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BAŞKANDAN

Değer yaratmak için BİLGİ...
esleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine
katkıda bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, konforlu yaşanabilir
ortamlar yaratmak, doğanın imkanlarını da
kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan çözümler
üretmek ve bu doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık
paydaşları ile eşgüdüm içinde hareket etmek amacıyla
Türk Tesisat Mühendisleri Derneğimiz çalışmalarını
1992’den bu yana aralıksız sürdürmektedir. İklimlendirme sektörünün öncüsü Derneğimiz, kuruluş amacı
doğrultusunda bilgi paylaşımı ve eğitimi her zaman
ön planda tutmuştur. Yıllar boyunca düzenlen eğitim
seminerleri, sempozyumlar ve çalıştaylardan gelen
bilgi birikimleri, sektörümüze TTMD Yayınları, Kitaplar,
Dergi ve Bültenler olarak da ulaştırılmıştır.
Profesyonel hizmet veren meslektaşlarımızla, yeni
mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine,
araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda
bulunmak amacıyla sektörümüz ile ilgili doğru ve
çağdaş bilgiler içeren kitaplar yayımlanmakta, eğitim
seminerleri, sempozyumlar, kongreler ve çalıştaylar
düzenlenmekte, sektörümüzün ve üyelerimizin yararına sunulmaktadır.
Çok yakında yeni kitaplarımız sizlerle buluşacak ve de
tamamlamak üzere olduğumuz sistemimiz kitaplara
erişiminizi kolaylaştıracaktır.
Kuruluşundan bu yana her sene gerçekleştirilerek
geleneksel hale gelen TTMD Çalıştaylarının 21.’sini
düzenlemek üzere çalışmalarını hızlandıran TTMD
Commissioning Komitemiz, uluslararası kardeş derneklerimiz AICARR, ASHRAE, ISHRAE ve REHVA’nın da
katkılarıyla; “Commissioning” kavramını 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 “”Commissioning, Cx”
Çalıştayını ülkemizde ilk kez gerçekleştirmektedir.
2020 için hazırlıklarını sürdürdüğümüz HVAC kapsamındaki yenilikçi teknolojileri ve uygulamaları içeren
uluslararası bilimsel toplantılar ve sergiden oluşan iki
önemli etkinliğimiz TTMD Sempozyumu ve CLIMAMED
Kongresi; Üniversiteler, Sanayi, Kamu Kurumları ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenecektir.
1-3 Nisan 2020’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz
TTMD 14. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri
Sempozyumu “Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için
Esnek HVAC Çözümleri” ana temasıyla yeni nesil
HVAC teknolojileri vasıtasıyla enerji verimli hale gelen

M

sistem çözümlerinin esnek kullanımı ile ilgili alanlara özellikle
odaklanmaktadır.
REHVA çatısı altında dört
kardeş derneğimiz AICARR,
AICVF, ATECYR, OE ile birlikte
düzenlediğimiz ve sekretaryasını
üstlendiğimiz 10. Akdeniz Ülkeleri HVAC Kongresi CLIMAMED
2020 ise 17-19 Mayıs 2020’de
Lizbon’da gerçekleştirilecek
olup; “İklimle Dengeli Akdeniz Şehirleri ve Binalarına
Doğru” temasıyla, insanlığın iklim değişikliği sonucunda
karşılaştığı sorunların çözümüne anlamlı katkıda bulunmayı hedeflemektedir
Geleceğin ihtiyaçlarına bugünden çözümler geliştirmeyi
hedefleyen; tasarımdan uygulamaya bütünleşik yaklaşım,
sürdürülebilirlik, enerji etkin teknolojiler, temiz tükenmez
enerjiler çerçevesinde araştırma ve uygulamalı bilim
temelli uluslararası yarışma Solar Decathlon Africa’dan
ödüllerle dönen genç meslektaş adaylarımızı, meslektaşlarımızı, başta üyemiz Dr. Murat Çakan olmak üzere tüm
takım liderlerini ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen
üyelerimiz Fatma Akım ve Süleyman Akım’ı gönülden
kutluyorum. Solar Decathlon’da üniversitelerimizin ve
ülkemizin yer alması için vizyonuyla Bayraktarlık yapan
üyemiz, değerli hocamız Prof.Dr. Nilüfer Eğrican’a da
gönülden teşekkür ediyorum.
Sizler, özverili çalışmalarınız ile, her zaman öncelik verdiğimiz mesleğimizdeki dayanışma ve değer yaratmada
örnek teşkil ettiniz. İyi ki varsınız...
Bilginin üretiminde ve paylaşımında eşgüdümle çalışan
üyelerimize ve nitelikli buluşma platformlarını tasarlayan
Komitelerimize, Temsilciliklerimizde görev alan tüm
üyelerimize ve meslektaşlarımıza gönülden teşekkür
ediyor, evrensel değerleri güçlendirecek ve mesleğimizi
geliştirecek bilginin üretiminde önemli olan tüm çalışmalarımıza üyelerimizin katılım ve katkılarını esirgememelerini
diliyorum.
Ulu Önderimiz Atatürk’ü şu sözleriyle saygıyla anıyorum;
“Yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve
daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.
Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne
çıkaracağız.”
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
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HABERLER

ISK-SODEX 2019 Fuarı Sona Erdi

5 Ekim 2019, İstanbul - Avrasya
bölgesinin lider iklimlendirme
sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim
2019 tarihleri arasında sektörü
İstanbul’da bir araya getirdi.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
tarafından TTMD, ISKAV, DOSİDER,
İSKİD, İZODER, POMSAD, SOSİAD,
ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle
düzenlenen fuarda Türkiye’deki
üreticiler 107 ülkeden alım heyeti
ile görüşerek ihracata yönelik yeni
işbirlikleri gerçekleştirdi. İklimlendirme sanayinde geleceğin teknolojilerine odaklanılan fuarda 35
ülkeden 1021 katılımcı, ISK SODEX
2019’da Türkiye dahil 107 ülkeden
fuarı ziyarete gelen 85.371 sektör
profesyoneli ziyaretçi ile fuar bünyesinde bir araya gelerek önemli
işbirliklerine imza attı. 2018 yılında
gerçekleşen fuara kıyasla %4’lük
yabancı ziyaretçi artışı yakalayan
fuarda, bu yıl bir önceki yıla kıyasla
gerçekleşen online ziyaretçi kaydında gözlemlenen %60’lık artış

8

TTMD DERGİSİ

EYLÜL - EKİM 2019

oranı ise dikkat çeken önemli bir
diğer başarı kriteri arasında yer
alıyor.
ISK-SODEX’e yabancı ilgisinin
her geçen yıl arttığını belirten
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel
şunları ifade etti: “ISK-SODEX
Fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada
yaşadık. Fuar, yeni tarihlerinde
gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı
gerekse yarattığı iş hacmi açısından
inanılmaz güzel ve verimli geçti.
Sektör ihracatında önemli bir yer
tutan AB ülkeleri başta olmak üzere
Afrika ve Güney Amerika kıtasından
satın alma heyetlerini Türkiye’den
üreticilerle aynı masada bir araya
getirdik. 4 günlük süre zarfında
yerli ve yabancı üreticiler fuarın
sunduğu fırsatları çok iyi bir şekilde
değerlendirdi, önemli anlaşmalara
imza attı. Sektörü ihracat hedeflerine taşıyan bir organizasyona ev
sahipliği yaptık.”
ISK-SODEX 2019 Türkiye’nin yanı

sıra Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Tayland,
Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan,
Pakistan, İspanya, İran, Rusya,
Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya
başta olmak üzere 35 ülkeden
1000’in üzerinde katılımcı marka ile
yıla damgasını vuran bir organizasyona daha imza attı. Katılımcı firmalar 107 ülkeden 85 bin üzerinde
profesyonel ziyaretçi ile önemli iş
anlaşmaları gerçekleştirdi.
ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını
bir yandan yeni iş birlikleri için
potansiyel müşterilerle bir araya
getirirken, diğer yandan fuar
süresince düzenlenen forum ve
konferanslarla bilgi ve deneyimlerin
paylaşıldığı bir platform olarak
renkli etkinliklere de sahne oldu.
Birbirinden renkli organizasyon ve
konferanslara da fuar bünyesinde
ev sahipliği yapan, İklimlendirme
sektörü alanında bölgenin en büyük
ve önemli fuarı 14.Uluslararası “ISKSODEX 2019”da bu yıl ilk olarak
gerçekleştirilen yenilikler arasında,
10.Salonda yer alan Yangından
Korunma Sistemleri ve 13.salonda
görücüye çıkan MEP Hizmetleri
bölümleri de sektörün yoğun ilgi ve
beğenisi ile karşılaştı.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen "ISKSODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında 4 gün boyunca yarışarak
doğru montaj, projeye uygunluk ve
estetik kriterlerinde dereceye giren
ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin
en iyi ustası” olarak ödüllendirildi.
4 gün süren ISK-SODEX 2019
Fuarı’nda TTMD standı çok sayıda
katılımcı tarafından ziyaret edildi.

TTMD ve Yenilikler, Komiteler ve AB Projeleri Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği tarafından ISK-SODEX
2019 Fuarı konferans etkinlikleri
kapsamında düzenlenen TTMD ve
Yenilikler, Komiteler ve AB Projeleri
Tanıtım Toplantısı 3 Ekim 2019
tarihinde Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi Marmara Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını ve
sunumunu yapan TTMD Yönetim
Kurulu Genel Sekreteri Gökhan
Ünlü, ilk olarak Derneğin tarihçesi,
kuruluş amaçları, temsilcilik yapısı
ve düzenli etkinlikler hakkında
bilgi verdikten sonra TTMD’nin son
dönemde hız kazanan dijitalleşme
çalışmaları, TTMD Portal, web sitesi
ve e-dergi faaliyetlerini paylaştı.
Ünlü, sunumunun son bölümünde
TTMD’nin kurumsal ilişkilerini,
yurtdışı sorumluluklarını, geçmişte
yürüttüğü ve hali hazırda yürütülen
AB Projelerini anlattı.
Toplantıda Commissioning Komitesi
adına bir sunum gerçekleştiren
Emre Özmen, Commissioning
süreci hakkında ön bilgi verdikten
sonra; tasarım öncesi, tasarım anı,
üretim ve işletme aşamalarında
Commisioning’in gerekliliğini anlatarak bu sayede elde edilen faydalara
değindi. Özmen, komite olarak
yürütmekte oldukları çalışmaları
ve hedeflerini anlatarak sunumunu
tamamladı.
Dijitalleşme Komitesi hakkında
bir sunum yapan Komite Başkanı
Nevroz Karakuş, ilk olarak komitenin hedeflerini ve kuruluş sürecini
anlattı. Dijitalleşme Komitesi’nin
şu zamana kadar yapmış olduğu
seminer ve çalıştayları paylaşan
Karakuş, komitenin gelecek aksiyon
planı ile ilgili bilgi verdi.
Gündemde yer alan diğer üç
komitenin sunumlarını yapmak
üzere kürsüye gelen Gökhan Ünlü,
ilk önce Enerji Depolama ve Isı
Pompası Komitesi’ni anlattı. Ünlü,
Uluslararası Enerji Ajansındaki teknik çalışma programının bir gölgesi
olarak bu komitenin kurulduğunu
belirterek komitenin enerji depo-

lama, solar ısıtma ve soğutma, ısı
pompası gibi alanlarda yürüteceği
çalışmaları özetledi.
İkinci olarak IBPSA Turkey - Bina
Enerji Performans Simülasyonları
Komitesi’nin sunumunu paylaşan
Gökhan Ünlü, komitenin temel
görevinin bina performans simülasyonları konusunda çalışacak
insanları bir araya getirecek bir
platform yaratmak olduğunu söyleyerek komitenin günümüze kadar
yapmış olduğu faaliyetler hakkında
bilgi verdi.
Son olarak Enerji Mühendisliği
Komitesi AEE Turkey adına sunum
yapan Ünlü, 18 bin yakın enerji
verimliliği ve enerji yönetimi konusunda çalışan kişinin üye olduğu
The Association of Energy Engineers - Enerji Mühendisleri Derneği’nin
artık Türkiye’de bu komite tarafından temsil edileceğini belirtti.
Toplantının son sunumlarını gerçekleştiren TTMD Proje Sorumlusu
Gamze Esener, TTMD’nin son

dönemde yürütmekte olduğu
iCoins: Industry 4.0 Competences
for SMEs – Awareness Raising
Tools ve From Zero to Hero: Wise
Energy Use Volunteering Scheme
for Youngster Projeleri hakkında
detayları aktardı. Esener, iCoins
Projesi’nin kobiler için hazırlandığını
ve mesleki eğitim kapsamında
eğitmenleri eğitmek üzere planlandığını ve kobilere yol gösterici
bazı dokümanların projede yer
aldığını belirtti. From Zero to Hero
Projesi’nin, gençleri enerji verimliliği
konusunda bilinçlendirerek enerjinin
tasarruflu kullanımının gençler arasında yaygınlaşmasını hedeflediğini
söyleyen Gamze Esener; proje
kapsamında e-öğrenme platformları, videolar ile gençlere “Yaklaşık
Sıfır Enerjili Binalar” konusunda bilgi
vermek ve farkındalık yaratmak gibi
çalışmaların yer alacağını söyledi.
Toplantı, son bölümde gerçekleşen
iş geliştirme oturumuyla tamamlandı.
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Solar Decathlon Yarışması’nda Türkiye’den Büyük Başarı

Amerikan Enerji Bakanlığı’nın
düzenlediği Solar Decathlon Afrika
yarışmasında Türkiye’yi temsil
eden Team Bosphorus ekibi, “İnovasyon”, “Mühendislik ve İnşaat”
ve “İletişim ve Sosyal Farkındalık”
kategorilerinde sırasıyla 99, 91 ve 96
puan alarak birinci oldu.
Türkiye'den 40 üniversite öğrencisi,
"dünyanın en büyük üniversitelerarası
sürdürülebilir konut yarışması" olarak
bilinen Solar Decathlon yarışması için
yosundan enerji elde eden ve toprak
panel yapı sisteminden oluşan sıfır
enerji ve sıfır atık konseptli çevre
dostu "akıllı ev" tasarladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
(İTÜ), inşaat, çevre ve makine
mühendisliği ile mimarlık gibi farklı
branşlardan doktora, yüksek lisans
ve lisans öğrencisi 30’u aşkın öğrenciden oluşan ve kendilerine "Team
Bosphorus" ismini veren takım, ABD
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Enerji Bakanlığı tarafından 2002'de
başlatılan Solar Decathlon'da ülkemizi
ilk kez temsil etti.
"Yosunun enerjisi toprakla buluşuyor"
sloganıyla bir araya gelen takım,
yarışma için sürdürülebilir, enerji
verimli, doğal malzemelerden oluşan,
yenilikçi ve çevre dostu "akıllı ev"
tasarladı. Farklı ülkelerden 20 projenin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada
Türk takımı, yosundan enerji elde
eden ve toprak panel yapı sistemiyle
tasarlanan sıfır enerji ve sıfır atık konseptli, 2 oda 1 salondan oluşan 90
metrekarelik evi, 3 haftada inşa etti.
Alanında uzman akademisyenlerden
oluşan jüri tarafından "mimari",
"market potansiyeli", "mühendislik",
"iletişim", "inovasyon", "sürdürülebilirlik", "sağlık ve konfor", "cihazlar",
"ev yaşamı" ve "enerji" kriterlerine
göre değerlendirilen projelerde Türk
Ekibi 3 dalda birincilik elde etmeyi

başardı. Team Bosphorus’un projesi;
yerel malzemelerin kullanımı, toprağı
panel olarak değerlendirmesi ve
yosun teknolojisini eve entegre
etmesi sebebiyle “İnovasyon” kategorisinde birinci oldu. Yine toprağın
panel hale getirilip geleneksel yapım
yönteminden farklı olarak, yeni bir
inşa yöntemiyle bir araya getirilmesi
ve günümüz teknolojisiyle birleştirilmesi ve mekanik sistemlerin verimliliği, ekibin “İnşaat ve Mühendislik”
kategorisinde birincilik ödülü almasını
sağladı. Team Bosphorus takımı
gerçekleştirdiği tasarımı toplumla
paylaşmada gösterdiği üstün başarı
sayesinde Sosyal Medya ve İletişim
dalında da jüri tarafından birinciliğe
layık görüldü
Team Bosphorus’a destek vererek
yarışmada başarı elde edilmesini
sağlayan TTMD Üyelerini ve Team
Bosphorus’u tebrik ediyoruz.

IBPSA Türkiye Semineri Yapıldı
Uluslararası Bina Performans
Simülasyonları Birliği (IBPSA) Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği,
IBPSA Genel Sekreteri ve IBPSAİngiltere temsilcisi Prof. Dr. Pieter
DeWilde’nin bina performans simülasyonları üzerine ana konuşmacı
olarak katıldığı Seminer 16 Ekim
2019 Çarşamba günü Latanya
Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan
IBPSA TR Başkanı Doç. Dr. Gülsu
Ulukavak Harputlugil, IBPSA’nın
TTMD ile yürüttüğü faaliyetlerini
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
TTMD Yönetim Kurulu Genel
Sekreteri Gökhan Ünlü ise TTMD
hakkında bir genel bilgilendirme
sunumu yaptı.
Ayrıca, Dr. Neşe Ganiç Sağlam
tarafından bina enerji simülas-

yonları, Sinan Soğancı tarafından
hesaplamalı akışkanlar dinamiği
(CFD) ve Doç. Dr. Gülsu Ulukavak

Harputlugil tarafından akustik
performans simülasyonları üzerine
sunumlar gerçekleştirildi.

TTMD İstanbul Temsilciliğinde 69.Carrier HAP Kursu Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.11
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım
Programı kursu TTMD İstanbul
Ofis’inde verilmeye devam ediyor.
5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında
gerçekleşen 69.kursa 10 kişi
katılırken kursun eğitimi Nermin
Köroğlu Isın ve Mustafa Kemal
Sevindir tarafından verildi. Carrier
HAP programı eğitiminde kursiyerlere 4 gün boyunca program
hakkında genel bilgi, program
terminolojisi, proje detayları, ekipman seçimi gibi konular detaylı
şekilde anlatıldı. Örnek proje
ile kişisel çözüm çalışmasının
ardından kursiyerler eğitmenler

eşliğinde sınav sorularını yanıtladı.
Eğitim, İstanbul Temsilciliği tara-

fından verilen katılım sertifikalarının arından son buldu.
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Geleneksel Boğaziçi Buluşması TTMD İstanbul Temsilciliği Ev Sahipliğinde
Gerçekleşti
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği 2019-2020 etkinlik
dönemine İstanbul Boğazı’nda
merhaba dedi. TTMD İstanbul
Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar Komisyonu
tarafından düzenlenen Geleneksel
Boğaziçi Buluşması 6 Eylül 2019
Cuma akşamı yapıldı. Üyelerin
Kabataş ve Beylerbeyi sahillerinde
alınmasıyla başlayıp, kokteyl ve
akşam yemeği ile devam eden
gecede TTMD İstanbul İl Temsilcisi
Gülmetan Savaş kısa bir konuşma
yaparak Geleneksel Buluşmaya
katılan herkese ve sektörümüzün
değerli temsilcileri Alp Pompa
A.Ş., Giacomini Unival A.Ş., İnka
Yapı Bağlantı Elemanları A.Ş. ve
Norm Teknik A.Ş. firmalarına
teşekkürlerini sundu. Gecede bir
konuşma yapan TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani
Bayraktar, ilk olarak Boğaziçi
Buluşmasını geleneksel hale getiren İstanbul Temsilciliği’ne ve Üye
İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar
Komisyonuna teşekkür ettikten
sonra şunları söyledi: “İstanbul
Temsilciliği toplam üye sayımızın
%45’ini temsil ediyor 2 bini aşkın
üyemiz içinde... Bu dönem eğitim
seminerleri ve sosyal etkinliklerle
birlikte hem yıllık çalıştayımıza
hem de uluslararası sempozyumu-
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muza İstanbul Temsilciliğimiz ev
sahipliği yapacak. Kasım ayında
gerçekleştirilecek yıllık çalıştayımız Commissioning özelinde
yapılacaktır. Tüm etkinliklerde
katkı ve katılımlarınız önemlidir.
Derneğimiz REHVA’nın Yönetiminde yer aldı, bu 27 ülkede 130
bini aşkın meslektaşınızla birlikte
çalışabilmeyi ifade eder. Süreçlerinizi geliştirmede TTMD her
zaman sizlere yardımcı olmaya
hazırdır. Kasım ayında Brüksel’de
REHVA’nın bir zirvesi var tüm
üyelerimize ücretsiz, portalımız
aracılığıyla ilettiğimiz duyurudaki
link aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.” TÜYAK 2019 Sempozyumu
hazırlıklarını yürüten üyemiz Prof.

Dr. Abdurrahman Kılıç’a başarılar
dileyen, REHVA yayınlarına sıfıra
yakın enerjili binalar – nZEB
konusunda kitap hazırlayan
üyemiz Prof. Dr. Ahmet Arısoy’a
teşekkür eden, ülkemizde Solar
Decathlon’un gelişimine ve
üyemiz Doç. Dr. Murat Çakan
yönetiminde Fas’ta yarışmaya
katılan genç meslektaşlarımıza
öncülük eden üyemiz Prof. Dr.
Nilüfer Eğrican’a teşekkür ederek
konuşmasına devam eden TTMD
Başkanı, ilk olarak 13. Dönem
TTMD İstanbul Temsilciliği görevini yürüten Sn. Görkem Kızıltan
Ustalı’ya liderliği ve çalışmaları
için teşekkür belgesi takdim
etti. TTMD Geleneksel Boğaziçi
Buluşması’nın gerçekleşmesini
sağlamada katkılarını esirgemeyen
Alp Pompa A.Ş., Giacomini Unival
A.Ş., İnka Yapı Bağlantı Elemanları
A.Ş. ve Norm Teknik A.Ş. firmalarına hem birer teşekkür belgesi
hem de TEMA aracılığıyla Ege
Ormanına adlarına dikilen ağaçların sertifikalarını takdim eden
Dr. Bayraktar, Solar Decathlon’da
çaba sarf eden genç meslektaşlarımıza da katkılarımızın iletileceğini belirtti.
Etkinliğin ilerleyen saatlerinde
müzik eşliğinde hoşça vakit geçiren üyeler, gelecek dönem için
başarı ve iyi dilek temennisinde
bulundu.

Plakalı Tip Isı Değiştiriciler Anlatıldı
TTMD Bursa Temsilciliği
2019/2020 Eğitim seminerlerinden
ilki 14 Eylül 2019 tarihinde Bursa
Akademik Odalar Birliği Seminer
Salonu’nda yapıldı. Yunus Emre
Gök’ün konuşmacı olduğu seminerin
oturum başkanlığını Murat Gacal
yürüttü.
Seminerin ilk bölümünde ısı transferi
ilkelerinden bahseden konuşmacı
Gök, ısının radyasyon, kondüksiyon
ve konveksiyon olmak üzere 3 yolla
transfer olduğunu anlatarak ısı transferi miktarını hesaplama formülünü
gösterdi. Yunus Emre Gök sunumun
ikinci bölümünde eşanjörün tanımı,
plakalı eşanjörü oluşturan parçaları
ve dizilimleri gösterdikten sonra
eşanjör çeşitleri, çalışma prensipleri
ve kullanım alanları hakkında bilgiler

vererek örnek uygulama şemaları
sundu. Seminer, Bursa İl Temsilcisi
Hamit Mutlu’nun, konuşmacı ve

oturum başkanına teşekkürü ile son
buldu.

Florlu Sera Gazlarında Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler – F-Gaz
Süreçlerinin İklimlendirme Sektörü ve Tesisat Mühendisliğine
Etkileri Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
İstanbul Temsilciliği’nin düzenlediği
Florlu Sera Gazlarında Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler – F-Gaz Süreçlerinin İklimlendirme Sektörü ve Tesisat
Mühendisliğine Etkileri konulu eğitim
semineri 26 Ekim 2019 tarihinde
Tekfen Tower Binası’nda gerçekleştirildi. TTMD Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Arzu Atik’in oturum başkanlığını yürüttüğü seminere Gökçen
Aşan ve Turhan Karakaya konuşmacı
olarak katıldı.
Seminerin ilk sunumunu yapan
Gökçen Aşan, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Türkiye’nin AB uyum
süreci kapsamında yürüttüğü 27
Çevre Faslı altında yer alan F-Gaz
direktifi ve komisyon tüzükleri
hakkında bilgi verdikten sonra;
yönetmeliğin alt maddelerini, Montreal Protokolü ve Kigali Değişikliği’ni
aktardı. Aşan, daha sonra Türkiye
ve uluslararası alanda F-Gazlarla ilgili
sürecin işleyişi anlattı. İkinci konuşmacı Turhan Karakaya, sunumuna
soğutucu akışkanların Ozon tabaka-

sını inceltme potansiyeli ve Küresel
ısınma potansiyellerini gösteren
tablolar ile başladıktan sonra; doğal
soğutucu akışkanların uygulama
kolaylığı ve 517/2014 sayılı AB
F-gaz tüzüğü hakkında bilgiler paylaştı. Karakaya, daha az soğutucu
akışkan barındıran sistemlere yönelmek gerektiğini belirterek çevre ile
ilgili gelişmeleri, başta AB olmak
üzere gelişmiş ülkelerdeki F-Gaz
konularında yaşanan gelişmelerin
yakından takip edilmesinin önemini
vurguladı. Soru-cevap bölümünün
ardından seminer TTMD İstanbul
Temsilciliği’nin, oturum başkanı ve
konuşmacılara teşekkür belgesi
takdimiyle son buldu.
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Tesisatta Temel Tehlike Avcılığı – STK ve Kurumlar için İSG Liderliği Semineri
Yapıldı
TTMD İstanbul İl Temsilciliği
2019/2020 Eğitim yılı birinci
semineri 28 Eylül 2019 Cumartesi
günü Tekfen Tower Binasında
yapıldı. Tesisatta Temel Tehlike
Avcılığı – STK ve Kurumlar için ISG
Liderliği konulu eğitim seminerine
Beste Ardıç Arslan konuşmacı
olarak katılırken, Mürşit Çelikkol
seminerin oturum başkanlığını
yürüttü.
Seminer öncesi kısa bir konuşma
yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Kazım Beceren,
ilerleyen süreçte gerçekleşecek
çalıştay, sempozyum gibi faaliyetler hakkında katılımcılara ön
bilgi aktardı. Konuşmacı Beste

Ardıç Arslan, sunumunun birinci
bölümünde ilk olarak iş kazaları ve
bakım faaliyetleri açısından genel
durumu özetledi ve stratejik iş
sağlığı yönetimine değinerek Tesisat işlerindeki mevcut tehlikeleri
örnekledi. Arslan ikinci bölümde
tehlike avcılığının unsurlarını; planlama, üç seviyeli inceleme ve eğer

olursa incelemesi, aksiyon alınması
ve ekiple konuşması olarak 3 maddede anlatarak yönetim liderliğinin
önemine dikkat çekti. Soru cevap
bölümünün ardından seminer,
TTMD İstanbul Temsilciliği’nin
konuşmacı ve oturum başkanına
teşekkür belgesi takdimiyle son
buldu.

Isı Pompaları ve Kaynak Tipine Göre Enerji Analizi Semineri Yapıldı
TTMD Bursa İl Temsilciliği’nin
düzenlediği Isı Pompaları ve
Kaynak Tipine Göre Enerji Analizi
konulu eğitim semineri 28 Eylül
2019 Cumartesi günü BAOB Bursa
Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştirildi. Nurettin Küçükçalı’nın
konuşmacı olduğu seminere
Suat Gülçimen oturum başkanlığı
yaptı. Seminerde bir sunum yapan

Küçükçalı, ısı pompası tipleri, ısı
pompası ile ilgili yapılan hatalar,
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ısı geri kazanımı gibi konu başlıklarında dinleyicilere bilgiler aktardı.

Leonardo Da Vinci’nin Gözü ile Sıhhi Tesisat Semineri İzmir’de Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2019-2020 Dönemi
1. Semineri 28.09.2019 tarihinde,
“Leonardo Da Vinci’nin Gözü ile
Sıhhi Tesisat” konusunda gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule
Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki

etkinliğe, konuşmacı olarak Ömer
Kantaroğlu katılırken seminer oturum başkanlığını Bahri Türkmen
yaptı.
Seminere, sıhhi tesisat mühendisliği teknolojisi ve prensiplerini
anlatarak başlayan Ömer Kantaroğlu, daha sonra Leonardo
Da Vinci, Alexander Kira, atık
su havalık tesisatı, hava alma
şapkası ve çözüm yağ ayırıcılar
hakkında bilgi verdi. Leonardo Da
Vinci’nin kendi zamanında sıhhi
tesisat ile ilgili yaptığı çalışmaları
aktaran Kantaroğlu, son bölümde
katılımcılardan gelen soruları
yanıtladı. Seminer sonunda TTMD
İzmir İl Temsilcisi Seçkin Tuncer
Erdoğmuş, oturum başkanı ve
konuşmacıya teşekkür belgesi
verdi.

HVAC Bina Otomasyonu ve Otomatik Kontrol Uygulamaları Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Gaziantep İl Temsilciliği’nin düzenlediği HVAC Bina Otomasyonu ve Otomatik Kontrol Uygulamaları semineri
16 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere Utku Özdemirel
konuşmacı olarak katılırken, seminerin oturum başkanlığını TTMD
Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet
Cihan Beyhan yürüttü. Özdemirel
sunumunda; bina yönetim sistem-

lerine genel bakış, bina otomasyonu
bileşenleri, saha istasyonları, kontrol
kartları gibi konu başlıklarında bilgiler

aktardıktan sonra sistem çözümü
örneği vererek bina yönetim sistemlerinin geleceğini anlattı.

Döşemeden Isıtma/Serinletme Sistemleri ve Projelendirme Esasları
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Erzurum İl Temsilciliği’nin düzenlediği Döşemeden Isıtma/Serinletme
Sistemleri ve Projelendirme Esasları
konulu eğitim semineri 22 Ekim
tarihinde Erzurum Ticaret ve Sanayi
Odası’nda gerçekleştirildi. Oturum
başkanlığını TTMD Erzurum Temsilcisi Yalçın Özçelik’in yürüttüğü
seminere Yoni Altaras konuşmacı
olarak katıldı.
Altaras sunumunda; TS EN standart-

ları, yerden ısıtma ürünleri, borular,
yerden ısıtma kolektörleri, beton

ısısı kontrolü gibi konu başlıklarında
detaylı bilgiler aktardı.
EYLÜL - EKİM 2019
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Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri – TRIZ Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara Temsilciliği’nin düzenlediği Yaratıcı Problem Çözme
Teknikleri – TRIZ konulu eğitim
semineri 19 Ekim 2019 tarihinde
Latanya Ankara Hotel’de yapıldı.
Fatma Çölaşan’ın oturum başkanlığını yaptığı seminere Doç. Dr.
Zeki Yılmazoğlu konuşmacı olarak

katıldı. Sunumuna TRIZ ile düşünce
yöntemleri, fiziksel ve teknik
çelişkilere ait örnekler ile başlayan
Yılmazoğlu, teknik ve fiziksel çelişkileri TRIZ ile çözüm yöntemlerini
ve çelişkiler matrisini anlattıktan
sonra “etkiler veritabanı” ile belirli
problemlerin çözümleri hakkında
bilgi aktardı. Sınırların ötesinde
düşünme kavramının anlatımıyla

seminerin ilk bölümü tamamlandı. İkinci bölümde konuşmacı,
teknolojik evrim ve TRIZ ile 8
Trend hakkında bilgiler vererek
“S eğrileri” ile teknolojik evrimin
yönü konusuna değindi. Seminer
sonunda TTMD Ankara İl Temsilcisi
Eren Gürdal, konuşmacı ve oturum
başkanına teşekkür belgesi takdim
etti.

Mekanik Tesisatta Sıkça Yapılan Hatalar Semineri Yapıldı
TTMD Bursa Temsilciliği’nin
düzenlediği Mekanik Tesisatta
Sıkça Yapılan Hatalar konulu eğitim semineri 19 Ekim Cumartesi
BAOB Bursa Akademik Odalar
Birliği’nde gerçekleştirildi. Baştuğ
Çakırcalı’nın oturum başkanlığını
yürüttüğü seminere Zühtü Ferah,
İrfan Çelimli ve Dağhan Yalçın
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konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde, projeci ve uygulayıcı
bakış açısından konuyu ele alan
konuşmacılar yaptıkları sunumlarda; tipik uygulama ve montaj
hataları, malzeme seçimi hataları,
taşıyıcı sistemler, alınması gereken
önlemler, teknik tesis yönetimi gibi
konu başlıklarında detaylı bilgiler

aktardı. Seminer, TTMD Bursa İl
Temsilcisi Hamit Mutlu’nun oturum
başkanı ve konuşmacılara teşekkürüyle son buldu.

İklimlendirme Sistemlerinde Bütünleşik Süreç Enerji Verimliliği Anlatıldı
TTMD Ankara İl Temsilciliği
2019/2020 Eğitim seminerlerinden
birincisi 28 Eylül 2019 tarihinde
Ankara Latanya Hotel’de yapıldı.
İklimlendirme Sistemlerinde Bütünleşik Süreç Enerji Verimliliği
konulu eğitim seminerine Bekir Cansevdi konuşmacı olarak katılırken,
seminerin oturum başkanlığın
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Başkan

Yardımcısı Tamer Şenyuva yaptı.
Sunumuna iklimlendirme ve soğutmanın tanımını yaparak başlayan
Cansevdi, iklimlendirme ve
soğutma ile hayatımıza giren ısıl
konfor, iç hava kalitesi, enerji
verimlilik oranı, ısı geri kazanımı gibi
kavramlara değindikten sonra
sistemlerde enerji ve cihaz verimliliğinin önemini vurguladı.

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde süreç ve maliyeti anlatan
konuşmacı; yüksek enerji verimliliği
sağlayan yöntemler, ilk işletmeye
alma, işletme ve bakım esnasında
verimlilik konu başlıklarında katılımcılara bilgi aktardı. Seminer sonunda
TTMD Ankara Temsilcisi Eren Gürdal, oturum başkanı ve konuşmacıya teşekkür belgesi takdim etti.

Dünyada Yeni Nesil Soğutucu Akışkan Uygulamaları ve Türkiye'nin
Yol Haritası Semineri Yapıldı
TTMD Gaziantep İl Temsilciliği
2019/2020 Eğitim Dönemi ilk
semineri 26 Eylül 2019 tarihinde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Ekolojik Bina Konferans Salonu’nda
yapıldı.
TTMD Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Cihan Beyhan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü seminere Ersin
Yücel konuşmacı olarak katıldı. Yücel
sunumunda; soğutucu gaz gelişiminin tarihsel özeti, Montreal Protokolü, Ozon Tabakası, küresel ısınma,
Kigali Anlaşması, küresel anlaşma
ve regülasyonların özeti, Türkiye’de
F-Gazlar, F-Gazlar alternatifleri ve
F-Gazların santrifüj gruplara getirdiği
avantaj konu başlıklarında teknik
bilgiler aktardı.
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Sanayide Enerji Verimliliği ve Buhar Kullanımı Semineri Yapıldı
TTMD Erzurum Temsilciliği’nin
düzenlediği 2019/2020 Dönemi
Eğitim seminerlerinden ilki 25
Eylül 2019 tarihinde Sanayide
Enerji Verimliliği ve Buhar Kullanımı
Semineri konusuyla gerçekleştirildi.
Oturum başkanlığını Doç. Dr. İsmail
Solmaz’ın yürüttüğü seminere Tarık
Güner konuşmacı olarak katıldı.
Güner sunumunda, endüstriyel
tesislerde ve sanayi bölgelerinde
enerjiyi verimli kullanmak için buhar
kullanımının bir gereklilik olduğuna
ve büyük enerji tasarrufu potansiyelinin varlığına dikkat çekti.

Dünyada Yeni Nesil Soğutucu Akışkan Uygulamaları ve Türkiye’nin
Yol Haritası

TTMD Adana İl Temsilciliği
2019/2020 Eğitim yılı birinci
semineri 25 Eylül 2019 tarihinde
MMO Adana Şubesi’nde gerçekleştirildi. Dünyada Yeni Nesil
Soğutucu Akışkan Uygulamaları
ve Türkiye’nin Yol Haritası konulu
seminere Ersin Yücel konuşmacı,

Emircan Muratlı ise oturum başkanı olarak katıldı.
Yücel sunumunda; soğutucu
gaz gelişiminin tarihsel özeti,
Montreal Protokolü, Ozon
Tabakası, küresel ısınma, Kigali
Anlaşması, küresel anlaşma ve
regülasyonların özeti, Türkiye’de

F-Gazlar, F-Gazlar alternatifleri ve
F-Gazların santrifüj gruplara getirdiği avantaj konu başlıklarında
teknik bilgiler aktardı.
Seminer sonunda TTMD Adana
Temsilcisi Savaş Geçgeldi oturum
başkanı ve konuşmacıya teşekkür
belgesi verdi.

VRF Sistem Çözümleri ve Tesisat Tekniğinin Temelleri Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Kayseri İl Temsilciliği’nin düzenlediği
VRF Sistem Çözümleri ve Tesisat
Tekniğinin Temelleri konulu eğitim
semineri 25 Eylül 2019 tarihinde
MMO Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirildi. Murat Karasakal’ın oturum
başkanlığını yürüttüğü seminere
Osman Güleryüz ve Onur Sarıkaya
konuşmacı olarak katıldı.
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Seminerde; bireysel sistemlerin
özellikleri, kombilerde sürekli yüksek
verim, entegre boylerli kombiler,
kablolu ve kablosuz oda termostatları, yoğuşmalı kombilerde tesisatta
ve montajda dikkat edilmesi gereken noktalar, Erp Yönetmeliği temel
ilkeleri ve kapsamına ilişkin teknik
bilgiler konuşmacılar tarafından
aktarıldı.

symposium.ttmd.org.tr

XIV. Uluslararası Yapıda
Tesisat Sempozyumu,
İstanbul
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Yüksek Depoların Sprinkler ile Korunması Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2019-2020 Dönemi
2. Semineri 11.10.2019 tarihinde,
“Yüksek Depoların Sprinkler ile
Korunması” konusunda gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre
Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe,
konuşmacı olarak Yusuf Arslan katılırken seminer oturum başkanlığını
Hakan Kocaova yaptı.
Seminere, standart depolama
şekilleri, depolanan malzeme
sınıfları, depolama şekilleri ile ilgili
ilave detaylar ve sprinkler sistemi
tasarımı anlatarak başlayan Yusuf
Arslan, daha sonra depolar için
sprinkler başlıkları, FM kurallarında
değişiklikler ve yeni teknoloji ve

çözümler hakkında bilgi verdi. İkinci
bölümde yüksek depoların sprinkler
ile korunmasını detaylı şekilde anlatan Arslan, son bölümde katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer
TTMD İzmir Temsilciliği’nin, oturum
başkanı ve konuşmacıya teşekkür
belgesi takdimiyle son buldu.

Jet Fan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları
Semineri Yapıldı
TTMD Adana İl Temsilciliği’nin
düzenlendiği Jet Fan Sistem Tasarım
Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma
Uygulamaları semineri 14 Ekim
2019 tarihinde MMO Adana Şubesi
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Gökhan Eroğlu’nun konuşmacı olarak
katıldığı seminerin oturum başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Haşim
Alan yürüttü.Eroğlu sunumunda;
havalandırma sitemleri, günlük havalandırma, duman tahliye, 10 hava
değişimli sistem, ısı-duman kontrol
sistemi, yangın dumanı hesap yön-

temi, sistem tasarım kriterleri, jetfan
montajı, elektrik ve otomasyon
konularında bilgiler aktararak örnek
proje dizaynı sergiledi. Seminer

sonunda TTMD Adana İl Temsilcisi
Savaş Geçgeldi, oturum başkanı
ve konuşmacıya teşekkür belgesi
takdim etti.

Bina Performansı Modelleme ve Simülasyonları Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Samsun İl Temsilciliği 2019/2020
Dönemi ilk eğitim semineri 11 Ekim
2019 tarihinde MMO Samsun Şubesi
Konferans Salonu’nda yapıldı. IBPSA
Türkiye ortaklığıyla gerçekleşen
seminere Dr. Ece Kalaycıoğlu Özdemir ve Dr. Neşe Ganiç Sağlam konuşmacı olarak katılırken, seminerin
oturum başkanlığın TTMD Samsun İl
Temsilcisi Cem Gürel yürüttü.
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Dr. Murat Çakan:

ReYard Evi Solar Decathlon
Africa'da Üç Birincilik Ödülü Aldı
Solar Decathlon Africa nedir?
Solar teknolojilerin konutlarda
gelişme ve yaygınlaşmasının desteklenmesi amacıyla 2002 yılında
A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE)
tarafından Washington D.C.’de
başlatılan üniversitelerarası Solar
Decathlon yarışmaları, yıllar içerisinde sadece solar teknolojilerin
değil aynı zamanda sürdürülebilir
ve enerji etkin teknolojilerin
de konutlarda uygulandığı bir
yarışma halini aldı. Günümüzde,
Solar Decathlon yarışmasının
temelini oluşturan 10 disiplin,
öğrencilere yenilenebilir enerji
kaynakları ile çalışan, ama aynı
zamanda kullanıcıların konforundan taviz vermeyen enerji etkin,
sürdürülebilir ve uygun maliyetli
konutlar tasarlamaları ve inşa
etmeleri konusunda ilham aşılıyor.
Yaklaşık 17 yıldan beri yapılan
Solar Decathlon yarışmaları
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bugüne kadar 310’u aşkın üniversite konsorsiyumuna ve 37.000
öğrenciye bünyesinde yer verdi.
Söz konusu takımlarda görev alan
öğrenci ve akademisyenler çokdisiplinli çalışmaya ve bütüncül
tasarıma dair zengin deneyimler
elde etti. Böylelikle yarışma yıllar
içerisinde başarılı bir eğitim platformu haline geldi. Başlangıçta
ulusal karakter gösteren yarışma
yıllar içerisinde Avrupa, Çin, Latin
Amerika, Ortadoğu ve son olarak
da Afrika’ya açıldı. Yarışma yazılı
ve dijital medyada bulduğu yer
aracılığıyla milyonlarca kişiyi
temiz enerji kaynaklarını kullanan
sürdürebilir konut kavramı çerçevesinde bilgilendirdi.

Solar Decathlon yarışmaları
şimdiye kadar nerelerde
düzenlendi?
İlk dört Solar Decathlon yarışması
2002, 2005, 2007 ve 2009
yıllarında A.B.D’de Washington
D. C.’de düzenlendi. 2007 yılında
yapılan yarışmada Avrupa’daki
ilk Solar Decathlon yarışmasının 2010 yılında İspanya’da
düzenlenmesine karar verilmişti.
2011 yılında A.B.D’de yapılan
yarışmanın ardından 2012 yılında
Avrupa yarışması İspanya’da tekrar düzenlendi. 2013 yılında iki
Solar Decathlon yarışması yapıldı;
biri A.B.D.’de diğer ise Çin’in

Datong şehrinde. 2014 yılında
Solar Decathlon yarışması tekrar
Avrupa’ya döndü. Bu seferki
konuk Fransa’ydı. 2015 yılına iki
Solar Decathlon yarışması sığdırıldı. Bunlardan birisi A.B.D.’de
yapıldı. Ancak A.B.D.’deki
adres bu defa Washington D. C.
Yerine Kaliforniya’ydı. 2015’in
ikinci Solar Decathlon Africa
yarışması ise Latin Amerika’da;
Kolombiya’da gerçekleştirildi.
2018’de ve 2019’da ikişer Solar
Decathlon Africa yarışması
düzenlendi. 2018’deki yarışmalar
Dubai ve Çin’de, 2019’dakiler
ise Macaristan ve Fas’ta. Fas’ta
düzenlenen Solar Decathlon
Africa yarışması Afrika kıtasında

düzenlenen ilk yarışma olma özelliğine sahipti.

Solar Decathlon yarışmalarına
Türkiye’den ekipler katıldı mı?
2019 öncesi yarışmalarda
Solar Decathlon yarışmasına
Türkiye’den birkaç ekip (Maltepe
Üniversitesi, Kültür Üniversitesi
ve ODTÜ) müracaat etmiş olsa da
bu ekiplerden hiçbiri son aşamaya
kadar gelemedi. 2018’de Çin’de
düzenlenen yarışmaya katılmak
üzere 2015 yılından itibaren Prof.
Dr. Nilüfer Eğrican’ın başkanlığı ve
İstanbul Kültür Üniversitesi’nden
Dr.
Ömer
Saatçıoğlu’nun
koordinasyonunda bir ekip
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çalışmaya başladı. Ancak söz
konusu ekip Çin’den kabul alsa
da çeşitli nedenlerle 2018’deki
yarışmaya katılamadı. Hemen
hemen aynı ekip Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden
Ağra başkanlığı ve İTÜ’den benim
(Dr. Murat Çakan) koordinasyonunda bu kez rotayı 2019’da
Fas’ta yapılan yarışmaya çevirdi.
Yapılan başvurunun hemen ardından ekibimizin Solar Decathlon
Africa yarışmasına katılmaya hak
kazandığını sevinerek öğrendik.

Solar Decathlon Africa’nın amacı
neydi?
Solar Decathlon Africa’nın amacı
Afrika Kıtası’na yönelik olarak
enerji açısından verimli, ulaşılabilir, yerel malzemeyi kullanan ve
düşük maliyetli yaşam birimlerini
tasarlatmaktı. Yarışma Fas Kralı
VI. Muhammed’in himayesinde
ve IRESEN’in (Fas Güneş Enerjisi
ve Yenilenebilir Enerji Enstitüsü)
başkanlığında düzenlendi. Yarışma
süreci yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Bu
süre içerisinde yarışmaya katıl24
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maya hak kazanan 20 ekibin
çalışmalarını raporlamaları istendi.

Ekiplere IRESEN tarafından
maddi yardım yapıldı mı?
Ekiplere yarışma konsepti gereği
süreç boyunca 50.000 USD
destek verileceği bildirilmişti. Biz
bu desteğe maalesef çok geç
kavuştuk. Desteğin büyük bölümü
malzemelerimizin Türkiye’den
Fas’a kargolanmasında IRESEN
tarafından harcandı. Dahası malzemelerimizin gümrükten muaf
tutulmaları gerekirken Fas Güm-

rüklerine bu ödenekten gereksiz
gümrükleme ödemeleri yapıldı.
Yarışmanın yapıldığı 2019’un
Ağustos ve Eylül aylarında dahi;
yani sahada çalışırken bile ödeneğimiz geri kalanı elimize geçmemişti. Bu durum büyük sıkıntı
yaşattı ekibimize.

Türk Ekibini biraz tanıtır mısınız?
Koordinatörler hakkında yukarıda bilgi verdim. Öğrencilerimiz
ise YTÜ ve İTÜ’nün muhtelif
bölümlerinden gelmekteydi.
Örneğin Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümü’nden çok fazla sayıda
öğrencimiz vardı. Sonra Makine,
İnşaat, Mimarlık, Elektrik ve Çevre
bölümlerinden çok sayıda öğrenci
başarıyla çalıştı projede.
Takımımızın ismini Team Bosphorus koyduk. Bosphorus tüm
dünyada bir marka coğrafi nokta.
Türkiye denildiğinde ilkin İstanbul,
İstanbul denilince de “Bosphorus”
yani Boğaziçi akla geliyor. Bu
durum Arap ülkeleri için daha
fazla geçerli.
Tasarımı yapılan evin ismi ise
ReYard olarak konuldu. Bu ismin
arkasında yaratıcı bir hikâye
vardır. Fas’ta yapılan geleneksel
avlulu evlere verilen Riad ismi
ekibimizin ilgisini çekmiş olmalı.
Team Bosphorus’un tasarımını
yaptığı ev de iç avlulu bir ev
olduğundan İngilizce’deki avlu
anlamına gelen Yard kelimesini
Latincedeki Re öneki ile birleştirdi

öğrenciler. Ortaya çıkan Re-Yard
kelimesi “yeniden düşünülen
avlu”, “yeniden avlu”yu çağrıştırdığı gibi Fas’taki geleneksel Riad
evlerine de göndermede bulunuyordu.
Ekibe tekrar geri dönecek olursak;
ekipte öğretim üyeleri ve öğrencilerin dışında bir de proje partnerlerimiz bulunuyordu. Bu kişiler ne
öğretim üyesiydiler ne de öğrenci
ama söz konusu bu iki pozisyonun
da kapsam alanı dışında kalan sektörel deneyim bölgesine hakimdiler. Akım Mühendislik’ten Fatma
ve Süleyman Akım tasarımımızın
mekanik tesisat tarafına eğildiler.
E-G Mimarlık’tan Mimar Erden
Güven, kullanılan toprak bazlı
yapı elemanları üzerine çalıştı ve
bu elemanların projedeki optimum
kullanımı ile ilgili tavsiyelerde
bulundu. Fibrobeton’dan Muhammed Maraşlı projenin başından

itibaren toprak yapı elemanlarının
üretimi ve test edilmesi konularında sınırsız yardımda bulundu.
Hepsine müteşekkiriz.

Fas’taki yarışma sürecinden
bahseder misiniz?
Fas’a Ağustos ayının 20’sinden
itibaren gitmeye başladık. Yarışmanın yapıldığı şehir Benguerir,
Marakeş’in yaklaşık 60 km
güneydoğusunda yer alan 50.000
nüfuslu bir yerleşimdi. Benguerir
küçük bir şehir olmasına karşılık
Fas’ın modernleşmesinde önemli
bir merkez olarak görülüyor.
İlkin Fas’ın fosfat madenleri
bölgede çıkartılıyor. Bunu l’OCP
isimli devlet kurumu üstlenmiş
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RÖPORTAJ

durumda. İkinci olarak Muhammed
VI Benguerir’de önemli bir teknik
üniversite kurmuş. Son olarak
da yarışmayı düzenleyen kurum
olan IRESEN’in üssü ve yönettiği
Yeşil Enerji Parkı Benguerir’de
bulunuyor.
Yarışmanın kuralları gereği tasarlanan evler ekipler tarafından
3 hafta içerisinde bitirilmeliydi.
Biz bu konuda dezavantajlı bir
konumda buluverdik kendimizi,
çünkü Türkiye’den gönderdiğimiz
malzemeler Fas Gümrükleri’nde
takılmıştı. IRESEN, Rabat’ta
bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve
Fas Enerji Bakanlığı’nın çabaları
sonucunda malzemelerimiz bir
hafta gecikmeli olarak elimize
geçti. Ama o noktada diğer ekipler
çoktan çalışmaya başlamışlardı.
Bunun haricinde öğrencilerimiz
Benguerir’deki ilk günlerinde
çeşitli organizasyon problemleri ile
karşılaştılar. Kalacak yerler uygun
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değildi, yiyecek ve içecek konusu
henüz kurumsal olarak çözülememişti vb. Neyse ki bu sorunlar
ilerleyen günlerde bir miktar da
olsa çözüme kavuşturuldu.
İnşa faaliyetlerine başlar başlamaz
eksik malzemeleri – ki eksik malzeme muhakkak oluyordu- Benguerir gibi küçük bir kentten tedarik
edemeyeceğimizi anladık. Bu
süreçte gerek Benguerir gerekse
Marakeş’teki irili ufaklı nalbur
dükkanlarını iyice öğrendik, sahipleriyle zaman içerisinde dostluklar
bile geliştirdik. Burada bize Fas’ta
yardımcı olan iki Türk firmanın
adını anmadan geçmemeliyim.
Bunlardan ilki Mehmet Tantan’ın
Tanca şehrinde yerleşik LGC firması, diğeri de Marakeş’te güneş
enerjisi sistemleri tedariği yapan
Turkuaz firması. Her iki firma da
bizlere ellerinden gelen yardımı
yaptı.
İnşaatlar ilerledikçe rakip takım

elemanlarıyla tanışıklıklar arttı,
dostluklar oluştu, gelişti ve pekişti.
Yarışma kurallarına aykırı olsa da
tüm takımlar birbirlerine malzeme
yardımında bulunuyordu. Bu
noktada Team Bosphorus ekibindeki öğrencilerimizin çevrelerine
karşı pozitif tutumlarını, dostane
davranışlarını, yardımseverliklerini
anmadan geçemeyeceğim.

ReYard Evi ne gibi inovatif
unsurlar içermekteydi?
ReYard Evi olabildiğince iyi çalışılmış bir projeydi. Evin temel
mimari temeli avlulu olması ve
topraktan inşa edilmesiydi. Burada
toprak konusunu biraz açmalıyım.
Biz tasarıma başlamadan evvel
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi
Kafescioğlu’nun geliştirdiği Alker
bileşimini irdeledik. Bu bileşim killi
toprak, su, kireç ve alçının uygun
oranlarda birbiriyle karıştırıldığı
bir malzemeydi ve döküm yoluyla
kullanılıyordu. Biz alker’den hareket ettiysek de yarışma sürecinin
yarattığı zaman baskısı nedeniyle
dökümü sahada (Benguerir’de)
yapmak yerine toprağı Türkiye’de
panel haline getirme yolunu
seçtik. Panel döküm işlemleri
Fibrebeton’un Düzce’deki fabrikasında gerçekleştirildi. Yerinde
döküm yapamamızın sonucunda
ısıl ataleti yüksek kalın bir
duvardan da vazgeçmek zorunda
kalmıştık. Bu dezavantajımızı
toprak paneller arasına bir yalıtım katmanı ekleyerek giderdik.
Böylelikle 0,2 W/m 2 K mertebesinde U değerleri elde etmiş
olduk.
ReYard Evi’nin bir diğer inovatif
yönü mikroalg yoluyla evde kullanılan suyun arıtılmasıydı. Yosunlar

gerek biyogaz üretiminde gerekse
arıtma teknolojilerinde oynadıkları
rolle dünyanın geleceğinde giderek
daha fazla yer edinecek. ReYard
Evi’nde biz yosunların sadece su
arıtma alanındaki rollerinden istifade ettik ve besin değeri yüksek
bu suyu bahçe sulamasında kullanabileceğimizi düşündük. Sheffield
Üniversitesi’nde doktora sonrası
çalışması yürüten Dr. Neslihan
Say’ın koordine ettiği bu kurgu
yarışmada bize puan kazandıran
önemli bir etken oluşturdu.
Evimiz mekanik tesisat uygulamaları açısında da yenilikler
içeriyordu. Evde kullandığımız ısı
pompasının kondenseri etrafındaki
havanın evaporatif soğutmayla
soğutulması, evsel sıcak su (DHW)
tankının solar kolektörle beslenmesi, odaların ısı geri kazanım
birimleri ile havalandırılması gibi
çözümler bulundu.
ReYard’ın iç avlulu olması hem
Türk hem de Fas mimarisindeki
“hayat” kavramının yansımasını
oluşturuyordu. Ancak avlunun
havalandırmasının nasıl sağlanacağı çözülmeliydi. Bu sorun PV
panellerin üzerine oturduğu çatı
levhasının eğik konuşlandırılması
sonucu oluşan rüzgâr kapanı
yoluyla giderildi. Benguerir’deki
hakim rüzgâr yönüne açılan
rüzgâr kapanı avluda yeterli hava
değişimi sağladı.

Yarışma nasıl sonuçlandı?
Bu sorunuzu “Birinci olduk!” diye
yanıtlamayı çok isterdim. Üstelik
bu pozisyona ulaşmak bizim için
işten bile değilken. Ama olmadı.
Bunun nedenlerine burada
girmek istemiyorum. Ama neredeyse birinci olmuş gibi hissediyoruz tüm ekip olarak. Bunun
elbette nedenleri var. Solar
Decathlon yarışmaları 10 konu
üzerinden değerlendiriyor yarışmacıları. Bunlardan 6’sı (pazarlanabilirlik, mimari, inovasyon,
mühendislik ve inşaat, iletişim
ve sosyal farkındalık, sürdürülebilirlik) jüri kararına dayandığı
için sübjektif değerlendirmenin

rol oynadığı konular. İşte bu 6
konudan 3’ünde (inovasyon,
mühendislik ve inşaat, iletişim
ve sosyal farkındalık) Team
Bosphorus SDA birinciliklerini
kazandı. Geri kalan 4 konu ise
jüri değerlendirmesi yerine enerji
üretimi ve kullanımının bilançosuna dayanan yarışmalardı. Bu
yarışmalarda sistemlerimizdeki
eksiklikler ve yaşanan arızalar
neticesinde maalesef geride
kaldık. Buna rağmen Team
Bosphorus olarak yarışma sürecini başarıyla tamamladığımızı
düşünüyorum. Bunda payı olan
herkese bir kez daha teşekkür
etmeyi de bir borç addediyorum.
Solar Decathlon Africa’da yarışan
ekiplere ait evler nasıl
değerlendirilecek?
Bu bence yarışmanın en can alıcı
konusunu oluşturuyor. IRESEN
yarışma sırasında alanda sadece
yarışmacı ekiplere ev inşa ettirmekle kalmadı; sponsor firmalara
da çeşitli yapılar yaptırdı. Bu
yapılar yarışmanın sona ermesinin ardından bitirildiler. IRESEN’in
bu konudaki planının alanda yer
alan tüm yapıları birkaç farklı
amaçla kullanmak olduğunu zannediyorum. Bunlardan
ilkinde ilkokuldan
başlayarak tüm seviyedeki öğrencilere bu
alandaki çözümleri
anlatacak bir açık
hava müzesi şeklinde
değerlendireceklerdir
alanı. Bunun yanısıra
evlerin kullanım haklarının evi inşa eden
ekiplere verilmesi
düşünülüyor. Ekipler
sürdürdükleri araştırma projelerinde
evlerini kullanabilecek
mesela. Bu, yarışmaya Fas dışından
katılan ekipler için
çok pratik bir durum
yaratmasa da böyle

bir hak verilecek sonuçta.
Ama evlerin Muhammed VI
Üniversitesi’nde açılacak yüksek
lisans programlarına katılmaya
gelen akademisyenler tarafından
lojman olarak kullanılması da
IRESEN’in ajandasında yer alıyor.
Team Bosphorus’un IRESEN nezdinde büyük kredisinin oluştuğuna eminim. İleride söz konusu
Enstitü ile beraber çalışma
yolları bulmaya gayret edeceğiz.
Bunun ilk adımını Nisan ayında
İstanbul’da düzenlenecek XIV.
TTMD Uluslararası Yapıda Tesisat
Sempozyumu’nda atmış olacak.
Bu sempozyumda Solar Deacthlon yarışmalarının çıktılarına dair
bir oturum yer alacak ve IRESEN
başkanı Dr. Badr Ikken misafir
konuşmacı olarak TTMD’nin
sempozyumuna katılacak.
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“COMMISSIONING”
ÇALIŞTAYI
15-16 Kasım

2019
Büyükada
Anadolu Kulübü
İstanbul

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

COMMISSIONING ÇALIŞTAYI
15-16 Kasım 2019

Büyükada Anadolu Kulübü İstanbul

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

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

Anadolu Kulübü’nde buluşma ve kayıt

11:30 – 12:30

Açılış Konuşmaları

12:30 – 13:30

Öğle Yemeğ�

13:30 – 15:30

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

15:30 – 16:00

Ara

16:00 – 18:00

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

18:30

Network�ng ve Akşam Yemeğ�

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

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

10:30 – 11:00

Ara

11:00 – 12:30

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

12:30 – 13:30

Öğle Yemeğ�

13:30 – 14:30

Dünyada Comm�ss�on�ng Yaklaşımları

14:30 – 16:00

Atölye Çalışması

16:00 – 16:30

Ara

16:30 – 18:00

Atölye Çalışması

18:00 – 18:15

Kapanış Konuşmaları

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

KAYIT ve KATILIM
ttmd@ttmd.org.tr
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ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Çin dünyanın en büyük hava temizleyicisi olarak işlev gören bir baca inşa etti

Çin’in kuzeyinde inşa edilen ve
yapanları tarafından Dünyanın en
büyük hava temizleyicisi olarak
ilan edilen 100 metre yüksekliğindeki deneysel bir baca bilim
insanlarına göre bölgedeki hava
kalitesinde iyileşmeye neden
oldu. Çin’in Shaanxi Eyaleti’nin
Xian kentinde inşa edilen baca Çin
Bilimler Akademisi’ne bağlı Dünya
Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar tarafından test
ediliyor. Araştırmacı grubun lideri
Cao Junji son birkaç ay içerisinde,
hava kirliliğinde 10 km2’lik bir

alan içinde kayda değer
düşüşler gözlemlediklerini
belirtmekte. Bu süre zarfında baca günde yaklaşık
10 milyon metreküp temiz
hava üretti ve smog’un eşik
değerleri aştığı günlerde
baca sayesinde hava kirliliği
ılımlı değerlerde seyretti.
Baca sistemi bacanın
eteğinde yer alan ve yarım
futbol sahası kadar alanı
kaplayan seralar sayesinde
çalışıyor. Seraların içine çekilen kirli
hava güneş enerjisi ile ısınmakta
ve baca içerisinde yükselirken bir
dizi filtreden geçmekte. Kömürle
işleyen termik santral sayesinde
ısınmakta olan Xian’da aşırı hava
kirliliği daha çok kış aylarında
görülüyor. Cao’nun ekibi bacanın
etkinliğini test etmek üzere bölgede bir düzine ölçüm istasyonu
kurmuş. Yapılan ölçümlerde çok
kirli havalarda baca sayesinde
PM2.5 miktarında yaklaşık %15
düşüş gözlemlenmiş. Yapımına Çin
Bilimler Akademisi tarafından alınan

karar sonrasında 2015 yılında
başlanan baca 2018 yılında bitirilmiş. Bacanın maliyeti hakkında
yetkililer tarafından bir açıklama
henüz yapılmadı. Xian’daki baca
inşa edilmeden evvel, Çin’de
bulunan en yüksek hava temizleme bacası Hollandalı sanatçı
Daan Roosegaarde tarafından
Pekin yakınlarındaki bir yaratıcılık
parkında inşa edilen 7 metre yüksekliğindeki bacaydı. Söz konusu
baca saniyede 8 metreküp hava
temizleme kapasitesine sahipti.
Cao ve ekibi devam eden ölçümler bacanın performansının yüksek
olduğunu gösterirse Çin’in muhtelif şehirlerinde 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre çapında çok
yüksek kapasiteli bacaların inşa
edilebileceğini belirtmekte.
Daha fazla bilgi için: https://
www.businessinsider.com/
china-builds-worlds-biggest-airpurifier-2018-12/
Bu sayfa ASHRAE’nin haftalık e-bülteni The HVAC&R
Industry’den çevrilmiştir.

Karbonhidratlar Elektriğe Dönüşüyor: Şeker Pili
Virginia Tech Laboratuvarı
Kimya Mühendislerinden Zhang,
karbonhidratların enerji depolaması
için en iyi kimyasal bileşiklerden
biri olduğunu düşünüyor. Doğada,
insanlar da dahil olmak üzere,
organizmaların her türlü faaliyeti
için ihtiyaç duyulan enerji karbonhidrat moleküllerinin parçalanması
ile elde ediliyor. Öte yandan,
insanlığın icatlarının çoğu da,
kömür, doğal gaz ve ham petrolde
bulunan hidrokarbon adı verilen
moleküllerin parçalanması ile elde
edilen enerjiyle çalışır. Zhang ve
meslektaşları, elektrik üretmek için
elektron kaynağı olarak, genellikle
işlenmiş gıdalarda bulunan, bir
karbonhidrat olan maltodekstrin
kullanan bir batarya prototipini
geliştirdi. Diğer laboratuvarlar
daha önce karbonhidrat bazlı
piller üretmişti, ancak Zhang’ın
modeli çok sayıda elektron ortaya
çıkarıyor ve bu daha uzun ömürlü
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bir pil anlamına geliyor. Pil, ticarileştirilecek duruma gelmekten en
az birkaç yıl uzakta, ancak bu teknoloji gelecekte uygulanabilir hale
gelirse, akıllı telefonlardaki ve diğer
küçük cihazlardaki pillerin çevre
dostu bir alternatifi olabileceği
umuluyor. Tüm karbonhidratlara
"şeker" deme eğiliminde olan Y.
H. Percival Zhang, geliştirdikleri
bu şeker bazlı pili şöyle anlatıyor:
“Temel fikir, şekerin tüm enerjisini
çıkarıp elektriğe dönüştürebilmek.
Bunun için özel bir enzim yöntemi
tasarladık, böylece ilk kez, glikoz

molekülü başına 24 elektronu
elektriğe dönüştürebiliriz. Sonra
bu elektriği taşınabilir cihazlara güç
vermek için kullanabiliriz. Şimdilik
doğal organizmaların enzimlerini
kullanıyoruz. Bir sonraki adım
olarak enzimleri laboratuvar ortamında tasarlayacağız. Bunun daha
iyi sonuç vereceğini düşünüyoruz.
Güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili
en büyük sorun nasıl depolanacağı
üzerinedir. Çok fazla elektriğe
sahip olduğunuz zamanlarda, şeker
üretmeye çalışabiliriz, çünkü şeker
kimyasal bir bileşiktir. Şekeri uzun
süre saklayabilirsiniz. Elektriğe
ihtiyacınız olduğunda, şeker pili ile
şekeri elektriğe dönüştürebilirsiniz.
Şeker pili, geliştirdiğimiz teknolojiler arasında pazara ilk girecek
olandır. Bunun nedeni, şeker pilinin
ileri teknoloji ürünü olmasıdır. Fiyatı
bir AA pilden 100 kat daha fazla.
Ama ömrü düşünülecek olursa
fayda/maliyet açısından avantajlı".

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

GreenBuild Europe 2020
Dünyanın En Büyük Yeşil Bina Konferansı
24-25 Mart 2020 Dublin-İrlanda

Dünyanın en büyük yeşil bina
konferansı olan GreenBuild
Europe Mart ayında, yapı
sektörünün yeşil dönüşüme
öncülük etmek isteyen sektör
paydaşları bir araya geliyor.
Avrupa, tamamlanmış veya
devam etmekte olan 5.000'in
üzerinde proje ile LEED için
dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
Yaklaşık 350 tescilli ve sertifikalı
LEED v4 projesiyle Avrupa,
derecelendirme sisteminin en
yeni sürümünün uygulanmasında

ABD ve Kanada'dan sonra iddialı
bir konumda.
Etkinlik, projeleri bir üst seviyeye
taşıyacak yenilikçi teknolojileri
ve ürünleri, sektör liderlerinin
yeşil binaların geleceği ile ilgili
görüşleri, en iyi uygulamalar
hakkında sürdürülebilirlik
uzmanları ile iletişim kurma
fırsatını sunuyor.
19 Şubat'a kadar erken kayıt
avantajları bulunuyor.

ICCC 2020
6.IIR Konferansı: Sürdürülebilirlik ve Soğuk Zincir
15-17 Nisan 2020 Nantes, Fransa

İki yılda bir yapılan konferans,
sürdürülebilirlik, perakende
soğutma ve soğuk zincirdeki en
son gelişmeleri sergileme fırsatı
sunan uluslararası araştırmacı
ve sanayicilerin muhataplarını
bir araya getiriyor.
Sürdürülebilirlik ve Soğuk Zincir
hakkındaki IIR konferans serisi,
bu temel sektörde giderek artan
bilgi paylaşımı talebini ele alan
soğuk zincirde son teknoloji bir
etkinlik olarak kabul
edilmektedir.
ICCC konferansı Uluslararası

Soğutma Enstitüsü tarafından
desteklenmektedir, daha önce
Cambridge (İngiltere, 2010),
Paris (Fransa, 2013), Londra
(İngiltere, 2014), Auckland (Yeni
Zelanda, 2016) ve Pekin'de (Çin,
2018) yapılmıştır.
ICCC konferanslarına ortalama
180 konferans delegesi katılıyor.
Tüm soğuk zincir paydaşlarını bir
araya getiren bu uluslararası
etkinlik, gıda ve eczacılık
ürünleri üzerindeki en son
gelişmelerini ve anahtar teknoloji
trendlerini ortaya çıkaracak.
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MAKALE

BIM (Yapı Bilgi Modelleme)
Sisteminin Bir Hastane Binası
Tesisatında Kullanımı
Faruk DEMİRTAŞ1, Cevdet DEMİRTAŞ2
1 Trabzon
2

İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon / eposta: fdemirtas198213@gmail.com
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Application of Bim (Building Information Modeling)
For Mechanical Installation in A Hospital Building

Özet
Kapsamlı MEP (Mekanik, Elektrik, Tesisat) tesisatları
barındıran binalarda yapım aşamasında uygulama problemleri oluşmaktadır. Problemlerin temel sebebi fiziksel
ve fonksiyonel olarak bir bütün olan binanın birbirinden
bağımsız ve koordinasyon içermeyen projelerle oluşturulmasıdır. Yapı Bilgi Modellemesi-YBM (Building Information
Modeling-BIM) yöntemi oluşan bu gibi problemlerin
çözümü için alternatif bir yoldur. Bu çalışmada yapımı
devam eden bir devlet hastanesinin geleneksel yöntemle
2 boyutlu olarak tasarlanan ameliyathane departmanı
örnek proje olarak kullanılmıştır. Ameliyathaneye ait
projeler Autodesk Revit programı kullanılarak 3 boyutlu
olarak modellenmiş ve Autodesk Navisworks Manage
programıyla modeller arasında çok sayıda çakışma tespit
edilerek mekanik tesisatlar için düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan çalışmada YBM’nin 3 boyutlu model, koordinasyon
ve çakışma analizi özellikleri kullanılarak ameliyathane
mekanik tesisat tasarımı sürecindeki etkisi incelenerek
elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: BIM, Mekanik Tesisat, MEP, Revit,
Navisworks
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Summary
Problems arise from the installation of MEP (Mechanical,
Electrical, Plumbing) installations during construction
phase in buildings that have extensive MEP installations.
The main reason for these problems is that the building,
which is a physical and functional whole, is formed by
independent and uncoordinated projects. Building Information Modeling (BIM) method is an alternative way to
solve such problems. In this study, the operating room
department of a State Hospital, which was designed in 2
dimensions by traditional method, was used as a sample
project. The projects of the operating room were modeled in 3D using Autodesk Revit program, and many conflicts were detected between the models with Autodesk
Navisworks Manage program and arrangements were
made for mechanical installations. In this study, the effect
of BIM on the operation room mechanical installation
design process by using 3D model creation, coordination
and conflict analysis features were investigated and the
results obtained were presented.

Keywords: BIM, Mechanical Installation, MEP, Revit,
Navisworks.
Giriş
Endüstride inşaat hizmetleri olarak da bilinen Mekanik,
Elektrik ve Tesisat (MEP), binaların elektrik, iletişim, ısıtma/
soğutma ve havalandırma, su temini ve atılmasını sağlayarak yaşanabilir hale getiren bir binadaki aktif sistemlerdir
[1]. Bir binada mekanik tesisat işleri, binada bulunan
mahallerin ihtiyacı olan çeşitli gereksinimleri (şartlandırılmış hava, kullanım suyu, ısınma, yangından korunma vb.)
karşılamak amacıyla oluşturulur. Bir binada ihtiyaca ve istenilen standartlara göre mekanik tesisat sistemleri tasarlanır.
Mekanik tesisat sistemlerinin bir binanın çevresel faktörler,
konfor şartları, can güvenliği ve insan sağlığı vb. konularda
var olan çeşitli standartlara sahip olmasında büyük rolü
vardır.
Bir binada mekanik tesisat tasarımı, binadaki mahallerde
gerekli kanallar ve borular vasıtasıyla akışkanların ilgili
mahallere taşınması ve kullanılan akışkanların mahalden
uzaklaştırılması esasına dayanır. Mekanik tesisat sistemleri
bazı durumlarda bağımsız olarak oluşturulurken bazı
durumlarda birbirlerinin tamamlayıcısı olarak oluşturulur.
Bir yapı için tasarım aşamasında hazırlanmış mekanik
tesisat projeleri yapım aşamasında sahada uygulanırken
birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
•

Mekanik tesisat projelerinin birbirinden bağımsız olarak
veya farklı mühendisler tarafından çizilmesinden dolayı
projeler arasında koordinasyonsuzluklar oluşmaktadır.
Bu koordinasyonsuzluklar yapının inşa aşamasına kadar
fark edilememekte ve fark edildiklerinde bu çakışmaların tasarım amacına uygun bir şekilde düzeltilebilmeleri
çok güç olabilmektedir.
• Çizilen mimari ve statik projelerde mekanik tesisat
sistemleri için öngörülen alanların yeterli olup olmadığı
fark edilememektedir. Bu yüzden mekanik tesisat sistemleri saha uygulamalarında mekanik projelere uygun
olarak kurulamamaktadır.
• Mekanik tesisat projeleri 2 boyutlu çizildiğinden sistemlere ait kanal, boru, ekipman ve cihazların kotları
belli olmamakta ve aynı mahallerden geçen tesisatlar
birbirleriyle çakışmaktadır. Oluşan bu çakışmaların
giderilmesi için, uygulama projeleri kapsamında yapılan
düzenlemeler, fazladan masrafa ve zaman kayıplarına
sebep olmaktadır.
• Sahada oluşan çakışmaların çözülmesi için çizilen revize
(uygulama) projelerde alternatif çözüm yöntemlerinin
sayısı azalmaktadır. Kimi zaman var olan çözüm yöntemleri arasından seçilen alternatifler de yeterli olmayıp,
çözümsüz çakışmalar sebebiyle verimden, etkinlikten ve

standartlardan ödün vermek kaçınılmaz olabilmektedir.
Bu gibi problemlerin çözümü için yapıya ait projeleri
hazırlayan mimar ve mühendislerin işbirlikçi bir anlayışla
projelerini oluşturabilecekleri bir yöntem gerekmektedir.
Böylece yapım aşamasında ortaya çıkacak muhtemel
sorunlar tasarım aşamasında çözülebilecektir. Bu, sahada
yapılan düzeltmelerden daha az masraflı ve daha az zaman
alan bir yöntemdir [2].
Binalarda Geleneksel Mekanik Tesisat
Tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi
Teknik olarak zorlu projelerdeki MEP sistemlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi büyük bir çaba gerektirir. MEP
sistemlerinin, tesisatlar için oluşturulan tasarım, yapım ve
bakım kriterleri altında sınırlı bir alanda yönlendirilmesi
gerekir. Sınırlı alanlarda tasarlanan tesisatların birbirlerine
göre konumları bazı zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu
zorlukları minimize edeceğini veya ortadan kaldıracağını
vadeden yeni sistemler geliştirilmektedir. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) araçlarının ve süreçlerinin kullanılması, MEP
koordinasyon sürecinin zorluklarını ele alma vaadinde
bulunmaktadır [3].
Elle veya bilgisayar destekli çizim metotlarına göre YBM’nin
temel avantajlarından biri, doğru proje çizimleri ve inşaat
belgelerini zamanında ve hızlı bir şekilde sunarak, inşaat
sürecinde olası çakışmaları önleme kabiliyetidir. Ayrıca
YBM, kullanıcılara proje ekipleri arasında koordinasyon
eksikliğinden kaynaklanan hataları veya çakışmaları önleyen, proje bilgilerini aktarma konusunda tutarlı bir yöntem
sunar [5].
YBM ve CAD arasındaki önemli farklardan biri, bilgi nesnelerinin oluşturulmasının “akıllı” davranışlar gösterecek
şekilde programlanabilmesidir. Bu, termal ve havalandırma
analizlerinden dinamik yapısal analizlere kadar çeşitli
türde analiz yazılımı için verilerin ön işleme tabi tutulması,
doğrudan YBM verilerinden veya YBM platformunun kendisinde gerçekleştirilebileceği anlamına gelir [6].
YBM, işbirlikçi bir tasarım anlayışıyla yapım aşamasında
ortaya çıkan problemlerin fazladan masrafa ve zaman
kaybına neden olmadan tasarım aşamasında belirlenerek çözülmesine ve yapının amacına uygunluğunun
sağlanabilmesine olanak veren bir yöntemdir. Bu yöntem
tasarım aşamasında katılımcı olarak adlandırdığı yapının
inşası, işletilmesi, bakımı ve hatta yıkımıyla görevli olan
tüm uzmanları bir araya getirir. Böylelikle yapının tasarım
aşamasında mimar ve mühendislerin bakış açılarından
kaynaklanan bilgilere diğer katılımcılardan edinilecek bilgilerde eklenebilecektir. Bu da yapının inşa, işletme ve yıkım
aşamasında gerekli olan bilgilerin tasarım aşamasında
edinilebilmesini sağlamaktadır. YBM 2 boyutlu planlar
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yerine 3 boyutlu bir modelin proje olarak kullanılmasını
gerektirir. Bunun getirdiği önemli avantajlardan ikisi; işbirlikçi çalışma ve çakışma kontrolü yapabilmektir. 3 boyutlu
model sayesinde tüm katılımcılar tasarımın her aşamasında yapının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve
gerekli gördükleri müdahalelerde bulunabilmektedirler [2].
Çakışma Algılama aracı, projelerin verimli ve ekonomik
olmasını sağlamak amacıyla sistemlerin koordinasyonu
için yararlı olan YBM’nin en kullanışlı uygulamalarından
biridir. YBM’de, Yapısal, Mimari ve MEP (Mekanik, Elektrik
ve Tesisat) gibi farklı disiplinler için 3D modeller vardır.
Tüm bu farklı modellerin kombinasyonu, YBM modelinin
tamamını oluştururken bu sistemler arasında çakışma olasılığı olmaktadır. Çakışma tespit testi, inşaat başlamadan
önce 3D Yapı Bilgi Modelinde farklı unsurlar arasındaki
çakışmaları tespit eder ve bu nedenle inşaat programında
zaman optimizasyonu sağlayarak maliyetleri ve sipariş
değişimlerini azaltır. AEC-Architecture, Engineering and
Construction (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) endüstrisinde çakışma algılama uygulaması kullanılarak tasarım ve
inşaat projelerinin verimliliği artırılır [4].
YBM’de yapılan çakışma kontrolü, mühendislik tasarımının
optimize edilmesine, inşaat aşamasında hataların azaltılmasına ve kayıp olasılığını ve tekrarlanan çalışmayı azaltmaya yardımcı olabilir [7]. YBM kullanılarak oluşturulmuş
modeller birbiriyle uyumlu olduklarından MEP modelleri
kurulumunda sahada yaşanacak belirsizlikler büyük
oranda ortadan kalkacaktır. Kurulumu yapılacak sistemler
uygulama projesi olabilecek nitelikte çakışmasız olarak
modellendiği için sahada yaşanacak çakışma problemleri
için çözüm olabilecektir. İnşaat devam ederken alınacak
değişim kararları da MEP modellerinde yapılacak revizyonlarla değişimlerden sonra tekrar çatışmasız projeler elde
edilmesini sağlayacaktır.
MEP mühendisliği açısından YBM’nin en kullanışlı yönleri,
işbirlikçi çalışma düzeni ve çakışma tespiti ile sistemlerin
kurulumunda koordinasyon sağlaması ve prefabrikasyon
imalata olanak tanımasıdır. 3 boyutlu model üzerinden
yapılan analiz özelliği de tasarım için gereken enerji,
akustik, aydınlatma gibi hesapların yapılmasında avantaj
sağlamaktadır. Ayrıca YBM ile proje tasarım aşamasında
çizim ve hesaplamalara ayrılan süre kısalırken tasarıma
daha fazla yoğunlaşma şansı oluşmaktadır [2].
Bina yapım aşamasında farklı alanların işlevlerindeki
değişiklikler MEP kurulumları üzerinde önemli etkilere
sahip olabilmektedir. Bu değişiklikleri karşılamak için, MEP
tasarımcıları HVAC sistemlerinde %20-25 tasarım güvenliği
faktörü düşünmeye eğilimlidirler. Bununla birlikte, orijinal
tasarımın değişmeden kaldığı durumlarda, HVAC sistemi
aşırı büyüklükte olup zayıf enerji verimliliğine yol açmaktadır [1]. YBM’de oluşturulan model ile tasarım değişiklikleri
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azalacağından tasarım aşamasında seçilen mekanik cihazların kapasite değerleri daha doğru belirlenebilecektir [2].
Bu çalışmada örnek olarak seçilmiş bir devlet hastanesinin
geleneksel yöntemle 2 boyutlu olarak oluşturulmuş ameliyathane projesinin 3 boyutlu modeli oluşturulup, ortaya
çıkan çakışmalar YBM’nin çakışma tespiti ve koordinasyon
özellikleri kullanılarak tekrar düzenlenmiştir. Bu şekilde bu
yöntemin mekanik sistem kurulumu açısından geleneksel
yönteme göre ne gibi avantajlar sağladığı ve ne gibi farklılıklar oluşturduğu irdelenmiştir.
Literatür
Jian Li vd. (2014), yaptıkları çalışmada YBM aracılığıyla
optimize edilen inşaat faaliyetlerinin maliyet odaklı
düzenlemelerinin potansiyel faydalarını destekleyecek
kanıtlar sunmaktadır [7]. Azhar vd. (2011), yaptıkları çalışmayla YBM’nin ekstra tasarruf sağladığı ve olası aylarca
gecikmeleri önlediği sonuçlarına ulaşmışlardır [8]. Khanzode vd. (2008), yaptıkları vaka çalışmasıyla YBM/Sanal
Tasarım ve İnşaat (Virtual Design and Construction-VDC)
araçlarının ve süreçlerinin uygulanmasının teknik açıdan
zorlu projeler için karmaşık bir MEP koordinasyonu sürecinde önemli avantajlarının olduğunu göstermişlerdir [3].
Azhar vd. (2008), AEC endüstrileri için YBM’nin faydalarını
irdeledikleri çalışmalarında tespit edilen çakışmaların
saha kurulumundan önce çözülmesi, tasarım koordinasyonu geliştirilmesi ve ek maliyetlerin önüne geçilmesi
gibi avantajlar elde etmişlerdir. Ayrıca ekstra tasarruf
sağlandığı ve aylarca sürebilecek olan olası gecikmelerin
önlendiği sonuçlarına ulaşmışlardır [9]. Raut ve Valunjkar
(2017), yaptıkları çalışmada çakışma tespiti kullanmanın
inşaatın şantiyede başlamasından önce tasarım hatalarının tamamen ortadan kaldırılması ile, zaman ve maliyetin
optimize edildiği sonucuna varmışlardır [4]. Arısoy (2012)
yaptığı çalışmada HVAC sistemlerinin enerji maliyeti ve
sürdürülebilirlik açısından değerlendirilerek seçilmesi
gerektiğini vurgulamıştır [10]. Yılmazoğlu (2016) yaptığı
çalışmada hastanelerde enerji yönetiminin önemi üzerinde
durmuştur [11]. Dişli ve Bilen (2011) yaptıkları çalışmada
ameliyathanelerde hijyenin yanında enerji tasarrufunun
da önemine değinmiş ve önerilerde bulunmuşlardır [12].
Babür (2016) yaptığı çalışmada enerji tasarruflu temiz oda
tasarımı sırasında riskler ve faydaları değerlendirerek enerji
tüketiminin azaltılabileceğini vurgulamıştır [13].
Yapılan Çalışmalar
Bir ameliyathanede kullanılan mekanik tesisatlar genel
olarak; hijyenik iklimlendirme tesisatı, medikal gaz tesisatı,
yangın söndürme tesisatı, sıhhi tesisattır. Bu tesisatlar
ameliyathanede çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili
standartlara uygun olarak tasarlanır.

Bu çalışmada YBM yönteminin 3 boyutlu model oluşturma
ve çakışma tespiti özellikleri kullanılarak mekanik sistem
yerleşiminin uygun şekilde yapılması amacıyla bir Devlet
Hastanesi ameliyathane departmanı örnek proje olarak
kullanılmıştır. Ameliyathane departmanı toplamda 4
operasyon odası ve yardımcı birimleri içerecek şekilde
projelendirilmiştir. Ameliyathane departmanına ait mimari,
havalandırma, yangın, medikal gaz, sıhhi tesisat ve elektrik
kablo tavası projeleri çalışma yapılmak üzere kullanılmıştır.
Ameliyathane departmanı toplam alanı yaklaşık 840 metrekaredir. Ameliyathane yardımcı mahallerinin asma tavan
yüksekliği 330 cm, operasyon odaları asma tavan yüksekliği 350 cm’dir. Ameliyathane departmanının bulunduğu
katın zemin döşemeden tavan döşemeye yüksekliği 435
cm’dir. Kirişlerin üst döşemeden düşey mesafesi 55 cm’dir.
Böylece tesisatlar için kalan net boşluğun düşey mesafesi
50 cm olmuştur.
Ameliyathaneye ait 2 boyutlu projeler Autodesk Revit
programı kullanılarak 3 boyutlu hale getirilmiş (Şekil 1)
ve Autodesk Navisworks Manage programıyla çakışma
tespitleri yapılmıştır.

(a) Mimari model

(c) Havalandırma tesisatı modeli
Şekil 1. 3 Boyutlu model örnekleri

Yapılan çalışma çerçevesinde sistemler arasındaki çakışmalar tespit edilip, çakışmaların uygun şeklide düzeltilmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken
mekanik tesisat sistemleri mevcut 2D projesinde öngörülen asma tavan üstü boşlukta ve diğer disiplinlere ait
projeler üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmadan
düzenlenmiştir. Diğer disiplinlerden kaynaklanan çakışmaların düzeltilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
3 boyutlu projeler oluşturulurken mimari ve statik projelerin yükseklikleri 2 boyutlu projelerde belirtildiğinden
tam olarak orijinal projeye uygun çizilmiştir. Fakat mekanik ve elektrik projelerindeki sistemlere ait yükseklikler
belirtilemediğinden her bir sistem için yükseklik değeri
belirlenerek belirlenen bu yükseklikler baz alınarak projeler
3 boyutlu hale getirilmiştir. Çalışma kapsamında 3 boyutlu
hale getirilen projeler; mimari, statik, havalandırma,
sprinkler, medikal gaz ve elektrik kablo tavaları planlarıdır.
Ayrıca sıhhi tesisat dikey kolon hatları da 3 boyutlu olarak
belirtilmiştir. Sıhhi tesisatın tamamen modellenmemesinin sebebi bu tesisatların diğer tesisatlardan farklı yerde
(zeminde) konumlanmasıdır.
Modellemeler yapılırken 2D çizimden farklı olarak her
model için gerekli obje aileleri belirlenmiş, boru veya
kanallar için fittingsler seçilmiş ve materyal tayinleri yapılmıştır. Tüm tesisatlar için tesisat sistemlerine özgü renkler
belirlenmiştir. Böylelikle sistemler Navisworks’de bir arada
görüntülendiklerinde veya Revit’te hangi borunun, kanalın
veya sistem objesinin hangi sisteme ait oldukları gözlemlenebilmektedir [2].
Bulgular ve Tartışma

(b) Taşıyıcı sistem modeli

Mekanik sistemler düzenlenirken fazla yer kaplayan hava-
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landırma kanalları kiriş altı geçişlerinde zaten sınırlı olan
asma tavan üstü boşlukta daha fazla yer kaplamaması ve
fazla basınç kaybı olmaması için en alt kotta düzenlenmiştir.
Daha sonra medikal gaz tesisatı havalandırma tesisatının
üst kotunda düzenlenmiştir. Sonrasında sprinkler tesisatı

diğer modellerden kalan boşluklardan faydalanılarak diğer
tesisatların üst ve alt kotlarında uygun olan yerlere gelecek
şekilde düzenlenmiştir.
Sistemler arasında oluşan çakışma sayıları ve düzenlenmiş
çakışma sayıları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. 3 Boyutlu Modeller Arasında Oluşan Çakışma Sayıları
Mevcut Modeller
Arası Çakışma Sayısı

Düzenlenmiş Modeller
Arası Çakışma Sayısı

Havalandırma Tesisatı - Betonarme Taşıyıcı Sistem

108

0

Havalandırma Tesisatı - Medikal Gaz Tesisatı

94

0

Havalandırma Tesisatı - Sprinkler Tesisatı

36

0

Havalandırma Tesisatı - Elektrik Kablo Tavası Tesisatı

9

71

Medikal Gaz Tesisatı - Betonarme Taşıyıcı Sistem

19

18

Medikal Gaz Tesisatı - Sprinkler Tesisatı

35

0

Medikal Gaz Tesisatı - Sıhhi Tesisat Düşey Kolon Hatları

1

0

Medikal Gaz Tesisatı - Elektrik Kablo Tavası Tesisatı

93

0

Sprinkler Tesisatı - Elektrik Kablo Tavası Tesisatı

25

18

Sıhhi Tesisat Düşey Kolon Hatları - Betonarme Taşıyıcı Sistem

43

16

Sprinkler Tesisatı - Betonarme Taşıyıcı Sistem

0

0

Sıhhi Tesisat Düşey Kolon Hatları - Havalandırma Tesisatı

0

0

Sprinkler Tesisatı - Sıhhi Tesisat Düşey Kolon Hatları

0

0

Sıhhi Tesisat Düşey Kolon Hatları - Elektrik Kablo Tavası Tesisatı

0

0

3 Boyutlu Modeller

(a) Mevcut modeller arası çakışma sayısı

(b) Düzenlenmiş modeller arası çakışma sayısı

Şekil 2. Havalandırma tesisatı ve taşıyıcı sistem arasındaki çakışma sayısı
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Yapılan çakışma tespitinde mevcut havalandırma tesisat
modeli ile betonarme taşıyıcı sistem modeli arasında yüz
sekiz adet çakışma tespit edilmiştir (Şekil 2). Yapılan düzenlemeler neticesinde bu iki model arasındaki çakışma sayısı
sıfıra indirilmiştir.
Havalandırma modeli ile betonarme taşıyıcı sistem arasında düzenleme yapılırken taze hava sistemi asma tavan
üstü boşluğunun en alt seviyesine gelecek şekilde kotu
düşürülmüştür. Egzoz hava sistemi ise taze hava sisteminin
hemen üst kotuna yerleşecek şekilde düzenlenmiştir. Bu
yüzden taze hava sistemi güzergahı üzerinde betonarme
taşıyıcı sisteme ait kiriş yapılarıyla çakışmazken egzoz
hava sistemi kiriş yapılarıyla çakışma göstermiştir. Bu
çakışmaların giderilmesi adına Şekil 3’de görüldüğü gibi
havalandırma sistemi kiriş altından geçecek şekilde kot
farkı oluşturularak yeniden düzenlenmiştir.
Mevcut havalandırma tesisatı modeli ile medikal gaz tesisatı modeli arasındaki çakışmalar düzenlenirken 2 boyutlu
projeden farklı olarak 4 numaralı ameliyathane odası koridorunda bulunan gaz vana kutusuna giden medikal gaz
boruları tesisat yoğunluğu yaşanan bu koridordan daha
müsait bir yerden geçirilerek vana kutusuna bağlantısı
yapılmıştır.
Yapılan çakışma tespiti çalışmasıyla havalandırma tesisatı
modeli ile elektrik kablo tavası tesisatı modeli arasında
dokuz çakışma tespit edilmişken yapılan düzenlemelerden
sonra bu sayı yetmiş bir olmuştur. Bunun sebebi havalandırma sisteminin kotunun düşürülerek elektrik tavalarının
kotuna gelmesidir. Çakışmaların düzeltilmesi için elektrik
kablo tavası tesisatının kotunun daha yukarıda bir kota
alınması önerilir.
Yapılan çakışma tespitinde medikal gaz tesisatı modeli
ile betonarme taşıyıcı sistem modeli arasında on dokuz
çakışma tespit edilmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra

(a) Mevcut model

bu iki sistem arasındaki çakışma sayısı on sekiz olmuştur.
Bu on sekiz çakışmanın tümünün sebebi iki adet medikal
gaz vana kutusunun yerleştirildiği duvarın perde beton
olmasıdır. Çakışmaların düzeltilmesi için perde beton
önüne vana kutusunun yerleştirilebileceği bir duvar örülmesi önerilir.
Medikal gaz tesisatı modeli ile elektrik kablo tavası tesisatı
modeli arasındaki çakışmaları düzeltmek için bir düzenleme yapılmamış sadece medikal gaz tesisatının kotu
yükseltildiği için çakışma sayısı sıfır olmuştur.
Yapılan çakışma tespiti çalışması ile sprinkler tesisatı
modeli ile elektrik kablo tavası tesisatı modeli arasındaki
çakışma sayısı yirmi beş bulunmuştur. Yapılan düzenlemeler sonucunda bu iki model arasındaki çakışma sayısı on
sekiz olmuştur. Bu düzenleme yapılırken elektrik kablo
tavaları tesisatı için bir düzenleme yapılmamış, sadece
sprinkler tesisatının kot değişikliğinden kaynaklı çakışma
sayısı değişmiştir. Bu on sekiz çakışmanın da düzeltilmesi
için elektrik kablo tavalarının daha yukarda bir kota alınması önerilir.
Yapılan çakışma tespiti çalışması sonucunda sıhhi tesisat
düşey kolon hatları modeli ile betonarme taşıyıcı sistem
modeli arasında kırk üç adet çakışma tespit edilmiştir.
Yapılan düzenlemelerle çakışma sayısı on altı olmuştur. Bu
on altı çakışmanın tamamı düşey boruların döşemelerden
geçtiği yerlerde oluşan çakışmalar olduğundan düzenleme
yapılmamıştır.
Ayrıca 2 boyutlu projede 3 nolu ameliyathanenin laminer
akış ünitesi mimari projede belirtilen ameliyathane masasının üzerinde ve ameliyathane masasını kapsayacak şekilde
konumlandırılması gerekirken konumlandırılmadığı (Şekil
4) 3 boyutlu model aracılığıyla tespit edilmiş ve gerekli
düzeltme Şekil 5’de görüldüğü gibi yapılmıştır.

(b) Düzenlenmiş model
Şekil 3. Havalandırma kanalı ve kiriş arasındaki çakışma düzeltme örneği
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(a) 2 Boyutlu mimari plan

(b) 2 Boyutlu havalandırma planı

Şekil 4. Ameliyathane 3’ün iki boyutlu mimari ve havalandırma projesi

(a) Mevcut model

(b) Düzenlenmiş model

Şekil 5. Ameliyathane 3’ün laminer akış ünitesinin düzenlenmesi

(a) 2 Boyutlu çizimin modeli

(b) 3 Boyutlu modelin düzeltilmiş şekli
Şekil 6. Havalandırma kanalı kiriş geçişi
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Basınç kayıpları karşılaştırılması için ameliyathane departmanında en çok değişime uğrayan havalandırma tesisatı
olan yardımcı mahallere ait havalandırma kanal tesisatı
kullanılmıştır.
Havalandırma tesisatı düzeltilirken yardımcı mahallere ait
taze hava sistemi asma tavan üst kotundan başlayacak
şekilde kotu düşürülerek düzenlenmiştir. Bu yüzden taze
hava sistemine ait kanallar betonarme yapıyla çakışmamıştır. Egzoz hava sistemi ise taze hava sisteminin üzerinde ve
kirişlerin kotunda oluğundan kiriş altlarından geçerken kot
değiştirerek ilerlemiş ve bu kot değişimleri hat boyunca
birçok defa tekrarlanmıştır. Kiriş altlarından geçen her bir
havalandırma kanalına bu geçişler sebebiyle birkaç fittings
eklenmiştir. Bu şekilde fazladan oluşan birçok fittings
basınç kayıplarının artmasına sebep olmuştur. Şekil 6’da,
3 boyutlu modelde havalandırma kanalı kiriş geçişi ve
düzenlenmiş hali gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi
havalandırma kanalına 4 adet dirsek eklenmiştir.
Model üzerinde yapılan basınç kaybı analizinde yapılan
düzenlemeler neticesinde taze hava sistemi basınç kayıpları yaklaşık % 2,5 azalırken, egzoz hava basınç kayıpları
yaklaşık % 10,2 artmıştır. Böylece sistem seçimi için gerekli
basınç kaybı değerleri daha doğru olarak elde edilebilmiştir [2].

Mekanik tesisat projesi hazırlanırken çizim neticesinde
ortaya çıkan tesisat kanal ve borularına ait fittingsler yapılacak olan basınç kayıp hesapları için girdi oluşturmaktadır.
2 boyutlu yapılan çizimlerde bu girdileri sağlayan fittings
tipleri ve sayıları 2 boyutlu plan düzleminde oluşanlardır.
YBM yönteminde sistemlerin çakışmasından kaynaklanan
kot değişimleri neticesinde oluşan fittings tipleri ve sayıları
da tespit edilebildiğinden yapılan basınç kaybı hesabı ve
cihaz seçimleri daha doğru olmaktadır.
YBM bilgisayar programlarında bir mekanik tesisat modelini oluşturan nesneler arasında mantıksal ve geometrik
kurallar olduğundan çizimler 2 boyutlu projelerden farklı
olarak yapılabilirliği denetlenerek oluşturulmaktadır.
Mantıksal ve geometrik parametreler YBM yazılımlarında
tanımlanabildiğinden bu parametrelere aykırı çizimler
modelde oluşturulamamakta ve sonuçta ortaya çıkan
mekanik tesisat modeli 2 boyutlu projelerden farklı olarak
yapılabilirliği denetlenmiş olarak projelendirilebilmektedir.
YBM binaya ait tüm projeleri birleştirerek 3 boyutlu bir
model oluşturduğundan birbiriyle çakışan sistemler tespit
edilerek düzenlenebilmiştir. Fakat yapılan düzenlemeler
bazen havalandırma tesisatı ile elektrik kablo tavası tesisatı
arasında olduğu gibi diğer branşlara ait sistemlerle olan
çakışma sayısını artırabilmektedir. Bu yüzden bu şekildeki
düzenlemeler yapılırken diğer disiplinlerle ortak bir şekilde
düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır [2].

Sonuçlar
Değerlendirme
Geleneksel yöntemin aksine YBM yöntemiyle tesisatlar için
ayrılan boşluğun düşey mesafesinin yetersiz olduğu ve
tesisatların hem kendi aralarında hem de diğer disiplinlere
ait projelerdeki nesnelerle çakıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca
sistemlerin ortak koridor ve ameliyathane odalarının koridorunda yoğunlaşması da çakışma sayısının fazla olmasına
neden olmuştur. Bu sebeplerden dolayı sistemler kendileri
için belirlenen yerlerden ilerlerken çok fazla kot değiştirerek tasarlanmak zorunda kalınmıştır. Bu, tesisatlar için hem
basınç kaybı sebebiyle yüksek enerji sarfiyatı oluşturacak
hem de malzeme ve işçilik oranlarını arttıracaktır. Tesisat
sistemlerinde basınç kaybı unsurlarını azaltarak daha fazla
verim sağlanacak şekilde uygulanması için tesisatlar için
öngörülen boşluğun mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.
Sistemlerin 3 boyutlu olarak birada görüntülenebilmesi,
mekanik projeler tasarlanırken tesisat yoğunluğunun dağıtılmasını sağlayacak şekilde tasarımlar oluşturulmasına
imkan vermektedir. Böylelikle tesisat güzergahları çakışmaların azaltılmasına yönelik olarak belirlenebilmektedir.
Bir diğer avantaj modelin 3 boyutlu olmasından dolayı
sistemlere ait tüm parçaların net olarak ortaya çıkmasıdır.
Böylelikle yapıda kullanılan sistemlere ait materyallerin
metrajı hatasız bir şekilde yapılabilmektedir.

Binalardaki mekanik tesisat projelerinin 2 boyutlu çizimler
sonucunda uygulama zorlukları nedeniyle YBM’in gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
- Yapılan çalışma neticesinde YBM’in farklı disiplinlerle
işbirlikçi bir anlayışla uygulanması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
- Ulaşılan bir diğer sonuç binada mekanik tesisatlar için
ayrılan boşlukların tesisatların yerleşimi için yeterli olup
olmadığının 2 boyutlu projelerle anlaşılamadığıdır.
- Fazla sayıda mekanik tesisat sistemleri barındıran binalar
için tesisat sistemleri tasarlanırken YBM’in sunduğu tesisatların birbirlerine göre konumlarının 3 boyutlu olarak
gözlemlenebilmesi olanağı sahada yaşanacak olası çakışmaların oluşmasını önlemek için etkili bir yöntemdir.
- Mekanik açıdan 3 boyutlu parametrik tasarım ve çakışma
analizi projeler yapılırken inşa edilebilirliğin denetlenmesi
açısından ve projenin amacına uygun olmasını sağlayabilecek tasarım alternatifleri oluşturmak için yararlı olabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
- 2D projelerde sadece 2 boyutta oluşan fittingsler hesap-
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lamalara dahil edilirken 3D projelerde üçüncü boyutta
oluşan fittingsler de hesaplamalara eklenmektedir. Böylece
daha doğru seçimler yapılarak uygulamaya dönük projeler
oluşturulabilmektedir. Bu da projesi yapılan yapı için
gerekli malzeme siparişlerinin daha doğru ve zamanında
verilmesini ve proje yapım süresinin nispeten daha kısalmasını sağlayacaktır.
- YBM çakışma analizi kullanılarak aynı yerden geçen iki sistem için çakışma oluşan kısımda düzenleme yapılabildiğinden sistemler 3 boyutlu olarak konumlandırılabilmektedir.
Böylece YBM’nin, sistemlerin kurulum aşamasında yeniden
işlemeyi, işgücü ve zaman kayıplarını önleyebilme imkanı
sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
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Cold Heat Storage: Up to 50% Saving Potential in Air
Conditioning Energy Cost

Özet
Yaşam standartlarının ve konfor seviyesinin global ölçekte
yükselmesi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından dolayı, binaların soğutulması ciddi bir ilk yatırım
ve işletme maliyetini beraberinde getirmektedir. Rüzgâr
türbinlerinin gittikçe yaygınlaşması ve gece elektrik üretimine artan katkısı sebebiyle oluşan arz fazlası, elektrik
tüketiminin gece saatlerine kaydırılmasını daha da cazip
hale getirmektedir. Bu durum, bataryalarda elektrik enerjisi depolama ve buzda soğukluk depolama gibi enerji
kullanımında zaman kaydırması uygulamalarına olan
ilgiyi arttırmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da yer alan ve
Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli buzda soğukluk depolama
sistemi olan GİMSA hipermarketin klima sistemine entegre
edilen buzda soğukluk depolama sisteminin performansı
termodinamik ve ekonomik açıdan incelenmiştir. Dört yıl
boyunca toplanan verilere dayalı olarak yapılan analizlere
göre, Ankara GİMSA hipermarket tesisi kurulum maliyetini
ilk 3 yılda sağladığı tasarruftan geri ödemiştir. Sistem,
hizmete girdiği 2016 yılından beri performans kaybı göstermeden çalışmakta ve hipermarketin klima enerji tüketim
maliyetini her yıl yaklaşık yarı yarıya düşürmeye devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Buzda soğukluk depolama, Buzda
enerji depolama, Soğutma yükü kaydırma
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Abstract
Due to the rising living standards and comfort levels at
global scale and the increase in the time spend indoors,
cooling of buildings has become a significant initial
investment and operating cost item. The ever-increasing
use of wind turbines and their increasing contribution to
nighttime electricity generation brought about an increasing nighttime surplus of electricity generation, which adds
to the attraction of shifting power consumption to night
hours. This situation increases interest in the time-shifting
applications in energy use such as electrical energy storage
in batteries and cold storage in ice, also called ice storage.
In this work, the performance of the ice storage system
integrated to the air conditioning system of the GIMSA
hypermarket in Ankara, which is the first high-capacity
ice storage integrated air conditioning system of Turkey,
is studied thermodynamically and economically. Based
on the analysis of the data collected over the four years of
operation, it is found that the ice storage system at GIMSA
hypermarket facility has paid back its initial cost within the
first 3 years of operation. The system has been operating
since 2016 without any loss of performance, and continu-

ing to reduce the GIMSA’s air conditioning energy cost by
about half each year.
Key Words: Cold heat storage, Ice thermal energy storage,
Cooling loads shifting, Off-peak cooling
Buzda Soğukluk Depolama (BSD) Nedir?
Buzda soğukluk depolama (BSD) sistemleri; ısıl (termal)
enerji yerine, soğukluğun yani soğutma kapasitesinin sonradan kullanım için depolandığı ve bu kapasitenin gerek
duyuldukça soğutma amaçlı olarak kullanıldığı sistemlerdir.
“Buzda enerji depolama” adıyla da anılan bu tür sistemler,
suyun 334 kJ/kg olan yüksek erime/donma ısısı değerinden faydalanma prensibine dayanmaktadır. Yani 1ºC’deki 1
kg su 0ºC’ye soğutulurken dış ortama yaklaşık 4 kJ ısı verirken, 0ºC’deki 1 kg su yine 0ºC’de 1 kg buza dönüşürken
dış ortama 334 kJ ısı vermektedir. Bu demektir ki, 1 kg buz
0 ºC sabit sıcaklıkta eriyip suya dönüşürken, dış ortamdan
334 kJ miktarında ısı çekmektedir ve dolayısıyla 334 kJ’lük
soğutma sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, 1 kg buz 334
kJ’lük soğukluk depolamaktadır. BSD sistemleri, buzun
0ºC sabit sıcaklıktaki bu yüksek soğutma kapasitesini ticari
değere dönüştürme amacıyla tasarlanmış sistemlerdir.
Buzda depolanan soğukluğu kullanmaya dayalı soğutma
sistemleri, buzdolapları ve klimalar icat edilmeden önce de
yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak o sistemlerde mekanik
sistemlerle olarak dondurulmuş su yerine, dağ, nehir ve
göllerde doğal olarak oluşmuş buz kalıpları kullanılıyordu.
Ticari ve endüstriyel tesislerde BSD sistemlerinin kullanılmasındaki temel amaç, klima sistemlerinin elektrik tüketim
maliyetlerini düşürmektir. Bu düşüşü elektrik tarifesinin
gün içerisindeki değişiminden yararlanarak, elektrik birim

Şekil 1: Tipik bir BSD sisteminin şematik gösterimi

fiyatının yüksek olduğu dönemlerdeki soğutma yüklerini
elektrik birim fiyatının düşük olduğu dönemlere kaydırarak
gerçekleştirmektedir. Şekil 1’de tipik bir BSD sisteminin
şematik gösterimi verilmiştir. BSD entegre klima sistemi
normal bir klima sistemine göre ekstra buz depolama tankı,
üç yollu vanalar, ek tesisat ekipmanları ve otomatik kontrol
sistemi gerektirmektedir. BSD sistemlerinin çalışma prensibi; soğukluğun yüklendiği (buz üretildiği), depolandığı ve
boşaltıldığı (buz eritildiği) üç dönemden oluşmaktadır. Bu
dönemlerin gerçekleştirilme periyotları ve süreleri çoğunlukla elektrik tarifesine göre belirlenmektedir.
Türkiye’de elektrik aboneliklerinde tekli tarife ve üçlü tarife
olmak üzere iki farklı tarife modeli uygulanmaktadır. Tekli
tarifede gün içerisinde kullanıcılara tek bir elektrik birim
fiyatı (TL/kWh) üzerinden elektrik sağlanmaktadır. Üçlü
tarifede ise gündüz (06:00 – 17:00), puant (17:00 – 22:00)
ve gece (22:00 – 06:00) tarifesi olmak üzere, gün üç zaman
dilimine bölünmüştür. Elektrik puant tarifede en yüksek,
gece tarifesinde en düşük ve gündüz tarifesinde ise
ortalama fiyattan arz edilmektedir. Ankara için tek terimli
üç zamanlı ticarethane için elektrik birim fiyatları; gündüz
tarifesi 0,4394 TL/kWh, puant tarifede 0,7042 TL/kWh ve
gece tarifesinde ise 0,2287 TL/kWh’dir [1]. Görüldüğü
gibi, puant dönemlerdeki elektrik birim fiyatı gece tarifesi
dönemlerine göre yaklaşık 3,27 kat daha pahalıdır. Bazı
ülkelerde elektrik tarifesi için gün içerisinde 4 ya da 5 farklı
dönemin olduğu tarife yapıları da kullanılmaktadır. Çoklu
tarife yapısının uygulamasının iki temel amacı vardır: 1.
Yüksek maliyetli olan pik saat yüklerinin maliyetinin kısmen
tüketiciye yansıtılması, 2. Tüketicileri pik olmayan saatlerde
elektrik kullanımına teşvik ederek pik oluşmasına engel
olmak.
BSD sistemlerinde buz üretme
işlemi gece tarifesi saatlerinde
gerçekleştirilir. Bu saatlerde
ucuz elektrik kullanılarak buz
üretilir. Buz direkt depolama
tankında üretilebileceği gibi
tankın dışında üretilip daha
sonra tanka gönderilebilir. Gece
tarifesi saatlerinde üretilen
buzlar yalıtımlı bir tankta tutulur. Elektriğin pahalı olduğu
gündüz ya da akşam tarifesi
saatlerinde ise üretilen buzlar
kullanılarak binalar serinletilir.
Böylece hem soğutma işlemi
düşük maliyetle gerçekleştirilmiş olur, hem de klima kullanımından kaynaklanan yükler pik
olmayan saatlere kaydırılmış
olur. Şekil 1’deki şematik
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görüntü dikkate alındığında; normal bir klima sisteminde,
soğutma grubu ile ısı değiştiricisi arasında bir ısı transferi
akışkanı dolaştırılır. BSD entegre klima sistemlerinde ise
gece tarifesinde ısı transferi akışkanı soğutma grubu ile
tank arasında dolaştırılır ve böylece buz üretimi gerçekleştirilir. Elektrik birim fiyatının yüksek olduğu dönemlerde
soğutma ihtiyacını karşılamak için ısı transferi akışkanı
buz tankı ile ısı değiştiricisi arasında dolaştırılarak binanın
soğutulması işlemi gerçekleştirilir.
Buzda Soğukluk Depolamanın Avantajları
BSD sistemlerinin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Klima enerji tüketim maliyetlerini düşürür: Bu, klima
sistemlerinin elektrik birim fiyatının pahalı olduğu
dönemlerdeki kullanımını, elektriğin ucuz olduğu
saatlere kaydırarak gerçekleştirilir. Bir BSD sisteminin
ekonomik performansı elektrik tarifesinin gün içindeki
fiyat değişimine ve tarifenin gün içerisindeki dağılımına
önemli ölçüde bağlıdır.
2. Soğutma pik yüklerini pik olmayan saatlere kaydırır:
Soğutma pik yükleri gün içerisinde genellikle öğleden
sonra saatlerine denk gelmektedir. BSD sistemleri
vasıtasıyla soğutma yüklerinin pik olmayan saatlere
kaydırılması mümkün olmaktadır. BSD sistemleri
böylece enerjinin daha dengeli bir şekilde tüketilmesi
sağlanarak, elektrik pik yüklerini düşürmeye yardımcı
olur.
3. Soğutma gruplarının kapasitelerinin düşürülmesini
sağlar: Bir binada kullanılan klima sisteminin kapasitesi
binanın pik soğutma yüküne göre belirlenmektedir.
Yılın kısıtlı bir döneminde, günün birkaç saatine denk
gelen pik yükü karşılamak için ciddi miktarda yatırım
yapılmaktadır. BSD sistemleri kullanılarak soğutma pik
yükünün kaydırılmasıyla bina için gerekli olan soğutma
grubu kapasiteleri önemli ölçüde düşürülebilir. Böylece
soğutma gruplarının ilk yatırım maliyeti azaltılabilir.
4. Bina gücü için gerekli olan trafo, kablo kesiti, jeneratör
vb. ekipmanların kapasitelerini ve boyutlarını düşürür:
Pik soğutma yükünün ve soğutma gruplarının
kapasitesinin düşürülmesiyle trafodan binaya
sağlanması gereken güç değeri de düşecektir.
Trafolardan daha düşük değerlerde elektrik akımı,
daha küçük trafolar ve daha düşük kablo kesitleri ile
sağlanabilir. Ayrıca, bina güç gereksiniminin düşmesiyle,
binanın ihtiyaç duyacağı jeneratör vb. ekipmanların
kapasitesinin düşürülmesi de mümkün olur. Böylece
bina için soğutma sistemi dışındaki ekipmanların
kapasitelerini düşürerek, klima sistemlerinin ilk kurulum
maliyeti ciddi bir oranda düşürülebilir.
5. BSD, acil durumlarda yedek soğutma ünitesi olarak
kullanılabilir: Tıbbi laboratuvarlar, bilgi işlem
merkezleri, süper bilgisayar tesisleri vb. gibi yerlerde
soğutma oldukça kritik ekipmanlardan biridir. Bu
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gibi yerlerde soğutma sistemlerinin çalışmaması ya
da elektrik kesintisi gibi durumlarda sorunsuz şekilde
soğutmaya devam etmesi için jeneratör grupları
bulunmaktadır. Bu jeneratör gruplarının birkaç yedeği
de bulunabilmektedir. Jeneratör gruplarının sayısı
azaltmak ya da daha efektif soğutma yedeği sağlamak
için BSD sistemlerinden yararlanılabilir.
6. Soğutma gruplarının daha verimli bir şekilde çalışmasını
sağlar: Normal klima sistemleri serinlemeye ihtiyaç
duyulan ve genellikle dış ortam sıcaklığının yüksek
olduğu zamanlarda çalıştırılmaktadır. Bu saatlerde
yüksek dış ortam sıcaklığıyla beraber hem bağıl
nem hem de güneş ışınımı da yüksektir. Bu üç etki
klimaların COP değerini önemli ölçüde düşürmektedir.
BSD, klimaların gece saatlerinde kullanılmasına imkân
verdiğinden soğutma gruplarından daha yüksek
COP değeri ile olanak sağlayabilmektedir. Ancak
suyun 0ºC gibi düşük bir sıcaklıkta donuyor olması,
bu etkiyi düşürmektedir. Klima sistemleriyle entegre
çalışan bir buzda depolama sisteminde kullanılan
ideal malzemenin sıvı-katı faz-değişimi sıcaklığı 10ºC
civarında olmalıdır.
Bu avantajlara ek olarak, soğutma gruplarının daha verimli
çalışmasını sağlaması ve elektrik pik yüklerini düşürmeye
yardımcı olmasından dolayı enerjinin daha verimli
tüketilmesine katkıda bulunur. Sağlamış olduğu enerji
verimliliği ile fosil yakıt tüketiminin ve karbon salınımının
azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca pik yükleri karşılamak
için kurulması gereken enerji santrali yatırım maliyetlerini
ya da ithal edilen elektrik miktarını düşürmeye de katkıda
bulunur. BSD sistemleri yukarıda sıralanan bu faydaların
birçoğunu ve bazı durumlarda tamamını aynı anda
sağlayabilmektedir. Bu faydalardan hangilerini, ne kadar
miktarda sağlayacağı, BSD stratejisine bağlıdır. BSD stratejisi; ne kadar soğukluk depolanacağı ve depolanan soğukluğun hangi periyotta kullanılacağı olarak tanımlanabilir.
Bir BSD sisteminden optimum faydayı elde etmek için BSD
stratejisi dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü BSD
stratejisi sistemin ilk yatırım maliyeti ve sağladığı tasarruf
miktarı ile doğrudan alakalıdır.
Türkiye’de yüksek kapasiteli ilk ticari BSD
Uygulaması: GİMSA Hipermarket
Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli ve ticari BSD uygulaması
Eryaman, Ankara’da yer alan GİMSA Hipermarkete (Şekil
2) kurulmuştur. GİMSA toplamda 15.000 m2 kapalı alana
sahip olup, bu alanın 10.000 m2’lik kısmı klimayla serinletilmektedir. Geriye kalan 5.000 m2 alan ise depo ve otopark
olarak kullanılmaktadır. GİMSA saat 08:00 ile 22:00 saatleri
arasında hizmet vermektedir.
GİMSA’nın saatlik tasarım soğutma yükü dağılımı Şekil
3’te görülmektedir. Tasarım şartlarında, günlük toplam

Şekil 2: GİMSA hipermarketten görünüşler [2]

soğutma yükü 8.332 kWh’dır. Soğutma pik yükü ise 847
kW yani 847 kJ/s veya 3049 MJ/h’dır. Soğutma sistemi,
tasarım şartlarında soğutma yükünü karşılayacak şekilde
ölçülendirilmiş ve tam yük altında elektrik güç tüketimi

125 kW olan bir soğutma grubu seçilmiştir. Ankara’nın
meteorolojik verileri ve GİMSA’nın insan sirkülasyonu dikkate alındığı zaman yılın 5 ayı aktif olarak klima sistemleri
kullanılmaktadır.
Şekil 3’te binanın tasarım soğutma yüküyle
bu yükün BSD-entegre klima sisteminin
saatlik soğutma yüklerinin gün içerisindeki
dağılımı görülmektedir. GİMSA’da elektriğin
pahalı olduğu puant tarife dönemindeki 3875
kWh soğutma yükü– ki 8332 kWh’lik günlük
toplam soğutma yükünün %47’sine karşılık
gelmektedir – depolanmıştır. Puant tarife
saatlerindeki toplam 3875 kWh’lik soğutma
yükünü karşılamak için, 3875 kWh’lık
soğutma kapasitesi gece tarifesi saatlerinde
buz tankına yüklenmektedir. Böylelikle puant
saatlerde soğutma grupları hiç çalıştırılmayıp,
binanın soğutulması için sadece BSD tankında depolanan buzlar kullanılmaktadır.

Şekil 3: Tasarım şartlarında GİMSA’nın gün içinde soğutma yükü dağılımı [3]

BSD sistemlerinin kalbi, BSD tankıdır.
GİMSA’nın kullandığı binanın ilk tasarımında
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Şekil 4: BSD tankının görünümü

Şekil 5: Buz kapsüllerinin görünümü [1,3]
BSD sisteminin kullanılması dikkate alınmadığı için 4 metre
çapında 8 metre yüksekliğinde olan BSD tankı otoparktan
ayrılan ve ısı yalıtımı yapılan bir alana yerleştirilmiştir. BSD
sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması, tasarlanan depolamanın hedeflenen soğutma yükünü karşılaması için BSD
tankının dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Tankta, içerisinde saf su ve ısıl performansı arttıran bazı
katkı maddelerinin bulunduğu çok sayıda çapı 100
mm olan küresel kapsüller bulunmaktadır. Bu kapsüller,
buz kapsülü ya da buz topu olarak adlandırılmaktadır.
GİMSA’da CRYOGEL [4] tarafından tasarlanan buz kapsülleri
kullanılmıştır. Şekil 5’ten görüldüğü üzere, kapsüller normal bir küre şeklinde değildir. Kapsüller, BSD sistemleri için
ısıl performans ve mukavemet açısından optimize edilmiş
patentli özel tasarıma sahiptir.
GİMSA’da iki ayrı elektrik aboneliği kullanılmaktadır. Bu
aboneliklerden biri tekli tarife olup aydınlatma, ofis, buzdolapları, yazarkasalar vb. genel elektrik ihtiyaçlarında
kullanılmaktadır. Diğer abonelik BSD entegre klima
sisteminde kullanılmaktadır. Bu sayede BSD sisteminin
soğutma maliyetleri üzerindeki etkisi net bir şekilde gözlenebilmektedir. Sistemi etkin bir şekilde yönetmek hem de
sıcaklık, basınç vb. verileri toplamak için Şekil 6’da görülen
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Şekil 6: BSD otomasyon ve veri toplama merkezi
PLC tabanlı bir kontrol sistemi kullanılmıştır.
BSD Sisteminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
GİMSA’da kullanılan BSD sistemi 2016 yazı itibariyle yani 4
yıldır sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemin nor-

mal bir klima sistemindeki periyodik bakımlarının dışında
ekstra bir bakım ya da servis gerektirecek bir durum ile
karşılaşılmamıştır. Sistemin kurulduğu 2016 yılında normal
bir klima sistemi için hesaplanan yatırım maliyeti 590.797
TL idi. BSD sistemi için hesaplanan ekstra ilk yatırım maliyeti ise 509.233 TL idi. Toplamda BSD entegre klima sistemi
için gereken yatırım 1,1 milyon TL idi. BSD sistemi için
gereken ek yatırım maliyeti; BSD tankı, buz kapsülleri, ek
tesisat ekipmanlarını ve kontrol sistemini kapsamaktadır.
BSD entegre klima sistemi için amortisman eğrisi Şekil 7’de
verilmiştir. Şekil 7’deki ilk 2 yıllık veri gerçek elektrik faturalarından elde edilmiş olup, 2. yıldan sonraki dönemler
için elektrik birim fiyatına %5 zam geleceği kabul edilerek
gelecek dönemlerin tahmini yapılmıştır. Amortisman
eğrisinden görüldüğü üzere, BSD sistemi yapılan fazladan
yatırımı 3. yaz dönemi sonunda geri ödemektedir. 10. yaz
döneminden sonra BSD sisteminin yaklaşık 1,8 milyon TL
tasarruf sağlayacağı görülmektedir.
BSD Stratejilerinin Sistemin Ekonomik Performansı
Üzerindeki Etkisi
BSD sistemlerinden elde edilen ekonomik fayda üzerindeki

en büyük etki BSD stratejisidir. BSD stratejisi, en temel
anlamda, ne kadar enerji soğukluk depolanacağı ve depolanan soğukluğun ne zaman ve ne kadar kullanılacağı olarak tanımlanabilir. BSD stratejisi sistemin ilk yatırım maliyeti,
amortisman süresi ve sağlayacağı maliyet tasarruf miktarı
ile doğrudan alakalıdır. GİMSA için farklı BSD stratejilerinin,
sistemin ekonomik faydası üzerindeki etkisi Erdemir ve
Altuntop (2018) [3] tarafından incelenmiştir. Bahsi geçen
çalışmada, GİMSA için 12 farklı BSD stratejisinin etkisi incelenmiştir. Tam depolama stratejisinde, GİMSA’nın soğutma
yükünün tamamının depolandığı kabul edilmiştir. Bu stratejide soğutma grupları sadece gece tarifesi döneminde
çalıştırılır ve bina soğutması sadece depolanan soğukluk
ile sağlanmaktadır. Yük dengeleme stratejisinde temel
hedef soğutma grubu kapasitelerinin düşürülmesidir.
Soğutma yükünün belli bir kısmı sürekli aynı kapasitede
soğutma grubu çalıştırmak için depolanmaktadır. Pik
saatleri depolama stratejisinde, elektrik pik saatlerindeki
soğutma yükünün temel amaç pahalı elektrik saatinden
kaçınmaktadır. Klasik depolama stratejilerinde temel amaç
soğutma yükünün bir kısmı soğutma grubu kapasitesini
düşürmek için depolanmaktadır. Farklı depolama stratejilerinin BSD sisteminin ilk yatırımı üzerindeki etkisi Şekil
8’de verilmiştir. Artan depolama
kapasitesiyle sistemin ilk yatırım
maliyeti artma eğilimindedir.
Yük dengeleme stratejisi ile %30
kısmı depolama stratejilerini
incelendiği zaman yaklaşık olarak aynı depolama kapasitesine
sahip olduğu görülmektedir.
Ancak yük dengeleme stratejisi
daha düşük soğutma grubu
kapasitesi gerektirdiğinden daha
düşük ilk yatırım maliyeti gerektirmektedir.

Şekil 7: GİMSA’da kullanılan BSD entegre soğutma sistemi için amortisman eğrisi [2]

Şekil 8: BSD stratejilerinin GİMSA’nın klima sisteminin ilk yatırım maliyeti üzerindeki etkisi [3]

Şekil 8’de verilen fazladan yatırım
miktarlarını ne kadar sürede
ödeyeceği ve 10 yılın sonunda
ne kadar tasarruf sağlayacağı
Şekil 9’da görülmektedir. Düşen
depolama kapasitesiyle geri
ödeme süresi azalsa da 10 yılın
sonunda elde edilecek tasarruf
miktarı da düşmektedir. En uzun
geri ödeme süresi ve en yüksek
tasarruf miktarı tam depolama
stratejisinde görülmüştür. Pik
saatleri depolama ve yük dengeleme stratejileri kendileri ile aynı
depolama kapasitesine sahip
stratejilere göre daha kısa sürede
maliyetini geri ödeyip, daha
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BSD sisteminde sistem tasarımı BSD
stratejisi de iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Daha önce belirtildiği üzere,
GİMSA’da pik saatleri depolama
stratejisi kullanılmıştır.
BSD’nin COP Üzerindeki Etkisi
BSD sistemlerinin en önemli avantajlarından biri soğutma gruplarını
gece saatlerinde çalıştırmaya imkân
vermesidir. Gündüz saatlerinde, gece
saatlerine göre dış ortam sıcaklıkları
ve
bağıl nem oldukça yüksektir. Bu iki
Şekil 9: Farklı BSD stratejilerinin amortisman süresi üzerindeki etkisi [3]
etki soğutma gruplarının daha düşük
verim (düşük COP) ile çalışmasına
neden olmaktadır. Gündüz saatlerinde ayrıca güneş ışınımı etkisi de
soğutma gruplarının COP değerini
düşürmektedir. BSD sistemleri sayesinde soğutma grupları gece saatlerinde çalıştırıldığından, soğutma
gruplarından daha yüksek COP değeri
ile yararlanmak mümkün olabilmektedir. Ancak binayı soğutmak ya da
buz yapmak için soğutma grubunda
dolaşan soğutma akışkanının sıcaklığı da dikkate alınmalıdır. Soğutma
akışkanı, klima çevriminde genellikle
7 – 10°C sıcaklıklarında dönmektedir.
Yani buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu
gazın sıcaklığı 7 – 10°C’dir. İdeal bir
BSD sisteminde sıvı-katı faz değişimi
Şekil 10: Farklı BSD stratejilerinin günlük soğutma yükü ve birim kWh soğutma yükü
bu sıcaklıklarda olmalıdır. Bunun
üzerindeki etkisi [3]
gerçekleşmesi , erime/donma sıcaklığı
7 – 10ºC aralığında olan malzemelerin
fazla miktarda tasarruf sağlamıştır. 10. yılın sonunda, pik
geliştirilmesine bağlıdır.
yük depolama stratejisi (toplam soğutma yükünün %47’si
depolanmıştır) %70 kısmı depolama stratejisiyle yaklaşık
olarak aynı miktarda tasarruf sağlamıştır. Yük dengeleme
stratejisinde toplam soğutma yükünün yaklaşık %30’u
depolanmaktadır. Ancak 10. yılın sonunda %40 kısmı
depolama stratejisi ile yaklaşık olarak aynı miktarda tasarruf sağlamaktadır. Bu değerlerden BSD stratejisinin önemi
açık bir şekilde görülmektedir.
BSD stratejisinin bir günlük soğutma maliyeti ve birim
kWh başına düşen maliyet üzerindeki etkisi Şekil 10’da
verilmiştir. Artan depolama kapasitesiyle birim soğutma
maliyeti ve günlük soğutma maliyeti düşmektedir. Ancak
depolanan soğukluğun elektrik pik saatlerde kullanılması
sistemden elde edilen ekonomik faydayı önemli ölçüde
etkilemektedir. Şekil 10’da daire ile vurgulanan yük
dengeleme stratejisiyken, kare ile vurgulanan pik saatleri
depolama stratejisidir. Bu diyagramlardan görüldüğü bir
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Su, 1 atm basınçta, 0ºC’de donduğundan, klasik
BSD’lerinde geceleri buz yapmak için soğutma akışkanının
sıcaklığı 0°C’nin altında olmalıdır. Bu durum buharlaştırıcıdan geçen akışkanın sıcaklığının çok düşük olması
anlamına gelmektedir ve COP değerlerini bir miktar
düşürmektedir. Bu yüzden BSD sistemlerinde soğutma
gruplarının tasarımı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Gece
ve gündüz sıcaklıklarının ve/veya bağıl nemin çok yüksek
olduğu yerlerde COP değeri açısından da verimli sistem
tasarlamak mümkündür.
Bir soğutma sisteminin enerji verimliliği ve COP değeri,
soğutma çevrimindeki minimum ve maksimum sıcaklık
değerleri arasındaki fark ile ters orantılıdır. Bu sebeple,
soğutma sistemleri, yüksek verimlilik için, sistemdeki
minimum sıcaklık, olabilecek en yüksek değerde olacak

şekilde tasarlanır. Normal klima sistemlerinde minimim
sıcaklık 0ºC’nin oldukça üstündedir. Ancak BSD sistemlerinde suyun donması için soğutucu akışkanın 0ºC’nin
birkaç derece altına kadar soğutulması gerekir. GİMSA’daki
sistem, geceleri soğuk depolama modunda çalışırken, ısı
taşınım sıvısı olarak kullanılan %35 etilen glikol - su karışımı, BSD tankına girmeden önce -6ºC’ye soğutulmaktadır.
Aynı klima sistemi gündüzleri BSD sistemini baypas edip
binayı direk olarak soğutmak için kullanılırken, minimum
sıcaklık -6ºC yerine 4ºC olmaktadır. Yani SDS-entegre klima
sistemi dual-mode’da çalışmakta, ve böylelikle normal
çalışma modunda verim kaybı önlenmektedir. Bina buzda
depolanan soğukluk ile soğutulurken mevcut fanlar
çalışmakta, ve dolayısıyla BSD sistemi ilave bir fan gücü
gerektirmemektedir. Ancak performans hesaplarında,
etilen glikol – su karışımının BSD tankı – soğutma grubu
arasında sirkülasyonunu sağlayan pompanın tükettiği ek
güç dikkate alınmalıdır.
GİMSA için normal klima sisteminin COP değeri 3.14 iken,
gece 3.30’dur. Yani COP değeri açısından %4.7’lik bir fayda
sağlanmıştır. Bu durum, düşük maliyetin yanında daha
az elektrik tüketerek soğutma gerçekleştirilebileceğini
göstermektedir.
Değerlendirmeler
BSD sistemleri klima ihtiyacı olan her bina türünde kullanılabilir. Bina bazında soğutma maliyetlerini düşürmede
yüksek bir potansiyeli vardır. Ancak BSD sisteminden
ekonomik açıdan maksimum verimi almak için sistem çok
iyi şekilde tasarlanmalı ve doğru BSD stratejisi seçilmelidir.
Yeni tasarlanan binalar için BSD tankı için gerekli alan
tasarıma dahil edilebilir. Hali hazırda var olan binalar için
atmosferik tanklar ya da yer altı tankları da tercih edilebilir.
BSD sistemleri hem bina ölçeğinde hem de ülke çapında
önemli maliyet avantajları sunmaktadır. Rüzgârdan elektrik
üreten sistem yatırımlarının ülkemizde her geçen gün
artması ve yakın zamanda kurulacak olan nükleer enerji
santrallerinin de devreye girmesi ile BSD sistemlerinin
sağlamış olduğu fayda daha da artacaktır. BSD sistemlerinin
yaygınlaşması ile, geceleri rüzgârdan ve nükleer santrallerde üretilmek zorunda olan enerji kullanılmayıp israf edilmesinin önüne geçilecektir. Türkiye’de büyük ölçekli BSD
sistemini uygulamasında bir ilke imza atan GİMSA Süpermarketlerinin bir yetkisi “Klimalar binalarımız için önemli
bir işletme gideridir. BSD sistemi sayesinde klima giderleri
büyük bir oranda düşmüştür. Buda bizi daha rekabetçi bir
firma yapmaya önemli ölçüde destek oldu” sözleri ile 4 yıldır
sorunsuz bir şekilde çalışan ve firmanın kârlılığını olumlu
etkileyen BSD sisteminden olan memnuniyetini ifade etmiş
ve gelecekte kurmayı planladıkları mağazalarda da BSD
sistemini kullanmayı düşündüklerini belirtmiştir.

BSD sistemleri, işletmelerin soğutma enerji maliyetlerini
düşürmeye ek olarak, işletmenin puant yüklerinin düşmesinden kaynaklanan iki önemli avantaj daha sunmaktadır:
1. Elektrik dağıtım şirketlerince enerji kullanım maliyetine
ek olarak işletmenin aylık puant yüküne göre belirlenen
‘talep maliyeti’ düşüşü, 2. Daha düşük kapasiteli bir trafo
işletmenin ihtiyacını karşılayacağından trafonun ilk
kurulum maliyetindeki düşüş. BSD sistemlerinin sonradan
entegre edildiği işletmelrerde ise mevcut trafodaki kapasite fazlalığı, işletmenin gelecekte büyümesi durumunda
oluşacak yeni güç talebini hiçbir ek trafo yatırımı gerektirmeden karşılayabilir.
Başta ABD olmak üzere modern dünya ülkelerinde çok
zamanlı tarife uygulamaları serbest piyasa ekonomisi kuralları dahilinde hiçbir kısıtlama olmadan yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’de 20/01/2018 tarihli ve 30307
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” uygulaması ile 50 milyon kWh’den fazla tüketim yapan
aboneler ‘yüksek tüketimli tüketici’ grubu olarak adlandırılmakta ve bu aboneler için özel fiyatlandırma yapılmaktadır.
Son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasında EPİAŞ
tarafından Türkiye için günlük açıklanan ağırlıklı ortalama
piyasa takas fiyatları kullanılmaktadır ve yüksek tüketimli
tüketici grubunda çok zamanlı tarife kullanmak bu gün
için mümkün değildir [5]. Bu yüksek tüketimli gruba dahil
olmayan tüketiciler için ise böyle bir sınırlama yoktur ve
çok zamanlı tarife kullanımı mümkündür. Dolayısıyla, bu
işletmeler için BSD’nin soğutma enerji maliyetini düşürerek
sağladığı ekonomik avantaj devam etmektedir. Arzın yüksek talebin düşük olduğu gece saatlerinde enerji üretmeye
devam eden rüzgâr santrallerinin kapasitesinin gittikçe
artıyor olması ve yapımı devam eden nükleer santrallerin
yakın zamanda devreye girecek olması, gece saatlerinde
arz fazlası elektrik için cazip pazar oluşturmaktadır. BSD
sistemleri, düşük maliyetli bu arz fazlası enerji pazarında
ciddi bir oyuncu olma konumlarını devam ettirmektedir.
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