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Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik  
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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BAŞKANDAN

ünyamız ülkeleri, günümüzde tüm zamanlardan 
daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir. 
Teknoloji ve bilgi birikimine erişimin artırılması, 
fikirleri paylaşma ve yeniliği desteklemede 

önemli bir yöntemdir. Hedefleri etkin gerçekleştir-
mede, küresel ortaklıklar ve işbirlikleri değer yarat-
makta ve yetkinlikleri zenginleştirmektedir. 
Hem hizmet çeşitliliğimizi artırmak ve kalitesini 
yükselterek üyelerimize ve meslektaşlarımıza fayda 
sağlamak hem de derneğimiz kurumsal yapısının 
güçlendirmek hedefiyle çalışan TTMD; üyeleri ve 
sektör paydaşları ile eşgüdümlü ve birbirini tamam-
layan çalışmalarla iklimlendirme sektörümüze değer 
katmaya ve ihtiyaçlara yönelik gerekli planlamaları 
yapmaya aralıksız devam etmektedir. Üyelerimizin 
gönüllü çalışmalarıyla oluşturulan Komitelerimiz bu 
amaçla birbirinden farklı süreci planlamakta ve mes-
lektaşlarımızın yararına sunmaktadır.   
Bu doğrultuda görev alınan BIM Çalışma Grubu gibi 
sektör dernekleri önderliğinden kurulan çalışma grup-
larında görev alma yanında; (Nesnelerin Interneti) 
Dijitalleşme Komitemiz ardından kurulan binaların 
bütünleşik tasarımı ve performans yazılımlarını çalışan 
IBPSA Türkiye Komitemiz hem eğitimler düzenle-
mekte hem de 2023 Dünya Kongresini Türkiye’de 
gerçekleştirilmesi için adaylık sürecimizi yürütmekte-
dir. Commissioning Komitemiz; “Commissioning” kav-
ramını açıklayarak önemini vurgulamak, sektörün tüm 
paydaşlarını aynı anlayışta bir araya getirmek, önde 
gelen Commissioning kuruluşlarıyla birlikte yapım 
süreçlerine katma değer katmak ve Commissioning 
sürecinin ülkemizde doğru düzenleyici çerçeve ile 
sağlıklı bir şekilde gelişmesini desteklemek amacıyla 
düzenlenmekte olduğu “”Commissioning” Çalıştayını 
ülkemizde ilk kez gerçekleştirmektedir. 
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji 
Tasarrufu Teknik İşbirliği Programının (IEA ECES 
TCP) izdüşümü olarak çalışmalarına başlayan Enerji 
Depolama ve Isı Pompası (ED-IP) Komitemizin amacı; 
Enerji Depolama ve Isı Pompası konusunda ülkemiz 
yararına yapılması gereken çalışmaları yürütmek ve 
fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjinin kullanımının 
artırılmasını sağlamak amacıyla enerji depolama 
teknolojilerinin bütünleşik araştırma, geliştirme, 
uygulama ve entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. Ulus-
lararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (SHC), 
Binalarda ve Topluluklarda Enerji (EBC) ve Enerji 
Depolama ile Enerji Tasarrufu (ECES) Teknik İşbirliği 
Programlarındaki teknolojik gelişmeleri ve dünyadaki 
yenilikçi yaklaşımları üyelerimiz ve meslektaşlarımızla 
buluşturabilmek ve de uluslararası çalışmalara katkı 
koyabilmek için çalışmalarımız da halen sürmektedir.  
Dünya nüfusundaki artışa yetişemeyen eksik ve yanlış 

tasarlanmış şehir altyapıları; 
iklim değişikliğinin sonucu olarak 
geliştiğine inanılan doğal afetle-
rin artması ve doğal hidrokarbon 
kaynakların giderek tükenmesi, 
özellikle yapılı çevre ve mekanik 
tesisatla ilgilenen profesyo-
nellerin her zamankinden daha 
akılcı, esnek ve verimli çözümler 
üretmesini talep etmektedir. 

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek 
için Esnek İklimlendirme Çözümleri” temalı TTMD XIV 
Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu 1-3 Nisan 2020 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, 
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
Derneğimizin itici gücü olan tasarım firmalarının ve tasa-
rımcı meslektaşlarımızın uluslararası pazarda bilinirliğinin 
artması amacı ile oluşturulan web sitesi yayına geçmiş 
ve web sitemizin tanıtımı ilk olarak Romanya’da gerçek-
leşen REHVA Clima 2019 Kongre ve Fuarındaki TTMD 
standında yapılmıştır. Tasarımcı üyelerimizin firma ve 
öne çıkan projelerinin bilgilerinin girişini yapabilecekleri 
http://designers.ttmd.org.tr/ web sitemizin yaygın 
duyurumuna devam edilecek olup, tasarımcı üyelerimizin 
ingilizce yetkinliklerini tanıtıcı bilgi girişlerini yapmaları ve 
veri tabanında yer almaları yararlı olacaktır.  
İşbirliklerini daha da etkinleştirme doğrultusunda; 
ülkemizdeki Tesisat Mühendislerini ve tesisat alanda 
yapılan mühendislik çalışmalarını temsil eden Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneğimiz, REHVA’nın Mayıs ayında gerçek-
leştirdiği genel kurul sonucunda, yeni dönemde üç yeni 
yönetim kurulu üyesi arasında yerini almıştır. Türkiye’nin 
de içinde olduğu 27 Avrupa ülkesinden 120.000’den 
fazla aktif olarak çalışan iklimlendirme uzmanını temsil 
eden meslek organizasyonu Avrupa Isıtma, Havalandırma, 
İklimlendirme Dernekleri Federasyonu REHVA’nın yönetim 
kurulunda Başkan Yardımcılığı görevi de üstlenilmiş-
tir. Avrupa Yönetmelikleri ve Standartlarını oluşturan 
Avrupa komisyonu ile yakın bir çalışma içinde olan 
REHVA, 26 ülkede yerleşik üye dernekleri aracılığıyla AB 
ve Rusya’daki meslektaşlarımızla işbirliklerini geliştirme, 
güçbirliklerini oluşturma fırsatlarını bizlere sunmaktadır.  
Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın işbirliklerini geliş-
tireceği buluşma noktaları tasarlamaya devam eden 
Derneğimizin çalışmalarına ve etkinliklerine katılımınız ve 
katkılarınız kuvvet verecek, dönüşüm başarımını artır-
mada önemli kaldıraç olacaktır.   
14. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, 
Temsilcilerimiz ve şahsım adına samimi hislerle en derin 
saygılarımı sunuyorum.

Dr. Kemal Gani Bayraktar
TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

D
Hedefler için İŞBİRLİKLERİ...
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TTMD DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI
1.  Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve  
 referans formatında (your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir. 
2.  Makalede sırasıyla Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce  
 Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi,  
 Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa özgeçmişleri (maksimum 50 kelime) 
 yer almalıdır. 
3.  Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir. 
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5.  Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır. 
6.  Değerlendirme için editöre gönderilen makaleler öncelikle editör  
 kontrolünden geçmektedir. İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri 
 editör değerlendirmeye almama yetkisine sahiptir. 
7.  Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir.  
 Değerlendirmede single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem  
 bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır. 
8.  Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar  
 soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve  
 yayın yılı olarak belirtilmelidir. 
9.  Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır. 
10.  Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm 
 yazarlar tarafından imzalandıktan sonra basıma alınacaktır. 
11.  Makaleler direkt olarak ttmd@ttmd.org.tr e-posta adresine gönderilebilir. 
12.  Yayınlanan makalelerin olduğu dergi sayısı sorumlu yazarın adresine posta 
 yoluyla gönderilecektir. 
13.  TTMD Dergisi Google Scholar tarafından indekslenmektedir. 

TTMD DERGİSİ MAKALE YAZIM ETİK KURALLARI
1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, projelen-

dirme ve hedef kitlenin genel mesleki ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir. 
2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet 

edilmelidir. 
3. Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk olmadıkça kullanılan 

kelimelerin yabancı dilde olmamasına özen gösterilmelidir. 
4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun 

menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya 
propaganda yapılamaz. 

5. Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde ürünün (veya siste-
min) markası kesinlikle belirtilmediği gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların 
tanıtım ve reklamı da yapılamaz. 

6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz 
veya benzerlik göstermez. 

7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya 
kitapta yayımlanmamış olmalıdır. 

8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz. 
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez. 
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır. 
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ASHRAE Bölgesel 
Soğutma Kılavuzu

Çeviren:
Dr. M. Zeki Yılmazoğlu
Gazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü

ASHRAE Bölgesel 
Isıtma Kılavuzu

Çeviren:
Dr. M. Zeki Yılmazoğlu
Gazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü

Yenilenebilir
Enerji Kaynakları ile
Birleşik Isı ve Güç Üretimi

Prof. Dr. Birol Kılkış
Başkent Üniversitesi, Ankara

Dr. Şiir Kılkış
TÜBİTAK, Ankara

Duman Kontrol
Sistemleri

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini, 
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır. 

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine 
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir. 
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği 
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha 
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi 
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, 
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına, 
merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında 
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir 
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için 
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde 
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU
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 Enerji depolaması ve ısı pom-
paları yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sürekli ve verimli 
yararlanmak için anahtar teknolo-
jilerdendir. Bu sistemlerin yaygın 
kullanımı enerji verimliliğini artı-
rırken, fosil kaynaklara bağımlılığı 
azaltacak, dışa bağımlı olmayan, 
daha güvenli ve çevreye duyarlı 
ısıtma ve soğutma alternatifleri 
sağlayacaktır. 

TTMD Enerji Depolama ve Isı Pompası Komitesi Kuruldu

Bu konu ile ilgili Çukurova 
Üniversitesi’nin 1995 yılından bu 
yana ülkemizi temsilen üyesi olduğu 
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji 
Depolamasıyla Enerji Tasarrufu 
Teknoloji İşbirliği Programı (IEA 
ECES TCP - www.iea-eces.org) 
kapsamında 12.10.2015 tarihinde 
Annex-27 “ Isıl Enerji Depolama 
Sistemlerinin Kuyularının Tasa-
rım, Yapım ve İşletiminde Kalite 

Yönetimi (Quality Management in 
Design, Construction and Opera-
tion of Borehole Systems)” başlıklı 
faaliyet başlatılmıştır. Annex-27’nin 
hedefi toprak kaynaklı enerji depo-
lama ve ısı pompası sistemlerinin 
doğru ve ekonomik olarak uygu-
lanmasının önünü açacak, yaygın 
kullanılmasını sağlayacak faaliyetler 
yürütmektir. 
Söz konusu sistemler ile ilgili geliş-
melerin ve Annex-27 bilgi birikiminin 
ülkemiz uzmanları ile paylaşılması 
amacıyla Annex-27 faaliyetlerine 
katılmak üzere konuyla ilgili tüm 
kişi ve kurumları biraraya getiren 
ulusal çalışma grubu şimdiye kadar 
6 toplantı gerçekleştirmiştir. Elde 
edilen bilgi aktarımının sürdürülmesi 
ve uluslararası gelişmelerin izlene-
rek ülke yararına kullanılması önem 
taşımaktadır. 
Bu nedenle Türk Tesisat Mühen-
disleri Derneği çatısı altında ben-
zer bir yaklaşımla yeni oluşturulan 
“Enerji Depolama ve Isı Pompası” 
(ED-IP) komitesinin Annex-27 
ulusal çalışma grubuyla iş birliği 
yaparak, bu konulardaki gelişme-
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lerin ülkemiz yararına sunulması 
ve gerekli konularda çalışma 
yapılması hedeflenmektedir. Prof. 
Dr. Halime Paksoy başkanlığında 
oluşturulan ED-IP komitesinin 
amacı Enerji Depolama ve Isı Pom-
pası konusunda ülkemiz yararına 
yapılması gereken çalışmaları 
yürütmek ve fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir enerjinin kullanımının 
arttırılmasını sağlamak amacıyla 
enerji depolama teknolojilerinin 
bütünleşik araştırma, geliştirme, 
uygulama ve entegrasyonunu 
kolaylaştırmaktır. 
Bu çerçevede “Enerji Depolama 
Sistemlerinin Kuyularının Tasa-
rım, Yapım ve İşletiminde Kalite 
Yönetimi”’ne ek olarak IEA ECES 
TCP işbirliğindeki diğer çalışma 
konuları; “Yenilenebilir Enerji 
Entegrasyonu için Dağıtılmış Enerji 
Depolaması”, “Isıl Enerji Depolaması 
ile Etkin Maliyetli Enerji Yönetimi ve 
Enerji Depolama ile CO2 Azaltımı”, 
“Enerji Depolamasının NZEB ile 
Entegrasyonu: Optimizasyon ve 
Otomasyon”, “Isıl Enerji Depolama 
için Malzeme ve Bileşen Geliştirme”, 
“Enerji Depolamasıyla Esnek Sektör 
Eşleştirmeleri” başlıkları altında 
gruplanmıştır.
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji 
Depolamasıyla Enerji Tasarrufu 
Programı kapsamında Annex-27 

için 7. Ulusal Çalışma Grubu Top-
lantısı aynı zamanda Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği Enerji Depo-
lama ve Isı Pompası (ED-IP) Komite 
Kurulum toplantısı, 3 Mayıs 2019 
tarihinde Latanya Otel Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya TTMD 
Yönetim Kurulu Üyeleri, akademis-
yenler ve çeşitli firmalardan temsil-
ciler ile toplamda 45 uzman katıldı. 
Toplantının açılış konuşmalarını 
Prof. Dr. Halime Paksoy ve TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal 
Gani Bayraktar yaparken, TTMD 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
Gökhan Ünlü de TTMD faaliyetleri 

hakkında bilgiler aktardıktan sonra 
ED-IP taslak takvimi ve hedefleri 
konulu bir sunum paylaştı. Sunum-
lar ve bilgilendirmeler sonrasında 
katılımcıların tek tek görüşlerini 
paylaşmalarına imkan verilerek 
ihtiyaç, hedef ve paydaş analizi 
hep birlikte sorgulandı. Toplantı 
sonunda görüşler yeniden katı-
lımcılar ile paylaşılarak, çoğulcu 
bir yaklaşım ile komite hedefleri, 
çalışma konuları ve hedef paydaş-
ları belirlendi. Bu çalışmalara ilave 
yer kaynaklı ısı pompası uygulama-
ları, sığ jeotermal sistemler-enerji 
jeoyapılar konulu birer teknik 
sunum da yapıldı. Teknik sunumlar 
kapsamında Sn. Ayşegül Çetin 
standart jeotermal sistemlerin 
kurulu gücünün ülke potansiyeline 
yaklaştığı konusunda ve sığ jeo-
termal sistemlerin ısıtma-soğutma 
uygulamaları hakkında bilgi vererek 
uluslararası örneklerden kısa kesit-
ler aktardı.
ED-IP Komitesi enerji depolaması ve 
ısı pompalarının potansiyelinin fark 
edilmesi, tanıtılması ve enerji sis-
temimizde doğru uygulamaları için 
bu toplantıdan elde edilen bilgiler 
çerçevesinde çalışmalarına başla-
mıştır. Siz de dünyamız için çok 
geç olmadan temiz enerji çözümleri 
arıyorsanız, bize katılın.

Daha detaylı bilgi için 
ED-IP@ttmd.org.tr e-posta adresine 
talebinizi lütfen iletiniz.
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TTMD İftarda Buluştu

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği İzmir, Bursa ve Ankara 
Temsilcilikleri tarafından Ramazan 
Ayında iftar düzenlendi.
TTMD üyeleri, 14 Mayıs Salı 
günü Anemon Ege Otel’de, 21 

 TTMD İstanbul İl Temsilciliği’nin 
tarafından düzenlenen 2018/19 
eğitim seminerlerinden sonuncusu 
MTMD işbirliği ile 4 Mayıs 2019 
tarihinde Tekfen Tower Binasında 
gerçekleştirildi. 
TAD - Test Ayar Dengeleme ve 
GDH - Geçerlilik Denetim Hizmet-
leri (Cx, Commissioning) Eşgü-
dümü konulu eğitim seminerine 
Dr. Mustafa Bilge ve Emre Özmen 
konuşmacı olarak katılırken semi-
nerin oturum başkanlığını İsmet 
Mura yürüttü.
Seminerin ilk sunumunu gerçek-
leştiren Mustafa Bilge ilk olarak 
commissioning kavramını kısaca 
bir projenin teslimin iyileştiren 
kalite odaklı bire süreç olarak 
tanımlarken; tasarım öncesi, 
tasarım aşaması, uygulama 
aşaması, kabul ve garanti süreci 
gibi evrelerin önemine dikkat 
çekti. Commissioning’in faydaları 
hakkında bilgiler veren Bilge, proje 
örnekleri sunduktan sonra ülke-
mizde TAD çalışmaları konusunda 

belirli bir noktaya gelindiğini ancak 
bunun yeterli olmadığını söyledi. 
İkinci bölümde sunum yapan Emre 
Özmen ise bina commissioning 
prosesi hakkında doğru ve yanlış 
tanımlamaları ayırt ettikten sonra 
commissioning maliyeti ile ilgili 
bilgiler verdi. Commissioning 
proseslerini detaylı şekilde anla-

tan Özmen, son bölümde TTMD 
ve COPILOT arasında imzalanan 
işbirliğinden bahsetti. Dinleyici-
lerden gelen soruların yanıtlandığı 
bölümün ardından seminer, TTMD 
İstanbul Temsilcisi Gülmetan 
Savaş’ın oturum başkanı ve 
konuşmacılara teşekkür belgesi 
takdimiyle son buldu. 

TAD - Test Ayar Dengeleme ve GDH - Geçerlilik Denetim Hizmetleri 
(Cx, Commissioning) Eşgüdümü Semineri Yapıldı

Mayıs Salı günü Bursa Safahat 
Lokantası’nda ve 23 Mayıs 
Perşembe günü Ankara Bedri 
Usta Restoranda gerçekleştirilen 
buluşmalarda bir araya gelme 
fırsatı buldular.
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TTMD REHVA Yönetim KurulundaTTMD REHVA Yönetim Kurulunda

Leonardo Da Vinci Gözü ile Sıhhi Tesisat Semineri Ankara’da Yapıldı

 Türkiye’nin de içinde olduğu 27 
Avrupa ülkesinden 120.000’den 
fazla aktif olarak çalışan HVAC 
uzmanını temsil eden meslek 
organizasyonu Avrupa Isıtma, 
Havalandırma, İklimlendirme Der-
nekleri Federasyonu (REHVA)’nın 
yönetim kurulunda Türkiye’den 
TTMD yerini aldı. 

Türkiye’deki Tesisat Mühendislerini 
ve tesisat alanında yapılan mühen-
dislik çalışmalarını temsil eden 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 
REHVA’nın Mayıs ayında gerçekleş-
tirdiği genel kurul sonucunda, yeni 
dönemde üç yeni yönetim kurulu 
üyesi arasında yerini aldı.
 
Avrupa Yönetmelikleri ve Stan-
dartlarını oluşturan Avrupa 
komisyonu ile yakın bir çalışma 
içinde olan Avrupa Isıtma, Hava-
landırma, İklimlendirme Dernekleri 
Federasyonu’nun (REHVA), Genel 
Kurul toplantısı 26 Mayıs 2019’da 
Bükreş’te düzenlendi. Yeni dönem 

 TTMD Ankara İl Temsilciliği’nin 
düzenlediği 2018/19 eğitim 
seminerlerinden sonuncusu 22 
Haziran 2019 Cumartesi günü 
Ankara Latanya Hotel’de gerçek-
leştirildi. Leonardo Da Vinci Gözü 
ile Sıhhi Tesisat konulu seminere 
Ömer Kantaroğlu konuşmacı 
olarak katılırken seminerin otu-
rum başkanlığını Levent Tosun 
yürüttü. Seminer sunumuna 
Leonardo Da Vinci hakkında yazı-
lan 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 

çalışmaları ile ilgili değişikliklerin 
açıklandığı toplantıda, önceki 
dönem REHVA Başkanlığını üstle-
nen Stefano P. Corgnati, görevini 
yeni başkan ve REHVA eski 
muhasip üyesi Frank Hovorka’ya 
(AICVF) üç yıllık süre ile devretti. 

Genel Kurul süresince, REHVA’nın 
yönetim kurulu üyelerinin seçimleri 
de yapıldı. Yeni dönemde üç yeni 
yönetim kurulu üyesi ile devam 

tesisat mühendisliği teknolojisi ve 
prensipleri, atık su havalık tesi-
satı, hava alma şapkası, çözüm 
yağ ayırıcıları gibi konu başlıkla-
rında bilgiler aktardı. Yoğun bir 
katılımın sağlandığı seminerin son 

etme kararı alan REHVA, Ivo Mar-
tinac (SWEDVAC) ve Juan Travési 
(ATECYR)’nin yanında Türkiye’den 
TTMD Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar’ı yönetim kurulu üye-
liğine seçti. Önceki dönemde 
yönetim kurulunda yer alan üç 
üyenin ise; Manuel Gameiro da 
Silva (OEP), Atze Boerstra (TVVL) 
ve Catalin Lungu’nun (AIIF/AFCR/
AGFR) yönetim kurulundaki üyeliği 
devam edecektir.

bölümünde konuşmacı, dinleyi-
cilerden gelen soruları yanıtladı. 
Seminer, TTMD Ankara Temsilcisi 
Eren Gürdal’ın konuşmacı ve otu-
rum başkanına teşekkür belgesi 
takdimiyle son buldu. 
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Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri Anlatıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği Bursa Temsilciliği’nin düzen-
lediği Deplasmanlı Havalandırma 
Sistemleri konulu eğitim semineri 
4 Mayıs 2019 tarihinde MMO 
Bursa Şubesi Konferans Salonu’nda 
yapıldı. Orhan Gürson ve Mehmet 
Oskay’ın konuşmacı olarak katıldığı 
seminerin oturum başkanlığını 
Emine Kaya yürüttü. 
Konuşmacılar seminerde yaptıkları 
sunumlarda; temel kavramlar, 
termal hava akımları, sıcaklık, 
yoğunluk kaldırma kuvveti gibi 
etkenlerin havalandırma üzerindeki 

etkileri, doğal ısı transferi, üfleme 
hava debisi hesabı, deplasmanlı 
üfleme menfez seçimi gibi konu 
başlıklarında dinleyicilere teknik 

bilgiler aktardı. Seminer Bursa 
Temsilciliğinin, oturum başkanı ve 
konuşmacılara teşekkür belgesi 
takdimiyle son buldu. 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sonuç Bildirisi Açıklandı

 İlki 1993 yılında düzenlenen, 
26 yıllık bir birikim ve geleneği 
olan 14. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası adına İzmir 
Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik 
Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" 
ana temasıyla, 17-20 Nisan 
2019 tarihleri arasında İzmir`de 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi`nde düzenlenmiştir. 
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX 
Fuarı da Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarih-
lerde gerçekleştirilmiştir. Kongre 
ve fuar etkinliklerinin tamamı 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde bulunan 9 salon ve 
fuar alanında yer almıştır. Kongre, 
39 kurum, kuruluş ve üniversite 
tarafından desteklenmiştir. Kongre 
boyunca toplam 62 oturumda 189 
bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 7 sem-
pozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 
panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 
sabah toplantısı gerçekleştirilmiş-
tir. Kongre ile paralel düzenlenen 
TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 
1788 m² net stant alanında, 
sektörde ürün ve hizmet üreten 
96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 
1.152`si kayıtlı delege olmak 

üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, 
mimar, teknik eleman ile üniversite, 
meslek yüksekokulu ve meslek 
lisesi öğrencisi izlerken, fuar 
6.711`i aşkın kişi tarafından ziya-
ret edilmiştir.
Oturumlarda tesisat mühendisliği 
alanındaki bilimsel, teknolojik 
gelişmeler ve uygulamalar ile sek-
törde yapılan AR-GE çalışmalarının 
tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin 
paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. 
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
başlıklı oturumlarda tesisat mühen-
disliği ve ilgili alanlarda uluslararası 
ölçekte yenilik getiren teorik veya 
deneysel özgün araştırma sonuçları 
sunulurken, seminer ve sempoz-
yumlarda ise uluslararası ölçekte 
yapılmış uygulama ve araştırmalar 
tartışılmıştır.

Yapı üretim ve denetim süreçlerini 
yönelik mevzuat yeniden 
düzenlenmelidir
Meslek odalarımızın ve sektör 
derneklerinin tüm karşı görüşle-
rine karşın, hükümetin mesleği-
mizi yakından ilgilendiren İmar 
Kanunu, Yapı Denetim Kanunu 
ve ikincil mevzuatta yapmaya 
çalıştığı düzenlemeler yapı üretim 
süreçlerinde kuralsızlığı ve dene-

timsizliği getirmekte, güvenli, 
sağlıklı, konforlu yapıların yapımını 
engel lemekte, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza, sektörümüze 
zarar vermektedir. Yapı üretim 
ve denetim süreçlerine yönelik  
mevzuat kamusal bir bakış açısıyla 
ele alınmalı, meslek odalarıyla 
işbirliği yapılarak yeniden düzenlen-
melidir.

Meslek içi eğitimde işbirlikleri 
artırılmalıdır
Meslek içi eğitimin önemi, kurslara 
yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. 
Meslekte uzmanlık ve belge-
lendirme çalışmalarında Makina 
Mühendisleri Odası’nın yanı sıra 
sektör dernekleri ve üniversiteler 
de bu süreçlere katkı koymalı ve bu 
alanda teorik ve uygulamalı eğitim 
merkezlerinin sayısı ve kapsamları 
planlı eşgüdüm içinde işbirlikleri ile 
arttırılmalıdır. 
Mevcut mekanik tesisat mühendis 
yetkilendirme eğitiminden ayrı 
olarak mekanik tesisat tasarım 
uygulama eğitimleri de yapılmalıdır. 
Sonuç Billdirgesi: https://www.
tmmob.org.tr/icerik/14-ulusal-
tesisat-muhendisligi-kongresi-ve-
teskonsodex-fuari-sonuc-bildirisi-
yayimlandi
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CLIMA 2019 Kongresi Yapıldı

 REHVA’nın seçilmiş bir üye ülke 
derneği ev sahipliğinde 3 yılda 
bir düzenlediği Dünya Kongrele-
rinden 13.'sü CLIMA 2019 adıyla 
26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
gerçekleşti.
Bu yıl Romanya AIIR Derneği tara-
fından düzenlenen Kongre dünya 
çapında 1000’i aşkın bilim insanı, 
akademisyen ve iklimlendirme sek-

törü temsilcisini bir araya getirdi. 
Kongreye REHVA üyesi Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
desteklediği bir heyet de katıldı. 
TTMD destekli heyet Kongreye 
katılan 41 ülke içerisinde en kala-
balık 9. heyeti oluşturdu. 
Ana teması “İklim Değişikliği Kar-
şısında Yapılı Çevre” olan CLIMA 
2019 Kongresinde çok sayıda 
teknik oturumu ve poster sunumu-

nun yanı sıra Dünya HVAC Öğrenci 
Yarışması da gerçekleştirildi. pay-
laşıldı.
3 gün süren CLIMA 2019 Kongre-
sinde işlenen bazı konu başlıkları 
şunlardır:
- Gelişmiş HVAC&R+S Teknoloji-

leri ve İç Ortam Çevre Kalitesi 
(IEQ)

- Yüksek Enerji Performanslı ve 
Sürdürülebilir Binalar

- Akıllı Bina Yönetimi için Bilişim 
Teknolojileri

- Sürdürülebilir Kentleşme ve 
Enerji Sistemi Entegrasyonu

Yüzme Havuzu Projelendirme Esasları Anlatıldı

 TTMD Denizli Temsilciliği’nin 
düzenlediği “Yüzme Havuzu Proje-
lendirme Esasları” semineri 2 Mayıs 
Perşembe günü MMO Denizli Şubesi 

seminer salonunda gerçekleşti. Semi-
nere Ferit Güreli konuşmacı olarak 
katılırken, seminerin oturum başkan-
lığını Umut Cüneyt İyiol yürüttü.
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Dünya HVAC Pazarı Hacmi 2024’te 136,5 milyar USD Olacak
 P&S Intelligence tarafından 

yayınlanan bir pazar araştırması 
raporuna göre, dünya HVAC paza-
rının 2024'te 136,5 milyar dolara 
ulaşması ve bu dönem içinde 
%3,9'luk bir ciro artışı kaydetmesi 
bekleniyor. Piyasa, inşaat sektö-
ründeki genel büyümeyle birlikte, 
dünya genelinde baskın bir şekilde 
yasal mevzuatlar başta olmak 
üzere çeşitli yönlendirici faktörlerle 
karşı karşıyadır. Ayrıca, yükselen 
küresel sıcaklık ortalaması da, 
pazar büyümesine işaret ediyor. 
Küresel ısınma, özellikle sera 
gazı salımları nedeniyle, küresel 
sıcaklıklar arttı ve dünya genelinde 
HVAC sistemlerine olan talebin 
de artması için büyük bir itici güç 
oldu. NASA'nın Goddard Uzay 
Çalışmaları Enstitüsü'ne (GISS) 
göre, 1980'den bu yana, küresel 
sıcaklık yılda ortalama 0,5°C arttı. 
Ayrıca, Orta Doğu ve Afrika (MEA) 
ve Asya-Pasifik (APAC) gibi bölge-
lerdeki bazı ülkeler, subtropikal ve 
sıcak bir iklime sahip olduğu için; 
özellikle bu bölgelerdeki HVAC sis-
temlerine büyük ölçüde bağımlılık, 
pazarın bir diğer güdüleyici faktörü 

olmaya devam ediyor.
HVAC cihaz tiplerine göre pazar-
dan en büyük payı 2018 yılında 
split klimalar aldı.  Kanalsız klima 
sistemlerinin tercih edilirliğinin 
artması, pazar büyümesindeki en 
büyük itici güçlerinden biri oldu. 
Ticari ve konut sektörleri, HVAC 
sistemlerinin düzenli talep yönelten 
sektörleri olarak öne çıkıyor. 2018 
itibariyle, ABD’deki konutların 
%60’ından fazlasında merkezi bir 
klima sisteminin var olduğu tahmin 
ediliyor. Yiyecek ve içecek sektörü, 
2018 yılında endüstriyel HVAC 
pazarındaki en yüksek gelir payını 
kaydetti. Coğrafya açısından Kuzey 
Amerika bölgesi HVAC sistemleri-
nin en büyük tüketicilerinden biri 
oldu. Bu bölgede,  yaz ayları, çok 
yüksek sıcaklıklarda yaşanmaktadır 
ve bölge nüfusu çok yüksek kişi 
başı milli gelire sahiptir. Bu, paza-
rın dinamizmini artıran faktörler 
olarak görülmektedir. Ayrıca inşaat 
sektörü de, ağırlıklı olarak konut 
ve ticari bina inşaatı ile önceki yıla 
göre %6 oranında bir artış gös-
termiştir. ABD dahil olmak üzere 
Asya-Pasifik bölgeleri ve MEA 

bölgesinde, bölgesel soğutma ve 
güneş enerjili soğutucu sistemleri 
içeren teknolojileri ilgi görmektedir.
BAE’de ulaştırma sektöründeki 
projelerindeki artış, ABD'nin HVAC 
pazarına ivme kazandırıyor. BAE, 
metro demiryolu genişletme pro-
jeleri ve yeni havalimanı inşaatı 
ile ulaştırma sektöründeki inşaat 
projelerindeki artışı yansıtıyor. Ülke, 
2020'de yaklaşmakta olan ulusla-
rarası ticaret fuarı World Expo'ya 
atfedilen taşımacılık sektöründe de 
büyük yatırımlar yapıyor.
Öncelikle Çin ve Hindistan'da artan 
altyapı harcamaları, Asya-Pasifik 
HVAC pazarının büyümesini hızlan-
dırıyor. Hindistan'da, havaalanı inşa-
atı ve metro demiryolu genişletme 
projeleri gibi yaklaşmakta olan bir-
çok altyapı projesi bulunuyor. Örne-
ğin, Hindistan Hükümeti Noida ve 
Ghaziabad metro etaplarının inşası 
için 2019 ara bütçesinde yaklaşık 
57 milyon dolar tahsis etti. Ayrıca, 
2017 yılında, Hindistan Hükümeti 
önümüzdeki 15 yıl içinde yaklaşık 
100 yeni havaalanı inşa edeceğini 
açıkladı. Bu projeler, pazarın dina-
mikliğinin dayanakları olacak.

EPEE, AB üye devletlerin binalardaki 
enerji tasarrufu potansiyelini tam 
olarak anlamalarını sağlamak için 
EPBD uygulama rehberini yayımladı. 
Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 
Binaların Enerji Performansı Direktifi 
(Energy Performance of Buildings 
Directive-EPBD) ile Avrupa Birliği, 
ulusal düzeyde inşaat sektöründeki 
verimlilik kazanımı potansiyelini 
artırma çabalarını sürdürmek için 
yasal bir çerçeve oluşturdu. Bununla 
birlikte, bu kilit mevzuatın etkili bir 
şekilde uygulanması, AB’nin hedef-
lerini tam olarak yerine getirmesi 
için kritik öneme sahiptir.
Bu nedenle EPEE, EPBD’nin beş ana 
yönünü açıklığa kavuşturmak için 
bu uygulama rehberini geliştirdi. 

Bu belge, AB Üye 
Devletleri arasında bu 
mevzuatın yorumlan-
masını uyumlaştırmak 
için kullanılacak iyi 
uygulamalara ilişkin 
önerilerin yanı sıra 
uygulanacak önlemler 
hakkında da ayrıntılı 
bilgi veriyor. Binaların 
Enerji Performansı 
Direktifi’nin güçlü 
ve etkili bir şekilde uygulanmasına 
ilişkin belgede yer alan beş ana 
yönerge şöyledir.

1. Denetimlerle servis ve bakım
2. Bina Otomasyonu ve Kontrolleri
3. Avrupa Standartlarının yükseltil-

EPEE, EPBD Uygulama Rehberini Yayımladı

mesini teşvik etmek
4. Tam yük ve kısmi yük koşulları
5. Yüksek verimli alternatif sistemler
EPEE’nin EPBD Uygulama Rehberi 
2019’u indirmek için: https://www.
epeeglobal.org/documents/epee-
epbd-guidelines/



İklimlendirme İhracatında Artış Mayıs Ayında da Sürdü
 İklimlendirme sanayi ihracatı 

mayıs ayında yüzde 16,7 artışla 
473 milyon dolara ulaştı. Böylelikle 
yılın 5 aylık ihracat geliri de 2 milyar 
203 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Sektör ihracatı yılın ilk 5 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,7 oranında büyüdü. İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Şanal, sektör ihracatının büyü-
meye devam ettiğini söyleyerek, 
2019 yılı sonu ihracat hedeflerinin 5 
milyar doların üzerine çıkmak oldu-
ğunu ifade etti. Türk iklimlendirme 
sektörünün global pazardaki payını 
yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini 
kaydeden Şanal, Avrupa ülkeleri, 
Rusya ve Türki Cumhuriyetler başta 
olmak üzere 180’den fazla ülkeye 
ihracat yaptıklarını söyledi. Şanal, 
“İhracat çıtamızı yükseltmek, global 
pazar payımızı artırmak ve ihracat 
yelpazemizi genişletmek hedefiyle 
uzak pazarları gözlem altına aldık. 
Güney Amerika ve Afrika ülkelerine 
ticari heyet organizasyonları düzen-

leyerek oralarda var olabilmenin 
altyapısını oluşturuyoruz. 2019 
yılında İSİB’in yoğun bir takvimi var. 
Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Rusya 
ve Türki Cumhuriyetler ile Arap 
bölgesindeki pek çok ülkede sek-
törel fuarlara bilgilendirme standı 
açıyoruz. Üyelerimize ve ziyaretçile-
rimize stantlarımızı kullanma imkanı 
veriyoruz. İSİB olarak ihracatçımızın 
her zaman yanında olacağız” dedi.

“Tüm ürün gruplarında artış var”
Sektör ürünlerinin nitelikli ve tek-
nolojisi yüksek ürünler olduğuna da 
dikkat çeken Şanal, 2018 yılı Mayıs 
ayında 406 milyon dolar olarak 
gerçekleşen sektör ihracatının 2019 
yılı Mayıs ayında 473 milyon dolara 
çıktığını ve yüzde 16,7 oranında bir 
artış yakalandığını belirtti. İhracat 
değerinde en çok artışın yüzde 44 
ile klimada yaşandığını söyleyen 
Şanal, bunu yüzde 30,66 ile hava-
landırma, yüzde 30,36 ile yalıtım, 
yüzde 23,68 ile soğutma, yüzde 
17,50 ile tesisatın takip ettiğini, 

ısıtmada ise miktarda artış olmakla 
birlikte değer bazında yüzde 4,57’lik 
bir daralma olduğunu ifade etti. Sek-
tör ihracatının sadece dolar bazında 
değil kg bazında da artış gösterdiğini 
söyleyen Şanal, Mayıs ayında miktar 
bazında yüzde 22,31 oranında, 
Ocak-Mayıs döneminde ise 10,13 
oranında artış gerçekleştiğini kay-
detti. Şanal, “Sektörün ürün grupla-
rına baktığımızda da her alanda yük-
seliş yaşandığını görüyoruz. Isıtmada 
dolar bazında yüzde 5,93, soğutma 
ürünlerinde yüzde 31,75, klimada 
yüzde 28,27, tesisat elemanlarında 
34,27, havalandırma ürünlerinde 
yüzde 29,49 ve yalıtım ürünlerinde 
de yüzde 40,91 oranında ihracat 
artışı gerçekleşti. Sektörümüz son 
3 yıldır ihracattaki yükseliş trendini 
düzenli bir şekilde sürdürüyor. Tüm 
amacımız her geçen yıl daha fazla 
ihracat ve daha fazla ülkede Türk 
iklimlendirme ürünlerini görebilmek. 
Bu nedenle, ihracatçılarımızla birlik 
ve beraberlik içinde yolumuza devam 
edeceğiz” dedi.
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Bristol Üniversitesi araştırmacıları 
tarafından yapılan, Nature dergi-
sinde yayımlanan çalışma, Doğu 
Çin kaynaklı R11 emisyonlarının 
2012’den bu yana yıllık bazda 
7.000 ton arttığı sonucunu 
yansıtıyor. Araştırmacılar, bunun 
bölgedeki 33 milyon ton CO2 
eşdeğeri emisyona karşılık geldi-
ğini belirtiyor. Araştırmaya göre, 
2012’den bugüne R11’in küresel 
emisyonlarındaki artışın yüzde 
40 ila 60’ı Çin’deki bu alandan 
kaynaklanıyor. Kalan emisyonların 
nereden kaynaklandığını daha iyi 
anlamak ve belirlemek için Güney 
Kore ve Japonya’dan “yüksek fre-
kanslı atmosfer gözlemleri”nden ve 
küresel izleme verilerinden faydala-
nıldı. Araştırma, özellikle Doğu Çin 
bölgesinde R11 soğutucu akışkanın 

yasa dışı kullanımına işaret ediyor. 
Çin hükümetinin, bu uygulamanın 
sonlandırılacağını taahhüt etmesine 
rağmen sorunun henüz çözüleme-
diği görülüyor. 
Çevresel Araştırma Ajansı (EIA) 
tarafından Hebei ve Shandong gibi 
Çin’in doğu bölgelerinde büyük 
miktarda R11 emisyonu tespit 
edilmesi hakkında Nature dergisinde 
yayımlanan çalışmanın ardından 
uyarılar yapıldı. Poliüretan köpükte 
kullanılmak üzere Çin’de yasadışı 
R11 arzı konusunda farkındalık 
yaratmak için yüksek profilli bir 
kampanya başlatan EIA, ülkede 
yasaların daha sıkı uygulanması için 
çalışıyor. EIA, soğutma gibi sektör-
lere, sera gazı emisyonlarını izlemek 
için küresel çabaların yeniden ele 
alınması çağrısında bulundu. Geçen 

Doğu Çin Kaynaklı R11 Emisyonlarındaki Artış Endişe Veriyor
yıl EIA, R11 üretimini araştırmayı 
ve azaltmayı taahhüt eden Çinli 
yetkililerin taahhüt mektubundan 
övgüyle bahsetti. EIA İngiltere iklim 
kampanyaları lideri Clare Perry, ürü-
nün üretim seviyelerinde ve R11’in 
kullanımda olduğu durumlarda, daha 
fazla bilinçlenmeye ihtiyaç duyuldu-
ğunu belirterek, “Ancak, Çin'in şu 
an için en önemli eylemi, tüm R11 
üretimini bulmak ve kalıcı olarak 
sonlandırmaktır. Bu, Çin’in önemli 
ve sürdürülebilir istihbarat öncülüğü 
yapmasını gerektirecektir” dedi. 
EIA için ABD iklim kampanyası lideri 
Avipsa Mahapatra da Nature’da 
yayımlanan son bulguların, Çin’deki 
R11 üretimine yönelik kendi araştır-
malarını desteklediğini söyledi. 

Kaynak: www.racplus.com 
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AREA (Avrupa Soğutma, İklimlen-
dirme ve Isı Pompası Müteahhitleri 
Derneği), Associazione Tecnici del 
Freddo (İtalyan Soğutma Tekniği 
Derneği), EPEE (Avrupa Enerji ve 
Çevre Ortaklığı) ve EVIA (Avrupa 
Havalandırma Endüstrisi Derneği), 
Isıtma, Havalandırma, Klima ve 
Soğutma sektörünün önemini 
vurgulamak için bu yıl ilk defa ger-
çekleşecek 6-12 Haziran “HVACR 
Haftası”nı dünya kamuoyuna 
duyurdu.  Dernekler, 6-7 Haziran 
2019’da Milano'da düzenlenecek 
18. Avrupa Konferansı ve 11-12 
Haziran'da Bruges'te düzenlenecek 
EUREKA 2019 olmak üzere iki 
önemli etkinliğine ev sahipliği yapa-
cak. AREA Başkanı Marco Buoni, 
“HVACR Haftası'nın, her yıl sektö-
rümüzün takvimini vurgulanmasını 
istiyoruz. Kigali Değişikliği'nin 
yürürlüğe girmesinden altı ay 
sonra, Avrupa seçimlerinden iki 
hafta sonra ve iklim değişikliğinin 
dünya vatandaşları için büyük bir 
endişe kaynağı olduğu bir zamanda, 
dünyanın daha iyi bir yer haline 
gelebilmesi için nasıl yardımcı 

Mostra Convegno Expocomfort 
fuarı, 17-20 Mart 2020 tarihlerinde 
İtalya’nın Milano kentinde düzen-
lenecek. Fuarın 2020 yılı partner 
ülkesi ise Türkiye oldu. Türkiye’den 
fuara katılacak firmalara “partner 
ülke” kapsamında pek çok ayrıcalık 
sunulacak. İtalyan Ticaret Odası 
Derneği ve İSİB de Türkiye’den fuara 
katılmak isteyen firmalara tam des-
tek verecek. 
Fuar’ın online ve basılı broşür, 
katalog, el kitapçıklarında ve Partner 
Ülke konsepti için hazırlanacak özel 
kitapçıkta reklam çalışmaları yer ala-
cak. Fuarın resmi kataloğunda Türk 
firmaların görünülürlüğünü artırmak 
amacıyla her bir katılımcı Türk 
firmanın yanına “Turkey Discover 

olabileceği hakkında sektörümüzün 
toplanması, durması ve düşünmesi 
için mükemmel bir zaman olacak” 
dedi.İki yılda bir, Centro Studi 
Galileo (CSG), BM Çevre Programı 
(UNEP) ve Uluslararası Soğutma 
Enstitüsü (IIF-IIR) ile işbirliği içinde 
düzenlenen Avrupa Konferansı, 
Milano Politeknik Üniversitesi'nde, 
İtalyan Çevre, Kara ve Deniz 
Koruma Bakanlığı himayesinde 
gerçekleştirilecek. Konferans katı-
lımcıları, önemli küresel derneklerin 
başkanlarının ve çeşitli endüstri 
temsilcilerinin bir dizi bilimsel 
sunumuyla piyasadaki mevcut en 
son teknolojiler hakkında güncel 
bilgileri edinme şansına sahip 
olacak. Gündem, iklim değişikliğine 
ve etkileriyle mücadele etmek için 
geliştirilen teknolojilere odaklana-
cak. Avrupa Konferansı'ndan birkaç 
gün sonra, EPEE ve EVIA sağlık, 
verimlilik ve refah için soğutma 
ve havalandırmanın kritik rolüne 
dikkat çeken EUREKA'nın üçüncü 
organizasyonuna ev sahipliği yapa-
cak. EPEE Genel Müdürü Andrea 
Voigt, “Soğutma ve havalandırma 

The Potential” logosu yerleştirilmesi 
planlandı. Fuar alanında birçok nok-
tada billboardlarda Türkiye reklam-
ları ve  Service Center binasında, dış 
alanda bir Turkey Lounge karşılama 
standı yer alacak. Ayrıca, iki farklı 
holde Türk firmalarının toplantı alanı 
olarak da kullanabilecekleri Turkey 
Lounge alanları kurulacak. İtalyan 
Sektör derneklerinin temsilcilerinin, 
basın mensuplarının, dünyanın bir-
çok farklı ülkesinden davet edilmiş 
nitelikli satın almacı firmaların ve 
katılımcı firmaların iştirakiyle bir 
kokteyl organizasyonu gerçekleş-
tirilecek. Fuarın ana girişinde, 2. 
günün akşamı fuar şirketi ile birlikte 
organize edilecek geniş katılımlı bu 
organizasyonda Türkiye ve Türk 

bir lüks değil, bir zorunluluktur. 
Sektörümüz, bir dizi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefine (SDG) önemli 
ölçüde katkıda bulunuyor, ancak 
hak ettiği ilgiyi almaktan hâlâ uzak. 
Teknolojiler ve çözümler hazır. 
Ancak yeterince kullanılmıyor. 
Kentleşme, yaşlanan bir nüfus ve 
ısınan bir iklim gibi mevcut eğilimler 
enerji talebinin yanı sıra pazar 
büyümesini de tetikleyeceği için 
bu, daha da endişe verici” dedi. Bu 
nedenle bu yılki EUREKA, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında 
soğutma ve havalandırmanın rolüne 
odaklanacak. Etkinlik, sürdürülebilir 
soğutma ve havalandırma teknolo-
jileri için fırsatların ve bunların akıllı 
ve sürdürülebilir şehirlere, bölgelere 
geçişin bir parçası olarak rollerinin 
yanı sıra, becerilerin geliştirilmesi, 
istihdam ve kadın iş gücünün katı-
lımı gibi sektörün karşılaştığı daha 
geniş zorlukları da irdeleyecek. 
HVACR Haftası'nın bu iki önemli 
etkinliğine kaydolacaklar için %20 
indirim uygulanacak. Daha fazla 
bilgi için: info@eureka-hvacr.eu ve 
conference@centrogalileo.it. 

iklimlendirme sektörü hakkında 
tanıtımlar yapılacak. Burada Türk 
firmaları yabancı muhatapları ile yüz 
yüze görüşme imkanı bulacak. 
MCE ve BIE 2018 fuarları, 2,388 fir-
manın katılımıyla 325,000 m² alanda 
ve 162,000 profesyonel ziyaretçinin 
iştirakiyle gerçekleşmiştir. Türkiye 
ise 2018 edisyonunda 119 katılımcı 
firma ve 4,800 m² ile yer aldı. 2018 
yılında ilk kez Mostra Convegno 
Expocomfort fuarı ile eş zamanları 
olarak BIE – Biomass Innovation 
Expo Fuarı gerçekleşmiş ve fuara iki 
Türk firma katılım sağladı. 

Avrupa Dernekleri, 6-12 Haziran’ı “HVACR Haftası” Olarak İlan Etti

MCE 2020’nin partner ülkesi Türkiye
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 Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği (MTMD)’nin, 7. Olağan 
Genel Kurulu 25 Mayıs Cumartesi 
günü İstanbul Bostancı Dedeman 
Otel’de gerçekleşti. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasından 
sonra açılış konuşmasını 6. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli 
yaptı. Açılış konuşmasından sonra 
yapılan oylama ile Divan Kurulu 
seçildi. Genel kuruldaki gündem 
maddeleri Divan Başkanı Ersin 
Göbudak tarafından okunarak oyla-
maya sunuldu. 6. Dönem Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Barış Şev-
ketbeyoğlu, yönetimde oldukları 
süre içerisinde gerçekleştirdikleri 

faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. 
Şevketbeyoğlu, özellikle yurtdışında 
gerçekleşen ikili görüşmelerin verimli 
geçtiğini belirterek, bu görüşmelerin 
Türkiye mekanik tesisat sektörünün 
yurtdışında tanıtımı için faydalı 
olduğunu vurguladı. 6. Dönem 
Denetim Kurulu Üyesi Osman Arı’nın 
Dernek Denetim Kurulu Raporu’nu 
okumasından sonra, 6. Dönem Say-
manı Gürkan Arı, Dernek ve İktisadi 
İşletme Bilanço ve Gelir-Gider Tab-
lolarını aktardı. 6. Dönem Yönetim 
Kurulu’nun ibra edilmesinden sonra 
yapılan oylamada 7. Dönem yöne-
tim ve denetim kurulları belirlendi. 

MTMD 7. Genel Kurulu Gerçekleşti Yönetim Kurulu Asil Üyeler
İbrahim Biner 
Barış Şevketbeyoğlu
Gürkan Arı
Önder Polat
İrfan Çelimli
Murat Suiçmez
Şeref Gençer 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ali Hepsayar
Üzeyir Uludağ
Mehmet Ali Bozyel  
Tayfun Yöndem 
Ayşe Çakıroğlu

Denetim Kurulu Asil Üyeler
Önder Boyalıklı 
Maksut Baltacı
Osman Arı

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Bülent Aydoğdu
Ayşe Begüm Tunç Gökhan Tepe

Onur Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Bilge 
Hüseyin Erdem 
Mürşit Çelikkol İsmet Mura
Ersin Gökbudak

Onur Kurulu Yedek Üyeler
Seçkin Ceran
Cihan Akbulut
Mehmet Uzel

Yeni ANSI / AMCA Standardı 610-
19, hava akımı ölçüm istasyonlarının 
performans karakteristiklerini ve 
hassasiyetini belirlemek için üniform 
test yöntemleri tanımlıyor. 
AMCA (Hava Hareketi ve Kontrolü 
Birliği), ANSI/AMCA Standard 610, 
“Performans Değerlendirme için 
Hava Akışı Ölçüm İstasyonlarını 
Test Etme Laboratuvar Yöntemleri” 
revizyonunu yayınladı. Yeni ANSI/
AMCA Standardı 610-19, çeşitli 
hava debisi ve koşulları altında, 
hava debisi ölçüm istasyonlarının 

performans karakteristiklerini ve 
doğruluğunu belirlemek için tek tip 
test yöntemleri tanımlıyor. Yapılan 
revizyonla terminoloji güncellendi, 
birimler ve semboller, normatif 
referans ANSI/AMCA standartlarına 
uygun hale getirildi. Hesaplamalarda 
veya test sonuçlarının raporlan-
masında herhangi bir değişiklik 
yapılmadı. ANSI / AMCA Standart 
610-19’un maliyeti üyeleri için 45 
USD, üye olmayanlar için ise 90 
USD. Satın alma; AMCA’nın çevrimiçi 
mağazasından yapılabiliyor.

AMCA Hava Akışı Ölçümü Standardı 610 Revize Edildi
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 IIR tarafından dört yılda bir 
düzenlenen Uluslararası Soğutma 
Kongresi’nin (ICR) 25.’si 24-30 
Ağustos 2019 tarihleri arasında 
Kanada’nın Montreal kentinde 
yapılacak. Kongre programı içinde, 
soğutma alanına önemli katkılarda 
bulunan bilim insanlarına verilen IIR 
Bilim Ödülleri sahiplerine takdim 
edilecek. Rekor sayıda başvurunun 
bulunduğu IIR Bilim Ödüllerinin kaza-
nanları şöyle:

IIR Gustav Lorentzen Madalyası
Bu madalya, akademik veya sınai 
araştırmalarda, soğutma alanında 
inovasyon veya teknoloji geliştir-
mede üstün ve orijinal başarıları için 
bir kişiye veriliyor. Bu ödül, araştır-
maları ve yaratıcılığı teşvik ediyor, 
IIR’nin uzmanlık alanlarını yeni 
verilerle güncelliyor. 25. IIR Kong-
resinin Gustav Lorentzen Madalyası; 

adsorpsiyonlu ve absorbsiyonlu ısı 
pompaları, süper akışkan helyumla 
ısı transferi ve yeşil bina enerji 
sistemleri alanlarındaki teknolojiler 
üzerine çalışmalarını sürdüren, B2 
– Soğutucu Ekipmanlar Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Ruzhu Wang’ın 
(Çin) oldu.

IIR Bilim ve Teknoloji Madalyası
Bu madalya, IIR’nin uzmanlık 
alanlarından birinde, bilim ve/veya 
teknolojide uzun bir süre boyunca 
olağanüstü başarılara imza atan 
kişilere veriliyor. 25. IIR Kongresi-
nin Bilim ve Teknoloji Madalyası; 
sebze ve meyvelerin hasat sonrası 
muhafazası ile ilgili biyoloji ve tek-
noloji alanındaki araştırmaları, soğuk 
muhafaza, kontrollü atmosferli 
depolama sistemleri üzerindeki çalış-
maları nedeniyle, C2 - Gıda Bilimleri 
ve Mühendislik Komisyonu Onursal 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) Bilim Ödüllerini Kazananlar 
Belli Oldu

Üyesi Bart Nicolaï’a (Belçika) verildi.

IIR Genç Araştırmacılar Ödülleri
Bu ödüller, genç araştırmacılar 
tarafından IIR’nin yetkinlik alanındaki 
konular hakkında yapılan olağanüstü 
başarılı araştırmalara veriliyor. 

ICR 2019 Genç Araştırmacılar Ödül-
leri kazananları:
Clarence Birdseye Ödülü: Steven 
Duret (Fransa)
Sadi Carnot Ödülü: Zhiwei Ma (Çin) 
& Kai Wang (Çin)
Willis H. Carrier Ödülü: Wei Wu (Çin)
James Harrison Ödülü: Claudia Capo 
(İtalya)
James Joule Ödülü: Pascal Clain 
(Fransa) & Zhenyuan Xu (Çin)
Peter Kapitza Ödülü: Shiran Bao 
(Çin)
Carl von Linde Ödülü: Jingyuan Xu 
(Çin)

F-Gazlar Yönetmeliği Soğutma Sektöründeki Değişime Yön Veriyor

SOSİAD, (Soğutma Sanayi İş 
Adamları Derneği) 4 Ocak 2018 
tarihli ve 30291 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin 
Yönetmelik ile soğutma sektörünün 
uyumlanması gereken değişikliklere 
dikkat çekmeye devam ediyor. 
F-Gaz Yönetmeliği ile ilgili farkında-
lığı artırarak sektörü bilgilendirmek 
amacıyla 27 Eylül 2018’de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde 

“Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera 
Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygula-
maları’’ konulu seminer düzenleyen 
SOSİAD’ın gündeminde konuya iliş-
kin yeni seminer programı bulunu-
yor. SOSİAD, özellikle yönetmelikle 
birlikte; AB üyesi olmayan ülkelerin 
Avrupa Birliği ülkelerine yapacağı 
ihracatta yönetmeliğe göre dikkate 
alması gereken hususlara dikkat 
çekiyor.

F-Gaz Yönetmeliği ile gelen 
kısıtlar
517/2014 sayılı AB Revize Yönet-
meliğinde RAC&HP sektörüne çeşitli 
tarihlerde sınırlamalar ve yasaklar 
getirilmişti. Türkiye’nin uyum süreci 
sonrasından söz konusu yasakların 
tarih farklılığı ile ülkemizde yayın-
lanması planlanan yönetmelikte yer 
alması bekleniyor. AB 517/2014 
revize yönetmeliğindeki yasakları, 
HFC’lerin piyasaya sürülmesine 
ilişkin yasaklar ve kullanım kont-
rollerini kapsıyor. Özellikle 1 Ocak 
2020 tarihinden itibaren; ≥ 2500  
GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) 
değerinde HFC'ler içeren ticari 
soğutucular ve dondurucular, ≥ 
2500 GWP değerinde HFC'ler içeren 
sabit soğutma ekipmanları (-50°C 
sıcaklığa sahip cihazlar hariç), ≥ 
150 GWP değerinde HFC'ler içe-
ren taşınabilir oda iklimlendirme 

ekipmanlarının piyasaya arz yasağı 
bulunuyor. Yine 1 Ocak 2020 
tarihi itibarıyla; 517/2014 sayılı 
AB Yönetmeliğinin 11. Maddesinde 
tanımlandığı şekli ile İklimlendirme 
ve Soğutma sektörüyle ilgili olarak, 
≥ 2500 GWP değerinde işlenmemiş 
F-gazları içeren soğutma ekipman-
larının (≥40 ton CO2 eşdeğeri) 
bakım ve servisi konusunda kontrol 
uygulaması devreye giriyor.



İklimlendirme İhracatı 2019 Yılının İlk Dört Ayında Hem Miktar Hem de Değer 
Bazında Yükseldi

 İklimlendirme sanayi ihracatı, 
2019 yılının Ocak-Nisan döneminde 
hem kg başına ihracatta hem de 
değer bazında yükselişini sürdürdü. 
2018 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 2,7 oranında ihracatını 
artıran iklimlendirme sektörü, kg 
bazında da yüzde 6,7 büyüdü. Sek-
törün Ocak-Nisan 2019 dönem ihra-
catı 1 milyar 465 milyon dolardan 
1 milyar 505 milyon dolara ulaştı. 
Sektör bu dönemde başta Almanya 
olmak üzere İngiltere, İspanya, 
Fransa, Romanya, Polonya, Irak, 
Rusya ve ABD, Mısır ve Hollanda’ya 
olan ihracatını artırdı. İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal, ülke ekonomisinin içinde 
bulunduğu durağanlığa rağmen 
iklimlendirme sektörünün ihracatta 
yükselişini sürdürdüğünü ifade etti. 
Sektörün ihracat potansiyelini mak-
simum seviyede değerlendirebilmek 
için İSİB olarak pazar yelpazesini 

genişletmeyi amaçladıklarını, bu 
nedenle Güney Amerika, Afrika ve 
Uzakdoğu ülkelerini mercek altına 
aldıklarını ifade eden Şanal, 2019 
yılında ihracatı 5 milyar doların 
üzerine çıkarmayı hedeflediklerini 
belirtti. İSİB’in bu sene özellikle 
sektörel ticari heyet organizasyon-
ları ile yeni pazarlara kapı açacağını 
söyleyen Şanal, “Geçen sene Şili, 
Arjantin, Tanzanya ile başlayan 
sektörel ticari heyet organizasyon-
larımız, bu sene de artarak devam 
edecek. Yılın ilk aylarında Mısır, 
Kolombiya-Peru ve Polonya’ya ticari 
heyet organizasyonları düzenledik. 
Bu organizasyonların sektörümüz 
ihracatına olumlu yansıyacağını 
düşünüyoruz. Gittiğimiz ülkelerde 
sadece ürün tanıtımı değil Türk 
iklimlendirme sektörü ve Türkiye 
hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyo-
ruz. B2B görüşmeleri ile daha kalıcı 
ilişkiler kurma imkânı elde ediyoruz. 
İhracatçımız daha fazla pazarlara 

ulaşmak istiyor. Biz de İSİB olarak 
ihracatçımıza kılavuz olmak ve onla-
rın hedef ve istekleri doğrultusunda 
hareket ederek sektör ihracat 
çıtamızı her geçen sene daha da 
yukarıya taşıyoruz” dedi. Şanal sek-
tör ithalat rakamlarında, gerileme 
yaşandığına da dikkat çekerek, 
ihracat/ithalat makasını daraltmayı, 
ihracat fazlası veren bir sektör 
olmayı amaçladıklarını vurguladı. 
Sektörün 2019 Ocak-Mart dönem 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 97,4 olarak gerçekleşirken, 
ithalat geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 22 oranında geriledi.
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Eurovent, VRF Sertifikasyon Programına Yüksek Ortam Sıcaklık 
Koşullarının Eklenmesini Kabul Etti

Eurovent Ortadoğu üyeleri ve VRF 
sertifikasyon programının katılım-
cıları ile yapılan bir müzakerenin 
ardından, Eurovent Certita Certifi-
cation, değişken soğutucu akışkan 
akış sistemleri için sertifikasyon 
programına yüksek ortam sıcaklığı 
koşullarının eklenmesini kabul etti. 
Orta Doğu pazarı için özel olarak 
tasarlanan ürünler artık, sıcak 
veya çok sıcak iklim ortamlarında 
performanslarını sergilemek için 

sertifikalandırılabilir. Bağımsız bir 
üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu 
ve Eurovent Middle East’in Sorumlu 
Üyesi olan Eurovent Certita Certi-
fication (ECC), dünyaca tanınmış 

“Eurovent Sertifikalı Performans” 
etiketinin arkasında duruyor. ECC; 
ısıtma, havalandırma, iklimlendirme 
ve soğutma alanındaki 25 yılı aşkın 
uzmanlığı ile 40’tan fazla program 
ve 400’den fazla sertifikalı üretici 
ile performans sertifikasyonunda 
standartları belirliyor. Değiştirilmiş 
VRF sertifikasyon programı ISO 
15042'ye göre sertifikalandırılıyor 
ve aşağıdaki koşulları sağlayan 
birimleri barındırıyor:

-50 veya 60 Hz'de 100kW'a kadar 
dış ünite kapasitesi

-8 iç üniteye kadar (kanallı yatay, 

kaset, duvar tipi, tavan tipi)
Tüm birimler T1 (35 °C), T3 (46 °C) 
ve T4'te (48 °C) test edilecek ve 
52 °C’de çalışabilirlik testine tabi 
tutulacak.
Eurovent Middle East Genel Müdürü 
Markus Lattner, “Bu program 
bölge için özel olarak geliştiril-
miştir. Bölgesel bir dernek olarak, 
Ortadoğu’nun uluslararası görünür-
lüğünü ve bizim ve ekipmanlarımızın 
çalıştığı sert çevre anlayışını artır-
mamız bizim için önemlidir. Yüksek 
ortam koşullarının eklenmesiyle, bu 
program, bölgeye özgü testlere 
dayanarak ürün performanslarını 
değerlendirmek için pazara mükem-
mel bir araç sunmaktadır. Kuveyt’in 
daha yüksek gereksinimlerini bile 
barındırıyor.”
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Erken yaşta kaybettiğimiz, sektö-
rümüzün değerlerinden merhum 
Hakan Altepe’ye ithaf edilen MTMD 
Çalıştayı 11-12 Mayıs 2019 tarih-
lerinde, ATC (Air Trade Centre) 
firmasının sponsorluğunda Village 
Park Country Hotel’de gerçekleşti. 
Bu yıl 12.’si düzenlenen geleneksel 
MTMD Çalıştayı’nın konusu “İşlet-
melerde Zor Zaman Yönetimi” oldu. 
MTMD 6. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Çelimli’nin açılış 
konuşmasıyla başlayan çalıştay, 
Hakan Altepe anısına yapılan kısa 
film ile devam etti. Daha sonra 
ekonomist Dr. Can Gürlesel, Alarko 
Holding Genel Koordinatörü Ayhan 
Yavrucu, Yönetim Danışmanı 
Levent Taşkın birer konuşma 
yaptılar. Yapılan konuşmalarda ele 
alınan konular özet olarak şunlar 
oldu: Ekonomist Dr. Can Gürlesel 
yaptığı sunumda dünyada ve 
Türkiye’deki ekonomik durumu 
karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. 
Son ekonomik gelişmelere sebep 
olan etkenleri ve coğrafyamızdaki 
gelecekte neler beklendiğini anlattı. 
ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın 
stratejileri doğrultusunda USD ve 
EUR piyasalarındaki durumu değer-
lendirdi. Yeni ekonomi programı 
hakkında görüş ve beklentilerini de 
açıklayan Gürlesel, Türk ekonomisi-
nin ekonomik dengelemedeki yeri, 

MTMD Hakan Altepe 12. Çalıştayı Düzenlendi

mali disiplin, finansal istikrar ve risk 
konularına vurgu yaptı. İnşaat sek-
törünün durumu hakkında rakamsal 
veriler ve olasılık senaryolarından 
bahsederek sunumunu tamamladı. 
Alarko Holding Genel Koordinatörü 
Ayhan Yavrucu sektördeki tecrü-
belerini aktardığı konuşmasında, 
şirketlerin bu zor dönemlerde 
yapması gerekenleri ve büyüme 
hedefindeki Türk ekonomisi için 
görüşlerini paylaştı. Yavrucu, zor 
dönemlerden birçok kez geçmiş 
bir üst düzey yönetici olarak geniş 
bir perspektiften değerlendirmeler 
yaptı, tavsiyelerini ve öngörülerini 
paylaştı. Yönetim Danışmanı Levent 
Taşkın ise yönetimsel olarak deği-

şimin ve gelişimin öneminden söz 
ederek başladığı konuşmasında 
mücadeleyi sürdürmenin, hızlı ve 
esnek olabilmenin, son teknoloji 
ve yeni metotları kullanabilmenin 
ve trendleri takip etmenin değe-
rini vurguladı. Liderlik kavramı ve 
liderlik stilleri konuşmanın bir diğer 
önemli başlığı idi. Taşkın’a göre kriz 
dönemlerinde öne çıkan bir başka 
konu da şirketin iletişim ve rapor-
lama konusuydu. Etkili raporlama ile 
şirketin çizeceği rotayı ve çözüm 
üretme becerilerinin artacağını 
vurgulayan Taşkın, yurtdışı yönetim 
deneyimlerinden örneklerle iletişim, 
liderlik ve kriz yönetimi konusunda 
ışık tuttu. Birinci gün programının 
sunumlarının ardından yapılan soru-
cevap bölümlerinde konuşmacılar 
konuklardan gelen soruları yanıtladı. 
Birinci günün son oturumu, yapılan 
sunumlar çerçevesinde konukların 
da görüşlerini paylaştıkları interaktif 
bir oturum olarak gerçekleşti.
İkinci günde ise katılımcılar, içinde 
bulunulan zor zamana ilişkin tes-
pitlerini ve çıkış yolları hakkında 
çözüm önerilerini dile getirdi. Bu 
çözümlerde yurtdışı pazarı, birlikte 
hareket etmenin önemi, ilkeli olmak, 
sözleşme şartlarının iyileştirilmesi 
ve yaşanan sorunların yatırımcı ve 
ana yüklenicilere anlatılması konu-
ları ön plana çıktı.
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Dünyanın dört bir yanından sanayi 
sendikaları ve meslek kuruluşları 26 
Haziran’ı Dünya Soğutma Günü ola-
rak ilan etmek için bir araya geldi. 
Amaç, insanlığın iyiliği için soğutma, 
iklimlendirme ve ısı pompalarının 
önemli rolünün altını çizerek sektö-
rün gelişimini teşvik etmek. 
Dünya Soğutma Günü’nün, HVACR 
organizasyonları ve profesyonelleri 
ile soğutma, iklimlendirme ve ısı 

pompaları endüstrisi ve teknoloji-
sinin, modern yaşam ve toplumda 
oynadığı önemli rolün farkındalığını 
artırmanın bir aracı olarak hizmet 
etmesi öngörülüyor. Dünyanın her 
yerinde bir dizi etkinlik düzenlene-
cek. ABD, Hindistan, Pakistan, Fili-
pinlik, Tayland, Avustralya, Afrika, 
Orta Doğu ve Avrupa’daki der-
nekler, Dünya Soğutma Günü’nün 
kabulü için destek verdi. Dünya 

26 Haziran, Dünya Soğutma Günü Olarak Kabul Edildi

Soğutma Günü halkın bilinçlendiril-
mesine yardımcı olmak için bir fırsat 
olacak.

Evrenin Enerjisi Sabit, Entropisi Maksimuma Koşuyor

TÜDER’in (İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Öğretim Üyeleri Derneği) 
seminer dizisinin dördüncüsü, 3 
Mayıs 2019 Cuma günü, İTÜ Makine 
Fakültesi Gümüşsuyu Kampüsü Mavi 
Salon’da yapıldı.
Prof .  Dr .  Seyhan Uygur 
Onbaşıoğlu’nun “Zaman İçinde 
Termodinamik/Termodinamik İçinde 
Zaman” Seminerinde, İkinci Yasa, 
Mühendislik Yaklaşımı’nın ötesinde, 
temelindeki “zaman” kavramının 
etkisi açısından değerlendirildi. 
Onbaşıoğlu sunumuna, hayatın 
özünü açıklayan termodinamik 
ve zamanın, insanlık tarihindeki 
etkileşimli gelişimini; saatin icadı 
ve gelişim sürecini özetleyerek 
başladı. Lewis Mumford’un “Modern 
endüstriyel çağın kilit noktası, buhar 
makinası değil saattir” sözünü 
anımsattıktan sonra, buhar maki-
nasının gelişim sürecinde önemli 
kilometre taşları sayılabilecek 
kişiler ve olgular üzerinde durdu. 
Prof. Dr. Onbaşıoğlu, termodinamik 
ve zaman ilişkisi hakkında özetle 
şunları söyledi: “Termodinamik, 
insan aklının anlayış ve kavram deği-
şikliklerinin yolculuğudur. 1798’de 
Benjamin Thompson’un Kraliyet 
Bilimler Akademisi’ne, ‘ısının işe 
eşdeğerliliği’ konusunda sunmuş 
olduğu makale ile başlayan, 20 
yüzyılın şafağında doruğa ulaşan 

bu yolculuk, biyoloji, 
genetik, evrenbilim 
ve kuantum fiziği 
alanlarında alınan 
yollarla bir l ikte, 
kabuk değiştirmeyi 
sürdürmektedir. 
Termodinamikte; 
en verimli enerji 
dönüşümünü gerçek-
leştirme biçimindeki 
mühendislik amacın-
dan, termodinamik 
dengede olmama 
durumundan kaynaklanan dissipatif 
yapılara ve evrenin oluşumuna 
kadar geniş bir ölçekte karşılaşılan 
“zaman” kavramı; bu alanın en fazla 
konuşulan konusu olan ‘İkinci Yasa’ 
ile iç içedir. Bu nedenle, Termodina-
miğin serüveni, zaman algısının psi-
kiyatride (Freud/Psikoanalize Giriş, 
1915-17), felsefede (Heidegger/
Varlık ve Zaman, 1927) ve edebi-
yatta (Proust/Kayıp Zamanın İzinde, 
1913) da değişmesi üzerinde etkili 
olmuştur. Yirminci yüzyılın şafağın-
dan hemen önce, Termodinamik ile 
açılan çığır (Maxwell, Gibbs, Bolt-
zman, …), yirminci yüzyıl boyunca 
bakış açısını değiştirirken; yirminci 
birinci yüzyılda, teorik fizikteki 
gelişmelerin İkinci Yasa’yı sorgula-
yabileceği tartışılmaya başlanmıştır. 
Biz bu sunumda, İkinci Yasa’yı, 

mühendislik yaklaşımının ötesinde, 
temelindeki ‘zaman’ kavramının 
etkisi açısından ele alıyoruz.”
Sadi Carnot, Benjamin Thompson, 
Thomas Young, Faraday, Clausius, 
Kelvin, James Clerk Maxwell, 
Arthur Stanley Eddington, Ilya 
Prigogine’den Sean Carroll, Step-
han Hawking ve Thomas Hertog’a 
zaman, evren, düzensizlik, dönüşüm 
kavramları üzerinde bir vizyon turu 
olarak ifade edilebilecek seminer, 
Lucretius’un “Evrenin Yapısı” şiirin-
den bir bölüm ile tamamladı:

“Olmuş olanın oluşanın ve olacak olanın
Demek kimse algılayamaz zamanı varlıkların
Devinimden ve durağanlığından ayrı tutunca”

Sunumu izlemek için: https://youtu.
be/iQdNnqJPu2U 
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HABERLER  

Eurovent Derneği 62. yıllık Olağan 
Genel Kurul toplantısı, 24 Mayıs 
2019 tarihinde, Portekiz’in Braga 
kentinde yapıldı. EFRIARC’ın (Porte-
kiz Soğutma ve Klima Mühendisleri 
Birliği) ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 
Genel Kurul öncesi, 23 Mayıs Per-
şembe günü Eurovent Kurulu ve 
Komisyon toplantıları yapıldı. Genel 
Kurul’da Naci Şahin, ikinci dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi 
ve dernek için önemli bir adım atıla-
rak yeni bir üyelik yapısı kabul edildi. 
Naci Şahin’e, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili seçilen Luca Binaghi (Sabiana, 
İtalya) destek verecek. Yönetim 
Kurulu üyeleri arasına birçok yeni 
isim katıldı. Yeni Yönetim Kurulu 
üyeleri, şu isimlerden oluşuyor: 
(alfabetik sırayla)
David Jacobs (Belçika)
Eric Jasikas (Fransa)
Henk Kranenberg (Hollanda)

Karen Anne Mølgaard Sibbernsen 
(Novenco, Danimarka)
Mika Halttunen (Finlandiya)
Mikael Börjesson (İsveç)
Pedro José Pereira Sousa Lapa 
(Portekiz)
Raul Corredera Häner (İspanya)
Torsten Sondergaard (Germany/
İsveç)
Uwe Sigloch (Almanya)
Eurovent’in uzun vadeli sürdürü-
lebilirliğini sağlayacak yeni üyelik 
yapısı, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe 
girecek. Bu yenilikle birlikte, her 
üretici derneğin “Yöndeş Üye”si 
(Corresponding Member) olabilecek 
ve halihazırda “Bağlı Üreticiler”in 
alamadığı bazı özel avantajları elde 
edebilecek. Bu konuda önümüzdeki 
haftalarda ayrıntılı bilgi verilecek 
ve üye ülkelerde özel bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecek. Eurovent 
Başkanı olarak yeniden seçilen 

Naci Şahin, Genel Kurul’un ardından 
şunları söyledi: “Bugün Eurovent 
Derneği için tarihi bir gün ve der-
neğimizin daha da gelişmesinde 
atılacak önemli bir adım. Uzun bir 
evrim sürecinden sonra, burada 
Braga’da yeni bir üyelik yapısını 
onayladık. Yönetim Kurulumuzu 
genişlettik, yeniledik ve çeşitlen-
dirdik. Avrupa HVACR endüstrisinin 
Birliğini ve sesini uluslararası ölçekte 
güçlendirmede kararlı adımlar attık. 
Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte, 
küresel ortaklıkları güçlendirirken, 
Avrupa endüstri ideallerimizi temsil 
etmekte sabırsızlanıyorum.” Gelecek 
Genel Kurul, Eurovent’in Alman Üye 
Derneği VDMA’nın ev sahipliğinde, 
27- 29 Mayıs 2020 tarihleri   arasında 
Hamburg’ta yapılacak.

Eurovent Derneği Braga'da Gelecek için Rotasını Belirledi

5. Uluslararası Deprem Mühendisliği 
ve Sismoloji Konferansı’na (5ICEES) 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
ev sahipliği yapıyor. Konferans 
8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

5. ICEES Uluslararası Deprem Mühendisliği ve 
Sismoloji Konferansı Ekim Ayında Yapılacak

Ulus Yapı’nın kurumsal üyesi olduğu 
Türkiye Deprem Mühendisliği Der-
neği (TDMD) tarafından düzenlenen 
Konferansın bildirileri 1 Ağustos 
2019 tarihinde kesinleşmiş olacak. 
Erken kayıt indirimi ise 1 Eylül 2019 
tarihine kadar devam edecek.



1-3 NİSAN 2020, İSTANBUL

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için 
Esnek HVAC Çözümleri”

XIV. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Sempozyumu, 

İstanbul

www.ttmd.org.tr

symposium.ttmd.org.tr

Önemli Tarihler

Özet Teslimi   

15 Ocak 2020

Özet Kabul Bildirimi   

22 Ocak 2020

Tam Metin Teslimi   

15 Şubat 2020

Tam Metin Kabul Bildirimi    

02 Mart 2020

Marriott Hotel Asia
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Hannover Messe ve ISK Sodex 
Fuarı birlikteliği nasıl doğdu 
anlatabilir misiniz?

 Deutsche Messe olarak 
Almanya dışında yürüttüğümüz 
faaliyetlerde Türkiye her zaman 
önemli bir yere sahip olmuş ve 
şirketin en çok yatırım yaptığı 
ülkeler arasında yer almıştır. 
Küresel gücümüzü Türkiye’ye 
taşıdığımız 1996 yılından beri bu 
ülkede düzenlediğimiz fuarları iş 
ortaklarımızla birlikte 18’e çıkar-
dık. Deutsche Messe’nin Türkiye 
iştiraki Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık’la olan birlikteliğimiz 
2012 yılında başladı. Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık, Deutsche 
Messe AG'nin Türkiye ofisi olan 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık'ın 
en önemli iştiraklarından biridir. 

Isıtma, Soğutma, Klima, Hava-
landırma, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Arıtma, Yangın ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri Fuarı ile sektö-
ründe dünyanın öncü kurumları 
arasında yer alan Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık; ISK-
SODEX Istanbul, SODEX Ankara, 
teskon+SODEX, Pool Expo 
Fuarları’nın organizasyonundan 
ve satışından sorumludur.

Sektörel derneklerin Fuar için 
önemine değinebilir misiniz?

Fuarcılık sektöründe en önemli 
başarı kriterleri ülke ekonomisine 
ve sektöre kazandırdığı katma 
değerdir. Bu da ülke ekonomisini 
ve sektörün ihtiyaçlarına ne 
düzeyde cevap verebildiğinizle 
ilgilidir. Hannover Messe Sodeks 

Fuarcılık olarak hayata geçir-
diğimiz tüm yenilikleri ki buna 
fuar tarihleri de dahil, her zaman  
için sektörün talep ve beklen-
tilerine göre şekillendiriyoruz. 
Sektörün talep ve önerileri 
doğrultusunda da ihtiyaç duyulan 
adımları atıyoruz. Sektörel der-
neklerimiz fuarlarımızın olmazsa 
olmazları arasındadır. ISK-SODEX’i 
Türkiye iklimlendirme sektörünün 
en önemli vakıf ve dernekleri  
olan ISKAV, DOSIDER, İSKİD, 
İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, 
ESSİAD, MTMD ve KBSB’ nin eş 
organizatörlüğü ve desteğiyle 
düzenliyoruz. 

Türkiye’nin HVAC-R sektöründe 
en büyük fuarını düzenlemek ne 
gibi zorluklara sahip ve bunları 
aşmak için neler planlıyorsunuz?

Deutsche Messe olarak 72 yıla 
yakın bilgi ve tecrübeye sahibiz 
ve dünya çapında 100’ü aşkın 
ülkede sektörel ihtisas fuarları 
düzenliyoruz. Uluslararası alanda 
sektörün lider fuarı konumunda 
bulunan ISK-SODEX’i organize 
ederken Deutsche Messe’nin 
bu gücünden faydalanıyoruz. 
ISK-SODEX Türkiye’nin iklimlen-
dirme sektöründeki potansiyeli 
göz önüne alındığında çok daha 
önemli bir organizasyon haline 
geliyor. Türkiye gibi üretim konu-
sunda başarılı bir ülkede Avrasya 
Bölgesi’nin en büyük iklimlen-
dirme fuarı olan ISK-SODEX’in 
organizatörlüğünü yapmak özveri 
isteyen bir iş. Fuar, ihracat odaklı 
üretimle her yıl yeni rekorlar 
kıran Türkiye’nin iklimlendirme 
sektörünü temsil ediyor. Türkiye, 
Asya ve Avrupa kıtaları arasında 
köprü görevi gören bir ülke ve 
stratejik konumuyla uluslararası 
firmaların kolayca bir araya gele-
bildiği önemli bir buluşma noktası. 

RÖPORTAJ

“Sergilenecek Zenginleştirilmiş Ürün Yelpazesi ile 
Ziyaretçilerimize Her Zamankinden Çok Daha Farklı ve 
Güçlü Bir Deneyim Yaşatacağız”

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel:

ISK-SODEX ISTANBUL 2019 Fuarı 02-05 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. İlki 1997 yılında organize 
edilen ISK SODEX, yine uluslararası büyük bir etkinliğe ev sahipliği 
yapacak.  Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, geçmişten bugüne fuar sürecini, sektör için taşıdığı önemi ve 
bu yılki etkinlik hakkındaki çalışmaları, okurlarımız için özetledi…
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Genç nüfusu, sürekli gelişen 
imalat sanayii ve artan ekonomik 
hedefleri ve coğrafi konumuyla 
önemli bir potansiyele sahip. Tüm 
bunları üst üste koyduğumuzda, 
Türkiye iklimlendirme sektörü ISK-
SODEX fuarı için oldukça elverişli 
bir ortam sağlıyor. 

ISK SODEX 2019 Fuarı ile ilgili 
son durum hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

ISK-SODEX bu yıl 2-5 Ekim 2019 
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlene-
cek. Yeni tarihlerimizde, sergi-
lenecek zenginleştirilmiş ürün 
yelpazesi ile ziyaretçilerimize her 
zamankinden çok daha farklı ve 
güçlü bir deneyim yaşatacağız. 
Isıtma, Soğutma, Klima, Hava-
landırma, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Arıtma, Yangın ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri gibi oldukça 
geniş bir yelpazeden katılımcı-
larımız olacak. Fuar sürecinde 
destekleyici programlar yürü-
tecek; katılımcı ve ziyaretçilere 
tanışma, iş bağlantıları kurma, 
bilgi ve deneyim paylaşımı konu-
sunda yeni imkânlar sunacağız. 
Fuar kapsamında Türkiye’nin 
en iyi kombi ustasını aradığımız 
ISK-SODEX Ustalar Ligi, ISKAV 
ile birlikte düzenlediğimiz İlk 
ve Orta Öğretim öğrencilerine 
yönelik Resim Yarışmamız ve katı-
lımcılarımızın ürün ve hizmetleri 
hakkında sunum yapabilecekleri 
Forum Alanı da yer alacak. Alanla-
rımızın büyük bir kısmının satıldığı 
fuarımızda Almanya, Çin, Fransa, 
Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney 
Kore ve Tayland, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, 
Rusya, Yunanistan, Amerika Birle-
şik Devletleri, Japonya gibi ülke-
lerden de katılımcılar yer alıyor.

Katılımcı anketleri bir sonraki 
organizasyon için ne derecede 
dikkate alınıyor?

Katılımcı firmalarımızın görüşleri 
bizim için çok değerli, üstlendi-
ğimiz tüm fuarları bu görüş ve 

değerlendirmelere göre yenili-
yoruz. Yine benzer bir şekilde 
Avrasya Bölgesi’nin önde gelen 
uluslararası 6 sanayi fuarını WIN 
EURASIA çatısı altında düzenleme 
kararımızda yine katılımcı firma-
larımızdan aldığımız geri dönüşler 
belirleyiciydi.

Fuar alanlarında iç hava kalitesi 
ölçümü yapıldı mı hiç bugüne 
kadar?

Fuar alanlarındaki iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarının, belli 
bir standartta sahip olması çok 
önemlidir. Fuarlarımızda sadece 
hava kalitesi değil, tüm riskli 
alanlarda uluslararası standartlara 
dikkat ediyor, gerekli önlemleri 
alıyoruz. Güvenliğin ve konforun 
hem katılımcımızı hem de ziyaret-
çimizi memnun edecek düzeyde 
olması için özen gösteriyoruz.

Fuara Üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden öğrencilerin 
katılım durumunu ölçtünüz mü?  
Öğrencilerin katılım seviyesini 
arttırmaya yönelik bir planınız 
var mı?

Üniversite-sanayi işbirliklerinin 
geliştirilmesi sektörün geleceği 
için büyük önem arz ediyor. ISK-
SODEX’in organizasyon sürecinde 
üniversitelerin ilgili bölümleriyle 
de işbirlikleri geliştiriyoruz. Biz 
fuarları sadece ticari merkezler 
olarak değil aynı zamanda bilgi 
ve tecrübelerin paylaşıldığı alanlar 
olarak görüyor, fuar kapsamında 
düzenlediğimiz forum, panel ve 
çeşitli etkinlikler alanında uzman 
akademisyenleri konuşmacı olarak 
davet ediyoruz. Üniversite öğren-
cilerinin bu alanlardan faydalanma-
ları bizim için çok önemli. Öğren-
ciler fuarımıza staj imkanı bulma 
kaygısı ile değil, kendi projelerini 
sunmak için gelsinler istiyoruz. Bu 
anlamda üniversiteler ile çok ciddi 
iş birlikleri ve tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirerek bir kaç yıl sonra 
sektörün çalışanları olabilecek 
değerli bir kitleye olabildiğince çok 
ulaşmaya çalışıyoruz. 

Fuara yabancı katılımının yıllar 
boyunca değişimi hangi yönde ve 
bunu nasıl yorumluyorsunuz?

ISK-SODEX hem katılımcı hem 
ziyaretçi tarafında uluslararası 
potansiyeli en yüksek fuarlardan 
biri. İstatistiklere baktığımızda 
fuarımıza katılan yabancı firma 
sayısının her Fuar döneminde artış 
eğiliminde olduğunu görüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl 43 ülkeden 220 
uluslararası katılımcı, 105 ülkeden 
84 bin 936 sektör profesyoneli 
fuarımızı ziyaret etti. 2018 
yılında düzenlediğimiz fuarın 
yabancı sayısında geçmiş yıllara 
göre yüzde 14 artış sağlandı. 
Tüm ekonomiler gibi Türkiye eko-
nomisi de uluslararası politikalar-
dan doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileniyor. Fuarcılık sektörünü 
de doğrudan etkileyen bu geliş-
melerde önemli olan süreci iyi bir 
şekilde analiz etmek ve bu süreci 
sizin nasıl yönettiğinizdir.

Fuarda hangi bilişim teknolojileri 
kullanıyorsunuz?

Fuarlarımızda katılımcı ve ziyaret-
çilerimize zaman ve performans 
açısından verimli bir fuar deneyimi 
yaşatmayı amaçlayan bilişim tek-
nolojileri sunuyoruz.  Bunlardan 
en önemlisi “Mobile Application 
with Indoor Navigation” uygu-
lamamız. Birçok ödüle de layık 
görülen bu uygulama 2018 Fuarı 
esnasında Apple Store'da en çok 
indirilen iş uygulamaları arasında 
3. sıraya kadar yükselmişti.  Fuar 
alanında çatılara yerleştirilen 600 
adet beacon ile müşterilerimizin 
cep telefonundaki bluetooth 
sinyallerini yakalayarak gerçekleş-
tirilen çalışmanın en önemli kısmı 
müşterilerin konumunu kapalı 
alanda dahi tayin edebilmek. 
Uygulama sayesinde ziyaretçi ve 
katılımcılarımız diledikleri stant-
lara, konferans salonlarına ya da 
ortak alanlara rota çizip kolayca 
ulaşabiliyor. Katılımcı firmalarımız 
ise bu uygulama sayesinde direkt 
hedef kitle odaklı, eşsiz bir reklam 
verme platformuna sahip oluyor.  
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İZLENİM

REHVA hakkında
1960’lı yılların başında Avrupa gene-
linde bina hizmetleri alanında çalışan 
kişi ve profesyonel kurumlar HVAC+R 
alanında bir dayanışma platformu 
oluşturma görevini üstlenebilecek 
bir dernek kurma gereksiniminden 
bahsetmeye başladılar. Söz konusu 
oluşumun ilk adımı 27 Eylül 1963 tari-
hinde Hollanda’nın Lahey kentinde 
yapılan bir toplantıda atıldı.  Toplan-
tıya katılanlar 9 Avrupa ülkesinden 
(Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, 
Birleşik Krallık, İtalya, Norveç, İsviçre 
ve İsveç) gelen teknik derneklerin 
temsilcileriydi.  REHVA (Represen-
tatives of European Heating and 
Ventilation Associations) isminin 
kabul edilmesi ve böylelikle kurulu-
şun resmiyet kazanması için 1964’te 
Birleşik Krallık’ta düzenlenen ikinci 
toplantıyı beklemek gerekiyordu.  
REHVA logosu da aynı yıl oluşturuldu.  
İlk REHVA semineri 1973 yılında 
İngiltere’nin Bath kentinde topluluğu 
oluşturan 9 üye ülkedeki HVAC 
eğitimi üzerine düzenlendi. 70’li 
yılların sonuna doğru REHVA çeşitli 
ödül mekanizmaları da oluşturmaya 
başladı.  Bunlardan en önemlisi olan 
REHVA Altın Madalyası 2001 yılında 
HVAC alanında yürüttüğü eşsiz aka-
demik ve teknik çalışmalar nedeniyle 
İsviçreli Profesör Ole Fanger’e verildi.  
REHVA üyeleri arasındaki teknik 
dayanışmayı arttırmak amacıyla 

ilk komite çalışmasını 1981 yılında 
başlattı.  Teknik Program Komitesi 
HVAC alanındaki akademik çalışmaları 
izlemeye ve raporlamaya başladı.  Söz 

konusu komite halen REHVA’nın diğer 
komiteleri arasında amiral gemisi 
olma özelliğini taşıyan Teknoloji ve 
Araştırma Komitesi’nin selefiydi.  
80’li yıllar aynı zamanda REHVA 
Sözlüğü çalışmasının da başlatıldığı 
yıllardı.  Buradaki amaç, üye ülkeler 
arasındaki teknik paylaşımın arttırı-
labilmesi için terimlere dair ortak bir 
anlayışın ve dil platformunun oluş-
turulmasıydı.  1982’de yayınlanan ilk 
REHVA Sözlüğü 10 dilde hizmet vere-
cek şekilde hazırlanmıştı.  1996’daki 
ikinci basımda sözlük 12.000 HVAC 
terimi içeriyordu ve dil sayısı 12’ye 
çıkmıştı.               
REHVA’nın bilginin dağılması ama-
cıyla oluşturduğu araçlardan biri de 
1990’lardan beri yılda ortalama 4 
kez basılan REHVA Dergisi’dir. REHVA 
Dergisi’ne REHVA sitesinden ücretsiz 

REHVA 2019 Yıllık Toplantısı ve 
Clima2019 Kongresinden İzlenimler



MAYIS - HAZİRAN 2019      TTMD DERGİSİ 27

üyeleri Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Tuba 
Bingöl Altıok, Dr. Murat Çakan, Dr. Ece 
Kalaycıoğlu, Dr. Neşe Ganiç ve TTMD 
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar 
temsil ettiler.  
27 üye ulusal derneğin katıldığı ve 
iki gün süren yıllık buluşmada her 
sene olduğu gibi Yayın ve Pazarlama 
Komitesi, Eğitim Komitesi, Dış İlişkiler 
Komitesi, Ödül Komitesi ve Teknoloji 
ve Araştırma Komitesi ayrı ayrı 
toplandı ve geçen seneden bu yana 
yapılanlar ve gelecekte yapılması 
planlananlar tartışıldı.
Teknoloji ve Araştırma Komitesi çatısı 
altında Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy ve Prof. Dr. Zerrin Yılmaz 
önderliğinde hazırlanan “nZEB Design 
Strategies for Residential Buildings 
in Mediterranean Regions” başlıklı 
Guide Book (No: 28) e-kitap formunda 
REHVA tarafından yayınlandı.                    
TTMD Yayın ve Pazarlama Komitesi 

toplantısında REHVA Rehber Kitaplar-
dan bazılarının Türkçeye ve REHVA’ya 
üye olmasa da geniş bir kullanıcı 
kitlesine sahip çevre ülkelerin dille-
rine kazandırılması yolunda adımlar 
atabileceğini beyan etti.  REHVA GB 
no:24’ün (Fire Safety in Buildings) 
çevirisi çok yakın bir zamanda TTMD 
Yayınlarından yayınlanacak.  
Toplantılarda konuşulan konulardan 
bir başkasını REHVA’ya üye ülke 
derneklerinin geliştirdiği eğitim prog-
ramlarının içeriklerinin ve çıktılarının 
diğer derneklerle paylaşılması oluş-
turdu. İspanya (ATECYR)ve Portekiz 
(OEP) derneklerinin kendi etki alanları 
içinde saydıkları Latin Amerika’da 
REHVA etkinliklerini ve eğitim malze-
melerini tanıtacağından yola çıkarak 
TTMD’nin de kendi etki alanını Doğu 
Akdeniz, Ortadoğu, Türki Cumhuriyet-
ler ve Balkan ülkelerine yaymak üzere 
çalışması kararlaştırıldı.  

olarak erişmek mümkün.  
1999 yılı REHVA’nın Avrupa Birliği 
araştırma projeleri alanında kendini 
ilk kez gösterdiği yıldır.  Söz konusu 
projelerde amaç; üretilen teknik 
bilgiyi yaymak, federasyonun görü-
nürlüğünü arttırmak ve kurumun 
finansal ihtiyaçlarına katkı sağlamaktı.   
REHVA 1990’lı yılların başından 
itibaren AB’ye üye ülkelerdeki bina 
kodlarının birbirlerine uyumlu hale 
getirilmesi ve standardizasyonu için 
çalışmaya başlamıştı.  Federasyonun 
2002 yılında merkezini Brüksel’e 
taşıması bu alanlarda AB nezdinde 
yapılan çalışmaların hızla artmasını 
sağladı ve REHVA’nın görünürlüğü 
de arttı.  Bina Enerji Performansı 
Yönetmeliğinin (EPBD) aynı yıl Birlik 
tarafından yayınlanmasının ardından 
REHVA bu konuda ciddi ve güvenilir 
bir “danışma” merkezi haline geldi.  
2002 REHVA’nın rehber kitap serisinin 
(REHVA Guide Books) ilk kitabının 
(Yerdeğiştirmeli Havalandırma) da 
yayınladığı sene oldu.  Halton ve Swe-
gon gibi bu alanda önder iki endüstri-
yel kuruluşun rehber kitabın yazılması 
sırasında REHVA ile yaptığı işbirliği 
ileriki yıllarda REHVA Destekleyenler 
Programının oluşmasını sağladı.
Yıllar içerisinde REHVA daha pek çok 
faydalı çalışmaya imza attı.  Bunlar 
arasında her biri alanında uzmanlar 
tarafından yönetilen ve en az üç üye 
ülke temsilcisinden oluşan, farklı 
teknik konulara eğilen Çalışma 
Gruplarının (Task Force) kurulması, 
öğrenci yarışmalarının düzenlenmesi, 
CLIMA konferanslarının üç yılda bir 
gerçekleştirilmesi ve ulusal konferans-
larda atölye çalışmalarının yapılması 
sayılabilir.  
Bugüne gelindiğinde REHVA, federas-
yonu içinde TTMD’nin de bulunduğu 
27 üye ülke derneğini, ve dolayısıyla 
söz konusu bu derneklere üye 
120.000’den fazla meslek insanını 
çatısı altında barındırmakta ve temsil 
etmektedir. 

REHVA Yıllık Toplantısı 2019      
TTMD’nin de üyeleri arasında bulun-
duğu Avrupa HVAC+R Dernekleri 
Birliği REHVA’nın olağan yıllık genel 
kurul toplantısı 24-26 Mayıs tarihleri 
arasında Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te yapıldı. Toplantılarda 
TTMD’yi Dış İlişkiler Komisyonu 
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İZLENİM

Cold Climate
REHVA’ya üye 27 ülkenin görece geniş 
bir alana yayılmış olması ve farklı 
iklim bölgelerinde bulunmaları meka-
nik tesisat çözümlerinde doğal olarak 
farklılıkların olması anlamına geliyor. 
Söz konusu farklı stratejileri geliştiren 
ülkeler yıllar içerisinde REHVA’da 
gruplar oluşturdular.  Bunlardan ilki 
İskandinav (SCANVAC) ülkelerinin 
yarattıkları COLD CLIMATE Grubudur 
ve söz konusu grup 1994’ten bu 
yana ortalama 3 senede bir Soğuk 
İklim Mekanik Tesisat Çözümlerine 
yönelik konferanslar düzenlemektedir. 
Bugüne kadar 9 konferans düzen-
lenmiştir.  Bundan sonraki ilk Cold 
Climate Konferansı 2021 yılının mart 
ayında Estonya’nın başkenti Tallinn’de 
yapılacaktır.  Daha fazla bilgi için 
http://www.cchvac2018.se/tallinn.
pdf adresindeki web kaynağı ziyaret 
edilebilir. 

Climamed    
TTMD’nin de içinde bulunduğu ikinci 
grup ise Akdeniz Havzası’nda yer 
alan Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye 
ve Portekiz ulusal derneklerinin 
oluşturduğu CLIMAMED platformu-
dur.  CLIMAMED’in bundan sonraki 
ilk konferansı 2020 yılında Portekiz’in 

başkenti Lizbon’da Mayıs ayında 
“Towards Climate Neutral Meditear-
renan Buildings and Cities” başlığıyla 
düzenlenecek ve TTMD bu oluşum-
daki ağırlığını arttıracaktır. 
Başta CLIMAMED olmak üzere her 
iki oluşumun düzenleyecekleri 
konferanslara Türkiye’den katılımın 
TTMD tarafından teşvik edilmesi ve 
TTMD’nin bu konuda moderasyon 
görevi üstlenmesi gerekliliği Türk tem-
sil heyeti tarafından vurgulanmıştır.  

REHVA Genel Kurulu
Türkiye’nin de içinde olduğu 27 
Avrupa ülkesinden 120.000’den fazla 
aktif olarak çalışan HVAC uzmanını 
temsil eden meslek organizasyonu 
Avrupa Isıtma, Havalandırma, İklim-
lendirme Dernekleri Federasyonu 
(REHVA)’nın yönetim kurulunda 
Türkiye’den TTMD yerini aldı. 
Türkiye’deki Tesisat Mühendislerini ve 
tesisat alanında yapılan mühendislik 
çalışmalarını temsil eden Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği, REHVA’nın 
Mayıs ayında gerçekleştirdiği genel 
kurul sonucunda, yeni dönemde üç 
yeni yönetim kurulu üyesi arasında 
yerini aldı. 
Avrupa Yönetmelikleri ve Standartla-
rını oluşturan Avrupa komisyonu ile 
yakın bir çalışma içinde olan Avrupa 
Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme 
Dernekleri Federasyonu’nun (REHVA), 
Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 
2019’da Bükreş’te gerçekleşti. Yeni 
dönem çalışmaları ile ilgili değişiklik-
lerin açıklandığı toplantıda, önceki 
dönem REHVA Başkanlığını üstlenen 
Stefano P. Corgnati, görevini yeni 
başkan ve REHVA eski muhasip üyesi 
Frank Hovorka’ya (AICVF) üç yıllık süre 
ile devretti. 
Genel Kurul süresince, REHVA’nın 
yönetim kurulu üyelerinin seçimleri 
de yapıldı. Yeni dönemde üç yeni 
yönetim kurulu üyesi ile devam 
etme kararı alan REHVA, Ivo Mar-
tinac (SWEDVAC) ve Juan Travési 
(ATECYR)’nin yanında Türkiye’den 
TTMD Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar’ı yönetim kurulu üyeliğine 
seçti. Önceki dönemde yönetim kuru-
lunda yer alan üç üyenin ise; Manuel 
Gameiro da Silva (OE), Atze Boerstra 
(TVVL) ve Catalin Lungu’nun (AIIF/
AFCR/AGFR) yönetim kurulundaki 
üyeliği devam edecektir.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 
üstlenmiş olduğu REHVA Başkan 
Yardımcılığı ile REHVA’nın gelişimine 
ve Yönetim Kurulu çalışmalarına katkı 
koyacaktır.

CLIMA 2019 Kongresi
REHVA’nın seçilmiş bir üye ülke 
derneği ev sahipliğinde 3 yılda bir 
düzenlediği Dünya Kongrelerinden 
13.sü olan CLIMA 2019 26-29 Mayıs 
2019 tarihlerinde Romanya’nın baş-
kenti Bükreş’te gerçekleşti.
Bu yıl Romanya AIIR Derneği tara-
fından düzenlenen Kongre dünya 
çapında 1000’i aşkın bilim insanı, aka-
demisyen ve iklimlendirme sektörü 
temsilcisini bir araya getirdi. Kongreye 
REHVA üyesi Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin desteklediği bir heyet de 
katıldı. TTMD destekli heyet Kongreye 
katılan 41 ülke içerisinde en kalabalık 
9. heyeti oluşturdu.  Türkiye’den kabul 
edilen 46 bildiriyi destekleyen TTMD; 
sunum yapan 26 bilim insanının 
ulaşım ve konaklamalarını karşıla-
yarak, Clima2019’a önemli bir katkı 
sağlamıştır.
Ana teması “İklim Değişikliği Kar-
şısında Yapılı Çevre” olan CLIMA 
2019 Kongresinde çok sayıda teknik 
oturumu ve poster sunumunun yanı 
sıra Dünya HVAC Öğrenci Yarışması 
da gerçekleştirildi. 
Gelişmiş HVAC&R+S Teknolojileri ve 
İç Ortam Çevre Kalitesi (IEQ), Yüksek 
Enerji Performanslı ve Sürdürülebilir 
Binalar, Akıllı Bina Yönetimi için Bili-
şim Teknolojileri, Sürdürülebilir Kent-
leşme ve Enerji Sistemi Entegrasyonu 
3 gün süren CLIMA 2019 Kongresinde 
işlenen bazı konu başlıkları idi. 
Kongre boyunca REHVA, ASHRAE ve 
AIIR toplam dört ücretli kurs düzen-
ledi.  REHVA tarafından düzenlenen 
iki kursun konuları “nZEB design: 
approach, principles and best 
practices” ve “How to design hybrid 
GEOTABS buildings' components" idi. 
ASHRAE tarafından düzenlenen kurs 
ise güncel başka bir konuya eğili-
yordu: soğutucu akışkanların geçmişi, 
bugünü ve geleceği (“Update on Ref-
rigerants: Past, Present and Future).  
Son olarak AIIR’ın düzenlediği kursun 
konusu “Adaptation and mitigation 
of climate change effects with  
the scope of public space improve-
ment" idi.  
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15-16 Kasım
2019

Büyükada
Anadolu Kulübü

İstanbul

“COMMISSIONING”
ÇALIŞTAYI

Cormac RYAN, Irlanda

Er�ck MELQUIOND, Fransa

Ma�ja VIRTA, H�nd�stan

Ubaldo NOCERA, İtalya

Walter GRONDZIK, A.B.D. 

KONUŞMACILAR

*Alfabet�k sıralanmıştır.

*S�multane tercüman bulunmaktadır.

 AICARR, ASHRAE, ISHRAE, REHVA katkılarına teşekkür eder�z.
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TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
COMMISSIONING ÇALIŞTAYI
15-16 Kasım 2019 Büyükada Anadolu Kulübü İstanbul 

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.

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 kuruluş-
larıyla 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

KAYIT ve KATILIM
ttmd@ttmd.org.tr
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Reaktör, Sera Gazını Saf Sıvı Yakıta Dönüştürüyor

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

üzerinde çalışıyor. Testlerde, 
yeni elektrokatalizör, yaklaşık 
%42'lik bir enerji dönüşüm verim-
liliği sağladı. Bu, elektrik enerjisinin 
neredeyse yarısının formik asitte 
sıvı yakıt olarak depolanabileceği 
anlamına gelmektedir.
Wang, “Formik asit bir enerji 
taşıyıcısıdır” dedi. “Bu, elektriği 
üretip tekrar karbondioksit yayan 
ve yeniden elde edebileceğiniz bir 
yakıt hücresidir.
Rice’ın doktora sonrası araştırmacı 
Chuan Xia, iki ilerlemenin yeni cihazı 
mümkün kıldığını belirtti. Birincisi, 
sağlam, iki boyutlu bir bizmut 
katalizörün geliştirilmesi, ikincisi ise 
reaksiyonun bir parçası olarak tuz 
ihtiyacını ortadan kaldıran katı hal 
elektrolitinin geliştirilmesiydi.
Wang, "Bizmut, bakır, demir veya 
kobalt gibi geçiş metallerine kıyasla 
çok ağır bir atomdur. Hareket kabi-
liyeti, özellikle reaksiyon koşulları 
altında çok daha düşük. Böylece 
katalizörü stabilize ediyor” dedi. 
Wang, reaktörün suyun katalizörle 
temas etmeyecek şekilde tasar-
landığını ve bunun da korunmasına 
yardımcı olduğunu belirtti.
Xia, "Şu anda insanlar miligram 
veya gram ölçeğinde katalizör üre-
tiyorlar. Bunları kilogram ölçeğinde 
üretmenin bir yolunu geliştirdik. 
Bu, endüstrimiz için önemli bir 
gelişme” dedi.
Wang “Genellikle insanlar tuzlu su 
gibi geleneksel bir sıvı elektrolitte 
karbondioksiti azaltır. Elektriğin 

 Bilim insanlarının 'yeşil' icadı 
karbondioksiti değerli bir yakıta 
dönüştürüyor.
Rice Üniversitesi'nde inşa edilen bir 
elektrokataliz reaktörü, elektriği 
kullanarak saf sıvı yakıt çözümleri 
üretmek için karbondioksiti geri 
dönüştürüyor. Buluşun arkasındaki 
bilim adamları, sera gazını yeniden 
kullanmanın ve atmosferden uzak 
tutmanın etkili ve kârlı bir yolu 
olmasını umuyorlar.
Bu yöntemle sera gazları, saf sıvı 
yakıtlar üretmek için yenilenebilir 
enerji kullanan bir elektrolizör ile 
verimli ve çevre dostu bir şekilde 
geri kazanılabiliyor.
Rice Üniversitesi'nden kimyasal ve 
biyomoleküler mühendis Haotian 
Wang tarafından geliştirilen kata-
litik reaktör, karbondioksiti yüksek 
oranda saflaştırılmış ve yüksek 
konsantrasyonlarda formik asite 
dönüştürüyor. 
Wang, geleneksel karbondioksit 
cihazlarının ürettiği formik asidin 
pahalı olduğunu ve enerji yoğun 
arıtma aşamaları gerektirdiğini 
belirtiyor. Saf formik asit çözel-
tilerinin doğrudan üretimi, ticari 
karbon dioksit dönüşüm teknolo-
jilerinin geliştirilmesine yardımcı 
olacak.
Yöntem, Doğa Enerjisi Dergisinde 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Rice'ın Brown Mühendislik Okulu'na 
Ocak ayında katılan Wang ve 
grubu, sera gazlarını faydalı 
ürünlere dönüştüren teknolojiler 

iletken olmasını istiyorsunuz, 
ancak saf su elektroliti çok 
dirençli. İyonların suda serbestçe 
hareket edebilmesi için sodyum 
klorür veya potasyum bikarbonat 
gibi tuzlara ihtiyacınız var. Ama 
bu şekilde formik asit ürettiği-
nizde, tuzlarla karışıyor. Çoğu 
uygulama için, çok fazla enerji ve 
maliyet gerektiren son üründen 
tuzları çıkarmanız gerekir. Bu 
nedenle protonları yürüten ve 
çözünmeyen polimerlerden veya 
inorganik bileşiklerden yapılabile-
cek, tuzlara olan ihtiyacı ortadan 
kaldıran katı elektrolitler kullanı-
yoruz" dedi.
Suyun ürün haznesinden akma 
hızı çözeltinin konsantrasyonunu 
belirler. Mevcut kurulumla yavaş 
geçiş, ağırlıkça yaklaşık %30 
formik asit olan bir çözelti üre-
tirken, daha hızlı akışlar konsant-
rasyonun özelleştirilmesine izin 
verir. Araştırmacılar, saf formik 
asit buharları ortaya çıkarmak 
için gaz akışını kabul eden yeni 
nesil reaktörlerden daha yüksek 
konsantrasyonlar elde etmeyi 
umuyor.
Rice laboratuvarı, devam etmekte 
olan süreci görmek için Brook-
haven Ulusal Laboratuvarı ile 
birlikte çalıştı. Laboratuvardan 
Eli Stavitski, “Bu çalışmada, 
bizmutun oksidasyon durumlarını 
farklı potansiyellerde takip ettik 
ve katalizörün karbondioksit 
azaltma sırasında aktif durumunu 
belirledik” dedi.
Laboratuvarda, nano ölçekli kata-
lizörler dahil olmak üzere reaktör 
bileşenlerinin önemsiz şekilde 
bozunmasıyla sürekli olarak 100 
saat boyunca formik asit üretildi. 
Wang, reaktörün, asetik asit, 
etanol veya propanol yakıtlar gibi 
yüksek değerli ürünler üretmek 
için kolayca adapte edilebileceğini 
söylüyor.
Araştırmayı Rice Üniversitesi ve 
ABD Bilim Dairesi Bilim Dairesi 
Kullanıcı Araçları Departmanı 
destekledi.
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REHVA Brüksel Zirvesi 4-5 Kasım Tarihlerinde Yapılacak

4-5 Kasım 2019

7. Küresel Yenilenebilir Enerjiler ve Çevre Kongresi

18-20 Ekim 2019

 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 

 7. Küresel Yenilenebilir 
Enerjiler ve Çevre Kongresi,  
18-20 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Antalya, Green Park 
Lara Otel’de yapılacak.
Kongrenin organizasyon 
partnerleri; İstanbul 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Girne Üniversitesi, 
Bangkok Üniversitesi, Kırıkkale 
Üniversitesi ve Middlesex 
Üniversitesi ile İnsan, Doğa, 
Bilim, Eğitim ve Teknoloji 
Derneği.
Seçilmiş makaleler kongreyi 
destekleyen yayınlarda veya 
diğer dergilerde yayınlanacak. 
Ayrıca gönderilen makaleler, 

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.

inceleme sürecinin ardından 
Scopus veya Web of Science 
(ESCI) tarafından indekslenmiş 
bir dergide ve ek bir kayıt ücreti 
ödeyerek yayınlanabilecek.
Kongre Gala Yemeği 18 Ekim 
2019 tarihinde yapılacak. Kongre 
kapsamında, ayrıca 20 Ekim 2019 
tarihinde Tarihi Yerler Turu 
yapılacak.
Her şey dahil konaklama (Otel 
odası, açık büfe kahvaltı, öğle 
yemeği, akşam yemeği ve tüm 
içecekler) 40 Euro'dan 
başlamaktadır.

http://www.globalcenter.info/
eswae/

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
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Konutlarda Isıtma Enerjisi 
Harcamalarının Dengeli Dağılımı 
Açısından Faz Değiştiren Malzemelerin 
Performansının Değerlendirilmesi

ÖZET

Türkiye’de binalarda toplam enerji harcamalarının önemli 
bir bölümü ısıtma için kullanılmaktadır. Binalarda ısıtma 
enerjisi harcamalarını azaltmak ve binadaki daireler 
arasında dengeli bir maliyet dağılımı gerçekleştirmek için 
çeşitli uygulamalar yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiş-
tir. Zorunlu uygulamalardan biri olan ısı pay ölçer sistemi, 
2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren konut binalarında uygu-
lanmaktadır. Isı pay ölçer uygulamaları ile hacimlerde farklı 
iç hava sıcaklıkları oluşması sonucu, daireler arasındaki 
iç duvarlarda ısı geçişi gerçekleşir. Isı geçişini azaltan ve 
gizli ısı depolama (LHS) sistemi olan düşük ısıl iletkenliğe 
sahip, faz değiştiren malzemelerin; dairelere ait iç duvar, iç 
döşeme, dış duvar, çatı ve döşemeye uygulanması halinde 
iç hava sıcaklığındaki dalgalanmayı azaltarak dengeli bir 
ısıtma enerjisi harcaması oluşturması olanaklıdır [1,2]. Bu 
çalışmada, faz değiştiren malzemelerin (FDM); daireleri 
çevreleyen yapı elemanlarına farklı seçenekler oluştu-
rularak uygulanması modelleme ve simülasyon yolu ile 
değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Faz değiştiren malzemeler (FDM), ısı 
pay ölçer sistemi, ısıtma enerjisi tasarrufu, bina kabuğu, 
yönlendirme, hacim organizasyonu.

Evaluation of the Performance of Phase Change 
Materials in Relation to Balanced Distribution of  
Heating Energy Consumption in Residential Buildings

ABSTRACT

A significant part of the total energy consumed in Turkey 
is used to heat residential buildings. Various measures 
have been made mandatory by regulation to reduce 
energy consumption for heating purposes and achieve a 
balanced cost distribution. The heat cost allocator system, 
one of the mandatory measures has been implemented 
in residential buildings since May 2, 2012. Since different 
indoor temperatures are observed in zones in buildings 
when heat cost allocator is used, heat is transferred thro-
ugh inner walls. Phase change materials which reduces 
heat transfer with the latent heat storage (LHS) system 
and with their low thermal conductivity can possibly 
reduce the fluctuations of the indoor air temperature of 
the zones and create a balanced heating energy cost if it 
is applied on the exterior wall, floor and roof surfaces of 
the apartments. [1][2]. In this study, application of phase 
change materials (PCM) on inner walls, external walls, 
floors and roof of a zone was evaluated using modelling 
and simulation.
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Keywords: Phase change materials (PCM), heat cost allo-
cators, heating energy conservation, building envelope, 
orientation, zone organization.

1. GİRİŞ

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 82’si ısıtma için 
kullanılmaktadır. Enerji kaynakları açısından dış ülkelere 
bağımlı olduğumuz düşünülürse, binalarda ısıtma enerjisi 
harcamalarının azaltılması bir zorunluluk haline gelmek-
tedir. Binalarda ısıtma enerjisi harcamalarının azaltılması 
öncelikle binalarda ısıtma enerjisi yüklerini etkileyen değiş-
kenlere ilişkin doğru kararlar alınmasıyla olanaklıdır [3]. Isıl 
konforu ve enerji harcamalarını doğrudan etkileyen en 
önemli değişken bina kabuğudur. Ülkemizde uygulanmaya 
başlanan ısı pay ölçer uygulaması kullanıcıların harcadıkları 
ısıtma enerjisi miktarına bağlı olarak ödeme yapmalarını 
hedeflemektedir. Ancak dairelerin konumlarının birbir-
lerine göre farklı olması nedeniyle dairelerde tüketilen 
enerji miktarları farklılık göstermektedir. Bunun sonucunda 
farklı iç sıcaklıkların oluştuğu daireler arasında ısı geçişleri 
gerçekleşmekte ve ısıtma enerjisi harcamalarına ilişkin 
ödemelerde dengesizlikler oluşmaktadır [4]. Binalarda 
ısıtma enerjisi harcamalarının azaltılmasında FDM’lerin 
ısıl enerji depolama özelliklerinden yararlanılmaktadır. 
Gizli ısı, maddenin faz değişimi sırasında çevreden aldığı 
veya verdiği ısıdır [5]. FDM’ler ısıl enerjiyi gizli ısı şeklinde 
depolayan malzemelerdir.

FDM’ler yüzeyine uygulandıkları yapı bileşeninde ısının 
korunmasını sağlayan saklama alanı ve binalarda yük-
sek enerji depolama yoğunluğu sağlama kabiliyetleri 
nedeniyle uygulanırlar. Bu çalışmada FDM’nin iç duvar, iç 
döşeme, dış duvar, çatı ve döşemeye uygulanması sonucu 
oluşan ısıtma enerjisi miktarları bir simülasyon programı 
yardımıyla hesaplanıp, dairelerin bulundukları farklı 
konumlara göre analiz edilmiştir.

2. FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

Isı depolama sistemleri geleneksel mimaride sıklıkla kar-
şımıza “ısıl kütle” kavramı ile birlikte çıkmaktadır. Isıl kütle 
gün boyunca ısıyı emer, bünyesinde depolar, dış iklim 
elemanlarının etkilerini geciktirerek ve genliklerini küçülte-
rek iç mekâna aktarır ve böylece iç mekânda oluşabilecek 
aşırı ısınmayı engeller. [2]. Zaman geciktirme ve genlik 
küçültme faktörü yapı bileşeninin ısı depolama ve yalıtım 
kapasitesini ifade eder. FDM, ısıl kütlenin çağdaş versiyonu 
olarak tanımlanabilmektedir. FDM’ler iklim tiplerine göre 
farklı performans gösterirler [3]. FDM’lerin gündüz ve 
gece depolayıp ortama saldıkları ısıl enerjiyle, yalnız kış 
dönemi ısıtma enerjisi tüketimini değil, yaz döneminde 
de soğutma enerjisi tüketimini azaltıcı bir etkisi olduğu 
bilinmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda FDM’lerin en 

iyi sonuçları gece gündüz sıcaklık farklarının daha yüksek 
olduğu yerlerde verdiği görülmektedir. [6]. FDM, sıcak iklim 
bölgelerinde gece depolamış olduğu ısı sayesinde gündüz 
iç hava sıcaklığını optimize edebilmektedir. Soğuk iklim böl-
gelerinde ise iç ortam sıcaklığının soğumasını engelleyecek 
prensipte çalışmaktadır. Bu sayede sıcak iklim bölgelerinde 
soğutma ihtiyacını, soğuk iklim bölgelerinde de ısıtma için 
harcanacak enerjiyi azaltma eğilimindedir [5,7]. 

Isıl enerji depolama yöntemleri duyulur ısı ve gizli ısı şek-
linde ele alınmaktadır. Duyulur ısı; enerjinin; katı ya da sıvı 
haldeki bir maddenin ısı depolama kapasitesinden yararla-
nılarak depolanmasıdır. Isı depolama maddesinin sıcaklığı 
arttırılarak enerji duyulur şekilde depolanır. Duyulur ısı 
depolama süresince ortamının sıcaklığı değişir. Gizli ısı, 
maddenin faz değişimi sırasında çevreden aldığı veya ver-
diği ısıdır. Gizli ısı depolama yöntemleri için gerekli depo 
hacmi, duyulur ısıya göre daha küçüktür[3,8]. FDM’lerin 
birim kütlesi veya birim hacmi başına ısı depolama kapa-
sitesi duyulur ısı depolama maddelerine kıyasla daha yük-
sektir. Enerji depolama süresince FDM’nin sıcaklığı hemen 
hemen sabit kaldığından sabit sıcaklıkta enerji depolama 
ve geri kazanım uygulamaları için oldukça uygundur [5,9].
FDM’lerin bir diğer termofiziksel özelliği erime ve katılaşma 
sıcaklığıdır. Erime sıcaklığı; malzemenin katı fazdan sıvı 
faza geçmesini sağlayan sıcaklık değeridir. FDM’ler için en 
uygun erime sıcaklığı iç ortam sıcaklığına en yakın sıcaklık 
değeridir. Katılaşma sıcaklığı ise; malzemenin sıvı fazdan 
katı faza geçmesini sağlayan sıcaklık değeridir. Yapılan 
uygulamalarda binalar için en uygun FDM’nin erime sıcak-
lığı iç ortam sıcaklığına en yakın olan malzeme olduğu 
görülmektedir[4,10].

3. KONUTLARDA ISITMA ENERJİSİ HARCAMALARININ 
DENGELİ DAĞILIMI AÇISINDAN FAZ DEĞİŞTİREN MAL-
ZEMELERİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada; ısıtma enerjisi harcamalarının azaltılarak 
dengelenmesinde uygulanabilecek bazı bina kabuğu 
seçenekleri geliştirilmiştir. Bu seçeneklerin performansı 
İstanbul’da bir konut binasında, Design Builder adlı prog-
ram kullanılarak değerlendirilmiştir. Design Builder, simü-
lasyon motoru olarak bütünleşik bir simülasyon programı 
olan EnergyPlusTM programını kullanan, kullanıcı kolaylığı 
için geliştirilmiş görsel bir ara yüz programıdır.

3.1. Binaya Ait Değişkenlerin Belirlenmesi

FDM’lerin ısıtma enerjisi verimliliği açısından değer-
lendirilmesi; İstanbul’ da düz bir arazide yer alan 10x40 
metrelik taban alanına sahip, bir katta 4 daire olmak üzere 
12 daireden oluşan 3 katlı dikdörtgen planlı, düz çatılı bir 
binada gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan binada saydamlık 
oranı, güney ve kuzey cephelerinde %45, doğu ve batı cep-
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Ele alınan binada saydam bileşenin toplam ısı geçirme kat-
sayısı 1.5 W/m2K, güneş ısısı kazancı katsayısı 0.6 ve geçir-
genlik katsayısı 0.7 olarak kabul edilmiştir. Oluşturulan bina 
kabuğu katmanlaşma detayları ve termofiziksel özellikleri 
ve kabuk detayının FDM’li ve FDM’siz uygulanması sonucu 
ortaya çıkan Toplam Isı Geçirme Katsayısı değerleri Çizelge 
2’de gösterilmiştir.

3.2. Hesaplamaya İlişkin Değişkenlerin Belirlenmesi

Çalışmada, FDM’lerin yapı bileşenlerine uygulanması 
sonucu binanın enerji verimliliğinin değerlendirilmesi için 
Design Builder 5.0.3.007 simülasyon aracı kullanılmıştır. 
Design Builder “sonlu farklar” hesaplama yöntemini kul-
lanan dinamik termal bir simülasyon programıdır. Hesap-
lamalarda iç hava sıcaklığı konfor değeri; ısıtma için 21°C, 
ısıtmanın devreye girmesi için kabul edilen alt sınır değer 
19°C, soğutma için 26°C, soğutmanın devreye girmesi için 
kabul edilen üst sınır değer ise 28°C olarak kabul edilmiştir.

3.3. Oluşturulan Bina Kabuğu Seçenekleri ile Dai-
relerde Gerçekleşen Isıtma ve Soğutma Yüklerinin 
Hesaplanması

Hesaplamaların ilk adımında bina kabuğunda FDM kulla-
nılmamıştır (S1). FDM’ li diğer seçeneklerde ise iç duvar, iç 
döşeme, dış duvar, çatı ve döşemede farklı kombinasyon-
larla 3 cm kalınlığında FDM uygulanmıştır. Yapılan hesap-
lamalar sonucunda bina içindeki dairelerde oluşan ısıtma 
enerjisi yükleri birbiriyle karşılaştırılarak daireler arasında 
enerji verimliliği değerlendirmesi yapılmıştır. Isıtma enerjisi 
harcamaları değerlendirildiğinde; 
Tüm seçeneklerde ısıtma enerjisi harcamalarının zemin kat 
ve 1. katta (daire 2, daire 3, daire 6, daire 7) daha düşük, 
tüm köşe dairelerinde ve 2. kattaki tüm dairelerde fazla 
olduğu gözlenmiştir. Tüm dairelerde en yüksek ısıtma 
enerjisi harcamaları, FDM’in uygulanmadığı S1 seçeneğinde 
gerçekleştirmiştir. Bina kabuğunda FDM uygulanan S2 
seçeneği uygulandığında, FDM uygulanmayan S1 seçene-

ğine göre her zaman daha düşük harcamalar elde 
edilmiştir. Ancak FDM’in iç döşeme ve iç duvarlara 
da uygulanması sonucu, FDM’nin uygulandığı diğer 
seçenekler birbirleriyle karşılaştırıldığında; en düşük 
ısıtma enerjisi harcaması daire 1, daire 2, daire 3, daire 
4, daire 5, daire 6, daire 7 ve daire 8’de S5 seçeneği 
ile, daire 9, daire 10, daire 11 ve daire 12’de ise S3 
seçeneği ile sağlanmıştır. Bina kabuğu ve yatayda ısı 
geçişinde etkili olan iç duvarlara FDM uygulanması 
durumunda (S3) ısıtma enerjisi harcamaları; 2. katta 
bulunan daire 9, daire 10, daire 11 ve daire 12’de 
azalmaktadır. Ancak diğer dairelerde (daire 1, daire 2, 
daire 3, daire 4, daire 5, daire 6, daire 7, daire 8) art-
maktadır ve en düşük ısıtma enerjisi daire 2 ve daire 
3’de gerçekleşmektedir. Bina kabuğu ve düşeyde ısı 

helerinde ise %0 olarak kabul edilmiştir. Değerlendirmenin 
gerçekleştirildiği binanın planı Şekil 1 ’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Değerlendirme çalışmasında ele alınan 10mx40m bina

FDM performansının değerlendirilebilmesi için bina 
kabuğu seçenekleri ilk adımda FDM’siz ikinci adımda ise; 
FDM uygulanacak şekilde geliştirilmiştir. FDM’in uygulanma 
yerine göre aşağıdaki seçenekler oluşturulmuştur. FDM’in iç 
duvar ve iç döşemeye uygulandığı seçeneklerde malzeme 
yapı bileşeninin her iki yüzeyine de uygulanmıştır.

S1. FDM’siz uygulama
S2. Dış duvar, zemine oturan döşeme ve çatıya FDM uygu-

lanması,
S3. Dış duvar, iç duvar, zemine oturan döşeme ve çatıya 

FDM uygulanması,
S4. Dış duvar, iç döşeme, zemine oturan döşeme ve çatıya 

FDM uygulanması,
S5. Dış duvar, iç duvar, iç döşeme, zemine oturan döşeme 

ve çatıya FDM uygulanması.

Opak bileşene (UD), çatıya (UT) ve döşemeye (Ut) ve say-
dam bileşene (Up) ait toplam ısı geçirme katsayısı değerleri, 
TS825 Isı Yalıtım Standardının iklim bölgelerine göre öner-
diği sınır değerler dikkate alınarak belirlenmiştir. İstanbul’ 
da Standartta 2. bölge için tavsiye edilen maksimum Top-
lam Isı Geçirme Katsayısı değerleri esas alınmıştır (Çizelge 1).

Çizelge 1. Bölgelere göre önerilen U değerleri 
(TS825 Standardı).

UD
(W/m2K)

UT
(W/m2K)

Ut
(W/m2K)

Up
(W/m2K)

2.Bölge 0.57 0.38 0.57 1.8

Çizelge 2. Bina kabuğuna ait katmanlaşma detayları
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Tüm binada ısıtma enerjisi harcamalarını azaltan en 
iyi sonuç S5 ile elde edilmiştir. En düşük ısıtma enerjisi 
tüketimi sağlayan S5 seçeneği; S1’den %8.6, S2’den %3.74, 
S3’den %4.14, S4’den %0.77 daha iyi performans göster-
miştir. Tüm binada soğutma enerjisi harcamalarını azaltan 
en iyi sonuç da S5 seçeneği ile elde edilmiştir. En düşük 
soğutma enerjisi tüketimi sağlayan S5 seçeneği; S1’den 
%10.1, S2’den %9.47, S3’den %10.48, S4’den %1.45 daha 
iyi performans göstermiştir. Buna bağlı olarak tüm binada 
toplam enerjisi harcamalarını azaltan en iyi sonuç S5 ile 
elde edilmiştir. En düşük toplam enerjisi tüketimi sağlayan 
S5 seçeneği; S1’den %9.18, S2’den %6.01, S3’den %6.66, 
S4’den %1.03 daha iyi performans göstermiştir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda tüm binada S5 seçeneği ile 
hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı duyulan dönemlerde 
en iyi sonuçların elde edildiği saptanmıştır.

4. SONUÇ

Günümüzdeki enerji kullanım istatistiklerine bakıldığında; 
binalarda harcanan enerjinin toplam enerji harcamalarının 
içinde önemli bir yüzdesi olduğu görülmektedir. Bu durum 
hem enerji harcamaları miktarı açısından hem de çevreye 
duyarlı bina tasarım kriterleri açısından değerlendirilmelidir. 

Bu çalışmada çağdaş malzemelerden ısıl kütleye alternatif 
olan FDM’lerin, bina kabuğu ve iç duvar ve iç döşemede 
uygulanması sonucu binanın enerji etkinliği üzerindeki 
performansı değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen 
sonuçlar ışığında FDM malzemesinin farklı yapı bileşen-
lerinde kullanımının bina enerji harcamalarındaki etkisi 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Doğru tasarım 
kararları alındığında FDM’nin binalarda yıllık toplam enerji 
harcamalarının azaltılmasına katkısı olduğu görülmektedir. 

geçişinde etkili olan iç döşemeye FDM uygulanması duru-
munda (S4) ısıtma enerjisi harcamaları; 2. katta bulunan 
daire 9, daire 10, daire 11 ve daire 12’de artmaktadır. Ancak 
diğer dairelerde (daire 1, daire 2, daire 3, daire 4, daire 5, 
daire 6, v 7, daire 8) azalmaktadır ve en düşük ısıtma enerjisi 
daire 6 ve daire 7’de gerçekleşmektedir. Bina kabuğu, iç 
duvar ve iç döşemeye FDM uygulanması durumunda (S5) 
ısıtma enerjisi harcamaları; 2. katta bulunan daire 9, daire 
10, daire 11 ve daire 12’de artmıştır. Ancak diğer tüm daire-
lerde minimum harcamalar ortaya çıkarak en olumlu şartlar 
oluşmuştur. Ele alınan binada farklı dairelerde gerçekleşen 
ısıtma enerjisi harcamaları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Tüm binaya ait hesaplanan, ısıtma, soğutma ve toplam 
enerji harcamaları Şekil 3 ve 4’de gösterilmiştir.

 a) b) 
Şekil 3. Ele alınan binada yıllık ısıtma ve soğutma enerji harcama-
larının farklı kabuk uygulamaları sonucu değişimi. a) Isıtma enerji 
harcamaları, b) Soğutma enerji harcamaları.

Şekil 4. Ele alınan binada yıllık toplam enerji harcamalarının farklı 
kabuk uygulamaları sonucu değişimi

Şekil 2. Ele alınan binada farklı dairelerde gerçekleşen ısıtma enerjisi harcamaları
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Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
• Ele alınan binada daireler arası ısıtma enerjisi harca-

maları dengelenmeye çalışıldığında tek bir uygulama 
ile tüm dairelerde dengeli konfor koşullarının sağlana-
mayacağı, farklı daireler için farklı önlemler almanın 
gerekli olabileceği görülmüştür.

• Bina kabuğu, iç duvar ve iç döşemeye FDM uygulan-
ması seçeneği (S5) ile hem ayrı ayrı her dairede hem de 
tüm binada en düşük enerji tüketimleri elde edilmiştir. 

• FDM’nin iç döşeme ve iç duvarlara uygulanması halinde 
düşeyde ve yatayda gerçekleşen ısı geçişleri her daire 
için özel olarak ele alınıp değerlendirildiğinde, daire-
lerin konumlarına ve dış duvar alanlarına bağlı olarak 
dairelere özel iyileştirme seçenekleri üretilebilir. 

• FDM’nin enerji harcamalarının azaltılmasına katkısının 
soğutma ihtiyacı duyulan dönemde daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Bu nedenle, FDM uygulamaları için, bina-
nın bulunduğu iklim bölgesi (soğutma öncelikli / ısıtma 
öncelikli) dikkate alınmalıdır.

• Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ise; 
• Bazı dairelerde minimum enerji harcamasının gerçek-

leşmesi onları çevreleyen ve daha olumsuz koşullara 
sahip olan dairelerin konumları ve dış duvar alanları 
nedeniyle kullanıcıların kontrollerinin dışında daha 
fazla enerji harcamalarının bir sonucudur.

• Minimum enerji harcayan dairenin, maksimum enerji 
harcayan daire olmaksızın, minimum enerji harcaması 
gerçekleştirmesi olanaklı değildir. Bir başka deyişle, 
en iyi koşulların gerçekleştiği daire, diğer dairelerin 
mevcut koşulları sayesinde en uygun şartlara sahip 
olabilmektedir. Dolayısıyla dairelerde ortaya çıkan har-
cama miktarları gerçekte kullanıcıların tercihleri sonucu 
değil dairelerin bina içinde bulundukları konum gereği 
ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle; sadece bina kabuğunda veya yapı bileşen-
lerinde alınan önlemlerin toplam enerji harcamalarını 
düşürebileceği ancak daireler arasındaki enerji harcama-
larındaki dengesizliği ortadan kaldıramayacağı görülmek-
tedir. Dolayısıyla, öncelikle binanın tasarım aşamasında, 
dairelerin konumu, yönlendiriliş durumları ve dış duvar 
alanları gibi değişkenlere ilişkin doğru kararların alınma-
sıyla, binanın kullanım aşamasında daireler arası enerji 
harcamalarının dengelenmesi olanaklı olabilecektir.

Gelecekteki çalışmalarda FDM performans değerlendirmeleri 
farklı tasarım kriterleri esas alınarak çeşitlendirilip, FDM’nin 
kullanım alanı ve niteliği geliştirilebilir. Böylece enerji harca-
malarının azaltılması yönünde farklı çözümler üretilebilir.
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spherical packed bed heat exchanger for a decentralized 
HRV system is investigated. A one dimensional mathema-
tical model for a spherical packed bed is obtained and an 
in-house computer code is developed to solve the transient 
heat transfer inside the packed bed under cyclic operation 
conditions. Well known convenient correlations were used 
for pressure drop calculations. A number of bed and sphere 
diameters were studied ranging between 0.18 - 0.2m and 
0.0025 - 0.06m, respectively. Various flow time and number 
of cycles were investigated for the hot and cold flow to 
understand the spherical bed performance for HRV app-
lications. This novel application also has the potential for 
application on regenerative heat recovery systems.

Key Words: Spherical Packed Bed, Heat Recovery, Ventila-
tion Systems.

1. GİRİŞ

Merkezi olmayan ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri, 
sağlıklı ve konforlu bir iç hava ortamı elde etmek için kul-
lanılan basit çözümlerdir. Küçük ölçekli, çoğunlukla konut 
amaçlı uygulamalar için, merkezi olmayan havalandırma 
sistemlerinin (mono ünite) kompakt çeşidi, duvar veya 
pencereye monte edilerek kullanılmaktadır. Bir fan ve bir 
ısı değiştirici, bu kompakt sistemin kritik bileşenlerini oluş-
turmaktadır. Bu birimlerin akış kapasitesi 10 m3/sa’e kadar 

ÖZET

Sunulan bu çalışmada, merkezi olmayan bir ısı geri 
kazanımlı havalandırma sistemi için küresel dolgulu bir 
ısı değiştiricinin rejeneratif ısı geri kazanımı performansı 
incelenmiştir. Küresel dolgulu bir yatak için tek boyutlu 
bir matematiksel model oluşturulmuş ve dolgulu yatak 
içindeki çevrimsel çalışma koşulları altında zamana bağlı ısı 
transferini çözmek için şirket içi bir bilgisayar kodu geliştiril-
miştir. Basınç düşümü hesaplamaları için literatürde çokça 
kullanılan uygun korelasyonlar kullanılmıştır. Sırasıyla 0,18 

- 0,2 m ile 0,0025 - 0,06 m arasında değişen bir dizi yatak 
ve küre çapı çalışılmıştır. Isı geri kazanımlı havalandırma 
sistemi uygulamalarındaki küresel yatak performansını 
anlayabilmek amacıyla sıcak ve soğuk akış durumunda 
çeşitli akış süresi ve çevrim sayıları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Dolgulu Yatak, Isı Geri Kaza-
nımı, Havalandırma Sistemleri. 

A NOVEL SPHERICAL PACKED BED APPLICATION ON 
DECENTRALIZED HEAT RECOVERY VENTILATION 
UNITS*

ABSTRACT

In the present study, heat recovery performance of a 
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Küresel dolgulu yataklar (KDY) üzerinde yapılan deneysel 
çalışmalar, genellikle basınç düşüşü ve boşluk ile ilgilidir. 
Ancak, teorik ve sayısal çalışmalarda genellikle basınç düş-
mesinden ziyade ısı ve kütle transferi incelenmiştir. Sayısal 
yöntemler, test ekipmanı gerekliliği ve deneysel yöntemle-
rin uzun deney süresi nedeniyle, dolgulu yataktaki akışkan 
akışını ve ısı transferini araştırmak için güçlü bir araç olarak 
kullanılmaktadır. 

Augier vd. [11] , düşük Reynolds sayıları (1 <Re <100) ve 
sabit akış koşullarında CFD simülasyonları aracılığıyla, küre-
sel parçacıkların dolu yataklarının içindeki nakil ve transfer 
özelliklerini araştırmıştır. Sistemin özellikleri L/d 17, D/d 25 
ve ε 0,33 - 0,37 olarak seçilmiştir. Nusselt sayısının Reynolds 
sayısının etkisine bağlı olarak yarıçap ile arttığı sonucuna 
vardılar. Ek olarak, Nusselt sayısının temas noktası sayısına 
bağlı olmadığını da belirtmişlerdir. Guardo vd. [12], türbü-
lans modelinin dolgulu yataklarda duvardan akışkana olan 
ısı transferinin etkisini CFD modellemesi ile araştırmıştır. Nu 
sayısının ve ısı transfer oranının Reynolds sayısının artma-
sıyla arttığı sonucuna ulaşmışlardır.

Yazarların bilgisine göre, şu ana kadar küresel dolgulu 
yataklarda periyodik akışlı sayısal geçici analizleri üzerine 
bir çalışma yoktur. Sırasıyla 0,18 - 0,2m ve 0,0025 - 0,06m 
arasında değişen sayıda yatak ve küre çapı incelenmiştir. 
HRV uygulamalarında küresel yatak performansını anlamak 
için sıcak ve soğuk akış için çeşitli akış süresi ve döngü sayısı 
araştırıldı. Bu yeni uygulama aynı zamanda rejeneratif ısı 
geri kazanım sistemlerine uygulama potansiyeline sahiptir.

2. MATERYAL VE METOT

Mevcut çalışmada, bir boyutlu ve geçici küresel dolgulu 
yatak modeli sayısal olarak incelenmiştir. Problemin şeması 
Şekil 4’te verilmiştir. Analizler için aşağıdaki varsayımlar göz 
önünde bulundurulmuştur;

• 20°C’de havanın termo-fiziksel özellikleri kullanılmıştır.

• Havanın sisteme giriş sıcaklıkları sıcak ve soğuk taraflar 
için sırasıyla 20 ve -10°C’dir.

• Akışkanın debisi 1 m/s olarak kabul edilmiştir.

• Küreler için alüminyumun termo-fiziksel özellikleri 
kullanılmıştır.

• Sistem özellikleri için 0,18-0,2 çap ve 0,1 m uzunluk seçil-
miştir. Kürelerin çapı 0,0025-0,06 m olarak kabul edilmiştir.

Analizlerin gerçekleştirilmesi için ilk olarak boşluk oranı 
hesaplandı. Ardından, basınç düşümü hesaplandı. Ortalama 
ısı transfer katsayısı elde edilen boşluk değeri ile hesaplandı 
ve ısı transfer hesaplaması yapıldı.

düşmektedir ve % 90’ın üzerinde verimlilik değerlerine 
ulaştığı üreticiler tarafından ileri sürülmektedir. Öte yandan, 
küresel dolgulu yataklar ise, ısı transfer uygulamalarında; 
kimyasal reaktörler, tahıl kurutucular, nükleer reaktörler, 
binalarda ve güneş enerjisi termik santrallerinde ısıl depo-
lama işlevselliği nedeniyle tercih edilmektedir. Bu sistemler, 
çevrimsel olarak tasarlanarak merkezi olmayan havalan-
dırma sistemlerinden farklı olarak sabit akış koşullarında 
çalıştırılmaktadır.

Çeşitli tiplerdeki dolgulu yataklar, ısı ve kütle transferini 
artırma potansiyellerine sahip oldukları için, kimyasal 
reaktör, nükleer reaktör, ısı değiştirici ve ısı depolama gibi 
alanlarda çokça kullanılmaktadır [1-3]. Ayrıca diğer seçilme 
nedenleri arasında düşük maliyet ve kullanım kolaylığı da 
gösterilmektedir [4]. Dolgulu yatakların tasarımı, ısı ve kütle 
transferine ve akışkanın katı cisim olan yatağa yaptığı akış 
ve basınç düşümü mekanizmalarına bağlıdır. Bu meka-
nizmalar, dolgulu yatağın boşluk oranı değişimlerinden 
etkilenmektedir [5]. Küresel dolgulu yataklar için boşluk 
oranı değişimleri ise kullanılan yatağın ve içerisindeki 
kürelerin çapları ile orantılıdır. Boşluk oranının doğru bir 
şekilde seçilmesi, dolgulu bir yataktan içerisindeki basınç 
düşümü hesaplanması, sermaye ve işletme maliyetlerini 
tahmin etmek ve akışkanı sisteme üflemek için gerekli olan 
fan veya pompaları boyutlandırmak için faydalı olacaktır [6].

Literatürde ortalama boşluk oranının ve silindir çapı-küre 
çapı (D/d) λ oranına bağlı değişimini veren yaklaşımlar 
bulunmaktadır. Jeschar (1964) [7] ve Klerk (2003) [8] tara-
fından tanımlanmış deneysel yaklaşımlar sırasıyla denklem 
1 ve 2’de gösterilmiştir. Literatürde genellikle boşluk oranı 
değerinin 0,3-0,5 arasında olduğu belirtilmiştir [9].

 (1)

 (2)

Küresel dolgulu yataklar için en yaygın olarak kullanılan 
basınç düşümü yaklaşımı Ergun [10] denklemidir. Deneysel 
çalışmalar sonucunda türetilen bu denklem viskoz ve atalet 
enerji kayıpları kaynaklı basınç kayıplarının bir göstergesi 
olarak türetilmiştir. Ergun denklemi denklem 3’te gösteril-
miştir.

  (3)

Burada, Δp basınç düşümü, L yatak uzunluğu, ε boşluk 
oranıdır.
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2.1. Basınç Düşümü

Daha önce de belirtildiği gibi, basınç düşüşünü hesaplamak 
için boşluk oranı doğru bir şekilde elde edilmelidir. Literatür 
bölümünde Jeschar (1964) [7] ve Klerk (2003) [8] tarafından 
sunulan iki farklı deneysel yaklaşımdan bahsedilmiştir. Bu 
iki yaklaşıma göre incelenen farklı boşluk değerleri ve D/d 
çap oranı arasındaki ilişki, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Boşluk oranı ve D/d oranı arasındaki ilişki

Şekil 1’de D/d oranı arttıkça boşluk oranının azaldığı görül-
mektedir. Klerk (2003) [8] tarafından önerilen yaklaşıma 
göre boşluk oranı belirli bir çap oranından sonra sabit bir 
değere (0,41) ulaşmaktadır.

Şekil 2. Boşluk oranına bağlı basınç düşümü değişimi

Şekil 2’te literatürde belirtilen boşluk oranı aralığında (0,3 
- 0,6), havanın 30°C’ deki termofiziksel özellikleri ve litera-
türde deneysel olarak belirlenen en geniş D/d çap oran 
değerleri (1,624 - 100) kullanılarak basınç düşümü değerleri 
karşılaştırılmıştır. Akışkanın ısı değiştiricisine giriş hızı 1 m/s 
olarak kabul edilmiştir.

Şekil 2’de gösterilen grafikte boşluk oranı arttıkça basınç 
düşümü değerlerinin azaldığı görülmektedir. Bununla 
beraber aynı boşluk oranında D/d çap oranı arttıkça basınç 
düşümü değeri azalarak bir eğriye yakınsamaktadır. Şekil 
3’te ise Klerk (2003) [8] tarafından önerilen yönteme göre 
elde edilen boşluk oranında (0,41) basınç düşümü ve D/d 
çap oranı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Burada D/d çap 
oranı değerinin artışıyla beraber basınç düşümü değeri 
zamanla azalmakta ve giderek yakınsamaktadır. Sonuç 
olarak Ergun denkleminin literatürde geliştirilen denklem-
ler ile uyumlu olduğu, genel olarak literatürde kullanılan 
boşluk oranı değerlerinin 0,3 - 0,5 aralığında olduğu, boşluk 
oranı arttıkça basınç düşümünün azaldığı belirtilmektedir. 
Ek olarak, D/d çap oranı ile boşluk oranı arasındaki ilişki 
incelendiğinde belirli bir D/d çap oranı değerinden sonra 
boşluk oranı değerinin değişmediği görülmektedir. 

Genel bir yaklaşım olarak D/d oranını büyük değerlerinde 
(>15) boşluk oranı 0,4’e (Şekil 2) yakınsadığından ve 
D/d arttıkça (>10) boşluk oranına bağlı basınç düşümü 
değişimi tek bir eğriye yakınsadığından, küçük küreler 
kullanıldığında (D/d>15), ΔP/L değeri 20 Pa’dan büyük 
değerler alacaktır. Bu değer Re sayısı etkileri ile farklılık 
gösterebilir.

2.2. Isı Transferi

Kararlı hal durumunda bir Küresel Yataklı Isı Değiştirici 
(KDY) içerisindeki ortalama ısı taşınım katsayısı, dolgulu 
yataklar için önerilen hesaplama yaklaşımı ile belirlenebilir 
[9]. İçinde küreler bulunan bir dolgulu yatak içerisindeki gaz 
akışında ısı transferi hesabı için önerilen denklemlerden biri,

  (4)

Denklem 5’te Colburn j faktörü (jH) Stanton ve Prandtl 
sayılarının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir.

 (5)

Denklem 4 ve 5 düzenlenip eşitlenirse;

Şekil 3. Sabit boşluk oranında basınç düşümü (Pa) değişimi
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 (6)

elde edilir. Bilinen

 (7)

tanımları kullanılarak Denklem 6 yeniden düzenlenebilir,

  (8)

Buradan da KDY için ortalama taşınım katsayısı:

 (9)

Yukarıda belirtilen ortalama ısı taşınım katsayısı hesabıyla 
beraber Achenbach (1995) [13] tarafından sunulan çalış-
mada da bahsedilen ve Gnielinski (1978) [14] tarafından 
önerilen yarı deneysel yaklaşımlar kullanılarak da ısı taşınım 
katsayısı değerleri belirlenebilir.

 (10)

 (11)

burada, Nul ve Nut sırasıyla laminer ve türbülanslı akış 
koşullarında bulunan tek küre üzerindeki ısı transferini 
temsil etmektedir. Bu denklemler kullanılarak tek küre için 
Nu sayısı (Nusp),

  (12)

şeklinde hesaplanabilir. KDY içerisindeki ortalama taşınım 
katsayısı ((Nu)–) bir deneysel düzelteme faktörüne (f(ε)) 
bağlı olarak;

 (13)

 (14)

denklemiyle de hesaplanabilir.

KDY’ın ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı olarak kul-
lanımı sırasında iki aşamalı bir çalışma süreci gereklidir. 
Kış şartlarını ele alırsak, birinci aşamada ısıtılan hacim 
içerisindeki sıcak ve kirli hava cihazın içinden geçirilerek 
dışarı atılırken, atık ısı KDY tarafından tutulacaktır. İkinci 
aşamada ise dış ortamdan alınan soğuk ve temiz hava 
KDY’dan geçerken ısıtılacak böylece önceki aşamada 
KDY’da depolanmış ısı geri kazanılacaktır. Bu tip bir sistem 
hem KDY malzemesi ve boyutları ile ilişkili bir depolama 
boyutu belirlenmesi hem de en uygun üfleme sürelerinin 
bulunması için gerekli bir zamana bağlı ısı transferi prob-
lemi içermektedir. Zamana bağlı ısı problemleri genellikle 
bir katının bulunduğu ısıl çevrenin bir anda değişmesi 
sonucu ortaya çıkar. Bu problemi çözmek için ısıl kapasi-
tans yöntemi kullanılmıştır. Isıl kapasitans yöntemi, katı 
içerisindeki sıcaklığın zamana bağlı süreçte belli bir anda 
her noktada sabit olduğu kabulüne dayanmaktadır. Bu 
yaklaşım katı içerisindeki sıcaklık gradyanlarını göz ardı 
eder. Katı içerisindeki sıcaklık gradyanlarının olmaması 
gerçekte olanaksızdır. Fakat katının ısı iletim katsayısının 
yeteri derecede yüksek olması katı içerisindeki sıcaklık 
dağılımının zamana bağlı süreçte her noktada üniform 
olduğu kabulünü yapmamızı mümkün kılar. Bu kabul için 
temel ölçüt Biot sayısının (Bi) değeridir. Literatürde Bi<0,1 
değerleri için ısıl kapasitans metodunun kullanılabileceği 
yönünde genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu prob-
lemde, örnek bir KDY için, MATLAB programında oluşturu-
lan bir boyutlu matematiksel model Şekil 4’te gösterildiği 
gibi x ekseni boyunca hesaplama alanlarına bölünmüş ve 
her bir hücre sayısı için sıcak ve soğuk akış durumlarına 
göre enerji denge denklemleri oluşturulmuştur. Burada 
bir hesaplama alanını, KDY’ ı sabit sıcaklığa sahip eşit 
parçalara böldüğümüz her bir parça olarak tanımlanmıştır. 
Bu parçalar kapladıkları alandaki küre sıcaklıklarını temsil 
etmektedir. Tıpkı sonlu farklar yönteminde olduğu gibi bu 
hesaplama alanı sayısı arttıkça, daha hassas çözümler elde 
edilmektedir.

Şekil 4. Matematiksel model

Sıcak veya soğuk akıştan gelen havayla beraber KDY içe-
risindeki her bir hesaplama alanında bulunan kürelerde 
depolanan ısı ve bir sonraki hesaplama alanına aktarılan ısı 
transfer miktarı gösterilmiştir. Sıcak akış durumunda küre-
lerin sıcaklığı ve kürelerde depolanan ısı miktarı denklem 
15 ile 16’da hesaplanmıştır. Sıcak ve soğuk akıştan kürelere 



TTMD DERGİSİ      MAYIS - HAZİRAN 201944

MAKALE

olan ısı geçişi ayrı ayrı incelenmiştir. Sıcak akış durumu için 
hesaplama alanı sıcaklığı:

 (15)

Burada T sıcak akış durumundan gelen akışkanın etkisiyle 
oluşan hesaplama alanı sıcaklığını temsil etmektedir. T∞ 
ise sıcak taraftan KDY içerisine giren akışkanın sıcaklığıdır. 
V kürelerin hacmini, c kürelerin özgül ısılarını göstermekte-
dir. Bir hesaplama alanında depolanan ısı:

 (16)

denklemiyle hesaplanmaktadır. msp kürelerin ağırlığını 
temsil etmektedir. Sıcak akış durumuna benzer şekilde 
soğuk akış durumu içinde her bir hesaplama alanının 
sıcaklığı ve bu hesaplama alanlarında depolanan ısı hesap-
lanmıştır. Sıcak akış için yapılan hesaplamanın benzeri 
soğuk akış için de uygulanmıştır.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Şekil 5’te sıcak akış durumu için KDY içerisindeki sıcaklık 
dağılımının zamanla değişimi konuma bağlı olarak göste-
rilmiştir. İlk eğri 5. saniyedeki, son eğri ise 105. saniyedeki 
sıcaklık değerlerini temsil etmekte ve her bir eğri 10 saniye 
fark ile KDY içerisindeki sıcaklık dağılımını göstermektedir. 
5. saniyede KDY giriş tarafına yakın konumda bulunan 
kürelerin sıcaklığı havanın giriş sıcaklığından düşüktür. 15. 
saniyeden itibaren giriş tarafından başlayarak küre sıcak-
lıkları sıcak havanın giriş sıcaklığına eşit olmakta ve küreler 
ısıl kapasitelerinin sınırına ulaşmaktadır. 75. saniyeden iti-
baren KDY çıkış noktasına doğru sistem içerisindeki bütün 
kürelerde ısı depolanmaya başlanmıştır ve başlangıç 
anındaki küre sıcaklığı olan -10°C’tan daha yüksek sıcaklık 
değerleri görülmektedir. Sıcak akışın süresi uzadıkça, KDY 
içerisindeki sıcaklıkların arttığı ve daha fazla kürenin ısıl 
kapasitesini doldurduğu görülmektedir.

Şekil 5. Sıcak taraf için konuma bağlı sıcaklık değerleri

Hesaplama yönteminin 1 boyutlu olması nedeniyle KDY 
içerisindeki sıcaklık dağılımları 1 boyutlu olarak elde edi-
lebilmektedir. Ancak görselliği sağlayabilmek için sonuçlar Şekil 6. Bir çevrim için sistemin zamana bağlı sıcaklık değişimi
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2 boyutlu sıcaklık dağılımı olarak sunulmuştur. Kürelerin 
tek tek sıcaklık dağılımı veya düşeydeki sıcaklık farklılıkları 
bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Sistemin gerçek çalışma 
şartlarında sıcak akış ve soğuk akış tekrarlı olarak uygulan-
maktadır. Ardışık bir sıcak akış ve soğuk akış durumu için 
(bir çevrim) farklı akış süreleri sonucunda KDY içerisinde 
oluşan sıcaklık dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 6 
(a)’da sıcak akış ve soğuk akış üfleme sürelerinin 10 saniye 
olduğu durum görülmektedir. Sıcak akıştan gelen havayla 
birlikte sistem içerisindeki kürelerin sıcaklığı zamanla 
artış göstermektedir. Sıcak akış durumunda (Şekil 6.a-1) 
en yüksek sıcaklık değerlerinden (kırmızı bölge) farklı 
bölgelerde kürelerin ısı depolama potansiyelinin tam 
olarak kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan 
soğuk akış durumunda (Şekil 6.a-2) ise en düşük sıcaklık 
bölgesi (koyu mavi) dışındaki bölgelerde ısı değiştiricinin 
ısı geri kazanım potansiyelinin tam olarak kullanılamadığı 
anlaşılmaktadır. Şekil 6 (b), (c), (d) ve (e)’de farklı akış 
sürelerindeki sıcak ve soğuk akış durumlarına ait sıcaklık 
dağılımları gösterilmiştir. Sıcak akış süresi arttıkça KDY 
içerisindeki küreler daha çok ısı depolamaya başlamakta 
ve küre sıcaklıkları sıcak havanın giriş sıcaklığına eşit 
olmaktadır. Bununla beraber, soğuk akış süresi arttıkça ısı 
değiştiricinin ısı geri kazanım potansiyelinde artış sağlan-
maktadır.

Şekil 7. Verimin çevrim sayısına göre değişimi

Şekil 6’da verilen sıcaklık dağılımı grafikleri üzerinden sis-
temin verimi hakkında nitel bir değerlendirme yapılabilir. 
Ancak farklı tasarımlar ve çalışma koşulları için (boyutlar, 
farklı malzemeler, çalışma süreleri vb.) başarımın nicel 
olarak belirlenebilmesi için verimin belirlenmesi gerek-
lidir. Isı geri kazanım sistemlerinde verimlilik geri kaza-
nılan ısının geri kazanılabilecek en yüksek ısı miktarına 
oranı şeklide tanımlanmaktadır ve Denklem 18 ile ifade 
edilmektedir, 

 (17)

Şekil 7’de farklı sıcak ve soğuk akış sürelerinde elde edilen 
verim değerlerinin çevrim sayısına göre değişimi gösteril-
miştir. Sıcak ve soğuk akışta, akış süresi azaldıkça KDY’ın 
verimi artış göstermektedir. Bununla beraber çevrim sayısı 
arttıkça KDY verimi önce artmakta bir süre sonra kararlı 
periyodik çalışma koşulları oluşarak verim sabitlenmekte-
dir. Sıcak ve soğuk akış süresi arttıkça sistem daha düşük 
çevrim sayısında kararlı hale gelmektedir. Daha düşük akış 
sürelerinde ise sistemin kararlı hale ulaşması için daha 
yüksek çevrim sayısı gerekmektedir. Ancak toplam çalışma 
süreleri göz önünde bulundurulduğunda, üfleme süresi 
kısaldıkça sistemin daha hızlı kararlı çalışma durumuna 
geldiği görülmektedir. En yüksek verim yaklaşık % 93 
civarında, sıcak ve soğuk akış süresinin 5 saniye olduğu 
durumda elde edilmiştir. Bu çalışma durumunda sistem 
henüz kararlı çalışma koşullarına tam ulaşmadığından 
kararlı çalışma veriminin bir miktar daha yüksek olması 
beklenmektedir. En düşük verim ise sıcak ve soğuk akış 
süresinin 90 saniye olduğu durumda yaklaşık % 76 olarak 
elde edilmiştir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada küresel dolgulu yatakların periyodik akış 
altındaki davranışı zamana bağlı analizlerle incelenmiştir. 
Isı değiştirici dış çapını 0,18 - 0,2m değerleri, küre çapının 
ise 0,0025 - 0,06m değerleri için inceleme yapılmıştır. Farklı 
akış süreleri ve çevrim sayıları incelenerek küresel dolgulu 
yatağın havalandırma uygulamaları için başarımı ortaya 
konmuştur. Sıcak ve soğuk akış süreleri arttıkça sistemin 
kararlı çalışma koşullarına ulaşma süresinin kısaldığı 
gözlemlenmiştir. Çevrim sayısı (çalışma süresi) arttıkça 
küresel dolgulu yatak ısıl verimi önce artmakta, bir süre 
sonra sistem kararlı çalışma koşullarına ulaştığında sabit-
lenmektedir. İncelenen parametreler için en yüksek verim 
%93 olarak elde edilmiştir.

KAYNAKLAR

[1] Martin, H. (1978). Low Peclet number particle-to-fluid 
heat and mass transfer in packed beds. Chemical 
Engineering Science, 33(7), 913-919.FEURİCH, H., 

“Saniteartechnik”, Krammer Verlag, 1995.

[2] Nemec, D., & Levec, J. (2005). Flow through packed bed 
reactors: 1. Single-phase flow. Chemical Engineering 
Science, 60(24), 6947-6957.

[3] Yu, J., Zhang, M., Fan, W., Zhou, Y., Zhao, G.: Study on 
performance of the ball packed-bed regenerator: 
experiments and simulation. Appl. Therm. Eng. 22, 
641-651 (2002)DIN 4109, “Schallschutz im Hochbau; 
Anforderung und Nachweise”, 1989.

[4] Toghraie, D., Afrand, M., Zadeh, A. D., & Akbari, H. A. 



TTMD DERGİSİ      MAYIS - HAZİRAN 201946

MAKALE

(2018). Numerical investigation on the flow and heat 
transfer of a multi-lobe particle and equivalent spheri-
cal particles in a packed bed with considering the wall 
effects. International Journal of Mechanical Sciences, 
138, 350-367.

[5] Guo, Z., Sun, Z., Zhang, N., Ding, M., & Cao, X. (2017). 
Radial porosity peak at the centerline of packed beds 
with small tube to particle diameter ratios. Powder 
Technology, 319, 445-451.

[6] Allen, K. G., Von Backström, T. W., & Kröger, D. G. (2013). 
Packed bed pressure drop dependence on particle 
shape, size distribution, packing arrangement and 
roughness. Powder technology, 246, 590-600.

[7] Jeschar, R. (1964). Druckverlust in MehrkornschuK 
ttungen aus Kugeln. Archiv Eisenhu( ttenwesen, 35, 
91}108.

[8] De Klerk, A. (2003). Voidage variation in packed beds 
at small column to particle diameter ratio. AIChE jour-
nal, 49(8), 2022-2029.

[9] Bergman, T. L., Incropera, F. P., DeWitt, D. P., & Lavine, 
A. S. (2011). Fundamentals of heat and mass transfer. 
John Wiley & Sons.

[10] Ergun, S.: Fluid flow through packed columns. Chem. 
Eng. Prog. 48, 89-94 (1952)

[11] Augier, F., Idoux, F., & Delenne, J. Y. (2010). Numerical 
simulations of transfer and transport properties inside 
packed beds of spherical particles. Chemical Enginee-
ring Science, 65(3), 1055-1064.

[12] Guardo, A., Coussirat, M., Larrayoz, M. A., Recasens, F., 
& Egusquiza, E. (2005). Influence of the turbulence 
model in CFD modeling of wall-to-fluid heat transfer 
in packed beds. Chemical Engineering Science, 60(6), 
1733-1742.

[13] Achenbach, E. (1995). Heat and flow characteristics of 
packed beds. Experimental thermal and fluid science, 
10(1), 17-27.

[14] Gnielinski, V., Gleichungen zur Berechnung des W~irme- 
und Stoffaustausches in durchstr6mten ruhenden 
Kugelschiittungen bei mittleren und grossen Peclet-
zahlen, Verfahrenstechnik 12(6), 63-366, 1978.

ÖZGEÇMİŞLER

ALPER METE GENÇ

1991 yılı Kütahya doğumludur. 2015 yılında Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünü 

bitirmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden 2018 yılında 
Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 2018 yılından beri İzmir 
Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Makina 
Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı’nda Doktora Eğitimine 
devam etmektedir. Güneş Enerjisi, Nanoakışkan ve Soğutma 
Uygulamaları konularında çalışmaktadır. 

ZİYA HAKTAN KARADENİZ

1980 yılında İzmir’de doğan Ziya Haktan KARADENİZ; 
2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden, 2005 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla aynı 
Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Yüksek Lisans 
ve Doktora Programlarından mezun olmuştur. 2002-2013 
yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 
yılından beri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühen-
disliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Rüzgâr enerjisi, HVAC Bileşenlerinin 3B eklemeli Üretimi, 
Nanoakışkanlar konuları üzerinde çalışmaktadır.

ORHAN EKREN

1976 yılı İzmir doğumlu olan Orhan EKREN, lisans eğitimini 
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Makina Mühendisliği bölü-
münde 1999 yılında, yüksek lisans eğitimini İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Mühendisliği’nde 2003 
yılında, doktorasını ise DEÜ Makina Mühendisliği bölümü 
Termodinamik anabilim dalında 2009 yılında tamamlamıştır. 
2000-2003 yılları arasında İYTE makina mühendisliği bölü-
münde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 yılından 
buyana Ege Üniversitesi’nde çalışan Dr. Ekren, 2008 ve 
2011 yıllarında akademik çalışmalar için, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde iki farklı üniversitede Makina Mühendisliği 
bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2014 
yılından buyana Ege Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde Doçent 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma konuları ara-
sında; Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hibrid Enerji Sistemle-
rinin Optimum Boyutlandırılması, Soğutma Sistemlerinde 
Enerji Verimliliği, Isı Pompası Sistemleri, Alternatif Soğutma 
Yöntemleri yer almaktadır.

MACİT TOKSOY

1949’da Ödemiş’te doğdu. 1972’de Đ.T.Ü. Makina 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1976 yılında, Ege Üniversite-
sinde doktorasını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde, 
1985 yılında Doçent, 1991 yılında profesör oldu. Halen 
bu üniversitede çalışmakta ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 
Müdürlük yapmaktadır. 1978-1980 yıllarında North Carolina 
State University’de Misafir Asistan Profesör olarak çalıştı. 
Faz değişimli ısı transferi, endüstriyel enerji problemleri 
ve makina mühendisliği eğitimi akademik ilgi alanlarıdır. 
50’den fazla bilimsel yayının yazarıdır.



Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

TİCARET BAKANLIĞ
I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler
��������������������������������

Destekleyenler Resmi Seyahat 
Acentesi

Resmi 
Havayolu

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Online Kayıt İçin
sodex.com.tr

ISK-SODEX
ISTANBUL 2019

Yeni Tarih!

Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Fuarı

sodex.com.tr

2 - 5 Ekim 2019
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece •  İstanbul

#isksodex



4

Türk HVAC Endüstrisi Tasarımcıları*

Tasarımcı İletişim Bilgileri

Anahtar Proje Tanımları

designers.ttmd.org.tr

www.ttmd.org.tr

4



TTMD YAYINLARI www.ttmd.org.tr

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ile
Birleşik Isı ve 
Güç Üretimi

Konfor Modülü 
Uygulama Kılavuzu

ASHRAE
Yeşil Rehber

Türkiye
İklim Verileri

HVAC Akustiği 
için Algoritmalar

HVAC Sistemleri 
için Ses ve 
Titreşim Kontrolu 
Kılavuzu

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini, 
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır. 

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine 
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir. 
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği 
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha 
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi 
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, 
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. 
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Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına, 
merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında 
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir 
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için 
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde 
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 
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