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BAŞKANDAN

Hızla değişen ihtiyaçlar ve ESNEKLİK...

D

ünya genelinde süregelen ve tüm kurumların eşgüdümü ile yürütülmekte olan COVID-19 Pandemi
mücadelesi kontrollü ve tam disiplinle ülkemizde
de sürdürülmektedir. Bilgi ve teknoloji üretimine
katkıda bulunmanın amaçları arasında yer aldığı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD; Mart ayında
başlatmış olduğu, dünyada olgunlaşmış çalışmaların da
katkılarıyla sektör ve paydaşlarını teknik notlar ve hazırladığı görüşlerle bilgilendirmeye devam etmiştir. Yürütülen
çalışmaları daha etkin gerçekleştirmek ve eşgüdümü
sağlamak amacıyla daha kurumsal bir yapılanma ihtiyacı
çerçevesinde, Derneğimiz organları arasında; alanında
bilgi, yetenek ve uzmanlığa sahip üyelerimiz tarafından
doğru ve güncel bilgilerin paylaşımının yapılması, bir
kaynak kütüphanesi oluşturulması ve yeni çalışmalara/
araştırmalara olanak sağlanması amacıyla TTMD COVID19 Teknik Komitesi kurulmuştur.
Hem bilgi üretimine ve sağduyu ile görüş paylaşımına
hem de yurtiçinde teşkil edilmiş İklimlendirme Teknik
Kurulunda ve yurtdışında teşkil edilmiş REHVA COVID-19
Görev Gücünde süregelen çalışmalara katkı koymuştur.
Teknik Komite üyeleri değerli meslektaşlarımız Meriç
Sapçı, Doç.Dr. Zeki Yılmazoğlu, Sarven Çilingiroğlu, Prof.
Dr. İbrahim Atmaca, Prof.Dr. Macit Toksoy ve Prof.Dr.
Ahmet Arısoy’a özverili çalışmaları ve değerli katkıları için
gönülden teşekkür ediyorum.
Mevcut Teknik Komitelerimizin tüm çalışmalarının siz
Değerli Üyelerimizin katılım ve katkılarıyla daha da gelişeceğini ve yararlı olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum.
Ülkemizi temsilen katılmış olduğumuz Uluslararası Enerji
Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC), Binalarda ve
Topluluklarda Enerji (IEA EBC) ve Enerji Depolama ile
Enerji Verimliliği (IEA ECES) Teknoloji İş Birliği Programlarının 2020 yılı ilk Yürütme Kurulu toplantılarına tam
katılım göstererek hem Derneğimiz ve faaliyetleri tanıtılmış hem de teknolojik gelişmelerin ve dünyadaki yenilikçi
yaklaşımların hedeflendiği çalışmaların karar süreçlerine
katkı konmuştur.
Üyelerimizin meslektaşları ile uluslararası kurumlarla ortak
geleceği şekillendirmede ve iş birliklerini geliştirmede
örgütlü bir şekilde çalışmalara katkı koymasını sağlayacak Teknoloji İş Birliği Programı Alt Çalışma Gruplarına
gönüllü katılım için TTMD’ye başvurular başlamış olup,
katılımlarınızı ve bilgi üreten çalışmalarınızla katkılarınız
beklenmektedir.
“Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek için Esnek İklimlendirme
Çözümleri" ana temasıyla 1-4 Haziran 2020’de, pandemi
sebebiyle ilk kez sanal olarak gerçekleştirilen 14. Uluslararası Tesisat Teknolojileri Sempozyumu; 9 ana konu
başlığında 12 oturum ve 2 panele evsahipliği yapmış, 4
gün boyunca toplam 24 saat Türkçe ve İngilizce canlı
yayın yapılarak 84 ülkeden 2100 bireysel katılımcıya bilgi
ulaştırılmış, 200 bini aşkın e-posta ile doğrudan haber
paylaşılmış, dünyada 170’den fazla uluslararası kurum ile
etkileşim sağlanmıştır.
Sektörümüzde bir ilki gerçekleştiren Sempozyumumuz,
dönüşen ve değişen dünyada esnekliğin (resiliency)

önemini vurgularcasına teknolojik
sıçramanın yaşandığı dijitalleşme
ile zamanında ve sanal ortamda
bizleri biraraya getirmiş; disiplinlerarası işbirliği ile bilimsel ilerlemek,
bilgi ve teknoloji transferini
sağlamak, mesleğimizin gelişimine
katkıda bulunmak olan amacımızı
etkin bir şekilde gerçekleştirmemize imkan vermiş, Doğu’dan
Batı’ya dünya genelinde meslektaşlarımızla buluşturmuştur.
Sektörümüzün aydınlanmasına 1994’den beri aralıksız hizmet
eden ve sektörümüzün değer zincirini oluşturan tüm paydaşları biraraya getirmeyi hedefleyen amiral gemisi etkinliğimiz
TTMD Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumunun 14. kez gerçekleşmesini sağlayan Sempozyum Bilim ve
Danışma Kurullarımıza, fikirleriyle yön vererek değer katan
Organizasyon Komitemize ve Başkanı Dr. Murat Çakan’a,
desteklerini esirgemeyen İklimlendirme Sanayi İhracatçılar
Birliği, İSİB’e ve sektörümüzün değerli şirketleri Alarko Carrier,
Daikin, Danfoss, Doğu İklimlendirme, Gelişim Teknik, Norm
Teknik, Üntes ve Viessmann’a, katılımları ve bilgi paylaşımları
ile geleceği sürdürülebilir tasarlamamızda katkı sağlayan tüm
Değerli Bilim İnsanlarına, Sektör Temsilcilerine, Sempozyum
Paydaşlarımıza ve Değerli Katılımcılara teşekkür ediyorum.
Bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak amacıyla, sektörümüz ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren eğitim seminerlerimizi kesintisiz devam ettirmek üzere gerekli altyapı
hazırlıkları da tamamlanmış; Nisan ayından itibaren kullanıma
aldığımız “GoToWebinar” aracılığıyla yeniliklerin paylaşımına,
“GoToMeeting” aracılığıyla da idari çalışmalarımıza aralıksız
devam edilmiştir.
COVID-19 salgını sonrası dünyamızın ihtiyaçları ve bizden
beklentileri COVID-19 öncesinde olduğundan farklı değildir.
Bilakis geçtiğimiz aylar birlikte hızla harekete geçmemizin
daha da fazla aciliyet gerektirdiğini öğretmiştir. Sadece insanlığın değil tüm çeşitliliği ile dünyamızdaki tüm canlıların tek bir
aile olduğunu da hatırlatmıştır. Dünyamız ihtiyaçlarının; sağlık,
konfor, güvenlik ve %100 yenilenebilir enerjinin akılcı ve etkin
kullanımını tüm topluluklarda artırmak için her boyutta işbirliği
gerektiren bilgiye dayalı eylemleri acilen almaya herkesi ittiği
açıktır.
Artık, değer yaratacak bilginin üretimi için teşkil edilen
işbirliklerinde, etkin katılım ve dayanışma ile eşgüdümlü çalışmanın aralıksız sürdürülmesi ve hedefli çalışmaların başarımı
esastır. Bu doğrultuda, siz değerli Üyelerimizin Derneğimizin
sürdürdüğü çalışmalara desteğini, katılım ve katkılarını çok
önemsiyorum.
14. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve şahsım adına samimi hislerle en derin saygılarımı
sunuyorum.
Sağlıkla kalınız.
Dr. Kemal Gani Bayraktar
TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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SEMPOZYUM

10 ana konu başlığında 11 oturum
ve 2 panel’in düzenlendiği sempozyumda dört gün boyunca toplam 24
saat yayın İngilizce ve Türkçe olarak
yapılırken, sempozyum için dünyada
170’den fazla uluslararası kurum ile
etkileşim sağlandı.
Sempozyumun açılış konuşmasını
yapan Sempozyum Organizasyon
Komitesi başkanı Dr. Murat Çakan
ilk kez bir sanal sempozyum düzenlediklerini ve tüm dünyaya faydalı ve
değerli bilgiler aktarılacağını söyledi.
Covid-19 salgının, insanlara ani tehditlere ve ihtiyaçlara cevap vermede
hala yetersiz kaldıklarını hatırlattığını
ve hala öğrenilmesi gereken çok şey
olduğunu ifade eden Dr. Çakan;
“Gecikmeden, mümkünse bugünden
itibaren, binalardaki mimari yönleri
ve mühendislik sistemlerini statik
kullanım için değil, değişen koşullara

cevap vermeye hazır hale dönüştürmeli, tasarlamalı ve üretmeliyiz” dedi.
Çakan, sempozyumun ana temasının
“Esneklik” olacağını belirttikten sonra
kısaca program hakkında bilgi verdi.
Açılışta konuşan Sempozyum Başkanı ve Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Kemal Gani Bayraktar: “Pandemi sebebiyle ilk kez sanal olarak
düzenlediğimiz sempozyumumuz;
dönüşen ve değişen dünyada
esnekliğin önemini vurgularcasına
teknolojik sıçramanın yaşandığı
dijitalleşme ile dünya çapında bizleri
bir araya getirmekte, disiplinler arası
işbirliği ile bilimsel ilerlemenin, bilgi
ve teknoloji transferini sağlamak,
mesleğimizin gelişimine katkıda
bulunmak olan amacımızı etkin bir

şekilde gerçekleştirmemize imkan
vermekte, doğudan batıya tüm meslektaşlarımızla buluşturmaktadır.”
dedi.
İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki
Poyraz ise, Türkiye’de iklimlendirme
alanında yaşanan son gelişmelerle
ilgili bilgilendirme yaparak; “İnşaat
ile birlikte iklimlendirme sektörünün
müşterisi olan diğer sektörlerin
de değişen ihtiyaçlarına cevap
verilebilmesi için kendi dijitalleşme
sürecimizi hızla tamamlayarak,
değişen pazar ve müşteri taleplerine
göre yeni ürün geliştirmeye ağırlık
vermiş bulunuyoruz. İklimlendirme
sektörü birlik beraberlik içerisinde
daha sürdürülebilir bir gelecek
için mücadelesini sürdürüyor. Bu
nedenlerle, bilimsel temeller üzerine
inşa edilen, katılımcılıkla hazırlanmış,
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uygulanabilir tedbirler içeren bir yol
haritasının kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği bilinciyle hareket
ediyoruz. Tedbirsiz kalmanın veya
gecikmenin maliyeti çok yüksek.
Yaşanan pandemi sürecinde de 45
gün gibi kısa bir sürede iklimlendirme sektörü; tasarımcısı, uygulayıcısı, üretim yapan firmaları ile her
biri 70.000 m2 olan 2 adet pandemi
hastanesinin tüm iklimlendirme ve
mekanik tesisatının yapımı başarısını
göstermiştir.” dedi.
Açılışta konuşan TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener, TTMD ile
mesleki sorumluluk ve görevleri
birlikte yerine getirmeye çalışmaktan
memnuniyet duyduklarını belirtti.
Yener, pandemi ile mücadele kapsamında TTMD’nin ve çok sayıda
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sektör kurumunun da içinde olduğu
Teknik Kurulun çalışmaları hakkında
bilgi vererek yapılacak çalışmalarda
hastaneler ve tüm sağlık yapıları,
oteller, alışveriş merkezleri, okullar
gibi mekânlarda alınması gereken
önlemlerle ilgili yönergeler oluşturulacağını söyledi.
Açılışın ardından ilk sunumu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Dr.
Fatih Birol “Covid-19 sonrası dünyayı
bekleyen gelişmeler” konusunda
gerçekleştirdi. İkinci sunumu yapan
REHVA Yönetim Kurulu Başkanı Frank
Hovorka, iç ortam çevre kalitesinin
ve bina performansının emlak piyasası üzerindeki etkilerinden bahsetti.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz
ise, giderek ısınan mikro iklim içinde
yaşayanların uyum sağlaması için
yapılması gerekenleri anlattı.
La Rochelle Üniversitesinden Prof.
Dr. Francis Allard, Alman Meteoroloji Servisinden Prof. Dr. Andreas
Matzarakis, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesinden Prof. Dr.
Pangiotis Nastos ve İTÜ’den Mustafa

Leblebici’nin konuşmacı olarak
katıldığı günün ikinci oturumunda
mikro iklim ve bina etkileşimi konusu
ele alındı. Sempozyumun ilk günü
“Şehir ölçeğindeki ısı adaları” konulu
panel ile tamamlandı. Prof. Dr.
Francis Allard’ın moderatörlüğünü
yürüttüğü panele Prof. Dr. Panagiotis
Nastos, Prof. Dr. Andreas Matzarakis
ve ICLEI’den Yunus Arıkan panelist
olarak katıldı.
Sempozyumun ikinci gününde
yapılan ilk oturumda “İç ve Dış Hava
Kalitesi” konusu ele alınırken, oturuma Jaap Hogeling (EPB Center),
Prof. Dr. Hasan Bayram (Türk Toraks
Derneği), Dr. Ivo Martinac (KTH Royal
Instute of Technology) ve Kenan
Kaya (İstanbul Aydın Üniversitesi)
konuşmacı olarak katıldı.
‘İç çevre kalitesinde değerler’ konulu
bir sunum yapan Jaap Hogeling,
EPB Center olarak Birleşmiş Milletler
ve benzeri birçok küresel organizasyon ile işbirliği halinde olduklarını
belirttikten sonra amaçlarının dünyanın akla gelen ilk kaynak merkez
olmak ve küresel organizasyonlarla
işbirliğinde kalmak olduğunu söyledi. Hogeling, “Bir ofis binasında
masraflar %90 oranında personel
ve dolayısıyla insan kaynaklı. İşyeri
verimliliği ve sağlığına önem vermeliyiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma
yeri, çalışma verimini de etkiler ve
firmada iş anlamında olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlar. Değer
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zincirine bakıldığında bilgi, araştırma
aşamasından çıkar ve bu bilgiyi bina
tasarımında kullanırsanız, bina içindekiler bunlardan faydalanır” dedi.
AIHA, AIVC, ASHRAE, REHVA, ISHRAE,
AICARR, ACGIH, ASA gibi kuruluşların
üyeleri arasında olduğunu belirten
Hogeling, amaçlarının işbirliği, toplantılar ve teknik faaliyetler yapmak
olduğunu söyledi.
İkinci konuşmacı Prof. Dr. Hasan
Bayram, hava kirliliğinin akciğer
sağlığında etkileri konulu sunumuna
dünyadan ve Türkiye’den hava kirliliği tabloları örnekleriyle başladı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
hava kirliliği kaynaklı ölümlerin
oransal değerlerini açıklayan Bayram;
hava kirliliğinin beyin, kalp, akciğer
kaynaklı birçok hastalığın yanı sıra
hasta bina sendromuna da yol açtığını belirtti: “İyi havalandırılmayan
binalarda çalışan kişilerde baş ağrısı,
yorgunluk, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. Bu da bize
iç mekan hava kalitesinin önemini
gösteriyor. Hava kirliliği küresel bir
problem ve ölümcül problemler
oluşturabiliyor. Kirlilik azaltılabilir
ama tıp dünyası, mühendisler ve ilgili
tüm paydaşların bir araya gelerek
bunu yapması gerekiyor”.
Yeni çıkan akıllı teknolojilerin bina
performans yönetimi ve iç mekan
havalandırma kalitesi üzerinde
etkileri konulu bir sunum yapan
Dr. Ivo Martinac, iş yerindeki hava
kalitesinin memnuniyeti doğrudan
etkilediğini belirterek; “Günümüzde
yapılan HVAC uygulamaları biraz
daha geliştirilmeli. İç mekan çevre
kalitesi artınca üretkenlik artıyor,
dolayısıyla yatırım yapmaktan çekinilmemeli. Dijitalleşmenin bu sürece
çok faydası olacağını düşünüyoruz.
Amacımız bina performanslarının
sistem seviyesinin daha iyi anlaşılması, bina tasarım fonksiyonlarının
düzeltilmesi” dedi. IEA EBC Annex 81
hakkında bilgi veren Martinac, projede kontrol merkezli bir modelleme
çerçevesi oluşturmanın ve yazılımları
geliştirerek binalarda enerji kulla-

nımını düşürmenin amaçlandığını
ifade etti.
Havalandırma kanallarında antibakteriyel kaplama yapmak için CFD
analizi konulu bir sunum gerçekleştiren Kenan Kaya, HVAC sistemlerinde mekanik temizlik yapma
alternatiflerinin fazla olmadığını,
kaplama yapmanın koruyucu bir etki
sağladığını belirtti. Kaya; ”Geleneksel
yaklaşımda antibakteriyel solüsyon
kanallara sprey şeklinde uygulanıyor
ancak NAIMA raporuna göre bunu
kullanmak daha içerdeki yüzeyler
için etkili olmuyor. Jet enjeksiyonda
antibakteriyel çözelti basınçlı bir
şekilde kanallara enjekte ediliyor.
Biz bunu CFD yani hesaplamalı
akışkanlar dinamiği çerçevesinde
değerlendirmeye çalıştık. İki önemli
parametre bulunuyor. İlki çözeltiyi
püskürten aletin başlığındaki açının
durumu, çünkü jet akışın yüzeye düz
ya da farklı açıda gelmesine bakılıyor. Bir de jetin eğimine ve açısına
bakıldı. Değerler burada pozitif ve
saat yönü tersinde” dedi.
Modelleme Araçları ve Simülasyonlar
başlıklı günün ikinci oturumuna
Dr. Pieter de Wilde (University of
Plymouth), Dr. Lori McElroy (IBPSA),
Dr. Cheol Soo Park (Seoul National
University) ve Dr. Timuçin Harputlugil (Çankaya Üniversitesi) konuşmacı
olarak katılırken oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Gülsu Ulukavak
Harputlugil (Çankaya Üniversitesi)
yürüttü.
Bina Performans Analizleri için Akıllı
Hesaplamalar konulu ilk sunumu
yapan Dr. Pieter de Wilde, yanlış olarak yapılmayan tüm hesaplamaların
akıllı olarak kabul edilebileceğini söyleyerek simülasyonlar sayesinde bina
bitmeden ya da yatırım yapılmadan
neler olabileceğini öngördüklerini
belirtti. De Wilde; “Simülasyonlar
mevcut binalarda da kullanılabilir.
Simülasyon sayesinde demo yaparak sonuçlar elde edebiliriz. Bina
performans modellemesi karmaşık
bir işlem. Mühendislik, süreç, estetik
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gibi aşamaları var. Simülasyonlar
sayesinde ısı transferi, ses, nem,
ışıklandırma, yangın duman, depremler gibi birçok şeyi hesaplayabiliriz” dedi. Dizayn, kullanılan araçlar,
ölçümler, değişen veriler gibi bazı
nedenlerle enerji performans açıklığı
olabileceğine değinen de Wilde, bina
bilgi modellemesinin (BIM) akıllı kullanımının simülasyon için çok güçlü
bir araç olacağına dikkat çekti.
Bina Performans Simülasyonları
konulu sunum yapan Dr. Lori McElroy, dünya nüfusunun artışına bağlı
olarak ekonomik ve politik sıkıntılar
yaşandığını, bu nedenle hızlı yanıtlar alabilmek için simülasyonların
önemli olduğunu ifade etti. McElroy;
“İnşaat faaliyetleri artıyor ama
performans önemli, burada simülasyonlar büyük fayda sağlıyor çünkü
iklim ve çevre de bundan etkileniyor.
Binaların performansını iyileştirme
konusunda simülasyonlar, gerçekliğe
çok yakın sonuçlar vererek milletlerarası bir fayda sağlayabiliyor”
dedi. Sunumunun son bölümünde
IBPSA çalışmaları hakkında bilgi
veren McElroy, eğitimler, webinarlar,
yazılım ve test konusunda çalışmalar
yürüttüklerini söyledi.
HVAC sistemlerine makine öğrenebilen model uygulamaları hakkında
bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr.
Cheol Soo Park, kural bazlı ve model
bazlı kontrol (MPC) ile ilgili bilgiler
aktardı. Park; “Kural bazlı kontrol,
belli başlı kurallara bağlı kontrol
mekanizmasıdır. MPC ise potansiyel
davranışları öngörerek uygulanır.
Simülasyon modeli bazı değişkenleri
alır, bu girdilere göre model binanın
neler yapabileceğini söyler. Optimal
kontrol değerini belirleriz bu da maliyeti belirler. MPC’yi gerçek bir vakada
uygulamak hiçbir zaman kolay değildir. Solar radyasyonu, hava akımlarını
anlamak gerekir. Nihai bir model
oluşturulur. Sonrasında bilinmeyen
parametreleri görür, bir değer vermeye çalışırız” dedi. Park son olarak
bina kontrollerinin gelecek trendleri
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hakkında bilgi vererek, gelecekte
hibrid modellerin yaygın olmasını
beklediğini söyledi.
Oturumun son konuşmacısı Dr.
Timuçin Harputlugil, Net sıfır binaları desteklemek için konsept niteliğinde çerçeveler simülasyonu konulu
bir sunum paylaştı. Mevcut rakamlar
ve verileri ile dünyanın üçte ikisinin
su olduğunu ancak temiz su oranının
%2 seviyesinde bulunduğuna dikkat
çeken Harputlugil, kısıtlı su kaynağı
ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklık sorunu yaşanabileceğini belirtti.
Bir arz talep dengesi bulacak çözüm
arayışına girdiklerini söyleyen Harputlugil; net sıfıra yakın su kullanan
binalar için çalışma başlattıklarını
ifade ederek proje örneği üzerinden
çalışmalarını anlattı.
Sempozyumun ikinci günü son
oturumda gerçekleştirilen “Commissioning Bakış Açısı” Panelinin
moderatörlüğünü Emre Özmen
(EON Grup) yürütürken, panele,
konuşmacı olarak Atilla Karabulut
(Kalyon İnşaat), Sarven Çilingiroğlu
(Çilingiroğlu Mühendislik) ve Azamet
Candemir (MCS Mühendis İnşaat
Yönetim) katıldı. Emre Özmen,
panelin açılışında Commissioning
(Cx) ile ilgili 2019 yılının Kasım
ayında çok kapsamlı bir çalıştay
yapıldığını ve bu çalıştayın sonuç
bildirgesinin de yakında kamuoyu ile
paylaşılacağını söyledi. Özmen, bu
çalıştayda Cx için Türkçe isim önerilerinin de değerlendirildiğini belirtti.
Cx kavramını; talebe arzın ne kadar
yetişebildiğini doğrulamaya çalışan
prosesler bütünü olarak açıklayan
Özmen, “Yaşamın pek çok alanında
nihai hedefe giderken birtakım
doğrulamalar yapmamız gerekiyor.
Cx bunların tamamını bir arada
uygulayan proses entegrasyonu
olarak tanımlanabilir” dedi.
Emre Özmen’in ardından söz alan
Atilla Karabulut konuşmasına,
işveren olarak Cx işletilen ve işletilmeyen proje örneklerini paylaşarak

başladı. Karabulut, süreç içerisinde
yapılan doğrulamalar ve bunların
sağladığı avantajlar ile bina kalitesinin arttığını belirtti. Doğru bir Cx
süreci izlendiğinde işverenin kendi
binasına olan güveninin arttığını ve
projelerin de bilinir, marka projeler
haline geldiğine dikkat çekti. Karabulut konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Commissioning işletmediğimiz
projelerde disiplinler arasında
çok ciddi problemler oluyor, alt
yüklenici firmalar birbirleri ve diğer
bölümlerle uyumlu çalışamıyor.
İşverenin projeye tam ikna edilemediği işlere de şahit olduk, eksik
imalatlar, hatalı pano gibi pek çok
soruna da. Cx’in sağlıklı bir şekilde
işletildiği projelerde ise hataların en
aza indirgendiğini, sürecin çok daha
sağlıklı ilerlediğini gördük. İşveren
tarafında projelerde enerjinin etkin
kullanımının artması, işveren isteklerinin doğru anlaşılıp doğru şekilde
gerçekleştirilmesi sonucunda da
binanın amacına uygun yapılması,
Cx’in sağladığı avantajlar arasında.
Türkiye’de her geçen gün bina kalitesi ve akıllı bina sayısı artıyor. Bu
binalar oldukça donanımlı binalardır,
onlarca akıllı sistem barındırırlar. Bu
sistemlerin birbiri ile doğru iletişimi
kurması, doğru çalışması, mekanik
ve otomasyonun mükemmel uyumu
ile sağlanır ki bu da iyi bir Cx süreci
ile mümkün kılınabilir. Cx, sektör için
yeni bir kavram sayılabilir. Biz her
projede şartnamelerimizi, önceki
projelerdeki tecrübelerimizi ekleyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Bu
nedenle sektör tarafından üzerinde
hemfikir olunmuş bir şartname
bulunması, işimizi ciddi anlamda
kolaylaştıracaktır. Tarafların sorumluluklarının net bir şekilde açıklanması
işin sağlıklı tamamlanması için şarttır.
Projenin kapsamının doğru tanımlanması, Cx firmasının yeterliliklerinin belirlenmesi, hangi sistemler
için Cx yapılacağının belirlenmesi,
performans testi örneklemesi yapılması, hangi normlarda çalışılacağının
kararlaştırılması, Cx faaliyetlerinde
kullanılacak programların belir-
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lenmesi, sağlıklı bir iş için olmazsa
olmazlardandır”.
İkinci panelist olarak bir sunum
yapan Azamet Candemir ise konuşmasında özetle şunları söyledi:
“Commissioning kavramı ile ilk
olarak 15 yıl kadar önce yurtdışında
yaptığımız bir otel projesinde tanıştım. Türkiye’de ise geçmişi çok eski
değil bu kavramın. Bir projede Cx
firmalarına nasıl ve hangi pozisyonda
ihtiyaç duyulacağı iyi anlaşılmalı.
Özellikle üstyapı projeleri ile ilgili bir
Cx firması ile çalışılmasının ihtiyaçtan
öte bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Dünya genelinde Cx firması
çoğunlukla proje sonunda geliyor ve
TAD kısmında daha etkin. Ama nitelikli bir iş için Cx firmaları özellikle
tasarım aşamasından itibaren devrede olmalı, tasarımcı ve yatırımcıya
yön vermelidir. Saha uygulamalarında, yüklenici çalışmalarında, nihai
ekipman seçiminde destek olmalıdır.
Commissioning firmasının, projede
yer alan en tarafsız ve bağımsız yapı
olması çok önemlidir. Projenin hiçbir
tarafı ile en ufak bir çıkar ilişkisi
olmamalı. Doğrudan işverene bağlı
olmayan bir Cx firmasının sağlıklı
çalışamayacağına inanıyorum”.

Azamet Candemir ’in ardından
söz alan Sarven Çilingiroğlu ise
tasarımcı gözüyle commissioning
sürecinde tasarımcının rolünü ve
katkısını anlattı. Çilingiroğlu, tasarım
aşamasında Cx firmalarının varlığının
pek görülemediğine dikkat çekerek
aslında Cx firmalarının tasarım aşamasında işe dahil olması gerektiğini
ve bunun projeye pek çok katkısının
olacağını dile getirdi. Çilingiroğlu
şunları söyledi: “Ülkemizde maalesef
Cx yapılmadığından iletişim ve
koordinasyon düzgün sağlanamıyor. Proje süreci uzun ve zahmetli
geçiyor. Yatırım ve işletme giderleri
çok yüksek oluyor. Tasarımcının
proje harici bırakılması söz konusu
olabiliyor. Bunun sonucunda onay
alınmaksızın proje değişebiliyor,
bu da verimsiz sistem tasarımına
sebebiyet veriyor. Süreç boyunca ve
işletme esnasında tasarımcıya geri
bildirim olmadığı için gelecekte yapılacak tasarımların iyileştirilmesi için
bir katkı da sunulmamış oluyor. Cx
süreci, tasarım öncesi, tasarım, imalat
ve işletmeyi kapsamalıdır. Tasarım
öncesinde bir Cx firması seçilmeli,
bütçe hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Tasarım aşamasında tasarımcı,
öncelikle işveren şartnamesini bir Cx
firması ile değerlendirmeli, yorumlamalıdır. Daha sonra yine tasarım
temelleri şartnamesi hazırlanmalı ve
sistem seçimi yapılmalıdır. Böylece
tasarım revizyonları yalnızca geometrik revizyonlara indirgenecek ve
işverenin istediği tasarımın yapılmasını garantileyecektir. Tüm şartnameler belirlendikten sonra imalata
geçilir, malzeme seçiminde tasarımcı
ve Cx firması görüş bildirir. İşletmede
ise bütün üretilen belgeler Cx firması
tarafından güncel hale getirilir, bu
belgeler tasarımcı tarafından gözden geçirilerek işverene iletilir. Bu
şekilde çalışıldığında revizyonlar
azalır. Tasarımdan çok az sapma olur,
kabul ve teslim süreci kısalır, iletişim
ve koordinasyon yönünden aksama
yaşanmaz. Böylece işletmeye geçiş
süreci kısalır, müteahhit firma tasarım değişikliğinden daha az etkilenir.

İşletme maliyeti azalır ve gelecekte
yapılacak işler için bir geri bildirim
sağlanarak daha iyi işler yapılmasının
yolu açılır.”
Konuşmacıların ardından Moderatör
Emre Özmen bir değerlendirme
sunumu yaptı. Cx’in ne olduğundan
çok ne olmadığına değindikten
sonra, Cx faydaları, ekibi ve prosesi
hakkında bilgiler verdi. Özmen; “yatırımcının zihnine bir bina düştüğü
anda başlıyor süreç. Yatırımcı masasına Cx firması ve tasarımcı oturuyor.
Cx, bir bina yapım işinin hedeflendiği
doğrultuda tasarlanması, yapılması,
işlenmesi, doğrulanması, çoklu bir
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disiplin prosesidir. Cx TAD değildir,
sektörde farkına varılıyor. Proje
yönetimi değildir. Teknik raporları
proje yönetim firmasına raporlama,
eksik listesi tamamlama, denetleme
değildir. Standart formlar kullanmaz.
En sonda test etmek değil, tasarım
öncesinden başlar. Planlama ve
gözden geçirme, tasarım, sözleşme
yönetimi değildir” dedi. Emre
Özmen son olarak TTMD ve COPILOT
programı çalışmaları hakkında bilgi
verdikten sonra panelistlere gelen
sorular yanıtlandı.
Sanal Sempozyumun üçüncü günü
“Düşük Karbon Geleceği” konulu
oturum ile başladı. İlk konuşmacı
Miha Bobic (Danfoss) bölgesel
enerji sistemlerinde dijitalleşme
üzerine yaptığı sunumunda bölgesel
sistemlerin iyileştirilmesi için bilgiler
aktardı. Bobic; “Kömür kaynaklı
sistemler geçmişte endüstride
yaygındı ancak şimdi dijitalleşme ile
birlikte optimizasyon sayesinde son
teknoloji sistemler kullanabiliyoruz.
Bölgesel sistemlerde, üretim yapan
tesis, dağıtım yapılan sistem ve enerji
kullanılan evleri birbirine bağlayabiliyoruz. Bu sayede arz talep dengesini
gerçek zamanlı koruyabiliyoruz.
Covid-19’la birlikte dijitalleşme
sistemin daha önemli bir parçası
haline geldi çünkü teknik müdahale
olmadan da sistem kontrolü sağlayabiliyoruz. Hidrolik ve ısıl koşulların
simülasyonu yapılınca ağa verilmesi
gereken sıcaklığı hesaplayabiliyoruz
ve akıllı ağ dengelemesi yapılabiliyor.
Yazılımlar sayesinde kaynaklarımızın
değerlerini de gözlemleyebiliyoruz.
Bu da tasarruf elde etmemizi mümkün kılıyor.” dedi. Bobic, anlık kontrol
ile ayarlama yapıldığı için son tüketiciye ulaşan ısı kaybını da belli oranda
önleyebildiklerini söyledi.
Bobic’in ardından söz alan Prof. Dr.
Halime Paksoy (Çukurova Üniversitesi), bina içi termal enerji depolama
alanında yeni trendler konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Günümüzde
tüketilen enerjinin %81’nin fosil
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yakıtlardan elde edildiğini ve bunun
%30’dan fazlasının binalarda tüketildiğini söyleyen Paksoy, küresel
karbondioksit salımlarının 4’te
birinden binaların sorumlu olduğuna
ve bunun iklim değişikliğine yol
açtığına dikkat çekti. Paksoy, “İklim
değişikliği için pek çok senaryo
hazırlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA) perspektifinden bakıldığında 3
senaryo mevcut. En kötü senaryoda
2060’a kadar küresel enerji ihtiyacının çok artması bekleniyor. İkinci
senaryoda ise neredeyse iyi bir
seviyede olacağız ve küresel sıcaklık
artışını 2°'ye sabitleyerek karbon
salımını azaltılacak. Son senaryoda
ise küresel enerji talebinde %15
azalma olabileceği öngörülüyor. Bu
senaryolar bizlerin davranışlarına
göre yaşanacak. Fosil enerji yerine
yenilenebilir enerji kaynaklarını ve
sürdürülebilirliği artırmalıyız. Güneş
enerjisi, doğal kaynaklar, rüzgar ve
hidroelektrik bunlardan bazıları.
Enerji ihtiyacı olmadığı zamanlarda
enerjinin depolanması çok önemli”
dedi. Enerji depolamanın farklı enerji
kaynaklarını birbirine bağlayarak
kullanma esnekliği sağlayabileceğini
belirten Paksoy IEA ECES TCP hakkında bilgi verdi.
Oturumun üçüncü konuşmacısı
Dmitry Bochkalov (Danfoss), bölgesel enerji ağ dengelemesi ve optimizasyonu konulu bir sunum yaptı.
Bölgesel enerji sistemlerinin gelişimi
ve evriminden bahseden Bochkalov; “Bölgesel enerji sürdürülebilir
ısıtma ve soğutma sağlar. Sistemin
iyi çalışması için öngörülere sahip
olmak gerekir. Bölgesel enerjinin ana
problemleri, sıcaklık farkı sorunu,
optimal bir ağ tasarımı ve enerji
tasarrufu gereklilik farkları diyebiliriz.
Bölgesel enerjiyi en yüksek enerji
talebine göre şekillendirmek gerekiyor. Sistemleri, operasyon anında
sürdürülebilir ve esnek tutmanın
ne kadar gerekli olduğu özellikle
Covid-19 sürecinde daha da ortaya
çıktı” dedi. Bölgesel enerji optimizasyon çemberi hakkında bilgi veren

Bochkalov, akıllı ağ dengelemesi ile
şehrin farklı bölgelerindeki taleplere
göre tüketim ve enerji ihtiyaçlarının
dengelenebileceğini söyledi.
Son konuşmacı Bilal Düzgün (T.C.
Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı),
enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji, Covid sonrası sürdürülebilir girişimler konulu bir sunum
paylaştı. Düzgün; “Bu süreçte neler
öğrendik, yeni normal sürece nasıl
uyum sağlamalıyız, yeşil büyüme mi
yoksa yeşil iyileşme mi gibi sorularla
karşı karşıyayız. Önceden arz ve talep
arasında denge vardı ama şu an bu
denge bozuldu ve arz fazlası var.
Petrol tüketimi elektrikten fazla ama
2018-2040 yılları arasında elektriğin
petrolü geçmesi bekleniyor. Enerji
ajansı analizlerine göre yatırımlarda
%12 azalma oldu. Türkiye’de yenilenebilir enerji çalışmaları devam
ediyor. 24 Mayıs itibariyle en yüksek
oranda yerli ve yenilenebilir enerji
kullanım seviyesi yakalandı, ama AB
ile kıyasladığımızda biraz daha ilerlememiz gerekiyor” dedi. Düzgün son
olarak neredeyse sıfır enerjili bina
projelerinden örnekler verdi.
Günün ikinci oturumunda “Düzenleyici Mevzuat” konusu ele alınırken,
oturuma Jarek Kurnitski (Aalto University), Jaap Hogeling (EPB Center),
Prof. Dr. Essam Khalil (Cairo University) ve Prof. Dr. Catalin Lungu (UTCB)
konuşmacı olarak katıldı. AB’de sıfıra
yakın enerji kullanan binalar ve enerji
performansı yönergesinin uygulanması konulu ilk sunumu yapan Jaret
Kurnitski, ilk olarak AB’de enerji
verimliliği kapsamında 2002 yılından
günümüze kadar yayımlanan Enerji
Performansı Direktifleri ve revizyonlar hakkında bilgi verdi. Kurnitski,
“Öncelikle yeni binalarda yönergeler
uygulanıyor ama mevcut binaları da
şekillendirmek gerekiyor. Sıfıra yakın
enerji tüketen binalar 2010 yılındaki
yönergeyle gündeme alındı ve bu
yönde adımlar atıldı özellikle yeni
binalarda. Ancak yönergeyi uygulamada zorluklar yaşandı. Birçok ülke
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olduğunu söyledi. Hogeling; “EPB
geçmişine bakıldığında amaç enerji
performansında tutarlı bir standart
belirlemekti. Şu an 53 adet standart
mevcut. Bu standartların ülkelere
göre bazı esneklikler göstermesi
gerekiyor. 53 CEB EPB standardından
17 tanesi ISO seviyesinde. Her standardın net anlaşılması ve hesaplamalarının yapılabilmesi için destekleyici
teknik raporlarımız var. Standartlar
uygulanırsa sistemler arası uyum
sağlanır, ürün ve sistem gereklilikleri
sağlandığında ise enerji etkin sonuçlar elde ederiz” dedi. EN ISO 52000-1
standardında yıllık, aylık, haftalık ve
saatlik hesaplamaların yer aldığını
belirten Hogeling, çoğunlukla saatlik
hesaplamaların tavsiye edildiğini
çünkü enerji sisteminin içindeki
dinamik verilere saatlik hesaplama
ile ulaşılabileceğini söyledi.
bu yönergede yazılı kurallara uymak
için çaba sarf ediyor çünkü enerji
performans tanımları ve ölçümleri
ülkelere göre farklılık gösterebiliyor.
2019 yılında AB komisyonun elde
ettiği raporda, konut amaçlı kullanılan binalarda değişik sonuçlar çıktı.
Sıfıra yakın enerjili binaları karşılaştırabilmek için AB komisyonu resmi
tavsiye olgusu başlattı. Bu tavsiyeler
iklimlere, bina tiplerine, net primer
enerjiye, yerinde yenilenebilir enerji
kullanımı gibi değerlere bakılarak
oluşturuldu” dedi. Mevcut binaların
%75’inin enerji verimli olmadığına
dikkat çeken Kurnitski, yapılacak iyileştirme çalışmaları ile %60 oranında
enerji tasarrufu sağlanabileceğini
söyledikten sonra Almanya, Estonya
ve İtalya’dan bina örneklerini kıyasladı.

Arap Coğrafyasında enerji verimli
binalarda iklimlendirme ve soğutma
için yasalar konu başlıklı bir sunum
yapan Prof. Dr. Essam Khalil;
Ortadoğu’da sektörün bazı enerji
tüketim değerlerini ve maliyetlerini
göstererek, Arap ikliminden kaynaklı
zorlukları ve özellikle soğutma için
harcanan yüksek enerji tüketim
değerlerini açıkladı. Khalil, “Tasarım
yapmak için, güneş açısı, yaz-kış
durumu, insan faaliyetleri, ısıl
konfor değeri gibi pek çok farklı
yük bileşenine bakmak gerekiyor.
Enerji verimliliği ve dağıtımı Arap

dünyasında çok önemli. Sistemlerin
operasyonu ve kontrolüne ihtiyaç
duyuluyor, bunun için de A’dan
G harfine kadar etiketler mevcut.
Ülkelere göre farklı çözümler de
sunulabiliyor, örneğin Mısır’da 3 iklim
bölgesi var ve her bölgenin kendine
has değerleri ölçülüyor” dedi. Khalil
Arap ülkelerinde klima endüstrisi,
üretim verileri hakkında bilgi verdikten sonra uluslararası standartların
bölge ülkelerine de uyarlanması için
çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
Essam Khalill’den sonra söz alan
Prof. Dr. Catalin Lungu, Yeni Enerji
Performanslı Bina Standartlarına
göre Romanya Enerji Performans
Sertifikası başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bina enerji performans
standardı ve yeni etiketleri anlatarak
konuşmasına başlayan Lungu, Yeşil
Anlaşma hedeflerine ulaşabilmek
için Romanya’da en az 5 Avrupa

Oturumun ikinci konuşmacısı Jaap
Hogeling, EPB standartlarının
Avrupa’da ve diğer bölgelerde kullanılmasıyla ilgili bir sunum paylaştı.
Uluslararası ölçekte uygulanan ISO,
CEN, EN-ISO gibi standartlar hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan Hogeling, standartlar dışında
yer alan kodların yasal bir niteliği
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hakkında bilgi verdikten sonra uygulama örnekleri sundu.

yönergesi uyguladıklarını söyleyerek her yönergeyle ilgili yapılan
çalışmaları özetledi. Romanya’da
binanın tamamı ya da sadece bir
ünite için sertifika verilebildiğini
belirten Lungu, “Sertifikaların hayata
geçirilmesi çok önemli sonuçlar
getirdi, Romanya’da ulusal enerji
performans sertifikası genel olarak
daha bağlayıcı durumda. Bütün
gayrimenkul işlemlerinde bu sertifikalara bakılıyor. Yaklaşık yedi yüz
bin sertifika verildi şu zamana kadar”
dedi. Lungu, Romanya’daki mevcut
binaların enerji verilerinin hesaplanması için geliştirilen uygulama
metotları hakkında da detaylı bilgiler
aktardı.
Sempozyumun üçüncü gününde son
oturum “Yenilenebilir Enerji” konusunda gerçekleştirilirken, oturuma
Dr. Değer Saygın (SHURA), Dr. Stephen Roosa (AEE) ve ISES Başkanı Dr.
Klaus Vajen (ISES) konuşmacı olarak
katıldı. Isıtma sektöründe yenilenebilir enerjinin rolü başlıklı bir sunum
yapan Dr. Değer Saygın, “Türkiye’de
yenilenebilir enerji payı giderek
artıyor ama hala toplam tüketimin
içinde yeterli seviyede değil. En
çok ısınma için enerji harcanıyor ve
enerji verimliliği açısından karbonun
azaltılması gerekiyor. Dönüşümün
zor olduğu imalat, taşımacılık gibi
sektörler tüketimin %50’den fazlasını
kapsıyor. Sektörlerin kendilerine has
çözümler üretmesi gerekiyor, bu da
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bize sistemlerin esnekliğine yönelik
önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye AB komisyonunun sunduğu karbon düzenlemesini takip
ediyor ve Türkiye’de özellikle imalat
sektöründe ciddi enerji verimliliği
şansı mevcut. Ülkemizde, henüz çok
gelişmemiş olsa da bölgesel ısıtma
ve soğutma ve jeotermal açısından
da potansiyel var” dedi. Saygın, hidrojenle ilgili bazı projeler hakkında
Almanya, Avusturalya, Fransa ve
Kanada’dan çalışma örnekleri verdi.
Saygın’ın ardından yenilikçi yaklaşımlarla yenilenebilir enerji kullanımı
konulu bir sunum yapan Dr. Stepten
Roosa, mikro şebekelerin yapısı ve
özellikleri hakkında detaylı bilgiler
aktardı. Roosa; “Amerika’da 7300’den
fazla güç santrali bulunuyor. Kurulu
sistemlerde ciddi enerji kayıpları
yaşanıyor. Eğer üretimini, enerjinin
tüketildiği noktaya yakınlaştırabilirsek verim artar. Bu maliyetli bir işlem
ama yapılması gerekiyor çünkü şu an
üretilen gücün üçte biri kayboluyor.
Mikro şebekelerde ana fikir gücün
yerel olarak sahada kullanılması.
Dünyada bir milyardan fazla insan
elektriğe erişemiyor. Mikro şebeke
kullanımı yaygınlaşırsa enerji maliyeti düşer, hızlı ve kolay bir şekilde
elektrik dağıtılır. Kaynağa yakın bir
yere santral kurulursa verimlilik artar.
Yenilenebilir enerjileri burada temel
kaynak olarak alınmalı” dedi. Roosa
son olarak mikro şebeke seviyeleri

Yenilenebilir ısı hazırlığı başlıklı
sunumuna endüstriyel ısı sürecinde
maliyet karşılaştırması yaparak başlayan ISES Başkanı Dr. Klaus Vajen, ısıl,
PV ve güneş ısıl sistemlerin değerlerini kıyasladı. Çok yüksek olmayan
sıcaklıklar için güneş ısıl sistemlerin
uzun dönem düşük maliyetli
çözümler sunabileceğini söyleyen
Vajen, güneş ısıl, PV ve ısı pompası
sistemleri hakkında bilgiler verdikten sonra farklı ülkelerde uygulanan
sistem örneklerini sundu. Vajen,
“Sonuç olarak bakıldığında güneş ısıl
PV’ye göre uzun vadede daha düşük
maliyetli, öğrenme faktörlerinde de
güneş ısıl daha üstün. Birçok farklı
sistem kullanılıyor günümüzde
ama bu sistemlerin gelişebilmesi ve
yaygınlaşabilmesi için politik olarak
desteğe ihtiyaçları var” dedi.
Sanal Sempozyum’un 4.günü Solar
Dekatlon Yarışmaları oturumu ile
başladı. Oturuma, Dr. Badr Ikken,
(IRESEN), Prof. Dr. Karsten Voss
(Bergische Universitat Wuppertal) ve
Ahachad Mohammed (Abdelmalek
Essaadil University UAE) konuşmacı olarak katıldı. 2019’da Fas’ta
yapılan Afrika’nın ilk Solar Dekatlon
yarışması hakkında bir sunum
yapan Badr Ikken, ilk olarak IRESEN
Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında
bilgi verdi; “IRESEN güneş enerjisi ve
yenilenebilir enerji üzerine çalışan
ulusal bir araştırma kurumu. Finansal
işbirliği projeleri desteklemek ve ağ
geliştirmek üzerine iki misyonu var
ve yapısı canlı laboratuvarlara sahip
olmaya yönelik.” Solar Dekatlon
Yarışması için 2016 yılından itibaren
yapılan tüm çalışmaları ve yarışma
sürecini anlatan Ikken, yarışmada
mevcut durum ve farklı malzeme
tipleri ile yeni teknolojilerin bir arada
görülme şansı yakalandığını ifade
ederek solar köy hakkında bilgiler
verdi.
Oturumun ikinci konuşmacısı Prof.
Dr. Karsten Voss, Solar Dekatlon
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2021 Almanya yarışması için enerji
mühendisliği ve deneyimleri aktaran
sunumunu paylaştı. Dünyanın havadan giden ilk demiryolu kullanılan
yeri Wuppertal’de yapılacak yarışma
ile ilgili bigiler aktaran Voss, yarışmanın tüm elektrikli enerji sistemlerini
kapsadığını söyledi. 2010, 2012 ve
2014’teki yarışmaların sonrasında
elde edilen HVAC teknolojilerinde
araştırma ve istatistik verileri anlatan
Voss, “2021’de dünya çapında farklı
yaklaşımlar sergileyecek 18 takım
seçildi. Tüm takımlar gerçekte var
olan kentsel konumlar üzerinde çalışacaklar. Bu anlamda öncekilerden
farklı bir yarışma olacak. Ana fikir,
tüm bu çalışmaların mimari değerini
göz önüne çıkarmak. Yarışma öncesi
tüm takımların simülasyon yapması
ve araç performanslarını ortaya
sunmaları istenecek. Detaylı sistem
değerlendirmeleri ve ölçümleri
yapılacak. Yarışma sonunda ise 18
evden 8’i solar kampüste laboratuvar
şeklinde kalacak” dedi.
Sunumunda Solar Dekatlon Afrika
Yarışmasında TDART evinin mimari
dizayn ve enerji performansını
anlatan Mohammed Ahachad,
Fas’ın ekonomik olarak gelişen
ve kısıtlı enerji kapasitesi olan bir
ülke olduğunu belirtti. %93’lük
oran ile fosil yakıtlara çok bağımlı
olduklarına dikkat çeken Mohammed Ahachad, “Binalar çok yüksek
oranda enerji tüketiyor. Fas bina yapı
sektörü, ülkenin toplam enerji tüketiminin %33’ünü oluşturuyor. Milli
enerji stratejisi kapsamında enerji
verimliliğini 2030’da %20 oranında
azaltmayı hedefliyoruz. Afrika’nın
ilk Solar Dekatlon yarışmasında çok
farklı kriterler üzerinde değerler
hesaplandı ama genele bakıldığında
ekipler tükettiklerinden fazla enerji
üretebildiler. Yapıların tamamen bir
araya getirilip sonradan ayrılabilmesi
taşınabilmesi önemliydi. Mimaride
modüler bir tasarıma gidildi. TDART
Evini inşa etmeden önce simülasyon
yaptık böylece ısıl konforu gözlemleyebildik. Enerji yükünün nasıl

olabileceğine ve soğutma yüküne
baktık” dedi.
Enerji verimli binalar ve sistemler
başlıklı günün ikinci oturumuna
Hüseyin Yüksel, Eda Köse Ve Başak
Dere konuşmacı olarak katıldı. Hüseyin Yüksel, Avrupa enerji etiketleme
ürün veri tabanında klimaların etiketlendirilmesi konulu sunumunda
Eprel veri tabanı ile Eurovent Certita
Sertifikasyon kurumunun entegre
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Faz
değiştiren malzemelerle inşa edilen
binaların performansı ve ısıtma için
enerji tüketimi açısından değerlendirmesi başlıklı sunumunda Eda
Köse, bina enerji tüketimini düşürmek için uygulanan farklı metotları
anlattı. Son konuşmacı Başak Dere,
Yeşil ev havalandırması için yenilikçi
havalandırma sistemleri ile ilgili bilgiler verdi. Dere, seralar için uygulanan
iklimlendirme çalışmalarını CFD
analizi ile birlikte sundu.
HVAC ekipmanları ve sistem çözümlerinde esneklik konulu oturumda
Gözde Çakır Kiasif, Doç. Dr. Zeki
Yılmazoğlu, Mete Özşen, Murat Özer,
Arda Aytuğlu, Bülent İmamoğlu ve
Melih Meriç birer sunum paylaştı.
Sürdürülebilir evler için su verimli
teknolojileri anlatan Gözde Çakır
Kiasif, örnek Bomonti binası üzerinden doğru stratejiler kullanılarak su
tüketiminin %20 azaltıldığını gösterdi. Enerji Verimliliğine sahip Tier
4 veri merkezi tasarımı CFD analizi
konulu bir sunum yapan Doç. Dr.
Zeki Yılmazoğlu ise, veri depolama
merkezlerinin tükettiği yüksek enerji
değerlerini göz önüne sererek CFD
simülasyon ile elde edilen değerleri
aktardı.

Isı değiştirici seçiminin yıllık enerji
tüketimine etkisi hakkında bilgiler
veren Mete Özşen, havalandırma
ünitelerinde çok yüksek enerji tüketen fanların güç tüketim değerlerinin
düşürülmesi, Murat Özer ise System
Analysis of Double Rotary Heat
Wheel Air Handling Unit konusuda
yapılan çalışmaları paylaştı.
Yüksek basınçlı su sistemlerinin
sürekli operasyonu ile ilgili bir sunum
yapan Arda Aytuğlu, zararlı kimyasalların kullanıldığı yerlerde su püskürtme yaklaşımını anlattı. Aytuğlu,
Türk mevzuatı ve NFPA750-2015’ten
bilgiler aktardıktan sonra sprinkler ve
yüksek basınçlı su püskürtme sistemini kıyasladı. Panel radyatör ile oda
ısıtmanın CFD simülasyonu konulu
bir sunum yapan Bülent İmamoğlu,
radyatör performansını etkileyen
faktörleri örnek uygulamalar üzerinden anlattı ve analiz değerlerini
paylaştı. Son konuşmacı Melih Meriç
ise su kolektörünün hidrodinamik
ve termodinamik parametrelerinin
belirlenmesi başlıklı sunumunda
akışkanları taşıyan sistemlerde oluşan sürtünme hesabını anlattı.
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HVAC ekipmanları ve sistem
çözümlerinde esneklik konulu
gerçekleşen sonuncu oturuma Berk
Kurtuluş, Süleyman Kavas, Bülent
Bıdı ve Dr. Andaç Yakut konuşmacı
olarak katıldı. Mekanik sistemlerin
Commissioning süreçlerinin karşılaştırılması başlıklı sunumunda Berk
Kurtuluş, çok farklı disiplinlerin Cx
sürecinde bir arada çalıştığını ve
bunun birçok fayda oluşturduğunu
söyledi. Kurtuluş, yeşil binalarda
LEED ve BEST sertifika sistemlerinin
kriterleri ve kapsamları hakkında
bilgiler paylaştı. İkinci konuşmacı
Süleyman Kavas, elektrostatik filtre
kullanımının araştırılması üzerine
sunumunda elektrostatik filtrelerin
yapısı, ozon filtrasyonu, ünite maliyet
yatırımları karşılaştırmasını anlattı.
Plastik ve metal boru sistemlerinin
soğutma sistemlerinde enerji tüketimi açısından karşılaştırması konulu
sunumunda Bülent Bıdı, yıllık enerji
tüketim değerleri üzerinden bilgiler
aktardı ve uygulama örnekleri
sundu. Oturumun son konuşmacısı
Dr. Andaç Yakut, F-gaz yönetmeliği, Kigali mevzuatı ve Türk HVAC
endüstrisinin geleceği ile ilgili bir
sunum aktardı.

konuşmacımızın sunumu, 18 adet
hakemlenmiş bildiri sunumu ve 2
adet panelimiz gerçekleşti. Tüm
bu kazanımları paylaşmaya hazırız.
Önceki yıllara oranla en yüksek katılım değerlerine ulaşılan sempozyum
bu sempozyum oldu. 4 gün boyunca
kaynakların sürdürülebilir kullanımı,
esnek HVAC sistem seçimleri, mikro
iklim, iklim değişikliği, ısı adaları gibi
birçok konuyu ele aldık. Görüyoruz
ki geleneksel sistem tasarımları artık
gerçek hayat koşullarını karşılamıyor.
Gelişen tasarım metotları ve bina sistemlerinin simülasyonu etkin şekilde
kullanılıyor. Covid-19 sürecinde iç
mekân hava kalitesinin önemi de
görüldü. Enerji verimli tasarım kriterlerini belirlerken bina kullanıcılarının
beklentileri de göz önüne alınarak
akıllı teknolojiler ile bina enerji performansı yüksek tasarımlar yapılmalı.
Bina simülasyonu mesleğimizin son
gelişimidir. HVAC simülasyon araçları
olmadan artık performans değerlendirmesi ve sistem kontrolü mümkün
olmuyor. Enerji depolama gelecekte
binaların soğutulması için akıllı bir
çözüm olabilir. Akıllı bina sistemlerini
yaygınlaştırmak ve değerlerini artırmak gerekiyor.”

Kapanış oturumunda bir değerlendirme yapan Sempozyum Bilim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Arısoy, sektörde ilk olması açısından
gerçekleştirilen sempozyumun
önemine dikkat çekti: “25 davetli

Arısoy ’un ardından konuşan
Sempozyum Organizasyon Kurulu
Başkanı Dr. Murat Çakan, “Sempozyumların başarıları katılım, beklentilerin karşılanması ve paylaşılan
bilgilerle ölçülür. Katılımı son derece
yüksek bir sempozyum oldu. Başarı
uzun vadede sempozyuma katılanların ortak çalışma kapasitesinin
artması kriteri ile ölçülebilir ancak
sempozyumun başarılı geçmesi için
elimizden gelenin en iyisini yaptık.
Sempozyumun gerçekleşmesinde
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emeği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Kapanış oturumunda son olarak
konuşan Sempozyum Başkanı ve
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Kemal Gani Bayraktar, tüm katılımcılara teşekkür ederek: “
Dünyamızın ihtiyaçları için birlikte
ve bilgi temelli harekete geçmemiz
daha da fazla aciliyet gerektirmektedir. Sempozyum konuşmacıları
sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde
başarımını sağlayacak ve geleceğin
enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre
dostu alanlarını tasarlamanın önemini vurgulamaktadır. Yenilenebilir
enerjili bütünleşik enerji sistemleri
ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon
binalara erişim, sürdürülebilir yapılı
çevrede konfor ve iç çevre kalitesi,
sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon ile öğrenme yetkinliği ve
dijital dönüşüm, yüksek performanslı
sistemlere erişimde tasarım, devreye
alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak,
mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve
meslektaşlarımıza en iyi seçimleri
yapmalarında yardımcı olmak
düşük karbonlu ve sürdürülebilir
geleceğin yenilikçi dönüşümünde
birer kaldıraçtır. Online sempozyum
kesintisiz sürdürdüğümüz bilginin
paylaşımı amacına ulaştırdı.” dedi. Dr.
Bayraktar son olarak Sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen tüm
sempozyum paydaşlarına, organizasyon komitesine, uluslararası bilim
komitesine; sempozyumun partneri
İSİB’e, sponsorlar Alarko Carrier,
Daikin, Danfoss, Doğu İklimlendirme,
Gelişim Teknik, Norm Teknik, Üntes
ve Viessmann’a teşekkür etti.

HABERLER

TTMD Kitap Yayında

Mesleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak,
binalarda sağlıklı, güvenli ve
konforlu yaşanabilir ortamlar
yaratmak, doğanın imkânlarını 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
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 yayımlanmış
ve sektörümüzün yararına sunulmuştur.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
bünyesinde yıllardır siz değerli

https://www.ttmdkitap.com/
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üyelerimize ulaştırdığımız kitaplarımıza artık TTMD Kitap internet
sitesi üzerinden çevrimiçi olarak
ulaşıp, sipariş ettiğiniz kitapları
evinizde veya işyerinizde teslim
alabilirsiniz!
Tüm meslektaşlarımızı ttmdkitap.com kitap satış sayfamıza
üye olmaya ve sektörümüze
dair oldukça değerli bu kitapları
okumaya ve okutturmaya davet
ediyoruz…
TTMD Kitap bünyesinde yer almasını önerdiğiniz yayınlar için lütfen
bizimle iletişime geçiniz.
ttmd@ttmd.org.tr

TTMD Dijital Veri Arşivi ile Bilgiye Erişim...

Dijital teknolojik gelişmeleri yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan
iletişimini ve veri paylaşımını TTMD
Portal üzerinden sağlamaktadır. TTMD
Portal uygulaması günümüz modern
teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş ve
TTMD tarafından yazılımı tasarlanmıştır.
Sektörü yönlendiren, günümüz yazılım
teknolojilerini geliştiren büyük firmaların

da (Google, Facebook, Twitter vb) destek
olduğu ve kullandığı açık kaynak kodlu
projeler (PostgreSQL, Docker, Angular
framework, Bootstrap vb) üzerine kurgulanmıştır.
Portala giriş yapan TTMD Üyeleri,
TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir,
TTMD Dergilerini elektronik ortamda
okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer
sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilciliklerinde günümüze kadar yapılan yüz-

lerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD
Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden
paylaşıma açılmıştır.
Üyelerimiz, portalda bilgilerini güncelleyerek aidat işlemlerini de yapabilir.
https://portal.ttmd.org.tr
TTMD Portal aynı zamanda Derneğimizin Dijital Arşivi olarak kullanılmakta,
TTMD’nin tüm hafızasının geleceğe
aktarımı sağlanmaktadır.
TTMD, Üyeleri ve sektörle olan iletişimini
yenilenen web sitesi ve sosyal medya
kanalları Facebook, Twitter, Linkedin,
Instagram ve Youtube kanalları aracılığıyla üyelerine ve takipçilerine hitaben
paylaşımlar yaparak tesisat sektörünün
nabzını tutmaya devam ediyor.
TTMD’yi sanal ortamda ilgili adreslerden
takip edebilirsiniz:

www.ttmd.org.tr
www.linkedin.com/company/ttmd/
www.facebook.com/ttmdTR/

www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/
www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA
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IEA SHC, IEA ECES ve IEA EBC Teknoloji İş Birliği Programlarına katılmak
için TTMD’ye başvurular başladı.

IEA SHC (Solar Heating Cooling)
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma
Soğutma, IEA ECES (Energy Conservation and Energy Storage) Uluslararası
Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji
Tasarrufu ve IEA EBC (Energy in Buildings
and Communities) Uluslararası Enerji
Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji
Teknoloji İş Birliği Programlarında Türkiye
Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere atanmış olan TTMD; söz konusu Teknoloji İş
Birliği Programlarının devam eden ve/
veya yeni başlayan Teknik Görev ve Ek
(Task, Annex) çalışma gruplarında görev
almak isteyen uzmanların belirlenmesi
yükümlülüğünü de üstlenmiştir.
Çalışma gruplarına katılmak isteyen
uzmanların; farklı ülkelerde fiziki veya
online gerçekleştirilebilecek toplantılara
katılmaları, çalışma gruplarında aktif
görev alarak teknolojik gelişime katkı
koymaları, toplantı notlarını düzenli
TTMD IEA TCP Sekreterliğine iletmeleri,
yılda iki kez Türkiye’de düzenlenecek
eşgüdüm toplantısına katılmaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda aşağıda belirtilen ve
www.iea-shc.org, https://iea-eces.org/
ve https://www.iea-ebc.org/ sitelerinde
de detaylı tariflenen teknik görev çalışma
gruplarında görev almak isteyen uzmanların, TTMD IEA TCP Sekreterliğine niyetlerini özgeçmişleri ile birlikte e-posta
aracılığıyla bildirmeleri gerekmektedir.
IEA SHC (Solar Heating Cooling)
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle
Isıtma Soğutma Teknoloji İş
Birliği Programı
• Task 64 - Solar Process Heat
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• Task 63 - Solar Neighborhood Planning
• Task 62 - Solar Energy in Industrial
Water & Wastewater Management
• Task 61 - Integrated Solutions for Daylighting and Electric Lighting
• Task 60 - Application of PVT Collectors
and New Solutions in HVAC Systems
• Task 59 - Deep Renovation of Historic
Buildings Towards Lowest Possible
Energy Demand and CO2 Emission
(NZEB)
• Task 55 - Towards the Integration of
Large SHC Systems into District Heating and Cooling (DHC) Network
Büyük Ölçekli Güneşle Isıtma Soğutma
Sistemlerinin Bölgesel Isıtma Soğutma
Ağları ile Bütünleşmesine Doğru (Task 55),
Düşük Enerji Talebine ve CO2 Salımına
(Sıfıra Yakın Enerjili Bina) Doğru Tarihi
Binaların Yenilenmesi (Task 59), PVT
Kollektörlerinin Uygulaması ve İklimlendirme Sistemlerinde Yeni Çözümler (Task
60), Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için
Bütünleşik Çözümler (Task 61), Endüstriyel Su ve Atık Su Yönetiminde Güneş

Enerjisi (Task 62), Güneş Mahalleleri
Planlaması (Task 63), Güneş Proses Isısı
(Task 64)
IEA ECES (Energy Conservation
and Energy Storage) Uluslararası
Enerji Ajansı Enerji Depolama
ile Enerji Tasarrufu Teknoloji İş
Birliği Programı
• Annex 32 - Modelling of Energy Storage for Simulation/ Optimization of
Energy Systems
• Annex 34 - Comfort & Climate Box
• Annex 35 - Flexible Sector Coupling
• Annex 36 - Carnot Batteries
• Annex 37 - Artificial Intelligence and
Energy Storage
• Annex 38 - Ground-Source De-icing for
Infrastructures
• Annex 39 - District Heating and Storage
Enerji Sistemlerinin Simülasyonu / Optimizasyonu için Enerji Depolamasının
Modellenmesi (Annex 32), Konfor ve
İklim Kutusu (Annex 34), Esnek Sektör

Eşleşmesi (Annex 35), carnot Pilleri
(Annex 36), Yapay Zeka ve Enerji Depolama (Annex 37), Altyapı için Toprak
Kaynaklı Buz Çözme (Annex 38), Bölgesel
Isıtma ve Depoalma (Annex 39)
IEA EBC (Energy in Buildings and
Communities) Uluslararası Enerji
Ajansı Binalarda ve Topluluklarda
Enerji Teknoloji İş Birliği Programı
• Annex 83- Positive Energy Districts
• Annex 82-Energy Flexible Buildings
Towards Resilient Low Carbon Energy
Systems
• Annex 81-Data-Driven Smart Buildings
• Annex 80-Resilient Cooling
• Annex 79-Occupant-Centric Building
Design and Operation
• Annex 78-Supplementing Ventilation
with Gas-phase Air Cleaning, Implementation and Energy Implications
• Annex 77-EBC Annex 77 / SHC Task 61
Integrated Solutions for Daylight and
Electric Lighting
• Annex 76-EBC Annex 76 / SHC Task 59
Deep Renovation of Historic Buildings
Towards Lowest Possible Energy
Demand and CO2 Emissions
• Annex 75-Cost-effective Building

•
•
•

•

•

•

•

•

Renovation at District Level Combining Energy Efficiency & Renewables
Annex 74-Competition and Living Lab
Platform
Annex 73-Towards Net Zero Energy
Public Resilient Communities
Annex 72-Assessing Life Cycle Related
Environmental Impacts Caused by
Buildings
Annex 71-Building Energy Performance Assessment Based on In-situ
Measurements
Annex 70-Building Energy Epidemiology: Analysis of Real Building Energy
Use at Scale
Annex 69-Strategy and Practice of
Adaptive Thermal Comfort in Low
Energy Buildings
Annex 68-Design and Operational
Strategies for High IAQ in Low Energy
Buildings
Annex 05-Air Infiltration and Ventilation Centre

Hava Sızdırma ve Havalandırma Merkezi
(Annex 05), Düşük Enerji Binalarında
Yüksek İç Hava Kalitesi için Tasarım ve
İşletim Stratejileri (Annex 68), Düşük
Enerjili Binalarda Uyarlanabilir Isıl Konfor
Stratejisi ve Uygulaması (Annex 69), Bina
Enerjisi Epidemiyolojisi: Gerçek Bina

Enerji Kullanımının Ölçekli Analizi (Annex
70), Yerinde Ölçümlere Dayalı Bina Enerji
Performans Değerlendirmesi (Annex 71),
Binaların Neden Olduğu Yaşam Döngüsüne Bağlı Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi (Annex 72), Net Sıfır Enerjili Esnek
Topluluklara Doğru (Annex 73), Rekabet
ve Yaşam Laboratuvarı Platformu (Annex
74), Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarını Bölge Düzeyinde
Birleştiren Maliyet Etkin Bina Yenileme
(Annex 75), Düşük Enerji Talebine ve CO2
Salımına (Sıfıra Yakın Enerjili Bina) Doğru
Tarihi Binaların Yenilenmesi (Annex
76), Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için
Bütünleşik Çözümler (Annex 77), Gaz
Fazlı Hava Temizleme ile Takviye Havalandırma, Uygulama ve Enerji Etkileri (Annex
78), Kullanıcı Merkezli Bina Tasarım ve
İşletmesi (Annex 79), Değişken Soğutma
(Annex 80), Veri Tabanlı Akıllı Binalar
(Annex 81), Değişken Düşük Karbonlu
Enerji Sistemlerine Yönelik Enerji Esnek
Binalar (Annex 82), Pozitif Enerji Bölgeleri
(Annex 83)
İletişim ve detaylı bilgi için Sn. Bengüsu
Gürçay, Tel: +90 553 225 98 07,
E-posta: ieatcp@ttmd.org.tr ve
www.ttmd.org.tr aracılığıyla TTMD’ye
ulaşılabilmektedir.
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IEA ECES TCP Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ve Teknoloji İşbirliği Platformu’nun
(IEA ECES TCP) Japonya’da düzenlenmesi
planlanan 89. Yönetim Kurulu (XC89)
COVID-19 pandemik koşulları nedeniyle
18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde sanal
ortamda yapıldı. 18 üyesi bulunan ECES
TCP’nin bu toplantısına 16 üye katıldı.
Toplantı öncesi internet oylamasıyla
kabul edilen TTMD’nin Türkiye adına
yeni taraf olması oybirliğiyle onaylandı.
Toplantıya Türkiye’yi delege olarak
temsilen Prof. Dr. Halime Paksoy ve
Yalçın Katmer katıldı. Toplantıda alınan
kararlar:
• Sponsor üye Leida Üniversitesi,
İspanya’nın geri çekilme teklifi kabul
edilmiş ve bir süredir pasif olan sponsor üye Dublin Institute of Technology,
İrlanda’nın geri çekilmesi için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Portekiz’den ISQ firmasının sponsor
üye olması konusu görüşülmüş, bu
konuda Portekiz’in CERT üyesi ile
iletişim kurma çalışmalarına devam
edeceği belirtilmiştir.
• Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) sekreteryasından verilen sunumda UEA’nın
tamamladığı ve hazırlıkları devam
eden 2019-2020 yayınları hakkında
bilgi verilmiştir. UEA üye ülkelerinin
başvurusuna açılan “Today in the lab
tomorrow in energy” kapsamında
ECES’den “Dual media high temperature storages” ve “CREATE:bringing the
heat of summer into the winter” pro-
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düzenlendi. Hazırlanan taslak rapor
ve strateji planı hakkında üyelerin en
geç 22 Haziran’a kadar görüşlerini bildirmesi ve rapor ile eklerinin en geç 15
Ağustos 2020 de UEA sekretaryasına
iletilmesine karar verildi.
jeleri de desteklenmiştir. Bu çağrıların
yenilerinin açılması planlanmaktadır.
• UEA sekreteryasının raporunda dünyadaki enerji depolamasıyla ilgili mevcut
durum istatistiklerle değerlendirilmiştir.
2018-2019 verilerine göre “behind the
meter” – tüketici tarafındaki enerji
depolaması kullanımı iki kat artarken,
ilk defa üretici tarafındaki kullanımda
%20’lik bir azalma görülmüştür. Yaşanılan pandemi süreci güvenli elektrik
kullanımının ve yenilenebilir elektrik
üretiminin önemini artırdığı belirtilmiştir. Elektrikli taşıtların kullanımının
artması bataryalara olan ihtiyacı artırırken farklı esnek senaryolar (Taşıtlardan
Şebekeye – Vehicle to Grid V2G gibi)
kapsamında enerji depolamayı daha
da önemli hale getirecektir. Ayrıca
soğutma talebinin dünyada artıyor
olması elektrik tüketimini artırırken
enerji verimliliğini ve doğal kaynakların kullanılmasını sağlayan termal
enerji depolamanın da önemini daha
da artırmaktadır.
• Toplantıya paralel olarak, ECES TCP’nin
5 yılda bir hazırlanan dönem uzatma
talebi için “End of Term Report ve
“Strategic Plan” hazırlama çalıştayı da

Bu toplantıda “Annex” lerle ilgili aşağıdaki
kararlar alınmıştır:
Devam eden Annex’ler
• Annex 27- Quality Management in
Design, Construction and Operation
of Borehole Systems (Toprak Kaynaklı
Sistemlerin Tasarımı, İnşası ve İşletmesinde Kalite Yönetimi: Yönetim
kurulunun annex izleme temsilcilerinin
görüşlerini ide içerecek şekilde sonuç
raporunun onaylanmasına
• Annex 32- Modelling of Energy Storage for Simulation/ Optimization of
Energy Systems (Enerji Sistemlerinin
Simülasyonu / Optimizasyonu için
Enerji Depolamasının Modellenmesi)
– Open Sesame (Open Source Energy
Storage Models): 5-7 Mayıs 2020 de
yapılan başlangıç toplantısı raporunun
kabul edilmesine, UEA ve ETSAP ile
işbirliği için çalışmalar yapılmasına
• Annex 33- Material and Component
Development for Thermal Energy
Storage (Isıl Enerji Depolama için Malzeme ve Bileşen Geliştirme): Yönetim
kurulunun annex izleme temsilcilerinin
görüşlerini de içerecek şekilde sonuç
raporunun onaylanmasına

• Annex 34 – Comfort & Climate Box
(Konfor ve İklim Kutusu) – CCB:
Annex’in gelişme raporunun kabul
edilmesine ve Almanya’da devam
eden araştırma projesiyle ilgili bilgi
paylaşılmasına
• Annex 35- Flexible Sector Coupling
(Esnek Sektör Eşleşmesi): Dünya
Bankası’nın da katkı sağladığı belirtilen
Annex’in gelişme raporunun kabul
edilmesine ve Almanya’daki “Energy
and Mobility” girişimiyle iş birliği yapılmasına
• Annex 36 – Carnot Batteries (Carnot
Bataryaları): Annex’in gelişme raporunun kabul edilmesine
Yeni önerilen Annex’ler:
• Annex 37: Artificial Intelligence and
Energy Storage ( Yapay Zeka ve Enerji
Depolama): Annex teklifinin kabul
edilmesine, Annex’e 37 nosunun
verilmesine, organizasyonel ve finansal
konuların netleştirilerek bir sonraki
yönetim kurulu toplantısında rapor
edilmesine, ISGAN ve EBC ile iş birliği
yapılmasına
• Annex 38: Ground-Source De-icing for
Infrastructures (Altyapılarda Toprak
Kaynaklı Buzlanmanın Önlenmesi):
Annex teklifinin kabul edilmesine,

•

•

•

•

Annex’e 38 nosunun verilmesine, katılımcıların yeterli finansal desteğinin
olduğunun belirlenmesine
Annex 39: District Heating and Storage
(Yerel Isıtma ve Depolama): Annex
teklifinin kabul edilmesine, Annex’e
39 nosunun verilmesine, mevcut ve
devam eden ilgili Annex’lerde yapılan
çalışmaların dikkate alınmasına, EBC ve
DHC ile iş birliği imkanlarının araştırılmasına
Material and Component Development for Thermal Energy Storage
(Termal Enerji Depolama için Malzeme
ve Bileşen Geliştirme): Annex 33’ün
devamı olarak önerilen bu Annex’e
ihtiyaç olacağına bir sonraki toplantıya
çalışma planı sunulmasına
Techno-economic Assessment of Thermal Energy Storage System (Termal
Enerji Depolamanın Tekno-Ekonomik
Değerlendirilmesi): Annex 30’un
devamı olarak düşünülen bu Annex
için bir sonraki toplantıya çalışma planı
sunulmasına
Economics of Energy Storage (Enerji
Depolama Ekonomisi) – EcoEn: Genel
olarak Annex düşüncesinin olumlu
olduğuna ancak İsveç tarafından önerilen “Techno-economic Assessment
of Thermal Energy Storage System”

annexle birleştirme olanaklarının
araştırılmasına
Yukarıdaki Annex’ler hakkında daha
fazla bilgi www.iea-eces.org dan elde
edilebilir. Türkiye bu Annex’lerden 27, 34,
35 ve 37’nin çalışmalarına katılmaktadır.
Annex 38 ve 39 konularında da çalışmalara destek olmak üzere çalışma grubu
oluşturulmaktadır.
Toplantıda ECES le ilgili konferanslar
hakkında da bilgi verildi. Almanya’nın
her yıl Mart ayında düzenlediği ESE
2020, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmesine karar verildi.
EnerSTOCK2021 - 15. Uluslararası Enerji
Depolama Kongresinin planlandığı gibi
Ljublijana, Slovenya’da 8-11 Haziran
2021’de düzenlenmesine, pandemi
koşullarının sürmesi durumunda sanal
ortamda yapılmasına karar verildi.
Bundan sonraki yönetim kurulu toplantılarının aşağıdaki gibi düzenlenmesine
karar verildi:
• XC90: 18-19 Kasım 2020, Stockholm,
İsveç (Sanal ortamda yapılacaktır.)
• XC91: 7-8 Haziran 2021, Ljubljana, Slovenya (EnerSTOCK2021 Konferansıyla
beraber düzenlenecektir.)
• XC92: 23-25 Kasım 2021 Viyana, Avusturya
• XC93: 18-20 Mayıs 2022, Roma, İtalya

COVID-19 Teknik Komitesi Kuruldu
Tüm kurumların eşgüdümü ile
yürütülmekte olan COVID-19 Pandemi
mücadelesi kontrollü ve tam disiplinle
ülkemizde de sürdürülmektedir.
Bilgi ve teknoloji üretimine katkıda
bulunmanın amaçları arasında yer
aldığı Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği TTMD, Mart ayından beri
Dünya’da olgunlaşmış çalışmaların da
katkılarıyla sektör ve paydaşlarını üyelerimizin özverili çalışmaları ve değerli
katkılarıyla bilgilendirmektedir.
Yürütülen çalışmaları daha etkin
gerçekleştirmek ve operasyonel
eşgüdümü sağlamak amacıyla daha
kurumsal bir yapılanma ihtiyacı
çerçevesinde, Derneğimiz organları
arasında; alanında bilgi, yetenek ve

uzmanlığa sahip üyelerimiz tarafından
doğru ve güncel bilgilerin paylaşımının yapılması, bir kaynak kütüphanesi
oluşturulması ve yeni çalışmalara/
araştırmalara olanak sağlanması amacıyla TTMD COVID-19 Teknik Komitesi
kurulmuştur. COVID-19 Pandemi ve
mekanik tesisat özelinde soru, öneri
ve bilgi paylaşımlarınızı ve olası bilgi
ve işbirliği taleplerinizi Teknik Komite
ye iletmek üzere, Sn. Bengüsu Gürçay
ile bgurcay@ttmd.org.tr aracılığıyla
irtibat kurabilirsiniz.
TTMD COVID-19 Teknik Komitesi
Üyeleri;
Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Bilim İnsanı,
TTMD YK Üyesi

Meriç Sapçı, Tasarımcı, TTMD YK Başkan Yardımcısı
Sarven Çilingiroğlu, Tasarımcı, TTMD
Bir Önceki Dönem Başkanı
Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu, Bilim İnsanı,
TTMD E-Dergi Editörü
Bengüsu Gürçay, TTMD İş ve Ortaklıklar Geliştirme Yöneticisi
TTMD COVID-19 Teknik Komitesi
Danışmanları;
Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Bilim İnsanı,
REHVA Teknoloji Araştırma Komitesi
Üyesi ve TTMD Akademi Yürütücüsü
Prof. Dr. Macit Toksoy, Bilim İnsanı,
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Başkanı
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IEA EBC TCP Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji İş
Birliği Programı’nın (IEA EBC TCP)
87. Yönetim Kurulu (XC89) COVID-19
pandemik koşulları nedeniyle 25-26
Haziran 2020 tarihlerinde sanal
ortamda yapıldı. 25 ülkenin temsil
edildiği EBC TCP’nin bu toplantısına
22 üye ülke temsilcisi katıldı. Toplantının birinci günü sonunda Şubat
2020’de genel sekreterlik tarafından
kabul edilen TTMD’nin Türkiye adına
yeni taraf olması oybirliğiyle onaylandı. Toplantıya Türkiye’yi delege
olarak temsilen Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil ve Dr. Kemal Gani
Bayraktar katıldı.
Toplantıların birinci gününde (25
Haziran 2020) yönetim kurulu
başkanı (Dr. Takao Sawachi-Japan)
ve başkan yardımcısının (Prof Paul
Ruyssevelt-United Kingdom) 31
Aralık 2021 tarihine kadar görevlere
devam etmesi oy birliği ile kabul
edildi. EUWP (Working Party on
End-Use Energy Technologies) ile
REWP (Working Party on Renewable
Energy Technologies) arasında işbirliği çalışmalarına yönelik çalıtay hakkında özet bilgiler verildi; IEA-CERT
(Committee on Energy Research
and Technology) yaptığı çalışmalar
ve yeni girişim olan “Today in the
lab, tomorrow in energy? (bugün
laboratuvarda, yarın enejide?) ile
ilgili yapılan çalıştay ve başvuruların
değerlendirmesine ilişkin bilgiler
paylaşıldı. 53 başvurunun 19’u belirlenen kriterlere uygun bulunduğu
ve CERT tarafından seçilen en iyi 6
projenin ise şunlar olduğu belirtildi:
i) SolarPaces – Aviation liquid fuels
from sunlight and air; ii) Energy
Storage – Improving industrial waste
heat recovery; iii) Hydrogen TCP –
Carbon-free hydrogen from low-cost
wind stored for use on demand; iv)
Solar Heating and Cooling – Bringing
the heat of summer into the winter;
v) Combustion TCP – Transitioning
combustion engines to non-carbon
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fuels; vi) Solar Heating and Cooling
– Solar thermal venetian blinds.
Annex 71, Annex 72, Annex 74 ve
Annex 75 ile Konut dışı yapılarda
HVAC enerji hesaplama yöntemleri
çalışma grubu (Working Group on
HVAC Energy Calculation Methodologies for Non-residential Buildings)
sürelerinin uzatılmasına karar verildi.
Yapılan sunumlar ve alınan kararlar
şöyledir:
- AIVC (annex 5): Air Infiltration and
Ventilation Center (Hava Sızdırma
ve Havalandırma Merkezi) 20212026 dönemi çalışmaları aktarılmış
ve onaylanmıştır.
- Annex 83 – Positive Energy Districts
(Pozitif Enerji Bölgeleri): bugüne
kadar dört toplantı gerçekleştirmiş
olan grup, 2020-2024 çalışma
döneminin ilk sunumu onaylanmıştır.
- Annex 82 - Energy Flexible
Buildings Towards Resilient Low
Carbon Energy Systems (Dayanıklı
Düşük Karbon Enerji Sistemlerine
Doğru Enerji Esnek Binalar):
bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirilmiş, 2020-2024 çalışma
dönemi sunumu ve çalışma planı
onaylanmıştır.
- Annex 81 – Data-Driven Smart Buildings (Veri-Tabanlı Akıllı Binalar):
Video konferans yöntemi ile 1 saat
süreli 5 toplantı düzenlemiş olup,
son altı aya ait çalışmaları oy birliği
ile kabul edilmiştir.
- Annex 80 – Resilient Cooling (Esnek
Soğutma): Yeni dönem çalışmaları
sunulmuş, onaylanmıştır.
- Annex 79 - Occupant BehaviourCentric Building Design and Operation (Kullanıcı Davranışı Merkezli
Bina Tasarım ve İşletimi): 2019-2023
süresince aktif olması beklenen
çalışmalarda bugüne kadar 4
toplantı yapılmış ve tamamlanan
ve tamamlanması planlanan faaliyetler onaylanmıştır.
- Annex 78 - Supplementing Ventilation with Gas-phase Air Cleaning,

-

-

-

-

-

Implementation and Energy Implications (Gaz Fazlı Hava Temizleme
Uygulaması ve Enerji Etkileri ile
Havalandırmayı Destekleme):
şimdiye dek dört toplantı yapılmış
olup, tamamlanan çalışmalar ve
gelecek planlarına ait çalışma planı
onaylanmıştır.
IEA SHC Task’leri ile birlikte yürütülen, Annex 77/ Task 61- Integrated
Solutions for Daylight and Electric
Lighting (Günışığı ve Elektrikli
Aydınlatma için Bütünleşik Çözümler); Annex 76 / Task 59: Deep
Renovation of Historic Buildings
Towards Lowest Possible Energy
Demand and CO2 Emissions (Olasi
En Düşük Enerji Talebi Ve CO2 Salımına Yönelik Tarihi Binaların Derin
Renovasyonu) çalışmalarının özet
bilgileri paylaşılmış ve ara raporları
onaylanmıştır.
Annex 75 - Cost-effective Building Renovation at District Level
Combining Energy Efficiency and
Renewables (Enerji Verimliliği ve
Yenilenebilir Kaynakları Birleştiren
Bölge Düzeyinde Uygun Maliyetli
Bina Yenileme): 2021 Kasım ayında
tamamlanması beklenen çalışmalarda şimdiye dek 7 toplantı
yapılmış ve projenin gelişimine dair
ayrıntılı rapor görüşülmüştür.
Annex 74: Competition and Living
Lab Platform (Yarışmalar ve Canlı
Lab Platformu): Haziran 2021’e
kadar süresi uzatılan çalışmalar
daha çok Avrupa merkezli Solardecatlon yarışmaları bağlamında
yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.
Annex 73: Towards Net Zero Energy
Resilient Public Communities (Net
Sıfır Enerjili Esnek Topluluklara
Doğru): 2021 yılı sonunda tamamlanacak çalışmaların ara dönem
raporu sunulmuş ve onaylanmıştır.
Annex 72: Assessing Life Cycle Related Environmental Impacts Caused
by Buildings (Binalardan Kaynaklı
Yaşam Döngüsü Bağlantılı Çevresel
Etkilerin Değerlendirilmesi) Aralık

2021’de raporlarını tamamlaması
beklenen çalışmaların çıktıları
özetlenmiş ve onaylanmıştır.
- Annex 71: Building Energy Performance Assessment Based on In-situ
Measurements (Yerinde Ölçüme
Dayalı Bina Enerji Performansı
Değerlendirmesi): Şimdiye dek 7
toplantı yapmış olan çalışma grubu,
tüm çalımşlaarın Nisan 2021’de
tamamlanacağını bildirmiştir.
- Annex 67: Energy Flexible Buildings
(Enerji Esnek Binalar): Final raporu
sunumuş olan projenin tüm çıktıları
özetlenmiş olup, çalışma grubunun
kapatılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Toplantının 2. Gününde (26 Haziran
2020) aşağıda sıralan üç yeni proje
önerisini sunumu yapıldı ve oylamaya
sunularak kabul edildi.
• Annex Proposal: Demand Response of Buildings in Thermal
Networks (Isıl Ağlardaki Binaların
Talep Tepkisi): Bu önerinin Annex
84 olarak kabul edilmesine, Anna
Marszal-Pomianowska tarafından
temsil edilen Danimarka Aalborg
Üniversitesi’nin sürüç yürütücüsü
olmasına ve Noel Chin’in danışman
olarak yer almasına; çalışmaların
Temmuz 2020'de bir yıllık hazırlık
aşamasının başlamasına oybirliği

ile karar verildi.
• Annex Proposal: Indirect Evaporative Cooling (Buharlaşmaya Dayalı
Dolaylı Soğutma): Bu önerinin
Annex 85 olarak kabul edilmesine,
Xiaoyun Xie tarafından temsil edilen Çin Tsinghua Universitesi’nin
sürüç yürütücüsü olmasına ve Per
Heiselberg’in danışman olarak yer
almasına; çalışmaların Temmuz
2020'de bir yıllık hazırlık aşamasının başlamasına oybirliği ile karar
verildi.
• Annex Proposal: Energy Efficient
Smart Indoor Air Quality Management for Residential Buildings
(Konut Binaları için Enerji Verimli
Akıllı İç Ortam Kalitesi Yönetimi):
Bu önerinin Annex 86 olarak
kabul edilmesine, Jelle Laverge
tarafından temsil edilen Belçika
Ghent Universitesi’nin sürüç yöreticisi olmasına ve Xudong Yang’ın
danışman olarak yer almasına;
çalışmaların Temmuz 2020'de bir
yıllık hazırlık aşamasının başlamasına oybirliği ile karar verildi.
Aynı gün yapılan sunumlar içerisinde,
devam eden çalışmalar ile ilgili olarak
yapılan sunumlar ve alınan diğer
kararlar şu şekilde sıralanmaktadır:
• Annex 70: Building Energy Epidemiology: Analysis of Real Building

Energy Use at Scale (Bina Enerji
Epidemiyolojisi: Büyük Ölçekte
Gerçek Bina Enerji Kullanımının
Analizi): Kasım 2015’de başlayan
çalışmaların artık sonuna gelindiği
ve Kasım 2020’de sonuç raporunun
hazırlanacağı bildirilmiştir. Rapor
aşamasındaki toplantıların online
yürütmesi planlanmaktadır.
• Annex 69: Strategy and Practice of
Adaptive Thermal Comfort in Low
Energy Buildings (Düşük Enerjili
Binalarda Adaptive Isıl Konfor
Stratejisi ve Pratiği): Çalışmanın bu
yıl sonuna kadar tamamlanması
beklenmektedir.
• Annex 68: Indoor Air Quality Design
and Control in Low Energy Residential Buildings (Düşük Enerjili Konut
Binalarında İç Ortam Hava Kalitesi
Tasarımı ve Denetimi): Çalışmanın
bu yıl sonuna kadar tamamlanması
beklenmektedir.
Bu Annex’ler ile ilgili daha detaylı
bilgi için https://www.iea-ebc.
org/ web sayfası ziyaret edilebilir.
Türkiye’den bu Annex’lere katılım
için başvurular TTMD’de toplanmaya
başlanmıştır. En kısa sürede tamamlanarak, öncelikle yeni başlayacak
Annex’ler olmak üzere, çalışmaları
devam eden Annex’ler için katılımın
en iyi düzeyde sağlanabilmesine
yönelik çalışılmaktadır.

IEA SHC TCP 87. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle
Isıtma ve Soğutma Programı (IEA
SHC)’nın 87. Yönetim Kurulu (YK)
Toplantısı 02-04 Haziran 2020
tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’yi
temsilen T TMD adına Prof. Dr.
Bülent Yeşilata ve Dr. Kemal Gani
Bayraktar katıldı.

ramme -description); dünyanın
farklı coğrafyalarından 19 ülkenin
asil üye (https://www.iea-shc.org/
members), 3 ülkenin gözlemci üye
ve AB Komisyonu dahil 8 Büyük
organizasyonun (https://www.ieashc.org/organization-members)
sponsor üye olduğu çok güçlü bir
program niteliği taşıyor.

IEA Güneşle Isıtma ve Soğutma
(SHC) Teknoloji İş Birliği Programı
(https://www.iea-shc.org/prog-

Programa üye ülke ve sponsor
kuruluş sayısının yakın zamanda
30’a ulaşması bekleniyor. Mevcut

durumda programa sponsor organizasyonların sorumlu olduğu ülke
sayıları dikkate alındığında dünyada 100’e yakın ülkenin programa
uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Programa üye ülkelerin temsilcileri; Güneşle Isıtma ve Soğutma
sektörü ile ilişkili tüm teknolojilerin
dünyadaki mevcut gelişimini analiz
ettiği gibi, geleceğe yönelik yenilikçi
teknoloji ve yaklaşımların gelişimini,
pazar analizi ve teknoloji projeksiyonları da yapıyor.
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Söz konusu programda bu amaçla
tasarlanmış çok sayıda Teknik Görev
(Task) Grupları var. Hali hazırda
bu gruplar tarafından aktif olarak
yürütülen güncel teknik araştırma
projeleri arasında; Güneş Isıtma ve
Soğutma Teknolojilerinin Bölgesel
Sistemlere Enetgrasyonu (Task 55),
HVAC ve Aydınlatma Enerji İhtiyacı
İçin Binaya Entegre Güneş Enerjisi Sistemleri (Task 56), Kompakt Isıl Enerji
Depolama (Task 58), Tarihi Binaların
Enerji İhtiyacı ve Karbon Salımının
Azaltılmasına Yönelik Tadilatlar (Task
59), Fotovoltaik/Termal Güneş Kollektörleri Uygulaması ve HVAC Sistemler
için Yeni Çözümler (Task 60), Günışığı
ve Elektrikle Aydınlatmada Entegre
Çözümler (Task 61), Endüstriyel Su ve
Atık Yönetiminde Güneş Enerjisi (Task
62), Güneş Enerjili Bölge Planlaması
(Task 63) ve Güneş Enerjisisyle Proses
Isısı (Task 64) gibi Türkiye açısından
da güncel ve önemli konular söz
konusu.
IEA-SHC 87. Toplantısının önemli
bir bölümü; mevcut teknik görev
gruplarınca (sırasıyla Task 55, Task
56, Task 58, Task 59, Task 60, Task 61,
Task 62, Task 63 ve Task 64) son altı
ayda gerçekleştirilen çalışmaların
tartışılmasına ayrıldı. Bu çalışmaların
çıktıları ile gelecek altı ay için planlanan çalışmalar konusunda gerçekleştirilen sunumlarda en dikkat çekici
unsurlardan biri ‘söz konusu Task
grubu toplantılarına toplamda 40
farklı ülkeden 600’ü aşkın uzmanın
katılım sağlamasıydı’.
Toplantıda yeni oluşturulacak iki
Task grubu çalışmalarının sunum ve
tartışmalarına da geniş yer ayrıldı.
Güneş Kuşağında Bulunan Bölgeler
için Güneş Enerjisiyle Soğutma (Task
6x) ve Güneş Enerjili Binalar (Task
6x) başlıklarına sahip bu iki yeni task
içerisindeki faaliyetler; Türkiye’den ve
TTMD üyesi uzmanlar ve sektör firmaları tarafından yoğun ilgi görecek
niteliğe sahiptir.
SHC programının kendine özgü yük-
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sek nitelikte hizmet üreten bir organı
da Güneş Akademisi (Solar Academy)
olup, Güneş Akademisi tarafından
son altı ay içerisinde gerçekleştirilen
webiner ve eğitim bazlı çalışmalar
da toplantı gündemi içerisinde ele
alınan konular arasındaydı. IEA SHC
TCP 87. Toplantısının vurgulanması
gereken diğer iki önemli konusu ve
detayları ise aşağıda kısaca özetlenmiştir:
1. IEA SHC teknoloji İş Birliği Programının gelecek 5 yıllık misyon-strateji-vizyon planı doğrultusunda,
SHC teknolojilerine ait pazarın önümüzdeki yıllarda aşağıda belirtilen
alanlarda yapılacak çalışmalarla
hızla büyüyeceği öngörülmektedir:
• Güneş ısıl teknolojilerinin diğer
yenilenebilir enerji teknolojileri
(başta PV, biyokütle ve jeotermal
olmak üzere) ile birlikte kullanımına yönelik uygulamaların
yaygınlaştırılması
• Güneş ısıl teknolojilerinin
enerji verimli teknolojilerle (ısı
pompası, co-jenerasyon, trijenerasyon) birlikte bina ısıtma
ve soğutmasında kullanımının
yaygınlaştırılması
• Güneş ısıl teknolojilerinin başta
bölgesel ısıtma ve soğutma
olmak üzere şehir ve kent
seviyesindeki büyük ölçekli
uygulamalarda kullanımının
yaygınlaştırılması (2019 yılı sonu
itibariyle sistem alanı 500 m2 ve
üzeri olan yaklaşık 400 büyük
ölçekli sistemin devrede olduğu
ve işletmedeki sistem alanının
toplamda 2,3 milyon m2 olduğu
bildirilmektedir)
• Güneş fotovoltaik/ısıl (PV/T )
hibrit güneş kollektörlerinin
maliyet-işletme parametrelerinin iyileştirilmesi ve bina uygulamalarında yaygınlaştırılması
(2018 yılı sonu itibariyle 25 farklı
ülkede 1 milyon m2 kurulum
olduğu bildirilmektedir)
• Güneş ısıl teknolojilerinin akıllı
ve sürdürülebilir EndüstriŞehir uygulamalarına entegre

edilebileceği destekleyici dijital
teknolojilerin geliştirilmesi.
2. ‘Küresel Güneş Isıl Pazar Raporu
(Solar Heat Worldwide - SHW) –
2020 Versiyonu’ bu toplantıda YK
üyelerine sunulup onayı alındıktan
sonra resmi olarak kamuoyuna
açıklanabilir duruma gelmiş oldu.
SHW raporları; her yıl yayımlanan
ve yayımlandığı yıldan iki yıl
öncesine ait Pazar verilerini, bir
yıl öncesine ait pazar eğilimleri
ile birlikte düzenli analiz eden bir
niteliğe sahip olup, bu toplantıda
onaylanan 2020 raporuna ait link
aşağıdadır:
https://www.iea-shc.org/Data/
Sites/1/publications/2020-06-01-Solar-Heat-Worldwide-2020-PressRelease.pdf
Söz konusu rapora göre Türkiye,
2018 yılına kadar gerçekleştirilen
toplam kurulu güneş ısıl kollektörü
açısından, yaklaşık 25 Milyon m2
kurulum alanıyla dünya ikincisi ve
Avrupa lideri. Türkiye 2018 yılında
Çin’den sonra en fazla güneş ısıl
sistemi kurulumunu gerçekleştiren
ülke konumunda. Vakum borulu
kollektörlerin kurulumlardaki payı
2018 yılında da istikrarlı olarak
yüzde 50 seviyelerinde seyretmiştir
(kurulan her iki güneş ısıl kollektöründen biri vakum borulu güneş
kollektörüdür).
Ancak Türkiye’nin bu liderliğinin
politika oluşturan kurumlar ve
kamuoyu tarafından yanlış yorumlanmaması gerekmektedir. Çünkü
1000 kişi başına düşen kollektör
kapasitesine yönelik sıralamalarda;
Türkiye, Barbados, Kıbrıs, İsrail
ve Yunanistan gibi ülkelerden de
geride kalarak 7. Sırada yer almaktadır. Türkiye bu sırlamada da lider
konumuna ulaşmayı hedeflemelidir.
Bu nedenle; halen ve henüz hiçbir
destek mekanizması bulunmayan
güneş ısıl teknolojilerine yönelik
yeni destek paketlerinin oluşturulması gerekmektedir.
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IEA SHC 2020 Raporu Yayımlandı
Solar Heat Worldwide 2020: Megawatt Kurulumları Yükselişte Güneş Enerjisi, İklim Koruması
için Büyük Bir İtici Güç
etkisi olacaktır.” diyor.
2019 yılında küresel olarak faaliyet gösteren SHC sistemleri toplamda 479 GWth
(684 milyon metrekare) oldu ve 41.9 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu sağladı
ve 135.1 milyon ton CO2 emisyonundan
önlendi.
Değişen Küresel Pazarlar

Bölgesel ısıtma için solar termal dünya
çapında yükseliştedir. Gelişmiş maliyetrekabet gücü nedeniyle, Çin ve Almanya
gibi, Danimarka'da bu pazar 2019'da
yaklaşık %170 büyüdü. Pazar büyümesi,
sanayi ve tarım uygulamalarına yönelik
artan taleple de sürdürüldü. En büyük
pazar sektörü olan konut tipi su ısıtma
sistemleri, rakip teknolojilerden dolayı
Çin ve Orta Avrupa'da baskı altındayken,
Güney Afrika, Yunanistan, Kıbrıs ve
Brezilya'da konut satışları önemli ölçüde
arttı.
Bu yılki rapordan bazı bulgular; Solar
Heat Worldwide 2020, Uluslararası Enerji
Ajansı'nın Solar Isıtma ve Soğutma
Teknolojisi İşbirliği Programı (IEA SHC)
tarafından yayınlanmıştır. Raporun
tamamını IEA SHC web sitesinde ücretsiz
olarak bulabilirsiniz. (website)
Daniel Mugnier, IEA SHC Programı
Başkanı, “Güneş enerjisinin zorlu
zamanlardan geçtiği doğrudur, ancak
bunun esas nedenini Çin pazarındaki
düşüşlerden kaynaklandığını belirtmek
önemlidir. Ancak buna rağmen, solar
termal iki ana sektörde, bölgesel ısıtma
ve endüstriyel süreçlerde, istikrarlı bir
şekilde büyümektedir. Ayrıca, güneş
ısıtma ve soğutma teknolojilerinin iklim
koruma üzerinde her zaman olumlu bir
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Çin, ABD, Almanya ve Avustralya gibi
büyük pazarlarda daralan satış hacmi ile
yeni kurulum pazarı bir kez daha ülkelere
göre değişti. Çin'de yeni kolektör kurulumlarındaki düşüşün etkisiyle, dünya
pazarı 2019'da 2018'e göre yaklaşık %6
küçüldü. Diğer taraftan, Danimarka %170
büyüme oranını bildirdi ve onu Kıbrıs,
Güney Afrika, Yunanistan, Tunus, Brezilya
ve Hindistan takip etti.

Küçük Ölçekli Güneş Enerjisi ile
Isıtma Sistemleri
Konut ve kamu binalarının yanı sıra
oteller, hastaneler ve kamu binalarında
sıcak su ve ısıtma sağlayan sistemler,
yeni eklenen sistemlerin yaklaşık %60'ını
temsil etmektedir. Dikkat edilmesi
gereken önemli bir nokta, önemli pazar
büyümesinin çoğunlukla sadece küçük
ölçekli sistemlerin (özellikle termosifon
sistemleri) baskın olduğu pazar satışlarının olduğu ülkelerde meydana geldiğidir. Bu rapor, güneş enerjili su ısıtma
sistemlerinin kurulumu ile bağlantılı
ulusal sosyal konut programlarının pazar
gelişimi üzerinde çok başarılı bir etkiye
sahip olduğunu göstermektedir.
Büyük Ölçekli Güneş Sistemleri
Megawatt kurulumları yükselişteler.
Bölge ağlarına ve büyük binalara ısı
sağlamak için 2019 yılında en az 74 yeni
büyük ölçekli (> 350 kWth) sistem devreye girdi. Bölgesel ısıtma şebekelerine
ve konut binalarına bağlı yaklaşık 400
büyük güneş enerjisi sistemi (> 350 kWth;
500 m²) faaliyete geçti; 2019 sonunda
toplam kapasitesi 1.62 GWth veya 2.3

Pozitif trend: 2019'da büyük güneş enerjisi termal pazarlarında satışların artışı
Kaynak: Solar Heat Worldwide 2020

Güneş Enerjisi Isıtma ve Soğutma için Temel
Küresel Rakamlar
2019 Sonu Toplam Işletme Kapasitesi

479 GWth (684 million m2)

İklim Koruma Katkısı 2019

• 389 terawatt saat güneş enerjisi
• 41.9 milyon ton petrol tasarrufu
• 135.1 milyon ton CO2 emisyonu önlendi

İlk Beş Ülke: Yeni Kapasite 2018

Çin, Türkiye, Hindistan, Brezilya, ABD

İlk Beş Ülke: Kişi Başına Yeni Kapasite 2018

İsrail, Kıbrıs, Barbados, Yunanistan, Çin

İlk Beş Ülke: Toplam Kapasite 2018

Çin, ABD, Türkiye, Almanya, Brezilya

İlk Beş Ülke: Kişi Başına Toplam Kapasite 2018

Barbados, Kıbrıs, Avusturya, İsrail, Yunanistan

önemli politika danışmanlarından biri
olan REN21’in Yenilenebilir 2020 Küresel
Durum Raporu’nun (GSR) güneş enerjisi
ısıtma ve soğutma bölümlerine ana katkı
sağladı.
IEA SHC Hakkında

Minha Casa, Minha Vida sosyal konut programlarının bir parçası olarak Brezilya'da yaklaşık
400.000 termosifon sistemi inşa etti. Fotoğraf: Tuma
milyon m2'ye eşit.
2020'nin başlarında, dünya çapında 1
milyon m2'lik kollektör alanına sahip 800
güneş enerjisi prosesli ısı santrali kuruldu.
Bu sektörde dikkat edilmesi gereken
iki yeni uygulama var. Birincisi 126 m²
kolektör alanından 14.000 m²'nin biraz
üzerine kadar değişen sistemleri içeren
güneş ısıtmalı seralardır. İkincisi de boru
hattı taşımacılığı sırasında gaz basıncı
düzenleme istasyonlarında doğal gazı
ısıtmak için güneş enerjisini kullanan
güneş ısıtmalı gaz basınç kontrol sistemleridir. Almanya'daki çeşitli sistemlerde
ilginç bir niş uygulaması kullanılmaktadır.
Aynı Çatıdan Isı ve Elektrik

2018 sonuna göre % 9 artışla dünya
çapında 208 MW oldu.
Dünya Çapında Güneş Enerjisi
İlk olarak 2005 yılında yayınlanan Solar
Heat Worldwide 2020, kurulu kapasiteler,
maliyetler ve 68 ülkeden uygulamaların
payı hakkında pazar verileri sunmaktadır.
86 sayfalık rapor, termosifon sistemlerine
özel olarak bir odaklanma ve farklı
ticari uygulamaların genel özetlerini
içerir. Solar Heat Worldwide, REN21 ve
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
(IRENA) dahil olmak üzere uluslararası
kuruluşlar arasında güneş ısıtma ve
soğutma verileri için referans bir kaynak
olarak sağlam bir üne sahiptir. Çalışma,
yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin

Uluslararası Enerji Ajansı, Güneş Enerjisi
Isıtma ve Soğutma Teknolojisi İşbirliği
Programı (IEA SHC), güneş enerjisi ısıtma
ve soğutma teknolojileri hakkında
uluslararası bir araştırma ve bilgilendirme programıdır. 19 ülkeden 150'den
fazla uzman, Avrupa Komisyonu ve altı
uluslararası kuruluş, güneş kaplama
çözümlerinden gelecekteki depolama
tankı konseptlerine ve büyük ölçekli
güneş alanlarının bölgesel ısıtma ve
soğutma ağlarına entegrasyonuna kadar
çok çeşitli konularda işbirliğine dayalı
araştırmalar yürütüyor. SHC, 1977 yılında
kurulan IEA'nın en eski Teknoloji İşbirliği
Programlarından biridir ve özel olarak bir
yenilenebilir enerji kaynağına hitap eden
on programdan biridir.
İletişim bilgileri
IEA SHC iletişim: communications@ieashc.org, http://www.iea-shc.org
Ücretsiz İndirim – Solar Heat Worldwide
2020 & Key Messages
https://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide-2020

Solar Heat Worldwide ikinci kez Fotovoltaik-Termal (PVT) kolektör üreticileri arasında bir pazar araştırması gerçekleştirdi.
Bir PVT sistemi, her iki güneş enerjisi türü
olan güneş ısısı ve güneş enerjisi üretimini birleştirmesi bakımından benzersizdir. Böylece alan başına daha yüksek
verim elde edilir. Bu uygulama, mevcut
çatı alanı sınırlı olduğunda, ancak iklim
açısından nötr bir enerji kaynağı istendiğinde özellikle değerlidir.
PVT pazarı birçok Avrupa ülkesinde
ivme kazanıyor ve % 41'i Fransa'da olan
küresel tesislerin % 58'ini temsil ediyor.
Ardından, Çin hariç Asya, tesislerin %
24'ü takip ediyor ve sonra % 11 ile Çin
takip ediyor. 2019 yılı sonu toplam PVT
kapasitesi 606 MWth'a ulaştı ve PV gücü,

6.5 MW'lık bir kolektör alanı, 2019 yılından beri Hollanda'nın Heerhugowaard şehrinde bir
serayı ısıtıyor. Fotoğraf: G2 Energy
NİSAN - HAZİRAN 2020
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Saygıyla Anıyoruz
Derneğimiz üyesi ve aynı
zamanda TTMD Genel Koordinatörlük görevini uzun süre severek
yürüten Sayın Erol ERGEZEN’in
kaybını üzülerek duyuruyoruz.
Sayın Erol ERGEZEN 23.06.2020
tarihinde Amerika’da defnedilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşlarımıza ve kederli
ailesine başsağlığı dileriz.

Erol Ergezen:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat
Daire Başkanlığı emrinde 1975
yılında Makine Mühendisi olarak
göreve başlamıştır. Ülke genelinde
yapılan bütün resmi konutların
(hastaneler, hükümet konakları,
okullar vs.) maline tesisat eskiz
avan ve uygulama projelerinin
hazırlanması, kontrol edilmesi ve
keşiflerinin düzenlenmesi ile inşaatlarının bitirilerek kabul işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde yaklaşık 10
yıl mühendis ve şef kadrolarında
görev almıştır. Ülkemizde uygulanan
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla
hazırlanan ilk Isı Yalıtım Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarında
Bakanlıkça hazırlanan Kalorifer,
Havalandırma ve Klima, Güneşli su
ısıtıcıları tesisat kitaplarının hazırlanmasında görev almıştır.
10 Ocak 1982 – 28 Mayıs 1982
tarihleri arasında T.C. Merkez
Bankası Genel Müdürlüğü İnşaat
dairesinde, daha sonra Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı yapı işleri Genel
Müdürlüğü Tesisat Dairesi Makine
Şube Müdürü olarak görev almıştır. İki yılda da Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığında, her yıl düzenlenip
yayınlanarak uygulamaya geçirilen
Makine Tesisat Birim Fiyatlarının
hazırlanması görev dahil Bakanlığın
çeşitli birimlerinde bulunmuştur.
2000 yılında emekli olmuştur. 2014
– 2019 yılları arasında Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği Genel Koordinatörlük görevini yürütmüştür.
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TTMD YouTube Kanalı Yayında

50’den fazla video ve 75
saatten fazla içeriğin yer
aldığı Kanalımızda;
2014-2016-2018 yıllarına ait
TTMD Sempozyum görüntüleri,
2017-2018-2019 Çalıştayları,
TTMD Eğitim seminerleri,
toplantılar ve 25.Yıl Galası
gibi çok sayıda video
izlenebilmektedir.

Isıtma, soğutma, iklimlendirme sektörünün öncüsü Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği,
kuruluş amacı doğrultusunda bilgi
paylaşımı ve eğitimi her zaman
ön planda yer edinmiştir. Yıllar
boyunca düzenlediğimiz eğitim
seminerleri, sempozyumlar ve

çalıştaylardan gelen bilgi birikimlerimizi, sektörümüze TTMD
Yayınları, dergi ve bültenler olarak
ulaştırdık.
Dijitalleşme çalışmaları kapsamında
görsel arşivimizin yer aldığı TTMD
YouTube Kanalı artık yayında.

TTMD, ilerleyen süreçte YouTube
Kanalı ile geçmiş ve gelecek
görsel arşivini sektörün yararına
sunmaya devam edecek,
eklenecek yeni içeriklerle bilgi
paylaşımını sürdürecektir.
Tüm değerli üyelerimizi ve
meslektaşlarımızı TTMD
YouTube Kanalına Abone
Olmaya Çağırıyoruz.

TTMD YouTube Kanalı

https://www.youtube.com/channel/UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

NİSAN - HAZİRAN 2020
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CWEEL Türkiye üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi!
Enerji Mühendisleri Derneği’nin (AEE)
bir bölümü olarak enerji ve çevre sektöründe profesyonel olarak görev alan
kadınları bir çatı altında toplayan Enerji
ve Çevre Liderliğinde Kadın Konseyi
(Council on Women in Energy & Environmental Leadership - CWEEL) CWEEL
Türkiye ilk toplantısı 22 Haziran 2020 tarihinde TTMD GoToMeeting uygulaması
üzerinden sanal olarak gerçekleştirildi.
Ebru Okutan ve TTMD Yönetim Kurulu
Üyesi Merve Sabay tarafından organize
edilen CWEEL Türkiye’nin ilk toplantısı,
Merve Sabay’ın açılış konuşması ve
CWEEL & AEE tanıtımı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-SKA sunumunu
takiben katılımcıların kendilerini
tanıtmalarıyla devam etti. İlk toplantıya
Ürdün’den konuk konuşmacı Suhair Al

Mhairat katıldı. Ürdün’de CWEEL özelinde
gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. CWEEL
Türkiye üyeleri gelecekteki projeler üzerinde konuşarak toplantıyı sonlandırdı.
Toplantıya katılan CWEEL üyeleri; Merve

Sabay, Ebru Okutan, Bengüsu Gürçay,
Gamze Esener, Melek Yıldız, Deniz Atik,
Deniz Tapan, Ceren Ercan, AEE Türkiye
Başkanı Dr. Muhyettin Sirer ve CWEEL
Ürdün’den Suhair Al Mhairat.

Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi Yapıldı

Sektör derneklerinin desteği, teknoloji
sağlayıcı ve destekleyen firmaların katkılarıyla hazırladığımız Mekanik Tesisatta
Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi
etkinliği yapıldı. Mekanik tesisat alanında
dijitalleşme konusunu ele aldınan ve sektöre öncülük etme amacıyla düzenlenen
etkinlik toplam 13 oturum ile tamamlandı. Üç gün süren etkinlik hem Zoom
üzerinden hem de Facebook canlı yayını
ile 2.500’den fazla kişiye ulaştı.
Etkinliğin ilk gününde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Demir,
Yeni Normalde Servis ve Üretimde Yapay
Zekâ ve Derin Öğrenmenin Etkisi isimli
oturumu gerçekleştirdi. Günün ikinci
oturumu, TTMD Dijitalleşme Komitesi
Başkanı Nevroz Karakuş’un moderatörlüğünde, Devrim Kılıç, Oğuz Yaz, Erdem
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Can Pamuklu, Ozan Atasoy ve
Burak Rıza Toraman’ın çeşitli alt
başlıklarla yaptıkları sunumlarıyla Covid-19 Sürecinde İklimlendirmede Dijital Dönüşüm
paneli ile gerçekleşti.
Etkinlik ikinci gününde, İş İstasyonları ve Verimlilik oturumuyla
başladı. Sunum, Yaman Başa
tarafından yapıldı.
İkinci oturum, Görkem Kızıltan Ustalı,
Adem Çakır ve Mustafa Oğuzhan
Aygün’ün sunumlarıyla gerçekleşti. Oturumda Dijital Portfolyo konusu ele alındı.
Günün üçüncü oturumu TÜYAK’tan
Haluk Yanık tarafından gerçekleştirilen
Binalarda Yangına Bütünsel Tepki için
Yangın Otomasyonunun Önemi ve Mekanik Tesisatla Etkileşimi Konuşmacı eğitimi
oldu. Haluk Yanık’ın ardından sözü
devralan MMO İstanbul Şube Sekreteri C.
Ahmet Akçakaya, Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi konusu ile dördüncü
oturumu tamamladı.
Günün beşinci ve son oturumu ise
MTMD YK Başkanı İbrahim Biner moderatörlüğünde ve konuşmacılar MTMD YK
Başkan Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu,

TAD Danışmanı İbrahim Pehlivan ve
BİM Yöneticisi Ümit Balaban’ın çeşitli alt
başlıklarla yaptıkları sunumlarıyla Mekanik Uygulamaların Dijital Dünyadaki
Geleceği paneli ile gerçekleşti.
Etkinlik üçüncü gününde, Soğuk ve
Donmuş Muhafaza Tesislerinde Ekipman
Seçimi ve Enerji Verimliliği oturumuyla
başladı. Sunum, Makina Mühendisi
Hayati Can tarafından yapıldı. Günün
ikinci oturumu İZODER YK Üyesi Volkan
Dikmen’in sunumuyla, Mekanik Tesisatta
Ses, Titreşim ve Sismik Yalıtım adlı panel
ile tamamlandı.
Volkan Dikmen’in ardından, İSKİD YK
Başkanı Ozan Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda,
İklimlendirme Sektöründe Üreticiler
Dijitalleşmenin Neresinde konulu panel
yapıldı.
MMO ISKAV ve Sektör Dernek Temsilcileri
ile yapılan Mekanik Tesisat ve Dijitalleşme
konulu değerlendirme oturumunun
ardından etkinliğin kapanış konuşmasına
geçildi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ufuk Tarhan, dijitalleşme ve gelecek
konulu değerlendirmesini sundu ve
kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

HVAC Sistemlerinde Pompa Optimizasyonu ve Basınçtan Bağımsız Kontrol
Vanaları ile İlişkisinin İrdelenmesi Webinarı Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği HVAC Sistemlerinde Pompa Optimizasyonu ve
Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları
ile İlişkisinin İrdelenmesi konulu
webinar 24 Haziran 2020 tarihinde
yapıldı. Moderatörlüğünü TTMD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meriç Sapçı’nın yürüttüğü webinara
Orhan Taşdemir konuşmacı olarak
katıldı.
Sunumuna, son teknoloji ile donatılan hidronik sistemlerde balans
vanalarının ve pompaların en etkin
biçimde koordinasyonunun sağlanması için nelere dikkat edileceğiyle
ilgili bilgiler aktaracağını söyleyerek
başlayan Orhan Taşdemir; “Bir
binanın Hidronik Dengelenmesi
hedefi için her terminal ünitesinin
tasarlandığı veya talep edildiği gibi
doğru miktarda akış elde ettiği
anlamına gelir. Sadece doğru şekilde
dengelenmiş sistemler mükemmel iç
mekan iklimini en verimli şekilde sağlayabilir. Kötü veya balanslanmamış
sistemlerin, kötü kontrol performansı,
kapasite yetersizliği, sistemde gürültü,
uzun başlatma süresi, yüksek enerji
tüketimi gibi sonuçları olur. Balanslanmamış sistemler iç ortam konfor
seviyesini düşürürler. İyi balanslanmış
sistem ise iç ortam konfor seviyesini
yükseltir” dedi.
Basıncın kontrol atlına alınması durumunda yaşananları anlatan Taşdemir,
sabit ve değişken debili sistemlerin
kıyaslamasını örnekler üzerinden
sergiledikten sonra dP kontrolör ve
kontrol valfi uygulaması hakkında
bilgiler vererek pompa optimizasyonuna değindi. Kontrol vanası seçimi,
boyutlandırma ve karakteristiği
konu başlıklarında bilgiler paylaşan
Taşdemir, lineer ısı transferiyle ilgili;
“Logaritmik karakteristik, ısıtma yüzeylerinin ısı transferinin lineer olmasını
sağlamak için kullanılmaktadır. Isıtma
yüzeylerinin karakteristiği logaritmik
karakteristiğin tersidir ve vana karakteristiğine zıt bir eğilimdedir. Isıtma
yüzeyinin ısı tranferi, logaritmik bir

vana ile kontrol edildiğinde karakteristik hemen hemen lineer olmaktadır.
Parametreler, vana içinden geçen akış
miktarını belirlemek ve tanımlamak
için kullanılmaktadır. Kv hesaplanan
akış miktarı (kapasite) [m 3/h] Bu
değer, vanadaki basınç kaybı 1 bar
olduğu durum için geçerlidir. ON/OFF
vanalar 1 adet Kv değerine sahiptir
diyebiliriz. Aynı zamanda bir vananın
her pozisyonu için bir Kv değeri
mevcuttur diyebiliriz. Kvs Maksimum
kapasite, vananın tamamen açık
(%100) durumu için geçerlidir (1 bar,
T=20 °C). Seçim parametrelerine baktığımızda, doğru kontrol vanası seçimi
için, statik basınç sınıfı, kapatma
basıncı, vana hareketi, akışkan
sıcaklığı, montaj şartları, vana ayar
kabiliyeti gibi diğer parametreler de
dikkate alınmalıdır “dedi.
Kontrol vanası seçimi ve vana otoritesi kontrolüne ilişkin uygulama
örnekleri sunan Orhan Taşdemir, son
bölümde kontrol performansının
enerji tasarrufuna etkisiyle ilgili

bilgiler aktararak sözlerini şöyle
tamamladı: “Pompa ve basınçtan
bağımsız vanalar hidronik dengeleme
için birbiri ile koordineli çalışabilen
en verimli kontrol ekipmanlarıdır. Bu
noktada tasarımcı, pompa üreticisi ve
vana üreticisinin belirlediği kıstaslara
göre devreye alınmalıdır. Basınçtan
bağımsız teknolojisi hidronik dengelemede vanalar üzerinde meydana
gelebilecek aşırı debi veya yetersiz
debiyi sistemdeki minimum fark
basıncı ile çözebilme imkanı sunuyor
ve kendini kontrol yöntemleri anlamında yenileyerek geliştiriyor. Oransal
kontrolle sisteminizdeki debinizi daha
da aşağılara çekerek pompanızın
minimum enerji ile çalışarak en ideal
konforu yakalamanızı sağlayacaktır.
Oransal pompa kontrolü imkanı yok
ise kullanılacak diğer yöntemler aşırı
fark basınç tahliye vanaları seçeneği
olabilir.”
Webinar videosu:
https://youtu.be/iDJZ8-120NA
NİSAN - HAZİRAN 2020
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COVID-19 Salgını ve Mekanik Tesisat Webinarı Yapıldı

Kuruluş amacı doğrultusunda
bilgi paylaşımı ve eğitimi her zaman
ön planda tutan Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği, çalışmalarını
dijital ortamda sürdürmek üzere
altyapı çalışmalarını tamamlayarak
ilk webinarını 324 katılımcıyla gerçekleştirdi.
Hastane Dışı Binalarda Mekanik
Tesisatta COVID-19 Yayılımına Karşı
Alınacak Önlemler konusunun ele
alındığı webinarın moderatörlüğünü
Prof. Dr. Ahmet Arısoy yürütürken,
webinara Doç. Dr. Süda Tekin, Dr.
Mustafa Bilge, Eser Çizer, Sarven
Çilingiroğlu panelist olarak katıldı.
Webinarın açılış sunumunu yapan
Ahmet Arısoy, ilk olarak HVAC tesisatında alınacak önlemlerin anlaşılmasının öncelikle virüsün özelliklerinin bilinmesi ve yayılma yollarının
bilinmesiyle mümkün olabileceğini
belirterek; virüsün yaşam koşulları,
boyutları, taşınması gibi konular
hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra damlacıkların (droplets)
önemine dikkat çekti. Dünya Sağlık
Örgütü ve literatür kaynaklı bilgileri
aktaran Arısoy, yeni HVAC dizaynının enerji kullanımı ve iç ortam
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kalitesi ile hijyeni dengeleyecek
çözümlere odaklı olması gerektiğini
söyleyerek tesisatta alınacak bazı
önlemleri anlattı.
İkinci konuşmacı Doç. Dr. Süda
Tekin, sunumuna ilk olarak korona
virüslerin tarihçesini anlatarak
başladıktan sonra SARS, MERS ve
Covid-19 virüsünün karşılaştırmasını sergiledi. Yeni tip SARS-CoV2’nin dayanıklılık koşulları, bulaşma
yolları hakkında bilgiler veren Tekin,
virüsün damlacık yoluyla bulaştığını
ve korunma açısından maskenin çok
önemli olduğunu belirtti. Son olarak
tüm hastalar için uygulanan önlemleri paylaşan Süda Tekin, bilimin
ışığında bilimsel verilerin desteğiyle
sürecin yönetilmesi gerektiğini
söyledi.
Webinarın üçüncü panelisti Dr.
Mustafa Bilge ilk olarak Covid-19
virüsü ile ilgili literatürde bulunan,
bilimselliği tam olarak kanıtlanamamış bazı bilgileri aktardıktan sonra,
insanların toplu halde bulunmak
zorunda oldukları yapılarda klima
sistemlerinde alınması gerekli
bazı önlemleri anlattı. Bilge; AVM,
tiyatro gibi mekanlarda dış hava

kaynağı kullanılması, klima santrali
filtrelerinin değiştirilmesi ve dezenfekte edilmesi gibi birçok önleme
dikkat çekti. Bilge son olarak
hastanelerde klima tesisatında
alınacak acil önlem kapsamında
klima sistemlerinin negatif basınçta
çalışır hale getirilmesi gerektiğini
ifade etti.
Ticari bir binada Covid-19’a karşı
alınan teknik ve idari tedbirleri
anlatan Eser Çizer, ilk olarak
binada çalışan personel sayısının
azaltıldığını ve karışım havalı klima
santrallerinin %40-100 oranında
dış havaya geçirildiğini söyledi.
Çizer binada önlemler kapsamında
ayrıca dezenfektasyon çalışması
yapıldığını, tuvaletlerin negatif
basınçta çalıştırıldığını, maske
zorunluluğunun getirildiğini ve
binaya girenlerin termal kamera ile
izlendiğini söyledi.
Webinarın son panelisti Sarven
Çilingiroğlu, taze hava alış yerleri
ve mesafeler, santrallarda kullanılacak filtreler, yaşam mahallerinde
bağıl nem oranının önemi, bina
içinde taze hava taşıyıcı klima
santrallarında alınacak önemler ve
ısı değiştirgeçleri başlıklarını içeren
sunumunda tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. ASHRAE
kaynaklı tablolar sunan Çilingiroğlu,
özellikle filtre seçimi ve verimine
dikkat çekti.
Webinar videosu:
https://youtu.be/93LjksAdBJE

HABERLER

COVID-19 Virüsü Bağlamında Hastanelerde HVAC Tesisatı Webinarı Yapıldı
TTMD’nin, 24 Nisan Cuma günü, saat
14.00-16.00 arasında webinar olarak
gerçekleştirdiği bilgi temelli paylaşımların ikincisi, “COVID-19 Virüsü Bağlamında
Hastanelerde HVAC Tesisatı” Paneli
şeklinde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Ahmet Arısoy moderatörlüğünde yapılan etkinliğe; Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Proje Daire Başkanlığı
Mekanik Birim Sorumlusu Doğukan Sarı,
Acıbadem Proje Yönetimi Teknolojik
Çözümler Koordinatörü Bora Atay ve
Şişli Memorial Hastanesi Teknik Hizmetler Müdürü Ali Süngü panelist olarak
katıldı.
Prof. Dr. Ahmet Arısoy, panelistler hakkında kısa bilgiler vererek izleyenlere
takdiminden sonra açılış konuşmasında
özetle şu bilgileri verdi: “COVID-19
pandemisi ile birlikte hastanelerin HVAC
tesisatı için alınacak önlemler büyük
önem kazandı. Hastanelerdeki yayılım
konusunda hem HVAC tesisatında
alınacak önlemler, hem de hastane
yönetiminde alınacak önlemler ayrı ayrı
ele alınmalıdır. Virüsün hastanede yayılımına karşı temel önlemlerin başında
hacimlerin; fiziksel olarak, hava perdeleriyle, havalandırma sistemi yardımıyla
hacimler arasında basınç farkları yaratarak izole edilmesi gelmektedir. Özellikle
yoğun bakım ünitelerinde yüksek hava
değişimi sayılarıyla virüs sayısının azaltılması, seyreltilmesi önemlidir. Dış ortamın kirlenmesinin önlenmesi için egzoz
edilen havanın ise mutlaka filtrelenmesi
gerekmektedir. Bir karantina merkezi
iyi havalandırılmalı ve tercihen negatif
basınçta veya nötr basınçta tutulmalıdır.
Eğer mekanik havalandırma yapılacaksa,
geri dönüş olmayan, tek yönlü havalandırma yapılmalıdır. Bu pandemi ile
birlikte, yeni pandemi hastaneleri ve bu
hastanelerin HVAC sistem dizaynı önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.”
Webinarın ilk panelisti Doğukan Sarı
korona virüsünün nasıl yayıldığı hakkında kısa bilgiler verdikten sonra özetle
şunları söyledi: “Hastanelerde virüs yayılımının kontrol altına alınabilmesi için,
hasta odaları mümkün olduğu kadar
küçük birimler halinde havalandırma
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sistemine bağlanmalıdır. İstenildiği
zaman manuel olarak camlar açılabilmelidir. En az saatte 2 defa taze hava
beslemesi yapılmalıdır. Yoğun bakım
alanları, hijyenik çözümlerle oda olarak
yapılanmalıdır. Hijyenik santral kanalları
paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Her bir yoğun bakım alanına ayrı bir
santral hizmet vermelidir. Otomasyon
üzerinden yoğun bakım birimleri pozitif
ya da negatif basınç değişimi yapabilecek şekilde ayarlanabilmelidir. Yoğun
bakım sistemlerinde basınçlandırma
büyük önem taşır. Pozitif ve negatif
basınçlar, iki komşu hava boşluğunun
(örneğin oda ve koridorlar) arasında
basınç farkları olması ile ilgilidir. Hava,
pozitif basınçlı odalar ve bölgelerden
dışarı doğru akarken, negatif basınçlı
alanlarda içeri doğru akar. Hava kaynaklı
mikroorganizmaların koridorlara geçişini
engellemek için izolasyon odaları negatif basınca ayarlanır. Negatif basınçlı
odaları için gerçek hava akış debileri,
büyük ölçüde hacim soğutma yükü
ve sızıntı alanının büyüklüğü üzerindedir. Soğutma ihtiyaçları daha düşük
olduğunda, hava değişim oranı da
daha düşük olabilir. Ameliyathanelerin
tüm hesaplamaları DIN 1946-4’e göre
yapılmaktadır. Ameliyathanelerin havalandırma sistemleri, tüm durumlarda
çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Tüm havalandırma sistemi otomasyon
üzerinden kontrol edilmelidir. Her
ameliyathaneye ayrı bir santral hizmet

vermelidir. Özellikle salgın vakalarında
bir ameliyathanenin santralinde sorun
olduğunda, diğerleri hizmet vermeye
devam edebilecektir. Ameliyathaneler
diğer bitişik bölgelere ve koridorlara göre
pozitif basınçta muhafaza edilmelidir.
Acil servisler, laboratuvarlar, sterilizasyon
birimleri %100 taze hava (all air) ile
dizayn edilmelidir. Bu bölümler için fan
coil çok doğru bir çözüm değildir. Yoğun
bakımlar ve diğer kritik alanlar için Hepa
filtre kullanımı şarttır.”
İkinci panelist Bora Atay, “COVID-19 Sonrasında Hastane Binalarında Alınabilecek
Önlemler ve Tasarım Öngörüleri” başlıklı
sunumda şu bilgileri verdi: “Mevcut hastanelerde alınması gereken genel önlemler şunlardır: Acil servis, yoğun bakım,
görüntüleme odaları ve pandemik hasta
katlarında taze hava ve egzoz havası
değişim sayıları artırılmalıdır. Hastanede
kullanılmayan poliklinik, yemekhane,
boş tutulan hasta katları, işlem alanları
gibi bölümlerdeki havalandırmalar
kapatılmayıp, düşük devirle çalıştırılmaya
devam ettirilmelidir. Pandemi hastası
olmayıp acil işlemler için hastanede
bulunan hastaların olduğu bölümlerdeki
egzoz havası kısılarak veya duruma göre
kapatılarak pozitif basınç sağlanmalıdır.
Acil servis, yoğun bakım, görüntüleme
odaları ve pandemik hasta katlarında
basınç dengesi negatif olacak şekilde
değiştirilmelidir. Bu değişim için; VAVCAV cihazlarının debileri otomasyondan

veya manuel olarak ayarlanabilmektedir.
Hepa filtrelerin temiz halde iken çalışma
basıncı 150-200 Pa civarındadır ve filtreler kirlendikçe bu basınç artacaktır. Fanlar bu basıncı yenecek şekilde olmazsa
oda içinde negatif basınç sağlanamayabilir. Fan, hepa filtreden önce konumlandırılarak kanalın negatif basınçta kalması
sağlanmalıdır. Taze hava sisteminde şu
önlemler alınabilir: Klima santrallerinin
karışım havaları veya karışım riski olan
ısı geri kazanım üniteleri iptal edilerek
%100 taze hava ile çalışmalarının sağlanması gerekir. Serpantinli veya plakalı
tip ısı eşanjörlerinin kullanımına devam
edilebilir. Klima santrallerinin pandemi
döneminde hiç kapatılmayacağı kabul
edilerek bakım ve temizlik periyodları
sıklaştırılmalıdır. Bunu yaparken teknik

personelin koruyucu kıyafetler ve maske
kullanması sağlanmalıdır.”
Webinarın son konuşmacısı Ali Süngü,
sunumuna mikroorganizmaların
bulaşma yollarını ve partikül boyutlarını
anlatarak başladıktan sonra filtreler
ve hava filtrasyonu hakkında bilgiler
aktardı. Hastanelerde klinik işleyişlere
göre genel havalandırma kriterlerinin
detayların paylaşan Süngü, hastanelerde bulunan poliklinik, hasta odaları,
ameliyathaneler, yoğun bakımlar, laboratuvarlar, izolasyon odaları gibi alanların; hava kalitesi, çevrim katsayıları,
odalar arası basınç farkları, hava akışları,
sıcaklı ve nem değerleri hakkında
teknik bilgiler paylaştı. Ali Süngü daha
sonra, hasta odalarının karantina oda-

larına dönüştürülmesi, koroner yoğun
bakımların izolasyon odalarına dönüştürülmesi, açık yataklı yoğun bakımların
izolasyon odlarına dönüştürülmesi gibi
çalışmaların detaylarını aktardı.
Soruların yanıtlandığı bölümlerde;
COVID-19 pandemisinin ardından,
pandemi sürecinde toplanan bilgiler
ışığında, gelecekte klima santrallerinde
UV lambaların kullanılması gibi pek
çok yeniliğin, değişikliğin söz konusu
olabileceği vurgulandı. Üflemede de
atışta da hepa filtre kanallarının paslanmaz, damperlerin sızdırmaz olmalarının
öneminin altı çizildi.
Webinar videosu: https://youtu.be/
OC5BNKumGoo

Buhar Sistemlerinde Verimlilik Artırıcı Sistemler ve Dijital Çözümler
Webinarı Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği Buhar
Sistemlerinde Verimlilik Artırıcı
Sistemler ve Dijital Çözümler konulu
webinar 12 Mayıs 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
Moderasyonu Zühtü Ferah tarafından yürütülen webinara Buğra
Serinyel panelist olarak katıldı.
Sunumuna buhar sistemlerinin
sıcak su sistemlerine göre avantaj
ve dezavantajlarını kıyaslayarak
başlayan Serinyel, buhar tipleri ve
kaliteleri başlığında flaş buhar, saf
buhar, gıdaya uygun buhar, düşük
basınçlı buhar, kızgın buhar, doymuş
buhar ve ıslak buhar özelliklerini ve
uygulama alanlarında teknik bilgiler
paylaştı. Endirekt ve direkt buhar
kullanımının üretim endüstrisi, ticari
işletme ve kamusal tesisler, enerji
endüstrisi, gıda ve içecek endüstrisi
gibi alanlarda yaygın olduğunu söyleyen konuşmacı daha sonra buhar
kazanını çalışma prensibini detaylı
şekilde anlattı.
Buhar sistemlerinin maliyet analizini,
toplam satın alma maliyeti (TCO)
hesabıyla yapıldığını ifade eden
Buğra Serinyel, ilk yatırım, bakım,
işletme, plansız arıza ve duruş
maliyeti gibi aşamalarda yapılması

gerekenleri sıraladıktan sonra bir
proje uygulaması üzerinden verdiği
örnekte maliyet hesaplamalarını
kıyasladı. Serinyel sunumunun son
bölümünde dijital verimlilik asistanı
sayesinde işletme, verimlilik ve
servis gibi parametrelerde sağlanan

kazanım ve avantajlar hakkında
bilgiler verdi. Katılımcılardan gelen
soruların yanıtlandığı bölümün ardından webinar sona erdi.
Webinar videosu:
https://youtu.be/013gpBENj58
NİSAN - HAZİRAN 2020
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Akdeniz Hiçsönmez, REHVA Profesyonel Tasarımcı Ödülüne Layık Görüldü.
Avrupa Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Dernekleri Federasyonu
REHVA’nın her yıl verilen kıymetli
ödüllerinden biri olan “Tasarımda
Profesyonel” ödülü jürisi sonuçlandı. Her yıl çok sayıda değerli
tasarımcının aday gösterildiği
REHVA Tasarımda Profesyonel
Ödülü (REHVA Professional Awards
in Design), bu sene TTMD Kurucu
Üyesi Sn. Akdeniz Hiçsönmez’e
takdim edildi.

Bu haklı gururu sizinle birlikte yaşıyor, sektörümüze katkılarınızdan
dolayı teşekkür ediyoruz .
Akdeniz HİÇSÖNMEZ: 1960 İstanbul
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
mezunudur. 1964-1967 yılları arasında Kanada’da 1967-1970 yılları
arasında Amerika’da çeşitli kuruluşlarda “HVAC Tasarım Mühendisi”
olarak çalışmıştır. British Columbia
ve Nova Scotia eyaletlerinde profesyonel mühendis ünvanı almıştır.

Halen 1977 senesinde kurduğu
“Akdeniz Müşavirlik Mühendislik Şirketinde” yönetici olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuba Bingöl Altıok, REHVA Fahri Meslektaş (Honorary Fellows) Ödülüne
Layık Görüldü
Avrupa Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Dernekleri Federasyonu
REHVA‘ nın her yıl verilen kıymetli
ödüllerinden biri olan Fahri Meslektaş “Honorary Fellows” ödülü jürisi
sonuçlandı ve her yıl Avrupa’dan
bir çok kişinin aday gösterildiği
Fahri Meslektaş Ödülüne (Honorary
Fellow Award), 2020 yılı için TTMD
Üyesi Sn. Tuba Bingöl Altıok layık
görülmüştür. Bu haklı gururu sizinle
birlikte yaşıyor, sektörümüze katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Tuba BİNGÖL ALTIOK: 1965 Yılında
Mersin’de doğdu. TED Ankara
Koleji’ni (1983) ve ardından

Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Makina Mühendisliği
Fakültesi’ni
(1991)
tamamladı. Almüt Alarko
Sinai Gereçler İmalat ve
Mümessillik A.Ş.’nde,
Alarko Sanayi Ticaret
A.Ş.’nin Ankara ve İstanbul
Bölge Müdürlüklerinde
Sistem Satış Mühendisi
(1991-1994) olarak çalıştı. Destek
Mühendislik Ltd. Şti., Ekur Otomasyon A.Ş., Transklima Ltd. Şti.,
Sönmez Metal A.Ş. şirketlerinde
proje, teklif, hakkediş hazırlama
mühendisi, Klima Departmanı Satış

ve Pazarlama Şefi, Satış
ve Pazarlama Müdürü
kademelerinde görev aldı.
Halen kurucu ve yöneticisi
bulunduğu İklim Isı Sistemleri Müh. Müm. San. ve Tic.
Ltd. Şti.’nde faaliyetlerini
sürdürmektedir. TTMD’ye
üye olduğu 1997 yılı itibarıyla sempozyum yürütme
kurullarında, 13. Dönem TTMD
Yönetim Kurulu üyeliği, TTMD dergisi yayın kurulu üyeliği yapmış ve
halen TTMD Dış İlişkiler Komisyonu
Üyesi olarak görev almaktadır. Evli
ve 1 çocuk annesidir.

Şehir Hastaneleri Mekanik Tesisat Tasarımı Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği’nin düzenlediği Şehir Hastaneleri Mekanik Tesisat Tasarımı
konulu webinar 28 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Hakan Ercan’ın panelist
olarak katıldığı webinarın moderatörlüğünü Oktay Güven yürüttü.
İlk olarak şehir hastaneleri konsepti
ve hastane bünyesindeki birimler
hakkında bilgi vererek sunumuna baş40
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layan Hakan Ercan,
hastane tasarımlarında T.C. Sağlık
Bakanlığı Yönetmelikleri, ASHRAE,
ASHE, DIN, VDI
ve FGI standartlarının takip
edildiğini söyledi.
Hasta odalarında uygulanan sistem
alternatiflerini tam havalı sistemler
(VAV+ısıtıcı), Fan-coil veya VRF,
chilled beam, 2 defa/h dış hava ihtiyacı ve 6 defa/h toplam hava debisi
olarak açıklayan Ercan; “Tam havalı
sistemde odanın ısıl yükleri ve dış
hava ihtiyacı aynı sistem ile sağlanır.
Oda ısı yükleri hava ile karşılanır, yöne
göre zonlama yapılması faydalı olur.

Aşırı soğumayı engellemek için tekrar
ısıtıcıya ihtiyaç vardır. Koşullandırma
hava ile sağlandığı için mekânsal ihtiyaçlar ve ilk yatırım maliyeti fazladır.
Odada yoğuşmalı ekipman olmadığı
için hijyenik anlamda daha güvenlidir.
Primer hava + fan-coil -VRV sistemde
ise dört borulu sistem ile bağımsız
zonlama yapılabilir. Mekansal ihtiyaçlar daha azdır, dolayısıyla tam havalı
sistemlere kıyasla yatırım maliyeti
daha düşüktür. Fan-coilde yoğuşma
nedeniyle bulaşma riski vardır” dedi.
Yoğun bakım kliniklerinin tasarım
parametreleri, dış hava alış atış
noktaları, izolasyon odalarının basınçlandırılması hakkında teknik bilgiler
aktaran Ercan sıhhi tesisat tasarımı,
hemodiyaliz merkezleri, DIN1946-4

ve ASHRAE Standart 170’e göre
ameliyathane tasarımı konularına
değindikten sonra şehir hastanelerinde yer alan travma alanları, iyot
tedavi klinikleri, laboratuvar ve sterilizasyon alanlarını anlattı.
Hakan Ercan, Pandemi hastanelerinde
alınması gereken önlemleri şöyle
sıraladı: “ Hastane dolaşım alanlarına hizmet eden klima santralları
%100 dış hava moduna alınmalıdır.
Normal zamanda karışımlı çalışan bu
cihazların taze hava ve egzost atış
kanalları cihaz toplam debisine göre
boyutlandırılmalıdır. Yogun bakım
klinikleri mümkün ise negatif basınca
alınmalıdır. Klinik içerisinde bulunan
personel dinlenme alanları pozitif
basınç altında tutulmaya devam edilmelidir. Enfekte hastaların bulunduğu

tedavi alanlarının (yoğun bakım klinikleri) egzost atış sistemlerine HEPA
filtre eklenmek suretiyle kirleticilerin
hastane dışındaki insanlara bulaşması
önlenmelidir. Salgın durumunda, akut
hasta odaları yogun bakıma ihtiyaç
duyan hastalar için kullanılabilir.
Bu durumda odada fan-coil cihazı
varsa, fan-coil ısıtıcı batarya motorlu
vanaları belirli aralıklarla açılarak
(60°C-1saat) dezenfeksiyon yapılmalıdır. Bunun için fan-coil cihazlarının
merkezi otomasyondan kontrol
edilebilir olması gerekmektedir. Klima
santralları ve fan-coil cihazlarında
UVC lamba kullanımı, cihazların ıslak
yüzeylerine (sogutucu batarya,
nemlendirici) mikropların tutunarak
üremesini engellemektedir. İşletmede
gerekli koruyucu tedbirler alınmak

koşulu ile UVC lamba kullanımı degerlendirilmelidir. Enfekte olan hastaların
tedavi gördükleri klinikler ile diger
operasyonel klinikler fiziksel olarak
birbirinden ayrılmalı veya çapraz
geçişler en aza indirilmelidir. Havalandırma sistemleri 7/24 operasyonel
olmalıdır. Tasarım aşamasında gerekli
yedekleme tedbirleri alınmalıdır.
Hastane personelinin korunması
adına, egzost atış sistemlerine ilave
edilen hepa filtreler için filtre degişim
kutusu (safe change filter box) kullanımı değerlendirilmelidir.”
Dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı son bölümün ardından webinar
tamamlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/u_-BZdW3nKw

TTMD Akademi Online HVAC Tasarım Esasları Kursu Yapıldı
TTMD AKADEMİ, tesisat mühendisleri
için daha önce gerçekleştirdiği ve ASHRAE HVAC Fundamentals ile CIBSE Guide
A Environmental Design ciltlerinin esas

alındığı kursu bu kez online olarak tekrarladı. Prof. Dr. Ahmet Arısoy tarafından
"goto meeting" uygulaması üzerinden
verilen ilk eğitime 33 kişi katıldı. Tasarım

becerisi kazanmak isteyen mühendisler,
HVAC sektöründe yeni olan ve deneyim
kazanmak isteyen tasarımcılar,mimarlar
ve satış mühendislerine yönelik kursta şu
içeriklere yer verildi.
• Proje temel bilgileri
• Psikrometri
• İç ortam tasarım koşulları, ısıl konfor
• İç hava kalitesi
• Havalandırma esasları
• Dış ortam tasarım koşulları, iklim verileri
• Isıtma yükü hesapları
• Soğutma yükü hesapları
• Enerji tüketiminin hesabı
TTMD Akademi’nin düzenleyeceği
eğimlerden haberdar olmak için
www.ttmd.org.tr ve TTMD sosyal medya
hesaplarını takip edebilirsiniz.
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%100 Taze Havalı Klima Santrallerinde Enerji Tasarrufu Webinarı Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği %100 Taze
Havalı Klima Santrallerinde Enerji
Tasarrufu konulu webinar 14 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Ozan Atasoy’un panelist olarak
katıldığı webinarın moderatörlüğünü
Süleyman Akım yürüttü.
Sunumuna mühendislerin sağlıklı,
konforlu ve enerji verimli havalandırma için sorumluluk taşıdığını
ifade ederek başlayan Ozan Atasoy, ilk olarak AB’nin Europe 2020
Hedeflerinin sera etkisi yaratan
gaz emisyonunu %20 azaltmak,
yenilenebilir enerji kullanımını %20
artırmak, enerji verimliliğini ise %20
iyileştirmek olduğunu söyledikten
sonra bu hedeflerin gerçekçiliği ve
dünya genelinde kurulu soğutma
grubu stokları hakkında bilgiler
paylaştı.
Atasoy sunumuna şöyle devam
etti: “Dünya genelinde enerji kullanımında değişim görüşmektedir.
Binalarda kullanılan konfor amaçlı
soğutma için enerji kullanımı 1990
yılında %2.5’u iken 2016 yılında
%6’ya yükselmiştir. Ticari binalarda
bu oran 1990 yılında %6 iken,
2016 yılında %11,5 olarak gerçekleşmiştir. Soğutmaya bağlı diğer
sistemler için harcananlarda hesaba
katıldığında toplam enerji kullanım
oranı 1990’da %13 iken 2016
yılında %18.5’a yükselmiştir. Bu
demektir ki Dünyada kullanılan her
5 birim enerjinin 1 birimini soğutma
için kullanıyoruz. Avrupa Birliğinin
Isıtma ve Soğutma konusunda 4
ana temel stratejisi var. Tüketiciler
bu stratejinin odağında olmalıdır.
Modern teknolojileri ve inovatif
çözümleri kullanarak akıllı, verimli
ve sürdürülebilir ısıtma ve soğutma
sistemlerine geçilmelidir. Bu sayede
şirketlerin ve bireylerin enerji ve
bütçe giderlerinde iyileşme sağlanabilir. Bunu yaparken iç hava
kalitesini iyileştirerek ve insanların
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yaşam kalitesini arttırarak toplumun
tamamının yararına bir fayda elde
edilmelidir. AB’ye uyum çerçevesinde biz de bu stratejileri takip
ediyoruz.”
%100 taze havalı sistemler odağında enerji tüketim verilerini kıyaslayan Atasoy, ısıtma sezonunda
enerji tüketimi, ısıtma sezonunda
enerji geri kazanımı ve soğutma
sezonunda enerji tüketimi verilerini
hesaplamaları gösterdikten sonra
soğutmada ısı geri kazanımında
ısıtmadaki gibi oransal bir kazanım
sağlanamadığını dikkat çekti:
“%100 taze havalı sistemlerde
ne yapmalıyız? Isıtma modunda
maksimum ısı geri kazanımı maksimum enerji tasarrufu demek. IGK
verimi çok önemli. Hali hazırda %90
verimlere ulaşan IGK eşanjörleri
mevcut. %50’lere razı olmamız
gerekmiyor. Soğutma modunda IGK
fayda sağlıyor ancak yeterli değil.
Soğutma için harcanan enerji ve
maliyet ısıtma için harcanan enerji
ve maliyetin 8 katına kadar çıkıyor.
Soğutmada yaratılan her bir birim
tasarruf ısıtmada yaratılan 8 birim

tasarrufa karşılık geliyor. Kışın dahi
kapalı binalarda soğutma ihtiyacı
oluyor. Örneğin AVM, endüstriyel tesisler, ofisler, toplantı ve
konferans salonları, vb. Dışarıya
atacağımız havanın her bir m3’den
ısı geri kazanım yapmalıyız. Klima
ve havalandırma sistemlerimizde
mutlaka Free Cooling özelliği olmasını talep etmeliyiz. Filtre kirliliklerimizi analog olarak ölçmeliyiz ve
optimum kirlilikte değiştirmeliyiz.
Yüksek sıcaklıkta soğutma suyu ile
sistemi çalıştırabiliriz.”
Son bölümde gaz sıkıştırmalı
soğutma çevrimi, evaporatif
soğutma çevrimi, endirek evaporatif soğutma çalışma prensibi,
adyabatik modül konu başlıklarında
bilgiler aktaran konuşmacı endirek
evaporatif soğutma teknolojisi
(IEC) kullanılarak elde edilebilecek
tasarruf verilerini paylaştı. Dinleyicilerden gelen yoğun soruların
yanıtlandığı bölümün ardından
webinar sona erdi.
Webinar Videosu:
https://youtu.be/3HqJ3BEAqeA

Deplasmanlı Hava Dağıtım Sistemleri Anlatıldı
TTMD’nin düzenlediği Deplasmanlı Hava Dağıtım Sistemleri
konulu webinar 22 Mayıs 2020
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğü Orhan Gürson tarafından
yürütülen webinara Mehmet Oskay
panelist olarak katıldı ve bir sunum
yaptı.
Sunumuna temel kavramlar ve
termal hava akımını anlatarak
başlayan Oskay; sıcaklık, yoğunluk,
kaldırma kuvveti gibi etkenlerin
havalandırma üzerindeki etkinlerine
değinerek doğal taşınım ısı transferi ve dikey termal hava akımı
hakkında bilgiler verdi. Yüzey sıcaklığı 33-34 °C olan insan vücudunun
serin bir ortama girdiğinde kendisini
çevreleyen hava tabakasını doğal
taşınım ısı transferi ile ısıttığını,
ısınan havanın yoğunluğunun düştüğünü ve yükselmeye başlayarak
dikey termal hava akımı oluşturduğunu söyleyen Oskay, CFD
araçları ile dikey termal hava akımı
modellemesini örnekledi. Isıl konfor
başlığı altında insan vücudu ve ısıl
denge, PMV-PPD, aktivite, giysi,
etkin sıcaklık, hava hızı, asimetrik
radyasyon gibi konuları anlatan
konuşmacı daha sonra yer değiştirmeli iklimlendirmenin tanımını
yaptı: “İçinde bulunduğu ortam
havasından daha yüksek sıcaklığa

sahip enerji üreten nesnelerin
yarattığı dikey hava hareketinin
boşalttığı yeri doldurmak üzere
alt kottan düşük hızda yapılacak
soğuk hava beslemesi ile gerçekleşen iklimlendirme yöntemidir.
Deplasmanlı iklimlendirme, özel
uygulamalar hariç, sadece soğutma
maksatlı uygulanır. Üfleme havasının, ortamın havasından soğuk
olması gereklidir. Isı kaynağı olan
nesnelerin yüzey sıcaklığının
35 °C ve üstünde olduğu durumlarda uygulanabilir. Yüksek hacimlerde, oda yüksekliğinin 3 m’nin

üstünde olması tavsiye edilir. Kirletici kaynakların ısıl yük kaynaklarına
yakın olması gerekir.”
Sunumunun son bölümünde üfleme
hava debisi hesabı, deplasmanlı
üfleme menfez seçimi ve deplasmanlı menfez türlerini anlatan
Mehmet Oskay, örnek çözümler
üzerinden avantaj ve dezavantajları gösterdi. Dinleyicilerden gelen
soruların yanıtlandığı son bölümün
ardından webinar tamamlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/xYyjsFhtxlw

Sunay Akın ile “Bağımsızlık Yolunda” Söyleşisi Yapıldı;
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Üyelerine özel olarak düzenlenen
“Bağımsızlık Yolunda” Söyleşisi, Araştırmacı Yazar-Şair Sunay Akın’ın katılımıyla
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda
TTMD Üyesi’nin izlediği özel yayında,
izleyiciler Sunay Akın’ın keyifli anlatımıyla
tarihin derinliklerinde yolculuğa çıktı.
Günümüzde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı
yıllarında da benzer hastalık ve salgınlarla mücadele edildiğini söyleyerek
sözlerine başlayan Akın, Mustafa Kemal
Atatürk’ün İstanbul’dan “Bandırma

Vapuru” ile ayrıldığı sırada İstanbul’un ve
Boğazların durumu hakkında bilinmeyen
bazı gerçekleri anlattı. Savaş yıllarında
bile Atatürk’ün çok sayıda kitap okuduğuna ve kitap okumak için çaba sarf
ettiğine dikkat çeken Sunay Akın, bunun
nedeninin ise “Bilgi Üretilen En Büyük
Güçtür” felsefesinde yattığını belirtti.
Milli mücadele sırasında yaşanan zorlukları ve az bilinen yaşanmış hikayeleri
kendine has üslubuyla dinleyicilere aktaran Sunay Akın, toplumların tarihi zenginliğinin göstergesi olan müzelerin çok

daha fazla ziyaret edilmesi gerektiğini
söyleyerek ancak bu şekilde toplumsal
hafızanın sağlanabileceğini ifade etti.
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Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği Çözümleri
Anlatıldı
TTMD’nin düzenlediği Havalandırma
ve İklimlendirme Sistemlerinde Enerji
Verimliliği Çözümleri konulu webinar
27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Mustafa
Değirmenci’nin yürüttüğü webinara
Yalçın Katmer ve Atalay Türkeş panelist
olarak katıldı.
Webinarın açılışında kısa bir sunum
yapan Mustafa Değirmenci, dünyada ve
Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler
ve yönetmeliklerle ilgili bilgi aktararak
özellikle Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliğinde yer otomatik kontrol
bölümüne ve BMS Avrupa Enerji Performansı Yönetmelik yapısına dikkat çekti.
Hayatımızın çoğunluğunun yaklaşık
%87 oranında binalarda geçtiğini
belirterek sunumuna başlayan Yalçın
Katmer, 2015’te yapılan Paris Anlaşması
ve getirileriyle ilgili bilgi verdikten sonra
binaların global enerji tüketiminin
%40’ını tek başına gerçekleştirdiğini
söyledi. Katmer: “Binalar enerji verimliliğine geçişte aktif rol oynamalı
çünkü LEED’e göre binalardaki HVAC
sistemleri global enerji tüketiminin
yaklaşık %16'sından sorumlu ve bu
enerji tüketiminin %6’sı soğutma ile
gerçekleşmektedir. Bu verilerin, küresel
ısınma sonuçlarını henüz almadığımız
günlerde oluşturulduğunu düşünürseniz önümüzdeki günlerde binalardaki
soğutma kaynaklı enerji tüketiminin
%8 mertebelerine gelmesi kaçınılmaz
olacaktır. Enerji verimliliği üzerine diğer
bir rapor da Helsinki raporu. Bu rapora
göre merkezi HVAC sistemleri enerji
verimli çalışmıyor ve çoğu merkezi sistem düşük ΔT sendromundan müzdarip.
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Şimdiye kadar kaçımız; tasarladığımız,
ürettiğimiz, sattığımız, kurduğumuz,
sistemlere baktığımızda merkezi ısıtma
ve soğutma sistemlerinin yarısından
fazlasının düşük ΔT sendromu yaşadığını görüyoruz” dedi.
İkinci panelist Atalay Türkeş sunumuna
iç hava kalitesi gözetilmeden şartlandırılan binalarda hasta bina sendromunun
gerçekleştiğine ve bunu sonucunda baş
ağrısından başlayarak akciğer kanser riskini artırmaya gidecek kadar problemler
yaşandığına dikkat çekerek başladı.
Türkeş: “Hasta bina sendromunu en
çok yaşadığımız bina tipi ise ofisler.
İngiltere’de gerçekleştirilen bir çalışma,
çalışan ile ilgili maliyetlerin binanın
yapım maliyeti dahil toplam maliyetinin
%80’ini oluşturduğunu gösteriyor. Eğer
siz, çalışanınızın verimini %10 arttırabilirseniz binanızın toplam inşaat maliyeti
kadar tasarruf sağlıyorsunuz. Bildiğiniz
üzere ofislerimizin çoğu HVAC sistemlerinin verimsiz çalışması
dolayısı ile çalışanlarımızın
performansını ciddi ölçüde
etkiliyor. Bu etkinin önemli
bir kısmı da iç hava kalitesinin yoksunluğundan ileri
geliyor. Yapılan çalışmalar,
iç hava kalitesinin çalışan
performansı üzerine ciddi
etkileri olduğunu ispatladı.”

Sunumuna ısı üretimi başlığı altında chiller ve düşük ΔT sendromunun soğutma
gruplarına etkisini anlatarak devam
eden Türkeş, klima santralinde plakalı,
rotorlu ve sulu ısı geri kazanım yöntemlerini anlattıktan sonra otomasyon
sistemlerinde sensörler hakkında bilgiler
verdi: “Otomasyon sistemlerinde çeşitli
sensörler bulunur. Sensörlerin hassasiyeti
ve verdiği bilgilerin doğruluğu, kontrol
açısından ve dolayısı ile enerji verimliliği
açısından kritik öneme sahiptir.
Sensörlerden aldığımız bilgileri trend
dediğimiz grafiklerde izleyerek sistemin
performansını optimize etme şansı
yakalarız. Araştırmalar soğutmadaki 1°C
lik yanlış set değerinin %10 enerji kaybına neden olduğunu gösteriyor. Bu da
demek oluyor ki 1°C farkla yanlış değer
gösteren sıcaklık sensörümüz soğutma
enerji maliyetlerimizin %10 artmasına
neden olabilir.”
Türkeş son bölümde dağıtım ve transfer
başlığı altında hava uygulamalarında
dağıtım, havalandırma kontrolü ve
balanslama, VAV çalışma prensibi, su
uygulamalarında dağıtım, hidronik
kontrol ve balanslama konularından
teknik bilgiler aktardı. Soru cevap bölümünün ardından webinar sona erdi.
Webinar videosu:
https://youtu.be/NYC8jDRNNuQ
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Covid-19 Sosyal Mesafe Tasarımı Anlatıldı
TTMD’nin düzenlediği Covid-19 Sosyal
Mesafe Tasarımı konulu webinar 29 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi. Oturum
başkanlığını Doç. Dr. Gülsu Ulukavak
Harputlugil’in yaptığı webinara Tanju
Kılınçarslan konuşmacı olarak katıldı.
Açılışta IBPSA Türkiye hakkında bilgi
veren Harputlugil, bina performansı
simülasyonu ile ilgili konularda araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanlar
ve uygulayıcılar arasında bilgi alışverişi
sağlayacak bir platform oluşturmayı
amaçladıklarını, bu alanda çalışmak
isteyenlerin IBPSA Türkiye ile iletişime
geçebileceğini belirtti.
Webinara kısa bir sunum yaparak başlayan Tanju Kılınçarslan, BIM server center
isimli çok sayıda yazılımın ücretsiz olduğu
platformu tanıttı: “BIM server center
altında birden çok mühendislik yazılımının açık BIM ortamında kullanılmasını,
tasarlanmasını, görülmesini, artırılmış
gerçeklik uygulamasıyla bakılmasını
sağlıyoruz. Covid-19 uygulaması ile BIM

server center yazılımı arasında bir entegrasyon var. Bu sayede mimari tasarım
üzerinde çözümünüzü geliştirebilirsiniz.”
BIM server center internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılarak ücretsiz yazılım,
lisans ve projelere erişilebileceğini
söyleyen Kılınçarslan, örnek simülasyon

üzerinde Covide uygun olarak bir inşaat
tasarım sürecini paylaştı. Webinarın son
bölümünde katılımcılardan gelen sorular
yanıtlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/sQvAN1CiwOI

Buhar Kullanılan Eşanjörlerde Isınamama Problemleri – Stall/Kilitlenme
Durumu Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği’nin düzenlediği Buhar
Kullanılan Eşanjörlerde Isınamama
Problemleri – Stall/Kilitlenme Durumu
konulu webinar 12 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Moderatörlüğünü TTMD
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gökay’ın
yürüttüğü webinara Tarık Güner konuşmacı olarak katıldı. Birçok işletmede ya
da fabrikada eşanjörlerde problemler
yaşandığını ancak bu problemlerin
göz ardı edildiğine dikkat çekere
sunumuna başlayan Tarık Güner, kilitlenme/stall durumunun eşanjörlerde
bilinmeyen ama bir var olan bir gerçek
olduğunu söyleyerek stall tanımı
yaptı. Güner stall’ın hangi durumlarda
gerçekleşeceğini ve çözüm önerilerin
anlattıktan sonra sunumunu kondens
pompası örneği üzerinden tamamladı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/ss5RCn1oxI4
46

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2020

HABERLER

Kat İstasyonları ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması Webinarı
Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği Kat İstasyonları
ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması konulu webinar 17 Haziran
2020 tarihinde yapıldı. Moderatörlüğünü
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Kocaova’nın yürüttüğü webinara Onur
Fuat Yarlı konuşmacı olarak katıldı.
Isı istasyonunu, merkezi sistemle ısıtılan
yapılarda her daireye ayrı ayrı monte
edilerek, kullanım sıcak suyunu, ani
ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma
sisteminin kontrolünü sağlayan çok
fonksiyonlu bir ünite olarak tanımlayan
Onur Fuat Yarlı daire ısı istasyonunun,
merkezi ısıtma sisteminde bir ara yüz
görevi üstlenerek o dairenin enerji merkezi olduğunu söyledi. Yarlı, sunumunda
şu bilgileri aktardı: “Yatırım maliyetlerinin
düşürülmesi ,gelecekteki işletme masraflarının kısılması, bakım masraflarının en
aza indirilmesi, ısıtma kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım sıcak suyu temininin
iyileştirilmesi gibi sebeplerle ısı istasyonu
kullanımı tercih edilmektedir. Isı İstasyonunda sıcak su daire girişlerinde hazırlandığı için, boylerli sistemlerde sıcak suyun
bina altında ısıtılıp yukarıdaki dairelere
çıkana kadar olan enerji kayıpları ortadan kalkmış olur. Sıcak su uzun tesisat
borularında enerji kaybı yaşamaz direkt
olarak daire girişinde hazır edilir. Sıcak
su kullanımı olmadığında hem bekleyen
suyun soğumasından kaynaklanan hem
de kullanıcının sıcak suyu beklerken
musluktan akan ve kullanılmadan tüketilmiş olan enerji kayıpları ortadan kalkar.
Yatırım avantajları açısından bakarsak,
boylerli sistemler kullanıldığı durumlarda
ısıtma hattı gidiş-dönüşü, sıcak su hattı
gidiş-dönüşü ve soğuk su hattı olmak
üzere toplam 5 kolona ihtiyaç vardır. Isı
İstasyonu kullanıldığı durumlarda sadece
kazan gidiş-dönüş hattına ve soğuk
su hattına ihtiyaç bulunur. Bu sayede
fazladan 2 hat çekmenin hem boru hem
de işçilik anlamında yatırım maliyetleri
ortadan kalkmış olur. İşletme ve bakım
yönünden bakıldığında, ısı istasyonlarında paslanmaya ve kireçlenmeye karşı
dayanıklı, bakır lehimli AISI 316 kalite
paslanmaz çelik malzemeden, ulusla-
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rarası normlara uygun olarak üretilmiş
plakalı ısı eşanjörleri kullanılır.
İstasyon üzerindeki tüm borular AISI 316
kalite paslanmaz çelikten ve diğer tüm
montaj ekipmanları MS58 pirinç ve AISI
316 kalite paslanmaz malzemeden üretildiği için korozyona karşı yüksek dayanım
sağlar. İstasyon içine ya da dışına monte
edilen soğuk su ve kalorimetreler ile
her dairenin kullandığı su ve ısı miktarı
belirlenir, gider dağılımlarında sayaçların
değerleri göz önüne alınır. Kazan gidiş
ve dönüş sıcaklıkları çok daha düşük
tutulabilmekte, bunun sonucunda
yoğuşmalı kazanların kullanılması kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Konfor ve
sağlık açısından değerlendirildiğinde,
dairelerde sıcak su ihtiyacı, plakalı ısı
eşanjörü vasıtasıyla bekleme süresine
ihtiyaç duymadan karşılanır. Isı istasyonlarında kullanım suyu sıcaklığı istenilen
sıcaklığa ayarlanabilir. Debi değişimlerinden bağımsız olarak sabit kullanım suyu
sıcaklığını garanti eder. Kullanım sıcak
suyu depolaması olmayıp, ihtiyaç anında
hazırlandığı için “Lejyonella” riski ortadan
kalkar.”

Isı istasyonu ve boylerli sistem karşılaştırması yaptıktan sonra ısı istasyonu
kullanılacak proje adımlarını hakkında
bilgi veren Yarlı; “Bir binanın mekanik
tesisat projesi hazırlanırken, dairelerin
kullanım sıcak su ihtiyaçlarının belirlenmesi, kolonlardaki gerekli merkezi sıcak
su debilerinin belirlenmesi, kullanım
sıcak suyu eşdeğerlik faktörü, merkezi
sıcak su kolonlarının ve kolon istasyon
bağlantı borularının boyutlandırılması,
merkezi sıcak su devresi basınç kayıpları,
sirkülasyon pompası seçimi gibi aşamalar
takip edilir” dedi. Konuşmacı sunumunun
son bölümünde ısı istasyonu temel
bileşenleri olan hidrolik oransal kontrol,
termostatik kontrol, fark basınç kontrol
vanaları ve eşanjörleri hakkında bilgiler
verdi ve ısı istasyonu seçiminde dikkat
edilmesi gereken hususları anlattı.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği
soru-cevap bölümünden sonra webinar
tamamlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/iVWRjNko0ng

TTMD İlk Online Carrier HAP Eğitimini Düzenledi.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı Kazancı
ve Sistem Tasarım Programı kursu TTMD
tarafından ilk kez online olarak düzenlendi. 5-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında
"gotomeeting" uygulaması üzerinden ilk
kez gerçekleştirilen eğitime 8 kişi katılırken, eğitim Mustafa Kemal Sevindir
tarafından verildi. Carrier HAP programı
eğitiminde kursiyerlere 5 gün boyunca
program hakkında genel bilgi, program
terminolojisi, proje detayları, ekipman
seçimi gibi konular detaylı şekilde
anlatıldı. Örnek proje ile kişisel çözüm
çalışmasının ardından sınav soruları
yanıtlandı. Eğitimin sonunda kursiyerlere dijital katılım sertifikaları gönderildi.

Soğutucu Akışkanlardaki Güncel Gelişmelerin, Klimalar ve Isı Pompalarına
Etkileri Konulu Webinar Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği Soğutucu
Akışkanlardaki Güncel Gelişmelerin,
Klimalar ve Isı Pompalarına Etkileri
konulu webinar 30 Nisan 2020 tarihinde
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TTMD
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim
Atmaca’nın yürüttüğü webinara Dr.
Andaç Yakut panelist olarak katıldı.
İlk olarak terminoloji hakkında bilgi
vererek sunumuna giriş yapan Yakut, bazı
soğutucu akışkanların küresel ısınma
potansiyellerini anlattıktan sonra AB’nin
sera gazı emisyon değerlerini azaltmak
için hedeflerini paylaştı. 2006 ve 2014
yıllarında F-Gazlar ile ilgili yönetmelikler
yayınlandığını söyleyen konuşmacı, HFC
Kademeli Azaltma Programı kapsamında
AB’de piyasaya sürülecek gaz miktarının
kademeli olarak azaltılacağını ifade ettikten sözlerine şöyle devam etti: “Soğutucu
akışkan seçiminde dikkate alınması
gereken güvenlik, çevresel etki, enerji
verimliliği, maliyet etkinliği gibi birçok
kilit faktör vardır. Mükemmel bir soğutucu akışkan henüz bulunmuyor. Her bir
uygulamaya yönelik en dengeli soğutucu akışkan seçimi için üreticiler detaylı
değerlendirme yapmalıdır. Türkiye’de
F-gaz yönetmeliği 2018 yılı başında
yayınlandı. Bu yönetmelik 2006’da AB’de
çıkan yönetmeliğe benziyor fakat henüz

bazı kısımlar uygulamaya geçmedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
bir revizyon çalışması yapılmakta. Sektörümüz için bir diğer önemli gelişme ise
Kigali Antlaşması. Bu antlaşmayı yaklaşık
200 ülke kabul etti. Kigali Antlaşmasında
HFC gazlarının küresel olarak kademeli
azaltılması takvimi var. Türkiye de bu
antlaşmayı kabul etti fakat henüz onaylamadı.” R32 gazının tanımı ve yapısına
değinerek sunumuna devam eden Andaç
Yakut, klimalar ve ısı pompalarında en
dengeli soğutucu akışkan olduğu için
R32’nin kullanımına geçildiğini ifade
ettikten sonra R32 gazının R410A’ya göre

daha yüksek enerji verimliliğine sahip
olduğunu, daha çevre dostu olduğunu ve
R32’nin tek bileşenli bir gaz olduğu için
geri dönüşümü ve yeniden kullanımının
daha kolay olduğunu vurguladı. R32’nin
kullanımı ile ilgili patentlerin üreticilere
ücretsiz olarak verildiğini söyleyen Yakut,
Türkiye’de 2018’den beri klimalarda bu
gazın kullanıldığını belirterek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Webinar,
katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından tamamlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/vvLWSwB2btA
NİSAN - HAZİRAN 2020
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Okullarda İç Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi için Yapılması
Gerekenler Anlatıldı
TTMD’nin düzenlediği Okullarda İç
Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi
için Yapılması Gerekenler konulu
webinar 5 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Kerim
Gümrükçüler’in yürüttüğü webinara
Doç. Dr. Orhan Ekren, Prof. Dr. Pınar
Okyay ve Orhan Gürson panelist olarak
katıldı.
Sunumuna Covid-19 sürecinde
kurumların neler yaptığını anlatarak
başlayan Doç. Dr. Orhan Ekren; “İç
hava kalitesinin iyi olması, iç ortam
havasında sağlığı bozan kirleticilerin
olmaması ya da izin verilen düzeyde
olması demektir. Okullarda iç hava
kalitesi öneminin, sağlık ve başarı
üzerinde temel etkisi bulunmaktadır. İç
hava kalitesi kötü sınıflarda kronik sağlık
problemleri ortaya çıkmakta, başarı ise
%15 oranında düşmektedir” dedi. İç
hava kirleticiler ve havayı iyileştirmek
için yapılması gerekenler hakkında
bilgiler veren Ekren, sık temizlik, derste
havalandırmanın artırılması, toksit
madde içermeyen kalem kullanılması,
havalandırma ve klima filtrelerinin temiz
tutulması gibi uygulamalarla sonuç
elde edilebileceğini söyledikten sonra
Covid-19 için bazı önerilerde bulundu:
“Tenefüslerde sınıflar mutlaka boşaltılmalı ve havalandırılmalı. Öğrencilerin

her sabah sağlık kontrolleri yapılmalı
ve öğrencilere Covid19 hakkında eğitim
verilmeli. Tuvalet kullanımına dikkat
edilmeli.”
Webinarın ikinci konuşmacısı Prof. Dr.
Pınar Okyay, ilk olarak Sars-Cov-2 virüsünün yapısını, enfeksiyon zincirini, hastalık belirtilerini ve bulaşma evrelerini
anlattıktan sonra, dünyada ve Türkiye’de
salgını kontrol stratejileri ve süreçlerini
aktardı. Kalabalık alanlar, tuvaletler ve
tıbbi personel kullanım alanlarının en
tehlikeli yerler olduğunu belirten Okyay
okullarda alınması gereken önlemlerle
ilgili; “Süreç yönetimi planlanmalı ilk
olarak. Okullardaki personele eğitim
verilmeli ve okulların fiziksel koşulları
hazırlanmalı. Çocukların eğitilmesi de
çok önemli. Okula giriş ve çıkışlara çok
dikkat edilmeli. Yiyecek hazırlama ve
servisi, okul servisi süreçlerine özen
gösterilmeli” dedi.

Okullarda havalandırma ve nemlendirme konusunda sorunlar bulunduğuna dikkat çekerek sunumuna
başlayan Orhan Gürson, var olan
mevcut sistemler için HEPA ve UV
filtreleri kullanılabileceğini söyledi.
Havalandırma sistemleri için çalıştırma
önerileri veren Gürson; “%100 taze
hava modunda çalıştırılmalı. Kullanım
başlamadan 2 saat önce çalıştırılmaya
başlanmalı ve kullanımdan 2 saat sonra
kapatılmalı. Gece veya hafta sonları
sistem durdurulmadan düşük devire
çalıştırılmaya devam edilmeli. Tuvalet
havalandırması kesintisiz çalıştırılmalı”
dedi. Covid-19 sürecinde tüm dünyada
tüm standartların elden geçirilmesi ve
bu tür salgınlar durumunda sistemlerin
nasıl işletileceği konusunda tasarım
kriterlerinin güncellemesi gerektğini
belirten Gürson, eğitim kurumları için
yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:
“Okulların havalandırma sistemleri
gözden geçirilmeli, doğal havalandırma yapılan okullarda havalandırma
denetim zorunluluğu getirilmeli. Havalandırma sistemlerinde ortak alanlarda
kullanılan resirküle cihazlar çalıştırılmamalı, bunun yerine – varsa- %100 taze
hava ile çalışan cihazlar kullanılmalıdır.
Islak hacimlerin negatif basınçta
tutulması sağlanmalıdır. Ortak alan kullanımlarında standartlarda verilen kişi
sayıları yerine salgın sürecinde
önerilen sosyal mesafeleri
sağlayacak insan yoğunluğu
sağlanmalıdır. Hava üfleme
ekipmanlarının yerlerine göre
hızları kontrol edilmelidir.
Yüksek hız ve dağıtıcı şekilde
çalışan ekipmanların hava
hızları ve yönleri buna göre
düzenlenmelidir.”
Dinleyicilerden gelen yoğun
soruların yanıtlandığı bölümün
ardından webinar tamamlandı.

Webiar videosu:
https://youtu.be/bFEejGuZ6EE
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Genel ∆T Optimizasyonu Webinarı Yapıldı
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TTMD’nin düzenlediği Genel ΔT
Optimizasyonu webinarı 10 Haziran
2020 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TTMD Bursa İl Temsilcisi
Hamit Mutlu’nun yürüttüğü webinara
Oğuz Kırdanoğlu konuşmacı olarak
katıldı.
Primer devrede 80-60 °C su rejimi
kullanım nedenlerini konfor ihtiyacı,
radyatör boyutları ve kullanım sıcak
suyu üretimi şeklinde açıklayarak
sunumuna başlayan Oğuz Kırdanoğlu; “Isıtma sistemlerinde ΔT optimizasyonu dönüş suyu sıcaklığının
düşürülmesiyle sağlanır. ΔT tüm
dünyada bir sorun olarak kabul ediliyor. Çok güzel sistemler kuruluyor
günümüzde ama doğru bir şekilde
işletilmeyince hiçbir işe yaramıyor.
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya
göre 135 istasyondan 92’inde düşük
dT sorunu görülüyor. Son kullanıcı
ısındığı sürece kimse bunu sorun
olarak fark etmiyor çünkü gerçekte
ne kadar tüketilmesi gerektiği
bilinmiyor. Kuzeyde bölgesel ısıtma
sistemleri yaygın. Optimize edilmiş

üzerinden, düşürülen dönüş suyu
sıcaklığına göre santralin hesaplanan
tasarrufu örneği veren Kırdanoğlu,
daha sonra ısıtma devresine etki
eden parametleri, vana karakteristiği,
büyük vana seçimi, vana hassasiyeti,
hareket süresi, histerezis ve basınca
bağımlılık olarak sıraladı. Kırdanoğlu
özetle şu bilgileri verdi: “Vana karakteristiğinin dönüş suyu sıcaklığı
üzerindeki etkisine bakıldığında;
lineer karakteristik küçük açıklıklarda
devrede osilasyona sebep olarak
stabiliteyi bozduğu için KSS sistemlerinde kullanılmamalıdır. Bu aşırı debi
ve yüksek dönüş suyu sıcaklığına yol
açar. Bunun sebebi küçük açıklıklarda

dT’nin ısıtma sistemi üzerindeki
etkisi, borularda daha düşük ısı kaybı,
düşük debi ile daha az pompa tüketimi, yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma
veriminde artış gibi kazanımlar elde
ediliyor” dedi.
İsveç’te uygulanan referans proje

yüksek karakteristik kazanımdır. Split
karakteristik KSS için çok uygundur
ve optimum performans sunar.
Overflow durumu çok düşüktür,
dönüş suyu sıcaklığı optimumdur ve
osilasyon olmaz. Logaritmik karakteristik en iyi kontrolü sunar ancak
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uzun strok mesafeleri gerektirir (10
mm’den fazla). Bunun anlamı split
karakteristikle aynı performansı
almak için hızlı aktüatörler kullanmak
gerekir. Karakteristiği aktüatör ile
değiştirmek düşük bir etkiye sahiptir
ve aynı performansa asla ulaşamaz.
Hassasiyetin dönüş suyu sıcaklığı
üzerindeki etkisine bakılırsa; hassasiyeti 100:1 veya 50:1 olan vanalar
iyi kontrol performansı ve optimum
dönüş suyu sıcaklığı şartları sunar.
Eğer vana hassasiyeti 30:1 veya daha
az ise performans düşer ve dönüş
suyu sıcaklığı artar. Küçük açıklıklar
- büyük vana seçiminde osilasyona
sebep olur. Hareket süresinin dönüş
suyu sıcaklığı üzerindeki
etkisine baktığımızda; aktüatör hızı tek başına anlamlı
değildir. Her zaman vana
stroğu – hareket süresi ile
birlikte değerlendirilmelidir.
15 – 30 s hareket sürelerinde
optimum sıcaklık kontrolü
gözlemlenmiştir. Stabil
kontrol = stabil dönüş suyu
sıcaklığı. Hareket süresi 30 s
üzerinde sıcaklık kontolünün
performası düşer – çok yavaş
cevap nedeniyle sıcaklık/
debi değerleri aşılır. Bu daha
yüksek overflow ve dönüş
suyu sıcaklığı demektir. (KSS
kontrol yönetmeliklerine
uygun değildir)
15 s’den daha hızlı hareket devrede
kontrolün azalmasına ve dönüş suyu
sıcaklığında osilasyona yol açar” dedi.
Webinar videosu:
https://youtu.be/1zlF4vkrsTI

TTMD Temsilcilik Toplantısı Dijital Ortamda Yapıldı!
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Profesyonelleri ve Temsilcilerini eşgüdüm amacıyla bir araya getiren ve
düzenli gerçekleştirilen “Temsilcilik
Toplantısı” 25 Nisan 2020 tarihinde
video konferans ortamında yapıldı.
Toplantıda TTMD Kurumsal İletişim
Yöneticisi Ozan Yavuz son dönemde
geliştirilen dijital altyapı ve bilgi
yaygınlaştırma amaçlı iletişim
çalışmaları hakkında bilgi vererek;
başlayan webinar serisinin yoğun
ilgi gördüğünü ve hem webinarların
hem de TTMD Akademi eğitimlerinin
GoToWebinar uygulaması ile devam
edeceğini belirtti. Ardından söz
alan TTMD Proje Yöneticisi Gamze
Esener Erasmus+ programı kapsamında yürütülen iCOINS ve From
Zero to Hero projelerinin süregelen
çalışmaları, açılan hibe programları
kapsamında yeni üretilerek başvuruları tamamlanan projeler ve
geliştirilmesi devam eden projeler
ile geliştirilen kurumsal işbirlikleri

hakkında bilgi verdi.
Toplantıda kısa bir sunum ile
söz alan TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar,
bu yıl itibariyle katılarak Türkiye
Cumhuriyeti’ni temsil etmekte
olduğumuz Uluslararası Enerji Ajansı
Teknoloji İş Birliği Programlarını,
sanayi ve akademik çevrelerden
meslektaşlarımızın benzer alanlarda

yurtdışındaki gelişmelere ve teknoloji transferine erişiminin nasıl
kolaylaşacağını ve bilgi üretimine
nasıl katkı koyabileceğini tanıttı.
Toplantının devamında TTMD İl
Temsilcileri, çalışmaları hakkında
bilgilendirme yaparak, süre gelen
salgın çerçevesinde bölgelerindeki
gelişmeleri, hedefler ve iş planlarını
paylaştılar.

Klima Sistemleri Tasarım Esasları ve VRF Sistem Uygulamaları Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin
düzenlediği Klima Sistemleri Tasarım
Esasları ve VRF Sistem Uygulamaları
konulu webinar 5 Mayıs 2020 tarihinde
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yalım
Atalay’ın yürüttüğü webinara Sercan
Kurtuluş panelist olarak katıldı.
Sunumuna klima sistemleri içerisinde
soğutma çevrimi, psikrometrik diyagram,
konfor ve klima hesabı konu başlıklarıyla
giriş yapan Kurtuluş, ilk olarak soğutma
çevriminin kış ve yaz mevsim değerlerini
kıyasladıktan sonra iç ortamda konfora
etki eden faktörleri nem, kıyafetler, hava
hızı, aktivite durumu, ışınımlar olarak sıraladı. Klima sistemlerinin otel, ofis, konut,
restoran, okul gibi mekanlarda insan
konforunu öncelikle hedeflediğini belirten Sercan Kurtuluş, atölye, konfeksiyon,
enerji santrali gibi üretim yerlerinde ise
önceliğin nesneler olabileceğini; hastane
ve laboratuvarlarda hem insan hem de
de nesnelere dikkat edilmesi gerektiğini
söyledi. Isı kazancı hesabı, soğutma

sistemleri, sulu soğutma sistemleri, direkt
gaz çevrimli soğutma sistemleri hakkında
bilgi veren konuşmacı, proje tasarımında
dikkat edilmesi gereken mimari, yön,
çatı tipi, bina tasarımı, yapı yüksekliği
gibi kavramları paylaştı. VRF sistemlerin
mimariye uyumu için izlenmesi gereken
aşamaları anlatan Kurtuluş, dış ünite
ağırlığı ve titreşim, borulamada statik,
statikte klima şaftları, iç ünitelerin statik
ile uyumu, elektrik, otomasyon ve klima
alt başlıklarında bilgiler paylaştı. Kurtuluş,

sunumunun son kısmında VRF sistem
seçim ve tasarım aşamalarını kapasite
hesapları, mimariye uygun ön seçimler,
bunu güzergahları ve tasarım, mesafeler
ve yükseklikler, simülasyon ve kayıplar,
kapasitelerin yeniden kontrolü, seçilen
son sistem olarak sıraladı. Katılımcılardan
gelen soruların yanıtlandığı son bölümün
ardından webinar tamamlandı.
Webinar videosu:
https://youtu.be/Q05L56y5E_M

HABERLER

Chillventa Dijital eSpecial Etkinliği Ekim Ayında Yapılacak
13-15 Ekim tarihleri arasında
Chillventa eSpecial, uluslararası
soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve ısı pompası sektörüne
üç gün boyunca endüstri enformasyonu, diyalog ve inovasyon
sunacak. eSpecial sanal etkinliği bu
yıl ilk kez düzenlenecek. Chillventa,
dünyanın önde gelen soğutma teknolojisi fuarı olarak etkinliğin ruhunu
ve motivasyonunu dijital dünyaya
taşıyacak. Her zaman olduğu gibi,
Chillventa eSpecial'daki katılımcılar
temas kurabilecek, ağlarını geliştirebilecek, bilgi paylaşabilecek ve
sektördeki yeni ürünleri, projeleri ve
gelişmeleri tartışabilecek. Etkinliğin
odak noktası “Chillventa Bağlantı
Uzmanları” teması olacak.
Chillventa Direktörü Daniela Heinkel, "Son haftalarda, Nürnberg fuar
alanında canlı bir etkinlik olmadığında, müşterilerimizin en azından
dijital ortamda yoğun bilgi paylaşımı
sunan bir endüstri platformu sunmamıza dair beklentileri eSpecial
ile şekillendi. Chillventa eSpecial,
sektörümüzün ilgi ve beklentilerine

verdiğimiz bir yanıttır ve dünyanın
önde gelen soğutma teknolojisi
fuarının büyük bir kısmını sanal
ortamda yansıtacaktır” dedi.
Chillventa CONGRESS, Chillventa
eSpecial'nın ilk günü olan 13 Ekim
Salı günü yapılacak. Dünya çapındaki
üst düzey uzmanların buluşacağı,
uluslararası bir kongre programı ile
şirket tanıtımları ve ürün sunumları
katılımcılara açık olacak. 2. ve 3.
günlerde dijital etkinlik, katılımcı
şirketlerin son derece profesyonel
sunumlarına odaklanacak.
Heinkel sözlerine şöyle devam ediyor: “Chillventa eSpecial ile dijital
etkinliğin tüm süresi boyunca doğrudan ve kişisel etkileşime özellikle
değer veriyoruz. Tıpkı fuar alanında
gerçekleşen etkinliklerimizde
olduğu gibi. Chillventa'nın soğutma,
iklimlendirme, havalandırma ve ısı

pompası sektörü için uluslararası iş
platformu olduğunu unutmamalıyız.
Bu yıl Nürnberg'deki fuar alanında
birbirimizi şahsen göremezsek de,
Chillventa eSpecial'da, web üzerinden müşterilerimizle buluşmanın
tadını çıkarabiliriz.”

2020'de Arabuluculuk ve
Profesyonel Diyalog Geliştirmek,
Yüksek Öncelik Taşıyor
Etkinlik sırasında, bir dizi iletişim
seçeneği, katılımcı şirketlerin
ve bireylerin birbirleriyle hızlı bir
şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak. Örneğin, akıllı bir eşleştirme
sistemi, tüm etkinlik katılımcılarına
gereksinimlerini en iyi karşılayan
kişilerle ilgili önerilerde bulunacak.
Diğer hizmetler arasında iş arkadaşlarıyla tanışmak için sohbet odaları
ve diğer birçok seçenek yer alacak,
sektörden yeni ve yenilikçi ürünler
ve haberleri doğrudan izleyip
öğrenmek mümkün olacak.
Bu yılki Chillventa eSpecial hakkında
ilk bilgi için:
www.chillventa.de/first-information

10. IIR Kompresörler ve Soğutucu Akışkanlar Konferansı Ocak Ayında
Yapılacak
10. IIR Kompresörler ve Soğutucu
Akışkanlar Konferansı gelecek yıl
için yeniden planlandı. Konferans,
13-15 Ocak 2021'de Slovakya'nın
Bratislava kentinde gerçekleşecek.
Bu nedenle, geçen ilan edilen tarihi
kaçıranlar, 10 Eylül 2020'ye kadar
bildiri özetlerini (150 kelimeye
kadar) gönderebilecek.
Konferans, son yıllarda, alternatif
soğutucu akışkanlar, karma karışımları ve saf hidrokarbonların kullanımı, kompresörlerin TEWI faktörü
prensipleri konularında araştırma,
geliştirme mühendisleri ve endüstri
uzmanları arasında önemli bir
buluşma olacak.
Konferansın ana temaları şunlardır:
• Kompresörler
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• Kompresörler ve soğutma teknolojileri
• Muayeneler ve teşhisler

• Soğutucu akışkanlar ve yağlar.
Daha fazla bilgi için: www.szchkt.org

ISK-SODEX ISTANBUL
Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın,
Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

29 Eylül - 2 Ekim 2021
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul Türkiye
iriş
Ücretsiz G :
Bileti için r
.t
sodex.com

#isksodex

 

Organizatör

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 00
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Destekleyenler

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

Resmi Seyahat
Acentesi

Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği

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

SÖYLEŞİ

Covid Teknik komitesi başkanı Meriç Sapçı:

“COVID-19 Bir ‘İç Hava Kalitesi’
Problemidir”

Öncelikle COVID-19 Teknik Komitesi hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Türkiye’de ilk vaka, geçen Mart
ayında tespit edilmiş ve akabinde de ülke olarak
Haziran ayı başına kadar uzayan sıkı bir süreç
yaşamıştık. COVID-19 ile ilgili ilk bulguların ortaya
çıkması ve dünya genelinde hızla yayılması, mesleği
klima-havalandırma olan birçok meslektaşımızı da bu
virüsün kapalı ortamlarda hava üzerinden de taşınabiliyor olma ihtimali üzerinde düşündürmüştü! Nitekim ASHRAE, CIBSE ve REHVA gibi TTMD benzeri
birçok mesleki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda
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çok temkinli yaklaşımlar sunduğunu gördük. Hâlbuki
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere,
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki hastalık
kontrol merkezleri (CDC, ECDC) gibi küresel sağlık
kuruluşlarının hastalığın 2 m mesafede damlacık
yoluyla havadan doğrudan ve bu mesafede yüzeylere düşen büyük damlacıkların el üzerinden ağıza,
buruna ve göze teması nedeniyle insanlar arasında
yayıldığını belirtiyor olmaları bizleri çok tatmin
etmemişti. Biz de TTMD olarak dünyadaki meslektaşlarımızla hemfikir şekilde yönetim kurulumuzda
hızlıca görüşüp TTMD bünyesindeki COVID-19
Teknik Komitesini Nisan 2019 başında oluşturduk.

Komitenizin kuruluş amacı nedir ve komite kimlerden oluşmaktadır?
Derneğimiz TTMD ve COVID-19 komitemiz bu
salgının çok hızlı bir şekilde küresel bir salgın haline
gelmesinde kapalı ortamlarda insanlar arasında
hava üzerinden virüs taşınım ihtimali olabileceği
varsayımıyla harekete geçerek öncelikle dünyadaki
teknik gelişmeleri ve yayınları takip ederek kendi
meslek üyelerimizi ve toplumumuzu bilinçlendirmek
amacıyla çalışmalarına başladı. Teknik Komitemiz;
Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu, Prof. Dr. İbrahim Atmaca,
Makine Y. Mühendisi Sarven Çilingiroğlu ve benim
de bulunduğum 4 kişilik bir çalışma grubu ve ayrıca
Prof. Dr. Ahmet Arısoy ve Prof. Dr. Macit Toksoy’un
bulunduğu bir danışma grubundan oluşmaktadır.

Şu zamana kadar TTMD’nin COVID-19 ile ilgili yürüttüğü çalışmaları anlatabilir misiniz?
COVID-19 komitemiz, öncelikle REHVA, ASHRAE,
CIBSE ve ISHRAE de dahil olmak üzere dünyadaki
benzer tüm mesleki sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarını yakından takip ederek bir literatür taraması gerçekleştirmiştir. Ayrıca ülkemizde de MMO
önderliğinde kurulan TTMD dahil ESSİAD, ISKAV,
İSKİD, MTMD, MÜKAD, TRFMA, UTTMD olmak üzere
9 STK’nın bulunduğu İklimlendirme Teknik Komitesi
içindeki çalışmalara katılarak katkıda bulunmaya
çalışmıştır. Geçtiğimiz 5 aylık bir dönemde kayda
değer yayınların tercümelerini de yaparak üyelerimiz ve tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunmuş ve
ayrıca COVID-19 ile ilgili kendi görüşlerini derlediği
“TTMD COVID-19 GÖRÜŞ METNİ”ni internet sitesinden yayımlamıştır.

Henüz tamamlanmayan ya da ilerleyen süreçte planladığınız çalışmalar var mı?
COVID-19 küresel salgını toplumda klima havalandırma sistemleri ile ilgili bilinci geliştirmiş ve kapalı
alanlarda çalışan bu sistemlerin ne denli önemli
olabileceğini göstermiştir. Meslektaşlarımız da dahil
olmak üzere bazılarımız, klima havalandırma sistemlerinin salgının yayılmasında çok önemli bir rolü olduğunu söylerken, bazılarımız ise klima havalandırma
sistemlerinin alınacak akıllı mühendislik tedbirleri
ile bulaş riskini azaltabilen çok önemli ve etkili bir
güç olduğunu vurgulamaya çalıştı. Kapalı alanlarda
hava üzerinden küçük partiküller ile virüs taşınımının
mümkün olabileceğini öngörüp klima havalandırma
sistemlerine dair bu mühendislik kolunun virüs taşınım zincirini koparıp önleyici bir mühendislik kolu
olduğunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla dünyanın
çok önceden kabul edip üzerinde çalıştığı virüs,

bakteri, küf, mantar gibi biyolojik kirliliklerle beraber
mekân içi ortaya çıkan uçucu organik bileşenlerin
meydana getirdiği iç hava kalitesi (Indoor Air Quality) sorununun önemini çok daha iyi anlar hale geldik. Şimdi önümüzdeki süreçte TTMD olarak yangın
güvenliği, enerji verimliliği gibi önemli konularımız ile
birlikte insan sağlığı ve hijyen açısından çok önemli
olan “iç hava kalitesi”nin de dikkate alınması için
çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Zannediyorum,
ilerleyen süreçte yeni binalarımızda tasarımlarının
İç Hava Kalitesi (IAQ) bakımından uygun şekilde
ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

Komitenizde yer almak isteyenler size nasıl ulaşabilir
ve nasıl görevler üstlenebilirler?
Komitemizde yer almak ve çalışmak isteyen derneğimiz üyesi meslektaşlarımız, derneğimize ile
temasa geçebilir, bizlere ulaşabilir. Bu konuda görev
almak isteyen tüm meslektaşlarımıza kapımız açıktır.
Öncelikle mevcut binalarımızda pandemi sürecinde
alınması gereken sistemsel bazda daha detaylı
çözüm ve önerilerin hazırlanmasında çalışabilecek
meslektaşlarımıza çok ihtiyacımız olacaktır.

Pandemi sürecinin sona ermesiyle ilgili komite olarak
elde ettiğiniz bir veri ya da öngörü var mıdır?
Tam aksine, tüm kuzey yarım kürede sonbahar
ile birlikte okulların açılması ve grip sezonun da
başlamasıyla birlikte ikinci dalga olarak tabir edilen
vaka sayılarındaki artışın olabileceğine dair bir beklentimiz vardır. Bu dönemde pandemi sürecinin daha
zorlaşarak devam edeceğini, hiç istememize rağmen
öngörebiliyoruz. Pandeminin sona ermesi için zannediyorum toplum bilinci oluşması gerçekleşirse en
az bir yıl daha beklememiz gerekebilir. Aşının bulunması ve uygulanması ile bu sürecin kısalabileceğini
umuyoruz.

Pandemi sürecinde iklimlendirme ve tesisat
sistemlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu konuda
kapalı alanlar için genel yaklaşımlar ne olmalıdır?
Evet, bu süreç, bizim mesleğimizin ne kadar önemli
bir mühendislik kolu olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Yanlış veya eksik tasarımlar ve
uygulamaların doğrudan insan sağlığına nasıl etki
edebileceğini görebildiğimiz bir süreç olmuştur.
Tasarımları yaparken çok titiz ve dikkatli şekilde
uluslararası standartlara uygun olarak yapmamızın
önemi anlaşılmıştır. Bugüne kadar enerji verimliliği,
işletme giderlerinin düşürülmesi, sürdürülebilirlik
esasında tasarımlar ve ilk yatırım maliyetleri ne
kadar önemli ise bundan sonraki süreçte de insan
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Söyleşi
sağlığı ve hijyenik şartların sağlanmasının önemi
artık çok daha ön plana çıkacaktır. COVID-19 bir
“İç hava Kalitesi” problemidir. Bunun için daha çok
taze hava ile yapılan havalandırma, daha üst sınıf
hava filtrasyonu ve hava dezenfeksiyon sistemleri
ile birlikte bina içi hava hareketlerinin kontrol edilmesi, sıcaklık ve nem kontrolü ile işletme ve bakım
tedbirleri daha çok önemsenecektir. Özellikle ASHRAE Standard 62 ve EN 15251’de belirtilmiş olan
asgari kişi başı taze hava ihtiyaçları artık artırılarak
kullanılacak ve mekân içi taze hava değişim sayıları
daha çok önemsenecektir. Taze hava artışı ve enerji
tüketimi birbirlerini etkileyen parametreler olduğu
için tasarımda optimizasyon ile optimal sistemlere
doğru yaklaşım sağlanması gereken bir süreç öngörebiliyoruz.

Okulların açılması sürecinde pratik önlemler olarak
ne önerebilirsiniz?
COVID-19 ile mücadelede sadece sosyal mesafe,
hijyen ve kişisel korunma tedbirleri (maske, siperlik
gibi) öncelikle dikkat edilecek hususlar olarak kabul
ediyor olsak da önümüzdeki süreçte kesinlikle yeterli
gelmeyecektir. Çünkü artık bir sonbahar ve kış
mevsimine doğru gidiyoruz ve hepimiz bu dönemde
kapalı mekânlarda birlikte yaşıyor olacağız. Kapalı
mekânlarda havalandırma sistemlerinin çok önem
arz edeceği bir dönem içinde giriyoruz. Taze hava ile
yeterince havalandırma ve havalandırma sayesinde
olası virüs konsantrasyonun seyreltilmesi temel
amaç olacaktır. Hâlihazırda mevcut olan okullarımızın
çoğunda havalandırma sistemleri mevcut değildir.
Özellikle sınıflarımızda çok hızlı bir şekilde havalandırma imkânı yaratabilecek tedbirlerin alınması şarttır.
Sadece yüzey dezenfeksiyonun yapılması ile virüs
yayılımını engellemeye çalışmak da kesinlikle yeterli
olamayacaktır. Bu nedenle okulları sınıfların durumlarını dikkate alarak havalandırması olan veya olmayan
diye iki grup altında özetleyebiliriz.

1. Grup: Mekanik Havalandırması Olan Sınıflar:
a. Öncelikle sınıflarımızda havalandırma sistemi var
ise bu sistemi hızlıca ve doğru şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Havalandırma bizim riskimizdir ve
bu nedenle riskimizi değerlendirmek için sınıfa özel
teknik bir rapor hazırlamamız (Risk Değerlendirme
Raporu) gerekir. Eğer tüm sınıfları besleyen karışım
havalı ortak bir santral kullanılıyor ise kesinlikle
bunun kullanılması doğru değildir. Sınıfların %100
taze havalı bir havalandırma sistemi tarafından
besleniyor olması gerekir. Sistemin sınıfa getirdiği
taze hava miktarları ölçülmeli, sınıfın hava hacmi
hesaplanmalıdır. Santral içinde rotorlu ısı geri kaza58
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nım uygulaması varsa besleme ve emiş hava akımları
arasında kaçak ihtimali nedeniyle santrallar dikkatle
tetkik edilmeli ve rotorlu ısı geri kazanım ünitesinin
kullanımı bu süreçte iptal edilmelidir. Her sınıfa getirilen taze havanın Test Ayar ve Dengeleme (TAD)
prosedürlerine uygun şekilde kontrolleri yapılmalı ve
hava kanal sistemi üzerinde gerekli balans ayarları
sağlanmalıdır.
b. ASHRAE Standard 62’de tanımlanan taze hava
ihtiyacı hesabına göre (alan, hacim ve öğrenci
sayısını dikkate alarak) toplam taze hava debisi
belirlenmelidir. Bu taze havanın öğrenci başına ne
kadar olduğu hesaplanmalıdır.
c. Hesap edilen kişi başı taze hava debisi standartların altında ise sınıf içindeki öğrenci sayısı azaltılmalıdır.
d. Hesap edilen taze hava debisi standartlara
göre uygun fakat taze hava değişim sayısı 6 defa/
Saat’ten az ise bu durumda;
d.i. Pencere veya duvar tipi aspiratör ilavesi ile birlikte pencere veya duvar tipi gravity damperli veya
otomatik kontrollü aspiratöre akuple taze hava
panjuru ve sızdırmaz damperi ilave edilerek asgari
sınıf içi 6 defa/saat hava değişimi sağlanmalıdır.
d.ii. İklim koşulları doğrudan dış havanın içeriye
alınması ile iç konfor sıcaklığını düşürecek şekilde
ise bu durumda kanallı bağlantı yapılmalı, kanal içi
vantilatör, elektrikli ısıtıcı ve taze hava panjur ve
sızdırmaz damperi düşünülmeli, atış tarafında ise
ilave aspiratör ve sızdırmaz atış damperi kullanılmalıdır. 6 hava değişimi /saat sağlanmalıdır.
d.iii. Sınıf içi ilave vantilatör ve aspiratör imkânları
yok ise portatif hava temizleyici cihazlar kullanılmalıdır. Hava temizleme cihazları içinde yüksek verimli
HEPA filtre bulunmalı (H13 veya daha yüksek
sınıf), filtre sızdırmaz olmalı ve hatta cihaz içinde
ilaveten UV-C ile uygun ışık boyu ve zamanlama
ile dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Sınıf içinde 6 hava
değişimi/saat olacak şekilde sirkülasyon sağlanmalıdır. Portatif hava temizleme cihazları CO2 konsantrasyonunun yükselmesine mani olacak cihazlar
değildir. Bu nedenle sınıf içinde veya cihaz içi CO2
detektörü bulunmalı limit değerlerin aşılması halinde
(ki bu durum olası virüs konsantrasyonunu artıyor
olduğunun işaretidir!) pencereler derhal açılmalıdır.
d.iv. ASHRAE St. 62’ye göre sınıf içi CO2 set noktası
belirlenmeli ve belirlenen değerin üzerine çıkılmış ise
sınıf öğretmeni kontrolü altında taze havanın artırı-

mına yönelik tedbirler (pencere veya duvar tipi fan
debisinin artırılması, portatif hava cihazı debisinin
artırılması veya camların açılması gibi) alınmalıdır.
CO2 set değeri sınıf içi insan yoğunluğunun ve buna
bağlı havadaki olası virüs konsantrasyonun bir göstergesi gibi kabul edilebilir. Virüs olsun veya olmasın
set noktası aşılmış ise ilave taze hava imkânı acilen
düşünülmelidir. Cihazlardaki hava debisinin artışına
imkân verecek frekans kontrollü fan motorlarının
kullanımı tavsiye edilir.
d.v. İklim koşullarının elverdiği ölçüde pencerelerin
teneffüs süresince açılması ve içeriye taze hava
alınması kuvvetle tavsiye edilir. Ancak havaların
soğuması ile birlikte pencerelerin açılması mümkün
olamayacaktır.

2. Grup: Mekanik Havalandırması Olmayan Sınıflar:
a. Mümkün olması halinde (iklim koşulları müsait ise)
pencere veya duvar tipi aspiratör ilavesi ile birlikte
pencere veya duvar tipi gravity damperli veya otomatik kontrollü aspiratöre akuple taze hava panjuru
ilavesi düşünülmeli asgari sınıf içi 6 defa/saat hava
değişimi sağlanmalıdır.
b. İklim koşulları doğrudan dış havanın içeriye alınmasında uygun olmayıp iç konfor sıcaklığını düşürecek şekilde ise bu durumda kanallı bağlantı yapılmalı,
kanal içi vantilatör, elektrikli ısıtıcı ve taze hava
panjur ve sızdırmaz damperi düşünülmeli, atış tarafında ise ilave aspiratör ve sızdırmaz atış damperi
kullanılmalıdır. 6 hava değişimi/saat sağlanmalıdır.
c. Sınıf içi ilave vantilatör ve aspiratör imkânları yok
ise portatif hava temizleyici cihazlar kullanılmalıdır.
Hava temizleme cihazları içinde yüksek verimli HEPA
filtre bulunmalı (H13 veya daha yüksek sınıf), filtre
sızdırmaz olmalı ve hatta cihaz içinde ilaveten UV-C
ile uygun ışık boyu ve zamanlama ile dezenfeksiyon
sağlanmalıdır. Sınıf içinde 6 hava değişimi/saat olacak şekilde sirkülasyon sağlanmalıdır. Portatif hava
temizleme cihazları CO2 konsantrasyonunun yükselmesine mani olacak cihazlar değildir. Bu nedenle
sınıf içinde veya cihaz içi CO2 detektörü bulunmalı
limit değerlerin aşılması halinde pencereler derhal
açılmalıdır.
d. ASHRAE St. 62’ye göre CO2 set noktası belirlenmeli ve belirlenen değerin üzerine çıkılmış ise sınıf
öğretmeni kontrolü altında taze havanının artırımına
yönelik tedbirler (pencere veya duvar tipi fan debisinin artırılması, portatif hava cihazı debisinin artırılması veya camların açılması gibi) alınmalıdır. CO2 set

değeri sınıf içi insan yoğunluğunun ve havadaki olası
virüs konsantrasyonun bir göstergesi gibi kabul edilebilir. Virüs olsun veya olmasın set noktası aşılmış
ise ilave taze hava imkânı acilen düşünülmelidir.
e. Sağlanacak fiziki taze hava imkânlarına göre insan
yoğunluğu kontrol edilmeli ve gerekiyorsa öğrenci
sayısı azaltılmalıdır.
Sınıf içi havalandırmanın iyileştirilmesi ne kadar
önemliyse, kışın sınıf içindeki havanın nemlendirilmesi de bir o kadar önemlidir. Yapılan araştırmalar
iç havanın kuru olmasının burun mukozasının kurumasına yol açtığını ve grip gibi birçok solunum yolu
hastalıklarında önemli bir sebep olduğunu ortaya
koymaktadır. Kuru hava içindeki çok küçük aerosollere yapışan Sars CoV-2 virüsünün (0.12 mikron)
hava akımlarının etkisiyle çok daha uzak noktalara
taşınımı da daha mümkün olabildiği düşünülmektedir. Mümkünse ilave nemlendiricilerin (buharlı)
sınıf içinde kullanımı, enerji maliyetleri oluştursa da
pandemi sürecinde kullanılması tavsiye edilir.

Tasarımcı gözüyle gelecekte öne çıkmasını beklediğiniz bir iklimlendirme sistemi var mı? Bu durum
iklimlendirme sektörünü nasıl etkileyebilir?
Önümüzdeki süreçte İç Hava Kalitesi (IAQ) hatta
akustik ve konfor aydınlatması ile beraber İç Çevre
Kalitesi (IEQ) üzerinde daha çok yoğunlaşacağımız
iklimlendirme sistemleri öne çıkacaktır. Tabii enerji
verimli sistemler bu sistemler ile birlikte düşünülmeye devam edecektir. Optimizasyon teknikleri ile
binalara özgü optimal sistem seçimleri önümüzdeki
süreçte dikkate alınıyor olacaktır. Özellikle havalandırma etkinliğini artıran deplasmanlı havalandırma
(displacement ventilation) teknikleri daha çok tercih
edilecektir. Bu sistemlerin yeni binalarda daha etkin
olmasını sağlayabilmek için Klima Havalandırma
Sistemleri üzerinde çalışan tesisat tasarım mühendislerine çok görev düşecektir. Bu konuların ilgili
mimarlara bizler tarafından doğru şekilde anlatılması
ve mimari imkânların bu sistemlere elverişli hale
getirilmesi şart hale gelecektir.

COVID-19’un küresel etkileri de dikkate alındığında
uluslararası projelerde beklediğiniz değişiklikler var mı?
Ulusal veya uluslararası olsun projelerimizde evrensel nitelikler ağır basacak ve kabul görmüş uluslararası tüm standartlara uygunluk aranıyor olacaktır.
İnsan sağlığı ve hijyenik şartlar enerji verimliliği ile
birlikte her bakımdan önemli hale gelecektir. Artık
toplumumuzun ve insanlarımızın içine girdikleri ve
yaşadıkları binaların havalandırma kriterlerinin sağNİSAN - HAZİRAN 2020
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Söyleşi
lıkları açısından ne denli önemli olduğunu bilmeleri,
öğrenmeleri ve sorgulamaları şarttır. Her birimiz
ömrümüzün %90’nını kapalı mekânlarda geçiriyoruz ve bina içi hava kirliliğinin dış ortamdaki hava
kirliliğinden 2 ila 5 kat daha kirli olabileceğini artık
öğreniyoruz. İç hava kirliliği nedeniyle pandemi
öncesinde de var olan fakat ülkemizde pek önemsemediğimiz “Hasta Bina Sendromu” nedeniyle her
yıl fark etmeden milyonlarca lira sağlık harcamaları
yaptığımızı ve iş gücü, iş verimi kayıpları yaşadığımızı artık ülke olarak daha çok önemsemeliyiz. Binalarda ön önemli unsurun insan olduğu unutmadan
tasarımlar yapmalıyız. Yaşam boyu işletme giderleri,
çalışan insan giderleri, binalar nedeniyle yaşanan
hastalık harcamaları ve de insan konfor eksikliğinin getireceği iş verimi kayıpları bina içi mekanik
sistemlerin bina yaşamı boyunca ne kadar önemli
olduğunu gösteren çok önemli parametrelerdir.
Bu olgulara paralel tasarım süreçleri artık başlayacaktır.

Hastaneler bu süreçte kapatılmayacak tek bina türü.
Hastaneler özelinde nasıl bir pandemi senaryosu ele
alınmalıdır?
Hastaneler özel fonksiyonu olan yapılardır ve diğer
bina tiplerinde olmadığı kadar enfeksiyon kontrolü
dikkate alınarak mekanik tesisatları tasarlanmış
binalardır. Her türlü senaryoya göre çalışması ve
ayakta kalması gereken binalardır. Pandemi süreci
de bu senaryolardan bir tanesidir ve tasarımları bu
tip süreçlerde tüm fonksiyonlarını idame ettirebilecek şekilde olan yapılardır.

Otomasyon sistemlerinin de bu durumdan etkileneceği ortadadır. Bu durumda otomasyona yönelik nasıl
tedbirler alınmalıdır?
Bina otomasyon sistemleri, binada bulunan tüm
mekanik sistemleri ölçme, izleme, kontrol etme ve
yönetme kabiliyetini icra eden sistemlerdir. Bina
otomasyon sistemleri kuvvetli şekilde tasarlanmış
ve uygulaması yapılmış binaların pandemi sürecinde
hızlıca etkin olup gerekli tedbirlerin alınmasında,
binanın kontrolünde ve yönetilmesinde çok fayda
sağlayacağı kesindir. Ortamların iç sıcaklık ve
nem kontrolü, klima santral bölgelerindeki ortam
basınçları ve buna bağlı hava hareketlerinin takibi,
CO 2 değerlerinin ölçülerek insan yoğunluklarının
belirlenmesi ve buna paralel klima havalandırma
santrallerinin iç senaryolarının seçilmesi gibi birçok
işletmesel yönetim şekillerinin gerçekleştirilmesinde
çok etkin sistemlerdir. Kısaca pandemi sürecinde
bina otomasyon sistemlerinin güçlendirilmesine
yönelik akıllı mühendislik yatırımları yapılmalıdır.
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Sıhhi tesisat ve tuvaletler özelinde tasarımlarda
dikkat edilmesi gerekenleri kısaca anlatır mısınız?
COVID-19 hastalığına neden olan Sars CoV-2 virüsünün pis su tesisatı içinden yayılan hava hareketleri
ile bulaşabilir olduğu kabul edildiği için sıhhi tesisat
sistemlerimizde alınması gereken hususları şu
şekilde özetleyebiliriz.
Öncelikle;
i. Klozetlerimizi kullanırken klozet kapakları kapalı
halde sifonu çekmemiz ortaya çıkan aerosollere
maruz kalmamamız için önemlidir.
ii. Islak hacimlerimiz içindeki yer süzgeci, duş,
küvet, lavabo, çamaşır makinesi gibi pis su gideri
bulunan fikstürlerin sifonlarında imalat esnasında
yeterli sifon su derinliği bırakılması ve sifon suyunun
eksilmesine karşı da devamlı şekilde suyla takviye
edilmesi önemlidir.
iii. Tasarım ve imalat esnasında klozetlerin pis su
giderlerinin doğrudan dikey kolon bağlantısının yapılması ve lavabo, duş, küvet, yer süzgeci, çamaşır
makinası gibi fikstürlerin pis su giderlerini yatayda
toplarken klozet hattı ile birleştirmeden dikey kolon
bağlantısını yapabilmek kuvvetle tavsiye edilir. Bu
hatların uç noktalarında bulunan sifonlar üzerinden
kuru havalık almak veya otomatik hava alma şapkası
koymak da önemlidir. Klozet sifonunun çekilmesi
ile oluşan negatif basınç etkisi ile bu fikstürlerin
içindeki sifon suyunun eksilmesi ve neticesinde de
hava geçirgenliğinin oluşarak pis su sistemindeki
aerosollerin açığa çıkması engellenmelidir.
iv. Islak hacim içinde 10 saatte hava değişimi
yapacak şekilde egzoz havalandırması sağlanmalı
ve ortam basınçları negatif tutulmalıdır.
v. Islak hacim egzoz havalandırma sistemleri binanın
başka egzoz havalandırma sistemlerine bağlanmamalıdır.
vi. Pis su kolonlarının çatıdaki havalık çıkışları klima
havalandırma santrallarının taze hava panjurlarından
uzak şekilde imalatları yapılmalıdır.
vii. Pandemi sürecinde kapalı olup yeni işletmeye açılan
binalarımızda (örneğin okullarımızda) temiz su sistemlerimizde bulunan durgun suyun boşaltılması, hatların
ve depoların uygun yöntemlerle dezenfekte edilerek
(ısıl ve de kimyasal) kullanılmaya hazır hale getirilmesi
Sars CoV-2 virüsünün yanında bir başka ölümcül bakterinin (Legionella) giderilmesi açısından tavsiye edilir.

TTMD Üyelik Ayrıcalıkları
Bunları biliyor muydunuz?
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, değer yaratırken Üyelerine
özel ayrıcalıklar da sunmaktadır.
1- Üyelere Özel Avantajlar
• TTMD Yayınları: TTMD Üyeleri, TTMD’nin bünyesinde bulunan özgün yayınlara indirimli sahip olabilmektedir.
• Ücretli Eğitimler: Türkiye’de sadece TTMD’nin eğitimini verdiği Alarko Carrier HAP Eğitimi TTMD Üyelerine indirimli olarak
verilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere TTMD Temsilciliklerinde 70’in üzerinde düzenlenen kurslarda 500’ün üzerinde mezun,
hem program bilgisine, hem de programın ömür boyu kullanım lisansına sahip olmuştur.
• ISK SODEX Fuar Alanı: Türkiye’nin ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş
enerjisi sistemleri alanlarında en büyük fuarı olan ISK SODEX iki yılda bir TTMD’nin eş organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu
fuara katılmak isteyen TTMD Üyeleri, fuar alanındaki stantlarda indirime sahip olmaktadır.
• TTMD Sempozyumu: İki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda TTMD Üyelerine özel
kayıt şartları sağlanmaktadır.

2- Teknik Bilgi Paylaşımı
• Seminerler: Bilgi paylaşımı ve eğitimi kendisine kuruluş amaçlarından biri olarak belirleyen TTMD, 15 ayrı Temsilciliğinde
düzenli olarak eğitim seminerleri vermektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu seminerler, TTMD üyelerini ve tüm sektör
paydaşlarını bir araya getirme şansı yaratmaktadır. TTMD Üyeleri seminerlerden sürekli haberdar olurlar.
• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" düzenleyerek alanında uzman çok sayıda bilim insanını ve sektör paydaşını bir araya getirmektedir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin,
uluslararası akademik hakem heyetinden geçmesiyle en sağlıklı ve kaliteli bilgilerin sektöre ulaşması sağlanır.
• Çalıştay: Yılda bir farklı tema ile düzenlenen çalıştaylarla, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri sorgulanmakta; sektöre,
politika yapıcılara ve karar vericilere katkı sağlayıcı somut çıktılar üretilmektedir. Elde edilen sonuçlar her yıl üyelerle ve sektörle
paylaşılmakta, bu sayede farkındalık ve sürdürülebilir bilgi üretimi sağlanmaktadır.
• TTMD Yayınları: TTMD kuruluşundan günümüze çok sayıda basılı kitap ve dergi yayımlamıştır. Alanında uzman isimlerin
yazdığı özgün ve çeviri kitapların yanı sıra TTMD, dergisi ile sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle TTMD
Dergisi, e-dergi formatında çağın gereklerini karşılayacak şekilde yayımlanmaya devam etmekte; eğitici makaleler ve dergi
ekleriyle bilgi paylaşmaktadır. Uluslararası işbirliği sürdürülen ASHRAE ve REHVA Yayınlarının tercümeleri TTMD tarafından tesisat
sektörüne kazandırılmıştır. TTMD üyeleri tüm bu yayınlara öncelikli ve indirimli sahip olmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki
TTMD ofislerinin yanı sıra bu yayınlara web sitesi üzerinden de erişilebilmektedir.

4- Komiteler
TTMD Üyeleri birçok komite içinde görevler üstlenerek bilgi üretimine katkıda bulunabilir. Hali hazırda çalışmalarını sürdüren,
Bina Enerji Performansı Simülasyonları (IBPSA Türkiye), Dijitalleşme, Enerji Mühendisliği (AEE Türkiye), Enerji Depolama ve Isı
Pompası, İç Çevre Kalitesi ve Commissioning Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha etkin görevler üstlenebilir.
Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır.

4- Dijital Yaşam
• TTMD Portal: Dijital çağı yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan iletişimini TTMD Portal üzerinden sağlamaktadır. Portala
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giriş yapan TTMD Üyeleri, TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, TTMD Dergilerini elektronik
ortamda okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilciliklerinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden paylaşıma açılmıştır. Ayrıca TTMD Üyeleri; portalda bilgilerini güncelleyebilir,
aidat, vb. gibi işlemleri de yapabilir. https://portal.ttmd.org.tr
TTMD Sosyal Medya Hesapları: Çağımızın etkili iletişim yolu olan sosyal medyada TTMD’yi
takip ederek en güncel haber, etkinlik ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. TTMD’yi Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube üzerinden “ttmdtr” rumuzu ile takip edebilirsiniz.

• TTMD Web Sitesi: Sürekli güncellenen içerik ve haberleriyle TTMD web sitesini takip edebilir, TTMD e-dergisine ulaşabilirsiniz. TTMD geçmiş dönem tüm dergileri pdf olarak web sitesinden ücretsiz yayımlamaktadır. http://ttmd.org.tr/
• TTMD Youtube Kanalı: 50’den fazla video ve 75 saatten fazla içeriğin yer aldığı Kanalımızda; 2014-2016-2018 yıllarına ait
TTMD Sempozyum görüntüleri, 2017-2018-2019 Çalıştayları, TTMD Eğitim seminerleri, toplantılar ve 25.Yıl Galası gibi çok sayıda
video izlenebilmektedir. TTMD, YouTube Kanalı ile geçmiş ve gelecek görsel arşivini sektörün yararına sunmaya devam etmekte
ve sürekli yeni içerikler ekleyerek güncellemektedir.

5- TTMD Sosyal Ağ
Tesisat sektöründe öncü ve çatı dernek olan TTMD, sosyal etkinliklerinde çok sayıda saygın ve nitelikli meslektaşını bir araya
getirmektedir. Bu sayede sosyal ağınız ve mesleki çevreniz genişleyerek yeni işbirlikleri geliştirme fırsatını yakalayabilirsiniz.
TTMD her yıl geleneksel hale getirdiği “Boğaziçi Buluşması”, “Yeni Yıl Kutlaması”, “Bowling Turnuvası” gibi etkinliklerle üyelerine
sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda sosyal bir aile ortamı da sunmaktadır.

6- Uluslararası İlişkiler
• IEA, REHVA, CLIMAMED, ASHRAE vb. uluslararası bağlantılar: TTMD, ASHRAE (American Society of Heating and Refrigeration Engineers), ISHRAE (IndianSociety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), PHVACR (Pakistan HVACR
Society) ile işbirliği içinde olup, 2005 yılında REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Association) ve 2009
yılında CLIMAMED (Joint Organization of HVAC&R Associations of France, Italy, Portugal, Spain) üyesi olmuştur. Uluslararası
Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) ve
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP) Teknoloji İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında
da görev alabilirler. İşbirliği kurulmuş uluslararası kurumların üyeleri ile işbirliklerini geliştirmek mümkün olduğu gibi; üyeleri
için sunulan olanaklardan, yayınlarını alırken ve faaliyetlerine katılırken bu kurumların üyeleri gibi TTMD Üyeleri de yararlanabilmektedirler.

7- TTMD E-Dergi ve Duyurular
TTMD e-dergisi ve düzenli olarak yaptığı duyurular ile Üyelerini bilgilendirmekte; Derneğin etkinliklerinden ve sektörü ilgilendiren gelişmelerden Üyelerini haberdar etmektedir.

8- AB Projeleri
TTMD çok sayıda AB projesi tamamlayarak yeni proje çalışmalarını sürdürmekte, bu sayede bilgi üretimi ve transferi için en doğru
adımları atarak sektörü ileri taşımaktadır. Projelerde uzmanlıkları çerçevesinde Üyelerimiz de görev alabilmektedir.
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ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Perovskite Mineral, Güneş Enerjisi Sürdürülebilirliğini Destekliyor

Güneş enerjisi hücrelerinin geleceğinde, silikonun yerini perovskit
olarak bilinen bileşik mineral kalsiyum
titanyum oksit alacak.
Cornell Üniversitesi araştırmacı
mühendisleri, tamamen perovskit
yapılara sahip güneş panellerindeki
fotovoltaik wafer’lerin, son teknoloji
kristal silikondan yapılmış fotovoltaik
hücrelerden ve ayrıca perovskit-silikon tandem (ışığı daha iyi emen yığılmış gözleme tarzı) hücrelerden daha

iyi performans gösterdiğini bulmuşlar.
Science Advances'da 31 Temmuz'da
yayınlanan Cornell Üniversitesi araştırmasına göre, ilk enerji yatırımına
silikon bazlı güneş panellerinden daha
hızlı bir geri dönüş sunmanın yanı sıra,
tüm perovskit güneş pilleri iklim değişikliğini yavaşlatıyor, çünkü üretim
sürecinde daha az enerji tüketiyor.
Cornell Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesörü Fengqi You, "Güneş panelleri
için katmanlı tandem hücreler daha
fazla verimlilik sunuyor, bu nedenle
fotovoltaiklerin yaygınlaşması için
umut verici bir yol" dedi.
Sadece perovskit tandem güneş
pilleri üretmek, silikon veya perovskit-silikon tandem güneş pillerinden
daha az karbon ayak izi bırakır.

Güneş panellerinin üretimi sırasında
Perovskite'nin daha az işleme ve çok
daha az ısı veya basınca ihtiyaç var.
Silikon fotovoltaiklerin yatırımın geri
dönüşünü almak için yaklaşık 18 ay
gerekir. Araştırmacılara göre, tamamen perovskit tandem konfigürasyonlu bir güneş pili, yatırımda sadece
dört ay içinde bir enerji geri ödemesi
sunar, bu, yatırımın geri dönüş süresinin 4,5 kat azaldığı anlamına gelir.
Ancak güneş panellerinin ömrü sonsuz değildir. Onlarca yıllık hizmetten
sonra, silikon güneş panelleri daha az
verimli hale gelir ve devreden çıkarılmaları gerekir. Üretim aşamasında
olduğu gibi, geri dönüşüm için silikon
panellerin parçalanması işleminde de
enerji yoğundur. Perovskite hücreleri
daha kolay geri dönüştürülebilir.

Kendini Onaran Termal Depolama Üniteleri
Gelecekte, parafin mumu, yeraltı
termal depolama ünitelerini daha
dayanıklı hale getirmeye yardımcı
olabilir. Bu tür sistemler, örneğin,
güneş enerjisini daha uzun bir süre
depolamak için kullanılıyor. Martin Luther Üniversitesi Halle-Wittenberg'den
(MLU) jeologlar, parafin mumunun
depolama tanklarının cidarına nasıl
uygulanabileceğini, bunun ısı kaybını
ve yüzeye yakın çatlakları önleyip
önleyemeyeceğini araştırdı. Araştırma
ekibi bulgularını PLOS ONE dergisinde
yayınladı. Yenilenebilir enerjiler için
önemli bir zorluk, onları orta vadede
depolamanın bir yolunu bulmaktır.
Basit, uygun maliyetli çözümlere
ihtiyaç vardır, böylece örneğin yaz
aylarında üretilen güneş enerjisi kışın
kullanılabilir. Bunu yapmak için, su
genellikle güneş termal enerji sistemleri kullanılarak ısıtılır ve daha sonra
büyük yeraltı havzalarında depolanır.
İdeal olarak, depolanan termal enerji
kışa kadar muhafaza edilir. Havzalar,
yalıtım ve su kaybını önlemek için
bir folyo yüzey ile kaplanır. MLU
Jeoloji ve Coğrafya Enstitüsü'nden
Profesör Peter Bayer "Şimdiye kadar
yürütülen projelere baktığınızda, aynı
zafiyetleri tekrar tekrar görüyorsunuz.
Su ve ısı genellikle hasarlı, çatlak olan
bölgelerden dışarı çıkar” diyor. Bayer,
mevsimsel termal depolama sistemleri

64

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2020

üzerine araştırmalarını Ingolstadt
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yeni
Enerji Sistemleri Enstitüsü'nden
Halle'ye getirdi. Volkswagen Vakfı
tarafından desteklenen bir projenin
parçası olarak, ekibi bu eksikliklerin
termal depolama ünitesinin dış cidarında ek bir bileşen ile dengelenip
dengelenemeyeceğini araştırdı: Bu ek
bileşen için parafin balmumu öne çıktı.
Parafin mumu olarak bilinen malzeme,
zaten gizli bir ısı depolama malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Parafin mumu,
nispeten düşük sıcaklıklarda erir ve
katılaştırılarak tekrar salınan ısıyı
emer. Aynı zamanda oldukça hidrofobiktir, yani suyu iter. Bayer, "Fikir, her
iki maddi özellikten de yararlanmaktı.
Bir termal depolama ünitesinin dış
cidarına entegre edildiğinde, parafin
mumu ısı kaybını azaltmaya yardımcı
olabilir. Aynı zamanda kendi kendini
iyileştiren bir etki yaratabilir. Kabukta
bir çatlak oluştuğunda, balmumu bu
boşluğu sıvılaşarak kapatır" diyor.
Parafin mumu aynı zamanda çevre
dostudur. Depolama havuzundan
sızsa bile toksik etkisi yoktur. Bayer'e
göre, diğer gizli ısı depolama malzemelerinden daha uygun maliyetlidir.
İki laboratuvar deneyinde, meslektaşı
Christoph Bott, parafin balmumunun
ısı kaybını ne ölçüde azalttığını ve dış
parafin balmumu kabuğunun kendini

gerçekten iyileştirip iyileştirmeyeceğini test etti. Bott, “İlk bakışta
beklediğimiz mekanizmalar çok iyi
çalıştı. Dış kabuk hasar gördüğünde,
sıvılaştırılmış balmumu hasarlı bölgeye
dolduruldu. Isı depolama kapasitesinde
de bir iyileşme oldu. Ancak, bunu
endüstriyel bir seviyeye yükseltmek
henüz güç" diyor. Bayer de şunları
ekliyor: “Havza ne kadar büyük olursa,
dış kabuktaki parafin mumu suyun
ağırlığı ile o kadar fazla yer değiştirir.
Yerinde tutmak için ek yapılara ihtiyaç
duyulacaktır. Eğer depo büyük hasara
uğrarsa, kendi kendini iyileştirme etkisi
artık işe yaramaz. Yüksek basınçta su,
parafin mumunu etkisiz kılar, hemen
akar." Ancak Bayer, fikir hemen
hayata geçirilemese bile, hala büyük
bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor: "En başından beri uygulamanın
zor olacağını biliyorduk. Parafin mumu
ilk kez yeni bir ortamda kullanıldı.
Bununla birlikte, araştırma, mevsimsel
depolamanın iyileştirilmesi ve böylece
yenilenebilir enerjiler için daha verimli
depolama kapasitelerinin oluşturulması
yönünde atılmış önemli bir adımdır.”

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

13. Uluslararası Yapılar ve Endüstri için Güneş Enerjisi Konferansı
1-3 Eylül 2020 Atina, Yunanistan

01-03 Eylül 2020 tarihlerinde,
Uluslararası Güneş Enerjisi
Topluluğu (ISES), Yapılar ve
Endüstri için Güneş Enerjisi 13.
Konferansı olan EuroSun 2020,
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
yapılacak.
EuroSun 2020, lider güneş enerjisi
uzmanlarının yanı sıra politika
yapıcıları ve sektör temsilcileriyle
birlikte, en son gelişmeleri
tartışmak için ideal bir platform
sunacak. Program, genel
oturumlarda seçkin açılış
konuşmacıları, ara oturumlarında
ve poster Konferans, ISES
tarafından Kıbrıs Teknoloji
Üniversitesi, Batı Attika
Üniversitesi ile işbirliği içinde
düzenleniyor ve IEA Güneş Enerjisi
Isıtma ve Soğutma Programı
tarafından destekleniyor.

Konferans Konuları:
• Güneş Yapıları
• Güneş Destekli Bölgesel Isıtma ve
Soğutma
• Endüstriyel Prosesler için Güneş
Enerjisi
• Kullanım Sıcak Suyu ve Alan Isıtma
• Binalar ve Sanayi için PV ve PVT
Sistemleri
• Solar Termal Kolektörler ve Solar
Çevrim Bileşenleri
• Termal Depolama
• Test ve Sertifikasyon
• Güneş Kaynağı ve Enerji
Meteorolojisi
• Güneş Eğitimi
• Yenilenebilir Enerji Stratejileri,
Politikaları, Gelecek için Bilim
Adamları
• İzole Sistemler için Yenilenebilir
Enerji Çözümleri (yani Adalar)
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve
Mekansal Enerji Planlaması

SOLAREX İstanbul

1-3 Nisan 2021 İstanbul, Türkiye
Ülkemizin, solar sektöründeki
uluslararası fuarı SOLAREX
İstanbul, etkili bir şekilde yayılan
yeni tip koronavirüsün (COVID-19)
Türkiye’ye sirayet etmesi sebebiyle
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı
genelge doğrultusunda 3-5 Eylül
2020 tarihine ertelendi. T.C Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C.
Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olmak üzere her

3 bakanlığın da desteklediği ve
13.’sü düzenlenecek SOLAREX
İstanbul 2020, solar sektöründeki
güçlü konumuyla dünya çapındaki
örgütlerin yetkililerini
ağırlayacak. SOLAREX İstanbul’da;
inovasyon, dijitalleşme, depolama,
çatı ges uygulamaları ve finansal
yaklaşımlar konularında 20’yi aşkın
seminer programı
gerçekleştirilecek.

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

8-11 Mart 2022 Milano, İtalya

Ülkemizin partner ülke olacağı,
HVAC-R, Sıhhi Tesisat Teknolojisi ve
Yenilenebilir Enerji alanlarında
dünyanın önde gelen fuarı olan ve
daha önceden 17-20 Mart 2020
tarihleri arasında düzenlenmesi
planlanan MCE 2020 Fuarı,
İtalya’daki (COVID-19) koronavirüs
salgını nedeniyle 8-11 Mart 2022
tarihlerine ertelendi. Koronavirüs
Covid-19 salgını sürekli izlendikten
ve ilgili İtalyan Sağlık Otoriteleri
tarafından yayımlanan tüm
direktifleri titizlikle takip ettikten
sonra Reed Exhibitions Italia,

etkinliği ertelemeye karar verdi.
Erteleme kararı ile ilgili olarak
konuşan Reed Exhibitions Italia Genel
Müdürü Massimiliano Pierini,
“Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve
çalışanlarımızın sağlığı bir numaralı
önceliğimizdir. İtalya'da, özellikle
Lombardiya'da ortaya çıkan salgının
gelişmesiyle ve Lombardia Bölgesi
Yerel Yönetimi'nin kamu veya özel
mekanlardaki her türlü toplantı ve
etkinliği askıya alması kararını göz
önünde bulundurarak, MCE 2020
etkinliğimizi Eylül ayına ertelemeye
karar verdik” dedi.
NİSAN - HAZİRAN 2020
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UV-C ile Dezenfeksiyonun
Biyofiziksel Temelleri ve
Havalandırma Sistemlerinde
Biyoaerosol Kontrolü:
COVID-19 için Bir Öneri
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi1

Özet

Abstract

SARS ve MERS gibi virüs salgınlarının ardından günümüzde küresel yeni bir salgın süreci yaşanmaktadır. Yeni
bir korona virüs olan SARS-CoV-2, ya da yaygın şekliyle
COVİD-19 isimli virüsün iç ortamlarda, özellikle aynı anda
çok sayıda insanın bulunduğu halka açık binalarda yayılımının engellenmesi için havalandırma sistemleri kritik
önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı morötesi (UV)
ışınım hakkında genel bilgi sağlamak ve hastalıklara yol
açan mikroorganizmaların morötesi ışınların mikropkırma
özelliğini (UVC) kullanarak havalandırma sistemlerinde
kontrolü –etkisizleştirme- hakkında yayınlanmış bilgi
ve verileri derlemektir. UVC ile etkisizleştirmenin fiziksel
mekanizması ve ilkeleri hakkında bilgi sunulmuş, literatürde mikropkıran ışınlamanın (UVMI) havalandırma
sistemleri içinde biyoaerosollere uygulandığı çalışmalarda
elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. Bu çalışmalarda bildirilen etkisizleştirme dozu ve sabiti değerleri bir liste halinde
sunulmuş ve bu değerlerden hareketle COVİD-19 için
kullanilabilecek bir sabit değeri önerilmiştir.

After recent pandemics of viruses such as SARS and MERS, a
new corona virus (SARS-CoV-2) commonly called as COVID19 is currently causing a global-scale pandemic. Preventing
spread of the virus indoors through HVAC systems is of
critical importance, especially in large public buildings. This
review aims to provide fundamental information regarding
ultraviolet (UV) radiation and the use of germicidal irradiation (UVGI) for inactivation of microorganisms with UVC
in HVAC systems. Information on physical mechanism and
principles of inactivation are followed by a summary of
studies that utilized UVGI for control of bioaerosols. A list
of the reported values of inactivation dose and constant
is provided. Based on the list, a value is recommended for
inactivation constant that can be used for COVID-19.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVİD-19, havalandırma,
UVC, mikropkıran ışınlama, etksizleştirme sabiti

Yakın senelerde kuş gribi, SARS ve MERS gibi salgınların
ardından içinde bulunduğumuz günlerde yeni bir korona

1

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, ventilation, UVC, germicidal irradiation, inactivation constant
1. Giriş

Sait Cemil Sofuoğlu, Sinan Aktakka, İbrahim Atmaca, Orhan Ekren, Seçkin Erdoğmuş, Ziya Haktan Karadeniz, Huriye Oğuz, Macit Toksoy,
Necmi Varlık, Melih Yalçın.
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virüs olan SARS-CoV-2 salgını dünya çapında yaşanmaktadır. Aynı anda çok sayıda insanın bulunduğu binalarda
virus yayılımının engellenmesi için havalandırma sistemleri
kritik önem taşımaktadır. Bu yazının amacı morötesi (UV)
ışınımı hakkında genel bilgi sağlamak ve hastalıklara yol
açan mikroorganizmaların morötesi ışınların mikropkırma
özelliğini kullanarak havalandırma sistemlerinde kontrolü
hakkında yayınlanmış bilgi ve verileri derlemektir. Bu
amacın ilk kısmı için ağırlıkla Cutler ve Zimmerman (2011)
yaptığı derlemeden ve referanslarından faydalanılmıştır.
Amacımızın ikinci kısmı için de literatür taraması yapılarak
biyoaerosollerin (havada uçuşan parçacık halindeki mikroorganizmaların) ve havalandırma sistemlerindeki soğutma
serpantini, filtre gibi üreyebildikleri yüzeylerde etkisizleştirilmesi, yani üreme / enfekte etme yetilerinin ortadan
kaldırılması ile ilgili deneysel çalışmalar derlenmiştir.
UV ile etkisizleştirme yapılabileceğine dair ilk bilgiler
19. asrın sonlarında yayınlanmış (Ward, 1892); 20. asrın
başında da UV dalga boylarının mikropkırma etkisi ortaya
konmuş (Barnard ve Morgan, 1903); çevresel uygulamaları
amaliyathaneler (Wells ve Wells, 1938) ile başlamış, askeri
yatakhaneler (Wheeler vd., 1945) ve okullar (Perkins vd.,
1947) ile devam etmiştir. Riley’nin (1961) UV ile tüberküloz
mikrobunun yayılımının engellenebildiğini göstermesini
takiben bu alandaki çalışmalar hızlanmıştır. Bununla
birlikte, havadaki mikroorganizmaların kontrolu konusundaki bilgi dağarcığı sudaki patojen mikroorganizmaların
dezenfeksiyonu konusunda oluşmuş bilgi ile karşılaştırıldığında güdük kalmaktadır. Havalandırma sistemleri için
geçerliliği olan çalışmaların özetini ve bunlarda hareketle
oluşturulan önerilerimizi sunmadan önce UV ışın yelpazesi,
mikropkıran (germicidal) özelliği olan UVC, ışınım ölçümü,
lamba tipleri, fotobiyolojisi, etkisizleştirme (inaktivasyon)
mekanizması ve ilkeleri sunulacaktır.

2. MORÖTESİ (UV) IŞINIM YELPAZESİ
Dalga boyları 3×10-3 nm olan gama ışınları ile başlayıp
3×1013 nm olan radio dalgalarına kadar giden yelpaze
içinde X-ışınları (≤100 nm) ile görünür ışık (>400 nm)
arasında yer almaktadır (Şekil 1). Yelpazede X-ışınlarından
morötesine geçiş ile birlikte ışınlar iyonlayıcı olmaktan
çıkıp elektronlarıın enerjisini daha yükseğe atlatan forma
dönüşmektedir. UV yelpazesi genellikle dört bölgeye ayrılmaktadır. Vakum (VUV) <200 nm, UVC (200-280 nm), UVB
(280-315 nm) ve UVA (315-400 nm) (Cutler ve Zimmerman,
2011). UVB insan derisinin güneş yanığı tepkisini vermesine ve D-vitaminin sentezlenmesine sebep olan aralık iken
UVC’nin mikroorganizmalar üstündeki etkisinden dolayı
mikropkıran aralık olarak bilinmektedir (Jagger, 1967).
UVC ışınları, doymamış organik bileşikler tarafından
absorb edilmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Bu bileşikler
hidrojen atomu ile tam doymamıştır veya eşlenik bağlardan oluşurlar. Eşlenik bağlardaki elektronların UV ışınım
fotonlarına maruz kalmaları durumunda enerjileri sıçramakta yapısal kararsızlığa ve değişiklik oluşmasına sebep
olmaktadır (Jagger, 1967). Eşlenik bağlı organik bileşikler
arasında azot içeren halka yapılar da bulunmaktadır; ki
bunlar hücre üremesi ve metabolizması için önem taşıyan
bileşiklerdir (Kowalski, 2009).
3. UV IŞINIM ÖLÇÜMÜ
Radyometre ışınlamayı birim alan düşen enerji cinsinden
(W/m2 veya mW/cm2) bir UV sensörü kullanarak ölçer.
Bununla birlikte canlılar açısından birim alana düşen
enerjiye ek olarak maruziyet süresi de önem taşıdığından,
radyometre cihazları zaman boyunca eklenik maruziyeti
(mW/cm2) ölçecek şekilde geliştirilmişlerdir.

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum.
NİSAN - HAZİRAN 2020
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Aktinometre ise belirli dalga boylarında ışığın sebep
olduğu tepkimeye girecek kimyasal temelli bir yöntemdir
Kullanılacak kimyasalın moleküler UV-soğurma veriminin
(kuantum verimi) biliniyor olması gerekir. Verim, birim
zamanda meydana gelen kimyasal değişmin birim
zamanda soğurulan foton sayısına oranı olarak tanımlanmaktadır (Eşitlik-1) (Kuhn vd., 2004).

gıçta çalışma sıcaklığına ulaşmak için zaman gerektirmesi,
orta düzey basınçlı çalışan lambalar yerine ağırlıklı olarak
düşük basınçlı lambaların tercih edilmesine neden olmaktadır.

Φ = Nc / N p

Mikroorganizmaların UV ışınımı ile etkisizleştirilmesi kuantum düzeyinde başlamaktadır (Jagger, 1967; Kowalski,
2009). Kuantum mekaniğinde her bir fotonun taşıdığı
enerji olan kuantum Planck sabiti, 6,626×10-34 J, ile frekansın (Hz) çarpılmasıyla bulunmaktadır. Kuantum verimi,
yani bir yüzeye çarpan foton sayısı veya yoğunluğu, nükleik asitlerin dimerizasyonuna sebep olmaktadır (Shore
ve Pardee, 1956; Kleckowski, 1963). Kowalski’nin (2009)
yaptığı hesaba göre 253.7 nm dalgaboyu UV 1,18×1015
Hz frekansa ve foton başına 7,819×10-19 J enerjiye sahiptir.
Her Joule’ün 1,279×1018 foton içerdiği hesaba alınırsa 1
mJ/cm2 UV dozu cm2 başına 1,279×1015 foton üretecektir.
Çapı 100 nm olan yani 3,14×10-12 cm2 yüzey kesit alanına
sahip bir biyoaerosol düşünüldüğünde, bu mikroorganizma saniyede 401.000 fotona maruz kalacaktır.

(1)

Eşitlikte, Φ kuantum verimi, Nc tepkimeye giren kimyasal
molekül sayısı, Np soğurulan foton sayısıdır. UVC için 200300 nm arası dalga boylarındaki enerjiyi iyi soğurduğu için
iyodür/iyodat çözeltisi kullanılmaktadır. Tepkime ürünü
olan ve 352 nm’de spektrometrik olarak ölçülebilen triiyodür derişimi soğurulan foton sayısı ile doğru orantılıdır
(Rahn vd., 2005).
Temel aldıkları sistemler açısından bu iki farklı yöntemden
radyometre fotobiyoloji açısından uygun düşmektedir. UV
ışınımının bir diğer ölçütü bir kesitten (cm2) geçen enerji
(mW) olarak tanımlanan akıcılık hızı (fluence rate) olup
birim zamana oranlandığında UV dozu (mW/cm2/s) elde
edilmektedir. Joule de enerji×zaman olarak ifade edildiğinden UV dozu da Joule/cm2 olarak ifade edilmektedir
(Cutler ve Zimmerman, 2011).
4. UV-C LAMBALAR
Etkisizleştirme açısından fiziksel etmenler arasında lamba
tasarımı ve performansının en önemli rolü oynadığı;
tasarımı etkileyen değişkenlerin kuvartz tipi, içerdeki
gazın kompozisyonu, işletim sıcaklığı, balast tipi olduğu
ve bunların lambanın içinde bulunduğu çevre (sıcaklık
ve nispi nem) ile uyumlu olması gerektiği bildirilmiştir
(VanOsdell ve Foarde, 2002). Kullanılan gazlar arasında
civa, çinko, demir ve zenon bulunmaktadır. Bunlardan
civa, düşük basınçta çalışıyor olması sebebiyle en yaygın
olarak kullanılan gaz durumundadır. Düşük ve orta düzey
basınçlı civa lambalarında bulunan elektrotların ürettiği
elektronlar civa atomlarına çarptığında ağırlıklı olarak
253.7 nm’de foton salıvermelerine yol açmaktadır. Yüksek
basınçlı lambalardaki elektrotlar yüksek voltaj üretme
kapasitesine sahip olup foton salıverme verimini artırmaktadır (Jagger, 1967).
Düşük basınç (<1 bar) lambalar düşük yüzey sıcaklıklarında çalışmakta ve 254 nm monokromatik UV yaymakta,
orta düzey basınçta (1 bar’dan hafif yüksek) çalışan
lambalar ise yüksek yüzey sıcaklıklarında çalışmakta ve
200-400 nm aralığında polikromatik UV yaymaktadır
(Bolton ve Linden, 2003). Buna karşı istenmeyen dalga
boylarının uygun kaplama malzemeleri ile filtrelenmesi,
yüksek sıcaklığın sürdürülebilirliği için ek güç ve başlan-
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5. UV-C İLE ETKİSİZLEŞTİRMENİN FİZİKSEL
MEKANİZMASI

UV enerjisi 254 nm’de karbon çift bağlarının kararlığını
etkilemektedir. Eşlenik organik yapıların moleküler
bağları iki tiptir: sigma (σ) yörünge ve Pi (π) yörüngeler.
Yüksek enerjili sigma yörüngeleri bağlı iki atomun
çekirdeğine daha yakın konumlanmıştır. Düşük enerjili Pi
yörüngeleri ise bağlı çifte göre konumsuzdur. Pi yörüngeleri daha kararlı olup daha uzun dalga fonksiyonuna,
sigma yörüngeleri ise daha kısa dalga fonksiyonuna
sahiptir (Kowalski, 2009). Aromatik amino asitler gibi
eşlenik halka yapıların konumsuz Pi yörüngeleri vardır
(Smith ve Hanawalt, 1969). Bir UV254 foton Pi yörüngesine çarptığı zaman enerjisi titreşim enerjisine dönüşmekte ve düzeyi yeterli ise çok kısa bir süreliğine (10-15
s) Pi yörüngesi süreksiz bir kararsızlığa sürüklenmekte ve
eski durumuna dönebilmek için ya enerjiyi boşaltması
ya da bağı döndürerek modifiye etmesi gerekmektedir
(Kowalski, 2009).
Dolayısıyla, UV254 etkisine açık olan, aralarında pyrimidinler, purinler ve flavinlerin olduğu doymamış organik bileşikler hücre üremesi ve metabolizması için vazgeçilmezdir.
Bu bileşikler RNA ve DNA’nın temel çekirdek yapısında
bulunmaktadır veya aromatic amino asitlere temel çekirdek yapısı sağlamaktadır ya da metabolic faaliyetler için
gereklidir. UVC fotonları DNA ve RNA’da bu bileşiklerin
dimerlerinin oluşmasına yol açmak suretiyle moleküler
değişime sebep olmaktadır. Ancak, UVC maruziyetinin
etkilerinin iyileşmesi 300-500 nm dalga boylarındaki
ışınlar yoluyla veya bir grup enzim vasıtasıyla mümkündür
(Kowalski, 2009).

6. UVC İLE ETKİSİZLEŞTİRMENİN İLKELERİ

hassasiyetini ifade etmektedir (Eşitlik 3).

Stark-Einstein Kanunu

Nt / N0 = e -kD

UV ışınımı ile etkisizleştirmenin kinetiği birinci derece kimyasal tepkime olarak modellenebilmektedir. Şöyle ki, belirli
bir zaman içinde oluşacak tepkime ürünü (eşlenik bağların
modifiye olması) tepkimeye giren kimyasal miktarına (UV
ışınlaması) eşit olacaktır. Stark-Einstein kanununa göre eğer
bir foton soğurulursa bir foto-ürünün oluşması için bir foton
yeterlidir. Böylece, tek vuruş (one-hit), birinci derece kinetik
UV254 etkisizleştirmesini tarif edebilmektedir (Kowalski, 2009).

Burada, N0 başlangıçtaki mikroorganizma miktarı, N t
“t” maruziyet süresi sonunda mikroorganizma miktarı, k
etkisizleştirme sabiti, D ise UV254 dozudur (Cutler ve Zimmerman, 2011).

Grotthus-Draper Kanunu
Grotthus-Draper Kanunu, fotokimyasal tepkimenin meydana
gelebilmesi için fotonların soğurulması gerektiğini söylemektedir (Kowalski, 2009). Bu kanuna dayanarak Bolton ve Linden
(2003) bir hedefin soğurduğu toplam enerji için UV dozunu
önermiştir. Ancak, bir hedefe çarpan enerjinin soğurulması
gerekmemekte (Jagger, 1967) ve soğrulan fotonlar fotokimyasal tepkimeye yol açamayabilmektedir (Kowalski, 2009).
Bunsen-Roscoe Karşılıklılık Kanunu
Bunsen-Roscoe Karşılıklılık Kanununa göre mikroorganizmanın etkisizleşmesi doza bağlıdır; doz ise UV şiddeti
(mW/cm2) ve maruziyet süresinin (sn) çarpımıdır (Riley ve
Kaufman, 1972).
D=I×t

(2)

Burada, D: UV dozu, I: ışınlama şiddeti (mW/cm2), t: maruziyet süresidir (sn). Bu kanun, özellikle hareket halindeki hava
içindeki mikroorganizmalar düşünüldüğünde, ışınım kaynağından uzaklıkları
değişken olsa bile gerekli maruziyet
süresi sağlandığı sürece ihtiyaç duyulan
UV dozunun sağlanabileğine işaret ettiğinden önem taşımaktadır. Ek olarak,
böylece farklı deneysel şartlarda elde
edilen veriler maruziyet süresi bilindiği
sürece karşılaştırılabilir olmaktadır
(Cutler ve Zimmerman, 2011).

(3)

Tek Aşama ve İki Aşama Etkisizleştirme
Stark-Einstein Kanunu yoluyla tek-vuruş hipotezine
dayanan bir etkisizleştirme sabiti (k) ile ifade edilen birinci
derece etkisizleştirme kinetiği virüs kitlesinin (populasyonunun) homojen ve etkisizleştirmenin birden fazla ışınlama ile eklenik hasar gerektirdiği durumlarda geçerliliğini
yitirmektedir (Hiatt, 1964). Dolayısıyla, iki ayrı alt kitleden
oluşan ana mikrobiyal kitlenin etkisizleştirilmesi için iki
aşamalı bir model önerilmiştir (Hiatt, 1964; Cox, 1976;
Kowalski vd., 2000). İki alt kitleden etkisizleştirmeye karşı
daha dayanıklı olanının (f ), daha hassas olanının ise (1-f ) ile
gösterildiği iki aşamalı etkisizleştirme modelinde (Eşitlik-4)
N0 başlangıçtaki mikroorganizma miktarı, Nt “t” maruziyet
süresi sonunda mikroorganizma miktarı, f dayanıklı kitlenin oranı, k2 bu kitlenin etkisizleştirme hız sabiti, 1-f hassas
kitlenin oranı, k1 bu kitlenin etkisizleştirme hız sabiti, D ise
UV254 dozudur.
ln Nt = ln N0 + ln [(1-f ) × 10-k1×D + f × 10-k2×D]

(4)

Omuz verme ve Kuyruklanma
Ayrıca, birinci derece kinetik modeline uymayan “omuz
verme” ve “kuyruklanma” durumları da görülebilmektedir

Chick Kanunu
Chick Kanunu temas süresi (t) arttıkça
canlı kalan mikroorganizma sayısının
(N t) ilk baştaki (t=0) toplam sayıya
oranının küçüleceğini söylemektedir
(Şekil 2). Birinci derece kinetic modelden çıkarılan sabit (k) bir mikroorganizmanın UV etkisizleştirmesine karşı Şekil 2. Chick Kanununa göre dezenfektan ile temas süresinin canlı kalan mikroorganizma
oranına etkisi.
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(Hiatt, 1964). Omuz verme, UV254 dozu artırıldığı halde etksizleştirmede bir artış görülmediği durumu ifade ederken,
kuyruklanma UV254 dozu azaldığı halde etksizleştirmenin
azalmaması durumudur. Literatürde bu durumları daha
iyi ifade edebilecek modelleme çalışmaları bulunmaktadır
(Kowalski vd., 2000).
7. MİKROPKIRAN IŞINLAMANIN (UVMI)
BİYOAEROSOLLERE UYGULANMASI
7.1. Literatür Özeti
Biyoaerosollere UVMI uygulanması ile ilgili çalışmalar dört
grupta toplanabilir: (a) laboratuvar ölçekli deney odasında
mikroorganizmaların aerosolleştirilerek beslenmesi ve UVC
uygulanması, (b) gerçek şartlarda havalandırma sistemlerinde yüzeylere uygulanması, (c) üstten odalara uygulanması ve (d) ticari ürünlerin uygulanması. Ayrıca, özellikle
daha çok yakın yıllarda yapılmış, birçok UVC-fotokataliz ile
etkisizleştirme çalışmaları da bulunmakla birlikte henüz
yaygın kullanımları söz konusu olmadığından derlemeye
dahil edilmemiştir. Binalarda havalandırma sistemleri odaklı
bir derleme olması sebebiyle laboratuvar ölçekli deney
odalarında mikroorganizmaların aerosolleştirilerek beslenmesi ve UVC uygulanması, gerçek şartlarda havalandırma
sistemlerinde yüzeylere uygulanması çalışmaları derlenmiş
ve içinde bulunduğumuz COVID-19 salgın sürecinden
dolayı virus çalışmalarına/verilerine önem verilmiştir.
Laboratuvar Ölçekli Deney Odası Çalışmaları
Lin ve Li (2002) virus haricinde çeşitli mikroorganizmalar
ile yaptıkları çalışmada, %90 etkisizleştirme için gerekli
dozun E. Coli için olan 5,25-7,11 J/m2 ile P. citrinum için
olan 1519-2490 J/m2 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Tseng ve Li (2005) yapılarına göre dört farklı gruptan
virüsü (tek zincirli RNA ve DNA ve iki zincirli RNA ve DNA)
aerosolize ederek 0,55 litre deney odasında 60 litre/dk akış
hızıyla beslemiş ve dört farklı dozda UVC ile iki nispi nem
düzeyinde (%55 ve %85) etkisizleştirilmesini incelemiştir.
D90 tek zincirli RNA ve DNA ve iki zincirli RNA ve DNA
virüsler için sırasıyla 3,39-4,23 J/m2, 4,44-4,94 J/m2, 6,628,63 J/m2 ve 9,10-11,96 J/m2 olarak belirlenmiştir. COVID19 (SARS CoV-2) virüsünün tek zincirli RNA grubunda
olduğu düşünülürse belirlenen değerler içinde en düşük
etkisizleştirme enerjisine ihtiyaç duyan yapıda olduğu
görülmektedir. Dozun %99 etkisizleştirme için yaklaşık iki
katına çıkarılması gerekmiştir. Tek-zincirli RNA virus için
etkisizleştirme sabiti 0,64-0,81 m2/J ile dört grup içinde
en hassas grup olduğunu göstermektedir. En dayanıklı
grup olan çift zincirli DNA virüsü için sabit 0,22-0,33 m2/J
aralığında belirlenmiştir. Yüksek nispi nem düzeyinde
2 Çevresel
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etkisizleştirme için düşük nispi nem düzeyine göre daha
fazla enerji gerekmektedir.
Walker ve Ko (2007) adenovirus ve koronavirüs etkisizleştirme deneyleri sonucunda adenovirüsün 26.1 J/m2
doz ile %67 giderildiğini, koronavirüsün ise 0,60 J/m2
doz ile %88 giderildiğini bildirmişlerdir. Bu durumda, bu
iki virus için etkisizleştirme sabiti değerleri 0,039 m2/J ve
0,377 m2/J olarak hesaplanmıştır. İki virus arasındaki UV254
karşıtı dayanıklıktaki farkın adenovirüsün çift zincirli DNA
yapısında, koronavirüsün ise tek zincirli RNA yapısında
olmasından kaynakladığı düşünülmektedir. Çalışma
sonuçlarının UVC ile etkisizleştirmenin SARS için makul
bir yöntem olduğu yorumu yapılmıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak nispi nem ile etkisizleştirme arasında
herhangi bir ilişki görülmemiştir.
McDevitt vd. (2011) influenza A virüsüne (H1N1) üç nispi
nem düzeyinde (% 25, 50, 80) 4 J/m2’den 15 J/m2’ye 6
farklı doz uygulayarak k değerlerini belirlemiştir. Kullanılan odacığın hacmi 7,5 litre olup 6 adet 36 W UVC lamba
kullanmışlardır. Uyguladıkları dozu ölçmemiş, ışınlama
şiddetini oda hacmini hava debisine bölerek buldukları
maruziyet süresi ile çarparak hesaplamışlardır. Aerosoller
virus içeren bir buffer çözeltisinden elde edilmiştir. Böylece odada 5,62×103 FFU/L (litrede fluorescent focus units)
derişim düzeyine ulaşılmış karşılaşılan en düşük etkisizleştirme oranı %98 olarak bildirilmiştir. Birinci derece azalma
modeline uygun veriler elde edilmiş, virüsün etkisizleştirme sabiti değeri %25, 50 ve 80 nispi nem düzeylerinde
sırasıyla 0,29, 0,27 ve 0,22 m2/J olarak hesaplanmıştır.
Lin vd. (2017) bir kenarı 1,8 m olan kübik bir odada
virüsleri temsil eden RNA (Φ6) bakteriofaj2 aerosollerinin
etkisizleştirilmesi için atımlı (pulse) zenon lamba (pulse
frekansı 100 Hz, pulse genişliği 100 µs) kullanmışlardır.
Elde edilen ışınlama önemli bir UVC komponenti olan
atımlı beyaz ışık olarak tarif edilmiştir; ancak, 200 nm’den
(UVC) 892 nm’ye (kızılötesi) ışın yayımı söz konusudur. İki
aşamalı bir etkisizleştirme söz konusudur; ilk aşamada UVC
ile gerçekleştiği düşünülen hızlı azalmayı (14 J/m2 eklenik
doz, 0,24 m2/J etkisizleştirme sabiti, ~%95 etkisizleştirme)
yavaş azalma (43 J/m2 eklenik doz, hassasiyet sabiti 0,02
m2/J, ~%97 etkisizleştirme) takip etmiştir. Lambanın ürettiği ozon sonucu deney odasında oluşan derişimi düşüktür
(<0,08 ppb).
Lai vd. (2018) 2,3×2,3×2,3 m test odasına yerleştirdikleri
bir tuvalet klozetinde sifonun çekilmesi sonucu oluşan
aerosollerle patojen mikroorganizmalara tuvaleti kullanan kişinin solunum yoluyla maruz kalma durumunu ve
bunu kontrol etmek için klozetin içine yerleştirilen UVC ile
etkisizleştirme çalışmıştır. UVC’ye insan maruziyeti de söz

viroloji çalışmalarında viral patojenler için gösterge olarak kullanılan bakterileri enfekte edip konak olarak kullanan virüsler.
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konusu olabileceği için 5 W ve 10 W iki lamba denemişlerdir. Elde edilen ışık şiddeti bir radyometre kullanılarak
ölçülmüş, cihaz aynı zamanda oluşan dozu da kullanıcı
için 70 cm ve 140 cm mesafede hesaplayarak bildirmiştir.
Ancak, kullandıkları mikroorganizmalar bakteriler olup
elde ettikleri 180 µW/cm2 (5 W lamba ile) ve 360 µW/cm2
(10 W lamba ile) düzeyler ile ortalaması %76, %83 ve E.Coli
için %98 giderim elde etmişlerdir.
Welch vd. (2018) ozon üretme dezavantajına karşılık 207222 nm uzak UVC ışınlarının insan derisinin canlı olmayan
dış tabakasından ileri nüfuz edemiyor olmasını esas alarak
H1N1 influenza virüsünü aerosolize ederek 222 nm’de 20
J/m2 doz uygulayarak % 95 etkisizleştirme sağladıklarını
ve halka açık iç ortamlarda güvenle uygulanabileceğini
bildirmişlerdir. Hesapladıkları etkisizleştirme sabiti (k)
değeri 0,18 m2/J olup McDevitt vd. (2011) tarafından bildirilen %50 RH, UV254 k=0,27 m2/J değerine göre düşük
kalmaktadır. Bu durumda %95 etkisizleştirme için gerekli
doz (D95) 16 J/m2 olarak belirlenmiştir.

Havalandırma Sistemi Çalışmaları
Menzies vd. (2003) üç ofis binasının havalandırma sisteminde 450 mW/cm2 net çıkışı olan UVC lambaları arkalarında yansıtıcı yüzeyler ile birlikte soğutma serpantinlerine
bakacak şekilde konumlandırıp yerleştirmişlerdir. Sistem
yüzeylerinden, havasından ve ofis iç havasından örnekleme
yoluyla bakteri ve mantar ve endotoksin düzeylerini belirlemişlerdir. UVMI ile yüzeylerde mikroorganizma %67-100
aralığında, ortalama %99 elde edilirken ofislere sağlanan
hava ve ofis iç havasındaki derişimlerde anlamlı bir azalma
görülmemiştir. Bununla birlikte, UVMI ile ofis çalışanlarının
iş ile ilgili, solunum yolları ve mukozal semptomlarında %60
ile %80 arasında değişen azalma bildirilmiştir.
Kalifornia K-12 okullarının mevcut çatı ve duvar üniteli havalandırma sistemlerinin soğutma serpantinlerine UVC uygulaması ile serpantin yüzeyleri bakteri-mantar derişimlerinde
%65-100 azalma sağlanmıştır (PIER, 2007). Ancak, projenin
yüzeylerde mikroorganizma üremesini engellemek suretiyle
sistem hava akışında iyileşme sağlayıp enerji tasarrufu
sağlanması hedefi için, akışta elde edilen iyileşmenin %1-2
düzeyinde kalması sebebiyle istenen düzeye ulaşılamadığı
bildirilmiştir. Retrofit uygulamaların cihazlarda lambaları
doğru bir şekilde yerleştirmek için yeterli alan bulunamaması
sonucu gerekenden farklı uygulamalar yapılmış olması sebebiyle olabileceği yorumunu yapmışlardır.
Ryan vd. (2011) bir yenidoğan yoğun bakım biriminin
havalandırma sistemine daha önce ABD’de 35 hastaneye
kurulmuş olan bir UVMI sistemin kurulduğunu ve soğutma
serpantinlerinden alınan örneklerde 3 gün sonra 3-log

azalma görüldüğünü, 6 hafta sonra serpantin yüzeylerinde
görünür kontaminasyon kalmadığını ve 6 ay sonra ölçüm
yöntemi tespit sınırının altına düştüğünü bildirmişlerdir.
Buna bağlı olarak, yoğun bakım ünitesi içindeki yüzeylerdeki kontaminasyonun 4 ay içinde tespit sınırının altına
düştüğünü ve hasta solunum yolu salgı örneklerinde mikroorganizma yükünün azaldığını ve dolayısıyla yüksek risk
grubundaki hastalarda UVMI öncesi %74 olan entübasyon
ventilator kaynaklı zatürre oranının 6 ay içinde %55’e, 18
ay içinde ise %44’e düştüğünü ve antibiyotik kullanımının
azaldığını bildirmişlerdir.

Literatür Derleme Çalışmalarında Bildirilen Etkisizleştirme Sabiti Değerleri
Kowalski vd. (2000) Jensen’den (1964) derleyerek havada
virüsler için listelediği değerler adenovirus, vaccinia,
coxsackivirus ve influenza A için sırasıyla 0,055; 0,152;
0,111 ve 0,119 m2/J’dür. Kowalski vd. (2020) Research
Gate’de yayınladıkları bir teknik raporda korona virüsler
için literatürde yayınlanmış D90 doz ve hassasiyet sabiti
(k) değerlerini bir tablo halinde sunmuşlardır. Bu tabloya
göre %90 etkisizleştirme sağlamak için gerekli doz 7 J/m2
ile 241 J/m2 arasında değişkenlik gösterirken, karşı gelen
k değerleri 0,3512 ile 0,00955 m2/J arasında yer almıştır.
İki parametrenin ortalama değerleri 67 J/m2 ve 0,03433
m2/J olarak yer almıştır. Bu verilerden UVMI karşısında en
dayanıklı virüslerin SARS Koronavirüs ve en dayanıksızlarının da koronavirius ve Berne virus (Coronaviridae) olarak
listelendiği görülmektedir.
7.2. Öneriler
Literatür özetinde sunulan çalışmalarda çeşitli mikroroganizmalar için elde edilen UV dozu ve etkisizleştirme sabiti
değerleri Tablo 1’de listelenmiştir. Etkisizleştirme sabiti
için ortalama, ortanca (medyan) ve 5. yüzdelik değerleri
(1) sadece koronavirüs ve onu temsil eden mikroorganizmalar için bildirilen değerler esas alınıp, (2) tüm virüsler
esas alınıp ve (3) tablodaki tüm mikroorganizmalar esas
alınıp hesaplanmıştır. Her üç grup için de ortanca ile
ortalama değerler karşılaştırıldığında aradaki farkların
önemli boyutta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, dağılımın merkezini gösteren istatistik olarak ortalamanın
değil ortancanın alınması önerilmektedir. Bu durumda, en
küçük ortanca değer olan 0,081 m2/J kullanılması, 5. yüzdelik için de 0,013 m2/J kullanılması önerilebilir. Ortanca
ile 5. yüzdelik değerleri arasındaki farkın önemli boyutta
olduğu göz önüne alındığında seçilecek lambanın, sağlaması gereken ışınım şiddeti ve maruziyet süresinin epey
fark edeceği açıktır. Değerlerdeki değişkenlik düşünüldüğünde, muhafazakar yaklaşımla genel önerimiz 5. yüzdelik
değeri olan 0,013 m2/J olacaktır.
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Tablo 1. Literatürde çeşitli mikroorganizmalar için bildirilen UV dozu ve hassasiyet sabiti değerleri
Çalışma Tipi

Deney odası, UVC

Mikroorganizma

Doz (J/m2)

E.coli (bakteri)
B.subtulis (bakteri)
Maya
P.citrinum sporları (mantar)

D90
5,25-7,11
45,85-59,12
46,53-63,24
1519-2490

D99
10,17-23,56
159.5-193,5
129,2-175,0
479,9-894,2

Virüs
ssRNA
ssDNA
dsRNA
dsDNA

D90
3,39-4,23
4,44-4,94
6,62-8,63
9,10-12,0

D99
8,03-9,09
9,74-10,3
13,9-17,7
19,1-20,1

Adenovirüs
Koronavirüs

D67 26,1
D88 0,60

İnfluenza A (H1N1)

Deney odası, Uzak UVC

k, Etkisizleştirme
Sabiti (m2/J)

Referans

0,320-0,540
0,039-0,050
0,036-0,050
0,009-0,015

Lin ve Li (2002)

0,64-0,81
0,53-0,71
0,31-0,43
0,22-0,33

Tseng ve Li (2005)

0,039
0,377

Walker ve Ko (2007)

0,22-0,29

McDevitt vd. (2011)

RNA (Φ6) bakteriofaj

D95 14,0

0,24

Lin vd. (2017)

İnfluenza A (H1N1)

D95 16,0

0,18

Welch vd. (2018)

Adenovirüs

0,055

Vaccinia virus

0,152

Coxsackivirus

0,111

İnfluenza A

0,119

Coronaviridae

D90
7

0,321

Murine Coronavirüs

15

0,154

Murine Coronavirüs

29

0,079

Murine Coronavirüs

103

0,022

Canine Coronavirüs

29

0,079

SARS Coronavirüs CoV-P9

40

0,058

SARS Coronavirüs Hanoi

134

0,017

SARS Coronavirüs Urbani

241

0,009

Kowalski vd. (2000);
Jensen (1964)

Derleme

Kowalski vd. (2020)

Coronavirüs/ssRNA/RNA bakteriofaj

İstatistik

Virüsler

Genel

Ortalama

0,197

Ortanca

0,081

5. yüzdelik

0,013

Ortalama

0,218

Ortanca

0,152

5. yüzdelik

0,017

Ortalama

0,210

Ortanca
5. yüzdelik
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0,015
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Temiz Odaların Tarihi
Bu makale ASHRAE dergisinde Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Telif hakları ASHRAE'ye aittir.
ASHRAE’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya
elektronik ortamda ya da dergide yayınlanamaz.
ASHRAE dergisi hakkında daha fazla bilgi için
www.ashrae.org u ziyaret ediniz.

Philip Naughton, Ashrae Üyesi

Temiz odalar, partikül konsantrasyonunun ve çevre koşullarının belirlenen sınırlar içinde kontrol edildiği alanlardır.
Partikül konsantrasyon limitleri genellikle bir alanda gerçekleşen prosesin gerekliliklerine göre, insanlardan, proseslerden ve ekipmanlardan kirleticileri giderecek şekilde
ayarlanmaktadır. Günümüzde temiz oda uygulamaları
hastanelerde ve hassas imalattaki ilk günlerinden itibaren
aşağıdakileri içerecek şekilde artmıştır:1
• İlaç/Biyoteknoloji. Farmasötik, biyolojik ve tıbbi ürünlerin hazırlanmaları, ürünün sterilizasyonunu etkileyebilecek canlı ve cansız partikülleri kontrol etmek için temiz
alanlar gerektirir.
• Mikroelektronik/Yarı iletkenler. Yarı iletkenlerdeki özellik
boyutları birçok molekülden daha küçüktür ve bu temiz
odalardaki partikül konsantrasyonunun kontrolü temiz
oda teknolojilerinin sınırlarını zorlamaktadır.
• Düz Panel Ekran: düz panel ekran (FPD-flat panel
display) fabrikaları, 2,000,000 ft2‘den (200,000 m2) daha
büyük bazı temiz oda alanları ile dünyadaki en büyük
temiz odalarına sahiptir. Yeni FPD fabrikaları, partikülleri
ve kimyasal konsantrasyonları kontrol edebilmektedir.
• Uzay. Temiz odalar ilk olarak jiroskoplar, hassas bilyalı
rulmanlar, uydular ve havacılık elektroniği üretimi ve

montajı adına havacılık uygulamaları için geliştirilmiştir.
Hastaneler. Ameliyat sırasında enfeksiyonu kontrol
etmek, birçok erken kontaminasyon kontrol teknikleri
için itici güç olmuştur.
• Diğer Uygulamalar. Temiz odalar aseptik gıda işleme
ve paketleme, mikroelektronik ve nanoteknoloji uygulamaları, tıbbi cihaz imalatı, otomotiv boya kabinleri,
kristaller, lazer/optik endüstrileri ve ileri malzeme
araştırmalarında da kullanılmaktadır.

•

Temiz alanların tasarımı, partikül konsantrasyonlarının
geleneksel kontrolünden çok daha fazlasını kapsamaktadır.
Temiz alandaki bir işlem için diğer çevresel parametrelerin
kontrol edilmesi de gerekebilir. Ek faktörler arasında hava
sıcaklığı ve nem; elektrostatik boşalma (ESD); moleküler ve
gaz kontaminasyonu; hava akımı modelleri; hava basınçlandırma; ses ve titreşim sayılabilir.
İyi bir temiz oda tasarımının amacı, güvenilirlik, üretim,
kurulum ve işletme maliyetleri açısından gerekli seviyeleri
temin ederken, etkili kirlilik kontrolünü sağlamaktır. Temiz
odalar, partiküllerin, sıcaklıkların, nemin, hava basıncının,
hava akış modellerinin, hava hareketinin, titreşimin, sesin,
küçük canlı organizmaların ve aydınlatmanın kontrol

Philip Naughton Applied Materials Inc.’te kıdemli mühendis ve enerji yöneticisidir. ASHRAE TC 9.11 Temiz Alanlar komitesinin eski
başkanıdır ve mevcut Temiz Odalar için Enerji Verimliliği TC 9.11 alt komitesinin ve ASHRAE liaison to U.S. TAG for ISO 14644 Temiz odalar
ve ilgili kontrol edilen ortamlar komitelerinin başkanıdır. Temiz odalarla ilgili diğer komiteler ve endüstriyel aktivitelere de katılmaktadır.
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edildiği özel yapılı kapalı alanlardır (ASHRAE, 2018).1 Temiz
odalar, üretim prosesindeki kirliliği kontrol etmek için ileri
üretimde ve enfeksiyon yayılmasını kontrol etmenin çok
önemli olduğu tıbbi müdahalelerde kullanılmaktadır.

Neuber tipi ameliyat odaları birçok yerde benimsenmiştir.4
Bu ilk yenilikler, hassas üretim işlemlerinde kirlilik kontrolü
ile yakından ilgilenen üreticilere de rehber olmuştur.
Hassas Üretim ve Kirlilik Kontrolü

Kontaminasyon ve Kontaminasyon Kontrolü
Kontaminasyon, bir malzemeyi, canlı vücudunu, doğal
ortamı, çalışma ortamını, bir ürünü vb. kirleten, hastalık
yayan, elverişsiz hale getiren ya da kalitesiz hale getiren
yabancı madde ya da diğer birtakım istenmeyen maddedir.
Kontaminasyon bakteri, mikrop ya da virüsler gibi canlı
veya metal, organik ya da inorganik bileşikler, pislik ya da
toz halindeki cansız partiküller halinde olabilir. Havadaki
kontaminasyon da gaz veya moleküler kontaminasyon
olabilir. Kontaminasyon bir ortama insanlar, malzemeler ile
ekipmanlar ve/veya alanın dışında bulunan havadaki kirleticilerden gelebilir. Bir hacimdeki kontaminasyon kontrolü
iki ana yolla gerçekleştirilir: hacme giren kontaminasyonun
önlenmesi ve bir kişi, ürün ya da malzemeden kaynaklı
oluşan kontaminasyonun önlenmesi. İnsanlar, ekipmanlar
ve malzemeler hacme girmelerinden önce temizlenebilir.
Uygun filtreleme ve pozitif basınç uygulanması havadaki
kontaminasyonu azaltabilir.
Hastaneler
Hastaneler, hastaların bulunduğu yerlerdeki havayı kontrol
etmek için çalışılan hacimlerin başında gelir. Hastane alanlarının havalandırmasının kontrolü ilk olarak birinci yüzyıl
Roma askeri hastanelerinde görülmüştür. Yüzyıllar sonra
hastaneler iyi ısıtılan ve havalandırılan büyük, açık alanlar
haline gelmiştir. Florence Nightingale, hastane odalarının
titizlikle temizlenmesi, iyi bir şekilde havalandırılması
üzerine yaptırımlar uygulayarak yaralı askerlerin ölüm
oranlarında önemli gelişmeler kaydetmiştir.2
Louis Pasteur, hastalıkların sebepleri ve önlenmesindeki
girişimleri ile hatırlanmaktadır. Onun tıbbi keşifleri,
mikrobik hastalıklar teorisine ve klinik tıptaki uygulamalarına doğrudan katkı sağlamıştır. Pasteur kontaminasyon
olmadan mikroorganizmaların üreyemeyeceğini gösteren
deneyler gerçekleştirmiştir. O, steril ve kapalı cam balonlarda hiçbir oluşumun gözlenmediğini, steril ama açık
cam balonlarda ise mikroorganizmaların büyüyebildiğini
ispatlamıştır.3
Ameliyat esnasında enfeksiyon kontrolü kirlilik kontrolünde önemli bir etmen olmuştur. İngiliz cerrah ve dezenfektan kullanımında öncü olan, antiseptik ameliyatların
savunucusu Joseph Lister; Amerikan cerrah William Keen
ve ameliyat odalarının temizlenmesi ile ilgili çalışmaları; ve
1883’te, gözeneksiz yüzeylere, cam ve metal eşyalar ile iç
ortam sterilizasyon cihazına sahip bir “temizlenebilir” ameliyat odası tasarlayan Alman Gustav Neuber ilk öncülerdir.

Çoğu üretici, ürettikleri ürünlerden partikülleri uzak
tutmaları gerektiğini anlamıştır. Artırılmış temizlik açık bir
çözümdü, ancak partiküllerin alana girmesinin engellenmesi daha çok zorluk çıkarmaktaydı. Üretim prosesindeki
kirlilik kusurlu ve uygun olmayan ürünlere sebep olmaktadır. Saat yapımı ve rulman üretimi gibi hassas üretim
işlemleri, kirlilik kontrol teknikleri ile temiz malzemelere
ve temiz iş istasyonlarına olan ihtiyacın ilk benimsendiği
işlemlerdir.
1800’lerin sonlarında Aaron Dennison ve Edward Howard,
saat fabrikalarını, asfaltsız yollarındaki trafiğin hassas saat
parçaları için felaket olduğu Roxbury/Boston’un merkezinden, yoğun tozdan kaçınmak için Waltham’a taşımışlardır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında daha hassas askeri parçalara
olan ihtiyaç temiz üretim ortamlarına olan talebi artırmıştır.
Hassas rulmanlar, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında,
jiroskoplarda ve bomba üretim alanlarında kullanılmıştır.4
Savaştan sonra Amerikan ordusu modern uçakları, ileri
kılavuz sistemleri ve minyatür parçalarla geliştirmeye
devam etmiştir. 1947 ilk transistörün bulunmasına ve
1950’lerin ortalarında The New York Times’ın yeni uçak performansının temeli olarak ‘şeyleri küçük yapma işi’ hakkındaki konuşmasına şahit olmuştur. İki yıl sonra Time dergisi,
minyatürleştirmenin işletmelerin büyümesinde büyük bir
rol oynadığına dikkat çekerken; ordunun ihtiyaçlarının bu
trendi tetiklediğini bildirerek, ‘minyatürleştirmenin ileride
Amerikalı sivillerin yaşamına yayılacağını’ öngörmüştür.
Cep radyoları, küçük işitme cihazları ve diğer elektronik
cihazlar çoktan küçülmüştür; tıpkı gelecekte ‘büyük elektronik beyinler’in olacağı gibi.
İlk Temiz Odalar
Ameliyathanelere benzer şekilde, üreticiler, kontaminasyonu
kontrol edebildikleri özel bir odaya ihtiyaç duymuşlardır.
Sürekli temizlik etkili olsa da çok üretken değildi. Hassas
askeri ürünler üreten üreticiler “ultra temiz” odaların ve
“beyaz odaların” (ya da temiz odaların) tasarımlarını talep
etmeye başlamışlardır. Bazıları Western Electrics’in 1995’te
inşa edilen “tozsuz” odasının ilk üretim temiz odası olduğunu
iddia etmektedir.5 Western Electrics’in bu odası %99.95 filtreler (77. sayfada bulunan HEPA Filtrelerin Tarihi bilgi kutusuna
bakınız) ve pozitif basınçlandırma kullanılarak tasarlanmıştır.
Diğerleri ise Pensilvanya’daki Olmsted Hava Kuvvetleri
Üssü’nün ya da Amerikan Donanması’nın San Diego’da
bulunan Kuzey Yarımada Donanma Hava İstasyonu’nun ilk
kurulumlara ev sahipliği ettiğini savunmuşlardır.6
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Fikirlerin Bütünleşmesi
Kontaminasyon kontrolündeki gelişmeler 20. yüzyıl
boyunca üretim işlemlerinde gerçekleşmeye devam
ederken, tıp alanında da yeni kontaminasyon kontrol
yöntemleri denenmekteydi.
20. yüzyılın ilk yarısında mekanik havalandırmanın faydaları üzerine çokça araştırmalar yürütülmüştür. Havayolu
enfeksiyonu alanındaki bir diğer önemli adım, mekanik
havalandırma ile birlikte ultraviyole lambaların kullanılmasıdır. Deryl Hart, ultraviyole ışının ameliyathanelerdeki
uçucu bakterileri azalttığını bulmuştur.7 UV ışınlarının
kullanımı direkt olarak havalandırma sisteminin bir parçası
olmasa da havanın yeterli miktarda karışımını sağlamak
için havalandırma sistemine entegre edilmiştir. İklimlendirmeyi ultraviyole lambalarla birlikte kullanan Toronto’daki
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir ameliyathane 1936’da
inşa edilmiştir. Bu tasarım, hava değişimi ve UV ışınlarının,
mahaldeki bakterilerin yok edilmesi üzerindeki etkinliğinin
test edilmesine imkan tanımıştır. Hava beslemesi cereyanı
(hava akımı) hissettirmeyecek kadar yavaş olmakla beraber
saatte 480 hava değişimi üretmeye yeterliydi. Sonuçlar
havadaki kontaminasyonun önemli ölçüde azaldığını
göstermiştir.7
Diğer çalışmalar, kılavuzlar ve yönetmelikler havalandırmayı ve beraberinde hastalık bulaşması, yüksek ateş terapisi, hasta konforu ve cereyan hissi, CO2 konsantrasyonları,
nem vb. üzerindeki etkilerini kapsamıştır. Cerrahide anestezi gazı kullanımı yaygındı; öyle ki, iklimlendirme mühendisleri ve tıp profesyonelleri, anestezi gazlarının patlayıcı
doğasından dolayı ameliyathanelerde hava kontrolü ile
ilgileniyorlardı. Hastanelerde hava değişim miktarlarının
önerildiği ilk yayınlardan birisi 1938 yılında yayınlanan
ASHVE Kılavuzu’nda yayınlanmıştır: “Patlayıcı karışımların
birikiminin önlenmesi ve anestetik konsantrasyonunun
cerrahı ve personelini etkilenmeyeceği psikolojik eşiğin
altına düşürülmesi için bolca havalandırma, yani saatlik 6
ila 12 hava değişimi gerekmektedir.”8,9

çalışan Dr. Charnley ve iklimlendirme mühendisi James
Howarth, steril hava beslemesi ve yerdeğiştirme havalandırması (displacement ventilation) kullanarak ilk tek yönlü
hava akış odalarından birini inşa etmiştir.11,4
Modern Temiz Odaların Başlangıcı
Temiz odanın tarihinde dönüm noktası olan olay, ilk
“laminer akış” ya da gerçek tek yönlü havalandırma konseptini 1960-1961 yıllarında, New Mexico eyaletindeki
Albuquerque’de bulunan Sandia Laboratuvarları’nda
doktora dereceli fizikçi Willis Whitfield tarafından, ABD
Atom Enerjisi Kurumu’yla (AEC) birlikte çalışırken bulmasıdır.5 1959’da Whitfield ve ekibi temiz odaların neden
temiz kalamadığını araştırmaktaydı. Sorun, önceki temiz
odalarda istenen temizlik seviyeleri elde edilebilirken,
personel tarafından sürekli olarak temizlenmediği zaman
temiz kalmamasıydı. Bu problem hala en iyi temiz odalardan bazılarında mevcuttu ve çeker ocaklar her feet küp için
0.5 mikron ve daha büyük 100,000 adet partikülden daha
iyi bir ortalamaya sahip değildi. Odak noktası kirleticileri
dışarıda tutmaktı, odanın içindeki iş ya da personelden
açığa çıkanları uzaklaştırmak değildi.12
Üretilen yeni ürünler sürekli temizlik gerektiriyordu ve partikül üretimi, mahali temizleyenlerin imkanlarını aşıyordu.
Bu sorun mahalde üretilen partiküllerin temizlik personeli
tarafından uzaklaştırılana kadar mahalde kalmasıydı.
Önceki çalışmalar, insanları temizlemeye, insanlardan
gelen kontaminasyonu gelişmiş kıyafetlerle önlemeye,
çalışma yüzeylerini sürekli temizlemeye, yüzeyleri ve malzemeleri dezenfekte etmeye ve mahale temiz filtrelenmiş
hava sağlamaya odaklanmıştı. Whitfield’ın ekibinin temiz
hava sağlamaya ve mekanda üretilen parçacıkları uzaklaştırmaya devam eden bir yönteme ihtiyacı vardı. Whitfield
ve ekibin soruna yaklaşımı, konvansiyonel bir temiz odayla

1946’da, Robert Bourdillon ve Dr. Leonard Colebrook, yanık
ve yaraların mikrop kapmasına havadaki bakteri kontaminasyonunun sebep olabileceğini ve bunun önlenmesinde
iyi tasarlanmış havalandırma ekipmanlarının büyük bir rol
oynadığını göstermiştir. Ameliyathanelerin tasarlanması
üzerine ek bir çalışma, 1950’lerde basınçlı havalandırma
ve belirlenen giriş-çıkış şartları kullanımı üzerine yürütülmüştür.10
Mikrop kapma vakaları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlarından büyük ölçüde rahatsız olan kalça protezi cerrahı John
Charnley ameliyathane havalandırmasında yeni yöntemler
araştırmaya başlamıştır. 1946'da Bourdillon ve Colebrook
ve 1950'lerde Blowers and Crew'un çalışmaları üzerine

76

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2020

Şekil 1. 1936, UV lambaların olduğu ameliyathane. Hava girişi sol
üstte.7

karşılaştırıldığında “radikal bir tasarım” yaratmaktı. Konvansiyonel temiz oda problemleri üç genel kategoriye
ayrılmıştır:13,14

•

•

Whitfield’ın ekibi, mahal içindeki hava akışı hacmini ve
hava modellerini inceleyerek kendiliğinden temizlenme
ihtiyacına odaklanmıştır. Hava akışının kısmi bir çözüm
olacağı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, daha önceki bir
temiz oda tasarımında hava akışı arttırıldığında, kirlenme
seviyesinin yükseldiği biliniyordu. Bu kısmen yüzeyde tutunan partiküllerin havaya karışmasından ve kısmen de personel ve ekipmandan dökülen partiküllerin havaya dağılmasından kaynaklanmaktadır. Hava püskürtmesi kullanımı
da değerlendirilmiş, fakat partiküllerin oda içerisinde
hareket etmesi problemi de aynı şekilde devam etmiştir.
Dolayısıyla, besleme difüzörlerinde hava püskürtmesinden
kaçınmak istemişlerdir.15 Hava püskürtmesi probleminden
kaçınmaya çalışırken, ekip başlangıçta tavanı büyük bir
difüzör olarak kullanarak tek geçişli tek yönlü hava akışı
ile çalışan bir tasarımı göz önünde bulundurmuştur. Bu
çözüm havayı yavaşlatmıştır ve hava püskürtmesi etkisi
ve partikül saçılmasını azaltırken, çalışanlar tarafından
hissedilen hava akımını önlemiş ve daha sessiz bir ortam
sağlamıştır. Bu besleme tarafını çözmüştür – ancak hava
nasıl hacimden uzaklaştırılmalıdır?

•

Geleneksel temiz odaların, personel ve ekipman
tarafından odaya getirilen veya hava filtrasyon sistemi
tarafından yakalanmayan kontaminasyonu telafi etmek
için kendi kendini temizleme özelliği yoktu.
Geleneksel temiz odalardaki hava akışı modelleri
genellikle üniform değildir ve partikül maddeleri kritik
çalışma alanlarından uzaklaştıracak şekilde yönlendirmemektedir. Buna ek olarak, havadaki kontaminasyonu,
içeri girer girmez odadan uzaklaştıramayacaklardır.

Şekil 2. Willis Whitfield’ın “laminer akışlı” temiz oda tasarımı.13

Geleneksel bir temiz odadaki tüm personel oda kirliliğine büyük katkıda bulunduğundan, sağlam personel
kontrolleri gerekliydi.

İlk olarak Whitfield’in ekibi, duvarlarda zemine yakın
yerleştirilmiş çok sayıda dönüş menfezleri kullanmışlardır.
Bununla ilgili problem, daha büyük partiküllerin hala
zeminde kalacak olmasıdır. Perfore zemin kullanma
konsepti önerilmiş ve bir deneme çalışması yapılmıştır.
Zeminde kalan havanın varlığı, partiküllerin yerçekimi ile
doğal olarak yerleşmesine yardımcı olacak hava hareketini
sağlayacaktır. Zeminin hemen altına partikülleri yakalamak
ve mahale yeniden girişlerini önlemek için bir ön filtre
yerleştirilmiştir (Şekil 2). Sürekli hareket eden havanın
alanda çalışanları rahatsız edeceği konusundaki ilk kaygılar
gerçek hareket miktarı ile azalmıştır. Hava yaklaşık 1 mph
(1.6 km/h) hızla hareket etmiş, böylece yaklaşık dakikada
10 hava değişimi elde edilmiştir.
1961'in sonuna gelindiğinde ekip “laminar akışlı” bir temiz
oda inşa etti. Oda göreceli olarak küçüktü, 7 ft (2.1 m)
yüksekliğindeki bir tavanla sadece 6 ft x 10 ft (1.8 m x 3.0
m) alana sahipti (Şekil 3). İlk hali test edildikten sonra bir
“taşınabilir” versiyonu da yapılmış (Şekil 4), daha sonra
odanın demontesine imkan tanıyan, bütün parçaların 3
ft (0.9 m) genişlikteki bir kapıdan sığabildiği portatif bir
versiyonu da yapılmıştır.

Şekil 3. Willis Whitfield “laminer akışlı” temiz oda prototipindeyken.

Bu temiz oda, zamanın çağdaş temiz odalardan 1,000 kat,
çeker ocaklarından 100 kat daha temizdir. Büyük miktarlarda hava sirkülasyonu çalışma alanında bir “süpürme”
fonksiyonu sağlamıştır. Whitfield “oda neredeyse ‘kendi
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bu buluş ilaç ve mikroelektronik endüstrilerinde devrim
yaratmıştır.17 1962’nin sonunda 20’den fazla şirkete çeşitli
projelerde çeker ocak kurmaları ve temiz oda inşa etmeleri
için lisans verilmiştir.
Temiz Odalar İçin Şartnameler ve Standartlar

Şekil 4. Willis Whitfield’ın “sökülebilir” portatif temiz odası.13

Whitfield’ın laminar akışlı temiz oda patent başvurusunda
daha mürekkep kurumadan (Şekil 5), iklimlendirme
mühendisleri ve ekipman üreticilerine temiz odalar ve
temiz sistemler verilmesi talebi artmaktaydı. Satın alma
müdürleri, tedarik şartnamesinde temiz bir odanın ne
olduğunu anlamakta dahi zorlanıyorlardı. Çeşitli kuruluşlar ve şirketler tek tip bir şartname arayışındaydılar, ama
“şartname”yi nasıl tanımladınız? Çeşitli tedarikçilerden
temiz odalar temin ederken tekrarlanabilirlik ve maliyet denetimine ihtiyaç
bulunmaktaydı.

Temiz odaların satın alınmasına katkıda
bulunmak için, 1961'de ABD Hava
Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Teknik
Siparişi 00-25-203 Temiz Odaların
Tasarımı ve İşletilmesi için Standart
Fonksiyonel Kriterler’i yayımlamıştır.
Bunun, yaygın olarak kabul edilen ilk
temiz oda standartı olduğu varsayılır. TO
00-25-203 1’den 4’e kadar olacak şekilde
dört temiz oda seviyesi tanımladı.5
Hava Kuvvetleri, Whitfield’ın tasarımını
kullanılarak daha temiz odaların elde
edilebileceğini belirttiği “laminer akış”
temiz odası duyurulduğunda, ABD Hava
Kuvvetleri Teknik Siparişi 00-25-203'ü
Şekil 5. Willis Whitfield’ın Laboratuvar Notlarından Seçilmiş Bir Not ve Patent
güncelleme sürecindeydi. Kendi temiz
Başvurusu.12,16
oda standartlarını yayınlamak isteyen
devlet kurumları ve endüstrilerde daha
fazla heyecan vardı.20 1963'e kadar, bir
kendini’ temizliyor”16 demiştir. Whitfield 1962'de Chica- dizi temiz oda standartındaki eksikler belirgindi ve Nisan
go'daki Çevre Bilimleri Enstitüsü toplantısında, daha sonra 1963'te, New Mexico eyaletindeki Albuquerque’de bulunan
Sandia Laboratories ev sahipliğinde büyük bir temiz oda
“ultra temiz oda” olarak adlandırılacak tasarımla ilgili ilk
konferansı duyuruldu.
makalesini vermiştir (Şekil 5).
Sayın J. Gordon King başkanlığında bir çalışma grubu
oluşturuldu ve birlikte Temiz Oda ve Çalışma Ortamı
Laminar akışlı temiz odanın ve laminar akış ünitesinin
Gereklilikleri, Kontrollü Ortamlar adlı ilk federal standartı
başarısı askeri ürünler ve uzay ürünleri sağlayan diğer
oluşturdular. Bu standart ABD Genel Hizmetler İdaresi
kuruluşlara ve müteahhitlere hızla yayıldı. Popüler basın
(GSA)
tarafından yayımlanmış ve FED-STD-209 kodu
bile Whitfield’ı “Mr. Clean” olarak adlandırmakta gecik18
19
atanmıştır.19
1964 yılı boyunca “laminar akış” cihazlarının
medi. Sandia ultra temiz odayı görmek için can attı.
kullanımı hem dikey hem yatay çapraz akışlı temiz odaLaminar akışın mikrobiyolojik kontaminasyonu azaltma
lardaki değişikliklerle hızla yayıldı. Bu tasarım endüstride,
kabiliyeti, ameliyat prosedürleri esnasında temiz oda
tıpta,
NASA merkezlerinde, orduda hemen uygulanmış
kullanımı ile ilgilenen tıp doktoru Dr. Randy Lovelace
ve
Avrupa’da
bir miktar kullanım kaydedilmiştir. AEC
tarafından da çalışılmış ve NASA uzay programında temiz
Whitfield’ın “Ultra Temiz Oda”sının sahibi olmuş ve diğerodaların bulundurulmasını teklif etmiştir. RCA ve General
lerinin tasarımı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermiştir.
Motors Ltd. bu temiz odayı ilk benimseyenlerdendir ve
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Tablo 1. Temiz oda standartları tarihsel çizelgesi
1960’lar

1970’ler

1980’ler

1990’lar

2000’ler

2010’lar

Amerikan Hava Kuvvetleri
TO 00-25-203

Federal Standart 209B

Federal Standart 209C

Federal Standart 209E

ISO 14644-3

ISO 14644-1 (2015)

US-MIL-STD-1246

Avustralya AS 1386

Federal Standart 209D

ISO 14644-1 (1999)

ISO 14644-4

ISO 14644-2 (2015)

Federal Standart 209

İngiliz BS 5295

ISO 14644-2 (1999)

ISO 14644-5

ISO 14644-10

Federal Standart 209A

Japonya JIS B 9920

ISO 14644-6

ISO 14644-12

Fransa
AFNOR 44101

ISO 14644-7

ISO 14644-13

Almanya VDI 2083:3

ISO 14644-8

ISO 14644-14

Hollanda VCCN 1

ISO 14644-9

ISO 14644-15
ISO 14644-16
ISO 14644-17

Allentown’da bulunan Western Electric Ltd., 1964 yılının
sonuna kadar 900 adet “laminar akışlı” oda tesis ettiğini
bildirirken, RCA renkli CRT resimli tüpleri için 20,000 ft2’lik
(1859 m2) bir tesisi tamamlamıştır.21,22

ve Sınıf 10 olmak üzere iki temizlik sınıfı daha eklenerek
209C (1987) ile büyük bir revizyon yapılmıştır. 209C ara
sınıfların yorumlanmasına izin vermiş (örn., Sınıf 50), ancak
her bir temizlik sınıfı için belirlenen aralıkların dışında
kalan partikül konsantrasyonlarının ekstrapolasyonuna
izin vermemiştir. Daha tanımlı testler, numune alma gereklilikleri ve istatistiksel analizler ile birlikte 0.1 um'ye kadar
partikül boyutları da dahil edilmiştir. "Laminar akış" terimi
resmi olarak tek yönlü hava akışı ile değiştirilmiş ve laminer
olmayan akış tek yönlü olmayan ile değiştirilmiştir.

Çeşitli garantili uygulamalar için temiz oda standartlarına
olan güvendeki artış, temiz oda standartlarının değişiklik
ve güncellemeleri devam ettirmiştir. Diğerleri FED-STD209’a benzer şekilde kendi ulusal versiyonlarını oluştururken, birçok ülke FED-STD-209’u olduğu gibi benimsemiştir.
Bazıları sınıfların metrik sistemle uyumlu olması için küçük
değişiklikler yapmıştır. Dünya çapında kullanılmış olan
209 Federal Standardı birçok kez düzenlenmiştir (Tablo
1). 209, 209A ve 209B (1973 ve 1976 yılında düzenlenmiş
halleri) TO 00-25-203 ile aynı olan yalnızca dört temizlik
sınıfını tanımlamıştır. 0.5 μm’e kadar olan partikül büyüklükleri 209A ve B dökümanlarında dahil edilmiştir. Sınıf 1

FED-STD-209’da yapılan küçük bir değişiklik 209D (1988)
versiyonunda yayımlanırken, bir sonraki büyük revizyon
son ve bitmiş versiyon olan 209E’dir (1992). FED-STD-209E,
temiz oda sınıfları için bir metrik eşdeğerini, sınıfın belirlenmesi için örneklemede değişiklikleri, yeni temiz oda
sınıflarının (M Sınıfları) eklenmesini ve ölçülerin SI birimine

Tablo 2 . Temiz oda sınıflandırmaları.
ISO
STANDARDI

A.B.D.
209A, B

A.B.D.
209C

A.B.D.
209D

A.B.D.
209E

İNGİLİZ
BS 5295

AVUSTRALYA
AS 1386

FRANSA
AFNOR
X44101

ALMANYA
VDI.2083

JAPONYA
JACA

EU GGMP

ISO Sınıf 1

ISO
STANDARDI
ISO Sınıf 1

ISO Sınıf 2

-

0

ISO Sınıf 2

ISO Sınıf 3

1

1

M1.5

C

0.035

-

1

3

-

ISO Sınıf 3

ISO Sınıf 4

10

10

M2.5

D

0.35

-

2

4

-

ISO Sınıf 4

100

100

M3.5

E ya da F

3.5

4,000

3

5

A/B

ISO Sınıf 5

1,000

1,000

M4.5

G ya da H

35

-

4

6

-

ISO Sınıf 6

7

C

ISO Sınıf 7

D

ISO Sınıf 8

ISO Sınıf 5

100

ISO Sınıf 6
ISO Sınıf 7

10,000

10,000

10,000

M5.5

J

350

400,000

5

ISO Sınıf 8

100,000

100,000

100,000

M6.5

K

3,500

4,000,000

6

ISO Sınıf 9

ISO Sınıf 9
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Tablo 3. ISO 14644 temiz oda standartları
Bölüm 1

Hava temizliğinin partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılması

Bölüm 2

Temiz oda performansını partikül konsantrasyonuna göre hava temizliği açısından belgelemek için görüntüleme

Bölüm 3

Test yöntemleri

Bölüm 4

Tasarım, yapım ve devreye alma

Bölüm 5

İşlemler

Bölüm 7

Ayrılmış cihazlar (çeker ocaklar, gloveboxlar, izolatörler ve mini-environment cihazları)

Bölüm 8

Hava temizliğinin kimyasal konsantrasyona (ACC) göre sınıflandırılması

Bölüm 9

Yüzey temizliğinin partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılması

Bölüm 10

Yüzey temizliğinin kimyasal konsantrasyona göre sınıflandırılması

Bölüm 12

Hava temizliğinin nano boyutlu partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılması

Bölüm 13

Partikül ve kimyasal sınıflandırmalar açısından tanımlanan temizlik düzeylerine ulaşmak için yüzeylerin temizlenmesi

Bölüm 14

Ekipman kullanımına uygunluğun havadaki partikül konsantrasyonuna göre değerlendirilmesi

Bölüm 15

Ekipman ve malzemelerin kullanımına uygunluğun havadaki kimyasal konsantrasyona göre değerlendirilmesi

Bölüm 16

Temiz Odalarda Enerji Verimliliği ve Temiz Hava Cihazları

Bölüm 17

Partikül birikme hızı uygulamaları

dönüştürülmesini beraberinde getirmiştir.
FED-STD-209E’nin son versiyonları yayımlanırken, bir
grup uluslararası kirlilik kontrolü paydaşları bütün ulusal
standartların yerine uluslararası bir standart oluşturmak
için çalışmaya çoktan başlamışlardı. 1992’de Uluslararası
Standartlar Örgütü (ISO), uluslararası standartların uyumlu
hale getirilmesi amacıyla ISO/TC 209 Teknik Komitesi'ni
kurdu. ISO 14644 Bölüm 1 ve 2 1999'da yayınlanmış ve o
zamandan beri başka bölümler de yayımlanmıştır. 14644
iki adet daha temiz ve bir adet daha az temiz sınıfları (Tablo
2) tanıtmıştır. ISO/TC 209, 14644 dokümanlarının (Tablo 3)
güncelleme ve düzenlemelerini sağlamaya ve kılavuzluk
etmeye devam etmektedir.
Uygulamaları ve Temiz Oda Teknolojisi
Temiz oda uygulamaları, NASA’nın uzay programı, tran-

Şekil 6. Yarı iletken üretimi için çok katlı temiz oda.26 Courtesy
M+W Grup
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sistör ve entegre devre üretimi, ilaç üretimi ve hastaneler
dahil olmak üzere, 1960’lar ve 1970’lerde diğer endüstrilere de hızlı bir şekilde yayılmıştır. Dr. Randy Lovelace ve
Albuquerque’de bulunan Bataan Hastanesi 1966’da ilk
“laminar akışlı” ameliyathanesini faaliyete geçirmiştir. Yine
1966’da Dr. E.O. Goodrich, M.D. (St. Santa Fe’de bulunan
Vincent Hastanesi, N.M.) bir “laminar akışlı” ameliyat masası
modülü kullanarak çalışmalarına başlamıştır. 1967’de M.D.
Anderson’ın kemoterapi tedavi merkezi temiz odaları
kullanarak deneyler yapmaya başlamıştır. 1972’de 300’den
fazla “laminar akış” sistemi hastanelerde kullanılmaktaydı.
Katı aseptik kontrol gerektiren yanık üniteleri, protez
ameliyatları ve diğer ameliyatların hepsi laminar akış
teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Yatay tek yönlü hava
besleme sistemi yerleştirilmiş simüle edilen bir ameliyathanede çeşitli kritik bölgelerdeki hava paterni ve havadaki
kontaminasyon seviyeleri hakkında bir çalışma 1969’da
yayınlanmıştır.23 Medikal cihaz üreticiler ve hatta yiyecek
paketleme tesisleri bile temiz odayı kendi ihtiyaçlarına
uyarlıyorlardı.
Whitfield’ın atılımı, elektronik tasarım ve üretimde
entegre devrelerin tanınmasıyla aynı zamana denk
gelmiştir. Texas Instruments’daki (1958) Jack Kilby’nin,
Fairchild Semiconductor’deki Robert Noyce ve Jean
Hoerni ile Sprague Electric Company’deki Kurt Lehovec’in
yaptığı büyük buluşlarla birlikte, ilk fonksiyonel yarı
iletken entegre devre 1960 yılında ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta, bu entegre cihazların karakteristik büyüklükleri 200μm’ydi, fakat 80’lere girmeden 1971’de 10μm ve
1μm’den daha küçük boyutlar halindeydiler. Yeni ve daha
kompleks entegre devrelerin hızlı gelişiminin yarı iletken

endüstrisinde, temiz oda Sınıf 1 şartlarını sağlayabilen çok
katlı düşey tek yönlü temiz odalar dahil olmak üzere, temiz
oda tasarımlarında birçok yeni gelişmeye öncülük etmesi
kaçınılmazdı (Tablo 2).
1970’ler aynı zamanda önemli iyi üretim uygulamaları (GMP) belgelerinin yayımlanmasını görmüştür.
Medikal cihazlar ve ilaçlar için GMP’ler (21 CFR
210. ve 211. Bölüm) 1978’de son halini almıştır.
Bunlar bütün ürünlerin güvenilirliğini ve etkinliğini
sağlamakta yardımcı olmaya yönelikti ve temiz odalar
ile FED-STD-209A ve daha sonraki değişikliklerle temiz
oda standartlarını referans vermişlerdi. Cihazlar için GMP
gereklilikleri, tesislerde kullanılan bütün yöntemleri ve
biten bütün insan kullanımına yönelik medikal cihazlarının
tasarımında, üretiminde, paketlenmesinde, markalanmasında, depolanmasında, kurulmasında ve servis
edilmesinde kullanılan bütün denetimleri yönlendirmeye
yöneliktir. 24,25

Temiz Oda Teknolojisi
Temiz oda HVAC tasarımları Whitfield’ın ilk “laminar
akışlı” temiz odasından beri değişiklikler göstermiş,
fakat genel olarak kendini temizleyen temiz odalar
fikri aynı kalmıştır. Tek yönlü temiz odalar hala düşey
ya da yatay yönlü hava hareketine dayanmaktadır.
Yarı iletkenler ve mikroelektronik gibi endüstriler,
karmaşık süreç gereksinimlerini karşılamak için çok
katlı düşey tek yönlü temiz odalarını (Şekil 6) oluşturmuşlardır. Temiz oda uygulamalarının yaygınlaşması,
temiz odaların ve temiz oda bileşenlerinin tasarım
ve üretimine odaklanan endüstrilerin yaratılmasını
teşvik etmiştir. Özel firmalar, uygulama sahibinin
ihtiyaçlarını karşılayan temiz oda duvarları, zeminler,
kapılar ve pencerelerin geliştirilmesine odaklanmıştır.
Tasarımlar, tek yönlü hava akışı kullananlara ve tek
yönlü olmayan hava akışının bile yeterli olacağı daha
az temiz alanlara ihtiyaç duyanlara harcanmıştır. Tek
yönlü olmayan hava akışının bir varyantı da karışık
hava akışı terimi kullanılarak üretilmiştir (Şekil 7).26
Yeni temiz oda endüstrisi olgunlaştıkça,
küçük güç fanlarını gelişmiş HEPA ve ULPA
filtreleri ile tek bir üründe birleştiren fan
filtre üniteleri dahil birçok yeni ürün pazarlanmaktaydı ve “anahtar teslim” temiz oda
şirketleri tüm önemli uygulama kullanıcılarına eksiksiz hizmetler sunmaktaydı.

Temiz odalardaki daha yenilikçi değişikliklerden bazıları, bariyerleri (sınırlayıcı erişim
bariyeri sistemi, RABS) ve mini ortamları
kullanan izolasyon teknolojisinin geliştirilmesiydi*. Temiz oda işletmecileri, temiz
oda alanının pahalı olduğunu ve partikül
konsantrasyonunun kontrolüne ihtiyaç
duyan alanların en aza indirilmesinin, operasyonlarının toplam sermaye maliyetini
azaltabileceğini anlamışlardır. İlaç tesisleri,
steril olan ve steril olmayan tasarımlarla
birlikte sterilizasyon gerekliliklerine göre
mahalleri izole etmeye başlamışlardı.
Bariyer teknoloji sistemleri belirli bir
uygulamaya uyacak şekilde tasarlanmalı ve
proses ihtiyaçlarını karşılamak için gereken
görevlere izin verecek şekilde son derece
özelleştirilebilir olmalıdır. Uygulamalar
ürüne, proses ekipmanlarına ve üretim
hacmine göre büyük ölçüde değişiklik
göstermektedir. Bariyer teknolojisi sistemleri, steril bir iç ortam muhafaza ederken
operatörün yüksek potens ve sitotoksik
Şekil 7. (a) Tek Yönlü (Unidirectional) Akış; (b) Tek Yönlü Olmayan (Nonunidirectional) bileşiklerden korunmasını gerektiren
Akış; (c) Karışık Akış;26 (d) Çapraz Laminer Akış; (e) Kombine Akışlı Laminer Akış; (d-e) uygulamalar için de tasarlanabilir (ASHRAE,
1967 ASHRAE El Kitabı’ndan
2018)1.

MAKALE
Mini ortamların kullanımı artık yarı iletkenlerde, düz panel
ekranlarda, disk sürücülerinde ve diğer mikroelektronik
uygulamalarda yaygındır.
ASHRAE ve Temiz Odalar
ASHRAE temiz oda uygulamasını ilk kez 1964 Kılavuz ve
Veriler Kitabı’nda (daha sonra ASHRAE El Kitabı olacaktır)
laboratuvarları, motor test ünitelerini, bilgisayar odalarını
ve temiz odaları kapsayan bir bölümde tanıtmıştır. Bu
ilk örnek Endüstriyel İklimlendirme Teknik Komitesi’nin
önderliğinde bir çeşit genel kılavuz sağlamıştır. 1964’teki
ilk girişten bu yana ASHRAE temiz alan uygulamaları
konusunda mühendisler için kılavuz yayımlamaya devam
etmiştir.† 1974 yalnızca “temiz alanlardan” oluşan ilk
bölümü görürken, 1966 ve 1971 El Kitapları “temiz alanlar”
ile bilgisayar odalarını birleştirmişti. Bir terminoloji bölümü
1966’da eklenmiştir. Temiz ortam uygulamaları, 1996’daki
TC 9.11 Teknik Komitesi’ne yükselinceye kadar Endüstriyel
İklimlendirme TC 9.2 Görev Grubu olarak özel ilgi görmeye
devam etmiştir.
ASHRAE kılavuzları ve el kitaplarını, 2000’lerin başında
yayımlanmalarından hemen sonra 1966 el kitabında FEDSTD-209’u ve ISO Standartları’nı referans alan temiz oda
standartlarındaki gelişmeler izlemiştir. El Kitabı 1995’te,
sayısal akışkanlar dinamiği (CFD) uygulama ve avantajlarıyla ilgili güncellemeleri sunan, CFD kullanımı ile ilgili
bir bölüm eklemiştir. Temiz odalarda enerji tasarrufu ise
1990'larda eklenmiştir.
TC 9.11 Temiz Alanlar bünyesi altında ve dünya çapındaki
uzmanlar tarafından alınan bilgiler toplanarak 2018 yılında
ASHRAE Temiz Odalar için Tasarım Kılavuzu: Temelleri,
Sistemler ve Performans yayımlanmıştır. Tasarım kılavuzu
kirlilik kontrolü, temiz oda hava kontrolü, partikül teorisi,
CFD uygulaması ve belirli endüstriyel uygulamalar hakkında en son bilgileri içermektedir.
Değerlendirmeler
Temiz oda uygulamaları, insanlar, ekipmanlar ve malzemeler için kontaminasyon kontrolünde ve iç ortam kalitesinin
artırılmasında yaygın bir yöntem haline gelmiştir. ASHRAE
50 yıldan fazladır temiz odalar konusunda iklimlendirme
mühendislerine kılavuzluk etmektedir ve etmeye devam
edecektir.

Dipnot: Bu, eldivenli kutular ya da esnek film izolayonu gibi,
bu makale kapsamında temiz oda olarak düşünülmeyen
izolasyon teknolojilerini hariç tutar.
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HEPA Filtrelerin Tarihi
Willis Whitfield ve öncü çalışması laminer akışlı temiz odaya
ek olarak, temiz odalar “çok hassas”, “süper önleyicili” ve
“süper verimli” hava filtreleri icat edilmeden pratik olmazdı.
Çok hassas hava filtrelerinin gelişimi II. Dünya Savaşı öncesi
Almanya’sına dayanmaktadır. Almanya, esparto çimi içinde
dağınık halde bulunan ince öğütülmüş asbesti kullanarak
gaz maskelerinde kullanmak üzere filtre kağıdını geliştirmişti. Ele geçirilen bir Alman gaz maskesi kapsülü, ek
araştırmaların yapıldığı ABD Ordusu Kimyasal Savaş laboratuvarına gönderildi. Bu Alman kağıdı incelenmiş ve asbest
ile esparto otu karışımının, alışılmadık derecede yüksek
partikül tutma özellikleri, hava akışına karşı kabul edilebilir
direnç, iyi toz tutma özelliği ve yağ türündeki görüntüleme
dumanlarından kaynaklı tıkanmaya karşı direnç gösterdiği
bulunmuştur. Massachusetts'teki Hollingsworth ve Vose
Şirketi (H&V), geleneksel kağıt makineleri kullanarak filtre
kağıdını üretti.
1950'lerde ABD Atom Enerjisi Komisyonu (AEC) ithal asbest
ve esparto çimlerine bel bağlamak yerine yerli malzemeleri
kullanarak süper önleyici filtre ortamını oluşturmak istedi.
Johns Manville ve Owens Corning, mikron altı çapta cam
fiberler geliştirdiler ve 1951'de kısmen 1.0μm'den daha
küçük çaplara sahip süper ince cam fiberlerden yapılmış
tamamen cam fiber bir kağıt üretildi. 1953 yılında Arthur
Smith ile birlikte çalışan Walter Smith, AEC için “çok hassas”
filtreyi geliştirdi. 1950'lerin sonunda, çok sayıda şirket
çok hassas filtreler üretiyordu ve 1961'de jenerik kısaltma
“HEPA filtre” eski bir Manhattan Projesi güvenlik mühendisi
Humphrey Gilbert tarafından icat edildi. Bu ad “Yüksek
Verimli Partikül Hava Filtresi Üniteleri, Muayene, Kontrol,
Montaj” başlıklı 1961 AEC raporunun başlığından gelmiştir.

Bir HEPA filtre, 0.3μm çaplı üniform partiküllerden oluşan
bir bulut için minimum %99.95 partikül tutma verimine
(bu daha sonra %99.97’ye yükseltilmiştir) sahip, kuru, tek
kullanımlık bir filtre olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki
yıllarda filtre ortamındaki gelişmelerin devam etmesiyle
%99.99’dan daha yüksek tutma verimine sahip yeni filtreler
geliştirilmiştir. Bu yeni filtreler ultra düşük geçirgen hava
filtreleri, ya da ULPA filtreler, olarak adlandırılmıştır.27
ASHRAE ARAŞTIRMALARI
ASHRAE’de yıllar içerisinde temiz odalarla ilgili çeşitli araştırma projeleri desteklemiştir.
RP-202 Ameliyathanelerde Havalandırma
Gereklilikleri
Kabul edilebilir bir performans elde edilmek isteniyorsa,
hastanedeki ameliyathaneler herhangi bir iç ortama ait en
karmaşık kontrol gereksinimlerini mutlaka karşılamalıdır.
Bu araştırma projesinin genel amacı, ameliyathanedeki
ortam kalitesine zarar vermeksizin enerji gereksinimini
düşürebilecek kontrol stratejilerini tanımlamak ve tanıtmaktır.
İçerisinde 1,400 adetten fazla referans kaynağa atıf bulunan geniş kapsamlı bir literatür araştırması, matematiksel
ve biyofiziksel modellerin gelişmesi ve farklı sistem performans karakteristiğine sahip mevcut iki ameliyathaneden
elde edilen analiz verileri aracılığıyla bu amaca ulaşılmıştır.
Baş Araştırmacı: J.E. Woods, Iowa Devlet Üniversitesi; Yayın
Tarihi: Ocak 1984
RP-652 Temiz Odalarda Optimum Hava Hızları
Araştırmalardan elde edilen bulgular, temiz odalarda
spesifik çalışma bölgeleri için temizlikte herhangi bir kayba
sebep olmadan 60 fpm (0.3 m/s) kadar düşük nominal
hava hızlarının mümkün olduğunu göstermektedir. Bitişik
çalışma alanı ile temiz odadaki çalışma alanı arasında gerçekleşen çapraz kontaminasyonnun önemli bir problem
olmadığı bulunmuştur. Ancak odadaki gerekli hava debisi
oda konfigürasyonuna olduğu kadar kirletici kaynağının
konum ve şiddetine de bağlıdır. Dolayısıyla 60 fpm (0.3
m/s) değerindeki nominal bir hız her temiz oda için uygun
olmayabilir. Baş Araştırmacı: Iowa State University; Yayın
Tarihi: Ekim 1994
RP-1344 Temiz Oda Basınçlandırma Stratejisi Güncellemesi – Temel Konfigürasyonlar ve Uygulamalar
için Minimum Basınç Farklarının Hesaplanması ve
Doğrulanması
Bu araştırma odadaki hava kaçağı debisinin odadaki “fazla
debi” değerini hesaplamakta kritik bir değişken olduğunu
göstermiştir. Daha az temiz olan bir odadan bir temiz odaya
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partikül taşınımı yalnızca basınç farkları sebebiyle gerçekleşmemekte, aynı zamanda partikül konsantrasyon farkından dolayı da kütlesel difüzyon şeklinde gerçekleşmektedir.
Öneriler arasında “Temiz Oda Sınırları Boyunca Minimum
Basınç Farkı (PD) Gereklilikleri” şeklinde temiz oda standart
farklılıklarına göre gruplanmış bir tablo bulunmaktadır.
Baş Araştırmacı: Wei Sun, P.E.; Keith B. Flyzik; John Mitchell;
Aashish Watave; Yayın Tarihi: Ekim 2011
RP-1431 Temiz Oda Hava Kilitlerinin Zamana Bağlı
Karakteristiğinin, Etkinliğinin ve Optimizasyonunun
Analizi
Bir temiz oda hava kilidi, temiz oda ile koridoru ayırmak
için sıra halinde iki kapısı bulunan, genellikle farklı hava
temizliğine ve basınçlara sahip bir geçiş bölgesidir. Bir
hava kilidi, korunan alana giren kontamine hava miktarını
azaltarak, partikül, mikrobik ya da kimyasal duman kontaminasyon bariyeri olarak çalışmaktadır. Hava kilidinin,
özellikle bir kapının açılma-kapanma hareketleri esnasında
performansını ve zamana bağlı doğasını incelemek için
Kontaminasyon Oranı (CR) olarak bilinen yeni terminoloji,
kirli alandan korunan alana doğru, tek bir kapı ya da hava
kilidi gibi, bir bariyer boyunca bağıl bir kontaminasyon
seviyesini ölçmede kullanılmak üzere matematiksel olarak
tanımlanmıştır. Araştırma ayrıca insanların “içeri girmesi” ile
“dışarı çıkması” arasındaki ve “kapının içeri doğru itilmesi”
ile “kapının dışarı doğru çekilmesi” arasındaki senaryoları
da partikül geçişleri açısından araştırmıştır. Hava kilidi
uygulamasının bir öneri tablosu da rapora dahil edilmiştir.
Baş Araştırmacı: Wei Sun, P.E.; Keith B. Flyzik; John Mitchell;
Aashish Watave; Yayın Tarihi: Ekim 2011
RP-1399 Farmasötik ve Biyolojik Temiz Odalardaki
Proses Aktivitelerinden Kaynaklı Partikül Üretim
Hızlarına Genel Bakış
Bu araştırma projesinin amacı, farmasötik ve biyoteknolojik temiz odalardaki temsili prosesler için partikül
boyutlarını ve partikül üretim hızlarını anlamak olmuştur.
Buna, çeşitli farmasötik ve biyoteknoloji temiz odalarından
saha ölçümleri ve veri toplama yollarıyla ulaşılmıştır. Saha
ölçümleri sertifikalı ve kalibre edilmiş partikül sayaçları ve
hava akış ölçerler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hava akış
verileri, partikül verileri ve temiz oda hava koşulları, partikül üretim hızlarını ortaya çıkarmak için ‘çalışma’ ve ‘durgun’
koşullarının her ikisi için de kaydedilmiştir. Baş Araştırmacı:
Li Song; Oluwaseyi T. Ogunsola; Junke Wang; Yayın Tarihi:
Haziran 2018
Devam Eden Araştırma
RP-1604, Temiz Odalar İçin Talep Bazlı Kontrol, bu konsepti
incelemektedir ve talep kontrollü filtrasyon kullanımının
etkileri üzerine niteliksel verileri toplamaktadır.
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90 fpm (0.5 m/s) & Laminar Akış
Temiz oda standartlarıyla ilgili en kalıcı sorulardan birisi, 20
yıldan fazladır yürürlükte olan FED-STD-209A, B’nin tesis
tasarım kılavuzunda 90 fpm ± 20 fpm (0.5 m/s ± 0.1 m/s)
olarak tanımlarken, “neden 90 fpm?” olarak belirlediği sorusudur. Sayısız anektot ve ikinci-üçüncü ağızlardan anlatılan
hikayeler, bunun Willis Whitfield’ın laminar akışlı sisteminde kullanılan hıza dayandığını söylemektedir. Bazıları
bunun Sandia Corporation’daki ilk laminar akışlı odadaki
üfleme filtresinin önüne düşen bir partikülü uzaklaştırmak
için gerekli teorik olarak hesaplanan hız olduğunu düşünmekteydi. Bir başka görüş Willis Whitfield’ın elinde bulunan
tek hava besleme fanının bu hava hızını oluşturduğuydu.
Bir başkası 90 fpm’in (0.5 m/s) çalışma bölgesindeki sıcak
bir yüzeyin yarattığı kaldırma kuvveti etkilerini yenmek için
gerekli minimum hız olduğunu söylemişlerdir.5
90 fpm (0.5 m/s) neredeyse 1 mph (0.4 m/s) değerine eşittir ve 100 fpm’den (0.5 m/s) büyük hızlar bazı insanlarda
cereyan hissi yaratabilmektedir. Whitfield “Filtrelenmiş
laminar akışın gerçek kıymeti, personelin rahatsızlık
düzeylerinin oldukça altındaki düşük hızlarda yüksek
temizlik seviyelerini koruyabilmesidir. Bu odalarda kullanılan 100 fpm’lik çizgisel hava hızı, genellikle personel
rahatsızlığının eşik aralığı olarak kabul edilen 150 fpm
ila 200 fpm hız aralığının oldukça altındadır.”13 demiştir.
Diğerleri ise temiz odasında kullanılan fanların 50 fpm
ile 200 fpm aralığında (0.3 m/s ila 1.0 m/s) hızlar oluşturabildiğini söyleyen Whitfield’ı alıntılamıştır. 50 fpm (0.3
m/s), eğer odada bir kişiden fazla insan varsa partikülleri
yeteri kadar hızlı uzaklaştıramamış ve 100 fpm’nin (0.5
m/s) üzerindeki hızlarda fandan gelen gürültü rahatsız
edici boyutlara gelmiştir.5 Bu Whitfield’ın 1963’te yapmış
olduğu açıklamaya daha uygundur. En mantıklı cevap
çalışan konforu (gürültü ve cereyan) ve yenilenme hızı
ögelerinin bir kombinasyonudur.
90 fpm (0.5 m / s) ve eşit derecede tartışmalı dayanakların
bir diğeri de Whitfield'ın ultra temiz odadaki tek yönlü
hava akışını tarif ederken laminer akış terimini kullanma
kararıydı. Bunun tamamen bilimsel bir temelden, odadaki
akışın laminar olmamasından kaynaklandığı bilinmekteydi.
2005’teki bir röportaj sırasında Willis, Sandia Lab News’in
bir sorusunu yanıtladı: “Lab News daha sonra grubunun
icadını anlatmak için kullanılan genel terim olan - ‘laminer
akışlı temiz oda’ için neyin ‘laminer’ olduğunu sordu. Kelimeyi mevcut bir pazarlama terimi ve dikkat çekici bir isim
olarak tanımlayan Willis ‘Hiçbir şey’ dedi. ‘Hava yalnızca tek
yönlüdür.’”28 Bay Whitfield ayrıca icadını tanıtırken ‘laminar
akış’ı tırnak içine bilerek koyduğunu ve ‘tek yönlü hava
akışını’ temsil ettiğini söylemiştir. Whitfield icadına verilen
ismin 209 Standartı’nı geliştiren grubun toplantılarındaki
kullanımının izini sürmektedir.21
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Hava ile Taşınan Enfeksiyon
İzolasyon Odalarında
Havadaki Kirleticilerin
Tahliyesi için Gelişmiş
Havalandırma Sistemi
Jinkyun Cho, Ph.D., Ashrae Kısmi Üyesi;
Kyunghun Woo; Byungseon S. Kim, Ph.D., Ashrae Üyesi

Bu makalede ele alınan çalışma, bir hava ile taşınan enfeksiyon izolasyon odasında (AIIR) bulunan hastaların soluduğu
kirli havanın sebep olduğu havayolu enfeksiyonları için
üç HVAC kontrol stratejisinin havalandırma performansını
değerlendirmektedir. Makale, hava akış yolu ve havadaki
kirletici dağılımını sayısal akışkanlar dinamiği modellemesi ve saha ölçümü ile incelemektedir. Hastanelerde
havadaki virüs difüzyonu riski esas olarak hava akışının
davranışına ve hava besleme ile hava egzoz konumlarının
neden olduğu yön değişikliklerine bağlıdır. Geliştirilmiş
bir izolasyon odası havalandırma stratejisi uyarlanmış ve
üç havalandırma sisteminin gözlem ve simülasyon sonuçlarına dayanarak kirleticilerin uzaklaştırılmasında en etkili
yöntem olduğu bulunmuştur.
Giriş
Havayolu ile bulaşma, çiçek hastalığı ve tüberküloz gibi
bir dizi bulaşıcı hastalığın ana yayılma yollarından biridir.1
Bildirilen 8,000'den fazla Şiddetli Akut Solunum Yolu Yeter-

Bu makale ASHRAE dergisinde Şubat 2019 tarihinde
yayınlanmıştır. Telif hakları ASHRAE'ye aittir. ASHRAE’nin
izni olmadan kopyalanamaz ve/veya elektronik ortamda
ya da dergide yayınlanamaz. ASHRAE dergisi hakkında
daha fazla bilgi için www.ashrae.org u ziyaret ediniz.

sizliği Sendromu (SARS) vakası 774 ölümle sonuçlanmış ve
tıbbi tesislerin havayolu ile bulaşan hastalıklara ilişkin bir
araştırma ve standartlaştırma dalgasına yol açmıştır. Mayıs
2015'te Güney Kore'de Orta Doğu Solunum Yetersizliği
Sendromu (MERS) salgını sırasında 36 hasta ölmüş ve 186
kişi enfekte olmuştur.2 Hastanelerde koronavirüs gibi (hava
kaynaklı hastalıklar3) salgın hastalıklar, hastalardan sağlık
çalışanlarına (HCW-healthcare workers) ve diğer hastalara
enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Esas olarak bir hastanede
yetersiz havalandırma ve etkisiz dezenfeksiyon nedeniyle
MERS virüsleri, hastalara, ziyaretçilere ve hatta sağlık çalışanlarına hızla yayılmaya başlamıştır.4 Negatif basınçlı bir
AIIR planı karmaşık bir karar süreci içermektedir.
Mekanik havalandırma sisteminin spesifikasyonları,
konumu, yerleşimi, iç ortam kaplamaları ve AIIR tesisleri,
tasarım konseptleri için kritik öneme sahiptir.5 Hava egzoz
(EH) ve hava besleme (BH) konumlarından dolayı hastanede
virüsün yayılma riski, hava akışının hareket ve yön değişimlerinden etkilenmektedir.6,7

Jinkyun Cho, Doktora Derecesi, Seoul, Güney Kore’de bulunan KCL’de (Kore Uyumluluk Laboratuvarları) kıdemli araştırma mühendisidir.
Kyunghun Woo, Seongnam, Güney Kore’de bulunan Samsung C&T Şirketi’nde kıdemli araştırmacıdır. Byungseon S. Kim, Doktora Derecesi,
Seoul, Güney Kore’de bulunan Yonsel Üniversitesi’nde profesördür.
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Negatif Basınçlı AIIR Tasarımı
Tablo 1'de gösterildiği gibi, negatif basınçlı bir AIIR tasarım
kriteri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Temiz alandan kirli alana temiz hava gelmesi için AIIR'lerin tek geçiş
yaklaşımıyla tasarlanması gerekmektedir. ASHRAE/ASHE
170-2017 Ventilation of Healthcare Facilities Standardı’na8
göre negatif basıncı korumak için gerekli basınç farkı
minimum 2.5 Pa olmalıdır. Gerçek negatif basınç düzeyi
birtakım faktörlere bağlıdır; BH ve EH arasındaki hacimsel
debi farklılıkları; hava akış paterni; ve akut hasta bakım
odasına ait hava sızıntıları ile fiziksel konfigürasyon. Bir
odada negatif basıncı korumak için EH hacimsel debisinin
BH hacimsel debisinden %10 daha büyük olması gerekmektedir. HVAC sistemi hava sızdırmazlığı düşük olan bir
oda için gerekli EH/BH hava akış farklarını sağlayamayabilir.9 Mevcut sağlık tesislerindeki AIIR’lerin, kirletici konsantrasyonlarını azaltmak için saatte en az 6 hava değişimi
(ACH) sağlamaları gerekmektedir.10

Havanın karışması ve uygun olmayan hava akış paterni
gibi sorunlar AIIR havalandırma sistemlerindeki sorunlar
arasındadır. Tercihen temiz besleme havası sağlık çalışanlarına yakın bölgeden verilmeli ve ardından egzoz havası
hastalara yakın bölgeden tahliye edilmelidir. 12 Tipik
AIIR havalandırma stratejisinde bir tavandan besleme
havası-tavandan egzoz havası sistemleri ve/veya isteğe
bağlı olarak fan filtre ünitesi (FFU) gibi HEPA filtreli hava
sirkülasyon ünitesi kullanılmaktadır.
Şekil 1a'da gösterildiği gibi bu havalandırma stratejisi, AIIR içerisinde havanın karışması nedeniyle
bir enfekte kaynağın kirletici konsantrasyonlarını
belirli konumlarda etkili bir şekilde azaltamayabilir. Kısacası besleme havası yakındaki personel
tarafında akar, ancak egzoz havası hasta tarafında
yakalanamaz. AIIR içerisindeki hava karışımı sebebiyle hastalardan sağlık çalışanlarına beklenen
bulaşma riski yüksek olacaktır. En iyi yerleşim olarak

Tablo 1. Havadaki kontaminasyonu önmelek için AIIR tasarım standartları.11
KURULUŞ

HAVA DEĞİŞİM SAYISI (ACH)

ABD

Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri

Mevcut

Yeni/Tadilatta

6’dan fazla

12’den fazla

Kanada

Kanada Halk
Sağlığı Kurumu

Mevcut

Yeni/Tadilatta

6’dan fazla

12’den fazla

Sağlık Bakanlığı
Kamu Sağlığı
Departmanı

Avustralya

Sağlık ve İnsan
Hizmetleri Departmanı

Zorunlu

Önerilen

12’den fazla

15’ten fazla

Enfeksiyon
Kontrol Komitesi
Sağlık Bakanlığı

Mevcut

Yeni/Tadilatta

Hong Kong

6’dan fazla

12’den fazla

Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri

Mevcut

Yeni/Tadilatta

6’dan fazla

12’den fazla

İngiltere
Norveç

Güney Kore

BASINÇ FARKI

RESİRKÜLASYON

ANTRE

2.5 Pa’dan fazla

Evet
(HEPA Filtre ile)

Önerilir

-

Evet
(HEPA Filtre ile)

Önerilir

10’dan fazla

5 Pa’dan fazla

Hayır

Önerilir

12’den fazla

5 Pa’dan fazla

Hayır

Zorunlu

15 Pa’dan fazla

Hayır

Zorunlu

2.5 Pa’dan fazla

Evet
(HEPA Filtre ile)

-

2.5 Pa’dan fazla

Evet
(HEPA Filtre ile)

Zorunlu

Şekil 1. AIIR havalandırma stratejileri; (a) tipik havalandırma sistemi ve (b) geliştirilmiş havalandırma sistemi.
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AIIR Havalandırma Stratejileri için
Nümerik Simülasyon
Nümerik Modellemede CFD
Kurguları
Havalandırma esnasındaki akışın dinamikleri ile öksüren ve nefes alan bir hastanın
koşulları içerisinde havadaki kontaminasyonu incelemek için üç farklı CFD modeli
üzerinde çalışılmıştır. Şekil 3'teki AIIR, bu
çalışmada analiz edilen çeşitli vakalar için
sağlık çalışanlarının, hastanın, banyoya
açılan kapının, antreye açılan kapının ve
besleme havası ile egzoz havası açıklıklarının konumlarını göstermektedir. Oda
kabaca 16 m2 taban alanına ve odanın
bir kısmında açılır tavanla birlikte 2.6
m tavan yüksekliğine sahiptir. Dört kişi
(hasta ve 3 sağlık çalışanı) sebebiyle
duyulur ısı kazancının 248 W, aydınlatma
nedeniyle duyulur ısı kazancının ise 11.9
W/m2 olduğu kabul edilmiştir. Odada 30
W/m2 güneş ısı kazancıyla doğuya bakan
bir pencere bulunmaktadır. Odanın diğer
tüm dış duvarlarının adyabatik olduğu
varsayılmıştır. Dolayısıyla AIIR’daki toplam
duyulur ısı yükünün 56.8 W/m2 olduğu
kabul edilmiştir. Toplam besleme havası
hacimsel debisi ve sıcaklığı sırasıyla 500
Şekil 2. AIIR havalandırma sistemi için EH menfezlerinin daha iyi yerleşimini belirleme.
m3/h (12 ACH5) ve 16.4°C olarak belirlenmiştir. Asma tavana yerleştirilen iki kare
difüzör besleme havası 250 m3/h olacak
Şekil 1b'deki bir gelişmiş havalandırma sistemi, yata- şekilde tasarlanmıştır. Odadaki egzoz havası debisi 400 m3/h
olacak şekilde tasarlanırken, banyo EH debisi ise 200 m3/h
ğın baş tarafındaki duvarın zemine yakın bölgesinde
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, toplam EH debisinin,
egzoz havası menfezlerini, tavanda yatağın ayak
100 m3/h eksik ile 600 m3/h olduğu, bunun da ana kapının
tarafının üstüne denk gelecek şekilde tavanda ise
altındaki sızıntı ile antreden beslendiği varsayılmıştır.
besleme havası difüzörlerini bulundurmaktadır. Bu
havalandırma stratejisi bazı hastanelerde benimsen- AIIR'ın negatif basınç altında kontrol ettiği ve tüm kapıların kapalı olduğu kabul edilmiştir. İlk önce hava akışı için
miştir, ancak egzoz havası menfezlerinin önündeki
alan genellikle tedarik arabaları
Tablo 2. Varsayılan hava değişimlerine göre sınır şartları.
ve mobilya gibi engellerden uzak
tutulamamaktadır. Besleme havası
Varsayılan Besleme Hızı
ve egzoz havası konumunun çok
AIIR’daki Besleme
Vs=0.772 m/s (500 m3/sa), T=16.4 °C
önemli olması sebebiyle, havadaki kontaminasyonun etkili bir
Antreden Transfer
Vs=0.411 m/s (100 m3/sa), T=26.0 °C
şekilde giderilmesi için bir FFU ile
Banyoya Transfer
Vs=0.902 m/s (200 m3/sa), T=26.0 °C
bağlantılı iki duvar tipi EH menfezi
Üniform Isı akısı 62 W
geliştirilmiştir. (Şekil 2) Bu çalışEğik Duran Mankenler
No Slip Boundary, Standard Wall Function
manın genel amacı, modellenen
ve ölçülen parametre olan kirletici
Solunum Hızı 0.955 m/s, T=30°C
AIIR’daki Kaynak Mankenin Ağzı
Gazın (SF6)Kütle Fraksiyonu 0.04’tür
konsantrasyonlarına bağlı olarak
(yani, Gaz [SF6] Yayılma Debisi 0.54 m3/sa)
gelişmiş bir havalandırma sistemiTavan ve Zeminde 2 ve 1 W/m2
nin test edilmesi ve en iyi tasarım
Duvarlar ve Yatak
No Slip Boundary, Standard Wall Function
uygulamalarının takip edilmesidir.
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Şekil 3. Havalandırma stratejileri için CFD modelleme; (a) Havalandırrma Durum 1, (b) Havalandırma Durum 2, (c) Havalandırma Durum 3
ve (d) AIIR ve çevresi için hava akış diyagramı.
kararlı durum çözümleri elde edilmiş ve sonrasında test
hastanın yatağının altına yerleştirilmiş alçak duvar tipi
gazı yataktaki kaynak mankenin ağzından yukarı yönlü
yatay EH menfezi (Şekil 3b).
0.955 m/s soluma hızı ile 0.0413 kütlesel oranda AIIR
içerisine sürekli olarak salınmıştır. Kaynak konumunun
• Durum 3: Tavan BH difüzörleri hastanın başının sol
yüksekliği (hastanın ağzı) zeminin 0.9 m üzerindedir. Sınır
üstünde ve tavan egzozu yerine yerden 0.2 m yükseklikte
koşulları ve geometriler Tablo 2'de özetlenmiştir. Havadaki
hastanın başının arkasına yerleştirilmiş iki adet duvar tipi
kirleticilerin olası akış yolları hastanın yüzünden yayılan
EH menfezi (Şekil 3c).
hava akış yolları izlenerek analiz edilmektedir. Havadaki
Nümerik Simülasyon Sonuçları
kirleticilerin olası akış yolları, hastanın yüzünden yayılan
hava akış yollarının izlenmesiyle analiz edilmektedir. Bu
analiz düşük momentumlu patojen salınımlarına odaklan- Her durum için hesaplama sonuçları kirletici ve vektör
dağılımını gösteren renkli konturlar halinde sunulmuştur.
makta (yani, tam hacimli öksürük gibi yüksek momentum
Bu konturlar salınan kirleticinin olası hareketini ve AIIR içesalınımlarına odaklanmamakta) ve partiküllerin yüzeylere
yerleşmesini birikimini ihmal ederek
hastanın yüzünden yayılan havadaki Tablo 3 . Havalandırma durumları için EH sınır şartları.
patojenlerin çoğunun havanın akış
yolunu takip edeceğini varsaymaktadır.
EGZOZ HAVASI (VARSAYILAN TAHLİYE HIZI Ve)
Çeşitli egzoz havası menfez konumları
Duvar Tipi
Duvar Tipi
Toplam
Tavan
için analiz edilen toplam üç durum
(Yatak Altı)
(Yatak Arkası)
aşağıda ve Tablo 3'te açıklanmaktadır.
3
• Durum 1: Tavan besleme havası difüzörleri hastanın başının sol üstünde ve
tavan egzoz havası menfezleri tuvalet
kapısının yanında (Şekil 3a).
• Durum 2: Tavan BH difüzörleri hastanın başının sol üstünde ve tavan
egzozu yerine yerden 0.2 m yükseklikte

Durum 1
(Baz)

Durum 2

Durum 3

400 m3/sa

400 m /sa
Ve=0.617 m/s
(0.3 m x 0.3 m)
2 EH

-

-

40 m3/sa
Ve=0.123 m/s
(0.3 m x 0.3 m)
1 EH

360 3/sa
Ve=0.455 m/s
(1.1 m x 0.2 m)
1 EH

-

-

360 m3/sa
Ve = 0.455 m/s
(0.2 m x 0.55 m)
2 EH

40 m3/sa
Ve = 0.123 m/s
(0.3 m x 0.3 m)
1 EH
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Şekil 4. SF6 konsantrasyon profili ve hız vektör dağılımına ait simülasyon sonuçları; (a) Havalandırma Durum 1, (b) Havalandırma Durum 2
ve (c) Havalandırma Durum 3.

Tablo 4. HCW’lerin kirletici maruziyet değerleri.

ORTALAMA SF6 KONSANTRASYONU (PPM)

90

HAVALANDIRMA DURUM 1

HAVALANDIRMA DURUM 2

HAVALANDIRMA DURUM 3

HCW-1 (1.4 m)

72.7

34.4

24.4

HCW-2 (1.4 m)

40.0

27.6

21.2

HCW-3 (1.4 m)

33.1

25.1

21.3

1.4 m Yüksekliğinde Ortalama

45.5

40.1

34.5

Oda Ortalaması

48.4

37.4

34.8
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Şekil 5. (a) Odalar arasındaki basınç farkları, (b) saha test odası ve ölçüm cihazları ile (c) AIIR ölçüm noktalarının konumları.

risindeki hava akış dağılımını göstermektedir. Şekil 4, hasta
tedavisi sırasında sağlık çalışanlarının solunum yüksekliğini
temsilen 1.4 m'lik yatay düzlemde konsantrasyon dağılım
eğrilerini göstermektedir. Kirletici konsantrasyonu hastadan uzaklaştıkça azalmaktadır. Kirletici konsantrasyonu
yüksek olan bazı bölgelerde havanın durgunluğu gözlenmiştir. Hava hızının vektörel dağılımında besleme havası
difüzörleri ile egzoz havası menfezleri arasında havanın
kısa devre olduğu gözlenmiştir. AIIR içerisinde kirletici
dağılım profillerini ve hava akış paternini öngörmek için
kullanılan CFD simülasyonu iyi bir şekilde analiz edilmiştir.
Bu araştırmada kirleticinin mutlak konsantrasyon değerinin bir önemi yoktur. Bunun yerine daha önemli olan, bir
havalandırma sistemi ile diğeri arasındaki bağıl konsantrasyon profilidir. Tablo 4, sağlık çalışanlarıın maruziyet
seviyelerini göstermektedir. Havalandırma Durum HCW 1,
33.1 ile 72.7 ppm arasında değişen yüksek konsantrasyon
değerlerine sahiptir. En düşük konsantrasyon HCW-3

civarında görülürken, en yüksek konsantrasyon HCW-1'de
görülmektedir. HCW hastayı tedavi ederken muhtemelen
1.4 m'de daha yüksek kirletici maruziyet seviyesi ile duracaktır.14
Bu Durum 1'in AIIR'deki kirleticileri uzaklaştırmakta yetersiz
olduğunu göstermektedir. Havalandırma Durum 1 ile karşılaştırıldığında, Havalandırma Durum 2 ve Durum 3, sırasıyla
25.1 ila 34.4 ppm ve 21.2 ila 24.4 ppm arasında daha düşük
konsantrasyon değerlerine sahiptir. Tablo 5, havalandırma
Durum 1, Durum 2 ve Durum 3 arasındaki öngörülen yüzde
konsantrasyon farklarını göstermektedir. HCW'ler hastayı
tedavi ederken kirletici maruziyet seviyelerinde büyük bir
fark bulunmuştur. 1.4 m'de Durum 2 için ortalama kirletici
konsantrasyonu değeri Durum 1'den %11.9 daha düşüktür.
Benzer şekilde Durum 3, AIIR içindeki kontaminasyonun
giderilmesinde Durum 1 ve Durum 2'ye kıyasla sırasıyla
%24.2 ve %14.0 daha etkili olmuştur. Durum 2’de tüm oda-
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Şekil 6. Ölçüm sonuçları; (a) AIIR içerisinde hava görselleştirme ve (b) Görüntüleme noktasında SF6 konsantrasyon profili.

nın ortalama konsantrasyonu Durum 1'den %22.7 daha
düşüktür. Durum 3'ün 34.8 ppm olan maruziyet düzeyi,
Durum 1 (48.4 ppm) ve Durum 2'ye (37.4 ppm) kıyasla
daha düşüktür. Kirleticilerin AIIR’dan uzaklaştırılmasında
üç durum içinde en iyisi olan Havalandırma Durum 3’ün,
verimliliği Durum 1’e göre %28.1 ve Durum 2’ye göre %7.0
arttırması kesindir. Temiz havanın HCW’lerden hastalara
doğru hareket etmesi, sağlık tesislerinde gelişmiş hava akış
paterni oluşturmuştur. Tek geçişli bir kurgudan yararlanılması, hastalardan sağlık çalışanlarına bulaşma riskini azaltması beklenmektedir. Sonuçlar, egzoz havası menfezlerinin
direkt olarak hastanın başının arkasına yerleştirilmesinin,
havadaki kontaminasyonun önemli bir resirkülasyona
uğramadan ya da besleme havası akış bölgesine girmeden
AIIR’ı terk etmesi için, daha kısa bir akış yolunu sağlama
potansiyeli olduğunu göstermiştir. Besleme havası difüzörlerinin yerleşim ve tiplerinin kombinasyonu ve oda içindeki
egzoz havası ve besleme havası debi farklılıkları, oldukça
karmaşık ve özel tasarım koşulları olan AIIR içindeki hava
akış paternlerini etkileyebilmektedir. Hasta yatağındaki
hava akış profili, önerilen hava hızı limit değer aralığında
kalarak 0.25 m/s’den az olmaktadır.
Tam Ölçekli Saha Ölçümleri
“S” medikal merkezi, ön havalandırma stratejileri çalışmasının sonuçlarına göre, negatif basınçlı AIIR'ler için
havalandırma Durum 3'e izin verme kararı almıştır. 2016
yılında, Kore'deki Seul Hastanesi’nde bir dizi tam ölçekli
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saha ölçümleri yapılmıştır. Bu araştırma resmi açılışından
önce üç katlı bir izolasyon ünitesinin ikinci katında bulunan boş bir negatif basınçlı AIIR içerisinde yapılmıştır. Yeni
izolasyon ünitesi altı negatif basınçlı AIIR ve iki yoğun
bakım ünitesine (YBÜ) sahipti. İkinci katta dört AIIR ile
bir koridor mevcuttur. İzolasyon ünitesinin her katı %100
taze hava (TH) sağlayan ayrı bir sabit hava hacimli (CAV)
havalandırma sistemine sahiptir. Filtreleme, MERV 8 filtre
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.15,16 Şekil 5a’da görüldüğü
gibi antre, koridor ve antre arasındaki kapı kapalı durumdayken koridora göre -2.6 Pa basınç altında tutulmaktadır.
Benzer şekilde gerektiği gibi çalışan bir AIIR, AIIR-antre
arasındaki kapı kapalı konumdayken, antreye göre -3.8 Pa
basınç altında tutulmuştur. Her iki AIIR'nin kendi tuvaleti
bulunurken ortak bir antreye açılmaktadır. AIIR içerisindeki
hava banyo fanından egzoz edilmiştir. İçeride iki adet
tavan BH difüzorü ile bir adet tavan EH menfezi ve hastanın
başının arkasında yerden 0.2 m yükseklikte iki adet alçak
duvar tipi EH menfezi bulunmaktadır.
Sülfür heksaflorürün (SF6) benzersiz özellikleri, havalandırma sistemlerinde hava akışını incelemek için test gazı da
dahil olmak üzere bir dizi endüstriyel ve bilimsel uygulama
için benimsenmesine yol açmıştır. Virüsler ya da kirletici
kaynakları gibi patojenlerin difüzyonu üzerine yapılan araştırmalar, solunum ile deşarj olan havanın kirletici kaynağı
ya da patojen olduğunu varsaymakta ve daha sonra difüzyonunu analiz etmektedir. Bu deneylerde SF6 test gazı olarak kullanılmıştır. SF6 püskürtme hızı debi ölçer yardımıyla

Tablo 5. Üç havalandırma durumu için kirletici konsantrasyon yüzdeleri.

SF6 KONSANTRASYON YÜZDESEL FARKLARI
HAVALANDIRMA DURUM 1 (CV1)

HAVALANDIRMA DURUM 2 (CV2)

HAVALANDIRMA DURUM 3 (CV3)

Yüzdesel
Fark

Baz

(CV1 – CV2)/CV2

(CV2-CV1)/CV1

Baz

(CV3-CV1)/CV1

(CV3-CV2)/CV2

HCW-1

0.0

34.4

-52.7

0.0

-66.4

-29.1

HCW-2

0.0

44.9

-31.0

0.0

-47.0

-23.2

HCW-3

0.0

31.9

-24.2

0.0

-35.6

-15.1

1.4 m Yüksekliğindeki
Ortalama

0.0

13.5

-11.9

0.0

-24.2

-14.0

Oda Ortalaması

0.0

29.4

-22.7

0.0

-28.1

-7.0

ölçülmüş ve SF6 1.09 L/dk ile noktasal yayılan test gazı
olarak bir tüpten sürekli olarak salınmıştır. Hacimsel debiler,
multigaz ölçer, dozlayıcı ve fotoakustik multigaz monitörü
ile ölçülmüştür. AIIR’daki toplam hava değişim miktarı 12
ACH’tır. Şekil 5, AIIR içerisindeki püskürtme ve ölçüm lokasyonlarını göstermektedir. SF6 sabit test gazı debisiyle hasta
yatağının yanında 0.9 m yükseklikten püskürtülmüştür. Bir
test gazı analizörü SF6 konsantrasyonunu altı ölçüm noktasında sürekli olarak ölçmüştür. Sağlık çalışanlarının kirletici
maruziyet seviyesini değerlendirmek için yatağın yanında
yerden 1.4 m yükseklikte üç ölçüm noktası (SP-1, SP-2 ve
SP-3) yerleştirilmiştir. Bu ölçüm noktaları, sağlık personeli
hastayı tedavi ederken bu noktalarda duruyor olacağından
dolayı seçilmiştir. İki örnekleme noktası (SP-4 ve SP-5) odadaki kirleticilerin giderilmesini değerlendirmek için egzoz
havası menfezlerine yerleştirilmiştir ve bir ölçüm noktası
da (SP-6) antrededir.
Ölçüm Sonuçları
AIIR’deki hava hareket yönlerini görselleştirmek ve kirleticilerin ne kadar iyi bir şekilde giderildiğini değerlendirmek
için duman testinden yararlanılmıştır. Şekil 6a, negatif
basınçlı bir AIIR içinde gerçekleştirilen, taşınabilir bir sis
jeneratörü ile hava akışını görselleştiren bir duman testine
ait sonuçları göstermektedir. Sonuçlar, iç mekan havasının
AIIR içinde karışmadığını veya yayılmadığını, hastanın başının arkasına yerleştirilen iki alçak duvar tipi egzoz menfezinden hızlıca tahliye edildiğini göstermektedir. Şekil 6b,
AIIR'deki altı görüntüleme noktasında SF6 konsantrasyon
profillerini göstermektedir. SF6 enjekte edilirken test gazı

konsantrasyonu SP-1 den SP-5’e kadar olan görüntüleme
noktalarında hızla artmıştır. Her bir noktadaki konsantrasyon eğiliminin 20 dakika sonra dengeye ulaştığı ve benzer
bir profil sergilediği gözlenmiştir. Görüntüleme noktası
SP-6, yalnızca SF6 konsantrasyonu için takip seviyelerini
göstermektedir. Bu, kapı kapalıyken ve AIIR negatif basınç
altındayken AIIR'den antreye hava akışı olmadığı anlamına
gelmektedir. İki egzoz havası menfezine denk gelen SP-4
ve SP-5 noktalarında SF6 konsantrasyonu, ölçüm boyunca
diğer üç ölçüm lokasyonundan daha yüksek konsantrasyonda kalmaya devam etmiştir. Dinamik bir kirlilik konsantrasyon aralığına sahip olan SP-4 ve SP-5’in SF6 konsantrasyonu da diğer konumlardakine kıyasla daha hızlı bir şekilde
artmıştır. SP-4 ve SP-5’teki ortalama kirlilik konsantrasyonu
sırasıyla 46.2 ppm ve 47.1 ppm’dir. Bu değerler, SP-1 (21.5
ppm), SP-2 (17.8 ppm) ve SP-3 (14.4 ppm)'den 2.2 ila 3.3 kat
daha fazladır. Bu ortalama değerlerin, büyük EH menfez
alanından etkilenen hava hareketi sebebiyle çok küçük
olduğu varsayılmıştır. Maksimum değerler göz önünde
bulundurulduğunda SP-4 ve SP-5’teki maksimum kirlilik
konsantrasyonu sırasıyla 142 ppm ve 132 ppm’dir, bu
da SP-1’den SP-3’e kadar olan noktalardan 4.,2 ila 5.8 kat
daha fazladır. Sonuç olarak kirleticilerin yüksek etkinlik ile
uzaklaştırıldığı belirlenmiştir.
Simülasyon Doğrulaması
CFD simülasyonunun doğrulanması için AIIR havalandırma
Durum 3 (Şekil 3c) ile yerinde ölçüm verileri karşılaştırılmıştır. Kararlı hal durumunda kirleticilerin hareket
paternlerinin modellenmesinde, akış şartlarını sınırları
NİSAN - HAZİRAN 2020
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Şekil 7. CFD simülasyonu doğrulama sonuçları; (a), (b) SF6 konsantrasyon profili ve (c) hız vektör dağılımı.

boyunca belirlemenin yanı sıra, sürekli ortam ve sınırları
içerisindeki kaynak teriminin komşu odalardaki koşulları
belirlenmelidir.14 Sınır şartları, toplam ısıl yük ve besleme
havası sıcaklığı haricinde havalandırma Durum 3 için
neredeyse aynıdır. Bu analizler, pik tasarım yükü koşullarından daha fazla hüküm süren kısmi yük koşulları için
gerçekleştirilmiştir. Saha ölçümlerinin gece yapılması ve iç
ortam sıcaklığı ile taze hava sıcaklığı arasında neredeyse
hiçbir fark olmaması sebebiyle odaya ait pencerelerin ve
dış duvarların adyabatik olduğu varsayılmıştır. Toplam
duyulur ısı yükünün yalnızca yapay aydınlatma dikkate
alınarak 11.95 W/m2 olduğu kabul edilmiştir. Taze hava
odaya 24.6°C’de beslenmiştir. Salınım kaynağı, SF6 püskürten bir nokta olarak 1.09 L/dk değerinde simüle edilmiştir.
Şekil 7a, sağlık çalışanının hastayla ilgilenirken soluduğu
yüksekliği temsilen zeminden 1.4 m yükseklikte yatay konsantrasyon dağılım paternlerini göstermektedir. Kirletici
dağılımı iç ortam hava paternlerinden etkilenerek simetrik
olmamaktadır. Şekil 7b’de gösterildiği gibi zeminden 0.9
m yükseklikte bulunan hastanın solunum alanı çevresinde
en yüksek kirletici konsantrasyonunun bulunduğu açıktır.

SF6 konsantrasyonu hastadan uzaklaştıkça azalmaktadır.
Şekil 7c, AIIR'nin düşey bir kesitinde öngörülen hava akış
paternlerini göstermektedir. Hava hasta yönünde akmakta
ve odadaki duvara monte edilmiş iki egzoz havası menfezi
ve odadaki bir tavan tipi egzoz havası menfezi aracılığıyla
tahliye edilmektedir. Yataktaki hasta yaklaşık 0.10 m/s hava
akımına maruz kalmaktadır. Bu hız önerilen 0.25 m/s değerinin altındadır.17 Tablo 6'da gösterildiği gibi, ölçülen konsantrasyon, sağlık çalışanlarının solunum yüksekliğindeki
SP-1, SP-2 ve SP-3'te öngörülen konsantrasyon ile güçlü
bir korelasyona sahiptir. Simülasyon ve ölçüm sonuçları
arasındaki yüzdesel fark –9.7 ile 7.0 arasında değişmektedir.
Model AIIR içerisindeki kirletici profilini değerlendirmek
için makul derecede doğrudur. Simülasyon sonuçlarının
ölçümlerdekine benzer konsantrasyon aralıklarını vermesi
nedeniyle simülasyon yönteminin ön doğrulamasının
yapıldığını düşünmekteyiz. Bu nedenle ek analizleri yapmak için aynı simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Validasyon
çalışmasında kaynağın çok bileşenli gaz türünde ve salınım
hızının 1.09 L/dk olduğuna dikkat edilmelidir. Öngörülen
sonuçların ölçüm sonuçlarına göre validasyonundan önce

Tablo 6. Simülasyon ve ölçüm sonuçlarının teyit edilmesi.

ORTALAMA SF6 KONSANTRASYONU (PPM)
Ölçüm Noktası

94

YÜZDESEL
FARK
(Cs – CM)/CM

CFD SİMÜLASYONU (Cs)

SAHA ÖLÇÜMLERİ (CM)

SP-1

23

21.5

7.0

SP-2

17

17.8

-4.7

SP-3

13

14.4

-9.7
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model havalandırma durumlarını temsil etmek üzere
değiştirilmiştir.
Sonuçlar
Bu araştırma hastanelerin AIIR’ları içerisindeki havalandırma stratejilerinin performanslarını ve hastalardan kaynaklanan havadaki kontaminasyonun HVAC kontrollerini
değerlendirmiştir. Bu çalışma, nümerik simülasyon ve tam
ölçekli deney çalışmasını içererek gelişmiş havalandırma
sistemi hakkındaki farkındalığın arttırılması için gerçekleştirilmiştir. Çalışma besleme havası akış yollarını etkileyen
hava akış yollarının ve egzoz havası menfez yerleşiminin
etkili bir kontaminasyon kontrolü sağlamak için koordine
edilebileceğini göstermiştir. Besleme ve egzoz havası
açıklıklarının konumları, oda içerisinde kirletici dağılımını
direkt olarak etkileyen en önemli unsurlardır. Böylece HVAC
konfigürasyonunun dikkatli bir değerlendirmesi, AIIR içerisinde kullanıcı termal konforu ve mümkün olan en hijyenik
koşullar için en iyi kombinasyonun elde edilmesi hakkında
fikir edinmek ve hava akış yollarını optimize etmekte yardımcı olabilir. Konumların, EH/BH difüzör tiplerinin ve EH/
BH debilerinin kombinasyonu, oldukça karmaşık ve özel
tasarıma sahip olan AIIR içerisindeki hava akış paternlerini
etkileyebilmektedir. Bu araştırmada kirleticilerin maruziyet
seviyesini azaltmak için AIIR havalandırma stratejileri geliştirilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
• Egzoz havası menfezlerini ve besleme havası difüzörlerini temiz besleme havasının temiz bölgeden
(sağlık çalışanı) kontamine bölgeye (hasta tarafı)
doğru hareket etmesine ve böylece AIIR’dan egzoz
edilmesine imkan tanıyacak şekilde düzenleyiniz.
• Sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenirken kirletici maruziyet düzeylerinde büyük farklar bulunmuştur. Kirletici
konsantrasyonunun 1.4 m yüksekliğindeki ortalama
değeri Durum 2 (tavan tipi besleme havası ve hasta
yatağının altında yerden 0.2 m yükseklikte alçak duvar
tipi egzoz havası) için Durum 1’e (tavan tipi besleme
havası ve tavan tipi egzoz havası) kıyasla %11.9 daha
düşük olmuştur. Aynı şekilde Durum 3 (tavan tipi besleme havası ve hastanın baş kısmının arkasında iki adet
duvar tipi egzoz havası), kirleticilerin odadan tahliye
edilmesinde Durum 1 ve Durum 2 ye göre sırasıyla
%24.2 ve %14.0 daha etkili olmuştur.
Seçilen havalandırma sistemi, AIIR'deki kirletici dağılımı
ve hava akışı düzeni üzerinde bir etkiye sahiptir. Havalandırma Durum 3, sağlık çalışanının hastadan gelen
kirleticilere maruziyet düzeyini azaltmak için geliştirilmiş
bir sistemdir. Bu bulguların AIIR'larda havadaki kontaminasyonun etkili bir şekilde giderilmesi için tasarım stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek önemli kanıtlar
sağlaması beklenmektedir.
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Sağlık Hizmeti Verilen
Ortamlarda Termal Konfor
Rodrigo Mora, Dr., Yüksek Mühendis, Ashrae Kısmi Üyesi;
Michael Meteyer, Profesyonel Müh., Ashrae Üyesi

Sağlık kuruluşlarında iyi iç ortam kalitesi, hasta bakımını ve
personel memnuniyetini desteklemektedir.1 Sağlık hizmeti
verilen ortamlarda ısıl konforun değerlendirilmesinde
temel zorluk çeşitli tıbbi hizmetler ve çeşitli tipte kullanıcılar için konforlu koşulların sağlanmasıdır. Bu makale sağlık
tesislerinde ısıl konforun değerlendirilmesinde karşılaşılan
zorluklara ışık tutmakta ve bir yoğun bakımda bulunan
hemşirelerin termal konforunun değerlendirilmesinin bir
örneği gösterilmektedir.
Termal konfor, termal ortamdan memnuniyet düzeyine
ilişkin zihnimizin öznel bir ifadesidir. Şekil 1'de belirtildiği
gibi termal konfor şartları, termal kabul edilebilirlik ve
memnuniyet ile termal tercihlerin fiziksel, fizyolojik ve
psikolojik yansımalarını kapsamaktadır. Termal konfor iç
ortama ait objektif ölçümler ile temsili kullanıcıların ilgili
subjektif tepkilerinin birleşiminden yararlanılarak sahada
ölçülmektedir. Fakat Şekil 1’de gösterildiği gibi bağlamsal
sağlık faktörleri termal konfor ve kullanıcının konfor algısı
koşullarını etkilemektedir.

Bu makale ASHRAE dergisinde Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Telif hakları ASHRAE'ye aittir.
ASHRAE’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya
elektronik ortamda ya da dergide yayınlanamaz.
ASHRAE dergisi hakkında daha fazla bilgi için www.
ashrae.org u ziyaret ediniz.

Sağlık Hizmeti Bağlamı
Sağlık tesislerindeki HVAC sistemleri özellikle sağlık, yangın
ve güvenlik tehlikelerine karşı savunmasız olan popülasyonu desteklemek için geniş çaplı hayati işlevler sağlar. Bu
tür tesisler genellikle enfeksiyon riski taşıyan patojenlerin
yayılmasını kontrol etmek ve uygulanan işlemler ve sonuçlarını ortamda bulunan kontaminasyondan korumak için
mahal içerisinde yüksek miktarlarda taze havaya, hava
değişim miktarlarına ve belirli hava dağıtım paternlerine
ihtiyaç duymaktadır.1 Sağlık tesislerindeki karmaşık HVAC
gerekliliklerine rağmen ısıl konfor hala bir iç ortam önceliğidir. Rahat bir ortam hastanın iyileşmesinde önemli bir
rol oynarken,2,3 sağlık personelinin en üst düzeyde performans göstermesini sağlar.1
Tablo 14 sağlık alanında bulunan üç grubu ve her grup için
termal konforu etkileyen belirli faktörleri tanımlamaktadır.
Örneğin, sağlık personeli genellikle termal çevre üzerinde
çeşitli kontrollere ve kişisel olarak termal adaptasyon için

Rodrigo Mora, Doktora Derecesi, Yüksek Mühendis. Vancouver, BC, Kanada British Columbia Teknoloji Enstitüsü'nde inşaat bilimi yüksek
lisans programında öğretim üyesidir ve SSPC 55, İnsan Kullanımı için Termal Çevre Koşulları'nın delegesidir. Michael MeteyerProfesyonel
Müh., Madison, Wis'te bulunan ERDMAN’da makine mühendisi yöneticidir ve TC 9.6 Sağlık Tesisleri ve SSPC 170, Sağlık Tesislerinin
Havalandırması üyesidir.
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Şekil 1. Isıl konforun değerlendirilmesi.

sınırlı olasılıklara sahiptir. Hastalar veya bakıcıları, bazen,
kişisel oda termal kontrolüne sahiptir ve birçok durumda
hastalar kıyafetlerini ve yataklarını uyarlayabilir. Tablo 1,
kullanıcılar tarafından termal kabul edilebilirliği etkileyebilecek sağlık hizmeti ile ilgili diğer faktörleri göstermektedir.
Termal konfor amaçları için hastaların grubu, özgün bağlamsal kişisel faktörlere dayalı olarak alt gruplara ayrılabilir.
Şekil 2'de hastaların termal konforunu etkileyen üç grup
faktör literatüre göre tanımlanmıştır.4
Sağlık Hizmetlerinde Isıl Konfor
ANSI/ASHRAE 55-2017 Standardı5, insani kullanıma yönelik
binalar için ısıl konfor analizini ve tasarımını destekleyecek
yöntemler içermektedir. Bu yöntemler sağlam temellere, modellere ve insani kullanıma yönelik her binaya
uygulanabilecek konfor metriklerine dayalıdır. Ancak
sağlık hizmetlerine Standart 55-2017'nin uygulanması özel
değerlendirme gerektiren zorlukları içerir.
55-2017 Standartı, standardın uygulandığı tüm hacimlerin
tanımlanmasını gerektirir, bu da 55-2017 Standartı’nın tüm
hacimlere uygulanamayacağı anlamına gelir. Bazı hacimlerde termal konfor, ısıl ortam için belirleyici faktör değildir.
Tipik termal konfor şartlandırması koşullarından farklı
olan kontrollü iç ortam sıcaklıklarına ve/veya bağıl nem
koşulları gerektiren bazı medikal prosedürler, tedaviler
ya da iyileşme süreçleri için tedaviye yönelik şartlandırma
gerekmektedir.1 HVAC tasarımcısı HVAC ile ilgili termal
konfor gereklilikleri için mutlaka sağlık kuruluşu ile ortak

çalışmalı ve kullanıcı konforunun sıcaklık ve nem gerekliliklerine temel teşkil etmediği mahalleri tanımlamalıdır.
Stadart 55-2017, “Her alan tipi için en az bir temsili kullanıcı
tanımlanmalıdır. Eğer bilinen bir kullanıcı grubu dikkate
alınmıyorsa, bu hariç tutulan kullanıcılar tanımlanmalıdır.”
demektedir. Bu, 55-2017 Standartının tüm kullanıcılar için
geçerli olamayacağı anlamına gelir. Sağlık kuruluşlarında
bulunan personel ve hastaların giyim ve aktiviteleri, vücut
termoregülasyonunu ve çevreyle olan ısı transferini etkileyecek alınan/verilen sağlık hizmetine bağlıdır. Hastalar bir
odada saatler ya da günler geçirebilirken, sağlık personelin
günlük aktiviteleri genellikle kısa sürelidir: Aktivite seviyeleri sürekli değişir ve farklı çevresel koşullara sahip odalar
ve servisler arasında hareket ederler. Ayrıca bazı sağlık
prosedürleri hastaları ve çalışanları termal konforun karşılanması için özel dikkat ve özveri gerektiren kendine has
çevresel ve kişisel koşullara (aktivite, giyim, duruş) maruz
bırakır. Sağlık hizmetlerinde üç ana temsili kullanıcı türü
bulunmaktadır (Tablo 1).
•

Sağlık Çalışanları Sağlık personelinin termal konforunun değerlendirilmesi iki temel zorluğu içermektedir:
1) Konfor analizi için giysi ve aktivite değerlerinin elde
edilmesi sınırlıdır ve güncel değildir. Sağlık personeli
genellikle sıhhi veya koruyucu nedenlerle işe özgü
üniformalar giymektedir. Örneğin, cerrahlar önlük,
bone ve eldiven giyerken, dekontamine alanlarında
çalışan destek personeli son derece koruyucu kıyafetler
giyerler. 2) Tıbbi personelin aktivite süresi ve konumu
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Şekil 2. Hastalarda ısıl konforu etkileyen üç grup faktör.

hakkında veri elde etmek de zorluklar doğurmaktadır.
Tıbbi personelin birçoğu sıradan bir günde çeşitli aktivitelere sahiptir (zamana bağlı geçici koşullar) ve belirli bir
odada genellikle 15 dakikadan daha az zaman harcarlar
(mekana bağlı geçici koşullar). Geçici koşulların termal
konfor üzerindeki etkisi, vücudun yeni koşullara uyum
sağlaması zaman aldığından dolayı önemli olabilir.
55-2017 Standartına göre temsili bir kullanıcı “bir alanda
15 dakika veya daha fazla bulunan popülasyonu temsil
eden bir birey ya da birkaç kişinin ortalamasıdır”. Süre
şartının amacı insan vücudunun çevreye uyum sağlamasının zaman aldığının ayırt edilmesidir.
• Hastalar Standart 55-2017, sağlıklı yetişkinler için
kabul edilebilir termal çevre koşullarını belirtmektedir.
Bu standart uyuyan, yatağa uzanmış ya da yatak ve
battaniyeyi uyumlayabilecek kullanıcılar için geçerli
değildir. Buna göre hastaların birçoğu 55-2017 Standartının kapsamı dışında değerlendirilmelidir. Ancak hasta
terimi geniştir: örneğin, günlük bakım klinikleri hasta
olmasalar bile hastalara hizmet etmektedir. Potansiyel
temsili kullanıcılar olarak değerlendirildiğinde hastaların sağlık durumlarına (Şekil 2’de belirtildiği gibi)
özenle dikkat edilmesi gerekmektedir. Hastaları 55-2017
Standartının dışında tutmak termal konfor ihtiyaçlarının
dikkate alınmaması anlamına gelmemektedir. Tam tersi.
Sağlık hizmeti bağlamında yukarıdaki ifade, hastaların
konforu için 55-2017 Standartının ötesinde özel değerlendirilmeye alınmasına olan ihtiyacı açık bir şekilde
tanımlamaktadır.
• Bakıcılar ve Ziyaretçiler Bakıcıları ve ziyaretçileri tem98
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sili kullanıcılar olarak tanımlamak hastalarla müdahale
etme düzeylerine bağlıdır. Bu kullanıcı grubu için termal
konforun tahmini alışılmamış bir zorluk teşkil etmemektedir.
Aynı anda bir mahal içerisini dolduran bütün kullanıcılar
için kişisel ve çevresel şartlar çoğu zaman büyük ölçüde
değişmektedir. Hemşirelerin, doktorların ve ziyaretçilerin
düzenli olarak hastayı ziyaret ettikleri hasta odaları bunun
bir örneğidir. Bir başka örnek ameliyathanelerin (OR) hasta,
hemşireler, cerrahlar ve anestezist tarafından sürekli olarak
kullanılmasıdır. Sağlık çalışanları tarafından giyilen kıyafetler, aktivite seviyelerinde ve hatta her kullanıcının bulunduğu mikroiklimlerde olduğu gibi çoğu zaman değişiklik
göstermektedir. Wyon'a göre,6 hastalar ve sağlık çalışanları
arasındaki termal ihtiyaç farklılıklarını gidermenin tek yolu
kıyafetlerin uyumlanmasıdır. Ancak kıyafet uyumlamaları,
sağlık prosedürleri özel koruyucu kıyafetler gerektirdiğinde
çoğu zaman elverişli olmamaktadır.
Termal konfor analizlerinde önemli hususlardan birisi de
her bir temsili kullanıcı için kullanıcı merkezli iç ortam
tasarım stratejisinin geliştirilmesine imkan tanıyan ısıl
konfor gerekliliklerinin öngörülmesidir. Oda termal
ortam teknolojileri ve kişisel konfor sistemleri (PCS)
bireysel termal konfor farklılıklarını karşılamak, daha az
üniform sıcaklıklara ve daha esnek sıcaklık kontrolüne
imkan tanımak adına umut vaat eden bir örnek olarak
ortaya atılmıştır. 7 Isıtıcılı battaniyelerin yaşlılardaki
soğuğa karşı rahatsızlığı azaltmakta etkili olduğu kanıt-

lanmıştır. 8 Sağlık hizmetlerinde PCS üzerine yapılan
araştırmalar ağırlıklı olarak özelleşmiş uygulamalara
yoğunlaşmıştır; örneğin hastanın ameliyat öncesi ve
sonrası hastanın hipotermi olmasının önlenmesi için
şartlandırılmış sıcak hava, lokal radyant ısıtma ve ısıtıcılı
yatak yaklaşımlarının etkilerinin karşılaştırılması. 9,10
PCS’nin etkinliğinin daha geniş kapsamlı sağlık uygula-

malarında değerlendirilmesi ve güvenilir, düşük enerjili
HVAC iç ortam tasarım stratejileri ile entegrasyonu için
daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Aynı zamanda psikolojik ve işle alakalı faktörler ile sağlık
durumunun ısıl konfor üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
için de araştırmaya ihtiyaç vardır (Tablo 1).

Tablo 1. Kullanıcılar ve ilgili sağlık hizmeti ısıl konfor faktörleri.4
TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ
Çevresel
Hava Sıcaklığı, Radyant
Sıcaklık, Hava Hızı, Nem
Kişisel
Metabolizma Hızı, Giysi Yalıtımı
Diğer
Psikolojik, İş Kaynaklı, Sağlık
Durumu Kaynaklı

TIP VE DESTEK PERSONELİ
Tıp/Destek Servisi Isıl Çevresinin
Özel Değişken Kontrolü:
Çok Kullanıcıdan Bireye, Bazı Tıbbi
Prosedürlerde Yüksek Hava Hızları
· Tıbbi/Destek Hizmetine Özgü
· Sınırlı Bireysel Termal Adaptasyon
· Gerekli Giysi/Üniforma
· Aktivite:
Kararlı – Geçici
Zihinsel Baskı, Yorgunluk,
İş Yükü, Performans, Uyarılma,
Sağlık Durumu, Sağlıklılık

HASTALAR
· Tıbbi Hizmete Özgü
· Personel ve Bakıcılar Tarafondan
Bazı Isıl Çevre Kontrolleri

ZİYARETÇİLER/BAKICILAR
Yaygın Mevsimsel Termal Adaptasyon

· Tıbbi Hizmete Özgü
· Örtünme/Yatak
· Kişisel Termal Adaptasyon
· Ayakta, Oturuyor, Yatıyor,
Uyuyor, Hareketsiz Halde
Anksiyete, Kalış Süresi, Sağlık/
Zindelik Durumu, Yaş, İlaçların Etkisi,
İyileşme, Genel Konfor

Yaygın Mevsimsel Termal Adaptasyon

Anksiyete, Salpa, Destek

Tablo 2. Veri ve sonuçların özeti.11

Kişisel
Aktivite

Kişisel
Giyim

Objektif
Ölçümler

Dış Ortam

Öznel
Anketler

TSV-Sıcaklık
Karşılaştırması

Tipik Bir Gün Boyunca Aşağıdaki Aktivite Değişimleriyle Tam Çalışma Programı:
· Vardiya Değişimi (0.5 saat)
· Hasta Devriyesi: Bakım (1.5-2 Saat Arası)
· Hasta Devriyesi: İlaç Verme (0.5 Saat)
· Hasta Devriyesi: Kontrol (0.5 Saat)
· İlaç Hazırlama (0.5 Saat)
· Hasta İstatistiklerinin Güncellenmesi (1.5-2 Saat Arası)
· Kahve Molası (0.5 Saat)
· Mola (0.5 Saat)
Zorunlu Üniforma
Üniformanın Bir Parçası Olan İlave Yelek
Her Servis Başına Bir Bakım İstasyonuyla Birlikte İki Servis (Doğu ve Batı)
Ön Sonuçlara Göre Servislerde Termal Anomaliler Saptanmamıştır
Her Servisteki Termal Koşullar Üniformdur
Görüntüleme İstasyonları Her İki İstasyonun Çeşitli Bölgelerine Yerleştirilmiştir
Servislerdeki Yaklaşık Hava Sıcaklığı Aralıkları (Kutu Grafiğinden)
· Doğu Servisi: Yaz [21.5°C (71°F), 24.8°C (77°F)],
Sonbahar [20.2°C (68°F), 23.5°C (74°F)]
· Batı Servisi: Yaz [22.0°C (72°F), 25.6°C (78°F)],
Sonbahar [21.0°C (70°F), 23.3°C (74°F)]
· Bu Aralıkların Üzerinde Daha Yüksek Sıcaklık Hareketleri Her İki Serviste de Deneyimlenmiş, Ancak Batı Servisinde Daha Belirgin Olmuştur
Yaz Sıcaklık Aralıkları: [8.4 °C (47 °F), 32.2 °C (90 °F)]
Sonbahar Sıcaklık Aralıkları: [–0.4 °C (31 °F), 18.7 °C (66 °F)]
Isıl Duyum (TSV):
• Yaz: Biraz Sıcaktan Sıcağa
• Sonbahar: Nötr
Isıl Kabul Edilebilirlik (TAV):
• Yaz: Biraz Kabul Edilemez
• Sonbahar: Biraz Kabul Edilebilir
Özdeğerlendirilmiş İş Performansı (SAWP):
• Yaz: Engelleyiciden Biraz Engelleyiciye
• Sonbahar: Biraz Kondüktif
Korelasyona Göre Nötr Sıcaklık: 21.8 °C (71 °F)
Biraz Serin ile Biraz Sıcak Isıl Duyum için Korelasyona Göre Sıcaklık Aralığı: [20.3 °C (69 °F), 23.3 °C (74 °F)]
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bakıcı tarafından).

Vaka çalışmasında yoğun bakımdaki hemşirelere ait kişisel
55-2017 Standartının sağlık hizmetinde kullanımına
ve iç ortam verileri yazın üç hafta ve sonbaharda dört
bir örnek olarak aşağıdaki vaka çalışması, termal konfor
hafta boyunca toplanmıştır.11 Yaz aylarında yoğun bakım
analizinde temsili kullanıcılar olarak hemşireler üzerine
koşulları biraz sıcak termal algıya, biraz kabul edilemez
yoğunlaşmıştır. Objektif ölçümler ve bir yoğun bakımda
termal konfora ve öz değerlendirmeli olarak biraz sınırlı iş
bulunan hemşirelerden subjektif geri dönüşler arasında
performansına neden olmuştur.
korelasyona sahip bir saha çalışmasının verileri halihazırda mevcut olduğundan dolayı bu vaka çalışmasında
Tablo 2 sahadan gelen verileri ve sonuçları özetlemektedir.
hemşireler seçilmiştir.11 Bu veriler termal konfor analizini
Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmanın yazarları, bu servislerde
doğrulamaktadır. Ne yazık ki, bu saha çalışması hastalar ve
sunulan tıbbi hizmet türünden veya bakım yapılan hastadiğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri içermemekte- ların tipinden ve özelliklerinden bahsetmemişlerdir.
dir. Bu vaka çalışmasında termal konfor parametrelerinin
belirlenmesi için temsili olarak hemşireleri kullanmak, Saha çalışmasındaki ortam koşulları için termal konforu
dolayısıyla hemşirelerin ısıl konforunu hastalarınkinden
tahmin etmek ve sahadan toplanan öznel geri dönüşlerle
öncelikli tutmak amaçlanmamıştır.
tahminleri karşılaştırmak için 55-2017 Standartındaki5
55-2017 Standartına göre termal konfor analizlerinin
WBC-PMV12 modeli kullanılmıştır. Tablo 3, çalışma çizelgetermal bir ortamda bulunan her
bir temsili kullanıcı için yapılması
gerekmektedir. Bireysel konfor
zonlarının örtüştürülmesi ve
düzenlenmesinden yararlanılarak
termostat ayar aralıkları belirlenebilir. Termal konfor koşullarının
her kullanıcı için sağlanamadığı
durumda tasarım ve işletme
çözümleri irdelenmelidir. Oda iç
ortamındaki sistemlerin birleştirilmesi (örn., radyant ve hava
sistemleri), termal zonlamanın
düzenlenmesi ya da kişisel alan
veya görev alanının şartlandırılması bunlardan bazılarıdır.
Analizlerin kullanıcıları konforlu
olarak tutmakta işe yaramadığı
Şekil 3. Sahadan alınan ilgili nötr sıcaklık için nötr PMV (basit üniforma + sandalye).
veya kullanıcıların hariç tutulduğu
zamanlar tanımlanmalıdır. Tüm
sürecin uygun şekilde belgelenmesi gerekmektedir.
Hastaların termal konforunun
analizi özel değerlendirmeyi hak
etmektedir. En azından aşağıdaki
faktörleri içermelidir:
• Termal konforu etkileyen kişisel
faktörler: yaş, sağlık hizmeti
türü ve sağlık durumu, ilacın
etkisi, kalış süresi, yatak/giyim,
hareketlilik derecesi ve duruş.
• Isıl çevre: operatif sıcaklık,
hava hızı, bağıl nem, lokal
konforsuzluk ile bölgesel çevre
kontrolü ve erişimi (hasta veya
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Şekil 4. Sahadan alınan ilgili nötr sıcaklık için nötr PMV (üniformaya ilave yelek).

sindeki aktivite kombinasyonlarına bağlı olarak varsayılan
metabolik hızları göstermektedir. Bu spesifik aktiviteler için
metabolik hızlar literatürde bulunmamaktadır. Bu nedenle
yerlerine 55-2017 Standartındaki benzer aktiviteler kullanılmıştır. Örneğin, hasta istatistiklerini güncellemek için
oturarak yazma aktivitesi kullanılmıştır.
Orta ve yüksek aktivite seviyeleri odalar arasında
hareket etmeyi, ayakta durmayı ve yürümeyi içeren

çeşitli etkinlikleri birleştirmektedir. Mekana bağlı geçici
koşullar göz önüne alındığında hemşireler tek bir
yoğun bakım bölümü içinde tekdüze sayılabilecek bir
termal ortam içerisinde hareket etmektedirler. Zamana
bağlı geçici koşullar durumları göz önüne alındığında
ise hemşireler için aktivite değişikliklerinin ani olmadığı
varsayılmaktadır, bu nedenle zamana bağlı geçici koşulların etikleri analizlerde ihmal edilmiştir (yani, hemşire-

Tablo 3. Saha Verilerine Göre Kabul Edilen Metabolizma Hızları

AKTİVİTE SEVİYESİ

MET

HEMŞİRE AKTİVİTELERİ

Düşük

1.2

Hasta İstatistiklerinin Güncellenmesi

Orta

1.4-1.6 arası

İlaç Hazırlama, Hasta Devriyesi:
İlaç Verme ve Kontrol

Yüksek

1.8 Yürüme Hızı 0.9 m/s (2.0 mph)
2.0 Yürüme Hızı 1.2 m/s (2.7 mph)

Hasta Bakımı (Hastayı Gözlemlerken
Yürüme ve Ayakta Durma)

Tablo 4. Saha Verilerine Göre Kabul Edilen Giysi Yalıtım Değerleri

AÇIKLAMA

DURAĞAN clo5,14,15

HAREKETLİ clo5,14,15

YORUMLAR

Basit Üniforma

0.57

0.50

Tablo 3 İle Uyumlu Olarak, Giysi
Yalıtımının Azaltılması İçin Bir Saat
İçinde Gerçekleştirilen Etkinliklerin
Birleşimi Düşünülmüştür (Yani
Hemşirenin Her Zaman Hareket
Etmediği Varsayılmaktadır)

Basit Üniforma
İlave Yelek

0.93

0.86

İlave Yelek Yalnızca Soğuk Servis
Koşulları Altında Varsayılmaktadır

Basit Üniforma
İlave Sandalye

0.67

-

Sandalye Yalıtımı Yalnızca Düşük
Aktivite Seviyeleri İçin Varsayılmıştır
(Hasta İstatistiklerini Güncelleme)

Basit Üniforma
İlave Yelek, İlave Sandalye

1.03

-
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ğini göstermektedir.
Tablo 4 saha çalışmasından elde
edilen açıklamalarda kabul edilen
giysi yalıtım değerlerini (clo) göstermektedir. Kaynaklar referanslarda
verilmekte ve uygulamaları tablo
yorumlarında bulunmaktadır. Aynı
şekilde, hemşireler için kıyafet yalıtım değerleri literatürde bulunmadığından dolayı giyiniklik değerleri
55-2017 Standartından seçilmiştir.
Bu değerler diğer çalışmalarda
kullanılanlarla karşılaştırılmıştır.14

Şekil 5. Biraz sıcak, nötr, ve biraz soğuk işletme sıcaklıkları için metabolizma hızları ve
giysi yalıtım değerlerinin birleşimi altında hemşirelerin PMV’leri (basit üniforma 0.57
clo, yelek ilaveli =0.93 clo).

Şekil 6. Biraz sıcak, nötr, ve biraz soğuk işletme sıcaklıkları için metabolizma hızları ve
giysi yalıtım değerlerinin birleşimi altında hemşirelerin PMV’leri (basit üniforma 0.50
clo, yelek ilaveli =0.86 clo).

ler hastaya aceleyle gitmiyor, dikkatli ve oldukça yavaş
bir hızda yürüyorlar). Yoğun bakımdaki hemşirelerle
ilgili yakın tarihli bir saha çalışması 13, geçişlerin ±2 °C
(±3.6 °F) sıcaklık farkları arasında gerçekleştiğini, termal
algının sıcaklık farkının büyüklüğünden etkilenmedi-
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Saha çalışmasındaki 11 objektif
ölçüm değerlerini ve Tablo 3 ve
4'te varsayılan kişisel değişkenleri
kullanarak PMV'yi hesaplamak için
CBE Termal Konfor Aracı16 kullanılmıştır. Şekil 3 ve 4, hava sıcaklığı
ile TSV arasındaki korelasyondan
(Tablo 2) elde edilen nötr sıcaklık
için PMV hesabını göstermektedir.
Düşük aktivite düzeyindeki durum
için hemşireler nötr bir ısıl durumda
olacaktır. Basit üniformalar ve sandalyelerle birlikte hemşireler, nötr
ile hafif soğuk arasında bir sınırda
olacaktır; bir yeleğin eklenmesiyle,
hemşirelerin koşulları konfor bölgesinin tam merkezinde olacaktır.
Tahmin edilen sonuçlar saha çalışmasından elde edilen sonuçlarla
tutarlıdır.
Yürümek, hastalarla ayakta beklemek, ilaç hazırlamak ve iğne
yapmak gibi karma aktiviteler için
PMV hesaplarında tek bir met ve
clo değeri kullanmak, kişiye bağlı
değişkenlerin varsayılmasındaki
belirsizlikler göz önüne alındığında
yeterli değildir. Bu nedenle hızlı bir
duyarlılık analizi gerekmektedir.

Şekil 5 ve 6, değişen met ve clo
değerleri, hava hızları ile biraz sıcak,
biraz soğuk ve nötr termal algıya
sebep olan sıcaklık aralıklarına göre duyarlılık analizi
sonuçlarını göstermektedir. Bu şekillerde ±0.5 PMV
konfor bölgesi gölgelendirilmiş olarak gösterilmiştir.
Basitlik için sıcaklıkların 0.5 °C'ye (0.9 °F) yuvarlandığına
dikkat ediniz.

Şekil 5 ve 6'da gösterildiği gibi, Tablo 3'teki aktivite
seviyeleri aralığı, biraz soğuk ve biraz sıcak aralığına
karşılık gelen PMV değer aralığını oluşturmaktadır.
Temelde daha yüksek aktivite seviyelerinde biraz sıcak
termal algı beklenirken, daha düşük aktivite seviyeleri
için biraz soğuk termal algı beklenmektedir. Bununla
birlikte, biraz soğuk algısı bir yelek kullanılarak kolayca
aşılabilir. Bu sonuçlar saha çalışmasından alınan TSV
sonuçları ile uyumludur.
Bu sıcaklık aralıkları hastalar için değil, yalnızca hemşireler için termal konfor sağlamayı amaçlamaktadır. Hastaların ısıl durum ve ihtiyaçlarının dikkatli bir şekilde
araştırılması gerekmektedir. Bu koşullar hemşireler
için olanlardan farklı olacaktır, ancak belli bir dereceye
kadar örtüşebilir.
Değerlendirmeler
Birçok sağlık hizmeti verilen ortam, kullanıcılar için termal konfor tasarımında ortamdaki kullanıcıların termal
konfor faktörlerindeki farklılıklardan dolayı zorluklara
sahiptir. Bununla birlikte termal konforun sağlık hizmeti
verilen ortamlarda incelenmesi her bir sağlık/destek
hizmetine özgü birçok bağlamsal faktörün değerlendirilmesini gerektirmektedir. Karmaşıklıktan bağımsız
olarak, termal bir ortamda bulunan her bir temsili
kullanıcı için termal kabul edilebilir koşulları sağlamaya
yönelik tasarım ve işletme alternatiflerini incelemek
için termal konfor araçları ve analizlerinin yürütülmesi
gerekmektedir. 55-2017 Standartı tarafından sağlanan
araçlar, yöntemler ve ölçütler, standartın şartlarını ve
sınırlamalarını karşıladığı sürece termal konfor analizleri
için kullanılabilir.
Hastanın koşulları ve tedavileri, 55-2017 Standartının
hastaya ait termal konfor faktörlerini sağlamak için kullanımını genellikle ortadan kaldırmakta ya da sorgulanır
hale getirmektedir. Hastaların ısıl gereksinimleri dikkatli
bir şekilde analiz edilmelidir. Termal konfor tasarımı
ve işletme çözümleri de tedavi ve sağlık durumlarıyla
uyumlu olmalıdır. Hemşireler, doktorlar, tıbbi destek
personeli ve ziyaretçiler gibi diğer tipik yetişkin
kullanıcılar için 55-2017 Standartının yöntemleri yaygın
olarak uygulanmaktadır. Hemşireler üzerine yapılan bu
vaka çalışması, böyle bir örnekte kullanımını desteklemektedir.
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SERTİFİKALI CARRIER HAP v.5.11i (Temel)
HVAC Sistem Tasarım Programı Eğitimi
KATILIMCI SAYISI

Eğitim için katılımcı sayısı 10 olarak sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru ve ödeme sırasına göre değerlendirilecektir.
Katılımcı niteliği kazanmış olanların sayısı 10’dan fazla olduğunda ilk 10 katılımcının dışında kalanlar bir sonraki
eğitime yine sıralama ile alınacaklardır. Grup taleplerinde özel program uygulanabilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

1) Makina mühendisi olmak,
2) Mekanik sistemlerle ilgili ve bu konularda bilgi sahibi olmak,
3) Bilgisayar kullanabilmek,
4) Eğitim için belirlenen ücretini yatırmış olmak,
Not: Örnek çözümler ve program kullanımı için katılımcının taşınabilir bilgisayar getirilmesi gereklidir.
Katılım koşullarını sağlayan ve katılım ücretini ödeyenler için eğitimde yanlarında getirecekleri bilgisayarlara
TTMD tarafından program yüklenecektir. Eğitmenler projeksiyona yansıttıkları eğitim akışının takibini program
dokümanlarıyla yapacak ve örneklerle de test edeceklerdir.

KATILIMCIYA SUNULACAK HİZMETLER

Carrier E 20 –II HAP Programı yeni sürümü 5.11i’nin yüklenmesi ve şifresinin verilmesi + Çay - kahve ikramı ve öğle
yemeği

KATILIM ÜCRETİ ve ÖDEME ŞEKLİ

Eğitime katılım ücreti; TTMD üyesi olan ve aidat borcu olmayanlara 1.250 TL + KDV, diğer katılımcılar için 1.750 TL +
KDV’dir.
Katılımcılar ödemelerini, eğitim başlamadan önce nakit olarak elden TTMD İstanbul Ofisi’ne veya TTMD İş Bankası
Ankara Akay Şubesi 4201-0814312 (IBAN TR33 0006 4000 0014 2010 8143 12) no’lu TTMD İktisadi İşletmesi hesabına
yatırarak yapabilirler.
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1. Gün
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•
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•
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•
•

•
•
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•
•
•

Açılış konuşması & Tanışma
Programların yüklenmesi
Ön soruların alınması
Konu anlatımı
Agenda
Data management
Load estimating procedures
Ashrae std.62
Program terminology
Project details
Weather data
Schedules
Construction library
Spaces

Konu anlatımı (devam)
System based design
Thermal loads
Equipment selections
Air system inputs
Economiser
Air sizing methods

• Örnek proje çalışması

4. Gün

3. Gün

• Örnek proje ile kişisel
çözüm çalışması.
• Sınav
• Sınav sorularının yanıtlanması
• Kapanış kokteyli ve katılım
belgeleri dağıtımı

•
•
•
•
•

Eğitimler 09.00-17.00
saatleri arasında
düzenlenecektir

Konu anlatımı (devam)
Multiple zone air system
Max cfm
Vent calcs
Thermos bottle effect

BAŞVURU

Başvurular TTMD İstanbul Temsilciliğine yapılacaktır.
Telefon: 0216 464 93 50 - Faks: 0216 464 93 51
Mail: ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
Adres: İnönü Cad. Mercan Sok. STFA Blokları B8 Blok No:12/B Kozyatağı /İstanbul
NOT: CARRIER HAP v. 5.11i (Temel) – “HVAC Sistem Tasarım Programı Eğitimi”ni alarak başarılı olanlar için CARRIER HAP “İleri Düzey” eğitimleri de
düzenlenmektedir. İleri Düzey (Advanced) eğitimi tarihi ve diğer hususlarda bilgi edinmek için TTMD ofislerini arayabilirsiniz.

www.ttmd.org.tr

Bizi Sosyal Medyadan da takip edin...
www.ttmd.org.tr
www.linkedin.com/company/ttmd/
www.facebook.com/ttmdTR/

www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/
www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA
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