eder�z.

PROGRAM
15 Kasım 2019, Cuma
11:00 – 11:30

Anadolu Kulübü’nde buluşma ve kayıt

11:30 – 12:30

Açılış Konuşmaları

12:30 – 13:30

Öğle Yemeğ�

13:30 – 15:30

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

15:30 – 16:00

Ara

16:00 – 18:00

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

18:30

Network�ng ve Akşam Yemeğ�

16 Kasım 2019, Cumartes�
09:00 – 10:30

PANEL: Türk�ye’de Comm�ss�on�ng Bakış Açısı

10:30 – 11:00

Ara

11:00 – 12:30

PANEL: Türk�ye’de Comm�ss�on�ng Bakış Açısı

12:30 – 13:30

Öğle Yemeğ�

13:30 – 14:30

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

14:30 – 16:00

Atölye Çalışması

16:00 – 16:30

Ara

16:30 – 18:00

Atölye Çalışması

18:00 – 18:15

Kapanış Konuşmaları

*taslak olup, saat aralıkları ve �çer�k değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

KAYIT ve KATILIM
ttmd@ttmd.org.tr
MART - NİSAN 2019
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TÜYAK “Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompa Onayları ve Yangın
Pompalarının İşletme, Bakım Prosedürleri” Semineri Yapıldı
TÜYAK’ın “Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompa Onayları
ve Yangın Pompalarının İşletme,
Bakım Prosedürleri” konulu eğitim
semineri, 16 Şubat 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Oteli’nde
yapıldı. TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı
/ Yangından Korunma Derneği
tarafından düzenlenen seminerin
oturum başkanlığını Prof. Dr. Mete
Şen yaptı. “Yangın Pompası ve
Pompa Pano Onaylarının VDS, FM
ve UL Standartları Açısından Karşılaştırılması” başlıklı sunumunda
Burhan Kaygusuz, yangın güvenlik
sistemlerinde kullanılan cihazların
test edilerek akredite kuruluşlar
tarafından onaylı olmasının hayati
önemine dikkat çekerek özetle
şunları söyledi: “Bu alanda uluslararası kabul gören VdS (Almanya),
UL (ABD) ve ULC (Kanada) gibi
test kuruluşları, VdS, NFPA,
EN12845 ve TS EN12845 gibi
standart belirleyen kuruluşlar veya
belirlenmiş standartlar ile VdS ve
FM gibi onay-sertifika veren kuruluşlar bulunmaktadır. ABD menşeli
NFPA Ulusal Yangın Önleme Derneği, 1896 yılında kurulmuş, kâr
amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Yangın pompaları ve yan ekipmanlarını tanımlayan standartlar,
yangın pompaları için performans
kriterleri NFPA 20 kitapçığında
toplanmıştır. NFPA 20’ye göre
malzeme kombinasyonu; gövde
GG25, çark bronz, karbon çelik
mil ve yumuşak salmastra olarak
tanımlanmıştır. Tuz ve diğer zararlı
maddeler içeren su kaynağının
yangın söndürme sistemlerinde
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
55 yıllık geçmişe sahip VdS,
EN12845 standardı için referans
olmuştur. VdS standartlarına göre
pompa seçim kriterlerinde şunlar
bulunuyor; pompa, kararlı bir H-Q
eğrisine sahip olmalıdır; anma
debisi (Rated - Qnom) değerinde
20
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maksimum NPSH, 4.5 m.’dir.
Pompa 0 (sıfır) debi ile anma
debisi (Rated - Qnom) arasında
seçilmelidir. VdS onaylı yangın
pompasının malzeme özellikleri;
bronz, çelik veya paslanmaz çelik
çark, krom çelik mil, dökme demir
gövde, mekanik veya yumuşak
salmastra olarak tanımlanmıştır.
(Pchurn x 1,21) + P su deposu
statik > 12 bar şeklinde hesaplanan basınç ‘sistemin dayanım
basıncı’ üzerindeyse, dizel
motorlu pompanın basma hattında
main pressure relief valve, yani
aşırı basıncı tahliye vanası kullanılması gereklidir. Bu vana NFPA
standartları gereği bahsedilen
kriteri sağlıyorsa kullanımı zorunludur. VdS standartları gereği, bu
vananın kullanımı zorunlu değildir.
Bir sigorta kuruluşu olan FM, kâr
amacı güder, büyük ve özel riskleri sigortalar. Pompalarda NFPA
20’nin standartlarının özelliklerini
aramakla birlikte bazı durumlarda
kendi standartlarını şart koşar.
NFPA standart belirler ama onay
kuruluşu değildir, ama FM ürünlerin standartlara uygunluğuna
onay vermektedir. FM 1311,
FM 1312, FM 1313, FM 1319,
FM 1370 ve FM 1371 yangın
pompalarına ait FM standartlarıdır. FM 1321 ve 1323 kontrol
panosuna; FM 1336 kaplinlere

ve FM 1333 dizel motorlara ait
FM standartlarıdır. UL güvenlik
konusuna yoğunlaşan bağımsız
bir ürün güvenlik belgesidir. Kâr
amacı gütmeyen bir kuruluş olan
UL’nin 218 yangın pompalarının
kontrol paneline, 448A kaplinine,
1004-5 elektrik motoruna ve
1247 dizel motoruna ait standart
numaralarıdır.” Konuşmasının son
bölümünde Burhan Kaygusuz, FM,
UL ve VdS’nin onay gerekliliklerini
karşılaştırdı. Seminerin ikinci
bölümünde Hüseyin Takmaz,
“Yangın Pompalarının İşletme ve
Bakımı” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda detaylı olarak
uygulama hatalarına yer veren
Takmaz, özetle şu bilgileri verdi:
“Düşey düzlemde paralel sapma
hatasının düzeltilmesi için şunlar
yapılır; düşey sapmalar, motor
ayaklarının altına gerekli kalınlıkta
parçalar (Şim-Liner) koyarak yapılabilir. Eğer motor pompadan daha
yüksek ise (motorun altına parça
koymak mümkün değilse) önce
boru bağlantıları sökülür, pompanın altına parçalar konarak pompa
ekseni yükseltilir, boru bağlantıları
yeniden yapılır ve bundan sonra
kaplin ayarına geçilir. Kaplinin
doğru ayarlanması çok önemlidir.
Yanlış kaplin ayarı; titreşim ve
gürültüye neden olur. Pompa
yataklarında ısınmaya ve yatak-

ların parçalanmasına yol açabilir.
Pompa gereğinden fazla enerji
tüketir. Motor akımının artmasıyla
motorun yanmasına neden olur.
Motor yatakları aşırı ısınır, pompa
verimi düşer, salmastra çabuk aşınır. Ayrıca kaplinin arızalanmasına
ve parçalanmasına neden olur.
Pompaların devreye alınmasında
dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır: Bakım işletme kitapçığı
mutlaka pompanın yanında
bulunmalıdır. Pompanın şasesini
konulacak yerin ve pompanın
yatay düzgünlüğü, mutlaka su
terazisiyle ayarlanmalıdır. Pompa
şasesinin iç kısımları betonla doldurulmalıdır. Pompa montajından
önce emme ve basma hatlarındaki

kum, metal cüruf ve diğer pislikler
iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde pompa kilitlenebilir, mekanik
salmastra arızalanabilir. Montaj
ve ankrajın tesisat standartlarına
uygun biçimde yapılması gerekir.
Kullanılan contalar akış boru kesitinde daralma yapmayacak şekilde
yerleştirilmelidir. Pompayı emme
ve basma kolektörlerine kasıntı
olmayacak şekilde bağlayıp, bu
kolektörler zeminden desteklenmeli veya askıya alınmalıdır. Tesisat ve pompa flanş bağlantılarında
eksenleme kasıntısı olmaması için
kompansatör kullanılmalıdır. Pisliğe
karşı emiş hattına filtre, negatif
(aşağıdan) emişler için klape
kullanılmalıdır. Emme borusu,

pompa basma borusundan büyük
çaplı seçilmelidir. Rahat bir emiş
için emme borusu kısa ve sade
olmalıdır, gereksiz tesisat elemanları kullanılmamalıdır. Pompaya
hava kabarcığı girişini önlemek
için havuz besleme boruları en az
1 metre suya gömülü olmalıdır.
Büyük debilerde depo pompa
besleme ağzında vorteks kırıcı
kullanılmalıdır. Pompalar, negatif
emiş yapmamalıdır. Yangın pompalarının düzenli olarak bakım ve
kontrolleri yapılmalıdır. Haftada bir
çalıştırılmalı, motor sesine dikkat
edilmelidir.” Soru-cevap kısmının
ardından seminer, oturum başkanı
ve konuşmacılara teşekkür plaketi
takdimi ile son buldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Pakistan HVAC Fuarına Katıldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 13-15
Şubat tarihleri arasında Pakistan
Karaçi’de düzenlenen HVAC
Expo’ya katıldı. Karaçi, Lahor ve
İslamabad’da her yıl dönüşümlü
olarak gerçekleştirilen HVAC
Expo’da Türk firmaları ilgi odağı
oldu.
Sektör ihracatının artırılması ve
Türkiye iklimlendirme sektörünün
global pazarlarda daha güçlü ve
rekabetçi olabilmesi için 2019
yılında yoğun bir fuar takvimi
hazırlayan İSİB, bu kapsamda
Pakistan HVAC Expo için Milli
Katılım Organizasyonu düzenledi.
11 iklimlendirme firması ile fuarda
yerini alan İSİB, hazırladığı stantta
Türkiye iklimlendirme sektörünü
tanıtıcı faaliyetlerde bulundu. İSİB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zeki Poyraz ve Metin Duruk,
sektör temsilcileri ile birlikte fuarın açılışını gerçekleştirdi. ABD,
Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan,
Mısır ve Pakistan’dan sektörün
önde gelen temsilcileri ile bir
araya gelen İSİB Heyeti, Türkiye
ve Pakistan ticaretinin uzun
dönemde artırılması ve Türkiye

ile Pakistan arasında imzalanması
beklenen Serbest Ticaret Anlaşması konularında görüşmelerde

bulundu. Görüşmelere Karaçi
Başkonsolosu Tolga Uçak da eşlik
etti.
MART - NİSAN 2019
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İSİB, Olağan Genel Kurulu’nda Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği (İSİB) 2018 Yılı Olağan Genel
Kurulu, İSİB üyelerinin katılımı ile
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
Genel Sekreterliği hizmet binasında
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da
İSİB’in 2018 yılı çalışma raporları,
bilanço gelir-gider hesapları, denetim kurulu raporu, 2019 yılı çalışma
programı ve bütçesi ve yönetim
kurulu ibrası oylamaya sunuldu.
Gündem maddelerinin oy birliği ile
kabul edildiği genel kurulda İSİB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Hakkı Şanal da sektörün 2018 yılı
performansı ve 2019 yılı hedeflerini
üyelerle paylaştı.
Sektörün 2018 yılında ihracatta en
yüksek seviyeye ulaşarak 4,5 milyar
dolar olarak gerçekleştiğini ifade
eden Şanal, öte yandan sektör
ithalat rakamlarının da gerilediğini,
geçen yıl yüzde 85 olan ihracatın
ithalatı karşılama oranının 2019
yılının ilk 3 ayında yüzde 91,7’ye
çıktığını söyledi. Hedeflerinin dış
ticaret fazlası veren bir sektör
olmak olduğunu vurgulayan Şanal,
“Geçen sene dış ticaret açığımız
düştü. Sektörel dış ticaret açığımız
800 milyon dolara geriledi. Yılın ilk
3 aylık verilerine bakarsak şu anda
yüzde 91,7 oranındayız. Dünya
ithalatından aldığımız pay da geçen
sene 0,96’ya ulaştı” dedi.
2018 yılında dünya ithalatında da
artış yaşandığını, Türk iklimlendirme
sektörünün dünya ithalatından
aldığı payın bu artışın da üzerinde
gerçekleştiğini dile getiren Şanal,
“Dünya iklimlendirme sektörü yüzde
7 büyüdü, 460 milyar dolardan 501
milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Biz
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de 2018 yılında yüzde 15 büyüdük.
Sektörümüzün alt dallarındaki gelişimine baktığımızda ısıtma alanında
ihracatta güzel bir büyüme yaşadık.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 324 olarak gerçekleşti.
Aynı şekilde soğutma sistem ve
elemanlarında da yüzde 120’lik,
yalıtım malzemelerinde de yüzde
114’lük bir karşılama oranı elde
ettik. Tesisat malzemeleri, klima ve
havalandırma sistemlerinde ise hala
alacağımız yollar var” diye konuştu.
İSİB’in ihracatı artırmak ve pazar
yelpazesini geliştirmek için geçen
sene yönünü uzak pazarlara çevirdiğini, bu kapsamda özellikle Sektörel Katılım Heyetleri organizasyonlarına ağırlık verdiklerini de anlatan
Şanal, “Tanzanya, Şili, Arjantin ve
Avustralya ile başlayan yolculuğumuz yine Nijerya, Cezayir,
Gana, Etiyopya ile devam edecek.
Özellikle Tanzanya’ya düzenlediğimiz sektörel heyet modelimiz
adeta bizim için ilk oldu ve bu
modelin diğer sektörlere de model
olacağı kanaatindeyiz. Burada
edindiğimiz tecrübeleri diğer
Afrika ülkelerine de taşıyacağız.
İlgili kişilere eğitim ve seminerler
vererek, B2B görüşmeleri şeklinde
yapacağız. Yine Nisan ayının
sonunda Peru-Kolombiya’ya sektörel ticari heyet organizasyonu

düzenledik. İlk görüşmeler olumlu,
ön bilgiler güzel. Bu pazarda da
Türk iklimlendirme sektörü olarak
faaliyetlerimize devam edeceğiz.
Eylül veya Ekim ayında Rusya’ya
yönelik aktivitelerimiz olacak. Orada
kaybettiğimiz pazar payımızı yeniden kazanacağız. Mısır’a bir ticaret
heyeti düzenledik sene başında ve
Mısır pazarında daha aktif olabilmek
adına sene sonuna doğru ikinci
bir ziyaretimiz daha olacak. Milli
Katılım organizasyonu kapsamında
da Fransa’da Interclima Fuarı’na
katılacağız. İsrail’de Aclima fuarında
olacağız, bu pazar bizim için önemli
bir pazar. Bu pazar üzerinde ciddi
çalışmalar yapacağız. Fuarlarda
İSİB’in info stantlarını daha büyük
metrekarelere taşıyoruz. Yerli ve
yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi
görmeye başladık. Üyelerimiz ve
tüm ziyaretçilerimiz İSİB stantlarını
ikili görüşmeler yapmak için kendi
standıymış gibi kullanabilir. Amacımız birlik ve beraberlik içinde başarıyı yakalamaktır” diye konuştu.
Şanal önümüzdeki yıllarda ağırlıklı
olarak sektörel ticaret heyetleri
ve B2B görüşmeleri ile sektörü
değişik coğrafyalara taşıyacaklarını
söyleyerek, 2019 yılında pek çok
ülkede ve iç pazarda yoğun bir iş
programının kendilerini beklediğini
sözlerine ekledi.

ISKAV Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu Yapıldı
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima
Araştırma ve Eğitim Vakfı), Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu,
8 Nisan 2019 tarihinde, Vakfın
Gümüşsuyu’ndaki yeni adresinde
yapıldı. Mali Genel Kurul; ISKAV
Mütevelli Heyeti Başkanı Ersin
Gökbudak’ın Divan Başkanlığına,
Turgay Yay’ın Başkan Yardımcılığına
ve Asrin Bakır Gerçek’in Sekreterlik
görevine oybirliği ile seçimiyle
başladı. Toplantıda Yönetim,
Çalışma Komisyonları ve Denetleme Kurulu Faaliyetleri görüşüldü.
Aralık 2018’de göreve başlayan
8. Dönem Yönetim Kurulu’nun
Başkanı Taner Yönet açılış konuşmasına yeni dönem yönetim kurulu
üyelerini tanıtarak başladı ve
yeni ofis ile çalışma verimliliğinin
artacağı beklentisini dile getirdi.
Yönet konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Yeni ofisimiz, 30 kişilik
eğitimlerin verilmesine olanak tanıyor. Laboratuvar için Beşiktaş’ta
YTÜ bünyesinde yer temin edildi.
TAD eğitimlerimizi yaptık, laboratuvarı kullanarak bu eğitimlerimizi
tamamlayacağız. Bunun için YTÜ’ye
teşekkür ediyoruz. Aralık (2018)
ayında İSKİD ile birlikte BIM Çalıştayı
düzenledik. BIM eğitimi, danışmanlık hizmeti ve geniş kapsamlı
BIM Kütüphanesi oluşturulması
konularında ISKAV önemli görevler
üstlendi. Bu konuda faaliyet gösterecek BIM Komisyonu için tüm
derneklerden temsilci istedik. Bu
komisyon ilk toplantısını yarın (9
Nisan 2019) ISKAV’ın yeni ofisinde

yapacak. Birkaç hafta süren satış
ve pazarlama eğitimlerimizi çeşitlendirecek, eğitim faaliyetlerimizi
artıracağız. Mali yapımızda sıkıntıların yaşanmaması için yıllık bağışların
zamanında ödenmesinin önemini
hatırlatmak isterim.”
Yönet’in ardından çalışma komisyonlarının faaliyetleri komisyon başkanları tarafından aktarıldı. Turgay
Yay, başkanı olduğu Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu’nun faaliyetlerini
şu sözlerle özetledi: “Aralık ayında
devraldığımız göreve Ocak ve Şubat
aylarında düzenlediğimiz iki toplantı
ile başladık. İlk olarak komisyon üyelerine katılım çağrısında bulunduk.
8 Mart 2019’da TAD eğitimlerimiz
başladı ve 9 katılımcısı ile devam
ediyor. Ocak ayındaki Üst Düzey
Yönetici Eğitimi’mizin katılımcı
sayısı 25’ti. Uzun dönemli staj ve
iş bulma konusunda 9 YTÜ öğrencisine destek verdik. Kurumlara
özel eğitimlerimiz devam etti.
F-Gaz Sınavına Hazırlık Eğitimi’ne 5
Nisan 2019 tarihinde sınavın pilot
uygulamasını yaparak başladık.
TÜRKAK’ın 17204 sayılı Akreditasyon Yeterliliği’ne başvuruyoruz. BIM
çalışmaları için gereken eğitimler
de Vakfımız bünyesinde yapılacak.”
Etik Değerler Komisyonu çalışmaları,
başkanı Ozan Atasoy’un katılamaması nedeniyle Vakıf Başkanı Taner
Yönet tarafından sunuldu. Yönet,
konuşmasında özetle “İklimlendirme
Sektörü İş Etik Kodları”nın hazırlandığını, yakın zaman içinde kitapçık
formatında basılarak şirketlere,

çalışanlarına dağıtması için gönderileceğini söyledi.
FTK Komisyonu Başkanı İsmet
Mura, konuşmasında özetle TAD
çalışmalarında kullanılan kitap ve
ders notları konusunda takip edilen
NEBB (The National Environmental
Balancing Bureau) prosedürleri
yerine, ISKAV TAD Prosedürleri’nin
hazırlanacağını ve sektöre sunulacağını söyledi. Mura, haksız
rekabetin engellenmesinin yegane
koşulunun şartnamelerde TAD
prosedürlerinin gereklilik olarak
yer almasının önemini vurgulayarak
konuya ilişkin bir toplantının düzenleneceğini bildirdi.
Yayın Komisyonu Başkanı Muammer
Akgün; Endüstriyel Soğutma kitabının basıma hazır olduğunu, Sıcak
Su Kazanları kitabının TESKON
sonrasında basıma hazırlanacağını
ve NEBB’in kitabının Türkçeleştirilerek yayına hazırlanması sürecinin
devam ettiğini söyledi. Yeni Projeler Komisyonu Başkanı Çağdan
Yılmaz, iklimlendirme sektörünün
talep ve ihtiyaçları doğrultusunda;
rekabetçilik ve teknolojik gelişim,
sertifikasyon üretimi, hakemlik
ve arabuluculuk, iç hava kalitesi
ölçümü başlıklarında konular belirlenerek çalışmaların sürdürülmekte
olduğunu söyledi. Yılmaz, Fabrikalarda ve Şantiyelerde Dijitalleşme
konulu çalıştay hazırlıklarının da
sürmekte olduğunu belirtti. ISKAV
Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu
görüş, öneri ve temennilerin dile
getirildiği bölümle son buldu.
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DOSİDER’in 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği (DOSİDER),
13. Olağan Genel Kurul Toplantısını
5 Nisan 2019 günü Elite World Asia
Otel’de gerçekleştirdi.
DOSİDER’in 13. Olağan Genel
Kurulu’nun açılışında konuşan
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Cihad Vardan “DOSİDER olarak
güçlü vizyonumuz, öngörülerimiz
ve değerli üyelerimizden aldığımız
güç ile başarılı bir faaliyet dönemini
geride bıraktık, ileriye de umut ve
heyecanla bakıyoruz” sözleriyle
doğal gaz cihazları sektörünün
büyümesini ve ekonomiye katkısını
önümüzdeki dönemlerde de devam
ettirmesinin, dinamik bir Türkiye
için vazgeçilmezlerden olduğunu
belirtti. Vardan, ‘Geçen iki yıl,
birçok açıdan bakıldığında kolay
bir dönem değildi. Ülke içindeki
seçimler, dünya genelindeki siyasi
ve ekonomik değişimler, döviz
kurlarındaki dalgalanmalar ile sektörümüz içindeki yeni regülasyonların
devreye girmesiyle sektörümüzü
etkileyen birçok değişken içinde
çalışmaya gayret ettiğimiz bir
süreci geride bıraktık. Hamdolsun,
bu hareketli dönemde de vatandaşımızı yakından ilgilendiren sektörümüz, canlılığını muhafaza etti” dedi.
Vardan, sözlerine şöyle devam etti:
“Son genel kurulumuzun üzerinden
geçen iki yılı elimizden geldiği kadar
iyi değerlendirerek, karşılaştığımız
sorunların çözümlenmesine ve
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sektörümüzün gelişmesi için oluşan
fırsatların kullanılmasına yönelik
çalışmalar yaptık. Bu dönem zarfında sektörümüzü etkileyen ve
gündemdeki yerini koruyan konulardan biri de, gaz yakan cihazlarda
ErP yönetmeliği dâhilinde daha
verimli cihaz üretiminin ve piyasaya
arzının zorunlu hale gelmesi hususu
oldu. Üye firmalarımız, bir yandan
konvansiyonel cihazlarla ilgili üretimi durdurup, stokları son olarak
piyasaya sunarken, diğer yandan da
yeni yönetmeliğe uygun yoğuşmalı
cihazların yerlilik oranını artırarak
üretimi konusunda yoğun çalışmalar
ve yatırımlar yaptı.” DOSİDER’in
kuruluşunun 25. yıldönümü vesilesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
uygun görüşleri alınarak ortak tespit
edilen, 30 ildeki 30 adet Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ndeki ‘Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme’ alanına
ait atölye ve laboratuvarlara eğitim
seti desteğine değinen Vardan,
“Teknik liselere sağladığımız;
kombi, sayaç, radyatör, vana, flex,
doğalgaz borusu gibi ekipmanın
bulunduğu eğitim setleri okullarda
büyük bir memnuniyet oluşturdu.
Bugüne kadar 90 kadar öğretmen
ile 3.000’i aşkın öğrencinin eğitimine birebir katkı yapıldı. Bu sonuç,
‘teknik eğitime destek’ adıyla
başlattığımız girişimin doğruluğunu
kanıtladı. Sektörümüzün eğitim
altyapısını güçlendirerek kaliteli

insan gücünü artırmak hedefimiz
için güzel bir adım attık” dedi.
Vardan, sektörün geleceğiyle ilgili
olarak, “Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat sektöründeki durağanlık ister istemez
doğalgaz cihazları sektörünü de
etkiledi. Ancak önümüzde güzel fırsatlar var, bunları değerlendirmemiz
gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki 2019-2021 dönemi için sektörümüzü daha da iyileştirmek için
çalışmalarımız devam edecek” diye
konuştu. DOSİDER Genel Kurulu’nda,
geçmiş dönem yönetim ve denetim
kurullarının faaliyet raporlarının
görüşülerek ibrasının sağlanması,
bütçe önerisi ve tüzük değişikliği
önerilerinin görüşülmesinin ardından
2019-2020 Dönemi için seçilen
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
Ömer Cihad Vardan,
Dr. Celalettin Çelik,
R. Rezzan Özsarfati,
K. Ayhan Eren,
Ali Ender Çolak,
Alper Avdel,
Mehmet B. Özokumuşoğlu,
Ali Aktaş,
Zeki Özen,
Koray Fedar,
Olağan Genel Kurul Toplantısından
sonra gerçekleştirilen ilk Yönetim
Kurulu Toplantısında yapılan görev
dağılımı sonucunda Ömer Cihad Vardan dördüncü kez Yönetim Kurulu
Başkanı seçildi.

İTÜ ile Avrupa’nın Sekiz Üniversitesi Arasında İşbirliği
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Avrupa’nın önde gelen diğer sekiz
partner üniversitesi ile birlikte
Avrupa Mühendislik, Öğrenimde
Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nı kurdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın
başkanlık ettiği İTÜ Delegasyonu
Avrupa’nın seçkin üniversitelerinin
rektörleri ve delegasyonları ile
29 Ocak 2019’da İspanya’nın
başkenti Madrid’de bir araya geldi.
Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi, İspanya’dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Macaristan’dan
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi
Üniversitesi, Romanya’dan Bükreş
Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan
Friedrich Alexander ErlangenNürnberg Üniversitesi, Fransa’nın
önemli mühendislik yüksek okulları
(graduate engineering schools)
çatı kurumu ParisTech'in kurucu
üyelerinden Chimie ParisTech, École
des Ponts et Chaussées ParisTech,
ENSTA ParisTech, Mines ParisTech,
güçlerini birleştirdi ve “Avrupa
Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve
Bilim İttifakı’nı (EELISA -European
Engineering, Learning Innovation
and Science Alliance)” oluşturdu.
İttifakın hedeflerini de kapsayan
kuruluş beyanı, Madrid Politeknik
Üniversitesi’nin düzenlediği görkemli
bir törenle imzalandı. Bilindiği gibi
Avrupa Komisyonu, 2025 yılına
kadar 20 Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus+ çağrısı
yayımlamıştı. İTÜ ekibi dahil, EELİSA
üyesi ekipler bu çağrıya cevap vermek üzere 8 aydır birlikte çalıştı.

Toplumsal sorunlara çözüm
Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi kapsamında,
genel olarak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa yükseköğretim
alanının ve ötesindeki tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları
için önemli bir yol gösterici olacak.
EELISA, üniversitelerin stratejilerini
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle
uyumlu hale getirecek. Mühendislik

öğrencilerinin, akademik ve idari
personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Sektördeki
yükseköğrenim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün
Avrupa’da geçerli mühendislik diploması üzerinde odaklanan ortaklar,
lisans ve doktora düzeyinde de
işbirliğini geliştirecekler. EELISA
üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve
Araştırma Alanı içindeki iş birliğini
güçlendirecekler.

Kadın-erkek eşitliğini gözetecek
Avrupa’nın ilk kadın mühendislerinden biri olan ve hayatı boyunca
Avrupa’nın birçok ülkesinde iz
bırakan Romanya asıllı Elisa Leonida
Zamfirescu’yu çağrıştıran EELISA
cinsiyet eşitliği konusuna önem
veriyor. Kadınların mühendislik
mesleğinde kariyer ve sosyal hayatlarında da aynı haklara sahip olması
gerektiğinin altını çiziyor.
Mühendislik eğitimine önemli
katkı
Mines ParisTech koordinatörlüğünde, ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/
Socrates) adlı değişim programı
çerçevesinde 20 yıldan beri işbirliği
yapan üniversite ve okullar, yeni
kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli,
2025 yılına kadar iddialı hedefler
taşıyan bir Avrupa Üniversitesi
oluşturmak üzere bir araya getirdi.
Bu doğrultuda geliştirilen geniş
vizyonlu ortak projenin ilk 3 yılı,
bütün Avrupa’da geçerli, yüksek
lisans (master) seviyesinde bir
mühendislik derecesi oluşturmaya
odaklandı. Bu kapsamda sektörle

ilgili eğitim ve deneyim paylaşımı
yaygınlaştırılacak. Yükseköğrenim
ve bilimsel araştırma arasındaki
ilişki kuvvetlendirilecek, bilimsel
araştırma yaparak öğrenme desteklenecek. İlk 3 yıllık öğrenci ve
akademik personel hareketliliği
kapsamında, Avrupa Komisyonu
nezdinde öncelikli olan “Akıllı, Yeşil
ve Sürdürülebilir Şehir” ile “Endüstri
4.0” konularında açılacak ders programları sunulacak. Adı geçen bu iki
alanda çalışan laboratuvar ve ekipler
arası işbirliği desteklenecek. İleride,
hem işbirliği alanları genişletilecek
hem de lisans ve doktora konularında birlikte çalışılacak. Avrupa
Mühendislik Eğitimi Akreditasyon
Ağı da EELISA projelerine danışman
partner olarak destek verecek.

EELISA Hakkında
Avrupa devlet başkanları ve başbakanları, 20 Avrupa Üniversite
kurma fikrini 2017 sonbaharında
tartışmaya açtı. Avrupa Komisyonu
konuyu 2018’in ilk aylarından itibaren gündeme aldı ve 2018 sonu
1., 2019’da 2. çağrının yapılacağını
bildirdi. Avrupa üniversiteleri 10-11
aydır bu konuda görüşüyor.
Avrupa Üniversitesi projesi 5 alt
projeden oluşuyor:
1) Organizasyon ve yönetim,
2) Eğitim,
3) Eğitim ile Ar-Ge ve inovasyon
arasında köprü,
4) Üniversite ile iş dünyası ve toplum işbirliği,
5) İletişim, proje sonuçlarını toplumla paylaşma ve yayma.
İTÜ Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon
arasında köprü konusunun liderliğini
üstlendi ve diğerlerine katkıda
bulundu.
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Türkiye’de Soğutma-İklimlendirme ve Isı Pompaları Sektörlerinde F-Gaz
Alternatifleri Çalıştayı Düzenlendi
Türkiye’de Soğutma-İklimlendirme ve Isı Pompaları Sektörlerinde F-Gaz Alternatifleri
Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından 29-30 Nisan
2019 tarihlerinde iklimlendirme ve
soğutma sektörünün temsilcilerinin
de yoğun ilgisi ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde
proje ortakları ve yürütücüleri
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
UNIDO ve GFA Konsorsiyumu yetkililerince AB Tüzüğünün F-Gazlar
bağlamında değerlendirilmesi,
Montreal Protokolü ve F-Gaz
başlığıyla bugüne kadar yaşanan
gelişmeler gündeme getirildi.
Türkiye’nin de taraf olduğu,
tüm taraf ülkelerce 1987’de
imzalanan Montreal Protokolü,
Türkiye’nin büyük bir başarıyla
uygulamaya koyduğu bir anlaşma
niteliğinde idi. Bununla birlikte
mevcut çalışmalara hız katacak
olan ve 2016 yılında Ruanda’da
imzalanan Kigali Değişikliği ile 18
tür ve tipte F-Gaz’ı içine alan bir
azaltma takvimi gündeme alındı.
Çalıştay’ın ana konusunu oluşturan
Kigali Değişikliği’ne Türkiye’nin de
dahil olmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğinde
çalışmalar yürütmekte olduğu dile
getirildi. İlgili değişikliğe ve yaptırımlarına dahil olmayan ülkelerin
ise 01.01.2033 tarihinden itibaren
AB ülkeleri ile ilgili ürünlerde ticaret yasağına tabi tutulacağı vurgulandı. Bu değişiklik ile Türkiye’nin;
ülkeye giren, üretilen ve kullanılan
F-Gaz’lara ilişkin raporlama süreçlerini 2020 yılında başlatacağı ve
2021 yılında ise envanter altyapısı
oluşturulacağı belirtildi. Hedef
F-Gaz kullanımını AB ülkeleri içinde
2030 yılına kadar %80 oranında
(2015 yılına göre %100 düşürme),
Türkiye’de ise 2045 yılına kadar
%80 oranında azaltmak. F-Gazların
çok yüksek GWP (Küresel Isınma
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Etkisi) değerinin olması, atmosferde oluşturduğu Green House
Effect (Sera Etkisi) nedeniyle dünyamızın hızla ısındığı, bu çalışmalar
ve Kigali Değişikliğinin amacının
2030 yılına kadar yeryüzünün ısınmasını 0,4°C düşürmek olduğu,
bunun ancak bir an önce F-Gazların
kullanımının azaltılmasıyla ve doğal
GWP değeri sıfır olan akışkanların
kullanılmaya başlanması ile mümkün olacağı ifade edildi. Çalıştay’ın
2. gününde Dr. Kadir İsa ilk gün
yapılan sunumların özetini sundu.
Düşük GWP’li Soğutucu Akışkanlara Giriş başlıklı sunumunun
ardından İSEDA Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan Karakaya’nın
moderatörlüğünde İklimlendirme
Sektöründe Düşük GWP’li Alternatif Akışkan Kullanım Örnekleri
konulu oturum gerçekleştirildi. Bu
oturumda Stefan Schussler doğal
soğutucu akışkanlara yönelik yapılan çalışmaları ve soğutucu akışkan
üreticisi ve geliştiricisi olarak yeni
tür sıfır GWP değeri olan akışkanlara yönelik örnek uygulamaları
sundu. Ardından Andaç Yakut,
ısı pompaları, split ve ticari klima
sistemlerinde R410A ve R134A’ya
nazaran daha düşük GWP değerine sahip R32 türü akışkanların
kullanım örneklerini verdi. Ancak
alternatifleri değerlendirirken akışkanların çevreci, enerji verimliliği,
ulaşılabilirliği, fiyatı, güvenilirliği,
servis emniyeti ve geri dönüştürülebilme kolaylığının kriterler olarak
ele alınması gerektiğini söyledi.
Tolga Aydınlı özellikle chiller ve
soğutma gruplarında R1234ze
gibi sıfır GWP’li akışkanları kullandıklarını, R32 akışkan kullanımına
ağırlık verdiklerini, ancak sektörde
sistem tercihi yapan ve sistemlere
müdahale edenlerin F-Gazların
çevreye olan negatif etkileri
hakkında farkındalık yaratmak için
mücadele verdiklerini, bu farkında-

lığın oluşması ve doğal soğutucu
akışkanların kullanımının en önemli
gündemlerinden biri olduğunu
ifade etti. Semih Kurular ise üretimde bireysel ürünlerde dahi daha
düşük GWP değerine sahip, görece
daha verimli, daha az soğutucu
akışkan içeren ürünlerin üretimi
ve geliştirilmesine yöneldiklerini,
bu kapsamda üretim ve Ar-Ge
çalışmalarının yanında servislerin
eğitilmesi, sertifikalandırılması
ve farkındalıklarının artırılmasına
yönelik çabalarını dile getirdi.
Son olarak Ersin Yücel ise firma
olarak GWP değerleri 0 (Sıfır) olan
R1234ze, R514A ve R1233ZD
gibi soğutucu akışkanları chiller
soğutma gruplarında kullandıklarını, bu akışkanların bulunduğu sistemlerin düşük basınçlı sistemler
olması nedeniyle gaz kaçak riskinin
çok az olduğunu, sistemlerine
güvendikleri için ise müşterilerine
kaçak olmama garantisi verdiklerini ve sorumluluklarını üstlendiklerini belirtti. Türkiye’de eğer
doğru anlatılır ise son kullanıcıların
alternatif soğutkanlı sistemleri
satın alma potansiyellerinin yüksek
olduğunu ve bu bilincin yüksek
olduğunu dile getirdi. Örnek
olarak içerisinde 1734 kg çok
düşük GWP’li R514A soğutkanı
bulunan örnek bir proje satışını
katılımcılara sundu. Oturumun
moderatörlüğünü üstlenen Turhan
Karakaya ise kapanış konuşmasında İSEDA’nın 2009 yılından bu
yana gerek OTİM-Ozon Tabakasını

İncelten Maddeler kapsamında
HCFC’lerin Ozon Tabakasına zararının engellenmesi çalışmalarında,
gerekse F-Gaz Yönetmeliği süreçlerinin tamamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın bir partner
olarak çalıştığını, 2015-2018 yılları
arasında ise Bakanlık ile İSEDA arasında yapılan protokol kapsamında
61 eğitimciye eğitim verdiğini,

ardından 5000’i aşkın F-Gazlı sistemlere müdahale eden teknik personelin eğitim ve belgelendirmesini
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
verdiği yetki ile gerçekleştirdiklerini belirtti. F-Gaz konusunda
MYK-Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda
hazırlanıp yayımlanma aşamasına
gelen F-Gaz Teknik Personeli
Yeterliliğinin hazırlanmasında da

direkt katkı veren bir kurum olduklarını dile getirdi. Karakaya, gerek
firmaların yaptığı çalışmalar, gerek
projenin hedefi ve Kigali Değişikliği
ile ilgili sonuçların dünya ve çevre
adına umut verici olduğunu, bu tür
çalışmaları sonuna kadar destekleyeceklerini, firmalara ve taraflara
çalışmalarında başarılar dilediklerini
ifade etti.

Türk Bilim İnsanı Ali Erdemir, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi
Üyeliğine Seçildi
Türk asıllı Amerikalı bilim
insanı Ali Erdemir; sürtünme,
yağlama, aşınma bilimi ve
teknolojisine katkılarından
dolayı Ulusal Mühendislik
Akademisi (National Academy of Engineering-NAE)
üyeliğine seçildi. Argonne Ulusal
Laboratuvarı (ANL) Araştırmacısı,
Kıdemli Bilim Adamı ve Zor Koşullar
için Malzemeler Programı Lideri olan
Dr. Erdemir, NAE’nin 6 Ekim 2019

tarihinde Washington
D.C.’deki yıllık toplantısında düzenlenen törende
resmen başlatılacak 86
yeni üye ve 18 yabancı
üyeden biri. NAE üyeliğine
seçilmek, bir mühendis için
önemli bir ayrıcalık. Akademi üyeleri;
mühendislik araştırması, uygulaması
ve eğitiminde önemli katkılar ve
yenilikler yapanları onurlandırıyor.
Malzeme bilimi, makine mühendis-

liği, yüzey mühendisliği ve triboloji,
nano-yapılı ve kompozit malzemeler,
fiziksel ve kimyasal buhar biriktirme,
süper-akışkanlık, yüzey bilimi ve
mühendisliği, elmas ve elmas benzeri karbon filmleri, motor tribolojisi,
düşük boyutlu malzemeler ve ilgili
disiplinlerde uluslararası tanınırlık
kazanan Erdemir’in yayımlanan
300’den fazla makalesi, 6 Ar-Ge
(R&D 100) ödülü ve 23 ABD patenti
bulunuyor.

Süleyman Akım, "Mekanik Tesisat Tasarımına Bir Ömür Verenler"
Seminer Dizisinin Konuğu Oldu
MMO İstanbul Şubesinin, sektörün merhum duayenlerinden
Baycan Sunaç’ın anısına düzenlediği
“Mekanik Tesisat Tasarımına Bir
Ömür Verenler” Seminer Dizisinde,
mekanik proje tasarımcısı Süleyman
Akım, Medine’de MADAC Akademi
projesinin tasarım detaylarını
anlattı. 29 Nisan 2019 tarihinde,
MMO İstanbul Şube Merkezinde
düzenlenen seminer, geçmişten
günümüze kadar tesisat sistemlerinin gelişim sürecine kısa bir bakışla
başladı. Bütünleşik tasarım ve BIM
konusunda Türkiye’nin geldiği ve
gelmesi gereken noktalara dikkat
çeken Süleyman Akım, Medine’de
MADAC “Al Madinah Al Munawwarah Academy” projesinde yenilikçi

tasarım yaklaşımını örnekleri ile
anlattı. Akım, mekanik tesisat tasarımında yenilikçi yaklaşımlara Düzce
Teknopark ve İstanbul Bomontiada
projelerinden de örnekler verdi.

Seminerin ardından gece, MMO
İstanbul Şubesi lokalinde bir akşam
yemeği ve Süleyman Akım’ın müzisyen dostları ile birlikte verdikleri
müzik dinletisi ile tamamlandı.
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HABERLER

İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, Derneğin Yeni Dönem Vizyonunu Paylaştı

İSKİD (İklimlendirme Soğutma
Klima İmalatçıları Derneği) yeni
Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy ve Dernek Genel Sekreteri Zeki
Özen, 15 Şubat 2019 tarihinde
düzenledikleri basın toplantısında
İSKİD Yeni Dönem Vizyonunu
anlattı. 107 üyesi bulunan İSKİD’in
15 komisyonundaki çalışmalardan
bahseden Ozan Atasoy, geçen yıl
Ticaret Bakanlığı tarafından “En İyi
URGE Projesi” olarak ödüllendirilen
ve 46 firmanın katıldığı 2. URGE
Projesi hakkında bilgi verdi: “İSKİD,
tüm sektörü kapsayan URGE
(Uluslararası Rekabeti Geliştirme)
projeleri ile katılımcı firmaların
eğitim çalışmalarını, dışarıdan
aldığımız danışmanlık hizmetlerini
ve yurtdışı fuar organizasyonlarını
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile
gerçekleştiriyor. Küresel pazarlar
değişiyor, çok daha fazla muhafazakar hale geliyor. Üretimde katma
değer yaratma oranı %10’lara
düşmüş. Üretimin cazip olabilmesi
için verim-kârlılık seviyesi yüksek
olmalı. Üye kuruluşlarımızın önemli
bir bölümü, yaklaşık %70’i KOBİ
ölçeğindedir, cirosu 25 milyon TL’yi
geçmeyen 50 kişiden az sayıda
çalışanı bulunan firmalardır. Aslında
bu ölçekteki kuruluşların daha hızlı
manevra kabiliyetleri olabilse de
kısıtlı imkanlar nedeniyle ayakta
kalabilmeleri zor olabilir. Sektör
dernekleri olarak KOBİ’lerimizin
elini güçlendirecek, yolunu açabilecek çalışmalar gerçekleştirerek
sektörümüzü çok daha iyi noktalara
taşıyabiliriz. İşte URGE projelerimiz
içinde Yalın Üretim danışmanlığı,
BIM danışmanlığı, pazarlama eği-
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timi gibi firmalarımızı geleceğe
hazırlayacak çok yönlü çalışmalar
gerçekleştirdik. Dış pazar geliştirmek için yurt dışı fuar katılımlarımız bu yıl da devam edecek. ISH
Frankfurt, China Refrigeration,
Climate World Moskova ve ISK
SODEX katılacağımız gelecek fuarlar. Yakın geçmişte URGE projesi
kapsamında Avustralya’ya gittik
ve şimdi firmalarımız Avustralya’ya
ihracat yapıyor. 2. URGE projemiz
tamamlanınca, ara vermeksizin
3.URGE projemize başlayacağız.”
Merkezi İklimlendirme Sistemleri
Komisyonu MİSK’in “Okullarda
Havalandırma” çalışması hakkında
Atasoy, “Okullarda havalandırmanın yetersizliği ve iç hava
kalitesinin düşüklüğü konusunda
farkındalık yaratmak istiyoruz. Bir
pilot okulda çeşitli testler, ölçümler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğü’nü ziyaret
edip bilgilendirmede bulunduk. Bu
konuda bir kılavuz hazırlığımız var
ve bu kılavuz Milli Eğitim ve Sağlık
Bakanlıklarımıza takdim edilecek”
dedi. Derneğin 14. Dönem Başkanı,
Sağlık Yapılarında İklimlendirme
Komisyonu’nun hijyen standardı
geliştirme yönündeki çalışmalarının sona yaklaştığını, yayın
aşamasına gelindiğini bildirdi. Toplantıda; Üniversite Sanayi İşbirliği
Komisyonu’nun; İTÜ, YTÜ, Marmara, Gebze Teknoloji, Ar-El, İstanbul Ticaret, Ege ve Türk-Alman

Üniversiteleri ile imzalanan işbirliği
protokolleri çerçevesinde; üniversite öğrencilerine iklimlendirme
endüstrisini tanıtan etkinlikler
düzenleme, öğrencilerin sektörün
fuar, sempozyum gibi etkinliklerine
katılımını sağlama, lisans bitirme ve
yüksek lisans tezlerinin sanayi ile
işbirliği çerçevesinde yürütülmesi
gibi faaliyetleri hakkında basına
bilgi verildi.
Ozan Atasoy, sektörün sıcak
gündeminde yer alan BIM ve
Endüstri 4.0 konularında da özetle
şunları söyledi: “2016 yılından
beri temellerini oluşturduğumuz
BIM süreci için tüm dünya ile eş
zamanlı faaliyetler yürütüyoruz.
Bu çalışmalarımıza hız kesmeden
devam edeceğiz. Sektörümüzün
dijitalleşmesine, Endüstri 4.0’a
hazırlanmasına öncülük edecek,
takipçisi olacağız. ISKAV bünyesinde kurulması planlanan BIM
Merkezi, dijitalleşme sürecine hız
kazandıracak.”
İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen,
derneğin kamu yararını ve sektörün
menfaatini gözeten faaliyetleri 15
komisyonda görev alan yaklaşık
120 üyenin çabasıyla icra ederken
İSİB, TTMD, MTMD ve ISKAV gibi
sektörün diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmaya
özen gösterdiklerini belirtti. Basın
toplantısının sonunda, Şubat ayı
sonunda İSKİD Envanter çalışmasının basınla paylaşılacağı hatırlatıldı.

symposium.ttmd.org.tr

XIV. Uluslararası Yapıda
Tesisat Sempozyumu,
İstanbul
1-3 NİSAN 2020, İSTANBUL

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için
Esnek HVAC Çözümleri”

www.ttmd.org.tr

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Plastik kristallerde devasa barokalorik etkiler
halinde bazı sağlık sorunlarına neden
olabilir.
Son on yıl boyunca, bilim insanları,
soğutma etkisi yaratmak için elektriksel veya manyetik alanlar veya basınç
kullanan katı halde materyal kullanan
sistemlerinin potansiyelini araştırıyor.

Soğutma modern toplumlarda gıda
muhafaza ve iklimlendirme için hayati
öneme sahiptir. Dünya genelinde elektriğin yüzde 25 ila 30’u soğutma amaçlı
tüketilmektedir. Mevcut soğutma teknolojisi çoğunlukla geleneksel buhar
sıkıştırma çevrimini içerir, ancak bu
teknolojide kullanılan soğutkanların
büyük küresel ısınma potansiyeline
sahip olmaları nedeniyle çevresel açıdan büyüyen bir soruna sebep olurlar.
Gelecek vaat eden bir alternatif olarak,
barokalorik etkisi yüksek, katı halde
bulunan soğutkan kullanılan teknolojiler, son yıllarda dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte, uygulamaları; küçük
izotermal entropi değişiklikleri, mevcut kalorik materyallerin sınırlı performansı ve pazarın manyetik soğutma
tarafındaki güçlü motivasyonu ile
kısıtlı kalmaktadır. Buna karşın, plastik
kristal denilen düzensiz katı bir sınıfta
devasa barokalorik etkiler (CBCE’ler)
(barokalorik etkiler, basınca bağlı faz
geçişlerinin soğutma etkileridir) rapor
edilmektedir.
Çin ve Avrupa’da, iki bilim grubu
tarafından, yakın zamanda yapılan
bir araştırma; plastik kristallerle oda
sıcaklığına yakın sıcaklıklarda, nispeten düşük basınçlarda devasa barokalorik etkilerin elde edilebileceğini

30

TTMD DERGİSİ

MART - NİSAN 2019

göstermiştir. Bu plastik kristaller bir
organik molekül kafesi içerir. Basınç
altına alınmadan önce, atomlar kafes
içinde rastgele salınır. Ancak basınç
arttıkça, atomlar oldukça düzenli hale
gelir ve kristal yapı içerisinde sıralanır. Basınç düştüğünde, yapı, atomların rastgele salındığı plastik faza geri
döner. Soğutma kapasitesi, iki durum
arasındaki entropi değişikliğinden
kaynaklanmaktadır. Neopentilglikol
(NPG) plastik kristalleri, geleneksel bir
soğutma sistemindeki soğutucu akışkan gazın rolünü oynar. Entropideki
bu büyük düşüş, çok fazla miktarda ısı
açığa çıkarır. “Plastik kristalleri”nde
“plastik” kelimesi maddenin kimyasal
bileşimine değil, işlenebilirliğine işaret
etmektedir. Plastik kristaller, katılar ve
sıvılar arasındaki sınırdadır.
Şu anda buzdolaplarının ve klimaların
büyük çoğunluğunda kullanılan hidroflorokarbonlar ve hidrokarbonlar
(HFC’ler ve HC’ler) havaya sızdıklarında, küresel ısınmaya sebep olurlar.
Bir kilogram soğutucu akışkanın, iki
ton karbondioksit kadar sera etkisine
sebep olduğu tahmin edilmektedir. Bu,
altı ay boyunca bir arabanın kesintisiz
olarak çalıştırılmasının sebep olduğu
emisyona denktir. Ayrıca bu gazlar
genellikle toksik olabilmektedir. Temas

Plastik kristal teknolojisi, dört kademeli buhar soğutma yöntemine
benzerdir, ancak atom ölçeğindedir.
Basınç, gaz hali sıvıya dönüştürmek
yerine bu sistemde plastik kristalin
yapısını değiştirmek için kullanılıyor.
Araştırmacılara göre, plastik kristallerinin soğutma etkisi, soğutma
etkisi oluşturmak için elektriksel veya
manyetik alanlar kullanan diğer katı
hal malzemeli sistemlere göre 10 kat
daha fazladır.
Araştırmacılar, NPG kristal teknolojisinin gösterdiği soğutma veriminin,
çok etkileyici olduğunun altını çizerek, bu araştırmanın belki de gelecekte çok daha gelişmiş, daha çevre
dostu bir soğutma teknolojisine sahip
olabileceğimizi gösterdiğini söylüyor.
Ancak bu teknolojide bir dezavantaj
da bulunuyor. Kristallerin çok sayıda
soğutma çevrimine dayanabilmesi
gerekiyor. Ama kristal kafesler tekrar tekrar çevrilebilen gazların aksine,
zamanla bozuluyor. Plastik kristaller
durumlarını basınçla oldukça önemli
ölçüde değiştirebiliyor, ancak çok
yumuşak oldukları için çok sayıda
soğutma çevrimi için dirençli görünmüyor.
Araştırmacılar, bunun kesinlikle
çözülmesi gereken bir mühendislik
problemi olduğunu, hiç kimsenin
1000 çevrimden sonra çalışamayacak
bir buzdolabını almak istemeyeceklerini söylüyor.
Araştırma; Nature Communications
dergisinde yayımlandı.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

IIR 25. Uluslararası Soğutma Kongresi
24-30 Ağustos 2019

24-30 Ağustos 2019
tarihlerinde Montreal’de
gerçekleşecek olan IIR 25.
Uluslararası Soğutma Kongresi
Uluslararası Soğutma Enstitüsü
(IIR) tarafından 4 yılda bir
düzenleniyor.
ICR 2019 Kongresi “İnsan Sağlığı
ve Gelecekteki Refah İçin

Soğutma” teması altında
gerçekleşecek ve şu konulara
odaklanacak: Enerji tasarrufu ve
enerji verimliliği, gıda arzı,
sağlık, küresel ısınmanın
azaltılması ve ozon tabakasının
korunması.
Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin bilim ve sanayi

toplulukları bu Kongreye ev
sahipliği yapacak ve konunun
uluslararası ilgililerini, en son
ürün geliştirme ve
araştırmalarını hem teorik hem
de deneysel olarak sunmak üzere
davet edecek.

ISK-SODEX ISTANBUL 2019
Fuarı 02-05 Ekim 2019
tarihlerinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek.
ISK-SODEX, sektörün önde gelen
dernekleri ile olan iş birlikleri
sayesinde ısıtma, soğutma,
klima, havalandırma ana
başlıklarında katılımcı ve

ziyaretçilerine büyük olanaklar
tanır. 2019 yılında da yine 2018
yılındaki yerinde – TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde ve bu sefer
yeni tarihinde – 02-05 Ekim
2019’da gerçekleşecek olan ISKSODEX ISTANBUL Fuarı tekrar
sektörünün buluşma noktası
olmayı hedefliyor.
http://www.sodex.com.tr

Verimliliği Kongresi’nde,
ülkemizin dört bir yanındaki
sektörle ilgili akademisyenleri,
kamu ve özel sektör yetkililerini,
sektörde ürün ve hizmet üreten
firmaları, işletmeleri ve

çalışanlarını bir araya getirmeyi
amaçlayarak Enerji Verimliliği
konusunda önemli bir platform
olacak.
http://www.
enerjiverimliligikongresi.org/

https://icr2019.org/

ISK-SODEX ISTANBUL 2019
02-05 Ekim 2019

V. Enerji Verimliliği Kongresi
18-19 Ekim 2019

TMMOB MMO, 18-19 Ekim 2019
tarihlerinde GEBZE TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ Kongre
Merkezi’nde #gelecegimizenerji
ana teması çerçevesinde
gerçekleştireceği V. Enerji
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TEKNİK NOT

Yapılı Çevreyi Dijital
İkizlerle İyileştirmek
Yazarı: Matthew Durdin, Direktör, Johnson Controls UK&I

Johnson Controls UK&I firmasının genel müdürü Matthew Durdin dijital ikiz kavramını kullanarak yapılı çevreyi
iyileştirmek için nasıl uygulamalar geliştirilmesi gerektiğini ve bina sistemlerinin dijital ikizleri sayesinde güçlü
bir şekilde nasıl iyileştirilebileceğini irdeledi.
Dijital ikiz fiziksel bir şeyin sanal replikasıdır. Bu “şey”
bir değer, ürün veya sistem olabilir. Teknoloji yapı ve
bina işletimi gibi alanlarda dijital ve fiziksel dünyalar
arasında bir köprü kurulmasına yardımcı olur. Dijital
ikizler mimarlara, müteahitlere ve bina işletmecilerine
binalarının “geleceğini tahmin etmede” ve aksi takdirde
inşaat projelerini yolda bırakacak sorunlar ve binaların
ömrünü azaltacak durumlar hakkında zor sorulara cevap
vermede yol gösterir.
Bina Bilgi Modellemesi (BIM) dijital reprodüksiyonları
üretirken, ikizler BIM verilerini bina otomasyon sistemleri
ve sensör ağlarıyla bir arada işler ve böylece bütün bir
binayı tamamıyla tanımlar. Bu da fiziksel ikizin sürekli
geliştirilebilen ve birlikte üzerinde çalışılabilen bir eşini
yaratmış olur.
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Bu teknik not 14 Mayıs 2019’de ASHRAE Journal Newsletter’da
yayınlanmıştır. Telif hakkı ASHRAE Journal’dadır. ASHRAE’nin
izni olmadan kopyalanamaz ve/veya elektronik ya da basılı
olarak dağıtılamaz. ASHRAE Journal Newsletter hakkında
daha fazla bilgi için www.ashrae.org ‘u ziyaret edin.

Bina modelleme sistemlerinde, ikiz inşaat verisinden kat
planlarına; gerçek zamanlı sensör verisinden aydınlatma,
HVAC, yangın ve güvenlik sistemine kadar milyonlarca
veri noktasını tek bir dijital çatı altında tutmak üzere
bir araya getirir. Bir araya getirildiğinde bir dijital ikiz bir
binanın değerlerine ve kullanıcılarına kadar her şeyi bilir
ve binanın nasıl davranacağını tahmin edebilir.
İkizi yaratmak
İdeal bir dünyada, dijital ikiz fiziksel muadilinden daha
önce, inşaatından ise çok daha önce “doğar”. Planlama
aşamaları boyunca, mimar bina planlarını tekrar tekrar
modelleyebilir ve günceller. Böylece ikiz de kendini günceller ve kendini tekrar hesaplattırır. Bu proseste, binanın
yeni şartlar altında fiziksel karakterini (hava hareketleri
ve enerji kullanımı gibi) ve daha geniş bir çevreye (trafiğe
etkisi gibi) olan etkisini değerlendirebilir. Dijital ikiz iş
tamamlanmadan ve fiziksel model inşa edilmeden önce
binlerce kez denenebilir.
Eğer bir dijital ikiz var olan bir bina için yaratıldıysa,

fiziksel ikizinin sadece bir temsilini oluşturur. Öte yandan,
binadan ve sensörlerden her geçen gün daha fazla veri
toplandıkça her ikisi de birbirine daha fazla benzemeye
başlarlar. Ne şekilde olursa olsun, dijital bir ikizin varlığı
karar mekanizmalarının daha iyi çalışmasına ve binanın
ve ona ait tüm parçaların gerçek zamanlı resminin daha
net oluşmasına neden olur.
Dijital ikizlerin etkisi
Peki iyi planlanmış bir inşaat projesinin yapamayıp
bir ikizin yapabildiği nedir? İnşaatın öncesinde ve
inşaat sırasında bir dijital ikiz sistem etkileşimlerini ve
entegrasyonunu iyileştirir, işle ilgili doğru tedarikçilerin
seçilmesini sağlar, verinin yönettiği maliyetleri ortaya
koyar ve kurulumla ilgili engelleri ve belli başlı inşaat
risklerini belirler ve değerlendirir. İnşaat uzmanları uzun
zamandır bu tür değerlendirmeleri kendileri belirlemiş
olsalar da, inşaat sahasında tam zamanlı çalışırken dijital
ikiz kullanmak çok daha maliyet ve zaman etkin bir proje
doğmasına neden olacaktır.
Bir kez yapılandırıldığında, bir dijital ikiz binanın ömrünü
uzatacak tahminleri gerçekleştirebilir. Söz konusu tahminlerin içinde bina yaş alırken oluşan güvenlik riskleri,
parça değişim takvimleri, etkileşimli işleyen sistemler
arasındaki verimsizlikler ve proses entegrasyonunun
etkisi yer alır. Bu durum bina sahiplerine ve işletmecilerine binaları için ne zaman harekete geçecekleri
konusunda uyarılar sunar. Böylece masraflar azaltılırken,
kullanıcıların çevresel koşullarında da iyileşmeler yaratılmış olur.
Dahası, bir ikiz tahmin algoritmaları ve yapay zeka

sistemleri için vazgeçilmez olan tüm veriyi (ekipman
arıza tahminlerinden, bina optimizasyonuna kadar)
bir araya getirir. İkiz üzerinde uygulanan simülasyonlar
aynı zamanda riski azaltır ve sistem mühendislerinin
sistemdeki değişiklikler hakkında daha iyi vaka analizleri
gerçekleştirmesini sağlar. Dijital ikiz üzerinde deneme
yaparak ekipmanların atıl kaldığı süreleri azaltılabilir, ki
bu opsiyon dijital ikizlerin masraf verimlilik üzerindeki
en büyük katkılarından birisidir. Masrafların azaltılması
ikizlerin getirdiği en önemli faydadır: Tahmin yürütmek
suretiyle beklenmeyen masrafların kısılması sonucunda
binalar daha verimli çalışır. Bu yolla yeni ekipmanların ne
zaman gerekeceği, yenilemelerin ne zaman yapılacağı
açığa çıkmış olur.
Bu uygulamaların yanısıra, ikizler binaların günlük işleyişlerini de iyileştirir. Bir dijital ikiz bina işletmecilerine bina
hakkında gerçek zamanlı bir tablo çizer. Bu tablo bina
sağlığıyla ilgili gösterge panelinden değer ve kullanıcı
profillerine, park yerlerinden bina şartlandırmasıyla ilgili
operasyonlara kadar değişen bir yelpazededir. Bir de
güvenlikle ilgili bir taraf mevcuttur: Dijital ikiz tarafından
sunulan gerçek zamanlı bir resim tarihsel veri eğilimini
de açığa çıkartır. Böylelikle olağandışı veya anormal
hareketler güvenlik meseleleriyle ilişkilendirilebilir ve
bina yöneticileri hızlı ve doğru tepkiler geliştirebilir.
Veri toplamanın meydan okuması
Dijital ikizler için toplanan veri çok farklı kaynaklardan
gelse de, gerçek bir dijital ikiz “sistemlerin sistemi” entegrasyonu olmalıdır. Bu entegrasyon gömülü sensörleri,
kablosuz sensör ağlarını, dijitalleştirilmiş bina ömür veri
ve sistemlerini ve diğer bulut sistemleriyle ve tedarikçi-
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leriyle entegrasyonu gerektirir. Örneğin, kablosuz sensör
ağları binanın farklı noktalarına yerleştirilmiş sensörler
aracılığıyla sıcaklık, aydınlık, kullanım, bağıl nem ve
diğer birçok veriyi toplar. Bu sistemler bir gereklilik
oluştuğunda genişletilebilir veya değiştirilebilir. Böylece
gelecek için esnek bir yatırım imkanı oluşturur.
Veriyi dijital ikize akıtmak için diğer imkânlar HVAC
sistem verileri, akıllı HVAC sistemleri, dijitalleştirilmiş
pnömatik termostatlar, akıllı bağlantı ve akıllı asansör
kontrolleridir. Ancak unutulmamalıdır ki bunlar eski
binalar yerine, sadece modern “akıllı” binalarda bulunan
imkânlardır.
Dijital ikiz kavramına ilişkin kuşkular
Her yeni teknolojide olduğu gibi, dijital ikiz teknolojisinin
kullanımı çerçevesinde de bir kuşku bulutu mevcuttur.
Veri standartları uzun zamandır bu alanda eksikliği
çekilen unsurlardandır. Bunun anlamı firmaların akıllı
teknoloji yatırımları yapmamalarıdır. Öte yandan, Brick
Schema konsorsiyumu bu problemi aşmak için bütünleşmiş bir bina tanımı ve standardizasyonu geliştirmek
üzere çalışmaktadır.
Siber güvenlik bir diğer anahtar unsuru oluşturmaktadır.
Siber “hırsızlar” potansiyel olarak bir dijital ikizi binanın
gizli bilgilerine ulaşmak için kullanabilir. Bunu engellemek amacıyla dijital ikizin içine siber güvenlik duvarları
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örmek yoluyla bu sorunun üstesinden gelinebilmektedir.
Bir diğer problem de dijital teknolojinin bina kurgusu
üzerinde yarattığı aşırı talep ve yükleme olabilir. Bu olumsuzluk teknik tedarikçi ile ortaklık yapılarak halledilebilir.
Böylece ikizlerin birbirini engelleme yerine birbirlerine
yardım etmek için var olduklarından emin olunmuş olur.
Son olarak, dijital ikiz sistemlerinin sıklıkla güncellenmiyor olması sorun yaratabilir. Bu yüzden dijital ikizi kendi
kendini güncelleme yapacak şekilde yapılandırmak
yoluyla bu sorun çözülebilir.
İyileştirme için dijital ikizin kurulumu
Eğer doğru kurulursa, ikiz teknolojileri bina işletimi ve
operasyonlarında çok önemli faydalar sağlayabilir. Tüm
değer zinciri boyunca, dijital ikiz bir projenin fikir aşamasından proseslerin görüntülenmesine, sunduğu hizmete
ve işletimine kadar tüm aşamalarına giderek artan bir
ölçekte yardımcı olabilir. Doğru yapıldığı takdirde, dijital
ikizler ürünlerin, değerlerin, tesislerin ve üretimin gerçek
zamanlı görünürlüğünü sağladığı kadar inşaat projesinde
veya yaşayan bir binada fikir desteği de sağlar. Planlama
safhasından binanın işler hale geldiği ana kadar birçok
uygulama –bakımı ve güvenlik risklerini tahmin edebilme kabiliyetinden maliyet etkinliğe ve daha iyi bir
işletimsel bakış açısına- dijital teknolojinin bir gereklilik
olduğunu söylemektedir. Basitçe ifade edilecek olursa,
modern akıllı bir bina dijital ikizi olmadan yeteri kadar
akıllı olamaz.

MAKALE

İklim Değişikliğinin Bina Enerji
Kullanımına Etkilerinin Anlaşılması
Arfa N. ALJAZİ1
Gail S. Brager, Dr.2
1 Ashrae Öğrenci Üyesi
2 Ashrae Üyesi

Yapılı çevre, iklim değişikliğinin hem etkilerinin azaltılması
ve hem de adaptasyon sağlanması için efektif küresel bir
stratejinin merkezindedir. Tasarımcılar için etkilerin azaltılması kısmı iyi anlaşılmış ve bilinen bir konudur. Öte yandan,
iklim değişiklikleri sonucu oluşan tehlikelere binanın ayak
uydurması olarak tanımlanan adaptasyon sağlanması,
genellikle tasarım sürecine dahil edilmemesine rağmen eşit
derecede önemlidir.
Bu makalenin amaçları; 1) bina tasarımcıları başta olmak
üzere, iklim değişikliğinde adaptasyonun önemi hakkındaki
farkındalığı artırmak, 2) gelecekteki iklim verilerine duyulan ihtiyacın temelinde yatan kaynakların ve kabullerin
anlaşılmasını pekiştirmek ve 3) bina enerji tüketimine
iklim değişikliği etkilerinin örneklerini göstermektir. Aynı
zamanda bu makale, bu teknik yayının yazarları tarafından
yönetilen “Yapılı Çevrede Adaptasyon Üzerine Bir Söyleşi”
konulu bir endüstriyel yuvarlak masa toplantısına ve ASHRAE Dergisi’nin basılan sayısına bir ek niteliğindedir.
Mitigasyon ve Adaptasyon
Amerika Birleşik Devletleri’nin iklim değişiklikleri üzerine

Bu makale Ekim 2018’de ASHRAE Journal’da yayınlanmıştır.
Telif hakkı ASHRAE Journal’dadır. Bu makale ASHRAE’nin
izni olmadan kopyalanamaz ve/veya elektronik ya da
basılı olarak dağıtılamaz. ASHRAE Journal hakkında
daha fazla bilgi için www.ashrae.org’u ziyaret edin.

yapılan Paris Anlaşması’ndan çekilmesi, Amerika Isıtma
Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE),
Amerika Mimarlar Enstitüsü (AIA) ve Birleşik Devletler Yeşil
Bina Konseyi (USGBC) gibi yapı endüstrisi sektöründeki
birçok kuruluşu iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması
konusundaki taahhütlerini yinelemeye teşvik etmiştir.1–3
Bu durum, sera gazı (GHG) emisyonlarının yaklaşık %40’ını
binaların oluşturduğunun sektörel bazda bilinmesinden
kaynaklanmaktadır.4 Sanayi devriminden bu yana, sera gazı
emisyonları eksponansiyel olarak artmış ve atmosferdeki
sera gazı konsantrasyonlarındaki bu ilişkili artışın iklim
değişiklikleriyle oldukça ilgili olması muhtemeldir.5
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) III. Çalışma
Grubu tarafından tanımlandığı gibi, etkilerin azaltılması
“sera gazının kaynaklarını azaltmak ya da depolamayı iyileştirmek için yapılan insan müdahaleleridir.”6 İnşaat sektörü
için etkilerin azaltılması stratejileri: 1) Geliştirilen komponent ve sistem verimliliği sayesinde binaların toplam enerji
tüketimini azaltmak, böylece enerji üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak; 2) Yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanmak; 3) İklimlendirme sistemlerinde
küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük soğutucu akışkanlar

Arfa N. Aijazi, Yapı Bilimi ve Sürdürülebilirlik Doktora Öğrencisi ve Dr. Gail S. Brager, ise Berkeley/Kaliforniya’da Yapılı Çevre Merkezi’nde yardımcı
yöneticidir.
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kullanmak; 4) Düşük gömülü enerjiye sahip inşaat malzemelerini tercih etmek; ve 5) Karbon yakalama ve tutma
potansiyeli olan yapı malzemelerini tercih etmektir7.
Bu makalede, bina kullanım ömrü boyunca sera gazı emisyonlarını en fazla etkileyen unsur olduğu için ilk stratejiye,
yani bina enerji tüketimine odaklanılmıştır.
Diğer taraftan adaptasyonun sağlanması “gerçek veya
tahmin edilen iklim ve iklimin etkilerine uyum sürecidir.
Sistemlerde adaptasyon sürecinde verilen zararı azaltmanın
veya kaçınmanın, ya da faydalı imkanları değerlendirmenin
yolları aranmaktadır.”6 İklim kaynaklı değişikliklerle ilişkili
bazı örnekler şunlardır: 1) Yaz ortalama ve yaz en yüksek
sıcaklıklarının artışı; 2) Deniz seviyesinin yükselmesi; 3)
Mevsimsel yağış miktarların değişmesi; 4) Şiddetli fırtınaların oluşumu ve 5) Artan güneşlenme saatleri.7 Binalar
için adaptasyon sağlama stratejileri, bina performansını
kötü yönde etkileyen, sel, rüzgar hasarı ve aşırı ısınma gibi
iklimsel değişikliklere karşı zafiyeti azaltır. Artan sıcaklıklara
adaptasyonun sağlanması, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına ters yönde etki eden iklimlendirme (soğutma) için
kullanılan enerjinin artışını gerektirebilir.
Şekil 1, tarihsel verileri ve 2100 yılına kadar iklim modeli
öngörülerini, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarındaki
değişimler için Kuzey Yarımküre denizi buzul miktarı ve
çeşitli sera gazı emisyonu senaryoları için küresel okyanus
yüzey pH değerlerini göstermektedir (RCP 2.6, 4.5, 6.0 ve 8.5,
İklim Değişikliğinin Modellenmesinin anlatıldığı bir sonraki
bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanan, tahmini sera gazı
emisyon artışı seviyelerini temsil etmektedir).
Grafikler, 2050 yılına kadar alt ve üst sınır emisyon
senaryoları arasında önemli bir örtüşme olduğunu göstermektedir. Ayrıca, günümüz verilerine göre 2050 yılına
kadar, alt sınır emisyonun altında bile bu üç parametrenin
tümü değişmektedir.5 Bu durum, etkinin azaltılmasının ve
adaptasyonun sağlanmasının birbirini tamamlayıcı özellikte
olduğu anlamına gelir, çünkü 1) Günümüzde uygulanan
etki azaltımı stratejilerinin 30 yıla kadar gözle görülür bir
etkisi olmayacak ve 2) Sera gazını azaltmak için uygulanan
en sert politikalar başarılı olsa bile, gelecek 30 yıl boyunca
iklimsel değişiklikler gerçekleşecektir.
Normal bir binanın hizmet ömrü, büyük kentsel dönüşümler, adaptasyonlar ve iyileştirmeler olmadığı takdirde
yaklaşık olarak 30 ile 50 yıl arasındadır.8 Bu nedenle, bugün
tasarladığımız ve inşa ettiğimiz binalar hizmet süreleri
boyunca iklim değişikliklerine maruz kalacak, bu da yeni
güvenlik açıklarını ortaya çıkaracak ve öngörülen performansı değiştirecektir.
Bina performans simülasyonları, bir tahmin aracı olarak
kullanıldığında, enerji verimli stratejilerini seçmek için çeşitli
tasarım seçeneklerini nicel olarak karşılaştırabilmektedir.

ŞEKİL 1 Küresel ortalama yüzey sıcaklıkları değişimleri, Kuzey
Yarımküre deniz buzul miktarı ve çeşitli sera gazı emisyon
senaryolarına göre küresel okyanus yüzeyi pH değerleri için 2100
yılına kadar olan tarihsel değerler ve örnek model tahminleri5
©IPCC 2014: WG I-AR5

Hava durumu önemli bir simülasyon modeli girdisidir,
ancak geçmiş hava durumu kayıtlarının ortalamasını alan
günümüzdeki uygulamalar, tahmini iklimsel değişiklikleri
dikkate almamaktadır. Bir binanın uzun vadeli performansını daha doğru bir şekilde tahmin edebilmemiz, bina ömrü
boyunca yerel hava koşullarının daha iyi tahmin edilmesine
bağlıdır.
İklim Değişikliğinin Modellenmesi
Bu bölümde iklim bilimcilerinin iklim değişikliğini modellemek ve gelecekteki hava durumu verilerini öngörmek
için kullandıkları yöntemler açıklanmaktadır (Şekil 1’de
gösterildiği üzere). İklim değişikliği modelleri, iklim değişikliğine ilişkin iki belirsizlik durumunu hesaba katmalıdır: 1)
Gelecekteki sera gazı emisyonları ve 2) Sera gazı konsantrasyonlarındaki değişikliklere atmosferin verdiği tepki.
İklim değişikliği modelleme yaklaşımımızda iklim değişikliği konusunda öncü kurum olan Hükümetler Arası İklim
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Değişikliği Paneli (IPCC) dikkate alınmıştır. IPCC, Birleşmiş
Milletlere bağlı örgütlerin desteği ve Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu üyesi ülkelerin onayı ile orijinal araştırmalar
yürütmemekte, ancak en son iklim bilimi bulgularını her
beş ile yedi yılda bir değerlendirme raporuyla politikacılara
sunmaktadır. En yeni IPCC raporu, 2014 yılında yayımlanan
Beşinci Değerlendirme Raporu’dur (AR5). Bununla birlikte,
2007 yılında yayımlanan bir önceki Dördüncü Değerlendirme Raporuna (AR4) dayanan araçlar hala geçerliliğini
korumaktadır.
IPCC, AR5 içeriğinde Temsili Konsantrasyon Öngörüleri
(RCP) olarak adlandırılan dört emisyon senaryosunu tanımlar: RCP 2.5, RCP 4.5, RCP 6.0 ve RCP 8.5. Emisyon senaryoları
nüfus artışı, ekonomik gelişme, teknolojik inovasyon ve
politik müdahaleler gibi belirtilen faktörlerinin gelecekteki
sera gazı emisyonlarına insanoğlunun olası etkilerini göz
önünde bulundurarak ilk belirsizlik katmanını oluşturur.
RCP sayıları, sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2100 yılındaki
radyatif zorlanma değerlerini, başka bir deyişle Dünya tarafından absorbe edilen güneş radyasyonu ile uzaya yayılan
enerji arasındaki farkı, W/m² olarak temsil etmektedir. Daha
düşük radyatif zorlanma seviyeleri daha düşük sera gazı
emisyonları ve konsantrasyonlarına karşılık gelmektedir. Bu
dört RCP öngörüsü literatürde bulunan radyatif zorlanma
düzeylerinin aralığını kapsamaktadır.9
Şekil 2, tarihsel yıllık küresel fosil yakıt emisyonlarını ve
her bir emisyon senaryosu için öngörüleri göstermektedir.
IPCC tarafından modellenen politik müdahaleler, sera gazı
konsantrasyonlarını dengelemek amacıyla bağlayıcılığı
olmadan kabul edilen ilk anlaşma olan Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) üyesi ülkeler
1992’de anlaşmayı imzaladığında kurulan UNFCCC Sekreterliği tarafından ortaya çıkmıştır. O zamandan beri UNFCCC

üyesi ülkeler, sera gazı emisyonlarını takip etmek ve 1990
emisyon seviyelerini 2012 yılına kadar ortalama %5 düşürmek amacıyla sanayisi gelişmiş 37 ülkenin çağırıldığı Kyoto
Protokolü’nü 1997 yılında, ve küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi dönemlerdeki 2°C (3.6°F) ile sınırlamayı
amaçlayan Paris Anlaşması’nı 2016 yılında imzalamışlardır.
Emisyon senaryoları, atmosferik tepkileri ve yaratacağı
gelecek hava durumunu öngören ikinci modelleme belirsizlik katmanı için girdi oluşturur. İklim bilimciler küresel
boyutta atmosfer ve okyanus arasındaki etkileşimleri simüle
etmek için genel sirkülasyon modelleri (GCM) olarak bilinen
nümerik modelleri kullanmaktadır. İklim modelleri arasında
çok fazla çeşitlilik olabilir, çünkü bu modeller stokastik (olasılıksal) işlemler yapar ve bu durum başlangıç koşullarına
oldukça bağlıdır. Analoji olması bakımından, bir sonraki
gün, hafta ya da ay için farklı kaynaklardan alınan hava
durumu tahminlerindeki farklılıkları düşünün. Sonraki on yıl
veya daha fazlasını öngörmek sadece birçok iklim modelleri
arasındaki farkları büyütecektir.
Bu belirsizliği önlemek için Dünya İklim Araştırmaları
Programı’nın (WCRP) Birleştirilmiş Döngülü Model Karşılaştırma Projesi (CMIP), dünyanın her yerinden koordineli
bir şekilde iklim modelleme deneylerini yürüten 20 iklim
modelleme grubunu kapsamaktadır. Birçok GCM’lerde aynı
sınır koşullarının kullanılması iklimsel tepki aralığının daha
iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. CMIP5 koordineli deneylerin beşincisidir ve AR5’te sınır şartları olarak belirtilen RCP
emisyon senaryolarını kullanmaktadır. 11 Şekil 1’e tekrar
bakıldığında her bir renk AR5’ten alınan farklı bir emisyon
senaryosunu, taralı alan ise CMIP5 iklim modellerindeki
belirsizliği temsil etmektedir.
Gelecek Hava Durumu Raporlarının Oluşturulması
İklim değişikliğinin yapılı çevre üzerine etkisinin analizinde
daha önemlisi, iklim modellerinden elde edilen sonuçlara
nasıl erişileceği ve kullanılacağıdır. Tasarımcılar, bina tasarım sürecinde, ısıtma-soğutma derece günleri, ekipman
boyutlandırma için ASHRAE tasarım koşullarını ya da enerji
simülasyonu için saatlik hava durumu dosyaları gibi hava
durumuyla ilgili verileri zaten kullanmaktadır.

ŞEKİL 2 Petagram düzeyindeki (1015 gram) küresel fosil yakıt
karbon emisyonları için 2100’e kadar olan tarihsel veriler ve iklim
model tahminleri. Ek grafik, tarihsel ve öngörülen atmosferik
olarak önemli bir sera gazı (GHG) olan CO2 konsantrasyonlarını
göstermektedir.10 ©IPCC 2014: WG I-AR5
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GCM tarafından raporlanan gelecek hava durumu parametrelerini belirli bir konum için binanın performans simülasyonlarıyla ilişkilendirmek, konumsal ve zamansal ölçeklerdeki farklılıklar sebebiyle ekstra bir adımı gerektirir. GCM’ler,
dünya yüzeyini nümerik simülasyon için 100 - 300 km’lik
(62 - 186 mil) kare hücrelere böler. GCM hesaplamaları için
birim zaman aralığı bir saatten bir aya kadar değişmektedir.12 Buna karşılık, bina simülasyonlarında hava durumu
dosyaları saatlik hava durumu verilerine ihtiyaç duyar.
Ölçek küçültme işlemi, bina enerji simülasyonundaki
çözümleme (çözünürlük) gibi, büyük ölçekteki bir işlemden
alınan bilgiye göre küçük ölçekli işlemlerle tahmin yürüt-

İklim Değişikliği İle İlgili Kaynaklar
Veriler
Küresel

Veri Dağıtım Merkezi

www.ipcc-data.org

Görüntüleme
Küresel
Climate Time Machine
Panoply
Climate Inspector
Climate Reanalyzer

climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
www.giss.nasa.gov/tools/panoply/download
gisclimatechange.ucar.edu/inspector
cci-reanalyzer.org/about

Birleşik Devletler
Climate Mapper
Climate Explorer

https://climatetoolbox.org/tool/climate-mapper
https://crt-climate-explorer.nemac.org

Kaliforniya/Nevada
Cal-Adapt
www.cal-adapt.org/data/loca
New York
Climate Data Grapher

www.nyclimatescience.org

Gelecek Hava Durum Dosyaları
Küresel
CCWorldWeatherGenerator www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen
Weather Shift
www. weathershift.com
Birleşik Krallık
Data Distribution Centre
CCWeatherGen
CIBSE Weather Data Sets

www.ipcc-data.org
www.energy.soton.ac.uk/ccweathergen
www.cibse.org/weatherdata

mektir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. İklim biliminde
dinamik ölçek küçültme, nümerik simülasyonları yüksek
çözünürlükte ve sınırlı bir coğrafi alan üzerinde yeniden
hesaplamak için, sınır şartları olarak daha düşük çözünürlüklü model olan GCM’yi kullanır. Sonuç olarak, küçük
ölçekli iklim süreçlerini daha iyi çözen, ancak hesaplama
açısından pahalı olan bölgesel bir iklim modeli (RCM)
oluşur. İkinci bir yöntem hesap açısından ucuz olan, ancak
meteorolojik olarak tutarlı sonuçlar vermeyebilen stokastik
(olasıksal) bir hava tahmin yazılımı kullanmaktır. Üçüncü
bir seçenek, matematiksel denklemlerin büyük ölçekli ve
küçük ölçekli iklim değişkenleri arasındaki ilişkiyi kurduğu
istatistiksel ölçek küçültmedir. Bu, bina performans simülasyonlarında gelecek hava durumu dosyalarını oluşturmak
için tercih edilen bir yöntem olmuştur.13,14
İklim Değişikliği ile İlgili Kaynaklar bilgi kutusu, iklim değişikliğiyle ilgili hava durumu verileri, görseller ve gelecekteki
hava tahmin raporları için bazı kaynakları listeler.
Gelecekteki Enerji Kullanımının Tahmin Edilmesi
Bu bölümde sunulan durum çalışması, iklim değişikliğinin
iki farklı bina tipi ve üç farklı konum için enerji performansına etkilerini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen bina
simülasyonlarında gelecek hava durumu dosyalarının
kullanımını göstermektedir.15 Bu çalışma, analiz periyodu

boyunca sabit bina tasarım parametrelerini kabul etmektedir ve gerçekleşmesi muhtemel olan sistem verimliliği iyileştirmelerini dikkate almamaktadır. Bu nedenle, sonuçlarımız
gelecekteki enerji kullanımında bir üst sınır sağlamaktadır.
Metodoloji
Günümüzdeki bir hava durumu dosyası (üçüncü nesil tipik
meteorolojik yıl, TMY3) ile Weather Shift üzerinden edindiğimiz 2045, 2075 ve 2099’da biten gelecekteki üç zaman
dilimine ait simülasyon sonuçlarını karşılaştırdık.16 İklim
değişikliğindeki belirsizliği birden fazla emisyon senaryosu
ve bir GCM grubu kullanarak sınırlandırdık. Weather Shift,
her bir GCM’ye ısınma yüzdeliği vermek için öngörülen
ortalama günlük sıcaklık artışına göre GCM sonuçlarını
sıralamaktadır.
Bu, belirli bir günlük ortalama sıcaklık artışı olasılığını tanımlar. Örneğin 50. yüzdelik GCM belirsizliği (P50), gruptaki
GCM’lerin yarısının daha düşük sıcaklık artışını öngördüğü
anlamına gelmektedir. RCP 4.5 ve 10. yüzdelik ısınma belirsizliği (P10) alt sınırı, RCP 8.5 ve 95 yüzdelik belirsizliği (P95)
ise üst sınırı oluşturur. Bunlar çalışılan bölgeler için Weather
Shift’ten temin edilen aralıklardır. Çalışmamızda ASHRAE
iklim zonlarında sırasıyla 1A, 4A ve 5A zonlarında bulunan
Miami, Baltimore ve Boston olmak üzere üç konumu dikkate aldık.
ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) yaygın referans bina enerji
modellerini bu analiz için kullandık ve iki bina türünü göz
önüne aldık: Orta katlı apartman ve orta katlı ofis binası. Her
iki modeldeki yapı kabuğu ve ekipman parametreleri, DOE
modellerinin geliştirildiği zamanlarda güncel standartlar
olan ASHRAE 90.1-2004 Az Katlı Konut Binaları Dışındaki
Binalar İçin Enerji Standartı ve Standart 62.1-2004 Kabuledilebilir İç Hava Kalitesi için Havalandırma standartlarından
alınmıştır. Bu nedenle, sonuçlarımızı bu çağın mevcut
binaları için en uygun olanı olarak değerlendirebiliriz. Enerji
modeli, her lokasyon için şu an mevcut olan ASHRAE %99.6
ve %0.4 tasarım günlerini temel alarak ısıtma ve soğutma
sistemlerini boyutlandırmaktadır. Sonuçlarımızı EnergyPlus
v.8.6.0 ile hesapladığımız yıllık bina enerji tüketimi ile karşılaştırdık.
Sonuçlar ve Tartışma
Şekil 3, her bir zaman dilimi için günümüze göre aylık ortalama sıcaklık değişimini göstermektedir. Miami’de ortalama
aylık sıcaklık değişimi yıl boyunca neredeyse aynıyken,
Baltimore ve Boston’da sıcaklık değişimi yaz aylarında en
fazladır. İklim modelleri atmosfer ve okyanuslardaki enerji
ve taşınım süreçlerini dikkate alır. Bu süreçler mevsimsel
ve coğrafi şartlara bağlı olabilir. Bazı örnekler arasında
güneşten gelen radyasyon, arazi özellikleri ve atmosferik
sirkülasyon yer alabilir. Ortalama aylık sıcaklıktaki belirsizlik
gelecek zaman periyotları ile artacaktır.
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oldukça belirgin bir şekilde etkilemektedir.
Son kullanıcı enerji tüketimindeki değişiklikler (Şekil 4b),
aşağıda detaylandırıldığı şekilde toplam enerji tüketimindeki eğilimleri (Şekil 4a) açıklamaya yardımcı olmaktadır.
Şekil 3’te de aynı şekilde; Baltimore’da bulunan orta katlı
apartman ve Boston’daki orta katlı ofis binası için iklim
değişikliği senaryolarının üst ve alt sınırın kesiştiği yerde,
Şekil 4b’de görülen son kullanıcı enerji tüketimindeki yüzdelik değişimin karşılaştırılmasıyla daha iyi anlaşılabilen bir
dönüm noktası bulunmaktadır.

ŞEKİL 3 Konuma göre ve mevsimsel şartlara bağlı olarak günümüze
göre aylık ortalama sıcaklıktaki değişim.

Şekil 4a bina tipi ve lokasyonuna bağlı olarak bugüne göre
toplam enerji tüketimindeki değişim yüzdesini karşılaştırmaktadır ve sonrasında Şekil 4b benzerdir ancak son
kullanıcı tarafından daha aşağı düşmektedir.
Aralıklar daha önce de tarif edildiği gibi emisyon senaryolarını ve ısınma yüzdeliklerini göstermektedir. Beklendiği gibi
iklim değişikliği, fan enerji kullanımındaki küçük bir değişimin yanında, ısıtma ve soğutma son kullanıcı tüketimini

Miami’de soğutma enerjisinin baskın olduğu yerlerde orta
katlı apartman için belirsizlik aralığı daha yüksek olmasına
rağmen, her iki bina tipi için de toplam enerji tüketiminin
arttığı görülmüştür. İki bina tipi arasındaki farklılıklar muhtemelen saatlik hava durumu değişiminden ve binanın iç
kazançlarından kaynaklanmaktadır. Örneğin akşam sıcaklıklarındaki değişimler orta katlı ofis binasına kıyasla orta
katlı apartman üzerinde daha etkili olacaktır.
Miami hem alt hem üst sınır iklim değişikliği senaryolarına
göre, soğutma ihtiyacının baskın olduğu bir iklime maruz
kalmaya devam edecektir.
Baltimore’da karışık bir iklim vardır ve bina tipinden kaynaklanan iç kazançlardaki değişimlerin toplam enerji tüketimindeki bağıl değişimler üzerinde daha çok etkisi olduğunu
gösteren tahminler daha karmaşıktır. Baltimore’da bulunan
orta katlı apartmanda, ısınan iklimle birlikte ısıtma enerjisi
tüketimindeki düşüş, soğutma enerji tüketimindeki artışla
dengelenmektedir. Sonuç olarak toplam enerji tüketimi
günümüze göre başlangıçta azalmaktadır (yani ısıtmadaki

ŞEKİL 4 Bina konum ve tipine göre (a) toplam enerji tüketimindeki ve (b) son kullanıcı tüketimindeki değişim.
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azalma soğutmadaki artmadan fazladır). Bununla birlikte,
yaklaşık 2080 yılı civarında, artan sıcaklıklarla birlikte artan
soğutma ihtiyacı, üst sınır iklim senaryosuna göre toplam
enerji tüketiminde artışa sebep olmaktadır. Baltimore’daki
daha yüksek iç yüklere ve soğutma yüklerine sahip orta
katlı ofis binası için toplam enerji tüketimi, yaklaşık 2050
yılından itibaren daha kritik ve hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bu analizden çıkarılacak en önemli sonuç, günümüzde
boyutlandırılan cihazların gelecekteki talebi karşılamakta
yetersiz kalabileceği (soğutma cihazı) ya da kısmi yük
verimlerinde çalışabileceğidir (ısıtma cihazı).
Boston, ısıtma ihtiyacının hakim olduğu bir iklimdedir. Bu
nedenle, ofis binasına kıyasla apartmanda daha belirgin
olmak üzere, her iki bina tipi için net etki toplam enerji
tüketimindeki azalmadır. İki bina tipi arasındaki iç yük farklılıklarından kaynaklanan fark da görülmektedir. Orta katlı
ofis binası için günümüzden 2100 yılına kadar üst sınır iklim
değişikliği senaryosunun altında kalmasına rağmen toplam
enerji tüketimi 2070 yıllarında artmaya başlamaktadır. Orta
katlı apartman için bu dönüm noktası 2100’den sonra
gerçekleşmektedir.
Özet ve Sonuçlar
Bina tasarımcıları, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması
konusundaki rollerine alışkındırlar. Bununla birlikte, bilimsel
literatür, en sert etki azaltımı önlemleri başarılı olsa bile,
önümüzdeki 30 yıl boyunca sıcaklık artışları gibi iklim ile
ilgili değişiklikleri bekleyebileceğimizi göstermektedir.
Bu değişiklikler bina performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca son değişikliklere uyum sağlamak için
artan enerji kullanımı, etkinin azaltılması çalışmalarını
kötü yönde etkilemektedir. Bina tasarımcıları, gelecekteki
hava koşullarını tahmin etmek için iklim bilimcilerinin
model ve yöntemlerinden yararlanabilir ve emisyonlar ile
atmosferik tepkilerdeki belirsizliği ortadan kaldırabilirler.
Bu vaka çalışması iklim değişikliğinin etkilerinin bina tipine
ve konumuna göre değişeceğini göstermektedir. Gelecek
hava durumu dosyaları zaten mevcuttur ve tasarımcılara,
iklim değişikliğinin kendi bina tasarımları üzerindeki etkisini
değerlendirmek için bir yol sunar.
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Kapalı Yüzme Havuzları için
Havalandırma Gereksinimleri
Gary LOCHNER1
Lynne WASNER2
1 Ashrae Üyesi
2 Ashrae Kısmi Üyesi

Sağlıklı ve dayanıklı (uzun ömürlü) kapalı yüzme
havuzları, mahalden toksik ve korozif kloraminleri uzaklaştırmak için etkili hava dağıtımı ve yeterli taze hava ile
egzoz havasına sahip iyi tasarlanmış bir havalandırma
sistemine ihtiyaç duymaktadır. Sistem tasarımcıları için
anahtar soru şu olmaktadır: Ne kadar taze havaya ihtiyaç
var?

ramin gibi kimyasal bileşikler oluşturmaktadır. Havuzdan
açığa gaz halde çıkıp tüm hacme yayılan bu kloraminler
yapı malzemelerini aşındırmakta, deri ve gözleri tahriş
etmekte ve yüzücüler, cankurtaranlar ve diğer havuz
kullanıcıları için bilindik solunum yolu hastalıklarına
sebep olmaktadır. Klorlu bir koku, kloraminin alanda
bulunduğuna işaret etmektedir.

Bu makale, havuz tipini, havuz aktivitesini, tavan yüksekliğini, besleme ve dönüş havası debisi miktarlarını ve
hava dağıtımındaki kompleksliği ve etkenlikleri de dahil
dış (taze) hava miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak faktörleri açıklamaktadır. Aynı zamanda ASHRAE
62.1-2016 Standartı’nın yüzme havuzu, havuz çevresi ve
seyirci alanları için minimum havalandırma değerlerinin
neden her zaman kabul edilebilir hava kalitesi ile uzun
ömürlü bir işletme sağlayamayacağını açıklamaktadır.

Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri “ Kloraminler su
içerisinde oluşabilir ki bu, kloraminlerin insanların klorlu
su içerisinde yüzdüğü havuzda, havuz çevresinde ve
diğer alanlarda yeterli taze hava bulunmadığı takdirde,
havada da oluşabileceği anlamına gelir. Bu durum özellikle, ısıtma masraflarının arttığı kış ayları boyunca daha
yaygın görülen, klima santrali sistemlerinin yeterli taze
hava veremediği ve kloraminlerin kirlettiği havayı yeteri
kadar egzoz edemediği kapalı havuzlu tesisler için doğrudur. Suyun açığa çıkardığı bir gaz olan kloramin havadan
daha ağırdır. Bu da yüzücü ve izleyicilerin sağlıklarını kötü
etkileyebilecek bir yer olan suyun yüzeyinde biriktikleri
anlamına gelir.”1 demektedir.

Amaç Kloramini Uzaklaştırmaktır
Birçok yüzme havuzu klorlanmaktadır. Klor, sudaki
kirletici maddelere bağlandığında dikloramin ve triklo42

Bu makale Temmuz 2017’de ASHRAE Journal’da
yayınlanmıştır. Telif hakkı ASHRAE Journal’dadır. Bu makale
ASHRAE’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya elektronik
ya da basılı olarak dağıtılamaz. ASHRAE Journal hakkında
daha fazla bilgi için www.ashrae.org ‘u ziyaret edin.
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Kloraminler su yüzeyi üzerinde yoğunlaştığında, suyun
uygun kimyasal koşullarının korunması da zorlaşabilir.
Kloraminlerin kirlettiği hava, aynı zamanda asidiktir ve
paslanmaz ve karbon çeliğini korozyona uğramasıyla yapısal tahribatlara neden olabilir. Bir ozon ya da UV sistemiyle
destekli efektif su iyileştirme uygulaması ve havuz içerisine
biyolojik kirleticilerin girişini kısıtlamak (örneğin, duş alma
yolu ile) kloramin üretimini azaltabilir.
Sonraki konuların anlaşılması etkili ve verimli bir şekilde
kloramini yok edecek ve sağlıklı, uzun ömürlü bir hacim
oluşturacak bir sistem tasarlamak için gereklidir.
Hava Dağıtımı
Kapalı havuz alanları, genellikle çok yüksektir (15 ft ile
50 ft arası [4.6 m ile 15.2 m]) ve ciddi korozyona neden
olabilecek katmanlaşmanın ve ölü noktaların oluşumunu
önlemek amacıyla hacim boyunca iyi karışımı sağlamak
adına hava dağıtım sistemine ihtiyaç duyar. Bu yüksek
hacimler, tipik bir kapalı yüzme havuzu alanı, yüzücüler,
havuz çevresindeki insanlar, seyirci alanları ve yoğuşma ve
korozyon korumasına ihtiyaç duyan dış duvarları ve çatıları
da içeren çeşitli mikrozonlara sahiptir.
Bir kapalı su tesisi içerisinde uygun hava dağıtımı;
• Yoğuşma, korozyon ve katmanlaşmayı önler;
• Kloraminler gibi havada asılı duran dezenfektanların
yan ürünlerini uzaklaştırır.
• Hacmin her yerinde efektif bir karışım sağlar, ve yüzücü-

Dönüş menfezlerini hem havuz
yüzeyinden çıkan kloraminleri
yakalamak için aşağı, hem de iç
sirkülasyon için yukarı yerleştirin.

lerin, havuz çevresindeki insanların ve seyirci alanlarındaki izleyicilerin nefes alma zonlarına taze hava sağlar.
Besleme Havası Dağıtımı
Kapalı bir havuz için besleme havası dağıtım sisteminin
tasarlanması komplekstir çünkü toplam ve taze hava için
spesifik gereksinimleri olan bazı mikrozonlara sahiptir.
Havuzun boyunca nefes alma zonuna ve havuzun
çevresinin 72 in. (1.8 m) üstüne kadar hava besleme
Beslenen havanın bir kısmı, su yüzeyinin hemen üzeri
olan yüzücülerin nefes alma zonundan kloraminleri uzaklaştırmak için direkt olarak havuz yüzeyine verilmelidir.
(2015 ASHRAE Handbook - HVAC Applications kitabında
“havuz suyunun üzerindeki hava hızının 30 fpm [0.15 m/s]
değerinin üzerinde olmaması gerektiği”2 nin belirtildiğine dikkat edilmelidir.) Besleme havasının bir kısmı da
havuzun çevresindeki alanlara doğru (yüzme takımları,
cankurtaranlar, havuz çevresindeki insanlar için), seyirci
oturma alanlarına doğru (eğer havuz kotundaysa ve eğer
ayrı bir havalandırma ünitesi burası için sağlanmamışsa),
ve yoğuşma ve korozyonu önlemek için düşük kottaki dış
duvar ve pencere yüzeylerine doğru yönlendirilmek zorundadır. Daha düşük kottaki besleme ihtiyaçları için nozullar
ve difüzörlerin bağlandığı bir ana besleme kanal sistemini
kullanmak mümkün olabilir (havuz yüzeyine, havuz çevresi
solunum alanına ve daha düşük kottaki yoğuşmadan
korunmak için verilen hava).
Dış pencere, duvarlar, çatı ve seyircilerin dışında havuz

Havuz hacmini, bitişik
mahallere ve dışarıya göre az
miktarda bir negatif basınçta
tutun.
Yoğuşmayı önlemek için dış
yüzeylere özellikle pencerelere
ve ışıklıklara nemi alınmış hava
besleyin.

Seyirci tribünlerini kişi
başına 7.5 cfm ve ilaveten 0.06 cfm/ft² taze
hava ile havalandırın.

Mahal tasarımında püskürtme
uygulamalarını dikkate alırken aktivite
faktörünü artırın.
ŞEKİL 1 Sağlıklı bir alan oluşturmak ve bu alanı korozyondan korumak için seyirci tribünlerini, yüzücüler ile havuz çevresindeki insanların
solunum bölgelerini, dış yüzeyleri ve hacmin üst kısımlarını içeren bütün mikrozonlara yeterli miktarda taze hava sağlanması
gerekmektedir.
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kotunun 72 in. (1.8 m) üzerinden hava besleme Havuz
dış kabuğu, yüzeylerdeki yoğuşma riskini önlemek için
yeterli ısıl direnç değeri ve bir ısıl kırıcı ile ve havuz alanının yüksek buhar basıncından duvarların içine ve duvar
boyunca nem transferini önlemek için bir buhar bariyeri ile
tasarlanmak zorundadır. Dış duvar, çatı ve cam yüzeylere
yönlendirilen besleme havası debisi, yoğuşmayı önlemek
adına bunları mahal çiğ noktasının üzerinde tutmak için
boyutlandırılmak zorundadır. Bu durum, pencereler, cam
duvarlar ve ışıklıklar için zor olabilir. Yüzücünün konforu
ve enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamak için ideal
havuz mahal bağıl nemi %60’tır, ki bu genellikle 67°F ile
70°F (19.4°C ile 21.1°C) yüksek bir çiğ noktası ve yoğuşma
için yüksek bir potansiyele neden olmaktadır. Kışın, iç hava
kalitesini artırmak için sağlanan kuru dış ortam havası,
bağıl nemi azalmaya zorlar (genellikle %40-50 bağıl nem
aralığı), ancak mahal çiğ noktası halen 55°F ile 65°F (12.8°C
ile 18.3°C) gibi yüksek değerlerdedir.
Yükseltilmiş seyirci alanları, konfor için besleme havası
hareketini gerektirir ve seyirciler olduğu zaman Standart
62.1-2016’da belirtilen yeterli taze hava sağlanmalıdır.
Daha üst düzey besleme gereksinimlerini karşılamak üzere
bir ana besleme kanalı kullanımı da mümkündür. 35 ft ile
50-üzeri ft (10.7 m ile 15.2-üzeri m) mahal yükseklikleri için
kanallı dağıtım sistemindeki hava hacmini gözetmeksizin,
daha üst kotlarda daha büyük hacimli düşük hızlı fanların
kullanımı, havalandırma ihtiyaçlarının karşılanmasında
ekonomik bir çözüm olabilmektedir.

yüksek konsantrasyonlarda kloraminleri uzaklaştırır. Egzoz
havası, makul bir ek ilk yatırım maliyeti karşılığında havuz
iklimlendirme santrali ile birleştirilebilir. Klima santrali
ünitesine bağlamadan önce üst seviye dönüş havası ile
karışan alt seviye havuz çevresi dönüşü (yukarıdaki Strateji
1) bu üç strateji arasından en düşük ilk yatırıma sahip olanıdır ve uygun havalandırma havası ile kombine edildiğinde
kloraminlerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Alt seviye
havuz kenarı dönüşlü veya alt seviye havuz kenarı egzozlu
(Strateji 2) sistemler yüzücü sağlığı için daha iyidir çünkü
kloraminler yüzücülerin nefes aldığı zondan uzaklaştırılır
ve taşınır.
Yüksek dönüş seviyesinde, seyirci alanlarına beslenen havanın yakalalanmasıyla karışımın iyileştirildiği ve yoğuşma ve
korozyonun önlenmesi için daha üst seviyeye dönüş noktalarını yerleştirin. Besleme havasının kısa devre olmasını
önlemek için besleme difüzörlerinin hemen bitişiğine emiş
noktalarının yerleştirilmemesine özen gösterilmelidir.
Besleme Havası Miktarının Belirlenmesi
Havuz alanlarının havalandırma, hava dağıtımı, nem alma,
ve ısıtma-soğutma gereksinimlerini karşılayacak besleme
havası miktarı ASHRAE tarafından, cfm ya da L/s’ye
dönüştürülebilen saatlik hava değişimi (ACH) cinsinden
tanımlanmıştır:
Besleme havası miktarı=
(Mahal hacmi x Saatlik hava değişimi)/60 dk/saat

Dönüş Hava Menfezlerinin Yerleşimi
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Bir havuz mahaline verilen besleme havasının toplam
miktarı, taze hava ve resirküle havayı içermektedir.

Alt seviyeden ve üst seviyeden dönüş havası menfezlerin
bir kombinasyonu, kloraminin uzaklaştırılmasında, mahal
boyunca havanın iyi bir şekilde karışımına ve katmanlaşma
ve korozyonun önlenmesine katkıda bulunur.

Besleme havası miktarı=
Taze hava miktarı + Resirküle hava miktarı

Alt dönüş seviyesinde havuz üzerine biriken kloraminlerin
uzaklaştırılması için üç strateji bulunmaktadır:

Saatlik Altı Hava Değişimi Besleme Havası Miktarı
İle Başlayın

1. Alt seviye havuz kenarı dönüşü; iklimlendirme santralinden hemen önce daha yüksek kotlardan emilen dönüş
havası ile karışan, havuz kenarı kotundan birkaç ft yukarıya
yerleştirilmiş menfez(ler) aracılığıyla.
2. Alt seviye havuz kenarı egzozu; dönüş havası ile karışmasını önlemek amacıyla, ayrılmış bir egzoz kanalı ile zemin
kotundan birkaç ft yukarıya yerleştirilmiş menfez(ler)
aracılığıyla.
3. Kaynakta yakalama; havuz su seviyesindeki su oluğunda
bir egzoz kanalına bağlanan çoklu egzoz noktalarına sahip
olan sistem.

Hava dağıtımı gereksinimlerini karşılamak için ASHRAE,
sosyal kullanım havuzları için 4 ACH ile 6 ACH arasında,
yarışların yapıldığı yüzme havuzları için seyiricilerle birlikte
6 ACH ile 8 ACH arasında bir besleme havası miktarı önermektedir. 6 ACH’lık bir besleme havası miktarı ile başlayın
ve eğer tasarımcı, bütün hava dağıtım gereksinimlerinin
daha az hava debisi ile sağlanabileceği konusunda kendine
güveniyorsa, 2015 ASHRAE Handbook – HVAC Applications
(Bölüm 5, Yüzme Havuzları Kısmı) uyarınca sosyal kullanım
havuzları için bu değeri azaltması (minimum 4 ACH) kabul
edilebilir.

Kaynağında yakalama sistemleri ve ayrılmış (dedike) alt
seviye havuz kenarı egzoz kanalları, teorik olarak, daha

Rahatsız Edici Besleme Havası Sıcaklıklarını Önlemek için Besleme Havası Miktarını Ayarlayın
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Çok yüksek duyulur ısı yükleri olan (büyük miktarlarda cam
nedeni ile yüksek güneş yükü olan tesisler gibi) yapılar
ya da tek katlı (çoğu terapi havuzları gibi) olan hacimler,
yüzücüler için konforlu bir üfleme sıcaklığını sağlamak için
daha fazla hava değişimleri gerektirebilir. Uygulamada
minimum besleme sıcaklığı yaklaşık 65°F (18.3°C)’dir.
Seyirci Alanlarına Verilecek Besleme Havası Miktarı
Olimpik yüzme havuzlarındaki seyirci alanları genellikle
havuz çevresine göre daha yüksek kottadır ve havuz
mahalinin içindedir.
Büyük olimpik yüzme havuzları için iyi bir seçenek, seyirci
alanları için havuz hava dağıtım sisteminin toplam besleme hava miktarına eklenecek ayrılmış (dedike) bir iklimlendirme santralidir. Bu yöntem nispeten daha konforlu
bir besleme havası sıcaklığı sağlarken, tribünlerin havalandırılması ve hava dağıtımı ihtiyaçlarının karşılanmasına
yeterli bir çözüm sunar. Ayrılmış bir santral bunların yanı
sıra, kullanılmadığı zamanlarda tribünlere verilen taze hava
miktarının azaltılmasına imkan tanır.
Bütçesel kaygılardan dolayı, seyirci alanlarına hava beslenmesi için en yaygın tasarım, hem havuz hem de seyirci
alanlarının havalandırılması ve iklimlendirilmesinde ana
havuz iklimlendirme santralini kullanılır. Bu durumda,
seyirci alanlarına verilecek hava miktarı ana havuz iklimlendirme santralini boyutlandırırken dikkate alınmalı ve
ASHRAE tarafından önerildiği şekilde, minimum besleme
havası miktarı 6 ACH olmalıdır. Bu strateji, havalandırma
verimliliği gereksinimlerini karşılamak adına, genellikle
daha yüksek yüzdelerde taze havaya ihtiyaç duyar. Havalandırma verimliliği gereksimleri hakkında daha fazla bilgi
için ASHRAE 62.1-2016 Standartı’na bakınız.3

TABLO 1 Solunum bölgesi için minimum
hava miktarları
Varsayılan Değerler
Kullanım
Kategorisi:
Spor ve
Eğlence

Kişi Başı
Taze Hava
Miktarı
(cfm/kişi)

Alan Başına
Taze Hava Kullanıcı
Miktarı
Yoğunluğuc
(cfm/ft²)
(Kullanıcı/1,000 ft²)

Seyirci
Tribünleri a

7.5

0.06

150

Yüzme
Bölgesi
(Havuz ve
Çevresi)

-

0.48

-

Birleştirilmiş
Taze Hava
Miktarı d
(cfm/kişi)

8

a) Bu kullanım kategorisi için havalandırmanın, alan kullanımdastandby konumunda iken sıfıra düşürülmesine izin vermelidir.
b) Miktar, nem kontrolüne izin vermez. “Havuz Çevresi” havuz
kullanımında veya havuz kullanılıyor iken ıslanabilecek, havuzun
çevresindeki alanı belirtir. Islatılması beklenmeyen havuz çevresi
bir kullanım kategorisi olarak tasarlanmalıdır.
c) Varsayılan kullanıcı yoğunluğu: Gerçek kullanıcı yoğunluğunun
bilinmediği yerlerde varsayılan kullanıcı yoğunluğu kullanılabilir.
d) Varsayılan kombine taze hava miktarı (kişibaşı): Miktar,
varsayılan kullanıcı yoğunluğuna dayanır.

alma işleminden sonra tipik bir havuz için basınç kontrolü
sonucu taze hava miktarının %2’sinden %10’una kadar
değiştiğini göstermektedir. Bu nedenle, yüklenicilere
yüzeysel bir ölçü olarak ek egzoz havasının, besleme havası
miktarının %10’u olarak kabul edilmesi önerilmektedir.

Dönüş Havası Miktarı
ASHRAE, havuz alanına hapsolmuş kokuyu, nemi ve kimyasalları tutmak adına, havuz alanlarını dış ortam ve bitişik
mahallere göre 0.05 in. w.g. ile 0.15 in. w.g. (12.4 Pa ile 37.3
Pa) arasında negatif basınçta tutmayı önermektedir. Havuz
hacminde negatif basıncı sürdürmek için egzoz havası
miktarının, ek egzoz havası miktarı olarak tanımlanan
bir farkla, taze hava miktarını geçmesi gerekmektedir. Ek
egzoz havası miktarı, yapı kabuğu geçirgenliği ve kapıların
açıklıklarına bağlı olarak değişecek olan basınç kontrolü
nedeni ile infiltrasyon havası olarak açıklanabilir. Bu
değişkenlik sebebiyle negatif basınç, eğer mümkünse aktif
olarak kontrol edilmelidir.
Dönüş havası miktarı = Besleme havası miktarı + ek egzoz
havası miktarı
Tecrübelerimiz, ortalama ek egzoz miktarının devreye

Dönüş havası miktarı = 1.1 x Besleme havası miktarı
Besleme Havasının Taze Hava Kısmının Belirlenmesi
Bir havuz mahalinden iklimlendirme santraline dönen
hava, kloraminler ile kirlenmiştir. Mahale yeniden besleme
yapmadan önce iklimlendirme santrali, daha sağlıklı bir
alan ve dayanıklı bir yapı kabuğu oluşturmak için yeterli
miktarda dönüş havasını taze hava ile yer değiştirmelidir.
Ayrıca dönüş havasının nem seviyesi de mahale tekrar
besleme yapılmadan önce azaltılmalıdır, böylece sistem
mahal nem seviyesini korumak adına buharlaşan havuz
suyunu ve seyircilerden ve/veya çok nemli günlerde dış
havadan gelen nemi absorbe edebilir. İklime bağlı olarak, iç
hava kalitesini artırmak için verilen, yılın çoğu zamanında
değişen ve nemli dönüş/egzoz havasından daha kuru olan
MART - NİSAN 2019
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taze hava, nem alma yükünü azaltabilmekte ya da yok
edebilmektedir.
Temel Olarak ASHRAE 62.1-2016 Standartını
Kullanın
ASHRAE minimum hava miktarı. 62.1-2016 Standartı, 2015
ASHRAE Handbook-HVAC Applications kitabının yüzme
havuzları ile ilgili bölümü uyarınca, birincil dezenfektan
olarak klor kullanılan ortalama bir havuz için kabul edilebilir hava kalitesini sağlamak üzere bir taze hava miktarı
önermektedir (Tablo 1’e bakınız). Bu tabloya göre, yüzme
havuzu ve havuz çevresindeki bölgelerde nefes alma
zonuna sağlanması gereken minimum hava miktarı (minimum taze hava miktarı) 0.48 cfm/ft² (2.4 L/s.m²) olmalıdır.
Nefes alma zonu, zeminden 3 in. ile 72 in. (76 mm ile 1.8
mm) yükseklikteki bölgedir.
Tablo 1’deki b notu havuz çevresindeki alanı, “havuz kullanımı esnasında ya da havuz dolu iken havuzu çevreleyen
ıslatılabilir alan” olarak tanımlamaktadır. Islatılmış havuz
çevresi alanları ve havuzun kendisi, havalandırma sistemi
ile giderilmesi gereken kloramin gazlarını çıkarabilir. Havuz
çevresindeki ıslatılmayabilecek herhangi bir alan başka bir
kullanım kategorisine göre tasarlanmalıdır (örneğin seyirci
alanı). Olimpik havuzların çevresindeki alanlar genellikle
büyük olmadığından ve çoğu sosyal kullanım havuzlarının
tasarımında kuru yüzey bulunma ihtimali az olduğundan
dolayı, tasarımcılar için hesaplamalarda konservatif yaklaşım, bütün havuz ve havuz çevresi alanlarının hesaplamaya
katılmasıdır.
Seyirci alanları için (ve havuz kullanımı esnasında tasarımcının belirlediği ıslatılmayabilecek havuz çevresindeki
herhangi bir alan) minimum havalandırma miktarı, uygulanabilir kullanım kategorisine göre (diğer alanlar otel
rekreasyon alanları olarak değerlendirilebilir) “Alan Taze
Hava Miktarı” ve “Kişi Başı Taze Hava Miktarı” seçeneklerinin
her ikisi de kullanılarak hesaplanır. Seyirci alanları için bu
değer, 0.06 cfm/ft² (0.3 L/s.m²) ve seyircilerin bulunduğu
durum için ek olarak 7.5 cfm/kişi (3.8 L/s.kişi) değerlerinin
toplamıdır. Tablo 1’deki a notu seyirci alanlarında seyirci
bulunmadığı takdirde taze hava miktarının sıfıra indirilmesine imkan vermektedir.

Halka açık havuzların birçoğunun, yüksek kullanıcı yoğunluklarına ve aşırı kullanıma göre düşünülmesi nedeni ile,
Tablo 1’de önerilen 62.1-2016 standartına uygun havalandırma miktarlarına göre tasarım yapmanın, işletmeciye
kabul edilebilir hava kalitesi ile uzun ömürlü bir işletme
sağlamakta yetersiz olabileceği de anlaşılmaktadır. Tecrübeler, tek bir havalandırma miktarı değerinin geniş bir
yelpazedeki havuz tipleri ve hacimleri için gereksinimleri
karşılayamayabileceği sonucunu desteklemektedir.
Havuz alanlarında ihtiyaç duyulan taze hava miktarlarını
aşağıdakiler etkiler:
• Tesis tipi ve ilgili yüzücü aktivite seviyesi, su hareketi ve
su özellikleri; ve
• Daha önceki Hava Dağıtımı bölümünde ele alındığı
gibi, hava dağıtımındaki komplekslik ve mahalin içinde
bulunan her mikro-iklime taze hava sağlanmasında
hava dağıtımının verimliliği.
TABLO 2 ASHRAE yüzme havuzu aktivite faktörleri.2

HAVUZ TİPİ

TİPİK AKTİVİTE FAKTÖRÜ a

Referans Noktası
(Havuz Boşken)

0.5

Konut Tipi Havuz

0.5

Site Havuzu

0.65

Terapi Havuzu

0.65

Otel Havuzu

0.8

Okul Havuzları

1.0

Jakuzi, Spa Havuzları

1.0

Dalga Havuzları,
Su Kaydırakları

1.5
(Minimum)

a

Tablo 1’deki minimum havalandırma miktarlarına ilişkin
2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications kitabının
yüzme havuzları bölümü:
“Havalandırma gereksinimlerinin, özel havuzlar ve düşük
kullanımlı tesisler için aşırı olabileceğini ve yüksek kullanıcı
yoğunluklu kamusal ya da su parkı tesisleri için yetersiz
olabileceğini.”2 vurgulamaktadır.
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Aktivite faktörleri endüstriyel tecrübelere dayanmaktadır.

ASHRAE aktivite faktörleri. ASHRAE, su sıçramasına ve
ıslak havuz çevresinde sınırlı bir alana izin veren normal
aktivite seviyelerindeki havuzlarda geçerli, bir havuz
buharlaşma miktarı denklemini tanımlamaktadır.2 Daha
fazla ya da az buharlaşmaya maruz kalan havuzlar için
tahmini buharlaşma miktarını, havuz aktivitesine bağlı
olarak değiştiren aktivite faktörleri tanımlanmıştır (Tablo 2).

Havuz suyunun buharlaşması, yüzme, dalma, atlama ve
kaydıraklar, püskürtücüler ve fıskiyeler gibi su ögelerine
bağlı olarak su/hava yüzey alanının arttığı durumlarda artmaktadır. Kloramin gazlarının açığa çıkması da, artan yüzey
alanı ile birlikte artmakta ve daha fazla aktivite ve hareket
ile birlikte daha fazla su iyileştirme de gerekli olmaktadır.
Bazı su ögelerine sahip kamuya açık rekreasyon merkezlerinde, bir hotel havuzuna kıyasla iki ile üç kata kadar daha
fazla buharlaşma olabilir ve bir okulun havuzu, minimal
hareketli bir havuza (terapi havuzları gibi) kıyasla %50
daha fazla buharlaşmaya sahip olabilir. Dolayısıyla gerekli
minimum taze hava miktarını belirlerken aktivite faktörünü
dikkate almak gerekmektedir.
Sistem havalandırma verimi ve zon hava dağıtımı
verimliliği. 62.1-2016 Standartı, efektif bir şekilde taze
havanın dağıtılmasına imkan sağlayan havalandırma
sistemine ilişkin genel kavramları içermektedir. Sistem
havalandırma verimi, aynı hava dağıtım sistemi tarafından
birden fazla zona hizmet veren alanlarla ilişkilidir. Zon
hava dağıtımı verimliliği, aynı alanda çok çeşitli besleme
ve dönüş noktalarının konfigürasyonu ile ilişkilidir.3 Bu iki
kavram, çoğu kapalı havuzların hava dağıtımı gereksinimlerini açıklamaktadır.
Örneğin, 62.1-2016 Standartı (Tablo 1) nefes alma zonuna
verilecek taze havanın 0.48 cfm/ft² (2.4 L/s.m²) olmasını
önermektedir. Ancak, besleme havası debisinin %50’sinin
(dolayısıyla taze havanın %50’sinin), uygun karışımın sağlanması, yoğuşma ve korozyondan korunma ve seyircilere
taze hava sağlanması adına nefes alma zonunun üstünde
dağıtımı/kullanımı gerektiği takdirde, klima santralinden
gelen besleme havasındaki minimum taze hava miktarının
iki katına çıkarılmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Başka bir örnek olarak, besleme havasının %30’unun
seyirci alanlarına verilmesi durumunda, 7.5 cfm/seyirci (3.8
L/s.seyirci) miktarında taze hava şartını karşılamak adına,
besleme havasının %40 ila %50’sinin taze hava olmasına
ihtiyaç duyulabilir. Bu tarz durumlar %65 ila %85 civarında
bir havalandırma sistem verimi ile sonuçlanabilir. Buna ek
olarak, havuzlar için genellikle yaygın olan şekilde, hava
egzoz/dönüş noktalarının karşı tarafında bulunan hava
besleme noktalarına sahip bir havalandırma planı için zon
havalandırma verimliliği %80 olmaktadır.
ASHRAE tarafından tanımlanan Havalandırma Miktarlarını Aktivite ve Hava Dağıtım Gereksinimleri
için Ayarlayın
ASHRAE havuz aktivite ve hava dağıtımı kavramları, çok
çeşitli havuz tipleri ve alanlarının havalandırma gereksinimlerini daha doğru bir şekilde karşılamak adına Tablo

1’de önerilen minimum hava miktarlarını modifiye etmek
için kullanılabilir.
Havalandırma verimi, tavan yüksekliğinin artmasıyla
ve havuz çevresinden besleme noktalarının uzaklığının
artmasıyla azalmaktadır. Duvarlarda, çatıda ve ışıklıklardaki yoğuşmanın önlenmesi; seyirci alanlarına besleme;
ve korozyon ile katmanlaşmayı önlemek adına iyi bir
karışımın sağlanması için hava dağıtım gereksinimleri,
besleme havasının (ve dolayısıyla taze havanın) önemli
bir kısmının nefes alma zonunun üzerindeki alanlardan
verilmesini zorunlu kılar. Sonuç olarak mahal yüksekliği, bu
iki havalandırma konsepti için mantıklı bir belirleyici olarak
kullanılabilir.
Tablo 1’deki havalandırma miktarlarının, göreceli olarak
daha az aktiviteye sahip alçak tavanlı (15 ft [4.6 m]) havuz
mahallerindeki başarısı kanıtlanmıştır. Daha fazla aktiviteye ve daha yüksek tavana sahip kamusal yüzme havuzlarında, sağlıklı ve korozif olmayan bir çevre sağlamak için
gerekli minimum taze hava miktarı, ASHRAE’nin Tablo 1’de
önerdiğinden önemli ölçüde daha fazla olabilir. Bu durum
2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications’taki “daha
yüksek kullanıcı yoğunluklu kamusal ya da su parkı tesisleri
için yetersiz olabilir”2 ifadesiyle örtüşmektedir.
ASHRAE’nin önerilerine dayanarak ve çok çeşitli kapalı
havuz tesis tipleri için 1,000’in üstünde iklimlendirme santrali sağlayarak kazanılan direkt tecrübeye güvenerek, Tablo
3’teki minimum taze hava çarpanları, yazarın şirketi tarafından, ASHRAE’nin havuz ve havuz çevresi havalandırma
miktarlarını düzenleme adına, daha kesin bir minimum
taze hava hesabı yapmak için oluşturulmuştur.
Tablo 3’ten minimum taze hava çarpanlarının birlikte kullanımıyla, minimum havalandırma miktarının hesabı (yüzme
müsabakası esnasında değil, normal işletme esnasında
havuz ve havuz çevresi alanları için):
Minimum havalandırma miktarı = Havuz ve havuz çevresi
alanı için 0.48 cfm/ft² x Minimum taze hava çarpanı
olarak bulunur.
Not: Eğer havuz bir seyirci alanına sahipse, tasarımcı,
yüzme müsabakası seyircileri için seyirci alanlarına yönlendirilen besleme havası tarafından karşılanacak gerekli
taze hava miktarının (7.5 cfm/seyirci + 0.06 cfm/ft² [3.8 L/s.
seyirci + 0.3 L/s.m²]) sağlandığını doğrulamalıdır. Örneğin,
besleme havasının %30’u seyirci alanına yönlendirildiği
takdirde, yukarıda hesaplanan minimum havalandırma
miktarı %30 ile çarpılır ve sonucun seyirciler için minimum
hava miktarının gerektiği gibi uyarlanmasıyla birlikte,
gerekli taze hava miktarından daha yüksek olduğu doğrulanır.
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MAKALE
TABLO 3 Aktivite faktörü ve hava hava dağıtımı kompleksliği için minimum havalandırma miktarı (taze hava)
çarpanları

HAVUZ TİPİ

TERAPİ/ SİTE

OTEL

KAMUSAL/ OKUL

SOSYAL TESİS

EĞLENCE
MERKEZI

KÜÇÜK OTEL
SU PARKI

1.50

2.00

AKTİVİTE FAKTÖRÜ
0.65

0.80

1.00

1.25

HAVUZ MAHAL YÜKSEKLİĞİ

MİNİMUM TAZE HAVA ÇARPANLARI

15 ft

1.00

1.19

1.39

1.59

1.75

2.06

20 ft

1.04

1.24

1.45

1.65

1.82

2.14

25 ft

1.08

1.29

1.50

1.71

1.89

2.23

30 ft

1.12

1.34

1.56

1.78

1.96

2.31

35 ft

1.16

1.38

1.62

1.84

2.03

2.39

40 ft

1.20

1.43

1.67

1.90

2.10

2.47

45 ft

1.24

1.48

1.73

1.96

2.17

2.55

50 ft

1.28

1.52

1.78

2.03

2.24

2.63

Kapalı su tesisi havuzu ve çevresi için minimum havalandırma miktarı (gerekli taze hava) = Havuz ve havuz çevresi alanı başına 0.48 cfm/ft² x Minimum taze hava çarpanı.
Belirlenen minimum taze hava miktarı, ASHRAE 62.1 Standartı ya da farklı bir standart kullanılsa dahi kabul edilen yerel yönetmelik ihtiyacının altında olmamalıdır.
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Özet

Kaynaklar

Sağlıklı ve dayanıklı bir kapalı yüzme havuzu yapmak için
gerekli taze havanın miktarı, havuz tipine, havuz aktivitesine ve tavan yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir.
Tablo 3’teki minimum taze hava çarpanları, ASHRAE’nin
minimum havalandırma miktarlarını modifiye etmek
için bu faktörleri hesaba katmaktadır. Bu çarpanlarla ve
bu makalede sunulan hava dağıtımı rehberiyle yapılan
tasarımın, çok çeşitli kapalı su tesislerindeki taze hava
gereksinimlerinin doğru olarak hesaplanmasında efektif
olduğu ispatlanmıştır.

1. CDC. 2016. “Chloramines and Pool Operation.” Centers
for Disease Control and Prevention. http://tinyurl.com/
zbgp7ty.
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2. 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications, Chap. 5,
Places of Assembly; Section 6, Natatoriums.
3. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
4. ANSI/ASHRAE Standart 62.1-2016, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, Table 6.2.2.1.
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