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Mühendisliği
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Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

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

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ile
Birleşik Isı ve
Güç Üretimi

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

Duman Kontrol
Sistemleri

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir.
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

ASHRAE®
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

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

Kapsamlı Kaynak

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

• Isıl Depolama • Sistem O&M • Son Kullanıcı Ara Bağlantıları
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Kılavuzu
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Çok yönlü uygulamalar için mükemmel
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan,
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriXsilindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro
Control sistemi sayesinde, değişken gaz
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.
www.viessmann.com.tr

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri

BAŞKANDAN

Birlikte yaratılan DEĞERLER ve ışık olan DEĞERİMİZ...

"T

TTMD’de görev yaptığım süreler, 50
yıllık meslek hayatımın beni en çok mutlu
eden ve bana onur veren yıllarıdır. Biz,
öncelikle Derneğin kurumsal bir yapı
kazanması ve bunun için iktisadi işletme kurulması,
tanıtımının yapılması için çalıştık. Meslektaşlar
arası iletişimi kuvvetlendirmek, geçmiş yıllarda
olduğu gibi bizim yönetimimiz için de önemliydi.
Yapılan her iş büyüme havuzunda bir damla oldu.
Benden önceki Başkanlar fedakarca çalışmışlar ve
gerçekten Derneği yoktan var etme noktasına
getirmişlerdi. Bu arkadaşlarımızı her zaman minnetle anmamız lazım.” diyen, 2001-2002 çalışma
döneminin liderliğini üstlenmiş Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli Engin KENBER’i minnetle anıyorum.
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuz
değerli meslektaşımız Engin KENBER’e Allah’tan
rahmet, kederli Ailesine, Yönetim Kurulunda
birlikte çalışmış olan değerli meslektaşlarımıza ve
TTMD Ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar
içinde uyusun...
Dünya’da etkisini artırarak süren salgın, sağlık
ve güvenlik ihtiyacımızın yanında dünyamızın
sürdürülebilir dönüşüm ihtiyacının önemini daha da
hissettirmektedir. Öncelikle salgını önlemeye yönelik her boyutta işbirliği gerektiren bilgiye dayalı
eşgüdümlü çalışmalar, uluslararası işbirliklerinin ve
açık kaynaklı bilginin küresel boyutta paylaşımının
hızla sağlanabildiğini kanıtlamış, dünyamızın çözüm
bekleyen diğer ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
için de umut ışığı olmuştur. Derneğimiz de Mart
ayında başlatmış olduğu; Dünya’da olgunlaşmış
çalışmaların katkılarıyla sektör ve paydaşlarını,
işbirliği içinde hazırladığı teknik notlar ve görüşlerle, hızla tercüme edilerek yayımlanan rehberlerle
bilgilendirmeye devam etmektedir. Sektörümüze
paylaşımlarını özveriyle aralıksız sürdüren COVID19 Teknik Komitemiz ve İç Çevre Kalitesi Teknik
Komitemiz üyelerine gönülden teşekkür ediyorum.
TTMD Çalıştaylarının 21.’si olarak ülkemizde ilk kez
gerçekleştiren Commissioning “Belgeleme, İletişim,
Doğrulama (BİD)” Çalıştayının Sonuç Bildirgesi
türkçe terim bilimi, yaygınlaştırma ve uygulama
odağında yayımlanmıştır. Doğru bir çerçeve ile
sağlıklı şekilde gelişmesini hedefleyen çalışmalarından ötürü BİD Teknik Komitemize teşekkür
ediyorum.
Sektörümüzün gelişimine aralıksız hizmet eden ve
sektörümüzün değer zincirini oluşturan tüm paydaşları biraraya getirmeyi hedefleyen Ulusal Tesi-

sat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı
15. kez gerçekleştirilecektir. Dünyayı etkisine alan
COVID-19 küresel salgını karşısında sektörümüzün
üzerine düşen sorumluluk ve teknik ihtiyaçların “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” ana temasıyla ele alınmasının
amaçlandığı Kongre’de, TTMD olarak birbirinden farklı
seminerler düzenlemek üzere çalışmalara başlanmıştır.
Enerji verimliliği alanında hem yetkinliğimizi güçlendirecek hem de uluslararası sertifikasyon süreçleri ile
üyelerimize tüm dünyada yeni iş imkanları sunabilecek
AEE (Association for Energy Engineers) ile Türkiye
Bölümü oluşumu da TTMD bünyesinde tamamlanmıştır. Enerji Mühendisleri Derneği’nin (AEE) bir
birimi 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 LeadershipCWEEL) kadın üyelerimizin liderliğinde kurulum süreci
tamamlamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
doğrultusunda hem yerel hem küresel boyutta kadın
meslektaşları ile değer yaratacak ve ilham verecek
çalışmaları tasarlamaya başlamışlardır.
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 Alt Çalışma Gruplarına katılım için
TTMD’ye başvurular değerlendirilmiş, bilim insanları
ve uzmanlarımızın görevlendirmeleri tamamlanmıştır.
Temsilcilerimizin, meslektaşları ile uluslararası kurumlarla ortak geleceği şekillendirmede ve iş birliklerini
geliştirmede özverili çalışmalarına şimdiden teşekkür
ediyorum. Yenilikçi yaklaşımların hedeflendiği, bilgi
ve teknoloji üreten çalışmalara tüm paydaşlarımızın,
özellikle sanayimizin katılımları önemlidir.
Siz değerli Üyelerimizin Derneğimizin sürdürdüğü çalışmalara desteği ve dayanışma içinde eşgüdümlü çalışmanın aralıksız sürdürülmesi; başarımı beraberinde
getirmekte, yaratılan değerin etkisini güçlendirmektedir. Teknik Komitelerimizin tüm çalışmalarının siz
Değerli Üyelerimizin etkin katılım ve katkılarıyla daha
da gelişeceğini ve yarattığımız değerleri büyüteceğini
tekrar hatırlatmak istiyorum.
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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Ttmd Yönetim Kurulu
Dr. Kemal Gani Bayraktar (Başkan), Meriç Sapçı (Başkan Yrd.), Dr. Kazım Beceren (Başkan Yrd.),
Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.), Gökhan Ünlü (Genel Sekreter), Kemal Gökay (Muhasip Üye), Ceren
Ercan (Üye), Deniz Arzu Atik (Üye), Hakan Kocaova (Üye), Haşim Alan (Üye), Doç. Dr. İbrahim
Atmaca (Üye), Merve Sabay (Üye), Sinan Soğancı (Üye).
Temsilcilikler
Adana - Savaş Geçgeldi
Ankara - Yusuf Eren Gürdal
Antalya - İsmail Cem Çetin
Bursa - Hamit Mutlu
Denizli - Fatih Yaşa
Diyarbakır - Şeyhmus Dedeoğlu
Erzurum - Mustafa Yalçın Özçelik
Eskişehir - Ferhat Gül

Gaziantep - Mehmet Cihan Beyhan
İstanbul - Gülmetan Savaş
İzmir - Seçkin T. Erdoğmuş
Kayseri - Murat Karasakal
Kocaeli - Tülin Tosunoğlu
Konya - Oğuzhan Pamukçu
Samsun - Cem Gürel

Uluslarası Temsilciler
Belçika - Dr. Mehmet Mersinligil
Birleşik Krallık - Okan Sever
Fransa - Kıvanç Ezer
İsviçre - Yalçın Katmer
Uluslararası İşbirlikleri
• IEA EBC TCP – International Energy Agency Energy in Buildings and Communities Technology
Collaboration Programme
• IEA ECES TCP – International Energy Agency Energy Conservation Through Energy Storage
Technology Collaboration Programme
• IEA SHC TCP – International Energy Agency Solar Heating Cooling Technology Collaboration
Programme
• IBPSA – International Building Performance Simulation Association ve AEE – The Association of
Energy Engineers eklensin, Isviçre İsviçre
• ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
• ISHRAE - Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
• PHVACR – Pakistan HVACR Society
• REHVA - Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
• CLIMAMED - Mediterranean Congress of Climatization
Ttmd Dergisi Makale Yazım Kuralları
1. Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve
referans formatında (your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir.
2. Makalede sırasıyla Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce
Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi,
Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa özgeçmişleri (maksimum 50 kelime)
yer almalıdır.
3. Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir.
4. Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki
yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
5. Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır.
6. Değerlendirme için editöre gönderilen mak aleler öncelikle editör
kontrolünden geçmektedir. İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri
editör değerlendirmeye almama yetkisine sahiptir.
7. Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir.
Değerlendirmede single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem
bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır.
8. Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar
soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve
yayın yılı olarak belirtilmelidir.
9. Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır.
10. Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm
yazarlar tarafından imzalandıktan sonra basıma alınacaktır.
11. Makaleler direkt olarak ttmd@ttmd.org.tr e-posta adresine gönderilebilir.
12. Yayınlanan makalelerin olduğu dergi sayısı sorumlu yazarın adresine posta
yoluyla gönderilecektir.
13. TTMD Dergisi Google Scholar tarafından indekslenmektedir.
Ttmd Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları
1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, projelendirme ve hedef
kitlenin genel mesleki ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir.
2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet edilmelidir.
3. Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk olmadıkça kullanılan kelimelerin
yabancı dilde olmamasına özen gösterilmelidir.
4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun menfaati öne
çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz.
5. Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da yapılamaz.
6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz veya benzerlik
göstermez.
7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.
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Haberler
Cx “Commissioning” Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
ISKAV Yayınları TTMD Kitap Sitesinde
İlaç Sektöründe Buhar Kullanımı Eğitimi Anlatıldı
Tasarım Yoluyla Gürültüden Kurtulma Çevrimiçi semineri Yapıldı
TTMD Covid-19 Rehberleri Yayımlandı
Sunay Akın ile “Zafere Giden Yol” Söyleşisi Yapıldı
TTMD Çevrimiçi Carrier HAP Eğitimlerine Devam Ediyor
TTMD Çevrimiçi seminerleri Youtube Kanalımızda
Küresel Ekonomide Kas Kaybı Artıyor; Yeni Normal Ne Olacak?
EMI’den Yeni Çalışma: “COVID-19’un HVAC&R Endüstrisi Üzerindeki
Etkisi”
Amida Höyük’teki Kazılarda 1800 Yıllık Kalorifer Sistemi Bulundu
BSRIA Dünya Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri Pazarı Hakkında Bilgi
Verdi
IEA SHC, IEA ECES ve IEA EBC Teknoloji İş Birliği Programlarına katılmak
için TTMD’ye başvurular başladı.
TESKON 2021’in Sempozyum Bildiri Çağrıları Yayınlandı
İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Temmuzda Yüzde 7 Arttı
TTMD Kitap Yayında
TTMD Dijital Veri Arşivi ile Bilgiye Erişim...

Söyleşi

28

TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Çalışmaları ve Öngörüleri

28
Engin Engin
KenberKenber
5.5.Dönem
YK Başkanı
Başkanı
Dönem

2001-2002
çalıştı. Derneğin daha iyi tanıtılması,
üyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi,
bölgesel faaliyetlerin artırılması, eğitim,
şirketlerin tanıtımlarında Derneğin aktif
rol oynaması, çalışmalarının temelini
oluşturdu.

Anısına

32

Her Şeyin Değerli Olduğu Zamanların Zarif Beyefendisi Engin
Kenber Anısına Saygıyla…

32

44

"Yapılan Her İş
Büyüme Havuzunda
Bir Damla Oldu" 48

T

TMD’nin 5. Dönem Başkanı
Engin Kenber, görevini tamamladıktan 5 yıl sonra, Derneğin
15’inci yılında şunları söylüyordu:
"Tesisat mühendisliği müstakil bir
meslek olarak kabul edilip bu şekilde
ele alınmadan, mesleğin gün geçtikçe
artan ‘temel problemlerine’ gerçek
çözümler bulunmasına imkan yoktu.
Bu olguyu hepimiz düşünür, yakınları-

mızla konuşup dertleşir, tartışır, eleştirir,
fakat hiçbir şey de yapmazdık. Bu
bakımdan ben, TTMD’nin kuruluş yıllarındaki en büyük başarısını, ‘mesleğimizin’ mevcudiyetinin ortaya konması ve
meslektaşlarımızın da bunun bilincine
varmaları olarak görüyorum."
Kenber de başkanlık yaptığı yıllarda
sözünü ettiği başarıyı artırmak için

33

"Benden önceki Başkanlar fedakarca
çalışmışlar ve gerçekten Derneği
yoktan var etme noktasına getirmişlerdi. Bu arkadaşlarımızı her zaman
minnetle anmamız lazım. Biz, öncelikle
Derneğin kurumsal bir yapı kazanması
ve bunun için iktisadi işletme kurulması, tanıtımının yapılması için çalıştık.
Meslektaşlar arası iletişimi kuvvetlendirmek, geçmiş yıllarda olduğu gibi
bizim yönetimimiz için de önemliydi.
ASHRAE ve REHVA ile olan ilişkilerimizi
geliştirdik. Derneğin 2. Dönem başkanlığını yapan arkadaşımız REHVA’nın
Yönetim Kuruluna girerek büyük
bir başarı gösterdi. Numan Şahin’in
uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde
katkıları büyük oldu. Benden önceki
Başkan Ömer Kantaroğlu zamanında
çıkarılan TTMD Dergisi bizim dönemde
de başarıyla devam etti."

Enerji Dünyasından Kısa Kısa

44

Yaklaşan Etkinlikler

46

5. Dönem kuşkusuz Engin Kenber’in
özetlediği bu çalışmalarla sınırlı değildi. 2001-2002 yıllarında sektör gibi
Dernek de ekonomik olarak iyi günler
yaşamıyordu. Derneğe maddi kaynak
oluşturacak çalışmalar yapılması
gerekiyordu.

Makale

"O dönemlerde Derneğin gelirlerinin
artırılması lazımdı. Bu konuda benim
yaptığım çalışmalardan biri, Dernek
aracılığıyla firma tanıtım toplantıları
düzenlemek oldu. Çeşitli otellerde
yüksek bütçelerle yaptıkları tanıtım
toplantılarını firmalara, Dernek aracılığıyla yapmalarını teklif ettik. Böylelikle
bu tanıtım toplantılarında hem firmalar
Dernek aracılığıyla çok daha fazla kişiye
ulaşmış oldular hem de Derneğe yeni
bir gelir kaynağı yaratmış olduk. Bu
tanıtım toplantıları bugün de devam
ediyor."

48

Sıcak ve Nemli İklimler İçin Klima Santrallerinde Isı Geri
Kazanım Sistemlerinin Analizi

Makale

Sempozyum Büyük Bir
Özveriyle Gerçekleşti

58

5. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu ve Fuarı, 2002 yılında
ekonomik krizin gölgesinde büyük
bir özveriyle gerçekleşti. Bu özveriye

Soğutma Sistemlerinde Plastik ve Metal Boru Sistemlerinin
Enerji
Tüketimi Açısından Yatırım Karşılaştırması
Yirmi Yıllık Yolculuğumuz 1992-2012

58
Makale

62

Kanatçıklı Borulu Isı Değiştirgeçlerinde Boru İz Takibi ile
Evaporatör ve Kondenser Hesaplamaları

Teknik Not

70
72

Şekil 1. Hesaplama aracı arayüzü
Kore’deki bu çağrı merkezinde 216 çalışan bulunmaktadır ve 1 kişi mesai süresince 94 kişiye bulaşı
sağlamıştr. Yukarıda ekran görüntüsünde mahaldeki kişi sayısı ve bulaştrıcı sayısı değerleri yerine

70

Araştırmacılar Dünyanın En Sıcak Kentlerinden Birinde
Isınmayı Azaltmak İçin Bir Teknoloji Geliştiriyor

Teknik Not

72

REHVA Döner Isı Eşanjöründe İç Hava Kaçaklarını Sınırlama

Teknik Not

76

62

Kapalı Alanlar için Covid-19 Enfeksiyon Riski
Hesaplama Aracı

76

HABERLER

Cx “Commissioning” Çalıştayı
Sonuç Bildirgesi
TTMD Commissioning Komitesi
tarafından 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükada Anadolu
Kulübü’nde “Commissioning” ana
temasıyla düzenlenen TTMD Çalıştayı
Sonuç Bildirgesi açıklandı.
Türkiye’de ilk kez “Commissioning
(BİD)” konusunun işlendiği çalıştay,
Commissioning (BİD) konusunda
farklı ülkelerden alanında uzman
konuşmacı
l arı birçok disiplinden
katılımcılarla buluşturdu. “Commissioning (BİD)” kavramını açıklayarak
önemini vurgulamak, sektörün tüm
paydaşlarını aynı anlayışta bir araya
getirmek, önde gelen Commissioning
(BİD) kuruluşlarıyla birlikte yapım
süreçlerine katma değer katmak
ve Commissioning (BİD) sürecinin
ülkemizde doğru düzenleyici çerçeve

ile sağlıklı bir şekilde gelişmesini
desteklemek amacıyla düzenlenmiş
olan Çalıştay; hem geliştirilmekte

olan bilgiyi zenginleştirmiş, hem de
sürecin tarafı uzmanlarla işbirliklerini
geliştirmek için fırsatlar sunmuştur.

Çalıştay haberine ulaşmak için: https://ttmd.org.tr/haberler/commissioning-turkiye-de-ilk-kez-ttmd-calistayinda-ele-alindi

ÇALIŞTAY SONUÇLARI
Sürdürülen atölye çalışmasında
çalıştay katılımcıları gruplara ayrılarak
Commissioning kavramının Türkçe
Terim Bilimi, yaygınlaştırılması, ihale
edilmesi ve uygulanması konuları
üzerine çıktıları aşağıda özetlenen
çalışmalar yapıldı.
Türkçe Terim Bilimi
Commissioning (Cx): BİD - Belgeleme,
İletişim, Doğrulama
Commissioning Process: BİD Süreci Belgeleme, İletişim, Doğrulama Süreci
Cx Plan: BİD Planı
Cx Final Report: BİD Sonuç Raporu
Cx Provider (CxP): BİD Yüklenicisi
(BİDY)
Commissioning Authority (CxA): BİD
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Yetkilisi - Belgeleme, İletişim, Doğrulama Yetkilisi (BİDO)
New Construction Commissioning
(NCCx): Yeni Yapı Belgeleme, İletişim,
Doğrulama (YYBİD)
Existing Building Cx (EBCx): Mevcut
Yapı Belgeleme, İletişim, Doğrulama
BİD (MYBİD)
Recommissioning (ReCx): Yeniden
Belgeleme, İletişim, Doğrulama (YBİD)
Retrocommissioning (RCx): Mevcut
Yapı Belgeleme, İletişim, Doğrulama
(MYBİD)
Ongoing Cx (OCx): Sürekli BİD (SBİD)
Building Enclosure Commissioning
(BECx): Yapı Kabuğu Belgeleme, İletişim, Doğrulama (YKBİD)
Request for Qualifications (RFQ):
Yeterlilik Talep Dokümanı (YTD)

Request for Proposal (RFP): Şartname
Functional Performance Tests (FPT)
veya Functional Test (FT): Performans
Testi (PT)
Operational Performance Tests (OPT)
veya Start-up Test: Devreye Alma
Testi (DAT)
Checklists: Doğrulama Listesi (DL)
System Verification Check (SVC) veya
Field Inspection Verification (FIV)
veya Installation Check: Saha
İnceleme Doğrulama (SİD)
Basis of Design (BoD): Tasarımın
Temelleri (TT)
Current Facility Requirements (CFR):
Güncel İşletme İstekleri (Gİİ)
Owner’s Project Requirements (OPR):
İşveren Proje İstekleri (İPİ)
Issues and Resolutions Log: Hata ve

Çözüm Günlüğü
Method of Statement: Yapım Yöntemi
Responsibility Matrix: Sorumluluk
Matrisi
Documentation Matrix: Belge Matrisi
System Manual: Sistem El Kitabı
Lessons Learned Report: Edinilen
Deneyim Raporu.
Operation and Maintenance (O&M):
İşletme ve Bakım (İB)
Operation and Maintenance Manual:
İşletme ve Bakım El Kitabı (İB El Kitabı)

üzerinde çalışarak tüm paydaşların
kabul edebileceği şartnameyi üretmek.

Yaygınlaştırma

4. Sistem Listesi

BİD’in yaygınlaştırılması için ilk adım;
TTMD’nin eşgüdümünde Paydaş Derneklerle (ETMD, ISKAV, MTMD) birlikte
bir çalışma grubu oluşturarak BİD’in
binalarda getireceği faydaları ortaya
koyup, hedef kitlelere eğitim seminerleri düzenlemek, bilgilendirmek ve
konuyla ilgili farkındalık yaratmaktır.

5. Örnekleme Oranları (Projeye göre
değişeceği için esnek bırakılacaktır)

Hazırlanacak şartnamenin içeriği
aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Yetersiz BİD Yüklenicisi / Yeterli BİD
şartnamesi
2. BİD ekibi paydaşlarının BİD süreci
farkındalığının az olmasi / BİD yaygınlaştırma, Yeterli BİD şartnamesi,
BİD plani

1. Amaç
2. Kapsam
3. İlgili Standartlar (ASHRAE, NEBB,
COPILOT v.b.)

3. BİD ekibi paydaşlarına BİD icin
yeterli bütçe ayrılmaması / BİD yaygınlaştırma
4. Bina açılışının öne çekilmesi / BİD
planı
5. BID ihalesinin geç yapılması / BİD
yaygınlaştırma, BİD sürecinin mümkün olduğunca erken projeye dahil
edilmesi

6. Hizmet Süresi
7. Ödeme Şartları (BİD Yüklenicisi
mesleki sorumluluk sigortası dahil)

6. Devreye almanın eksik yapılması
/ BİD sürecinin mümkün olduğunca
erken projeye dahil edilmesi, Yeterli
BİD şartnamesi, BİD planı

8. Taslak İş Programı
Tespit edilen öncelikli hedef kitleler:
a- İşveren Temsilcileri
b- Mimarlar
c- Proje Yönetim Firmaları
d- Banka ve Fonlar
e- Sigortalar
Konuyla ilgili farkındalık yaratacak bir
diğer faaliyet de sektörel toplantılarda
(TTMD Sempozyumu, MMO TESKON
v.b) seminer, panel ve forumlar
düzenlemektir.
İhale
İhale sürecinde yetersiz BİD Yüklenicisi, yanlış bütçeleme ve yanlış ihale
dokümanı, yerel standart eksikliği,
teminat istenmesi v.b.. gibi zorluklar
yaşanmaktadır.
Bu duruma mahal vermemek ve
sağlıklı bir ihale yapılabilmesi için
öncelikle Teklif Talep Dökümanı (RFPRequest for Proposal) olan Şartname
üretilmelidir.
Yöntem: TTMD eşgüdümünde ETMD,
ISKAV ve MTMD’den oluşan çalışma
grubu ile TTMD BİD Komitesinin
hazırlamış olduğu taslak Şartname

9. Kullanılacak Raporlama Araçları
(Smartsheet, BİM360, Prolog, v.b..)
10. BİD Personelinde Aranan Özellikler
(tecrübe, lisan, sertifika v.b.)

7. TAD faaliyetinin eksik yapılması /
BİD sürecinin mümkün olduğunca
erken projeye dahil edilmesi, Yeterli
BİD şartnamesi, BİD planı

11. BİD Yüklenicisinde Aranan Özellikler (yeterlilikler/iş bitirmeler)

8. Eksik belgeleme (malzeme, devreye
alma, eğitim, bakım-işletme belgeleri,
as-built projeler v.s.) / Yeterli
BİD şartnamesi, BİD planı

12. İstenecek Teminatlar (mesleki
sorumluluk sigortası v.b.)

9. Eksik eğitim / Yeterli BİD şartnamesi,
BİD planı

13. Artırma/Eksiltme (İşin uzaması
veya boyutunun değişmesi durumunda fiyatlandırma şartları)

10. Kullanılan test cihazlarının eksikyetersiz olması / Yeterli BİD şartnamesi

14. Dökümantasyon Lisanı
a- BİD Yüklenicisinden talep edilen
belge detayı (raporlar, BİD planı, matrisler, yapım yöntemleri, test
formatları, hata ve çözüm günlüğü
v.b..)
b- BİD Yüklenicisine sağlanacak
çalışma alanı ve şartları
c- Belge gizlilik şartları
Uygulama
Uygulama sürecindeki güçlükler ve
çözüm önerileri

11. Eşgüdüm eksikliği / Yaygınlaştırma, Yeterli BİD şartnamesi, BİD
sürecinin mümkün olduğunca erken
projeye dahil edilmesi, BİD planı
Çalıştayın kapanış konuşmasını
yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Kemal Gani Bayraktar, çalıştayın
düzenlenmesinde emeği geçen başta
TTMD Commissioning Komitesi olmak
üzere, çalıştaya katkılarından dolayı
AICARR, ASHRAE, ISHRAE ve REHVA
derneklerine ve Çalıştay Sponsorları
Alarko Carrier, Danfoss, GEPA, Grundfos, Boreas, Eurovent ve Form’a ve de
tüm katılımcılara teşekkür etti.
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ISKAV Yayınları TTMD Kitap Sitesinde

ISKAV yayınları www.ttmdkitap.com
adresinde!
T TMD bünyesinde yıllardır siz
değerli üyelerimize ve meslektaş-

larımıza ulaştırdığımız kitaplarımız
arasına artık ISKAV yayınları da
katıldı.
Yayınların tamamına TTMD Kitap

internet sitesi üzerinden çevrimiçi
olarak ulaşıp, sipariş ettiğiniz kitapları evinizde veya işyerinizde teslim
alabilirsiniz!

İlaç Sektöründe Buhar Kullanımı Eğitimi Anlatıldı

TTMD’nin düzenlediği İlaç Sektöründe Buhar Kullanımı Eğitimi
konulu çevrimiçi seminer 1 Temmuz
2020 tarihinde yapıldı. Moderatörlüğünü Nermin Köroğlu Isın’ın
yürüttüğü çevrimiçi seminere Caner
Hüyükpınar panelist olarak katıldı.
Sunumuna ilaç üretim aşamaları,
nihai ürün tipleri ve ilaç üretimi
buhar kullanım noktalarını anlatarak başlayan Caner Hüyükpınar
daha sonra genel buhar terimleri ve
tanımları hakkında bilgiler aktardı:
“Tesis Buharı, şebeke suyu veya
eşdeğer bir suyun endüstriyel tip
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bir kazanla üretildiği
buhardır. Kazan sisteminin bakımında
koroz yona karşı
kontrol için kimyasal
katkı maddeleri kullanılır. Tesis buharı
indirekt ısıtma ve ısı
transferi için kullanılır. Proses buharı yani
kimyasal içermeyen
temiz buhar ise paslanmaz çelik bir jeneratör vasıtasıyla
kimyasal katkı maddesi içermeyen
ön arıtılmış sudan üretilen proses
buharıdır. Uçucu olmayan su kimyasalları kullanılıyorsa, FDA Genel
Olarak Güvenli Olarak Tanınan
(GRAS) listelenen katkı maddelerini
veya diğer eşdeğer uluslararası
standartlara uygun kimyasalları
içermelidir. Temiz buhar steril olmayan üretimde, nemlendirme ve ürün
öncesi sterilizasyon için kullanılır.
Temiz buhar hattında paslanmaz
çelik ekipmanlar kullanılmalıdır.
Proses buharı yani saf buhar, steril

üretim alanlarında nemlendirme,
ısıtma ve sterilizasyon için kullanılan doğrudan enjeksiyon, Saf veya
Temiz Buhar olarak adlandırılan
işlem buharı olarak kullanılır. Saf
buhar, Saf Buhar Jeneratörü ile üretilen, hijyenik paslanmaz çelik boru
ve ekipmanlar kullanılarak dağıtımı
yapılan onaylanmış bir sistemdir.
Saf buhar direkt ürüne temas eden
uygulamalarda kullanılır”.
Buhar kalite seviyelerini, saf buhar,
temiz buhar ve tesis buharı olarak
sıralayan Hüyükpınar, buhar kalite
testi, ISO ve FED STD sınıfları
hakkında bilgi verdikten sonra, 3
buhar tipine göre uygulamaları
anlattı. Sunumunun son bölümünde konuşmacı; buhar dağıtım
dizaynında kondens tahliyesi, ölü
noktalar, mesnetler, hava tahliyesi,
ekipman malzeme özellikleri ve
hat çaplandırması gibi başlıklarda
teknik bilgiler paylaştı.
Çevrimiçi seminer videosu:
https://youtu.be/8NOxWRFKaBM

HABERLER

Tasarım Yoluyla Gürültüden Kurtulma Çevrimiçi semineri Yapıldı
TTMD’nin düzenlediği Tasarım
Yoluyla Gürültüden Kur tulma
çevrimiçi semineri 2 Temmuz 2020
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Neşe Ganiç Sağlam’ın
yürüttüğü çevrimiçi seminere Tanju
Kılınçarslan panelist olarak katıldı.
Sunumuna ilk olarak bina akustiğinin hacim akustiğinden farklı
olduğunu söyleyerek başlayan
Kılınçarslan, temel akustik parametreleri, hava doğuşlu ve katı doğuşlu
sesler hakkında bilgi verdikten
sonra gürültü kirliliğinden korunma
nedenlerini anlattı: “Nüfusun en az
%70’inin gürültüye maruz kaldığı
tespit edilmiştir. Var olan ve yapılmakta olan yeni binalar, havalimanları, otoyollar, rüzgar santralleri,
hızlı tren ve metro hatları gürültü
kirliliğine sebep olmaktadır. Yollar,
trafik ve akustik olarak iyileştirilmemiş binaların hepsi en büyük zararlı
gürültü kaynaklarıdır. Gürültü kirliliğinin sağlık üstünde kardiyovasküler hastalık, uyku rahatsızlıkları,
stres, azalmış bilişsel performansı
ve psikolojik olmak üzere birçok
etkisi vardır. AB’de 14 milyon insan
üstünde yapılan çalışmada 6 milyon
civarında uyku problemi, 70.000
hastaneye başvuru ve 16.000 erken
ölüm sebebinin gürültü olduğu
tespit edilmiştir. Gürültülü ortamlarda maksimum dayanma süreleri
şöyledir; 80dB 7.5 saat, 90dB 4 saat,

95dB 2 saat, 100dB 1 saat, 105 dB
30dk, 110dB 15dk, 115dB 7.5dk.”
Binaların Gürültüye Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik ve Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği hakkında bilgiler aktaran konuşmacı, sınıflar için
kriterleri örnek olarak paylaştıktan
sonra yönetmeliğin kullanımını
anlattı: “Artık elektrik ve mekanik
projesi yanında akustik projesi de
ruhsat başvurusunda zorunlu hale
geldi, bina akustik değerlendirme
raporu. Aynı enerji kimlik belgesi
gibi bir skala var. Yeni binalar en az
C sınıfı olmak zorunda.
A k u s t i k p e r fo r m a n s b e l g e s i
tanımına bakarsak: Kamuya açık
mekanların bulunduğu ve farklı
kullanımları içeren binalar, konser
ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları
içeren binalar ile A veya B akustik
performans sınıfını hedefleyen

TTMD Covid-19 Rehberleri Yayımlandı
TTMD COVID-19 Teknik Komitesi, Amerikan Endüstriyel Hijyen
Derneği’nin (American Industral
Hygiene Association - AIHA) yayımladığı İşe Sağlıklı Dönüş başlığı
altında COVID-19 karantinasından
sonra küçük işyerlerinin yeniden
açılması ve müşterilerine hizmet
vermesi süreci için hazırlamış
olduğu rehberleri tercüme etmiştir.
Rehberlere TTMD web sayfasından
ulaşabilirsiniz.
https://ttmd.org.tr/covid-19/teknik-notlar
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binaların ses yalıtım ve akustik
projeleri, mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak bina akustiği
uzmanı tarafından hazırlanır. A veya
B akustik performans sınıfındaki
binalar için akustik performans
belgesi düzenlenir ve bir nüshası
Bakanlığa gönderilir. Yeni yapılacak binalar için C sınıfı, mevcut
binalar için D sınıfı ölçüt olarak
belirlenmiştir.” Yönetmeliğin işleyiş
şemasını paylaşan Kılınçarslan,
mimari projelendirme, yapım süreci
ve değerlendirmeden sonra binanın
belgelendirildiğini belirterek binalar için akustik uzmanı tarafından
rapor verildiğini söyledi.
Konuşmacı son bölümde mimarların yükümlükleri ve akustik tasarım
yazılımları ile ilgili detaylı bilgiler
aktardı.
Çevrimiçi seminer videosu:
https://youtu.be/PinphWRD3qk

Sunay Akın ile “Zafere Giden Yol” Söyleşisi Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Üyelerine özel olarak düzenlenen
“Zafere Giden Yol” Söyleşisi, Araştırmacı
Yazar-Şair Sunay Akın’ın katılımıyla 30
Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda TTMD Üyesi’nin izlediği
özel yayında, izleyiciler Sunay Akın’ın
keyifli anlatımıyla tarihin derinliklerinde yolculuğa çıktı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında, günümüzdeki gibi çok sayıda salgın hastalıkla
mücadele edildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Sunay Akın, o yıllarda
aşı üretmek için kendi üzerlerinde
aşı deneyen ve hayatlarını kaybeden
doktorların önemine dikkat çekti.
Atatürk’ün, İstanbul’un işgali sırasında
söylediği meşhur “Geldikleri gibi
giderler” sözünü ve sonrasında işgal
güçlerine karşı gösterdiği psikolojik
mücadeleyi anlatan Akın, Büyük Taarruzun aslında o günlerde başladığını
söyledi.
Milli mücadele sırasında yaşanan
zorlukları ve az bilinen yaşanmış
hikayeleri kendine has üslubuyla dinle-

yicilere aktaran Sunay Akın, Atatürk’ün
“Hayatım boyunca elime geçen her
iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım”
sözünü hatırlattı ve şunları söyledi:
“Zafer bitmiş bir şey değildir, Bilginin
yolunda attığımız her adım bize zafer
getirir. Atatürkçü düşüncede zafer bilgiyle beraber yürümektir. Bilgi yolunda
ne kadar çok adım atılıyorsa, Atatürk o
kadar anlaşılıyor demektir”.

TTMD Çevrimiçi Carrier HAP Eğitimlerine Devam Ediyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı
Kazancı ve Sistem Tasarım Programı
kursu TTMD tarafından ikinci kez
çevrimiçi olarak düzenlendi. 29
Haziran – 3 Temmuz 2020 tarihleri
arasında gotomeeting uygulaması
üzerinden gerçekleştirilen eğitime
13 kişi katılırken, eğitim Mustafa
Kemal Sevindir ve Nermin Köroğlu

Isın 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.
TEMMUZ - EYLÜL 2020
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TTMD Çevrimiçi seminerlere Youtube Kanalımızda

WEBİNAR

TTMD'nin düzenlediği
2019-2020 dönemi çevrimiçi seminerlerini
YouTube
kanalımızdan izleyebilirsiniz...
https://bit.ly/2IJB54e
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Küresel Ekonomide Kas Kaybı Artıyor; Yeni Normal Ne Olacak?
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), melik değişikliğiyle 15’e
ekonomi çevreleri ve sektör tarafın- çıktığına değinilen raporda,
düzenlemeyle, çok sayıda
dan ilgiyle takip edilen Ekim 2020
küçük ve orta ölçekli firmaİnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu
nın da faaliyet gösterdiği
yayınladı. “Küresel Ekonomide
sektöre salgın ortamında
‘Kas Kaybı’ Artıyor; Yeni Normal Ne
kolaylık sağlanmasının
Olacak?” başlıklı analizde, küresel ve
amaçlandığının değerlendiulusal ekonomi ile inşaat sektörüne
rildiğine yer verildi. Bununla
ilişkin veriler kapsamlı biçimde
yaşanan büyük fiyat artışlarına
beraber, geçici yetki belgesi
değerlendirildi.
işaret ettiği belirtilen raporda, şu
Yasal çerçeve ve uygulama adımla- k apsamının genişletilmesi ve
ifadelere yer verildi:
rıyla sektörün yurtiçinde yapılan- yeterlik kriterlerinin düşürülmesi
masının tamamlanması ve sürdü- gibi değişikliklerin geçmiş kötü “Temmuz ayı itibarıyla bakıldığında,
TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi yıllık
deneyimler ile mağduriyetlerin
rülebilirliğin sağlanması ihtiyacının
sürdüğüne dikkat çekilen raporda, tekrarına neden olabileceği endişe- olarak 2018’de %27, 2019’da %18,4
ve 2020’de %9,2 yükseliş sergilesinin ortaya çıktığı belirtilen İnşaat
iki güncel konunun önemine dikkat
miştir. Bu çerçevede, son dönemde
Sektörü Analizi Raporu’nda şu
çekildi. Pazarlık usulüyle yapılan
ekonomi yönetiminden fiyat farkı
ihalelerin azaltılması gerektiğine
değerlendirme yapıldı:
uygulaması talep eden sektörde
işaret edilen raporda, “Kamu İhale “Projelerin gerektirdiği teknik ve
Nisan ayında çıkarılan CumhurbaşKurumu’nun Kamu Alımları İzleme
mali yeterliklere sahip olmayan
kanlığı Genelgesi ile salgının neden
Raporu’na göre; yılın ilk 6 ayında
müteahhitlerin iş üstlenmekte
4734 Sayılı Kanun kapsamında yapı- olduğu ve mevcut denetim meka- olduğu yüklerin projelerde süre
uzatımı ve fesih imkânı ile hafifletilnizmasında bazı eksikler bulunduğu
lan ihalelere ait sözleşme bedeli
mesi için önemli bir adım atılmıştır.
izlenirken, bu çerçevede sektörde
toplamı 67,7 milyar TL olmuştur. Bu
Ancak
geçen zaman zarfında, süre
etkin bir yeterlik sınıflandırmasına
bedel kapsamında pazarlık usulü
uzatımı talepleri genelinde benimihtiyaç olduğu ortadadır. TMB, bu
ile yapılan alım tutarı 13,9 milyar
senen olumlu yaklaşımın fesih
görüşü ilgili tüm platformlarda dile
TL’dir. Salgın koşullarında gerileyen
taleplerinde söz konusu olmadığı
getirdiği gibi söz konusu mevzuat
kamu alımlarında pazarlık usulüyle
izlenmiştir.
Ödeneklerdeki sıkıntılar
değişikliği ile ilgili çalışmalar
yapılan ihalelerin aldığı pay halen
ve maliyet artışları çerçevesinde
yüksektir. Yılın ilk yarısında bu oran, sırasında da Çevre ve Şehircilik
fesih uygulamasına duyulan ihtiyaç
Bakanlığı’na iletmiştir.”
tutara göre %20,6, miktar olarak
artmıştır. Sözleşme feshi gerçekleş%25,5’tir. Aynı dönemde kanunun
Sektörde maliyetler artıyor
tirmek isteyen firmalara şarta tabii
21/b maddesi kapsamında ihale
olmaksızın ve zaman kaybetmeksiedilen 465 adet yapım işinin söz- Raporda finansal gelişmeler ile
ilgili de değer lendir melerde
zin bu hakkı kullanabilmesi halinde
leşme bedeli ise toplam 7,1 milyar
bulunuldu. Türkiye'de piyasa faiz
sektördeki mevcut sorunlarla artan
TL (pazarlık usulü ile yapılan kamu
kayıpların bir miktar sınırlandırılabialımlarının %51’i) olmuştur” denildi. oranlarının yükselme eğiliminde
olduğuna işaret edilen raporda, leceği değerlendirilmektedir.”
iç ve dış piyasalardaki gelişmeler Türkiye Müteahhitler Birliği’nin
Salgın ortamında kolaylık sağlanması olumlu
paralelinde dalgalı bir seyir izleyen
2020 yılının ilk 9 ayını değerlenRaporda dikkat çekilen bir diğer
döviz kurunun da sektörde fonlama
dirdiği raporda genel ekonomi ve
konu ise yapı müteahhitliği ala- maliyetlerini arttırma riskine dikkat
sektöre ilişkin özetle şu tespitlere
nında sektöre düzen getirmek ama- çekildi. Raporda, salgına oldukça
yer verildi:
cıyla TMB’nin de içinde yer aldığı
kırılgan koşullarda ve tam da • YUR TDIŞI MÜTEAHHİTLİK TE
çalışmalar çerçevesinde 3 Ekim
yurtiçinde yaşadığı daralma süre- DÜNYA İKİNCİLİĞİ KORUNUYOR:
2020 tarihinde “Yapı Müteahhitleri- cinde yakalanan inşaat sektörünün, Koronavirüs salgını küresel inşaat
nin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının
ödeneklerin yetersizliğine gittikçe
pazarında olduğu gibi Türkiye’nin
Tutulması Hakkında Yönetmelik”te
kötüleşen maliyet artışları ve döviz
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini
yapılan değişiklik oldu. İş deneyimi, kurundaki yükselişin eklenmesiyle
de oldukça olumsuz yönde etkileteknik ve mali yeterliklerine göre
oldukça zor bir dönemden geçtiği
mektedir. Bununla birlikte, pazarın
daha önce 9 gruba ayrılmış olan
belirtildi. Sektör temsilcilerinin
daralmaya başladığı 2019 yılındaki
müteahhitler için sınıf sayısı yönet- inşaat malzemelerinde son iki yıldır
faaliyetleri ile Türk müteahhitlerinin
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küresel pazardaki yerini koruduğu
açıklanmıştır. Uluslararası inşaat
sektörü dergisi ENR’ın (Engineering
News Record), her yıl tüm dünyada
ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle
takip edilen, müteahhitlerin bir
önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri
esas alarak yayımladığı “Dünyanın
En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin 2020 yılı sonuçlarına göre; Türk müteahhitleri,
uluslararası inşaat pazarında geçen
yıl yaşanan %2,9’luk daralmaya
rağmen, listede yine 44 firma ile
Çin’in ardından ikinciliği korumayı
başarmıştır. Türk firmaları 21,6
milyar ABD Doları tutarında gelir ile
küresel pazardaki %4,6’lık payını da
muhafaza etmiştir.
• RUSYA DA DİKKATE ALINARAK
AVRUPA’DA TÜRKLER, ÇİNLİ FİRMALARIN ÖNÜNDE: Bölgesel olarak
bakıldığında; Türk firmalarının faaliyetleri 2019 yılında ağırlıklı olarak
Orta Doğu (9 milyar ABD Doları) ve
lider pazar Rusya dâhil Avrupa (8,2
milyar ABD Doları) bölgelerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Sektörün, Avrupa inşaat firmalarının
ağırlıkta olduğu Avrupa pazarında
özellikle Batı ülkelerinde payını
artırdığı ve Çin ile Kore firmalarının
önünde yer aldığı izlenmektedir.
• SAHRA ALTI, GÜNEY AMERİKA VE
ASYA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR:
Salgının küresel etkileri, sektörün
yılbaşında açıkladığı 20 milyar ABD
Doları tutarındaki yıllık yeni proje
hedefine ulaşmayı zorlaştırırken
yeni açılımlar için çalışılmaktadır.
Normalleşme süreci ile birlikte
ülkelerin gündeminde yer alacak
kalkınma hamleleri ve altyapı ihtiyaçlarında, sektörün oldukça riskli
bölgelerde hem de uygun maliyetle
ve kaliteli iş yapıyor olmasının
avantaj olabileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede proaktif
yaklaşımlar ortaya koymak büyük
önem taşımakta; Endonezya, ABD,
Kanada ve Güney Amerika ile Sahra
altı Afrika ülkelerindeki fırsatlar
yakından takip edilmektedir.

• LİBYA’DA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA
GELİNDİ: Sektörün ilk ve halen en
büyük üçüncü pazarı olan Libya’da
2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sonucunda, ülkede faaliyet
gösteren çok sayıda Türk inşaat
firmasının karşılaştığı sorunların
çözümü konusunda önemli bir aşamaya gelinmiştir. T.C. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ile Libya Ulusal
Mutabakat Hükümeti Planlama
Bakanı Tahir El - Cuheymi arasında
imzalanan Mutabakat Zaptı,
çerçevesinde firmalar ile Libya
işveren idareleri arasında hak ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesi
suretiyle anlaşmaya varılması için
bir takvim belirlenmiştir. Belgenin
yürürlüğe girmesini müteakip firmaların idarelerle 90 gün içerisinde
bir mutabakata varmaları, 180 gün
içerisinde de kesin hesabın çıkarılması beklenmektedir. Söz konusu
mutabakat zaptının iç onay süreci
iki ülkede de tamamlanmış ve
zaptın yürürlüğe giriş tarihi 24 Eylül
2020 olarak tespit edilmiştir.
• KÖRFEZDE 3 MİLYAR DOLARLIK
KAYIP: 1 Ekim 2020 tarihinden
itibaren Türkiye’den ithalatı fiilen
durdurma kararı aldığı ifade edilen
Suudi Arabistan’da Türk müteahhitlik hizmetlerine dönük olumsuzluklar da mevcut sorunları artırmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri
açısından önemli bir pazar olan
Suudi Arabistan ile birlikte Birleşik
Arap Emirlikleri’nde karşılaşılan
engellerle sektörün bölgede yılda
yaklaşık 3 milyar ABD Doları’nı aşan
kayıp yaşandığı bilinmektedir.
• EXİMBANK ÜRÜNLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ İHTİYACI ARTTI: Sektörün yurtdışındaki birincil ihtiyacı
olan finansman temininin önemi
artmış; bu doğrultuda Eximbank
kredi maliyetlerinin düşürülmesi,
talep edilen banka teminatlarının
azaltılması, inşaat sektörüne yönelik
ürünlerin çeşitlendirilmesi ihtiyacı
artmıştır. Eximbank’ın sektöre teminat mektubu vermeye başlaması bu
açıdan önem taşımaktadır.
• SEKTÖR GENEL İSTİHDAM RAKAM-

LARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR:
Bağlı sektörlere dolaylı etkileriyle
son yıllarda GSYH içindeki payı
%30’lara ulaşan inşaat sektöründe yaşanmakta olan küçülme
sürecinin, başta işsizlik olmak
üzere ekonominin geneline ciddi
yansımaları olduğu görülmektedir.
Ekonomistler 2018 yılı yazında
döviz kurunda yaşanan kriz ile ekonomide 2008 - 2009 Küresel Finans
Krizi’ne kıyasla daha sınırlı daralma
yaşanırken istihdam kaybının daha
şiddetli olduğunu, bu gelişmede
inşaat sektörünün kriz öncesinde
istihdama yönelik geniş katkısının
etkili olduğunu belirtmektedir.
• İNŞAAT İHALELERİNDE GERİLEME
HIZLANDI: Salgının ülkemizde
görülmesiyle birlikte, altyapı başta
olmak üzere inşaat ihalelerinde
gerileme hızlanmış, yatırımlar
durma noktasına gelmiştir. TÜİK’in
yılın ikinci çeyrek dönem GSYH verileri de inşaat ve makine - teçhizat
yatırımlarını içeren toplam gayrisafi
sabit sermaye yatırımlarında %6,1
oranında daralma yaşandığını göstermektedir.
• FİNANSMAN SORUNLARINDA
KISITLI İYİLEŞME: Sektöre ilişkin
mevcut faaliyet ve geleceğe
yönelik beklenti ile güveni gösteren endeksler, karmaşık bir
görünüm ortaya koymaya devam
etmektedir. TÜİK’in İnşaat Sektörü
Güven Endeksi, Nisan’da 77,2 seviyesinden 44,7 düzeyine gerilemiş,
Mayıs ayında artışa geçerek 58,5
olmuştur. Haziran ayında ise yükselişini hızlandırıp 78,0 ardından
Temmuz ’da 87,0 değerini alan
endeks Ağustos’ta 85,0 ve Eylül’de
83,3 düzeyine gerilemiştir. Benzer
biçimde, inşaat sektöründe alınan
kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi
%0,1 azalarak 69,9, gelecek üç aylık
dönemde toplam çalışan sayısı
beklentisi de %3,3 azalarak 96,6
değerini almıştır. Faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman
sorunları" %40,1’den %39,3’e inerken, "talep yetersizliği" %31,5’den
%32,8’e çıkmıştır.
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EMI’den Yeni Çalışma: “COVID-19’un HVAC&R Endüstrisi Üzerindeki Etkisi”
Eurovent Market Intelligence (EMI),
COVID-19 krizinin Avrupa HVAC&R
endüstrisi üzerindeki etkileri hakkında
ileriye dönük bir çalışma gerçekleştirdi ve ürün, ülke, uygulama, proje
türüne göre 2020-2023 tahminini;
• İptal edilen siparişler, yeni siparişler
ve işin yeniden başlatılmasıyla ilgili
niceliksel sonuçlar dahil olmak üzere
yüzden fazla HVAC&R üreticisi arasında gerçekleştirilen COVID-19 etkisi
üzerine özel bir anket,
• EMI katılımcıları tarafından beslenen
üç aylık istatistiksel veritabanı,
• Makroekonomik durumun ülkeye ve
sektöre/uygulamaya göre analizi,
• HVAC&R sektöründeki profesyonellerle gerçekleştirilen görüşmelere
dayalı olarak yaptı.
Bu raporda, COVID-19 krizine en iyi
direnen ürünlerin ısı eşanjörleri (kuru

soğutucular, CO 2
gaz soğutucuları
vb.), soğutma kuleleri ve hava filtreleri
olduğu, en büyük
düşüşün yaşandığı
ürünün ise çatı tipi
klimalar olduğu
belirtiliyor. Rapora
göre; en dinamik
kalan ülkeler arasında Almanya, Avusturya, İsviçre ve
ardından Benelüks, İsveç ve Polonya
görülüyor. Sıralamanın en altında ise
İspanya ve İtalya’nın ardından Türkiye
ve İngiltere yer alıyor. Başvurularla
ilgili olarak, bir yandan hastaneler,
veri merkezleri ve gıda endüstrisi
gibi özellikle soğutma konusunda
krizden “fayda sağlayanlar”, diğer
yandan kısıtlamalar nedeniyle

HoReCa (otel/restoran/kafe), ofisler,
alışveriş merkezleri, aynı zamanda
gemi yolculukları ve havaalanları gibi
ağır cezalandırılan niş sektörler var.
Grafikler, yorumlar ve trendler dahil
ayrıntılı bilgiler içeren bu 93 sayfalık
rapor satışa sunuldu.
Ayrıntılı bilgi için:
www.eurovent-marketintelligence.eu

Amida Höyük’teki Kazılarda 1800 Yıllık Kalorifer Sistemi Bulundu

Birçok medeniyete ev sahipliği
yapan Diyarbakır’ın tarihi Suriçi’ndeki
8 bin yıllık Amida Höyük’te, 1800
yıl öncesinde yapılan ısıtma sistemi
tespit edildi. İlk yerleşimin M.Ö. 6100
yıllarında Genç Neolitik döneminde
başlandığı belirlenen Diyarbakır’ın
kalbi olarak adlandırılan Amida
Höyük’te yapılan kazılarla tarihi
eserler ortaya çıkıyor. DHA’da yer
alan habere göre kazılarda daha
önce Artuklu Sarayı’nın divanhanesi,
kabul salonu, gizli kaçış tüneli ve
bazı bölümlerini ortaya çıkardıklarını
söyleyen Dicle Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi
başkanı Doç. Dr. İrfan Yıldız, şimdi
ise 1800 yıl öncesinde yapılan ısıtma
sistemini tespit ettiklerini açıkladı.
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“O günkü şartlar için çok güzel bir
sistem”
Arkeolojik kazı çalışmalarında, 1800
yıllık olduğu değerlendirilen su
kanalları ve ısıtma sistemi bulduklarını
anlatan Doç. Dr. İrfan Yıldız şu bilgileri
verdi: “Bu yıl yaptığımız çalışmalarla
özellikle divanhanenin doğusundaki
aşmada Artuklu Sarayı’nın zemininin
alt katına doğru devam ettiğimizde
Roma döneminin kalıntıları çıktı. Roma
döneminde mekânın zemini ince tuğlalarla döşenmiştir. Bu zeminin altında
o günün ısıtma sistemi diyebileceğimiz sarayın doğu tarafında bulunan
hamamdaki sıcak su etrafı tuğlalarla
yapılan kanallar vasıtasıyla saraya
dağıtılıyor. Bunun bir ısıtma sistemi
olduğunu söyleyebiliriz. O günkü şartlar için çok güzel bir sistem. Doğudaki
hamamda kanallar vasıtasıyla hamamın sıcak suyu sarayın mekanlarına
dağıtılmış. Bir mekanda yaptığımız
çalışmada o sistemin tamamını ortaya
çıkardık. Diğer mekanlarda da ortaya
çıkarılacak. Genel itibarıyla baktığımız
zaman pöhrem dediğimiz pişmiş

topraktan bu suyun dağıtımı yapılmış.
Ama bu yapıda daha erken bir tarihli
sistem olduğu için kanallar vasıtasıyla
sıcak su mekanlara dağıtılmış, mekanların ısıtılmasını sağlamak amacıyla ve
ısı kaybını önlemek için de etrafında
tuğlalar döşenmiş. Saraylarda bugüne
kadar en iyi bilinen ısıtma sistemi
Osmanlı döneminde yapılan İshakpaşa
Sarayı’nda vardı. Roma Sarayı’ndaki
bu sistem bölge için en erken tarihli
sistem diyebiliriz.”
Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler,
Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular ve
Osmanlı’nın da aralarında yer aldığı
birçok medeniyete ev sahipliği yapan
Diyarbakır’ın tarihi Suriçi’ndeki 8 bin
yıllık Amida Höyük’teki arkeolojik
kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida
Höyük’te bulunan Artuklu Sarayı'nın
ve onlarca medeniyete ait izlerin
ortaya çıkarılması için yapılan kazılar,
50 gönüllü arkeologla yürütülüyor.

HABERLER

BSRIA Dünya Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri Pazarı Hakkında Bilgi Verdi
BACS (Building Automation &
Control Systems - Bina Otomasyon
Kontrol Sistemleri) Pazarında COVID19 pandemisinin etkilerinin konu alındığı BSRIA online semineri, 24 Eylül’de
yapıldı. Seminerde BSRIA Research
Manager IT Kablolama, BACS & Bağlantılı Teknolojiler Araştırma Müdürü
Lone Hansen, küresel BACS pazarının
mevcut durumu ve yakın geleceği
hakkında bilgi verdi. Hansen özetle
şunları söyledi: “Bu dönemde küresel
Gayrisafi Hasıla (GDP) %3 düştü. Bu
ortalama oranın, ileri ekonomilerde
%6.1, gelişmekte olan pazarlarda
%1 seviyelerinde olduğu görüldü.
GDP Rusya’da %6.6, Hindistan’da
%4.5, İngiltere’de %10.2, Güney
Avrupa’da %12.8, Kuzey Avrupa’da
%7.8, Brezilya’da %9.1, ABD’de %8,
Meksika’da %10.5, Kanada’da %8.4
düştü. Çin ise %1 oranda büyüme
gösteren hemen hemen tek ülkeydi.
GDP’nin 2021 yılındaki seyri büyüme
yönünde olacak. Beklentilere göre
%0-3 arası büyüme beklenen ülkeler;
Suudi Arabistan, Mısır, Brezilya, %3-6
arası büyüme beklenen ülkeler; Türkiye, Rusya, ABD, Arjantin, Avrupa’nın
önemli bir bölümü, Norveç, Hollanda
ve İran, %6’nın üzerinde büyüme
beklenen ülkeler arasında ise; Çin,
Avustralya, Hindistan, Irak, Endonezya
bulunuyor. Beklenen küresel GDP
büyüme oranı ise %5.8.
2019 yılında dünya BACS (Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri) Pazarı 6.3
milyar USD seviyesine ulaştı. En büyük
pazar bölgeleri ise ABD ve Avrupa.
Ancak pandeminin etkisiyle 2020’de
dünya ortalamasında %9 bir düşüş
yaşandı. Eğer koronavirüs salgınında
ikinci dalga yaşanmazsa, sektörün
2019 seviyesine yeniden gelebilmesi
2022 yılını bulacak. Düşüşler, dünyanın farklı yerlerinde farklı ölçeklerde
yaşandı. Örneğin 2020’nin başında
yükselme eğilimindeki pazar, pandemi ile birlikte %5-10 aralığında
düşüş gösterdi. Bu oran Kanada’da
%10-15 aralığında gerçekleşti. %1’lik
bir büyüme kaydeden Çin hariç
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diğer ülkelerdeki düşüşler; İngiltere
%10-15, Almanya %5, Fransa %11-12,
İtalya %10-15, Ortadoğu %15-20 oldu.
Güney Avrupa ve İngiltere yüksek,
İskandinavya ve Almanya, nispeten
daha düşük etkilenme oranlarına
sahip oldu. Avrupa’da resesyonla birlikte işsizlik oranında artış kaydedildi.
Brexit, sadece İngiltere’yi değil, bazı
ülkeleri de olumsuz etkiledi. Fransa’da
4 milyar Euro’luk yenileme pazarında
enerji verimliliği majör faktör oldu.
Fransa ve İtalya’nın, Avrupa KurtarmaGeri Kazanma Planı’ndan en çok istifade edecek ülkeler olması bekleniyor.
Ortadoğu’da düşüşe rağmen, yazılım
ve sensör satışları kötü seviyede
sayılmaz. BAE’de yeni proje hemen
hemen hiç yok. Otel ve perakende
zincirleri oldukça kötü etkilendi.
Suudi Arabistan’ın köprü görevindeki
Bahreyn Khalifa bin Salman Limanı
kapatıldı. Turizm büyük yara aldı,
Mekke karantinaya alındı. Çin, Covid19 sürecinde en çabuk toparlanmaya
geçen ülke oldu. Yapımı devam eden
pek çok alt yapı projesi bulunuyor.
Ayrıca birçok veri merkezi de projelendirilmiş durumda. Japonya, Taiwan
ve Avustralya’nın da makul düzeyde
iyiye gittiği söylenebilir.
COVID-19, dijital dönüşümü ivmelendirdi. Çevrimiçi platformlar yoğun

olarak kullanılmaya başlandı. Siber
güvenlik yazılım satışları arttı. Evdenuzaktan çalışma koşulları nedeniyle
mobilite, seviye atladı. Otomasyon
ve uzaktan izleme-kontrol sistemleri
satışları da yükseldi. Bu sürecin
getirdiği tutum değişiklikleri de var:
Geçici işler için sözleşmeli/geçici
çalışma anlaşmaları, daha az personelle çalışma, perakende zincirleri,
bankalar, medya, eğitim kurumları ile
çevrimiçi bağlantılar, iş ilişkileri, daha
çok uzaktan çalışma tercihi gibi…
Temmuz ortası verilerine göre
Almanya ve Güney Avrupa’da ofislere
geri dönüş yaşanırken, İngiltere, ofislere geri dönme konusunda isteksiz
göründü. Covid-19 pandemisi öncesinde, 2019’da tüm BACS satışlarının
%46’sı kontrol elemanları idi. En çok
büyüme ise yazılım alanında yaşandı.
Küresel IP trafiği artmaya devam
edecek ve daha fazla data merkezine
ihtiyaç duyulacak. Amazon, Ebay,
Alibaba, Baidu, Microsoft Azure, IBM,
Twitter, Facebook, Google, Adobe,
Apple, LinkedIn, SAP, Oracle gibi hiper
ölçekli DC işletmecileri, bu gün için
500-550 veri merkezini işletiyor. Bu
sayı 2030’da 700’e çıkacak. Geleneksel
(bulut olmayan) IT yapısı küçülmeye
devam ediyor ama 2020’de hâlâ
%44’lük bir orana sahip.”
Beyaz Yaka
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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
çevrimiçi 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 niyet-
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lerini 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
• 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 İklimlen-

dirme 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 Değerlendi-

rilmesi (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.

TEMMUZ - EYLÜL 2020

TTMD DERGİSİ

23

HABERLER

TESKON 2021’in Sempozyum Bildiri Çağrıları Yayımlandı
2-5 Haziran 2021 tarihlerinde
düzenlenecek 15. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi (TESKON
2021) kapsamında hazırlıkları süren
sempozyumların bildiri çağrıları
yayınlandı. Sempozyum içerikleri;
“Küresel Salgın ve Mekanik Tesisat”,
“Temel Bilimler”, “Soğutma Teknolojileri”, “Binalarda Enerji Performansı
ve Sıfır Enerjili Binalar”, “Isıl Konfor”
ve “İç Hava Kalitesi” olarak toplam 6
başlıkta toplandı.
Aytekin Çakır yöneticiliğinde gerçekleştirilecek Küresel Salgın ve Mekanik Tesisat Sempozyumu; küresel
salgın göz önüne alınarak “Mekanik
Tesisatta Dönüşüm”’ ana temasıyla
çalışmalarını sürdüren TESKON
2021’in omurgasını oluşturacak,
sürdürülen çalışmaların tartışıldığı
bir ortam oluşturacak. Bu sempozyum kapsamında; “Mevcut yapıların
mekanik tesisatlarının küresel salgına
uygunluğu, bu süreçte kullanımı için
yapılması gerekenler”, “Mevcut yapılar işletme ve bakım çalışmalarında
küresel salgın sonrası gerçekleşen
değişiklikler”, Küresel salgının TAD
süreçlerine etkisi”, “Hijyenik yapılar ve
hastanelerde küresel salgına uygunluk”, “Küresel salgın sonrası tesisat
mühendisliği Ar-Ge çalışmaları”,
“Gelecekte gerçekleşecek yeni küresel salgın senaryolarına yönelik tüm
iklimlendirme tesislerinde tasarım
önerileri”, “Yurtdışında gerçekleşen
mevzuat değişiklileri, değişiklik önerileri ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları” konularında
bildiriler sunulacak.
Isıtma havalandırma, iklimlendirme
ve soğutma ekipman ve sistem tasarımlarının temellerini Termodinamik,
Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği
bilim alanları oluşturuyor. TESKON
2021 de, bu alanlarda yapılan disipliner, multidisipliner ve transdisipliner,
temel ve uygulamalı araştırmaların
paylaşılması, tartışılması ve yayımlanması amacıyla Temel Bilimler Sem-
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pozyumu oluşturuldu. Temel Bilimler
Sempozyumu, Prof. Dr. Macit Toksoy
yöneticiliğinde gerçekleşecek.
Prof. Dr. Ali Güngör yöneticiliğinde
gerçekleştirilecek Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nda; sektörde faaliyet gösteren firmalar ile üniversite
ve ilgili kurumları aynı platformda
bir araya getirerek soğutma ile ilgili
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin,
yeniliklerin paylaşılması, yeni ürün,
yöntem ve fikirlerin tartışılması
amaçlanıyor.
TESKON 2021’in bir diğer sempozyumu olan “Binalarda Enerji
Performansı ve Sıfır Enerjili Binalar
Sempozyumu”, Prof. Dr. Hasan Heperkan yöneticiliğinde gerçekleşecek.
Binaların enerji performansının
geliştirilmesi konusu, başından beri
TESKON kongrelerinde ele alınıyor.
Bu konu, son beş kongrede özel
sempozyumlarla ayrıntılı olarak
değerlendirildi, TESKON 2021’de de
önemli sempozyum başlıklarından
biri olacak.
Prof. Dr. İbrahim Atmaca yöneticili-

ğinde gerçekleştirilecek Isıl Konfor
Sempozyumu, TESKON 2021’in bir
diğer sempozyum başlığı. Isıl konfor;
ısıtma, soğutma ve havalandırma
sektörü için son derece önemli bir
konu. TESKON 2021, konuyla ilgili
araştırmacıları, güncel araştırma
sonuçlarının tartışılacağı, bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı
Isıl Konfor Sempozyumuna çalışmaları ile katkıda bulunmaya davet
ediyor.
Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu yöneticiliğinde gerçekleştirilecek İç Hava
Kalitesi Sempozyumu, TESKON
2021’in son konu başlığı. İçinde
bulunduğumuz COVID-19 küresel
salgınının sebebi olan SARS-CoV-2
virüsü, zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz binalarda iç
hava kalitesinin ve havalandırmanın
önemini bir kez daha vurguladı. İç
Hava Kalitesi Sempozyumu, ilgili
mühendislik, sağlık, bina bilimleri
alanlarının kesişimindeki günümüz
araştırma konularını sunmayı, tartışmayı ve tesisat mühendisleri başta
olmak üzere ilgili profesyonelleri
bilgilendirmeyi hedefliyor.

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Temmuzda Yüzde 7 Arttı
Türkiye İMSAD Eylül 2020 Sektör
Raporu’na göre, temmuz ayında
inşaat malzemesi sanayi üretimi
geçen yılın temmuz ayına göre yüzde
7 arttı.
İnşaat malzemesi sektörünün çatı
kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD),
yapı sektörü ve ekonomi çevreleri
tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD
Eylül 2020 Sektör Raporu’na göre,
temmuz ayında inşaat malzemesi
sanayi üretimi geçen yılın temmuz
ayına göre yüzde 7 arttı. Temmuz
ayındaki üretim artışında sektörde
işlere dönüş ve işlerin yeniden başlaması ile dış pazarların açılması etkili
oldu.
2020 yılının temmuz ayında inşaat
malzemeleri ihracatı ise geçen yılın
temmuz ayına göre yüzde 1,2 gerileyerek 1,94 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Bu gerilemeye rağmen
temmuzda 2020 yılının en yüksek
aylık ihracatı yapıldı.

ile hazır beton sektöründe oldu.
Çimento sektöründe üretim yüzde
31,7, armatür, musluk, vana ve
valfler sektöründe yüzde 18,9, demir
çelik radyatör sektöründe yüzde 15,
seramik kaplama malzemelerinde ise
yüzde 14,7 yükseldi. Temmuz ayındaki
üretim artışı ile 2020 yılı ocak-temmuz
döneminde inşaat malzemeleri sanayi
üretimi artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 12’sinde üretim
geçen yılın ocak-temmuz dönemine
göre arttı. 10 ürünün üretimi ise
geçen yılın ocak-temmuz döneminin
altında kaldı.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan
‘Eylül 2020 Sektör Raporu’nda şu
tespitler yer aldı: İnşaat malzemesi
sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde
yüzde 8,1 büyümüştü. COVID-19
salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemesi sanayi üretimi
yılın ikinci çeyreğinde nisan ve mayıs
aylarındaki sert daralmalar ile yüzde
8 düşüş göstermişti. Temmuz ayında
ise inşaat malzemeleri sanayi üretimi
geçen yılın temmuz ayına göre yüzde
7 arttı. Temmuz ayındaki üretim artışında sektörde işlere dönüş ve işlerin
yeniden başlamasıyla dış pazarların
açılması etkili oldu.

Temmuzda 2020 yılının en yüksek
aylık ihracatı yapıldı
2020 yılının temmuz ayında inşaat
malzemeleri ihracatı geçen yılın
temmuz ayına göre yüzde 1,2 geriledi
ve 1,94 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında ihracat geçen yılın
aynı ayına göre gerilemekle birlikte
2020 yılındaki en yüksek aylık ihracat
oldu. İhracat haziran ayına göre de
yüzde 11,1 yükseldi. Başta Avrupa
pazarları olmak üzere pazarlarımızda
işe dönüşlerin başlaması ihracatı
olumlu etkiledi. 2020 yılı temmuz
ayında inşaat malzemeleri ithalatı
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6
gerileyerek 543 milyon dolara indi.

2020 yılı temmuz ayında 22 alt
sektörün 17’sinde üretim bir önceki
yılın temmuz ayına göre arttı, 5 alt
sektörde ise üretim geriledi. Temmuz
ayında birçok alt sektörde üretim
çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı.
En yüksek üretim artışı yüzde 36,6

Kredi genişlemesi inşaat
sektörünü destekliyor
İnşaat sektörü 2018 yılının 3. çeyrek
döneminden itibaren 8 çeyrek dönem
üst üste küçüldü. Sektördeki küçülmenin önemli bir nedeni bozulan mali
yapılar oldu. Buna bağlı olarak inşaat

sektöründeki faaliyetler zayıfladı.
Ancak COVID-19 salgını sonrası kredi
hacminde yaşanan genişleme inşaat
sektörünü ve müteahhitlik kesimini
de destekledi. İnşaat sektörünün 2019
yılında yurtiçinden yeni kredi kullanımı 13 milyar TL oldu ve toplam kredi
stoku 246 milyar TL olarak gerçekleşti.
İnşaat sektörü ayrıca 2019 yılında bazı
kredilerini yeniden yapılandırdı.
2020 yılında ise uygulanan destek kredilerinden inşaat sektörü de önemli
ölçüde yararlandı. İnşaat sektörü çok
düşük faizler ile ağustos ayı sonuna
kadar yeni yılda toplam 49 milyar TL
yeni kredi kullandı. Yeni kredi kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik
kesimini mali açıdan önemli ölçüde
rahatlattı.
Buna bağlı olarak faaliyetler de canlandı ve mevcut işlere hızlı bir geri
dönüş yaşandı. Kredi genişlemesinin
olumlu etkisinin yıl sonuna kadar
sürmesi bekleniyor.
Konut kredilerindeki genişleme
de inşaat sektörüne destek
veriyor
2020 yılında yaşanan COVID-19
salgını sonrası açıklanan destek
kredileri içinde konut kredileri de yer
aldı. Özellikle kamu bankalarının aylık
yüzde 0,64 faiz ile kullandırdığı konut
kredileri yüksek talep gördü. Buna
bağlı olarak 2019 yılı Ağustos ayı sonu
itibarıyla konut kredisi stoku yüzde
38,7 genişledi ve 77 milyar TL arttı.
Konut kredilerindeki bu genişleme
birinci ve ikinci el konut satışlarında
da önemli artış sağladı.
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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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TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi
Çalışmaları ve Öngörüleri

ÖZET

Bu yazıda, TTMD Dergisininde İç Çevre Kalitesi Komitesinin tanıtımı amacıyla aşağıda verilen sorulara
Komite tarafından verilen cevaplar ve görüşler yer almaktadır.
Komitenizin kuruluş amacı nedir ve komite kimlerden oluşmaktadır? • Henüz tamamlanmayan ya da
ilerleyen süreçte planladığınız çalışmalar var mı? • Komitenizde yer almak isteyenler size nasıl ulaşabilir
ve nasıl görevler üstlenebilirler? • Pandemi sürecinin sona ermesiyle ilgili komite olarak elde ettiğiniz bir
veri ya da öngörü var mıdır? • Pandemi sürecinde iklimlendirme ve tesisat sistemlerinin önemi bir kez
daha anlaşıldı. Bu konuda kapalı alanlar için genel yaklaşımlar ne olmalıdır? • Okulların açılması sürecinde
pratik önlemler olarak ne önerebilirsiniz? • Tasarımcı gözüyle gelecekte öne çıkmasını beklediğiniz bir
iklimlendirme sistemi var mı? Bu durum iklimlendirme sektörünü nasıl etkileyebilir? • Covid-19 un küresel
etkileri de dikkate alındığında uluslararası projelerde beklediğiniz değişiklikler var mı? • Hastaneler bu
süreçte kapatılmayacak tek bina türü. Hastaneler özelinde nasıl bir pandemi senaryosu ele alınmalıdır? •
Otomasyon sistemlerinin de bu durumdan etkileneceği ortadadır. Bu durumda otomasyona yönelik nasıl
tedbirler alınmalıdır? • Sıhhi tesisat ve tuvaletler özelinde tasarımlarda dikkat edilmesi gerekenleri kısaca
anlatır mısınız?

1

Sinan Aktakka, İbrahim Atmaca, Orhan Ekren, Güniz Gacaner, Melik Kara, Ziya Haktan Karadeniz, Tuğçe Kazanasmaz, İrfan Sayar, Aysun
Sofuoğlu, Sait Sofuoğlu, Macit Toksoy, Hasan Yüksel, Necmi Varlık, Melih Yalçın.
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HVAC mühendisliğinde ve araştırmalarında 40 sene
öncesine göre bugün çok daha fazla önem verilen iki
alan vardır. Bunlardan biri ısıl konfor, diğeri ise iç hava
kalitesidir. Yapılan araştırmaların yoğunluğunun yıllara
bağlı değişimi gözlenirse, bu önem kolayca görülür.
Ortam sıcaklıkları ve çok yaygın kullanılan terminolojisiyle hava değişim sayısı artık birer sayı değildir.
Bu iki alanın yanında aydınlatma ve akustik konfor, iç
çevre kalitesinin günümüzde önem verilen diğer iki
alanıdır. Bütünsel bir yaklaşımla söylemek gerekirse
günümüzde iç çevre kalitesi insanların sağlığını ve
üretkenliğini her yaşta ve uğraşıda önemli derecede
etkilemektedir. Bu sonuç bir bakıma küresel problemlerden biri haline gelen dış çevre kalitesi üzerine
yapılan araştırmaların bir uzantısıdır; günlük hayatın
neredeyse tamamının geçirildiği kentsel hayatın
kapalı hacimleri dış ortamlardan daha kirlidirler ve bu
durum önemli olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
HVAC mühendisliğinde, iç çevre kalitesinin birer bileşeni olan ısıl konfor ve iç hava kalitesi alanları, Makina
Mühendisleri Odası Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri ile daha fazla görünür hale gelmeye başlamıştır.
2000’li yıllarda gerçekleşen TESKON’larda Isıl Konfor
ve İç Hava Kalitesi Sempozyumları bilim insanlarının
ve mühendislerin bir araya geldiği platformlar olmuştur. İç Çevre Kalitesi Komitesi, Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi içinde yürütülen bu çalışmaların
içinde, bir meslektaşımızın, Turan Muşkara’nın, 1997
yılında ASHRAE’ye yazdığı ve okullarda Isıl Konfor ve
İç Hava Kalitesi üzerine çalışma yapılması isteyen bir
yazının [1] içeriğinin manevi mirasına sahip çıkılması
ile, okullarda iç çevre kalitesi konusunda çalışma yapmak üzere, akademisyenlerin ve HVAC mühendislerinin bir çalışma grubu1 olarak, 2013 yılında bir araya
gelmesi ile kurulmuştur. Çalışma Grubu, MMO İzmir
Şubesi çatısı altında ve desteği ile İzmir’de İlköğretim öğrencilerini ve öğretmenlerini İç Çevre Kalitesi
konusunda eğitmek üzere bir proje geliştirmiştir.
Grup ilgili eğitim dokümanlarını geliştirerek, 2014 ve
2015 yıllarında, yaklaşık 5000 ilk okul öğrencisine
ve 350 öğretmene ve okul yöneticisine, okullarda
iç çevre kalitesi konusunda eğitimler vermiştir. Bu
eğitimlere 50 civarında mühendis ilgili eğitimleri
alarak gönüllü eğitici olarak katılmışlardır. Bu proje
ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Akdeniz
Üniversitesi tarafından verilen 2017 “Türkiye Ölçeği
Çevre Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür. Bu eğitimlere paralel olarak Çalışma Grubu, Makina Mühendisleri
Odası çatısı altında TESKON 2015 içinde, Okullarda İç

Hava Kalitesi, Toplumsal Alanlarda İç Çevre Kalitesi,
Havalandırma Teknolojisi, Yeraltı Maden Ocaklarında
Hava Kalitesi bölümlerini içeren, 27 akademisyen
ve uzman mühendisin, 23 özgün bildiri sunduğu
İç Çevre Kalitesi Seminerini gerçekleştirmiştir. Bu
seminer içinde sunulan bildirilerden bir tanesi Çalışma
Grubu’nun pilot uygulama olarak gerçekleştirdiği bir
çalışma ile ilgilidir; İzmir’de bir ilköğretim okulunda
HVAC firmalarımızın ekipman ve hizmet katkılarıyla
sınıflarda ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri
örnek olarak gerçekleştirilmiştir. İç Çevre Komitesinin
bu dönemde yapmış olduğu çalışmaların tamamına
www.iccevrekalitesi.net adresinden ulaşılabilir.
Çalışma Grubunun nihai hedefi İzmir’de pilot olarak
başlatılan eğitim ve fiziki havalandırma uygulamalarını,
Türkiyede’ki tüm okullarda gönüllü mühendisler aracılığıyla yaymak ve iç çevre kalitesi eğitimini Milli Eğitim
Bakanlığı müfredatının bir parçası haline gelmesini
sağlamaktır. Bu amaçla çeşitli kuruluşlarla temaslarda
bulunulmuş ve bilimsel toplantılara deneyimlerin
sunulduğu bildiriler vermişlerdir. Bu çabaları sürmektedir. 2020 yılından itibaren TTMD İç Çevre Kalitesi
Komitesi olarak çalışmalarını sürdüren grup2, en son,
COVID-19 salgını çerçevesinde havada asılı virüslerle
salgının yayılma hızını azaltmak amacıyla İzmir’deki
ilkokullar’da mekanik havalandırma yapılması üzerine
bir projeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmuşlardır. Grubun Büyükşehir Belediye Başkanlığına
sunduğu bir diğer çalışmada toplu taşıma araçlarında
havada asıl olan virüsler yoluyla bulaşmayı azaltacak
yönde, özellikle metroda mevcut havalandırma sisteminin incelenmesi ve bulaşma hızını düşürecek etkin
havalandırma sistemi önerilerini geliştirme üzerinedir.
Komitede İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden iki,

2

Sinan Aktakka, İbrahim Atmaca, Orhan Ekren, Seçkin Tuncer Erdoğmuş, Ziya Haktan Karadeniz, Huriye Oğuz, Aysun Sofuoğlu, Sait C.
Sofuoğlu, Macit Toksoy, Necmi Varlık
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Akdeniz Üniversitesinden, Ege Üniversitesinden, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesinden birer akademisyen
ve HVAC endüstrisinde biri Almanya’da çalışan beş
uzman gönüllü olarak çalışmaktadır.
Halihazırda Komite üyelerinin TÜBİTAK’a önerdikleri
bir proje vardır. Endüstri ile işbirliği içinde hazırlanmakta olan bir başka proje de TÜBİTAK’a sunulmak
üzere geliştirilmektedir. Komite 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Makina Mühendisleri Odası Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresinde iki seminer yapmayı
planmış ve TESKON 2021 Yürütme Kuruluna sunmuştur. Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde
Ultraviyole Işınım İle Dezenfektasyon: Teori ve Pratik”
adlı seminerde komite üyelerinin ve seminere bildiri
vermeyi kabul eden iki akdemisyenin 13 bildirisi yer
alacaktır. İç Çevre Kalitesi ve Uyku adlı seminerde
ise Komite üyeleri 5 bildiri sunacaklardır. TESKON
2021’de Komite üyelerinden Dr. Macit Toksoy
Temel Bilimler Sempozyumunun, Prof. Dr. Sait Cemil
Sofuoğlu İç Hava Kalitesi Sempozyumunun, Doç.Dr.
İbrahim Atmaca Isıl Konfor Sempozyumunun hazırlık
ve yönetimini, Dr. Öğr. Üyesi Ziya Haktan Karadeniz
Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir.
Sürmekte olan COVID-19 salgını, biyoaerosoller nedeniyle, İç Çevre Kalitesinde biyolojik kirlilik bileşeninin
önemini, kötü deneyimlerle, HVAC alanındaki bilim
insanlarının ve teknokratların gündemine getirmiştir.
COVID-19’un ve sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün
biyofiziksel özellikleri ile kısa mesafede sıvı parçacıklarının (droplet) üst solunum yollarına ulaşması ve
yüzeyden temas ile mukozaya taşınması dışındaki
yayılma/taşınma mekanizması henüz yeterince açıklığa kavuşmamıştır. Ancak bilinen önceki patojenlerin
havada asılı kalmaları ve hava hareketleri ile insandan
insana hava yoluyla geçmeleri homolojisi yapılarak,
SARS-CoV-2 virüsünün de havada tek başına veya
diğer partiküllere tutunarak asılı kalabileceği ve bu
yolla insandan insana taşınabileceği öngörülmektedir. Bu nedenlerle COVID-19 salgını ortaya çıktığı
aylardan bu yana İç Çevre Kalitesi Komitesinin ilgi ve
çalışma konuları içerisine girmiştir. Komite şimdiye
kadar bu alanda iki çalışma yayımlamıştır. Bunlardan
bir tanesi HVAC alanında yapalacak çalışmaların
organizasyonu ile ilgilidir ve “Covid-19 Perspektifinde
İklimlendirme Sistemlerinde Hijyen ve Gelecek” başlığı
ile Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği
Dergisi Haziran 2020 Özel sayısında yayınlanmıştır.
Diğeri ise, SARS-CoV-2 virüsünün, UVC ışınım ile
etkisizleştirme sistemleri tasarımı için gerekli doz
için bir değer önerisi getirmek üzerinedir ve Türk
Tesisat Mühendisleri Dergisi Nisan – Haziran 2020
sayısında “UV-C ile Dezenfeksiyonun Biyofiziksel
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Temelleri ve Havalandırma Sistemlerinde Biyoaerosol
Kontrolü - COVID-19 için Bir Öneri” başlığı ile yayınlanmıştır. Komite biyoaerosellerin UVC ile etkin bir
şekilde etkisizleştirilmesi nedeniyle, UVC sistemlerinin
teori ve uygulamasını ulusal alana taşımak üzere
COVID-19 salgını ile eşzamanlı olarak çalışmaya
başlamıştır; TESKON 2021 deki seminer ile bilgiler
paylaşılacaktır. Komite ayrıca, AIHA’nın (America
Industrial Hygiene Association) ve CDC’nin (Center
for Disease Control) işe geri dönüş süreci için hazırladığı bazı rehberleri TTMD tarafından yayınlanmak
üzere tercüme etmiştir.
Hastalık belirtisi göstermeyen süper dağıtıcıların
olması, bu salgınla mücadelenin en kritik noktasıdır.
Bu nedenle COVID-19 salgınının sona ermesi, şimdiki
bilgilere göre, pratik olarak virüsü yayma potansiyeli
olan tek bir insanın kalmamasına bağlıdır. Böyle taşıyıcılar olduğu müddetçe hastalığı geçirmiş olanlar tekrar
yakalanma olasılığı ile karşı karşıyadırlar. Bulunacak
ilaçlarla ölümler engellenebilirse, COVID-19 sıradan
grip salgınlarına dönüşebilir. Ancak henüz ilaçlar
konusunda gelişme yoktur. Aşı çalışmaları devam
etmektedir. Aşıların etkisi, aşıların özelliklerine bağlı
olacaktır.
Şimdilik aşı çalışmalarının sürdüğü bilgileri paylaşılmaktadır. Güvenilir, uzun zamanlı koruma özellikli
aşılar bulunsa bile bunların üretimi, dağıtımı ve
uygulanmasının pratik olarak yıllar alacağı açıktır.
Bütün bunların yanında, bazı salgın hastalıklar için aşı
bulunamadığı da bir gerçektir.
İklimlendirme sistemleri 1600’lü yıllardan bu yana her
zaman önemliydi. İklimlendirme sistemleri, insanın
doğanın çevrimsel ısıl şartlarına ve iç hava kirliliğine
karşı korunmasının en önemli vazgeçilmez aracıdır.
COVID-19 salgını, Biyoaerosoller’in iklimlendirme
sistemlerinin tasarımında önemli ve özellikle dikkate
alınması gereken bir bileşen olduğunu göstermiştir.
Biyokonfor sadece iklimlendirme sistemlerinde değil
bina, şehir, toplu ulaşım tasarımlarında da dikkate
alınması gereken disipliner bir alandır. COVID-19’un
başlangıcından bu yana, bu alanlarda önerilenler
analojilere, homolojilere dayanan öngörülerdir. Önerilere ne derece uyulduğu ve sonuçların ne olduğu
konusunun da, maalesef bilindiği söylenemez. Tüm
dünyada onca mecrada yapılan yayınlara rağmen,
salgın adeta öngörülemez bir şekilde yaşamda rolünü
oynamaktadır. Bu görünüm COVID-19 ile bilimsel bir
mücadelenin yürütülmediği izlenimini çok güçlü olarak
desteklemektedir. Bütün ümitler, farmakolojiye bağlanmıştır.

COVID-19 salgını anlamında, sınıf ve okul ortamında
alınması gereken önlemler konusunda pekçok yerli ve
yabancı yayın yapılmıştır. Bu önerilerin hepsi yakın
mesafeden sıvı taneciklerinin balistik transferi ve
yüzeyden temas ile mekanik taşınması üzerinedir.
Havada asılı virüslerin nefes alma yoluyla bulaşmasının önlenmesi de maske tedbirine kalmaktadır.
Halbuki hem COVID-19 virüsü hem de diğer salgın
hastalıkların hava yoluyla yayılması, etkin mekanik
havalandırmalar ile azaltılabilir. Ancak ülkemizde sınıf
havalandırması sistematik bir şekilde ele alınan bir
konu haline henüz gelmemiştir. Yüzlerce yayına ve
uygulamaya rağmen, çocuklarımızın sağlık ve akademik başarısını etkileyen sınıf havalandırması, üzülerek
söylemeliyiz ki ilgi görmemektedir. Bu problem artık
çözülmelidir. Ayrıca bir öğrencinin hayatı, yetişkinler
gibi 24 saattir. Çocuklar evden çıkma periyotları arasında, yolda, okulda, evde, oyunda, uyurken izlenirse,
SARS-CoV-2’nin saldırısına karşı pekçok açık olduğu
görülecektir. Salgın içinde eğitim, 24 saatlik periyotlardaki çocuk davranışları gözlenerek geliştirilecek
fiziksel, psikolojik ve sosyolojik çözümlerle sağlıklı
bir eğitime dönüştürülebilir. Bu konuda acil olarak
disipliner bilimsel projeler başlatılmalıdır. Şu anda
uygulanan tedbirlerin ne derece etkili olduğu konusunda hemen her okulda disipliner gözlem birimleri
kurulmalı ve çalışmaya başlamalıdırlar. Bu gözlem
birimlerinin yapacakları çalışmalar, COVID-19 salgınına karşı önemli tedbirlerin ve gelecek için tasarım
parametrelerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca
küresel sorunların baskısı altında sadece biyolojik
konfor açısından değil ekonomik nedenlerle de çevrim

içi eğitim gelecekte temel eğitim otoyolu olacaktır.
Yapılması gereken bu otoyolun her yönüyle inşası için
gerekli bilimsel ve teknolojik alt yapının kurulması
araştırma ve uygulama çalışmalarına başlanılmasıdır.
Bugünün sistemlerinden hareketle, COVID-19 türü
salgınlarına karşı etkin iklimlendirme sistemlerine
ulaşmak zordur, belki de imkansızdır. İklimlendirme
sistemleri her türlü küresel kirlilik ve ısınma problemleri göz önüne alınarak “İlk Prensip” (First Principle)
yaklaşımıyla ele alınmalıdır. Son zamanlarda “Esneklik
(Resilience) kavramı ile cılız çalışmalar söz konusudur.
Bu çalışmalar salgın türü biyolojik kirlilikler de göz
önüne alınarak disiplinlerüstü (transdicipliner) nicelik
ve nitelik olarak yaratıcı çözümlere ulaşmalıdır. Yukarıda verilen öngörüler otomatik kontrol alanı için de
geçerlidir. Belki şimdilik, yapay zeka ile entegre edilmiş IoT uygulamalı bileşen ve sistemlerin geliştirilmesi,
öncelikli bir alan olarak görülebilir.
Çevre Komitesi, “object based” çalışma yapan bir
grup akademisyen ve uzman mühendisten oluşmaktadır. Proje bazında çalışmalar gerçekleştirildiği için
projelerde görev alan, görev teklif edilen üyelerden
oluşmaktadır.

KAYNAK
[1] TOKSOY, M. “Okullarda İç Hava Kalitesi Ve
Yönetimi: Günümüz Bilgi ve Pratiği”. TESKON Bildiriler
Kitabı, 2105, http://www.iccevrekalitesi.net/pdf/
seminer/2015-02.pdf
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çalıştı. Derneğin daha iyi tanıtılması,
üyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi,
bölgesel faaliyetlerin artırılması, eğitim,
şirketlerin tanıtımlarında Derneğin aktif
rol oynaması, çalışmalarının temelini
oluşturdu.
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Olduğu Zamanların
Zarif Beyefendisi
Engin Kenber
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ve bunun için iktisadi işletme kurulması, tanıtımının yapılması için çalıştık.
Meslektaşlar arası iletişimi kuvvetlendirmek, geçmiş yıllarda olduğu gibi
bizim yönetimimiz için de önemliydi.
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bettik. TTMD’deki
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geliştirilmesinde
landığında “TTMD’de görev yaptığım süreler,
katkıları büyük oldu. Benden önceki
50 yıllık Başkan
meslek
beni en çok mutlu
Ömerhayatımın
Kantaroğlu zamanında
çıkarılan TTMD Dergisi bizim dönemde
eden vedebana
onur veren yıllarıdır” sözleri ile
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Üniversitesi
yüksek bütçelerle yaptıkları tanıtım
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meslek olarak kabul edilip bu şekilde
meslektaşlarımızın da bunun bilincine
Avrupa’dan Türkiye’ye gelmiş çok değerli hocaların
hayatımdan. Mesleğimizin matematikle ilgili olması,
5. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
ele alınmadan, mesleğin gün geçtikçe
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olduğu
bir kurumdu.
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matematik
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harp ortamı
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Bir arkadaşımız bir
doğrusu sığınmayı tercih etmişti. Türkiye bundan
gün Ratip Hoca’ya, “Hocam bütün bunları öğreniyohakikaten çok istifade etti. Talebe olarak bizim sevi- ruz ama bunlar bizim hayatta ne işimize yarayacak”
Yirmi Yıllık Yolculuğumuz 1992-2012
33
yelerimizin çok üstünde seviyedeki değerli insanlar
dediği zaman, o cümleyi hiç unutmuyorum ve çok
bize, lise seviyesindeki derslerde hocalık yaptılar. Tabi
doğru olduğuna inanıyorum: “Efendim bunları öğre-

"Yapılan Her İş
Büyüme Havuzunda
Bir Damla Oldu"

T

32

TTMD DERGİSİ

TEMMUZ - EYLÜL 2020

neceksiniz, sonra hepsini unutacaksınız. Daha sonra
Bakırköy Bez Fabrikası’nda işletme müdür muavini
olduğunuz zaman bu sizin işinize yarayacak” demişti.
O gayet kibar konuşan bir insandı. Bu, gençlere basit
bir şekilde rasyonel düşünmenin nasıl önemli bir şey
olduğunu anlatan formül gibi geldi bana ve hala
aynen Ratip Bey’in dediği gibi matematik düşüncenin
ve matematik düşünebilmenin çok önemli olduğuna,
analitik düşünmenin çok önemli bir şey olduğuna
inanırım. Lisede felsefe hocamız Descartes’çiydi.
Onun da bizim formasyonumuzda çok tesiri oldu, bizi
rasyonel düşünceye yöneltti. Hala biliyorsunuz hem
dünyada hem memleketimizde rasyonel düşünenlerle
düşünmeyenler arasında tezatlar devam edip gidiyor.

5 Yıllık Makine Yüksek Mühendisliği Eğitimi…
İTÜ Makine Fakültesi’nde 5 sene okudum ve o zamanlar lisenin devamı gibiydi. İsmimiz üniversiteydi ama
biz lisedeki gibi mektebe gelip gidiyorduk. Yoklamalar
yapılıyordu, aynı lisede olduğu gibi. Yoklamasıyla,
diğer kurallarıyla mektep gibiydi ve kendimize yüksek mühendis diye bir titr, bir paye koyup mezun
oluyorduk. Tam bizim okuduğumuz senelerde bunun
değiştirilmesine teşebbüs ettiler ama biz bir kere 5
sene okumak üzere düzenlenmiş bir müfredatın içinde
olduğumuz için hemen bunu hemen yapamadılar. Bize
opsiyonlar koydular. 4.seneden sonra bir mezuniyet
projesi yapma uygulaması koydular, bir nevi önce
“bachelor degree” alıp sonradan master yapmış gibi
oluyor, yüksek mühendis unvanıyla mezun oluyorduk. Biz o dönemin ilklerinden birileriyiz. İlki 1955
mezunlarıdır, biz de 1956 mezunlarıyız. Herkes farklı
bir opsiyondan ders alıyor, kimisi tekstil opsiyonunu
kullanıyordu, kimi ısı bilimi. Isı opsiyonunda olanları,
Allah rahmet eylesin Fikret Narter yönetiyordu. Fikret Narter Bey daha o zamanda tesisatın önemini
görüyordu ve gene rahmetli Serbülent Bingöl Bey
vardı o zamanlar. Sonradan bakanlık da yaptı, çok
değerli bir insandı. Tabi Fikret Bey, Serbülent Bey’i
bulup Teknik Üniversite’ye bize hoca olarak getirdiği
zamanlarda Serbülent Bey Bayındırlık Bakanlığı’nda
Tesisat Bürosu’nun Başkanıydı. Sanıyorum o büro ilk
kez kurulmuştu, daha bu işler henüz gelişmemişti,
öğrenilmemişti, bilinmiyordu. Bize tesisat dersleri
koydular. Rahmetli Nejat Aybers bize klima konularını
anlatıyordu, işin ruhunu katarak çok da güzel öğretiyordu. Bunları opsiyon dersler olarak görüyorduk.
Serbülent Bey sıhhi tesisat anlatıyordu, o güne kadar
duyulmamış bir şeydi. Sıhhi tesisat ne demekti? Böyle
bir mefhum olduğunu orada öğrendik. Hakikaten biz
mezun olduktan sonra bu işler gelişmeye başladı ve
bizler de bu işleri yapan insanlar olduk yavaş yavaş.
O zaman gerek Serbülent Bey’in derslerinden gerek
Nejat Beyin, Fikret Narter Beyin derslerinden şahsen
çok istifade ettim, formasyonuma çok tesir etti.

Benim diploma projem büyük bir binanın kalorifer
tesisatıydı. Fikret Bey’in bürosunda bana planları verdiler, zaten o konulara aşina olduğum için zor gelmedi.
Prof. Duscio, bütün makina fakültesi talebeleri için
kabus gibiydi. Buhar makinası projesi yaptırırdı. Bire
bir ölçekle çizilmesini isterdi. Bazılarına gemi makinası denk geliyordu, çünkü herkese başka bir buhar
makinası projesi yaptırıyordu. O projeleri yapmak için
etütteki tüm masalar yan yana konur, yurtta kalmadığımız halde biz de gelirdik. Proje ruloları açılır, sabahlara kadar çizim yapılırdı. Ama sonradan anladık ki
doğrusu buydu. Çünkü çizerken çok şey öğreniliyordu.
Mesela aynı makinanın bir yatağı olduğunu, yatağın
nasıl bir şey olduğunu farkında olmadan öğrenmiştik.
Gaye oydu zaten, yoksa Prof. Duscio herkesi sınıfta
bırakan cinsten bir hoca değildi.

Staj zamanı…
Uygulama imkanı pek yoktu o zaman. Bizler de yani
talebe zihniyetiyle tatilimizde de bir yerlerde körü
körüne çalışmak istemiyorduk. Daha çok herkes Karayollarında çalışıyordu, çünkü Karayollarında stajyer
olarak bile çalışsanız yevmiye veriyorlardı. Herkes
kendisine stajda para kazandırabilecek bir yerde staj
yapmak istiyordu. Ben İstinye Tersanesi’nde staj
yaptığım zaman, orada da müdür Suavi Bey vardı.
O da buhar ve teknoloji konularıyla çok uğraşan bir
kişiydi, bize de ısı ekonomisi mefhumunu ilk öğretendi.
Sonradan Sulzer Firması’nın mümessilliği gibi işler
yapıyordu zannediyorum. Hakikaten ısı ekonomisi
diye bir şey olduğunu o zamana kadar bilmiyorduk.
Şöyle söyleyeyim mesela Bomonti Bira Fabrikası’nın
lojmanlarında kalorifer vardı. Buhar geliyordu, radyatörlerin içinde geçiyordu öteki taraftan çıkıp havaya
atılıyordu. Yani o zaman ısı ekonomisi bu kadardı.
Sınıf geçmek, mezun olmak yetmiyor, okuma ve
araştırma alışkanlığı da gerekiyor
Bence bizim zamanımızdaki üniversitenin eksiği araştırma, okuma eksikliğiydi. Mesela ben şahsen, kütüphaneye gidiyordum, ama kütüphane sessiz sakin bir
yer olduğu için, mekan olarak kullanıyorduk, yoksa
kitap alıp okumuyorduk. Kitap okumayı öğrenmeden
bitirdim üniversiteyi doğrusunu isterseniz. Biraz da
yurtdışına gitme sebeplerimden biri odur.
Bu açığı sonradan fark ettim. Yalnızca önüme konanları öğreniyordum. Biraz şanslıydım, ecnebi tedrisat
yapan bir mektepte okumuştum. Önümüze belki çok
şey konmuştu ama, önümüze konanların dışında bir
şeyleri araştırıp okumak öğrenmek adetini edinmemiştik.
Talebelik işini çok mükemmel bir şekilde yaptığımı
zannediyordum. Hocaların anlattığını çok güzel bir
şekilde not tutuyordum. Hatta o kadar ki, bazı not
defterlerim çalınıyordu. O notlardan öğrenerek, birazcık da kopya çekerek, yanımızdaki arkadaşların da
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yardımıyla sınıfımızı geçiyorduk. Sınıfı
geçmek bize kafi geliyordu. Halbuki
üniversite mefhumunun bambaşka
bir şey olduğunu ben mezun olduktan sonra öğrendim. Biraz da onun
tesiriyle yurt dışına gitmek istedim.
Yurt dışında yeniden master yaparak
bu açığı bir miktar kapatmaya çalıştım. Management alanında master,
MBA yaptım. Kütüphaneye gitmeyi,
kitap okumayı, araştırmayı ancak
mektebi bitirdikten sonra öğrendim.

Mezuniyetten sonra İETT’de çalışacaktım ki…
İstanbul’un elektriğini İETT yönetiyordu. İETT (İstanbul Elektrik Tramvay Tünel), bir
Fransız şirketiydi. İlkokulumuz bugünkü Şişli camiinin
tam karşısındaydı. Ama o zamanlar Şişli Camii yerine
orada atlı polislerin ahırı vardı. Pangaltı’da oturuyorduk ve yaklaşık 1 km kadar yolu tramvayla gidiyorduk.
1938 veya 1939 yılıydı sanırım, bir gün tramvaylar
bedava oldu. Niye diye sorduk, İETT ve hava gazı
işletmeleri Türk hükümetine geçti, Fransız şirketi
bıraktı bu işi dediler.
İETT, İstanbul’un elektriğini Silahtarağa Santrali’nden
verirdi. Üniversitenin son iki senesinde İETT’den burs
aldım. İETT’yi çok medeni bir insan, Teknik Üniversite
profesörlerinden Kamuran Görgün yönetiyordu. Dolayısıyla çok iyi bir burstu.
Isı alanıyla ilgiliydim ve mezun olunca Silahtarağa
Santralı’nda çalışmak istedim. İETT’de çalışan, bizden
1-2 sene önce mezun olmuş arkadaşlar, çok güzel
bir maaş alıyorlardı. Umum müdür muavini olan
beyefendiye gittim, güzel de bir maaş alacağımı zannediyordum. Umum müdür muavini bana, “sen öyle
bir maaş almayacaksın” dedi. “Niçin efendim” dedim.
“Sen mecburi hizmetlisin. Mecburi hizmetin olduğuna
göre, biz ne verirsek o” dedi. Onun üzerine ben de
çalışmamaya karar verdim. Bir aile dostumuz bir avukata gittim. Allah rahmet eylesin çok muhterem bir
adamdı. “Bu borç, ödenecek” dedi. “Ama sen şimdi
yeni mezun oldun ödeyemezsin, kaç senede ödeyebilirsin? Davayı o kadar süre uzatmaya çalışırım” dedi.
“2-3 senede herhalde o parayı kazanabilirim” dedim.
Dolayısıyla İETT’de işe başlamadım.
Uzun sürmeyen Ankara yılları…
Ankara’da bir işte çalışmaya başladım. Ankara’da
kısa bir müddet kaldım. O zamanlar özel sektörde iş
bulmak zordu, işveren devletti. Yeni mezun olan biri,
gidip Türkiye Petrolleri, Karayolları, Devlet Su İşleri,
Bayındırlık Bakanlığı gibi bir yerde işe başvuruyordu.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi’ne girebilirse çok iyi fırsat
elde ediyordu. Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi
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kişiler de orada çalışmıştı. Orada
planlama ve iktisadi mefhumlar
öğrenebiliyordunuz ama işe alınmak çok zordu. Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne girdim. Ama bir istikbal
vermedi. O günkü koşullara göre
TMO iyi maaş veriyordu. Ancak 3-5
ay sonra çıktım.
O sırada Fikret Bey ve Sadık
Bey (Olgaç) arkadaşlarımız, beni
Karakaş diye bir adama tavsiye
etmişler. Bana “seni beğenir alırlarsa, şu kadar maaş isterim gibi
ukalalık etme, bu fırsatı bir kez
daha bulamazsın” dediler. Tokar
Ankara bürosunda Yılmaz Aksu ile
görüştüm. (Yılmaz Aksu hala Tokar’ın Yönetim Kurulu
üyesidir). Beni işe aldı. Meğer ki Üzeyir Garih işten
çıkmış, yerine beni alıyorlarmış.

İz bırakan Tokar dönemi ve Todori Karakaş
Tokar’a girdim, hakikatken bana bahsedildiği gibi
Todori Karakaş istisnai bir adamdı. Hem akıllı, hem çok
bilgili hem de insani tarafı kuvvetliydi. İlk bakışta biraz
aksi gibi gözüküyordu. Çalışanlar kendisinden biraz
korkar, çekinirlerdi ama o aslında çok iyi bir insandı.
Bana ve formasyonuma çok tesir eden insanlardan
biri olmuştur. Doğru düşünmeyi, vaktini israf etmeden kullanmayı, dürüst olmayı, iş hayatında dürüst
olmanın esas olduğunu, mantıklı hareket etmeyi,
bilgiye değer vermeyi hep Karakaş’tan öğrendik.
Onun yanında çalışırken yalnız mühendislik bilgileri
açısından değil, genç bir insan olarak, gelişimimizde
çok tesiri olmuş bir adamdır. Todori Karakaş aslında
çok esaslı bir Osmanlı Beyefendisiydi. Memleketine
çok bağlı bir insandı. Kendisine bir Amerikan firması,
İsviçre’de oturacak “wise president”lik payesi verdi. O
şart olarak “Ben memleketimi terk etmem, vaktimin
üçte birini Türkiye’de, vaktimin üçte ikisini İsviçre’de
geçirmek şartıyla kabul ederim” dedi. Birçokları,
hatta devlet içinde büyük payelere yükselmiş bazı
kişilerin yaptığı gibi buradaki varlıklarını satıp yurt
dışına transfer olmadı. Bu memleketin insanıydı, bu
memlekete faydalı olan insanlardan biriydi. Kendisini
rahmetle, saygıyla anıyorum. Benim gibi birçok genç
mühendisin, şimdi dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış
birçok başarılı mühendisin iyi bir formasyon almasına
sebep olmuş, çok iyi bir hoca, çok iyi bir insandı.
Mühendis olmasaydım…
Teknik Üniversite’ye girmeden önce, film prodüktörü
olmayı hayal ediyordum. O zamanlar şimdiki gibi
bunun okulu yoktu, bir stüdyoya gidip çalışmak icap
ediyordu. Bizler imkanları çok dar olan insanlardık o
günün Türkiye’sinde, o günün dünyasında diyelim.

Benim düşündüğüm, Almanya’da UFA film stüdyoları
vardı. Orada bir iki tanıdığımız da vardı, oraya gidip
o stüdyolarda çalışarak öğrenecektim. Başka yolu
yoktu zaten. Benim kızım Syracuse Üniversitesi’nin
Film ve TV Prodüktörlüğü Bölümü’nden mezun ama o
zamanlar bizim böyle olanaklarımız yoktu.
O zamanlar, bu işleri ilk yapanlardan, Münir Hayri Egeli
diye çok meşhur bir zat vardı Talebeliğim sırasında
onun yanında part time çalışmıştım. Mekteplerde
düzenlenen piyeslerden gelen hevesle de sinema
benim hoşuma giden bir meslekti.
Aile içinde bu işe girmek isteyenler de oldu ama, pek
etken olamadılar. Bir büyüğümüz bana dedi ki “doğru
dürüst bir tahsil yap, bunlar meslek değil.” “Peki
ne yapayım?” “Mühendis ol mesela” dediler. “Bir
mesleğin olsun, sonra istediğini yaparsın” diye beni
kandırdılar. Ama tabi bir kere mühendislik mesleğimiz
olunca o mesleği yapmaya devam ettik.

Daha yoksulduk ve daha mutlu…
Bu şehrin çocuğu olduğum için, o dönemki İstanbul,
tabi o kelime beni çok cezbediyor, çok güzel bir
İstanbul’du. Daha yoksulduk, birçok şeyimiz yoktu,
eksikti. Herkesin bir pantolonu, iki gömleği vardı,
başka bir şeyi yoktu, ama çok mesut yaşıyorduk.
Birbirimize karşı çok saygılı yaşıyorduk. Mektebi yeni
bitirmiştik, bazı arkadaşlarımız da yurt dışına gitmişti
veya yeniden tahsillerine devam etmekteydi. Şöyle
bir cümle hep aklımda kalmıştır; yurt dışına giden bir
arkadaşımız bir gün, Türkiye’ye gelmişti, telefonda
konuşuyorduk; “Biz Beyoğlu’na gidiyoruz” dedik “sen
de gelir misin?” “Ah gelemem bugün tıraş olmadım”
dedi. Şimdi bir de bugünkü Beyoğlu’nu gözünüzün
önüne getirin… Belki de şöyle demek lazım; “Bugün
tıraş oldum, gidemeyeceğim”. Gerçekten bugünkünden çok farklı bir İstanbul’du. Burada büyüdüğüm
için bana tabi hayat daha kolay geliyordu. Çünkü
arkadaşlarım, eşim dostum hepsi etrafımdaydı. Tabi
taşradan gelen kardeşlerimiz biraz daha zorlandılar;
gerek adapte olmakta, gerek de ekonomik olarak
hayata ayak uydurmakta. Yurtta kalmak veya dışarıda
ucuz bir ev bulmak, yemek işini halletmek, talebelerin
güçlükleriydi bunlar.
Bir zamanlar Pera…
Park Otel’in hemen yanında, Taksim tarafındaki yokuş
olan Hariciye Konağı sokağında otururduk. Eskiden
orada hariciye konağı diye bir yapı varmış onun
için orası hariciye konağı sokak. Belki de Park Otel
eskiden belki bir paşanın, hariciye nazırlığı da yapmış
birisinin konağıydı. O zamanlar İstanbul’un en lüks
semtiydi Ayazpaşa. Ayazpaşa’da oturmak bir prestij
meselesiydi. Bugünkü gibi oralarda bürolar yoktu
tabi. Hakikaten o apartmanlarda oturan insanlara,
Gümüşsuyu’na inen cadde üzerindeki o lüks evlere

tabi ki bir özlem duyulurdu. Ama kimseye zengin diye
haset edilmezdi, ayrımcılık sonradan çıktı.
Yeme-içme mekanları burada yoktu, Beyoğlu’nda
vardı. Beyoğlu’nda güzel lokantalar vardı; yani art
culinaire yapan, mutfak sanatını gerçekten uygulayan. Bunların en meşhurlarından biri de Abdullah
Efendi Lokantası’ydı. Tesisat işiyle uğraşmayan
bir sınıf arkadaşımız Atilla Doğan, Abdullah Efendi
Lokantaları sahibinin damadı olmuştu sonradan,
şimdi ünlü, dünya çapında bir müteahhit. Bir diğer
meşhur lokanta da Yordan Lokantası’ydı. O zamanlar
Parmakkapı diye bir yer vardı, şimdi yok. Abdullah
Efendi Lokantası Ağa Camii tarafındaydı, Yordan,
karşı sırada Parmakkapı’nın oralarda bir yerlerdeydi.
Tam pasajın köşesinde, bir İtalyan Lokantası vardı,
Galatasaray’daki Fransız Hocalarımız umumiyetle
orada yerlerdi öğle yemeklerini. Biz tabi oraya ancak
uzaktan bakabilirdik. Bir de tünele doğru fisher şinitzel yapmasıyla meşhur bir yer vardı.

Televizyondan önce Cemiyet Hayatı…
Sinemaya gitmek o zamanlar bir prestijdi. Hanımlar
suarelere gitmek için mutlaka berbere giderlerdi.
Beyoğlu’ndaki sinemalarda, Nişantaşı’ndaki Konak
Sineması’nda filmlerin prömiyerleri yapılırdı. Herkes
çok şık giyinerek giderdi, koltuklar önceden satın
alınmış olurdu, bazıları abone olarak alırdı. Yani çok
önemli bir hadiseydi, şimdiki gibi değildi. Tabii ki
televizyonun olmadığı, hatta birçok kişinin evinde
radyonun bile olmadığı zamanların cemiyet hayatından bahsediyoruz. Bazı şeyler tüm dünyada o kadar
çabuk değişti ki. Televizyon bilhassa insanların yaşam
tarzına da tesir etti. Beyoğlu’ndaki meşhur sinemalar,
şimdi yıkılmaya çalışılan Eski Melek denen Sinema zannediyorum Osmanlıların son döneminde, yani 19.asrın
sonlarında yapılmıştır. Meşhur Cercle d’Orient şimdi
hala var ama, tabi o Cercle d’Orient bu Cercle d’Orient
değil. Cercle d’Orient klubüne üye olmak büyük bir
prestijdi o zamanlar. Çok büyük bir bloğun içinde, Eski
Melek, İpek ve Sümer Sinemaları vardı. O bloğun bir
katı Cercle d’Orient’ın bir salonuydu, orada balolar
verilirdi. Sonra Yeni Melek Sineması yapıldı. Şimdiki
Kadri Han olan yerin köşesinde Yıldız Sineması vardı.
O zamanlar, sadece biz değil tüm dünya daha muhafazakardı, sinemada kadın vücudunun teşhiri mevzu
bahis değildi. Yıldız Sineması’nda Acı Pirinç diye bir
film, bir yıldan fazla süre oynamıştı. Sinema tarihinde
meşhur aktrislerden İtalyan Silvano Mangano’nun
filmiydi. Bugün onu ilkokullarda bile oynatabilirsiniz.
Ama o zamanlar açık bir film gibi geliyordu herkese.
Evet gerçekten de dünya çok değişti…

https://youtu.be/Kr99y4Ru5Xo
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Canım babam,
Sen gideli 3 ayı geçti bile.
Zaman geçtikçe eksikliğine alışmak bir yana, aksine,
Tan’ın (torunu) ve benim hayatımızdaki rolünün
değeri daha da çok ortaya çıkıyor. Kalbimin burukluğu
derinleşiyor. Seni çok özlüyorum. Gel gör ki senden
öğrendiğim onlarca hayat dersinin içinde belki de en
değerlisi bardağI, her koşulda YARI DOLU OLARAK
GÖRMEYİ SEÇMEK ve olanı olduğu hali ile kabul
edip şükretmektir. İşte o yüzden, şimdi de üzülüp
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hayıflanmak yerine, iyi ki senin kızın olma gururuna
erişmişmişim diye şükretmeyi seçiyorum. Senin sıralı
gidişini, dolu dolu, keyifli ve onurlu bir ömür geçirmiş
olmanı kutluyorum.

Bazen nasihat vererek, bazen rol model olarak
bana öğrettiklerini ve bıraktığın izi nasıl yazsam
diye çok düşündüm, sonunda benim için en öncelikli olanları yine senden bana geçen tarzda net,
kısa, madde madde sıralamaya kadar verdim. Zaten
sen hikaye ve roman okumaktan pek hoşlanmazdın.
Okuyanların çoğu da senin gibi mühendis olacağı için
sanırım bu tarz herkese tanıdık ve kolay gelecek! Bu
arada kısa kesmek için burada anlatmayacak olsam
da, her bir madde ile ilgili seninle yaşadığım en az
bir anımız olduğunu da hatırla lütfen.
Yanına yaklaşılması kolay bir yönetici/patron ol.
Yanında çalışanlar gelip seninle konuşmaktan çekinmesinler.
Herkese karşı adil ve vicdanlı ol.
Yanında çalışanların ödemelerini her zaman öncelik
yap ve cömert ol.
İyi şeyleri hatırla.
Mantığınla karar ver, duygularına kapılma.
Hoşgör, affet.
Kendini aptal duruma düşürme.
Hakkın olanı al.
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Yardım ederken karşılık bekleme. Yaptığın yardımı
büyük bir havuza attığını düşün. Vakti gelince o
yardımın karşılığı havuzdan sana fazlası ile geri gelir,
ancak yardım ettiğin kişiden değil.
Ve babacım, bu liste yazsam daha çok uzayıp gider…
Seni yaşatmak için yapabileceğim şey, senden
öğrendiklerimi hayata geçirmeye devam etmek ve
senin mesleğindeki yaklaşımını kendi mesleğimde
uygulamak olacak. Gerisi babacım, senin tabirin ile
“kısmet!” :)
Zamanını iyi değerlendir. Gününü planla. Bunun için iki
saatlik zaman dilimlerine ayır. Bu dilimlerin bazılarının
eğlence ve dinlenmek için olmalarını da sakın ihmal
etme!
Biri sana ters davrandıysa ya da mesela de ki selam
vermeden yanından geçti gitti; sakın üzerine alınma!
Bu seninle ilgil değil onunla ilgili bir durum. Kimbilir o
an ne derdi vardı garibanın.
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Hoş sohbetini, felsefeni, tarihe merakını, zekanı, ben
zora düşünce getirdiğin mantıklı çözümleri, tatlı esprilerini, keyifin yerindeyken hiç susmadan saatlerde
konuşmanı, kısacası seni çok ama çok özlüyorum.
Seni çok seviyorum
Engin Kenber.

Mutluluk bir karardır. Mutlu olmayı seçiyorum diye
karar vereceksin, mutluluk arayarak bulunmaz.

Bir zamanda, bir yerde
tekrar buluşmak üzere.

Hayat hep bir mücadele, son ana kadar mücadeleye
devam.

Deniz Kenber
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Sevgili Başkanım Engin Kenber’e En Derin Saygımla
Bu yazıyı yazmakta zorlandığım doğrudur. Halbuki
yazı yazmak en sevdiğim, gücüne inandığım ve
kendimi daha iyi ifade edebildiğim bir eylem olmuştur her zaman.
TTMD, mühendislik hayatımın ilk yıllarında MNG
Tesisat A.Ş.’de çalışırken, rahmetle andığım Genel
Müdürüm Mustafa Özkayalar’ın “Filiz, şu logoyu
ressam arkadaşlarla çizer misiniz? Bir dernek
kuruyoruz bu da onun logosu olacak.” dediğinde
tanıştığım, yeni mezun bir mühendis olarak henüz
dernek kavramına da pek aşina olmadığım için
merakla takip ettiğim bir yapıydı.
Mustafa Bey bizlere TTMD’ye üye olun diye
devamlı telkinde bulunurdu. Onun bu telkini ile
ilk üye olduğum dernek TTMD oldu ve sivil toplum örgütlerindeki yoğun mesaimin temeli de bu
şekilde atıldı.
Zaman içinde üye olmanın sorumluluğu ile bir
yandan dernek faaliyetlerine katılırken, bir yandan
da zaman zaman eleştirilerimi dillendirdim. Sevgili
Ömer Kantaroğlu’da “senmisin eleştiren, elini taşın
altına koymalısın” diyerek, sanıyorum beni Engin
Bey’e önermiş.

“Engin Kenber telefonda” dediklerinde çok onurlanmıştım. Bana yeni TTMD yönetiminde birlikte
çalışmayı teklif etmek için arıyordu. Bilmem bunu
kaçınız benimle aynı yoğun duygularla anlayabilir? Günümüzde hala toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelesi veren biz kadınlar için, çoğunluğu
erkeklerden oluşan bir sektörün, önemli bir derneğinde, yönetime girecek ilk kadın olmak o günün
şartlarında önemliydi, bugün hala önemlidir!
Onca tecrübesine karşın üstenci olmayan, babacan
tavırlı, verdiği değeri hissettiren, esprili, konuşmaktan keyif aldığınız bir Başkan’la aynı yönetimde
olmak, olsa olsa hayatınıza katma değer sağlardı.
Ve öyle de oldu.
Engin Bey, beni Genel Sekreter olarak ilan ettiğinde
sorumluluğumun farkındaydım. Yönetim Kurulu olarak, derneğimizin kurumsallaşması için yapacağımız
önemli işler vardı ve bu noktada, kendisi İstanbul’da
yaşadığı için, dernek ofisinin işleyişi açısından da
üstlenmem gereken görevler söz konusuydu. Selçuk Bayer’in de sayman üyemiz olması, ahenkli bir
çalışmanın kilit noktalarından oldu.
Engin Bey’le uyum içinde çalıştık. Hiçbir kompleksi
TEMMUZ - EYLÜL 2020
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Bu video çekimi için dernekte hazırlıklarımızı
tamamlayıp, Başkanlarımızı konuk ettik. Hepsine
çekim için makyaj yaptık. O kadar eğlenceli bir
çekim olmuştu ki, gülmekten bitirmekte zorlanmıştık. Şimdi arşivimizde yer alan güzel bir anı oldu.

olmayan, ön açan, sevgi ve saygı dolu bir insandı
çünkü. Kendi ofisimin işlerini ihmal ederek, TTMD’yi
önceliğim olarak görmüşsem onunla olan çalışmanın motivasyonu en büyük nedeniydi. Biraz da
abarttım belki. Zaman zaman zorluklarla da karşılaştım. Böyle zamanlarda teselli etmek de O’na
düştü.
Örneğin dergimizin bir sayısında, yapılan faaliyetlerin hepsine katıldığım için, tam 7 fotoğrafta
yer almışım. Bir arkadaşımız bunu eleştirdiğinde:
“Bütün faaliyetlere Yönetim Kurulunu temsilen
katılması mı suçu?” demişti.
Selçuk Bey’de hatırlayacaktır: Sempozyum hazırlıklarını planlıyoruz. O zamanlar böyle, sosyal
medya, videolar filan yaygın değil biliyorsunuz.
Sempozyum açılışında gösterilmek üzere TTMD’yi
tanıtan bir video hazırlatmak istediğimi ilettim.
Bütün Başkanlarımızı bir araya getireceğimiz, derneğin kuruluşunu ve hedeflerini anlatacağımız bir
çalışma olacaktı. Önce “ne gerek var Filiz?” dedi ve
onay vermedi. Selçuk Bey ile birlikte bir kez daha
telefon edip, ikna etmek istedik. Telefonda anlatıyorum, kabul etmiyor. Öyle hedeflemişim ki, hayal
kırıklığı ile başladım ağlamaya. Telefonu Selçuk
Bey’e vermişim. Engin Bey, üzüldüğüme üzülmüş
olsa gerek, Selçuk Bey’e “tamam yapalım” demiş.
Bunu duyunca nasıl sevindiğimi anlatamam.
40
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Sempozyumu çok kaliteli bir organizasyonla gerçekleştirdik. Sektördeki saygınlığını gördükçe kendisine olan hayranlığım artmıştı. Sempozyumdan
elde edilen gelirle derneğimizin ilk ofis mülkiyetini
almak hedefimiz vardı ki, yönetimi devrettiğimiz
genel kurulda bunun kararını aldırmıştık ve ilk
ofisimiz bu bütçe ile alındı. Yine dernek mali işlerinin yürütülmesi için şirketleşme kararını da onun
vizyonu ile gündemimize almıştık.
O dönem yasalaştırılmak istenen ve sektörümüzün
aleyhine olabilecek bazı kanun tasarıları için, birkaç
kez Bayındırlık Bakanlığı yetkililerine birlikte gitmiştik. Uluslararası tecrübelerini anlatırken yetkililerin
nasıl dikkat kesildiğini görür ve Başkanımla gurur
duyardım. Bu ziyaretler sonrası bir kahve sıcaklığında sohbet eder, kendisini İstanbul’a uğurlardım.
Nedense her genel kurulda, Engin Başkanımın
önderliğindeki Yönetim Kurulumuzun yaptıklarının
öneminin yeterince anlaşılamadığını hissettim. Ona
bu düşüncemi aktardığımda, “Filiz’ciğim, şekerim
üzüldüğün şeye bak” derdi. Hep ileriye ve pozitif
bakardı. Şimdi yaşanan her anın ne kadar kıymetli
olduğunu iliklerime kadar hissediyorum. İyi ki tanımışım, iyi ki birlikte üretebilmişiz, iyi ki gülmüşüz
ve dahi ağlamışım.
Sevgili Başkanım,
sizi her zaman
gülen ve güldüren yüzünüzle
hatırlayacağım.
Eminim ışıklar
içerisindesiniz.

En derin saygılarımla,
Filiz Pehlivan

Ücretsiz Kargo

TTMD YAYINLARI YILBAŞI KAMPANYASI

Toplu Set Halinde Alımlar 550 TL
Üyelerimize Özel Fiyat 450 TL

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

Türk Tesisat
Mühendisleri
Derneği sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
Bölgesel Soğutma
Kılavuzu
bölgesel soğutma
Teknik Yayın No: 34
soğutulmuş su dağıtım
sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

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

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

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

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

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

Kapsamlı Kaynak

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

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

www.ttmdkitap.com
TTMD Genel Merkezi
Tel: (0312) 419 45 71
E-Posta: ttmd@ttmd.org.tr

TTMD İstanbul Ofisi
Tel: (0216) 464 93 50
E-Posta: ttmd.istanbul@ttmd.org.tr

TTMD İzmir Ofisi
Tel: (0232) 449 33 45
E-Posta: ttmd.izmir@ttmd.org.tr

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. 2018 yılından
itibaren IBPSA Türkiye ve 2019 yılından itibaren AEE Türkiye TTMD tarafından temsil edilmektedir. 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

Endüstriyel ölçekte yeşil hidrojen, 2030'a kadar maliyet açısından rekabetçi olabilir mi?

Araştırmacılar, güneş fotovoltaikle
çalışan elektrolizin, 2030 zaman dilimine kadar maliyet açısından rekabetçi,
endüstriyel ölçekte yeşil hidrojen
üretme potansiyeli bulunduğunu düşünüyor.
Hidrojen, enerji taşıyıcısı olarak çok
yönlülüğü ve doğrudan elektrifikasyon
potansiyelinin sınırlı olduğu ve emisyonları azaltma çabalarının yavaş olduğu
endüstri gibi farklı sektörlerde kullanılabilirliği nedeniyle karbondan arınma
çabalarında önemli bir rol oynama
potansiyeline sahiptir. Ancak hidrojen
kullanımının kendisi karbon emisyonu
oluşturmazken, elektroliz için kullanılan
enerjinin şu anda %95'ten fazlası fosil
yakıtlardan üretildiğinden, üretimi
aslında çok büyük bir çevresel etkiye
sahip olabilir.
Tüm enerji sektörlerinde dekarbonizasyon çabalarını genişletmek,
rekabetçi bir maliyetle sıfır veya düşük
yaşam döngüsü karbondioksit (CO2)
emisyonlarına sahip hidrojen gibi enerji
taşıyıcılarının üretim şekline bağlıdır. Bu
amaçla, MIT ve Harvard'daki araştırmacılar, Cell Reports Physical Science'da,
sistem tasarım seçeneklerini ve endüstriyel süreçleri 24 saat boyunca tedarik
etmek için uygun maliyetli, düşük
karbonlu hidrojen üretebilecek ABD

merkezli konumları tanımlayan yeni bir
makale yayınladılar. Depolama ile birlikte güneş fotovoltaik (PV) elektrolizini
kullanan sistem, karbon yakalama ve
ayırma (CCS) maliyeti dahil olmak üzere
geleneksel doğal gaz bazlı hidrojen ile
rekabet etme potansiyeline sahiptir.
Yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojen
olan “yeşil hidrojen” potansiyeli, şimdiden dünya çapında ilgi görmeye başladı.
Florida'da güneş enerjisiyle çalışan bir
elektroliz pilot uygulaması ve Suudi
Arabistan’da bir yeşil amonyak tesisi
de dahil olmak üzere büyük ölçekli yeşil
hidrojen üretimi için yeni, gelecek vaat
eden projeler bunu kanıtlıyor.
MIT Energy Initiative’ten (MITEI) ve
çalışmanın baş yazarı bilimci Dharik
Mallapragada, "Doğası gereği sürekli
olması muhtemel bir talebi karşılamak
için yıl boyunca güneş enerjisinin saatten saate değişkenliğini yönetmenin
maliyetini içselleştiren bir modelleme
yaklaşımı geliştirmek istedik. Amacımız,
yeşil hidrojen kullanımıyla birlikte gelen
enerji kaynağının değişkenliğiyle uğraşmak istemeyen endüstriyel müşteriler
tarafından doğrudan benimsenebilecek
değişken yenilenebilir kaynaklardan
sabit bir oranda hidrojen üretmenin
maliyetini belirlemekti" diyor.
Araştırmacılar, modellerini en düşük
maliyetli sistem tasarımını belirlemek
için kurguladı ve aynı zamanda, yüksek
hidrojen tedariği (%95) ile saatlik çözünürlükte tam bir yıl boyunca simüle edilmiş tesis operasyonlarını değerlendirdi.
MITEI'de araştırma bilimcisi olan ortak
yazar Emre Gençer, "Araştırmamız
boyunca, bileşen boyutlandırmasının

gerçekten belirli bir konumdaki kaynak mevcudiyetine bağlı olduğunu
gördük. Yeşil hidrojen üzerine yapılan
diğer tekno-ekonomik çalışmalarda,
yıl boyunca ortalama güneş kaynağı
kullanılabilirliğini dikkate almak yaygın
bir uygulamadır; ancak güneş enerjisi
kullanılabilirliğindeki yıllık değişimleri
dikkate almanın önemli olduğunu
görüyoruz" diyor. Sistem maliyetinin
bir diğer önemli faktörü, mevcut
hidrojen depolama tipidir: Jeolojik
depolamaya karşı basınçlı kaplar (tuz
mağaraları veya tükenmiş petrol ve gaz
rezervuarları gibi). Kullanılan depolama
sisteminin maliyeti aynı zamanda diğer
tesis bileşenlerinin boyutlandırılmasını
ve dolayısıyla maliyetlerini de etkiler
çünkü bu, tesisin ekonomik olarak ne
kadar hidrojen üretip depolayabileceğini
belirler. Jeolojik depolamanın en ucuz
seçenek olduğu ve genel sistem maliyetlerini düşürmenin anahtarı olduğu
kanıtlanırken, coğrafi kullanılabilirliği de
sınırlıdır. Yazarlar ayrıca, sistem tasarımının bir parçası olarak pil depolamasını
dağıtma seçeneğini de değerlendirdiler,
ancak değerlendirilen senaryoların ve
konumların neredeyse tamamında,
hidrojen depolamayı dağıtmaktan daha
az ekonomik olduğunu buldular.
Bu araştırma, MITEI'nin Elektrik Güç Sistemleri ve Karbon Yakalama, Kullanım
ve Depolama için Düşük Karbonlu Enerji
Merkezleri tarafından desteklenmiştir.
Çalışmanın bulgularının çoğu Mallapragada tarafından, gelecekteki enerji
sistemlerinde hidrojenin rolü üzerine
yakın zamanda yapılan bir MITEI web
seminerinde sunulmuştur.

Elektrik Depolamada İnovasyonlar, Yılda %14 Artıyor
Avrupa Patent Ofisi ve IEA tarafından
yapılan yeni bir ortak çalışmaya göre,
elektrik depolama buluşları son on
yılda, %14 arttı (yılda).
Avrupa Patent Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir ortak araştırmaya göre,
2005 ve 2018 yılları arasında, piller
ve diğer elektrik depolama teknolojilerindeki patent faaliyetleri, tüm
teknoloji alanlarının ortalamasından
dört kat daha hızlı, dünya çapında
ortalama yıllık %14 oranında arttı.
Piller ve elektrik depolamada yenilik
- patent verilerine dayanan küresel
bir analiz raporu, pillerin elektrik
depolama alanındaki tüm patent
faaliyetlerinin yaklaşık %90'ını oluşturduğunu ve yenilikteki artışın esas
olarak yeniden şarj edilebilir ürünler-
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deki ilerlemelerden kaynaklandığını
gösteriyor. Özellikle elektrikli mobilite,
güç çıkışını, dayanıklılığı, şarj/deşarj
hızını ve geri dönüştürülebilirliği iyileştirmeyi amaçlayan yeni lityum iyon
pil kimyalarının geliştirilmesini teşvik
ediyor. Teknolojik ilerleme, rüzgâr ve
güneş enerjisi gibi daha büyük miktarlarda yenilenebilir enerjiyi elektrik
şebekelerine entegre etme ihtiyacıyla
da destekleniyor.
Ortak çalışma, Japonya ve Kore'nin
küresel olarak pil teknolojisinde güçlü
bir liderlik kurduğunu ve giderek
olgunlaşan bu endüstride teknik
ilerleme ve seri üretimin son yıllarda
pil fiyatlarında önemli bir düşüşe yol
açtığını gösteriyor. Elektrikli araçlar
için lityum iyon piller söz konusu

olduğunda fiyatlar 2010'dan bu
yana yaklaşık %90, elektrik şebekesi
yönetimi de dahil olmak üzere sabit
uygulamalar için aynı dönemde yaklaşık üçte iki oranında düştü.
IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma
Senaryosuna göre, dünyanın iklim ve
sürdürülebilir enerji hedeflerini karşılaması için, 2040 yılına kadar dünya
çapında 10.000 gigawatt saate yakın
pil ve diğer enerji depolama biçimleri
mevcut pazarın 50 katı büyüklüğünde
olacak.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

51. KGH International HVAC&R Congress and Exhibition

2-4 Aralık

Sırbistan Mühendisler Birliği
SMEITS (Serbian Union of Mechanical
and Electrical Engineers and
Technicians) tarafından her yıl
düzenlenen 51. KGH International
HVAC&R Congress and Exhibition 2-4
Aralık tarihlerinde gerçekleşecektir.
Kongre programının tamamı sanal
ortamda olacaktır.
Bildiri teslimi: 6 Kasım
Bildiri kabulü veya gerekli revizyon ile
ilgili onay: 9 Kasım
Önceden kaydedilmiş PP sunum

teslimi: 13 Kasım
51. Uluslararası HVAC & R Kongre ve
Sergi Tarihi: 2 Aralık 12:00 - 4 Aralık
2020, 18:00
51. Uluslararası HVAC & R Kongre ve
Sergisi ana sayfası ve detaylı bilgi için:
https://bit.ly/2Hl2KTW
Sponsorluk çağrısı için: https://bit.
ly/3iS8Tc3
Yazarlar için bilgiler: https://bit.
ly/2RKdp0j
Erken kayıt için : https://bit.
ly/3chHw8S

10. Akdeniz Ülkeleri HVAC Kongresi CLIMAMED 2020
10-12 Ocak 2021 / Lizbon

10. Akdeniz Ülkeleri HVAC Kongresi
CLIMAMED 2020, 10-12 Ocak 2021
tarihleri arasında Lizbon’da
gerçekleştirilecektir.
CLIMAMED kongresi, üçer yıllık
döngüler halinde gerçekleşen REHVA
kongreleri (CLIMA, CLIMA-Med ve
Cold Climate) arasına dahil olmuştur.
Kongrenin düzenlenmesi, aşağıdaki
beş Güney Avrupa ülkesinin REHVA
üyesi HVAC derneklerinin
sorumluluğundadır:
- AICARR (Associazione Italiana di
condizionamento dell’Aria,
Riscaldemento e Refrigerazione),
İtalya;
- AICVF (Association des Ingénieurs
en Climatique, Ventilation et Froid),
Fransa;
- ATECYR (Asociación Técnica
Española de Climatizacióny
Refrigeración), İspanya;
- OE (Ordem dos Engenheiros),
Portekiz;
- TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği), Türkiye.
Portekiz’den OE’nin (Ordem dos
Engenheiros) ev sahipliğinde
düzenlenecek olan Climamed 2020,
“İklimle Dengeli Akdeniz Şehirleri ve
Binalarına Doğru” temasıyla,
insanlığın iklim değişikliği sonucunda
karşılaştığı sorunların çözümüne
anlamlı katkıda bulunmayı
hedeflemektedir. Bu kapsamda,
esneklik ve adaptasyon gereklilikleri
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çerçevesinde, kullanıcıların bina
içindeki refahının sağlanması
konusunda çözüm geliştiren
çalışmalar hedef alınarak, aşağıdaki
konu başlıkları belirlenmiştir:
· Binalarda Sürdürülebilir Enerji
Kullanımı ve Enerji Verimliliği
(Sustainable Energy use in Buildings
and Energy Efficiency)
· Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
(Renewable Energy Applications)
· Bina Yönetimi, Bakım ve İşletmeye
Alma (Buildings Management,
Maintenance and Commissioning)
· İç Ortam Kalitesi (Indoor
Environmental Quality)
· Havalandırma Sistemleri (Ventilation
Systems)
· Standardizasyon ve Yönetmelikler
(Standardization & Regulations)
· Sistemler ve HVAC Ekipmanlarında
Gelişmeler (Advances in Systems and
HVAC Equipment)
· Modelleme, Simülasyon ve
BütünleşikTasarım (Modelling,
Simulations and Integrated Design)
· Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar ve
Yerleşimler (Nearly Zero Energy
Buildings and Districts)
· Bina İyileştirmeleri (Buildings
Retrofitting)
· Nesnelerin İnterneti ve Bina İzleme
Çözümleri (Internet of Things and
Buildings Monitoring Solutions)
· Kullanıcı Davranışı (Occupants’
Behaviour)

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
Belirlenmiş konu başlıkları dışında,
Akdeniz havzasıyla ilgili yeni bilginin
paylaşımına önem veren bir platform
olarak, CLIMAMED 2020, bu konudaki
yenilikçi çalışmaları içeren tüm
bildirilerinize yer vermekten

memnuniyet duyacaktır.
Sizleri CLIMAMED 2020’ye katılmaya
davet ediyoruz.
Daha detaylı bilgi için http://www.
climamed.org adresini ziyaret edebilir
veya TTMD ile iletişime geçebilirsiniz.

ISH 2021 Digital

22-26 Mart 2021 Messe Frankfurt
Covid-19 pandemisinin bir sonucu
olarak, Messe Frankfurt, Ocak ve Mart
2021 arasında Frankfurt fuar
alanlarında kendi fiziksel ticaret
fuarlarından herhangi birini
düzenlemeyecek.
ISH 2021, tamamen dijital bir etkinlik
olarak gerçekleşecek.
Dijital etkinlik sürecinde, katılımcı
sunumları (ürünler, bilgiler, videolar,

toplantılar ve bire bir video
görüşmeleri), yapay zeka destekli
müşteri adaylarını belirleyerek uygun
iş ortakları sağlayan akıllı eşleştirme,
destekleyici etkinlik programı
çerçevesinde canlı yayın akışları ve
teknik oturumlar, ikili iş görüşmeleri
bulunuyor. Etkinlik boyunca, dünya
çapında ve bütün zaman dilimlerinde
24 saat erişim mümkün olacak.

Cold Climate HVAC&Energy 2021 için Bildiri Özetleri 30 Kasım’a Kadar
Gönderilecek

20-21 Nisan 2021

Cold Climate HVAC & Energy 2021,
10. Uluslararası SCANVAC Soğuk İklim
Konferansı, 20-21 Nisan 2021
tarihlerinde sanal konferans olarak
yapılacak.
Bu uluslararası SCANVAC konferansı,
ısıtma, havalandırma ve klima
sistemleri performansının sağlıklı iç
mekan iklimi ve yüksek enerji
performansına sahip binalar
temalarını kapsıyacak. Bu yıl,
konferans kapsamı ilk kez hem yeni
yapılar hem de yenilenen yapılarda
neredeyse sıfır enerjili bina gelişimini
desteklemek için binaların enerji
performansını ve yönetimini
kapsayacak şekilde genişletildi.
Konferansın odak noktası soğuk iklim
koşulları teknolojileri üzerinedir.
Konferans, özellikle İskandinav
ülkelerinden dernekler ve
profesyoneller tarafından
desteklenmektedir.
Konferans öncesinde, 19 Nisan'da
REHVA Yıllık Toplantısı ve Genel
Kurulu, çalıştay ve komite toplantıları
yapılacak. Etkinliğin
koordinasyonunda, REHVA
delegelerinin konferansa

katılabilmesi gözetildi.
Konferansa iki tür bildiri kabul
edilecek. İlki, 6-8 sayfa uzunluğundaki
Bilimsel Scopus konferans bildirileri,
ikincisi ise teknik makaleler. Teknik
makaleler bilimsel yöntemleri
uygulamak zorunda değildir, vaka
çalışmaları, proje tanıtımları veya
önerilen 2-6 sayfalık uzunluktaki diğer
pratik sorularla ilgilidir.
Her iki tür bildiri/makale de bilimsel
komite tarafından ancak farklı
kriterlerle inceleme sürecinden
geçecektir. Tamamen ticari sunumlar
kabul edilmemektedir. Bildiri özetleri
için son başvuru tarihi 30 Kasım
2020’dir.
Bilimsel makaleler E3S Web of
Conferences'da yayınlanacak ve
Scopus'ta ve DOI ad ilişkilendirilmesi
ve CrossRef®'e kayıt dahil olmak
üzere diğer veritabanlarında
indekslenecektir.
Ana konuşmacılar, sunum yapan
kişiler, çalıştaylar ve sponsorların yer
aldığı tam sanal kongre, 20-21 Nisan
2021 tarihlerinde iki günlük bir
konferans olarak sanal platformda
çevrimiçi olarak erişilebilir olacaktır.
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Sıcak ve Nemli İklimler için
Klima Santrallerinde Isı Geri
Kazanım Sistemlerinin Analizi
1Murat

ÖZER

1Ürün

Grup Müdürü, ÜNTES A.Ş, Ankara
Email: muratozer@untes.com.tr

Analysis of Heat Recovery Systems in AHU for Humid
and Hot Climates

Özet
Klima santrallerinde (KS) ısı geri kazanım (IGK) uygulamalarının bir çok yöntemi vardır. Tambur ve at nalı ısı borusu
sıcak ve nemli iklimlerde en çok tercih edilen tekniklerdendir. Bu uygulamalarla birlikte nem kontrolü ve ihtiyaç
soğutma kapasitesinin düşürülmesi de elde edilebilir. Farklı
iklim şartlarındaki verimliliklerini anlamak için altı farklı
dış hava şartı belirlenmiştir. Dört farklı KS belirlenen altı
farklı tasarım şartında karşılaştırılmıştır. Birinci KS ısı geri
kazanımsız, ikincisi toplam enerji IGK tamburlu, üçüncüsü
toplam enerji tamburu ve at nalı ısı borulu KS ve sonuncu
KS de çift tamburlu olarak belirlenmiştir. Herbir KS için
belirlenen altı farklı şartta soğutma grubu seçilmiştir. Daha
sonra da elde edilen dört farklı KS ve soğutma grubu sistem olarak ele alınmış ve elektrik tüketimleriyle ilk yatırım
maliyetleri, tesisat ve kurulum dahil olarak karşılaştırılmıştır.
Hangi IGK sisteminin, hangi dış hava şartında kullanılmasının daha doğru olduğunun cevapları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çift tamburlu klima santrali, At nalı ısı
borusu, Isı geri kazanım, Maliyet fayda analizi
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Summary
There are several types of heat recovery (HR) systems used
in air handling unit (AHU). Heat wheel (HW) and horseshoe
systems are popular for hot and humid climate conditions.
Also, those are used to control humidity and reduce cooling
capacity. In order to understand how these applications
react in different climates, six outdoor design conditions
were defined. In this study, four different AHUs were
compared under these six outdoor design conditions. The
first AHU is without any HR, the second AHU is only with
total heat wheel, the third AHU is total HW with horseshoe,
and the last one is with double heat wheel. For each AHUs,
chillers were selected as outdoor units according to cooling capacities at six outdoor design conditions. Then, the
systems (AHUs with chiller), were compared with electricity
consumption, investment costs of AHU, chiller, plumbing
and installation. This study explains us that, which HR
system can be a better choice in given outdoor conditions.

Keywords: Double heat wheel air handling unit, Horseshoe
heat pipe, Heat recovery, Cost benefit analysis

Giriş
Isı geri kazanımda dış ortam havasını kullanan sistemlerin
seçiminde ve tasarımında enerji verimliliği optimizasyonu
için toplam enerji verimliliğine dikkat etmek gerekir [1].
Özellikle aşırı sıcak hava koşullarının olduğu bölgelerde,
IGKnın iklimlendirme sistemlerinin enerji performansı
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Çünkü elektrik tüketiminde
en büyük paya sahip olan soğutma kapasitesi IGK etkisiyle
düşer. Soğutma kapasitesinin ne kadar düşeceği dış hava ile
dönüş havası arasındaki sıcaklık ve nem farkına ve IGK tipine
bağlıdır [2]. Bu çalışmada tambur tipi ısı geri kazanım çeşitleri

ve at nalı ısı borusu farklı konfigürasyonlarda kullanılmıştır.
Tambur tipi IGK, hijyeniklik kriterleri bir kenara bırakılabilirse verimlilik anlamında güzel bir çözüm olabilir. Şekil 1’de
verildiği gibi, bazı tamburlar sadece duyulur ısı transferi
yapabilirken bazıları hem duyulur hem de gizli ısı transferi
yani, toplam ısı transferi yapabilirler. Bazı uygulamalarda
herbiri tek başına bir klima santralinde, bazı uygulamalarda
at nalı ile, bazı uygulamalarda ise her ikisi birden kullanılabilir. Her ikisinin birden kullanıldığı sistem çözümleri de “çift
tamburlu” diye adlandırılır.
Çift tamburlu sistemler ve at nalı uygulamaları ön soğutma
ve son ısıtmayla nem kontrolü maksadıyla tercih edilirler.
Şekil 2’de çift tamburlu sistemin çalışma şekli prensip olarak verilmiştir. Tambur ile at nalı uygulamasına ait çalışma
prensibi de ayrıntılı biçimde Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 1. Psikometrik diyagram üzerinde tambur tipleri

Şekil 2. Çift tamburlu KS prensip şeması
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Şekil 3. Toplam enerji tamburu ve at nalı uygulaması prensip şeması
Klima santrallerinde IGK uygulamasıyla toplam enerji
tüketimleri azaltılabilir. Enerji tüketimi sadece KS tasarımına
değil aynı zamanda soğutma grubu ve tesisata da bağlıdır.
Sulu soğutucu bataryalı KSler enerji tüketimi ve yatırım
maliyetleri hesabında tek bir cihaz olarak düşünülemez. IGK
ile soğutma kapasitesinin düşmesi soğutma grubunun da
kapasitesinin düşmesi anlamına gelir. Bu nedenle soğutma
grubu, tesisat ve kurulum maliyetleri de düşer.
Dış hava tasarım şartına göre ve KS’de kullanılan IGK tipine
göre, soğutma ihtiyacı ve yatırım maliyetleri değişir [3].
Hangi IGK sisteminin, hangi dış hava şartında kullanılmasının daha doğru olduğu bu çalışmada analiz edilmiştir.
Metot
IGK sistemlerini karşılaştırmak üzere bir IGKsız referans
KS belirlenmiştir. Şekil 4’te verilen KS’de soğutmanın tüm

Şekil 4. Isı Geri Kazanımsız KS
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yükü soğutucu bataryaya, son ısıtmanın yükü ise elektrikli
ısıtıcıya yüklenmiştir. Karşılaştırmalarda kullanılan IGK
sistemlerinden bazıları ön soğutma yanında son ısıtıcı rolü
de üstlendiklerinden dolayı, bu özelliği taşımayan KSlerde
elektikli ısıtıcı kullanılmıştır. Çift tamburlu sistemin etkisini
kıyaslayabilmek için Şekil 5’te verilen sadece toplam enerji
transferi yapabilen tamburlu KS seçilmiştir. Şekil 6’da
verildiği gibi tamburlu ve at nalı ısı borulu uygulama da
karşılaştırmalar da kullanılacak diğer bir KS’dir. Her ne kadar
at nalı ısı borusu son ısıtma rolünü üstlense de bazı dış hava
şartlarında bunu eksiksiz karşılayamadığı için elektrikli ısıtıcı
da eklenmiştir. Son olarak Şekil 7’de verilen çift tamburlu
KS seçimi yapılmıştır. İkinci tambur olan duyulur ısı transferi yapabilen tambur son ısıtma rolü üstlendiğinden bu
cihazda elektrikli ısıtıcı kullanılmamıştır. Diğer cihazlardaki
elektrikli ısıtıcı kapasitesi de çift tamburlu cihazın son ısıtma
kapasitesine göre referans alınmıştır.

Şekil 5. Toplam Enerji Tamburlu KS

Şekil 6. Toplam Enerji Tamburlu ve At Nalı Isı Borulu KS

Şekil 7. Çift Tamburlu KS
Tablo 1. Klima Santralleri Seçim Kriterleri
Havanın [Kuru Term. Sıc. °C,
Bağıl Nem %]

Karşılaştırılan Klima Santralleri
u1

u3

u4

e1

Dış Hava
(A, B, C,
D, E, F)

13,1,
% 96

19,9,
% 63

24,0,
% 50

Üfleme ve Dönüş Havası Debileri
ve Cihaz Dışı Statik Basınç

Soğutma Grubu Su Rejimi

7.500 m3/h
500 Pa

7 – 12 °C

Isı Geri Kazanımsız KS
Toplam Enerji Tamburlu KS
Toplam Enerji Tamburlu ve
At Nalı Isı Borulu KS
Çift Tamburlu KS
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Şekil 8. Dış Hava ve Oda Tasarım Şartları

Tablo 2. Dış Hava ve Oda Tasarım Şartlarına Ait Detaylar
Özellik

A

B

C

D

E

F

oda

Kuru termometre °C

46.0

46.0

46.0

35.0

35.0

24.0

24

Yaş termometre °C

33.4

29.1

26.6

26.6

23.8

20.7

17.1

Çiğ noktası °C

30.4

23.7

19.3

23.8

19.3

19.3

13

Bağıl nem %

43.1

29.1

22.1

52.3

39.6

74.7

50

Mutlak nem kg/kg

0.0279

0.0186

0.0140

0.0186

0.0140

0.0140

0.0093

Entalpi kJ/kg

118.4

94.3

82.5

82.9

71.1

59.8

47.8

Yoğunluk kg/m3

1.088

1.094

1.097

1.133

1.136

1.178

1.181

Bu dört KS, doğru bir kıyaslama yapılabilmesi için aynı
şartlar altında seçilmiştir [4]. Her biri %100 taze havalı ve
dönüş fanlı olan KS’lerin seçim şartları Tablo 1’de verilmiştir.
Oda şartı olarak 24 °C KT ve %50 BN alınmıştır. Altı farklı dış
hava sıcaklığı oda şartlarından daha sıcak ve nemli olacak
şekilde seçilmiştir. Oda havasıyla aynı dış hava sıcaklığında
olunması durumunu analiz edebilmek için de F noktası
belirlenmiştir.
Bu altı dış hava tasarım şartına ait detaylar da Şekil 8 ve
Tablo 2’de verilmiştir.
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Soğutma grupları için dış hava kuru termometre sıcaklığına
göre EER değeri değişir. Dış hava sıcaklığı düştüğünde, EER
değeri artar. A, B ve C noktaları için EER 2.7 olarak; C, D ve E
için 3.0 olarak; F noktası için de 3.2 olarak alınmıştır. Dolayısıyla, soğutma grupları için toplam çekilen güç dış hava
sıcaklığının düşmesiyle daha da düşer.
Sonuçlar
Farklı dış hava şartlarına göre baktığımızda, soğutma

Tablo 3. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı A)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.6

9.2

10.5

11.4

0.1

0.1

0.2

Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

A
46.0 °C.
%43.1

Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 2.7) [kW]

67.8

34.9

28.9

30.8

Toplam Çekilen Güç [kW]

91.5

61.4

39.5

42.4

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.467

4.807

5.706

5.397

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

12.817

8.592

7.958

8.245

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

3.204

2.148

1.990

2.061

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

19.488

15.547

15.654

15.703

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

56.09

104.82

161.56

150.10

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.5

9.2

10.3

11.3

0.1

0.1

0.2

Tablo 4. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı B)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler
Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

B
46,0 °C,
%29,1

Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 2,7) [kW]

49.0

27.1

20.9

22.5

Toplam Çekilen Güç [kW]

72.5

53.5

31.3

34.0

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.391

4.747

5.622

5.394

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

9.785

7.496

6.466

6.658

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

2.446

1.874

1.617

1.665

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

15.622

14.117

13.705

13.717

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

88.26

132.51

233.06

214.31

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.3

9.1

10.5

11.3

0.1

0.1

0.2

Tablo 5. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı C)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler
Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

C
46.0 °C.
%22.1

Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 2.7) [kW]

40.5

23.3

16.9

19.2

Toplam Çekilen Güç [kW]

63.9

49.6

27.5

30.7

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.338

4.728

5.643

5.317

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

8.901

6.856

5.798

6.274

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

2.225

1.714

1.450

1.569

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

14.464

13.298

12.891

13.160

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

108.18

151.72

282.31

247.68
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Tablo 6. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı D)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.5

8.9

9.3

11.2

0.1

0.1

0.2

Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

D
35.0 °C.
%52.3

Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

13.5

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 3.0) [kW]

36.2

19.5

19.4

16.6

Toplam Çekilen Güç [kW]

59.8

45.6

42.3

28.0

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.307

4.686

5.505

5.325

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

8.901

6.586

6.586

6.138

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

2.225

1.647

1.647

1.535

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

14.433

12.919

13.738

12.998

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

115.95

169.83

172.14

275.01

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.3

9.0

9.3

11.2

0.1

0.1

0.2

Tablo 7. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı E)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler
Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

E
35.0 °C.
%39.6

Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

13.5

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 3.0) [kW]

26.0

16.6

16.0

13.1

Toplam Çekilen Güç [kW]

49.4

42.8

38.9

24.4

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.278

4.702

5.516

5.325

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

7.958

6.138

5.962

4.847

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

1.990

1.535

1.491

1.212

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

13.226

12.375

12.969

11.384

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

153.12

189.00

198.36

359.48

Isı Geri
Kazanımsız KS

Toplam Enerji
Tamburlu KS

Toplam Enerji Tamburlu
ve At Nalı Isı Borulu KS

Çift Tamburlu KS

6.4

8.9

9.2

11.2

0.1

0.1

0.2

Tablo 8. Çekilen Güç ve Yatırım Maliyetleri (Dış Hava Şartı F)
Dış Hava

Karşılaştırılan Değerler
Fan-Motor Çekilen Güç [kW]
Tambur Motoru Çekilen Güç [kW]

F
24.0 °C.
%74.7
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Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [kW]

17.1

17.1

14.1

Soğutma Grubu Çekilen Güç (EER = 3.2) [kW]

17.5

12.4

11.4

9.0

Toplam Çekilen Güç [kW]

40.9

38.4

34.8

20.4

KS Yatırım Maliyeti [Euro]

3.244

4.707

5.431

5.170

Soğ. Grubu Yatırım Maliyeti [Euro]

6.466

4.847

4.650

4.193

Tesisat ve Kuruluma Ait Yatırım Maliyeti [Euro]

1.617

1.212

1.163

1.048

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

11.327

10.766

11.244

10.411

Karşılaştırma Değeri 108 / (kW x Euro)

215.65

241.86

255.44

471.73
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Toplam Çekilen Güç [kW]

Şekil 9. Toplam çekilen güç
KS Yatırım Maliyeti [Euro]

Şekil 10. Klima santrali yatırım maliyetleri

Toplam Yatırım Maliyeti [Euro]

Şekil 11. Toplam yatırım maliyetleri
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Karşılaştırma Değeri [10^8 / (kw x Euro)]

Şekil 12. Sistem karşılaştırma değerleri
kapasitesi toplam çekilen gücün % 44-74’ü oranıyla büyük
kısmını oluştururken, elektrikli ısıtıcı % 18-41 oranıyla
ikinci sırayı almıştır. Üçüncü ve dördüncü sırada verilen
sistemlerde IGK, hava akışında yarattıkları dirençlerle
çekilen güçleri % 11-23 oranında arttırmıştır fakat soğutma
kapasitesinin düşmesi ve elektrikli ısıtıcı ihtiyacının kısmen
de olsa ortadan kalkması sebebiyle avantajlarını korumaya
devam etmişlerdir.
Sadece KS’nin ilk yatırım maliyetine odaklanırsak en uygun
cihaz IGKsız olan birinci santral olacaktır. Ancak, klima santrallerini tek başlarına bir cihaz olarak değerlendirmek doğru
değildir. Bu nedenle soğutma grubu, tesisat ve kurulum
maliyetleriyle beraber değerlendirmek lazım.
Bu çalışmada toplam çekilen güç ve toplam yatırım maliyetleri doğru orantılı çıkmıştır. Dolayısıyla yatırımın geri dönüş
sürelerini hesaplamaya gerek kalmamıştır. Ayrıca pompa
kaynaklı enerji tüketimlerini değerlendirme kapsamında
tutmaya da gerek kalmamıştır. Çünkü zaten IGK ile ihtiyaç
soğutma kapasiteleri düşmüştür.
Şekil 12’de verilen karşılaştırma değeri, 108 in toplam
çekilen güce ve toplam yatırım maliyetine bölünmesiyle
elde edilmiştir. Dolayısıyla sistemler arasında hangisinin
karşılaştırma değeri büyükse, o sistem avantajlıdır diyebiliriz. Bu bilgiye göre A, B, ve C dış hava şartları için en uygun
sistem toplam enerji tamburu ve at nalı ısı borulu sistem
olmuştur. D, E ve F dış hava şartları için ise çift tamburlu
sistem daha uygun çıkmıştır. Dolayısıyla, oda ve dış ortam
havası arasındaki ΔT ne kadar yüksekse çift tamburlu sistem
daha avantajlı; ΔT ne kadar düşükse toplam enerji tamburu
ve at nalı ısı borulu sistem daha avantajlı olmuştur.
Değerlendirme
Havadan havaya ısı geri kazanımı, klima sistemleri için
56
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önemli bir husustur. Isı geri kazanım üniteleri, enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra ön soğutma ve son ısıtmayı
da sağladıklarında çok daha verimli olur. Karşılaştırmada
kullanılan ısı geri kazanım sistemlerinin % 100 dış ortam
havası ile analiz edildiğine dikkat edilmelidir. Sonuçların
karışım havalı sistemler için farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.
Bu çalışmada ısı geri kazanımın ön soğutma ile soğutma
kapasitesini düşürmesinin ne kadar önemli olduğu ve daha
düşük soğutma kapasitesiyle, düşük yatırım maliyetleri ve
düşük elektrik tüketimi sağlanabildiği gösterilmiştir.
Kaynaklar
1. Özer M, Budak E. April 2015. Heat recovery and total
energy productivity simulation in ventilation systems. XII.
National HVAC Engineering Congress.
2. ASHRAE Handbook 2016. HVAC Systems and Equipment,
Chapter 26, Air-to-Air Energy Recovery Equipment.
3. TS EN 308 October 1997. Isı Eşanjörleri-Havadan Havaya
ve Atık Gazlardan Isı geri Kazanım Cihazların Performansının Tayini için Deney Metotları.
4. ÜNTES A.Ş. Klima Santrali ve Soğutma Grubu Seçim
Programları.
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Soğutma Sistemlerinde Plastik
ve Metal Boru Sistemlerinin
Enerji Tüketimi Açısından
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consumption results of two different systems based on
corrosion.

Özet
Isıtma-soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan
siyah çelik boruların zamanla korozyona uğraması
sebebiyle korozyona uğramayan plastik PP-RP hammaddesinden üretilen cam elyaf takviyeli ısıtma-soğutma
borularının avantajları ve iki farklı sistemin korozyona
bağlı enerji tüketim sonuçlarına göre, ilk yatırım maliyeti
daha yüksek olan plastik sistemin metale göre geri ödeme
süresi anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Cam elyaf Takviyeli PP-RP boru, Metal boru korzoyonu,
Isıtma, Soğutma, Plastik, Siyah çelik boru, Yatırım, Geri
ödemesi süresi, Enerji
Investment Comparison of Plastic and Metal Pipe
Systems Used at Cooling Systems in Terms of Energy
Consumption

Keywords
Glass fiber reinforced PP-RP pipe, Metal pipe corrosion,
Heating, Cooling, Plastic, Black steel pipe, Investment,
Payback time, Energy
Giriş
Avm, hastane, otel gibi büyük yapıların ısıtma-soğutma
(fancoil) sistemlerin de siyah çelik borulara alternatif
olarak korozyona uğramayan fusiolen cam elyaf takviyeli
PP-RP hammaddeli plastik borular da kullanılabilmektedir.
Yatırımcılar öncelikli olarak ilk yatırım maliyetini dikkate
aldıklarından dolayı, çelik borulu sistemler daha uygun
görünse de gerçekte durum farklıdır.
Bir işletme için ilk yatırım maliyeti dışında sistemin ileri ki
yıllar da verimsizlikten dolayı oluşturacağı ekstra enerji ve
bakım maliyetleri de hesaba katılmalıdır.

Abstract
This article describes advantages of glass fiber reinforced
heating-cooling pipes produced using corrosionfree PP-RP since black steel pipes commonly used at
heating and cooling systems corrode with time and
payback period of plastic system with higher initial
investment cost compared to metal according to energy
58
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İşletmelerin en büyük maliyetlerden biri enerjidir. Bu
çalışma da işletmelerin nasıl kar edebilecekleri anlatılmaktadır.
Yöntem
Hesaplamalar, bir soğutma projesinin gidiş suyu sıcaklığı

Tablo 1. Kritik Hat Hesabına Göre Pompaların Tüketmiş Olduğu Aylık Elektrik Enerjisi.

Tablo 2. Yıllara Göre Nakit Akışı Tablosu

6°C, dönüş suyu sıcaklığı 13°C baz alınarak yapılmıştır.
Soğutma sisteminde kullanılan boru çapları DN15 – DN500
arasındadır. Kritik hat hesabı yapılırken pompa hidrolik
verimi %75, mekanik verimi %90 alınmıştır. Elektrik bedeli
ise 0,10 Euro/kWh tir. Hesaplamalarda cam elyaf takviyeli
fusiolen PP-RP boruların C katsayı değeri 150, çelik boruların C değeri 120 baz alınmıştır. Soğutma sisteminin sürekli
çalışma süresi 365 gün ve günlük 24 saat alınmıştır.
Metal boruların zamanla korozyona uğraması sebebiyle
5.yıldan itibaren C katsayısı 90, 10.yıldan itibaren ise aşırı
korozyon sebebiyle C katsayısı 75 alınmıştır. İzolasyon
kalınlıkları için dış ortam sıcaklığı 38°C, bağıl nem %70
alınmıştır. Faiz oranı ( i ) %2 dir. Metal sisteminin ilk yatırım maliyeti: 308.282,70 Euro (Siyah çelik boru, fittings
%35, Kollektör, İzolasyon, İşçilik ) olup Plastik sisteminin
ilk yatırım maliyeti: 647.797,38 Euro (PP-RP hammaddeli
cam elyaf takviyeli boru, fittings %50, Kollektör, İzolasyon,
İşçilik) dur.
Sonuçlar
Metal ve plastik PP-RP boruların tüketmiş olduğu enerji
maliyetleri kritik hat hesabına göre hesaplanmış olup Tablo
1 de verilmektedir.

Şekil 1. Sistemlerin yıllık enerji tüketimleri

Şekil 2. Yirmi Yıllık İşletme Sonunda Metal ve Plastik (Cam Elyaf
Takviyeli PP-RP) Sistemin başabaş noktası (Break-even point)

Korozyona bağlı yıllık enerji tüketimi hesabı için:
Çelik borunun 5 yıl dolmadan iç yüzeyinde korozyon
başlamasından dolayı (Suda partiküllerin oluşması veya
kısmi çamurlaşma oluşma durumları gibi) C katsayısı 90
alındığında yıllık 449.004,84 Euro (Ekstra +117.328,44 Euro
/ yıl) elektrik maliyeti oluşacaktır (Tablo 2).
Çelik boruda 10. yıldan itibaren aşırı korozyondan dolayı
C katsayısı 75 alındığında yıllık 563.056,56 Euro (Ekstra
TEMMUZ - EYLÜL 2020
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Şekil 3. Metal Boruda Dış Ve İç Korozyon
+231.380,16 Euro / yıl) elektrik maliyeti oluşacaktır (Tablo
2). Şekil 1’ de metal sistemin yıllara göre artan elektrik maliyetleri verilmektedir. Plastik sistemde korozyon oluşmadığı
için enerji maliyetleri sabittir.
Hesaplamalar sonucunda başabaş noktası 3.8 yıldır. Bu
süreden itibaren metal sistemin artan enerji maliyetlerinden dolayı bir avantajı kalmamaktadır.
Çelik Boru Sistemi Kullanılması Durumunda:
Çelik Boru sisteminde korozyon oluşumu veya çamurlaşma
zamanla boru yüzey pürüzlülüğünü bozarak pompanın
istenen sirkülasyonu yapamamasına ve/veya daha fazla
elektrik tüketmesine sebep olacaktır.
Korozyon oluşumu veya çamurlaşma zamanla sistem
üzerindeki cihaz ve ekipmanların sistematik çalışmasını
engelleyecektir.
Korozyon oluşumu veya çamurlaşma zamanla ısı transfer
yüzeyini kaplayacağı için cihazların verimlerini düşürecektir.
						
Sistemin temizlenmesi için kullanılan kimyasallar metal
korozyonunu daha çok hızlandırabilecektir.
Fittings malzemeleri döküm olarak imal edilmişse korozyona daha çabuk uğrayacaktır ve sistemin daha hızlı
çürümesine sebep olacaktır.				
		
Sistem suyunun arıza, bakım, kimyasal temizleme veya
herhangi bir durum nedeniyle boşaltılması durumunda
oksijen temasından dolayı korozyon oluşumu hızlanacaktır.
İşletmenin işletme hatası tesisat borularının iki sene gibi
kısa bir sürede çürüme ihtimaline sebep olabilecektir.
(Örneğin %100 e yakın saf suyun daha iyi çalışır düşüncesi
ile sisteme doldurulması)
Sistemde debinin zamanla yetersiz kalması ile talep edilen
ısıl kapasite sağlanamayacağı için sistem sıcaklığının
değiştirilmesi gerekecektir. Bu da sistemin diğer cihaz ve
ekipmanlarının ömrünü daha da kısaltacaktır.
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Şekil 4. İzolasyon Kalınlıkları
Sistem de debinin zamanla yetersiz kalması pompa basınç
set değerlerine ulaşmak için daha fazla elektrik harcayacaktır (Muhtemelen ilk önlem olarak yedek pompalar asıl
pompalar ile birlikte çalıştırılacaktır)			
					.
Sistemdeki kapasite değişimleri nedeniyle pompa verimli
çalışma aralığından çıkacak ve ihtiyacı karşılayamayacaktır.
Karşılasa dahi sistem çok verimsiz çalışacağı için elektrik
tüketimi bir kez daha artacaktır. (Tablolarda bu durum
değerlendirilmemiş pompa verimi sabit alınmıştır).
Sistemin projelendirilmesinde öngörülen değerlerin
sağlanabilmesi için pompa elektrik tüketim maliyetlerinde
zamanla %100 e varabilecek artışlara sebep olabilecektir.
Çelik boru ısı iletim katsayısının (60W/mK), fusiolen PP-RP’
ye göre 400 kat daha yüksek olmasından dolayı montaj
sırasında oluşabilecek izolasyon hatalarını tolere etmesi
mümkün değildir. Hatalı izolasyon durumunda terleme
dışında yüksek enerji kayıplarının oluşması muhtemeldir.
Çelik borunun, kesitinin zayıflaması yani tesisat borularının
tamamen korozyona uğraması nedeniyle tamir edilemeyecek hale gelebilmektedir. Yaşanan delinme olaylarında,
onarım sırasında yaşanan sarsıntı başka yerlerin de hasar
görmesine sebep olmaktadır. Her tadilatta sistemin
daha çok oksijenle temas etmesi de eklendiğinde süreç
işin içinden çıkılamayacak bir hale dönüşebilecektir. Bu
gibi durumlar tesislerin plansız bir zamanda kapatılmak
zorunda kalınmasına ve uzun süre hizmet verememesine
sebep olabilmektedir.
Çelik boru dezavantajlarının yanında avantajları da olan bir
borudur. Fakat günümüzde kullanılan sistemlerde avantajlarını sistem ömrü boyunca koruyamamaktadır. Belirsiz bir
süre çalışma garantisi vardır. İşletme süresince avantajlarını
sistemine göre az veya çok kaybetmektedir.
PP-RP Cam Elyaflı Boru Sistemi Kullanılması
Durumunda: 						
			
Sistem tam olarak devreye alındıktan sonra borudan kaynaklı sorunlar olmayacağı için işletme süresince sistem aynı
verim ile çalışır.						

Şekil 5. Garanti Bankası Isıtma - Soğutma Sistemi 120.000 m2
Pendik / İstanbul / Türkiye

Şekil 6. Casino & Otel / ABD Isıtma- Soğutma Sistemi

Şekil 7. Veri Merkezi Soğutma Sistemi Mainz Üniversitesi /
Almanya

Çok daha güvenli çalışması nedeniyle sistem için daha
az bakıma dolayısıyla daha az personele ihtiyaç duyulur.
(Çelik tesisat delinmeye başladığında bir bölüm yapılırken
yakınındaki başka bir bölüm de sorun çıkarır ve sistem
komple yenilenmeden bu süreç tam bir kaosa dönüşür.)
Korozyon olmadığı için akışkan sıvısı basit filtreleme ile
sorunsuz kullanılabilir.

Sonuçlar

Üretici teknik değerlerine ve uyarılarına uymak şartı ile
boru ile ilgili sorunlar münferit hatalar şeklinden olacaktır.
Çelik borudaki gibi sistemin çürümesi veya tamamen
çökmesi gibi bir durum söz konusu değildir.			
Hem iç korozyona hem de dış korozyona karşı bir önlem
alınması gerekmez. Hatta metal iyonlarına karşı dayanım
gösterir.
Sistemin çalışmasında kimyasal korumaya ihtiyaç duymaz.
Kimyasal yıkamaya gerek kalmaz. Özel sıvıya ihtiyacı yoktur.
Isı iletim katsayısının çok düşük (0,15 W/mK) olmasından
dolayı izolasyon hataları olsa bile bunu tolere etmesi
mümkündür.
Cam elyaf teknolojisi sayesinde uzaması çok düşüktür
(0,035 mm/mK). Yüksek sıcaklık ve basınçlar da dahi
güvenle kullanılabilmektedir.
Sadece boru ve fittings değil sistemin kollektörlerini ve
vana gruplarını da 630 mm’e kadar fusiolen PP-RP hammaddeli ürünlerle ile yapmak mümkündür.
Farklı ülkelerde cam elyaf takviyeli fusiolen PP-RP hammaddeli borular kullanılarak yapılmış ısıtma-soğutma
sistemlerinden bazıları:

Fusiolen PP-RP hammaddeli cam elyaf takviyeli boru
sisteminin tercih edilmesi durumunda ilk yatırım maliyeti
metal sisteme göre 339.514,68 Euro daha yüksek olmasına
rağmen, 3,8. yıldan itibaren çelik sisteme göre işletme
maliyeti açısından daha avantajlı hale gelecektir.
Metal sistemin tercih edilmesi durumunda ise, başlangıçta
339.514,68 Euro avantajlı görünse de yirmi yıllık bir işletme
sürecinde artan enerji maliyetlerinden dolayı yatırımcı,
tasarruf edebileceği 4.228.726,18 Euro (Tablo 2) gibi bir
kazançtan mahrum kalabilecektir.
Maliyet hesaplarında borularda oluşabilecek ısı kayıpları
maliyetleri ve sistemlerin tadilat masrafları dikkate alınmamıştır. Oluşabilecek ısı kayıplarının da dikkate alınması
durumunda başa baş süresinin çok daha az olması muhtemeldir.
Sonuçta en az 20 yıl işletilecek bir sistem için tüm işletme
maliyetleri ve sürdürülebilirlik dikkate alındığında korozyona uğramayan fusiolen PP-RP cam elyaf takviyeli ısıtmasoğutma boru sistemi doğru, mantıklı ve uygulanması
gereken bir çözümdür.
Referanslar
1. aquatherm mavi boru teknik kataloğu, 02.2019.
2. Fanger, P O. 1970. Financial Decision Making.
3. Brundrett, G W. 1990. Criteria for Moisture Control.
Butterworths.
4. <https://aquatherm.de/>, date retrieved 20.01.2020.
5. <https://gelisimteknik.com.tr/>, date retrieved
20.01.2020.
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Özet
Kanatçıklı borulu ısı değiştirgeçleri günümüzde endüstriyel ve
ev tipi klimalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ev tipi klimalar,
VRF-VRV sistemleri, çatı tipi klima cihazları, havuz nem alma
cihazları ve klima santrallerindeki direkt genleşmeli sistemler bu
tip ısı değiştirgeçlerinin kullanıldığı alanlara en yaygın örneklerdir.
Klima sistemlerinde genel olarak; iç hava şartlandırma tarafında
kanatçıklı-borulu ısı değiştirgeçleri kullanılırken, yoğuşturucu olarak kanatçıklı-borulu ya da mikro kanallı eşanjörler kullanılmaktadır. Bu çalışmada kanatçıklı borulu buharlaştırıcı ve yoğuşturucu
hesaplamalarının matematiksel modeli incelenmiştir. Ayrıca,
kesit-kesit metoduna göre, homojen ve homojen olmayan hava
dağılımının, buharlaştırıcı ile yoğuşturucu devrelerindeki akışkan
debilerine etkisi ve performans bilgileri irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kanatçıklı borulu ısı değiştirgeci, evaporatör,
kondenser, HAD analizi, hava dağılımı, devreleme algoritması

Evaporator and Condenser Calculations at Fin &
Tube Heat Exchangers with Refrigerant Flow Path
Fin & tube heat exchangers are widely used in industrial and
residental air conditioner systems. Residental air conditioners,
VRF-VRV systems, roof top units, pool dehumidifiers and direct
expansion type air handling units are the most common
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examples of the areas where this type of heat exchanger is used.
Generally in air conditioning systems; Finned-tube heat exchangers are used on the indoor air conditioning side, finned-tube or
micro channel heat exchangers are used as condensers. In this
study, the mathematical model of finned tube evaporator and
condenser calculations were investigated. In addition, the effect
and performance information of the homogeneous and nonhomogeneous air distribution on fluid flows in the evaporator and
condenser circuits are examined.

Keywords: Fin and tube heat exchanger, evaporator, condenser,
CFD, air distrubition, circuit algorithm.
Giriş
Kanatçıklı borulu ısı değiştirgeçleri günümüzde endüstriyel ve
ev tipi klimalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ev tipi klimalar,
VRF-VRV sistemleri, çatı tipi klima cihazları, havuz nem alma
cihazları ve klima santrallerindeki direkt genleşmeli sistemler bu
tip ısı değiştirgeçlerinin kullanıldığı alanlara en yaygın örneklerdir.
Klima sistemlerinde genel olarak; iç hava şartlandırma tarafında
kanatçıklı-borulu ısı değiştirgeçleri kullanılırken, yoğuşturucu olarak kanatçıklı-borulu ya da mikro kanallı eşanjörler kullanılmaktadır. Bu çalışmada kanatçıklı borulu buharlaştırıcı ve yoğuşturucu
hesaplamalarının matematiksel modeli incelenmiştir. Ayrıca,
kesit-kesit metoduna göre, homojen ve homojen olmayan hava

dağılımının, buharlaştırıcı ile yoğuşturucu devrelerindeki akışkan
debilerine etkisi ve performans bilgileri irdelenmiştir.

Matematiksel model
Kanatçıklı borulu ısı değiştirgeci hesaplarında, literatürde 3
tip matematiksel model kullanılmaktadır; Bölge-bölge (Zone
by zone), boru-boru (tube by tube), kesit-kesit (segment by
segment). Bölge-bölge hesabında, eşdeğer boru dizilimi ve eşit
dağılımlı hava akımı tüm ısı değiştirgeci sistemine uygulanırken,
boru-boru ve kesit-kesit metodunda ısı değiştirgecinin boru
dizilimine göre ısı geçişi, basınç kaybı ve kapasite hesapları
yapılmaktadır. Dolayısıyla boru-boru ve kesit-kesit metotlarında
her akışkan devresindeki basınç kaybı, kütlesel debi ve faz
değişim sıcaklıkları ayrı ayrı hesaplanabilmektedir. Literatürde
Fisher ve ark. (Fischer, ve diğerleri, 1988), ile Mullen ve Ark.
(Mullen, ve diğerleri, 1997), bölge- bölge metodunu kullanırken,
boru-boru metodunu Domanski ve arkadaşları (Domanski, ve
diğerleri, 1983) ile Liang ve arkadaşları (Liang, ve diğerleri, 1998)
kullanmış, kesit- kesit metodunu ise Jiang (Jiang, ve diğerleri,
2006) ve arkadaşları ile Ragazzi (Ragazzi, ve diğerleri, 1991) gibi
araştımacılar tercih etmiştir. Şekil 2.1’de 3 modelin şematik görseli
yer almaktadır. Bu çalışmada boru yerleşimini yapmak, farklı hava
akış profillerini kullanabilmek ve akışkan basınç kayıplarının faz
değişim sıcaklığına etkisini de inceleyebilmek için kesit-kesit
modeli kullanılmıştır.

metodu, kanatçık veriminde ise Schmidt metodu (Schmidt, 1949)
kullanılmıştır. Kuru yüzeyler için aşağıdaki formüller kullanılırken
ıslak yüzeyler için Harms ve arkadaşlarının (Harms, ve diğerleri,
2003) oluşturduğu modifiye edilmiş formüller kullanılmıştır.
Eğer Cmin is karışan ve Cmax is karışmayan ise,
(0‑1)
Tek faz için
Eğer Cmin is karışmayan ve Cmax is karışan ise,
(0‑2)
Eğer Cmin ve Cmax are karışmayan ise, (McQuiston, 1994)
(0‑3)
Isıl kapasite hesabı:
(0‑4)
(0‑5)
(0‑6)
Çift faz için:
(0‑7)

1.1 Isı transferi hesaplamaları
Isı transferi hesaplamalarında iki metot kullanılmaktadır;ε-NTU ve
LMTD (Incorpera, ve diğerleri, 2006). LMTD metodunda akışkan
çıkış sıcaklığı hesaba iteratif giriş parametresi olarak girilirken,
ε-NTU metodunda çıkış sıcaklığı girilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla ε-NTU metodu hesaplama zaman performansı için daha
uygun bir metottur. Bu çalışmada ısı transfer hesabında ε-NTU

Toplam ısı transfer katsayısı

(0‑8)

Akışkan tarafı ısı transfer katsayısı ve
basınç kaybı
Literatürde, yoğuşma ve buharlaşma safhaları
için geliştirilmiş birçok ampirik formül bulunmaktadır. Bu çalışmada, validasyon aralığı
geniş ve akışkan kütlesel debisine göre akış
profillerinin en detaylı incelendiği Thome ve
arkadaşlarının geliştirdiği yoğuşma (Thome,
ve diğerleri, 2003) ve buharlaşma (Thome, ve
diğerleri, 2005) formülleri kullanılmıştır. Tek faz
da ise Gnelski’nin geliştirdiği formüller kullanılmıştır. (Gnielinski, 1976)

Şekil 1 : Isı değiştirgeci hesaplamalarında kullanılan matematiksel modeller

Akışkan basınç kaybı üç ana kola ayrılmaktadır;
Sürtünme, yer çekimi ve hızlanma kaynaklı.
En baskın olan ise sürtünmeye dayalı olan
elamandır. Sürtünmeye dayalı basınç kaybında
buharlaşma durumunda yine Thome ve arkadaşlarının (Thome, ve diğerleri, 2007) geliştirmiş
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Hava tarafı ısı transfer katsayısı ve basınç
kaybı
Kanatçıklı borulu ısı değiştirgeçlerinde düz, dalgalı,
louver ve slit kanatçık olarak dört farklı kanatçık
tipi kullanılmaktadır. Kanatçık yapıları değiştikçe ısı
transferi ve basınç kaybı katsayıları değişmektedir.
Bu çalışmada dalgalı kanatçık yapısı baz alınmış ve
bunun için Wang ve arkadaşlarının (Wang, ve diğerleri, 2002) Colburn J ve fan sürtünme faktörüne göre
geliştirmiş olduğu formüller kullanılmıştır. Katsayılar
her kesit için farklı hava giriş çıkış koşullarında, tüm
eşanjör yüzeyi için hesaplanmıştır.

(0‑10)
(0‑11)

Şekil 2. 40° C’de R134 a gazı boru iç çapı:8 mm’de buhar oranı ve akışkan kütlesel
hızına göre akış profilleri (Thome, ve diğerleri, 2003)

Wang ve arkadaşlarının oluşturduğu formüller aşağıdaki gibi geçerlilik alanına sahiptir.
300≤ReDc≤20000 ; 6.9≤Dc≤13.6 ; 20.4≤Pt≤31.8 ;
12.7≤Pl≤32 ; 1≤Fp≤8.7 ; 1≤N≤6

Şekil 4. Dalgalı kanatçıklı geometrik parametreler
(Wang, 2000)
Boru dizilimi
Kanatçıklı borulu sistemlerin kapasite hesaplamalarında boru iz takibi büyük önem taşımaktadır. Literatürde, Domanski ve Jiang gibi araştırmacıların boru
iz takibi yapmak için geliştirdiği ve “Junction Tube
Matrix” olarak adlandırdığı matriks sistemler bulunmaktadır (Jiang, ve diğerleri, 2006) (Domanski, P. A.;
Şekil 3. Yoğuşma akış tipine göre kuruluk açıları tanımı (Thome, ve diğerleri,
Yashar,
D., 2004). Şekil 5’de elektrik devre analizine
2003)
benzer yapıda incelenmiş bir devreleme sisteminin
örneği verilmiştir. Şekil 5’te akışkanın yönleri sayfa içine ve dışına
olduğu formüller kullanılırken, yoğuşmada Souza ve arkadaşla- göre tarif edilmiş olup, çizgilerlerle de borulardan geçiş noktaları
rının (Souza, ve diğerleri, 1992) geliştirmiş olduğu formüller
(kuruve yerleri) belirtilmiştir. Akışkan 1 ve 5. borulardan geçiş
kullanılmıştır. Tek fazlı durumda da Ragazzi ve arkadaşlarının
yapıp, 2 ve 6. boruları takip ederek 3 boruda birleşmiş, 7.4 ve 8
geliştirmiş olduğu formüller kullanılmıştır.
nolu boruları takip ederek akışkan devreden çıkmıştır. Bu örnekten yola çıkılarak, bu çalışmada da devredeki akışkan borulara
(0‑9)
giriş sıralaması ve yönleri tarif edilmiş ve iz takibi yapılmıştır. Boru
iz takibi ile;
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1- Akışkan faz durumu ve basınç kayıpları her devre için hesaplanabilir.
2- Akışkan debisi her devre için ayrı ayrı hesaplanabilir.
3- Farklı devrelerde, farklı akışkan tipleri ile kapasite hesaplanabilir.
4- Borular üzerinden geçen havanın homojen olmadığı durumlarda hesaplamalar yapılabilir.
Bu çalışmada da her boru üzerinden geçen hava miktarı HAD
analizine göre yorumlanıp, homojen olmadığı duruma göre hava
debisi değişkenliği sağlanmıştır. Her devrenin her borusundaki
segmentlerde, akışkanın fiziksel durumuna bağlı olarak ısı transfer
ve basınç kaybı hesapları yapılarak simülasyon tamamlanmıştır.

Şekil 5. Ayrışma ve birleşme boru dizilimi elektrik analojisi (Jiang,
ve diğerleri, 2006)

Santral Kesitinde Isı Değiştirgeci Üzerinden Geçen
Hava Akışının HAD Analizi
Bu çalışmada 1200x925 mm iç kesite sahip bir santralin hava
dağılımı FDS (Versiyon 6.5.2) programında incelenmiştir. Hava
debisi 8325 m3/h olan bir fan ile emiş hattındaki bir ısı değiştirgeci
3 boyutlu olarak simüle edilmiştir. Yandan tam merkezde alınan
kesitte, ısı değiştirgecinin üst ve alt bölgelerinde hava hızının
0.25-1 m/s, orta taraflarında ise 2.5-3 m/s olduğu gözlemlenmiştir. Simülasyondaki matematiksel parametreler Tablo 1’de,
simülasyon modellemesi Şekil 6’da, simülasyon çıktısı ise Şekil
7’de belirtilmiştir. Havanın fiziksel özellikleri 1 atm basınç, 20°C
sıcaklıkta alınmış ve yoğunluğu 1.2kg/m3 olarak kabul edilmiştir.
HAD analizinde mesh sayısından bağımsızlaştırma
yapılmamıştır.

Şekil 6. HAD analizi modellemesi (1- Fan sacı, 2-Fan, 3- Isı
Değiştirgeci)

Tablo 1. HAD analizi girdileri
Santral iç kesiti

mm

1200x925

Isı değiştirgeci kesiti

mm

1090x815

Hava debisi

m3/h

8325

Santral iç hava hızı

m/s

2.083

Isı değiştirgeci hava hızı

m/s

2.603

Batarya içi mesh yoğunluğu

1.25 mm2 de 1 nokta

Santral içi mesh yoğunluğu

31.25 mm2 de 1 nokta

Şekil 7. HAD analizi ile kesit içerisindeki ısı degiştirgecinin
üzerinden geçen hava dağılımı görseli

Tablo 2. Modellenen ısı değiştirgeci notasyonu
Boru enine mesafe

mm

25

Boru dikine mesafe

mm

22

Boru çapı

inç

3/8

Lamel boyu

mm

980

Lamel aralığı

mm

5

Boru sayısı

32

Sıra sayısı

6

Şekil 8. HAD analizi ısı değiştirgeci ön yüzeyi
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Buharlaştırıcı ve Yoğuşturucu Simülasyonu
Fan önündeki bir ısı değiştirgeci üzerinden geçen hava akışı
simüle edilmiş ve ısı değiştirgecinin üzerindeki hava dağılımının
homojen olmadığı belirtilmiştir. Homojen olmayan hava dağılımı
ya da farklı pas sayılarına sahip devrelerde akışkan debileri farklılıklar göstermektedir. Bu da soğutucu akışkanın ısı değiştirgecinin
her kesidinde ayrı buharlaşma ya da yoğuşma sıcaklığında çalışmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma da her devrede soğutucu
akışkanın takip ettiği yol, simülasyon programına tanıtılmış, hava
dağılımının eşit olduğu ve olmadığı durumlar göz önüne alınarak
hesaplamalar yapılmıştır.

1.2 Buharlaştırıcı ve Yoğuşturucu Girdileri

Şekil 9. HAD analizi ile ısı değiştirgeci ön yüzeyindeki hava
dağılımı
Tablo 3. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu geometrik özellikleri
Açıklama

Kondenser

Evaporator

Br

Sıra Sayısı

4

4

ad

Tüp sayısı

18

12

ad

Lamel boyu

920

800

mm

Boru et kalınlığı

0.4

0.35

mm

Boru dış çapı

9.52

9.52

mm

Boru enine mesafe

22

22

mm

Boru yüksekliğine mesafe

25

25

mm

Devre sayısı

3

6

Lamel kalınlığı

0.1

0.1

mm

Lamel arası

2.1

2.1

mm

Kanatçık tipi

Dalgalı

Dalgalı

Dalga üçgen enine mesafesi

6.24

6.24

mm

Dalga açısı

9.2

9.2

Derece

Dalga yüksekliği

1

1

mm

Tablo 4. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu akışkan-hava giriş
değerleri

Yoğuşturucu

Buharlaştırıcı
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Akışkan giriş sıcaklığı

°C

80

Akışkan giriş faz değişim sıcaklığı

°C

50

Akışkan debisi

kg/h

275

Hava debisi

m3/h

4000

Hava giriş koşulları

°C/%RH

35/40

Akışkan giriş buhar oranı

%

0.29

Akışkan giriş faz değişim sıcaklığı

°C

6

Akışkan debisi

kg/h

275

Hava debisi

m3/h

2000

Hava giriş koşulları

°C/%RH

27/50
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Bu çalışmada kullanılan buharlaştırıcı ve yoğuşturucu geometrik
özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. Şekil 10’da ise hava akış yönleri ile
her devreye yönelik boru giriş-çıkış yönleri tarif edilmiştir. Boru iz
takibinde ‘Z’ tipi devreleme kullanılmış, soğutucu akışkan olarak
R410A seçilmiştir.

Şekil 10. Simülasyonda kullanılan ısı değiştirgeçlerinin devrelemesi
Buharlaştırıcı ve Yoğuşturucu Hava Dağılımının
Kapasiteye Etkisi
Homojen hava dağılımının gerçekleştiği ısı değiştirgeçlerinde
soğutucu akışkan, her devrede birebir aynı fiziksel değişimi
sağlamaktadır. Homojen olmayan hava akışında ise, soğutucu
akışkan, ısı değiştirgeçlerinin her devresinde farklı fiziksel özelliklerle devrelerden çıkmaktadır. Tablo 5’te ısı değiştirgeçlerine
giren hava debilerinin oranları havanın ilk girdiği borulara göre
HAD anailizinden de çıkan sonuçlar baz alınarak yaklaşık olarak

Tablo 5. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki borulara hava giriş oranları
Boru numarası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Yoğuşturucu hava
debisi oranı

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1

1

1

0.8

0.8

0.8

Buharlaştırıcı hava
debisi oranı

0.8

0.8

0.9

0.9

1.3

1.3

1.5

1.5

0.8

0.8

0.7

0.7

verilmiştir. Devre ve boru adetleri sebebiyle hesaplama sonuç
raporu uzun çıktılara sahip olacağından, HAD analizinde gerçek
bir örnek simüle edilirken, simülasyon programında, daha küçük
geometrilere sahip ısı değiştirgeçleri kullanılmış ve hava akışına
referans olması amacıyla HAD analizi sonuçları kullanılmıştır. Hava
dağılımı yaklaşık değerleri atanırken ilk borulara değer atanmış
ve arkasındaki boruların, ilk sıradaki borulardaki hava dağılım
oranlarına benzer olacağı kabul edilmiştir.
Tablo 6 ve 7’de görüldüğü üzere yoğuşturucu ve buharlaştırıcıda
hava akışınının homojen ya da homojen olmaması durumlarına
göre soğutucu akışkanın çıkış koşulları değişmektedir. Homojen
hava dağılımlı yoğuşturucu da aşırı soğutma miktarı 5.3°C iken,
homojen olmayan hava dağılımında bu değer 3.52°C’dır. Buharlaştırıcı da ise homojen hava dağılımında aşırı kızdırma miktarı
10.52°C iken, homojen olmayan hava dağılımında bu değer 2.2°C
olmaktadır.

Tablo 7. Homojen ve homojen olmayan hava dağılımı
etkisindeki buharlaştırıcıdan, akışkan çıkış koşulları ve kapasite
Buharlaştırıcı

Kapasite

Çıkış buhar
oranı

Çıkış
Aşırı
buharlaşma kızdırma
sıcaklığı
sıcaklığı

Kütlesel
debi

kW

%

°C

°C

kg/h

1

2.33

0.981267

5.55

0

58.4

2

2.47

1

5.55

4.55

58.33

3

2.61

1

5.55

13.31

57.81

4

2.63

1

5.55

13.66

58.17

5

2.33

0.981267

5.55

0

58.4

6

2.24

0.950337

5.54

0

58.88

Kollektör
çıkışı

14.61

1

5.55

2.2

350

Homojen

14.82

1

5.55

10.52

350

Fark

1.44%

Hava
dağılımı

Homojen
olmayan

Tablo 6. Homojen ve homojen olmayan hava dağılımı
etkisindeki yoğuşturucudan,iş akışkanı çıkış koşulları ve
kapasite
Yoğuşturucu

Kapasite

Çıkış
Aşırı
Çıkış buhar
Kütlesel
yoğuşma soğutma
oranı
debi
sıcaklığı sıcaklığı

kW

%

°C

°C

kg/h

1.devre

4.44

0.030962

49.3

0

88.01

2.devre

5.56

0

49.3

9.8

97.35

3.devre

4.75

0

49.3

2.4

89.63

Kollektör
çıkışı

14.75

0

49.3

3.52

275

Homojen

15.03

1

49.3

5.3

275

Fark

1.90%

Hava
dağılımı

Homojen
olmayan

Devre no

50.57%

Devre no

378.18%

Sonuçlar
Bu çalışmada, endüstriyel ve ev tipi ısı pompası cihazlarında en
çok kullanılan kanatçıklı borulu ısı değiştirgeçlerinin piyasada
kullanılan seçim programlarından farklı olarak, simülasyonu yapılmıştır. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu olarak iki ısı değiştirgecinde
akışkan durumu simüle edilmiş, homojen ve homojen olmayan
hava dağılımlarına göre akışkanın fiziksel özellikleri irdelenmiştir.
Homojen olmayan hava dağılımına sahip ısı değiştirgecinin
kapasitesi, homojen olan duruma göre %2 metrebesinde farklılık
göstermiştir. Bu fark, havanın homojen olmayan dağılımdaki
değerlerin düzensizlik formuna göre artış gösterecektir. Hava
akışının homojene yakın olduğu durumda ise sistem performansı
artacak ve verimlilik değerleri üzerinde artış gözlenecektir.
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MAKALE
Sembol Listesi
Alfabetik

N

Sıra sayısı

Ac

Minimum akış alanı

m2

NTU

Transfer element sayısı

Ao

Toplam yüzey alanı

m2

Pt
Pt

Boru yüksekliğine mesafe
Boru enine mesafe

Ai

Boru iç yüzey alanı

m2

Cmin

Minimum ısıl kapasite

j/Ks

PrL

Sıvı faz için Prandtl sayısı

Cmax

Maksimum ısıl kapasite

j/Ks

ReDC

Kolar çapa göre reynold sayısı

Cr

Isı kapasite oranı

j/Ks

UA

Isıl direnç

Cair

Havanın ısıl kapasitesi

j/kgK

Cref

Havanın ısıl kapasitesi

j/kgK

∆Pfric

Basınç farkı

Pa

Cpair

Soğutucu akışkanın özgül ısısı

j/kgK

∆Pfric

Sürtünme kaynaklı basınç farkı

Pa

Dc

Kolar çap

m

∆Paccel

İvmelenme kaynaklı basınç farkı

Pa

do

Boru dış çapı

m

∆Pgrav

Yerçekimi kaynaklı basınç farkı

Pa

di

Boru iç çapı

m

εsp

Tek faz etki katsayısı

f

Sürtünme faktörü

εtp

Çift faz etki katsayısı

Fp

Kanatçık arası mesafe

m

ηsurf

Kuru yüzey verimi

Gair

Minimum akış alanına göre hava kütlesel akısı

kg/m2s

ρV

Gaz yoğunluğu

kg/m3

href

Akışkan tarafı ısı transfer katsayısı

W/m2K

ρL

Sıvı yoğunluğu

kg/m3

hair

Kuru hava ısı transfer katsayısı

W/m2K

ρm

Ortalam yoğunluk

kg/m3

j

Colburn-j faktörü

ρ1

Giriş yoğunluğu

kg/m3

ktube

Boru için ısıl iletkenlik katsayısı

W/mK

ρ2

Çıkış yoğunluğu

kg/m3

.
m

Akışkan debisi

kg/s

σ

Yüzey gerilimi

N/m

m
m

WK
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Araştırmacılar Dünyanın
En Sıcak Kentlerinden Birinde
Isınmayı Azaltmak İçin
Bir Teknoloji Geliştiriyor
Bu makale Sydney’de bulunan UNSW (University of New
South Wales) Newsroom e-dergisi için Belinda Henwood
tarafından kaleme alınmış ve 24 Ağustos 2020 tarihinde
yayınlanmıştır. Metin Türkçe’ye Dr. Murat Çakan tarafından
çevrilmiştir.

Suudi Arabistan’ın Riyad Kraliyet Komisyonu, UNSW’nin
bünyesinde bulunan Yüksek Performans Mimarisi ekibini
kentin sıcaklığını düşürmek ve böylece daha yaşanabilir bir
çevre yaratmak amacıyla göreve çağırdı.
Riyad Kraliyet Komisyonu UNSW Yapılı Çevre Bölümü’nün
bünyesinde yer alan Yüksek Performans Mimarisi Bölüm
Başkanı Profesör Mattheos Santamouris ve araştırma
ekibini aşırı ısınmanın azaltılmasına dair bir teknoloji planı
yapmak, kentin sıcaklıklarının düşürülmesini sağlamak ve
böylece daha yaşanabilir bir çevre elde etmek için davet
etti. Komisyon Riyad’ın kentsel, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinden sorumlu.
Suudi Arabistan’ın, bir çöl platosunda bulunan başkentinde sıcaklık yaz aylarında 50°C’ye erişiyor. Profesör Santamouris projelerinin Dünyadaki en büyük sıcaklık düşürme
çalışmalarından birisi olacağını söyledi.
“UNSW’de bulunan Yüksek Performans Mimarisi Bölümümüz dünyanın en sıcak kentlerinden birinin soğutulması
sorumluluğunu aldı.” diyen Santamouris, şimdiye kadar
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birçok büyük kentte projeler alınmış olmasına ve Bölümlerinde geliştirilen teknoloji ve bilgiyi yerel ve küresel iklim
değişikliğiyle savaşmak üzere uygulamaya koymalarına
rağmen, Avustralya’nın teknoloji ve bilgisinin ilk kez bu
denli kapsamlı ve büyük bir projede kullanılacağına dikkat
çekti.
Profesör Santamouris’e göre Riyad’daki sıcaklıklar iklim
değişikliği ve hızlı kentleşmeye bağlı olarak sürekli yükselmekte. Çöle olan yakınlıktan dolayı, kullanılan asfalt ve
beton gibi geleneksel malzemeler ve susuzluğun sonucu
bitki örtüsünün azlığı; şehirdeki ortam sıcaklıklarını konfor
seviyesinin çok üzerinde tutmaktadır.
“Ekibimiz çok ileri malzemeler ve teknikler geliştirdi” iddiasını dile getiren Santamouris, ekibin Avrupa, Amerika, Asya
ve Avustralya’da 100 büyük ölçekli proje yürüttüğünü ve
söz konusu projelerde şehir sıcaklıklarında 3°C’ye kadar
bir azaltmayı başardıklarını ekledi. Santamouris’e göre
bu proje sayesinde Riyad bütünlüklü ve teknolojik olarak
gelişmiş bir sıcaklık azaltma programına sahip dünyadaki
ilk şehir olacak.

Riyad sıcaklığı düşürme projesinin aşamaları
Projenin ilk aşamasında şehir gelişmiş kızılötesi teknolojileri ile donatılmış uçaklar tarafından ayrıntılı biçimde
izlenecek. Şehrin kızılötesi termografisi, ekibin Riyad’daki
sıcak noktaları ve ısıl durumları anlamalarını sağlayacak.
Yüksek Performanslı Mimari ekibi, projenin ilk aşamasında
Avustralyalı National Drones firmasından termografi
uzmanı Bill Apostolidis ile çalışacak. Profesör Santamouris yüksek düzeyli yerel uzmanlıklarından ve pandemi
sürecinde Avustralya’dan ekipman getirmenin mümkün
olmamasından ötürü bazı Suudi firmalarıyla da çalışılacağını ekledi.
İkinci aşamada, UNSW ekibi, Kraliyet Komisyonu’na bu
büyük ölçekli kent sıcaklıklarını azaltma projesini optimize
etme ve uygulama konusunda yardımcı olacak.
“UNSW’de, bizler ortam sıcaklıklarının 5-6°C altında kalabilen mükemmelleştirilmiş bina, çatı ve kaldırım malzemeleri
geliştirdik.” diyen Santamouris; dış ortam 40°C iken, asfalt
sıcaklığının 75°C üzerine çıkabildiğini, geliştirilen bu yeni

malzemeler sayesinde yüzey sıcaklıklarının 30-35°C bandında kalabildiğini ekledi. Santamouris bundan sonra bitki
örtüsü, su, havalandırma, toprak ve birçok başka potansiyel tekniklerin kullanımıyla yüzey sıcaklıklarının daha da
düşürülmesi üzerinde duracaklarını kaydetti.
Santamouris’e göre gelişmiş sıcaklık azaltma teknolojilerinin uygulanması sayesinde binaların enerji sarfiyatı önemli
ölçüde düşecek, ısıl konfor artacak ve sıcağa bağlı sağlık
konularında iyileşme sağlanacak.
Ekip farklı sıcaklık azaltma teknolojilerinin potansiyeli ve
performanslarını anlamak için Riyad’ın yüksek çözünürlüklü ve büyük ölçekli simülasyonlarını yapacak ve en iyi
kombinasyonu elde etmeye çalışacak.
Proje şimdilik planlanma aşamasında ve resmi olarak
15 Eylül’de başlayacak. Ölçüm ve izleme fazı Kasım ayı
sonunda, sıcaklık azaltma senaryoları ise 2020 sonunda
tamamlanacak. Plan senaryoları daha sonra değerlendirilecek ve optimize edilecek. İlk aşamanın Nisan 2021’de
bitirilmesi bekleniyor.
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REHVA
Döner Isı Eşanjöründe İç
Hava Kaçaklarını Sınırlama
Bugüne kadar, havalandırma veya iklimlendirme sistemi1
yoluyla aerosol iletiminde iyi belgelenmiş bir SARS-CoV-2
salgını belirtisi olmamıştır. Bu bağlamda, Döner Isı Eşanjörü (RHE) yoluyla hava kaçağı nedeniyle enfeksiyonların
yayılması pek olası değildir. Ayrıca, RHE'nin kullanımı, temiz
hava beslemesi sağlayan binadaki durumu (sıcaklık ve
nem) korumak için önemlidir ve rotorun durması sızıntıları
ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, sağlık uzmanları virüsün havada asılı partiküller yoluyla bulaşmasını
araştırmaya devam ederken, havalandırma sistemlerinde
iç hava kaçağını azaltmak için önlemler alınabilir.
B e s l e m e h ava s ı n d a
eşanjör yoluyla mahalden alınan kontamine
havanın iç sızıntısının ana
göstergesi yüzdesel olarak Egzoz Havası Transfer
Miktarı (EATR exhaust air
transfer ratio) ile ifade
edilir. Şekil 1'de gösterildiği gibi, EATR, besleme
havası tarafı eşanjörü
çıkış basıncı (p22) ile
egzoz havası tarafı eşanjörü giriş basıncı (p11)
arasındaki farkının bir
fonksiyonudur ve değeri
sızdırmazlık tipine ve
koşullara bağlıdır. Ancak
Şekil 1. ΔP22-11 in AHU
aynı zamanda rotor hızı
ve tahliye bölümünün
(purge section) EATR üzerinde etkisi vardır. Ana hedef,

fazla basıncı, besleme havası tarafında tutmak ve bu
şekilde, besleme havasından egzoz havasına olası sızıntıyı
emniyete almaktır (EATR= 0%). İyi donanımlı klima santrali
ünitelerinde (AHU), p11 ve p22'yi ölçmek için basınç bağlantıları normalde mevcuttur.
Doğru bir şekilde tasarlanmış, monte edilmiş ve bakımı
yapılmış bir döner ısı eşanjörü için egzoz havasından
besleme havasına potansiyel olarak patojenler tarafından
kontamine olmuş sızıntı havası, tipik olarak çok düşüktür
ve pratikte ihmal edilebilir. Bununla birlikte, AHU fanlarının
yanlış yerleşimi veya doğru basınç balans ayarının olmaması durumunda, sızıntı önemli ölçüde yüksek olabilir.
Egzoz hava sızıntısını düşük tutma önlemleri
Döner eşanjör boyunca hava kaçağı, aşağıda açıklanan bir
dizi faktöre bağlıdır. Tesis yönetim personelinin normalde
fanların konumu üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ancak
işletmeye alma, kontrol ve bakım sırasında sızıntıyı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için başka önlemler
alınmalıdır.
Fanların doğru pozisyonlanması
İç sızıntıları minimumda tutmak için ön koşul fanların
doğru konumlandırılmasıdır. Mevcut fanların konum konfigürasyonları Şekil 2-5'te gösterilmektedir. En çok önerilen
konfigürasyon, her iki fanın da eşanjörün çıkışı yönünde
konumlanmasıdır. (Şekil 2). Bu konfigürasyonda, doğru
dengelenmiş basınçlarla (p22-11> 0) ve doğru şekilde
ayarlanmış tasfiye (purge) sektörü ile EATR genellikle %1'in
altındadır. Buna karşılık, sızıntı açısından en olumsuz konfi-

1https://www.hopkinsguides.com/hopkins/view/Johns_Hopkins_ABX_Guide/540747/all/Coronavirus_COVID_19__SARS_CoV_2_?q=aerosol+covid-9
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Şekil 2 En iyi konfigürasyon. Her iki fan rotordan sonra.

Şekil 3 Her iki fan bina tarafında

Şekil 4 Her iki fan dış tarafta

Şekil 5 Her iki fan da eşanjörün girişinde

gürasyon, her iki fanın da bina tarafında konumlanmasıdır
(Şekil 3). En kötü durumda, bu konfigürasyon için EATR
%10 - 20'ye2 kadar çıkabilir.

basıncı, p22 basıncından en az 20 Pa daha az olmalıdır.
Fanların konfigürasyonuna bağlı olarak, bu aşağıdaki gibi
kısma işlemi ile yapılabilir:

Balans fark basıncı

o Her iki fan rotordan sonra (Şekil 2): egzoz havasındaki
kısılmayı en az p22 - 20 Pa olacak şekilde ayarlayın. Kısma
cihazı (örn. Damper) AHU'da mevcut değilse, kanal sistemine monte edilmelidir.

Bir sızıntıyı ortadan kaldırmak için bir sonraki adım, p22
ve p11 basınçları arasında doğru ilişkiyi ayarlamaktır. p11
2 Eurovent Recommendation 6-15. Estimation based on Eurovent Certified data.
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o Her iki fan bina tarafında (Şekil 3): Bu durumda kısma
işlemi kullanma imkanı yoktur.

gönüllülere dayanan COVID-19 Görev Gücü tarafından
hazırlanmıştır. Görev Gücü üyeleri:

o Her iki fan dış tarafta (Şekil 4): Bu durumda kısma işlemi
kullanmaya gerek yoktur.

Prof. Jarek Kurnitski, Tallinn Teknoloji Üniversitesi, REHVA
Teknoloji ve Araştırma Komitesi Başkanı

o Her iki fan rotorun girişinde (Şekil 5): Besleme havasında
kısmayı ayarlayın, böylece p11, en az p22 - 20 Pa olacaktır.
Kısma cihazı (örn. Damper) bir AHU'da mevcut değilse,
kanal sistemine monte edilmelidir.
Tasfiye (Purge) sektörünün doğru uygulanması Konum ve ayar
Tasfiye (purge) sektörü, tekerin dönüşünden kaynaklanan
(taşıma ile) sızıntıyı pratik olarak ortadan kaldırabilen bir
cihazdır. Konumu ve ayarı (açısı), fanların konfigürasyonuna ve basınç ilişkilerine bağlı olarak üretici kılavuzuna
göre düzenlenmelidir.
Rotorun etkili sızdırmazlığı
Çevre ve orta kiriş sızdırmazlığı, besleme tarafından egzoz
tarafına hava kaçağını önler. Contalar aşınmaya maruz
kalır ve performansları zamanla düşer. Contaların durumu
periyodik muayene sırasında kontrol edilmeli ve gerekirse
üreticinin talimatlarına göre orijinal durumuna geri getirilmelidir.
Yerinde testler için sızıntıyı (EATR) tahmin etme
yöntemi
İç hava sızıntısının hassas testleri laboratuvarda yapılmak
zorundadır. Fakat hazırlanmakta olan standart taslağı
(prEN 308), yerinde yapılabilecek sıcaklık ölçümü ile
EATR'nin tahmin edilmesi için basit bir yöntem sağlar. Test
prosedürü, ısı transferinin devre dışı bırakılmış fonksiyonu
ile (durdurulmuş rotor) kararlı durum koşullarında t11, t21
ve t22 sıcaklıklarının ölçümlerini içerir. Sonrasında EATR şu
şekilde hesaplanır:

Atze Boerstra, REHVA başkan yardımcısı bba binnenmilieu
genel müdürü
Francesco Franchimon, genel müdür Franchimon ICM
Prof. Livio Mazzarella, Milano Politeknik Üniversitesi
Jaap Hogeling, ISSO Uluslararası Projeler Müdürü
Frank Hovorka, REHVA başkanı, teknoloji ve yenilik FPI
direktörü, Paris
Prof. Catalin Lungu, REHVA başkan yardımcısı, AIIR başkan yardımcısı
Prof. Em. Olli Seppänen, Aalto Üniversitesi
Ir. Froukje van Dijken, bba binnenmilieu'de sağlıklı bina
uzmanı
Prof. Guangyu Cao, Enerji ve İç Mekan İklimi, Norveç Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU)
Igor Sikonczyk, Eurovent Kıdemli Teknik ve Ruhsatlandırma Müdürü
Anders Berg, Bina Enerjisi, Termo-teknoloji ve Enerji Depolama Enstitüsü (IGTE), Üniversitesi Stuttgart
Francesco Scuderi, Eurovent Derneği Genel Sekreter
Yardımcısı
Henk Kranenberg, Eurovent Başkan Yardımcısı, Daikin
Europe NV Kıdemli Müdürü
Dr. Frederike Wittkopp, Alman Mühendisler Birliği (VDI
e.V.), Hava Kirliliğini Önleme Komisyonu
Martin Lenz, TROX GmbH şirketinde Development Engineer
Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller, Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin
Hywel Davies, CIBSE Teknik Direktörü

t11 egzoz havası giriş sıcaklığı;
t21 besleme havası giriş sıcaklığı;
t22 besleme havası çıkış sıcaklığııdır.

Tekerin dönmesi ile ilgili (taşıma) sızıntının payı bu yöntemle belirlenemez.
Bu belge, REHVA’nın Teknoloji ve Araştırma Komitesi'nin

74

TTMD DERGİSİ

TEMMUZ - EYLÜL 2020

Francis Allard, araştırma rektör yardımcısı, La Rochelle
Üniversitesi
Prof. Dr. Marija S. Todorovic, Belgrad Üniversitesi Sırbistan
Dipl.-Ing. Clemens Schickel, Alman Mühendisler Birliği
(VDI e.V.)
Dr. Benoit Sicre, Lucerne Mühendislik ve Mimarlık Okulu

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.

TEKNİK NOT

Kapalı Alanlar için
Covid-19 Enfeksiyon
Riski Hesaplama Aracı
Hesaplama Aracına ulaşmak için.
https://ttmd.org.tr/covid-19/covid-19-enfeksiyon-hesaplama-araci

M. Zeki Yılmazoğlu
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Böl. Maltepe Ankara
zekiyilmazoglu@gazi.edu.tr

Bu hesaplama aracı belirsizlikler nedeni ile kesin bir enfeksiyon riski sonucu veremez. Ancak, bulunulan mahaldeki
değişkenlere bağlı olarak bir yaklaşım yapılabilmesini sağlar. Mahalin havalandırma durumu, mahaldeki kişi sayısı,
bulaştırıcı kaynak sayısı, mahalde bulunma süresi, saatte
mahale verilen enfeksiyon dozu miktarı değişkenler olarak
belirtilmiştir.
Saatte mahale verilen doz miktarı Covid-19 için bazı kaynaklarda 3-300 kuanta/h değeri arasında belirtilmektedir.
Ortalama bir değer olması açısından hesaplamalarda 48
kuanta/h değeri tercih edilmiştir. İsteğe bağlı değiştirilebilmesi adına girdi olarak bırakılmıştır. Mahal parametreleri
altında mahal tipinin seçimi yapılması havalandırma debisinin belirlenmesi adına gereklidir. Mekanik havalandırma
durumunda havalandırma debisi hesabı ASHRAE 62.1'e
göre yapılmaktadır ve mahalin alanı ve yüksekliği ile de
ilgilidir. Bu nedenle, bu parametreler de değişken olarak
bırakılmıştır. Doğal havalandırma bir havalandırma seçeneği olarak bırakılmıştır ve saatlik hava değişimi, mahal
brüt hacminin %70'i olarak hesaplanmıştır. Ek olarak,
havalandırma debisi biliniyorsa ya da sadece sızıntı kadar
küçükse (pencerelerin kapalı olması durumu) kullanıcı
tanımlı havalandırma debisi seçeneği de bırakılmıştır. Bu
durumda sızıntı ile havalandırma debisi hesabı için hacmin
%40’ı kadar havanın sızıntı ile mahale girdiği kabul edilebilir. Filtrasyon durumu seçeneği kullanılacak Wells-Riley
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modelini belirlemektedir. Var seçeneği, modifiye edilmiş
Wells-Riley modelini, yok seçeneği, Wells-Riley modelini
kullanır. Mahaldeki klima santralinin sürekli çalıştırılması
durumunda işletme oranı 1 olmalıdır. Otomasyona göre
devreye girip çıkabilen santrallerde risk değerlendirmesinde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak,
mekanik havalandırma sistemi varsa sürekli çalıştırılması
(otomasyon devre dışı bırakılmalı) dikkate alınmalıdır.
Partikül tutma verimi filtre özelliğine göre değişmektedir.
HEPA filtre kullanımında %99,95 değeri (0,9995 olarak)
girilebilir. F9 fltrede %75 tutma verimi kabul edilebilir.
Elde edilen sonuçlar başlığı altında olasılık yüzdesi ve olası
yeni vaka sayıları gösterilmiştir. Hesaplamalar erişkin birey
solunum özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
Hesaplamalar yalnızca istatistiksel değerlerdir ve mahalde
duyarlı kişilerin fazla olması sonucu etkileyecektir. Ek
olarak mahalde bir süper yayıcının olması durumunda da
birim zamanda mahale verilen doz miktaırı değişeceği için
sonuçları etkilemesi kaçınılmazdır. Havalandırmada havanın tam karışım olması durumu öngörülmüştür. Ancak, tam
karışma durumunun olamayacağı yüksek kat aralıklarına
sahip binalarda bu da bazı belirsizlikleri ortaya çıkaracaktır. Bu sınırlamalar dahilinde, MASKE, FİZİKSEL MESAFE,
HİJYEN koşuluyla bu hesaplama aracı bir yaklaşımı ortaya
koymaktadır ve salgının önlenmesinde havalandırmanın
önemi göstermektedir.

Şekil 1. Hesaplama aracı arayüzü

Şekil 1. Hesaplama aracı arayüzü

Kore’deki bu çağrı merkezinde 216 çalışan bulunmaktadır ve 1 kişi mesai süresince 94 kişiye bulaşı
sağlamıştr. Yukarıda ekran görüntüsünde mahaldeki kişi sayısı ve bulaştrıcı sayısı değerleri yerine
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yolcu bekleme ve uçak gibi mahaller tanımlanmıştır. Bu
mahallerin alanı ve yüksekliği saatlik hava değişim sayısını
etkileyecektir. Havalandırma tipi olarak doğal, mekanik
ve kullanıcı tanımlı havalandırma seçenekleri verilmiştir.
Sonuçlar kırımızı ve kahverengi ile gösterilen hücrelerden
alınmaktadır.

Kore’deki bu çağrı merkezinde 216 çalışan bulunmaktadır
ve 1 kişi mesai süresince 94 kişiye bulaşı sağlamıştır.
Yukarıda ekran görüntüsünde mahaldeki kişi sayısı ve
bulaştırıcı sayısı değerleri yerine yazılarak ve mahal tipinin
ofis olduğu kabulü ile ilgili seçimi yaparak hesaplamalara
başlanabilir. Çağrı merkezinin alanı 1000 m2 olarak belirtilmiştir ve vakaların çok büyük bir kısmı kaynağa yakın 400
m2’lik bir alanda olmuştur. Bu hesaplama aracı kaynağın
konumuna göre bir risk analizi yapmamaktadır. Bu gibi bir

sayısı 7.3 risk ise %3.4 olacaktı (Şekil 3).
Değerlendirme ve Öneriler

Hesaplama aracı, kapalı alanda Wells-Riley modellerine
göre enfeksiyon riski yüzdesi ve yeni vaka sayısı için bir
öngörüde bulunmak adına kullanılabilir. Hesaplama aracının limitlerinin olduğu, mahaldeki süper yayıcının bulunması, duyarlı kişilerin durumu vb. birçok limit göz önünde
bulundurulmalıdır. Sonuçlara göre havalandırmanın önemi
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle zamanımızın
büyük bir kısmını geçirdiğimiz kapalı alanlarda taze hava
ile yeterli havalandırma sağlanması maske-mesafe-hijyen
koşullarına ek olarak havalandırmanın da önemini ortaya
koymaktadır.
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merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici aramerkezi
bağlantılarını
ısıtma tesisleri,
içeren bütün
dağıtım
anasistemleri
bakış açıları
ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleriiçin
sanayi
tasarım
ile olan
kılavuzunu
ve yüzlerce
sunar.yıllık
Mevcut
kombine
meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın
tecrübeye
tecrübelerinden
sahip en üst yararlanmıştır.
düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
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TTMD’nin kitaplarını artık TTMD Kitap internet sitesi
üzerinden sipariş edebilirsiniz.
TTMD, tüm meslektaşlarını ttmdkitap.com kitap satış sayfasına
üye olmaya ve sektörümüze dair oldukça değerli bu kitapları
okumaya ve okutturmaya davet ediyor.
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Dumanönerdiğiniz
Kontrol
Dumanyayınlar
Kontroliçin
TTMD
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TTMD ile iletişime geçebilirsiniz.
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TTMD AKADEMİ

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.

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. Gün

2. Gün

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

www.ttmd.org.tr

TTMD, 1992 yılından bugüne
Tesisat Mühendisliği’nin topluma verdiği
hizmetlerin gelişmesi için çalışıyor

Daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları için;
- üyeleri arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor,
- bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor,
- üniversite-sanayi işbirliğine destek veriyor,
- çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor,
- yurtdışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü
yurtdışında temsil ediyor.

