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Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
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Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 
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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik  
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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nderliğinde sektörel örgütlenmeyi sağlayarak 
derneğimizin sağlam temellerle yolculuğunu 
başlatan, Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
amacını "katılımcı demokrasi ilkeleri gereği 
bir ihtisas derneği olarak görev yapmak" şek-

linde tanımlayan Kurucu Başkanımız ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği Onursal Başkanı değerli Celal 
Okutan’ı minnetle anıyorum.

“Eğer şartnamelerimizi geliştirip uzmanlık düzeyine 
getirir ve ihtisaslarda sorumluluk alabilirsek başarılı 
olabiliriz. Bu amaçla mesleki eğitimi, meslek içi 
eğitimle geliştirmek gerekir. Şayet bu sağlanırsa 
herkes yaptığı işin sorumluluğunu taşır. Hizmet, 
bilenler tarafından kurallara uygun tarzda yapılır. 
Diğer bir husus kazanç amaçlı yaptırımları bilim ve 
teknolojiye uygun yapabilmektir. Bu anlamda etik 
kurallara uyum zorunlu olmalıdır.” diyen değerli Celal 
Okutan bütüncül bir yaklaşımla her alanda bilginin 
ve yeniliğin paylaşımına önem vermiş, mesleki bilinç-
lenmeye ve aydınlanmaya katkı sağlayan bültenden 
sempozyuma ve seminerlere Derneğimiz faaliyet-
lerini hayata geçirmiş, yurtdışı meslek örgütleri ile 
ilişkilerin gelişimini hızlandırmıştır.

Derneğimizin kuruluşunu sağlayan 28 Kurucu Üye-
miz arasında yer alan meslektaşımız değerli Şinasi 
Çolak’ı da minnetle anıyorum.

Her iki meslektaşımız da özverilerle kurulan ve 
birlikte yaşatılmaya çalışılan Derneğimizin bu uzun 
yolculuğunda, bilgi ve deneyimleri ile örnek teşkil 
etmişler, meslektaşlarımızın feyz aldığı birer ışık 
olmuşlardır.

Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuz 
her iki meslektaşımız, Derneğimiz Kurucusu ve 
Onursal Başkanımız değerli Celal Okutan’a ve  Der-
neğimiz Kurucu Üyelerinden meslektaşımız değerli 
Şinasi Çolak’a Allah’tan rahmet, kederli Ailelerine, 
Yönetim Kurulunda birlikte çalışmış olan değerli mes-
lektaşlarımıza ve TTMD Ailemize sabır ve başsağlığı 
diliyorum. 

Işıklar içinde uyusunlar...

Mesleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine katkıda 
bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, 
konforlu yaşanabilir ortamlar yaratmak, doğanın 
imkânlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi 
koruyan çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Derneğimiz, hem yeni yayınlarla hem 
çevrimiçi seminerler ile bilgi paylaşımını sağlamakta, 
hem de TTMD Akademi Kursları ile bilgi ve deneyimi 
meslektaşlarımıza aktarmaktadır. Hem çevrimiçi 
seminerlerimizde hem de TTMD Akademi Kursları-
mızda sizleri ve sektör profesyonellerini aramızda 
görmek faaliyetlerimize kuvvet vermektedir. 

Aralıksız süren çevrimiçi seminerler birbirinden 
farklı konuları, uzmanları ile birlikte bulunduğunuz 
ortamlara taşımakta, ardından tekrar ve sürekli 

izleyebilme imkanını sağlayacak şekilde TTMD Youtube 
kanalında yerini almaktadır.   

Finlandiya’nın iç mekan hava kalitesi alanında faaliyet 
gösteren ekosistemi Finnish Air Quality Ecosystem 
(IAQe) ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolü; daha 
sağlıklı yaşam için önemi her geçen gün artan iç ortam 
hava kalitesi alanında ortak eğitim ve araştırma çalış-
maları geliştirmeyi ve bilgi transferi sağlamayı hedef-
lemiştir.

Yeni yayınımız 38 numaralı “HVAC Sistem Seçimi - 
TTMD 2016 Çalıştayı” kitabında; TTMD’nin HVAC Sistem 
Seçimi başlığıyla düzenlediği 18. Çalıştayın değerlendir-
mesi yapılmış, konu ile ilgili standart ve yönetmelikler 
çerçevesinde sistem seçimindeki etkenler, tüm tiplerin 
tanıtımı ve kullanım alanları ile örnek bina çözümlemeleri 
ele alınmış, tartışmalarda sağlanan katkılar ile düşünce 
ve bilgiler geliştirilmiştir. Öncelikle de tasarımcılarımıza 
mekanik tesisat seçimi konusunda zengin bir bilgi 
platformu oluşturmanın amaçlandığı Çalıştayın içerik 
ve çıktılarını sektörümüz kullanımına hazırlayan değerli 
meslektaşımız Dr. Murat Çakan’a, sunumlarıyla bizleri 
aydınlatan değerli meslektaşlarımız Sn. Alpay Akgüç, Sn. 
Devrim Atalay, Sn. Gökhan Ünlü, Sn. Hakan Ercan, Dr. 
Murat Çakan, Sn. Sarven Çilingiroğlu, Sn. Volkan Ünlü 
ve Dr. Zeki Yılmazoğlu’na, oturumları yöneten değerli 
meslektaşlarımız Sn. Abdullah Bilgin, Sn. Bahri Türkmen, 
Sn. Erdinç Boz ve Sn. Kani Korkmaz’a, katkılarını esir-
gemeyerek bilgilerini paylaşan ve daha iyi anlaşılabilirliği 
sağlayan çalıştay katılımcısı değerli meslektaşlarımıza 
tekrar gönülden teşekkür ediyor, 38 numaralı TTMD 
Yayını “HVAC Sistem Seçimi” Kitabının yararlı olmasını 
diliyorum. 

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC 
Çözümleri” ana temasıyla 1-4 Haziran 2020 tarihleri 
arasında düzenlemiş olduğumuz, 80’den fazla ülkeden 
2000’i aşkın bireysel izleyicinin katıldığı Sanal TTMD XIV. 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı da tamamlanarak hem Sempozyum hem 
de Derneğimiz websitelerinde yayımlandı. 

Tüm faaliyetlerimiz hem üye portalımız hem de sosyal 
medya hesaplarımız aracılığıyla yaygın duyurulmaktadır. 
Derneğimizi sosyal medyada da takip ederek, iletilen 
duyurumları kendi iletişim ağlarınızda da paylaşarak faa-
liyetlerimizi yaygınlaştırma çalışmalarımıza vereceğiniz 
desteğe teşekkür ediyorum. 

Birlik olduğumuzda, birlikte yaptığımızda, yapamayaca-
ğımız hiçbir şey yoktur.

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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Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34
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1992 yılı Eylül ayında “onun” çağrı mektubuyla harekete 
geçen 28 kişinin girişimiyle başlayan kuruluş sürecinin 
sonunda, Tesisat Mühendisleri Derneği, 1993 yılının 

Mart ayında yapılan ilk Genel Kurulunda “onun” başkanlı-
ğında ilk Yönetim Kurulunu belirledi, derneğin ilk adresi de 
“onun” evi idi. Mekanik tesisat sektörünün gelişiminde en 
önemli kilometre taşlarında, “onun” imzası var.

1995 yılı Ocak ayında yayınlanan bir röportajında Celal 
Okutan mesleğine bakış açısını şöyle özetliyordu: “Mesleki 
gelişimin en doğru yolunun bilim ve teknolojiyi takip 
etmek, öğrenmek, uygulamak ve aktarmak olduğuna ina-
nıyorum. Herkesin bildiği üzere proje hizmeti beyin gücü 
göz nuruna dayalı bazı yönleri ile çok ağır bir hizmettir. 
Eğer bunu bilimsel ve teknolojik bilgiler ve onların gelişimi 
içinde uygularsanız hizmet bir tutkuya, zevke dönüşür. 
Öğrenir ve öğretirsiniz. Öğrenmeyi sevmenin getirdiği 
kitap tutkusu yaşamınızı doldurur. Artık zaman fakiri olur-
sunuz. Bu ortamı yaratmak çok insana nasip olamaz… Pro-
fesyonel bir mekanik tesisat mühendisi kendi konusunda 
uzmanlığı yanı sıra Yapı Teknolojisi Bilimi çerçevesinde 
mimari, statik, elektrik, çevre, enerji, endüstriyel tasarım, alt 
yapı, peyzaj, sağlık, hijyen, güvenlik, yangın, gaz ve diğer 
mühendislik dalları ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalıdır. 
Bu bilginin, deneyim ile kazanılması uzun sürebileceği gibi 
yetersiz de kalabilir. Bu amaçla ileri ülkelerde uygulandığı 
şekil ve tarzdaki üniversitelerde yaklaşık dört yıllık lisans 
eğitimi sonunda Yapı Teknoloji Bilimi, Yapı Fiziği ve Yapı 
Hukuku konularında lisans üstü eğitim verilerek, profes-
yonel mesleğe yönelim sağlanmalı, amaçlar gösterilmeli, 
gençler teşvik edilmelidir. Bir tesisatın yapım üretim ve 
tasarım sorumluluğu, kesinlikle profesyonel mühendise ait 
olmalıdır. Bu amaçla her ülkede olduğu gibi profesyonel 
mühendislik uygulamasına hemen geçilmeli ve yapı için 
zorunlu standartlar, Yapı Kodları (Building Codes) uygula-
maya konulmalıdır.”

Celal Okutan, sektörümüz için gerçek bir duayen, mümtaz 
bir şahsiyetti. Saygı ve şükranla anıyoruz…

TTMD Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanımız 
Celal Okutan’ı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz
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TTMD 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Celal Okutan ile birlikte derneğin kuruluş faaliyetlerini yürüten 
Akdeniz Hiçsönmez, “Yol arkadaşımı 'kaybetmenin büyük üzüntüsünü duyuyorum” diyerek bu acı kayıpla ilgili duygularını 
ifade ediyor. İşte Hiçsönmez’in kaleminden merhum Celal Okutan’a dair o kıymetli anılar…

“Yıllarca Tesisat Tasarım Mühendisi Yetiştirmesi, Sektöre Çok Büyük Katkı Sağladı”

TTMD IX. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü 30 yılı aşkın süredir tanıdığı ve pek çok  ortak projede yer aldığı Celal 
Okutan’ın sektöre katkılarını anlattı. Herkese güç ve motive veren bir karakter olmasıyla Celal Okutan’ın her zaman ayrı bir 
yeri olduğunu vurgulayan Ünlü, TTMD’nin sağlam temeller üzerine kurulmasında kendisinin çok büyük emeği olduğunu 
anlatıyor. Cafer Ünlü, merhum Celal Okutan ile ilgili anılarını ve görüşlerini bizimle paylaşıyor.

“Bugün TTMD’de uluslararası kongreler, sempozyumlar düzenleyebiliyorsak, 
onun attığı sağlam temeller sayesindedir.”
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Kendisini 1987 yılında tanımıştım. Daha sonra çok kez 
çeşitli toplantılarda birlikte olduk, daha yakından tanıma 
fırsatı bulmuştum. Meslektaşlarımızın birlikte daha fazla 
değer yaratacağına inanıyordu. Bu düşünceden hareketle 

dernekleşmeye öncülük etmiş ve TTMD’nin kurulmasında 
büyük emek harcamıştır.  

Zengin bir kütüphanesi iyi bir hafızası vardı. MMO’nun 
düzenlediği TESKON Kongresi’nde “Türkiye Tesisat Tarihi” 
konferans konuşması, TTMD Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
tarafıma verilmişti. Zor bir görevdi. Kaynaklara ihtiyaç vardı.  
Görev alışımın ertesi günü kendisini aramıştım, hazırlık 
aşamasında çok değerli bilgiler edinmiştim. 

Bir dönem TTMD’de “Duayenlerle Söyleşi” adıyla sohbet 
toplantıları başlatmıştık. Amacımız sektörümüzün gelişme-
sine önemli katkılarda bulunmuş duayenleri unutmamak, 
unutturmamak, onların yaşadıklarını, ders niteliğindeki 

Tesisat Tasarım Mühendisi olmak için, makina 
mühendisliği öğrenimini tamamlamak ve takiben bu 
işi meslek edinmiş tecrübeli, tesisat tasarım mühen-
dislerinin yanında yıllarca çalışarak, mekanik tesisat 
sistemlerinin tasarlanmasının gerçek hayattaki uygu-
lamalarını öğrenerek, meslek içi eğitim almak gerekir. 
Celal Bey’in kurucu başkanı olduğu TTMD’nin kuruluşun-
daki takdir edilecek uğraşılarından daha da önemli olarak, 
sektörümüze en büyük katkısı; Okutan Mühendislik olarak, 
yıllar boyu onlarca Tesisat Tasarım Mühendisi yetiştirmesi 
olmuştur.

Örnek olarak aldığımız ASHRAE’ye benzer bir kuruluş 
olması amacıyla TTMD’ni kurmamız ve benim de başkan 
yardımcısı olduğum ilk yönetim kurulumuzun, limitli 
maddi olanakları ile bir çok sıkıntıyı göğüsleyerek; tasarım-
cılar, uygulamacılar, imalatçılar, işletmeciler ve malzeme 
tedarikçileri gibi çok disiplinli bir sektörü bir çatı altında 
toplaması, iş hayatında bir birine rakip olan üyelerinin bir 
araya gelerek, sektörün sorunlarını çözümlemeye yönelik 
çalışmalara katılması, disiplinler arasında bilgi iletişiminin 
sağlanması ve ileride yurt içi ve dışında saygın bir kişilik 

kazanması, hep bizden sonraki nesillere bir şeyler bıraka-
bilmek amacıyla, 17.Aralık.1992 tarihinde, 28 kişilik kurucu 
üye olarak yola çıktığımız bu yolculuğu anlatıyor…
Bu yolculuğun lokomotifi, saygın kişiliğiyle merhum Celal 
Okutan olmuştur. Zaman zaman görüş farklılıklarımız ile 
ters düşmemize rağmen, hiçbir zaman beşeri ilişkilerimizi, 
dostluğumuzu, medeni davranışlarımızla bozmadan 
devam ettirdiğimiz “Yol arkadaşımı” kaybetmenin büyük 
üzüntüsünü duyuyorum...

Tesisat Mühendisi - Tasarımcı
Proje ve raporları meslektaşlarına örnek olan kişi
Yurt içi ve dışında yüzlerce yapının tesisat tasarımcısı
Yüzlerce makale, bildiri, kitap yazan üretken kişi
Dakikası boş olmayan aydın kişi
İnsancıl, sevgi dolu, güven verici dost
Kendinden sonrakilere, bir şeyler bırakmak için çırpınan 
bilge kişi
TTMD’nin kurucu ve onursal başkanı Sevgili Celal Okutan

Mekanik Tesisat Sistemleri Sektörü seni hep Saygı ve Rah-
metle anacaktır.



“Bizlere hep ışık olmuş, çok özel biri, çok kıymetli bir kişilikti”

TTMD 5. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Erdem, bizlerle Celal Okutan ile ilgili duygularını ve görüşlerini paylaşıyor. 
Kendisini hep örnek aldığını ve yoluna ışık tuttuğunun altını çizen Erdem, Okutan’ın örnek duruşuyla ve eserleriyle hep 
yaşayacağını belirtti. İşte Hüseyin Erdem’in penceresinden Celal Okutan…
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anılarını, deneyimlerini meslektaşlarımızla paylaşmaktı. 
Moderatörlüğünü üstlendiğim bu toplantıların ilk konuk-
ları; Celal Okutan, Anuş Tekin Tokgöz ve Haçik Eram idi. 
TTMD İstanbul Ofisi’nde 28 Aralık 2005’te gerçekleşen bu 
toplantıda, önce "duayen" sözcüğünü; "deneyimli, görgülü, 
bilgili, yanında mühendisler yetiştirmiş kıdemli kişi" olarak 
tanımlamıştık. Duayenlerin mezuniyetinden, çalıştığı işyer-
lerine, yaptığı önemli projelerden, imkansızlıkların yarattığı 
zorluklara kadar çok şeyi öğrenmiştik. Sektörümüz de Celal 
Okutan’ı yaptığı eserleriyle birlikte daha yakından tanıma 
fırsatı bulmuşlardı. İstek üzerine Ankara ve Antalya’da da 
Celal Okutan’ın içinde bulunduğu bir grup ile toplantılar 
düzenlemiştik. Bu söyleşiler ilgi görmüş daha sonra yapılan 
organizasyonlarla toplamda 17 kişi* ile söyleşi toplantıları 
düzenlemiştik.  

Sektördeki önemli 
organizasyonlarda 
bizlerin yanındaydı. 
Şirketimizin “Buhar 
Akademisi” bünye-
sinde yer alan Buhar 
Uygulama Merkezi’nin 
açılışında yanımız-
daydı. Ankara’dan 

gelmişti. Kendisine, “çok uzaklardan gelerek bizleri onur-
landırdınız, zahmetiniz için ne kadar teşekkür etsek az” 
dediğimde “Cafer, çalışır vaziyette bir uygulama merkezi 
açıyorsunuz, üniversitelerde var mı böyle bir yer, sektörü-
müz için meslektaşlarımız için böyle yararlı bir çalışmada 
sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum” dediğini 
dün gibi hatırlıyorum.  “Buhar Cihazları ve Buhar Tesisatları” 
el kitabının 9. baskısıyla 30 bin adete ulaşmıştık. Yeni içe-
rikleriyle hazırladığımız bu kitabın tanıtım toplantısında da 
yine yanımızdaydı. Bize güç veriyordu, yeni çalışmalar için 
motive ediyordu.

Sektörün önemli her organizasyonunda, zaman yarata-

rak bulunmaya çalışırdı. 
Sempozyumlar, kongreler 
ve çalıştaylara görüşleriyle 
değer katardı. Herhangi 
bir konuda görüş sorduğu-
muzda beklemez, hemen 
cevabını yazardı. Türkçesi 
çok iyiydi. Tesisat Dergisi’nde 
yayınlanan başyazılarında 
meslektaşlar ımızı  i lgi-
lendiren konularla ilgili 
mesleki bilgileri paylaştığı 
gibi güncel olayları da değerlendirirdi. İlgiyle okunan bu 
makalelerde kimi zaman, ekonomi ve siyasi konuları da 
yorumlarıyla değerlendirirdi.

TTMD’nin yönetiminde bulunduğum zamanlarda birçok 
kez görüşüne başvurma ihtiyacı duydum, fikirlerinden 
yararlandım, çalışmalarıma yön verdim. TTMD’nin kurulu-
şundan gelişimine kadar, kaydettiği her aşamasında yol 
göstericiliği ile çok önemli katkıları olmuştur. 

Dernekleşme fikri onun düşüncesiydi. Hayata geçirilmesi 
de onun çabası ile gerçekleşmiştir. Kısaca TTMD, onun 
eseridir. Celal Okutan’ın kurucusu olduğu TTMD, birkaç 
yıl içerisinde iyi organize olmuş, bilgi paylaşımından bilgi 
üretme sürecine girmişti. Bugün uluslararası kongreler, 
sempozyumlar düzenleyebiliyorsak, onun attığı sağlam 
temeller sayesindedir. 

İyi ki tanıdım O’nu!

*Duayenlerle söyleşi toplantısı yaptığımız kişiler: Celal Oku-
tan, Anuş Tekin Tokgöz, Haçik Eram, Kevork Çilingiroğlu, 
Engin Kenber, Akdeniz Hiçsönmez, Bedii Korun, Ersin Gür-
dal, Yılmaz Aksu, Baycan Sunaç, Sarper Giray, Kazım Kızılca, 
Muammer Özdemir, Ekrem Bulgun, Mehmet Selçuk, Hayri 
Yorgancıoğlu, Ener Pelin

Celal Bey çok kıymetli, çok değerli, bizler için çok büyük bir 
Duayendi. Her konuda bilgili, deneyimli, bilginin bol olma-
dığı dönemde entelektüel görüşü ile bilgi ve deneyimlerini 
yazılarıyla paylaşan çok özel bir kişilikti. Örnek aldığımız 
büyüğümüz  Celal Abi benim için bir ‘idol’ olmuştur, hep 
kendisini örnek almaya çalıştım. O bizlere hep ışık tutmuş-
tur. Celal Abi çevresiyle çok ilgiliydi, dostlarını, sevdiklerini 

sık sık arar sorar, kafanızda bir soru olduğunda olumlu 
görüş ve ikna kabiliyetiyle doğru yol gösterirdi. Doğru 
bilgileri ve eğitici görüşleriyle hep bize örnek olmuştur. 

Celal Bey yaptığı her işi severek yapan, sivil toplum 
örgütlerine çok önem veren ve öncülüğünü yapan 
önder bir kişilikti. Derneğimizi kendi ofisinde kurarken 



Celal TTMD 6. Dönem Onur Kurulu Üyesi Numan Şahin; “Celal Beyin kalemi çok kuvvetlidir, bana da “yazının gücü”nü 
öğretmişti…“Kendisinin akşamları ve hafta sonları yazdığı yazılarındaki el yazılarını okuma ve editörlüğünü yaparak kendi 
Teknik Bültenimizde yayına hazırlamayı yaparken öğrenmek çok heyecan vericiydi.” diye özlemle Okutan’ı anlatıyor. TTMD 
6. Dönem Onur Kurulu Üyesi Numan Şahin’in merhum Okutan ile anılarını kaleme aldığı yazısını okuyalım..

“Liderimizdi, rehberimizdi, hocamızdı, benim ikinci bir babamdı; ışıklar içinde 
uyusun” 

TTMD DERGİSİ      EKİM - ARALIK 202012

ANISINA

büyük bir heyecanla bu birlikteliğin sektörümüzde 
çok önemli olduğunu ve mesleki bilgileri paylaşmak 
üzere bizlerin bir arada olmamızın, mesleğimizi yurt içi 
ve yurt dışında çok ilerilere taşıyabileceğimizi anlattı. 
Gençlere önem verdiğini, ardında bıraktığı çok sayıda 
makale ve eserleri de kanıtlıyor. Sektörün sorunlarının, 
diğer disiplinlerle sağlıklı birliktelikler kurarak ele alındığı 
sayısız sempozyum, seminer ve panelin de mimarı olmuş-
tur. Dizayn ettiği çok sayıda önemli projesi, hep bize örnek 
olacaktır. 

Celal Abi ülkemiz ve sektörümüz için çok büyük ‘Değer’di. 
Sadece iyi bir mühendis değil, kişiliği ve hayata bakış açı-
sıyla, yaklaşımlarıyla da iyi bir insan, çok iyi bir aile reisi, çok 
iyi bir baba, çok iyi bir Abi oldu. Onu hiç unutmayacağız, 
ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun… 

Celal Abi iyi ki vardın, iyi ki seni tanıdım ve senden çok şey 
öğrendim, en önemlisi insanlığı… 

Saygıyla anıyorum…

Onursal Başkanımız Celal Okutan anısına…

Onursal Başkanımız Celal Okutan 
Ağabeyimizin 1992’de bir akşam evinin 
giriş katındaki ofisime uğrayıp Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TMD)’yi kurma 
fikrini bana açması ve sekretaryasını 
yürütmemi istemesiyle işe başladık. Kol-
lektif çalışmayı çok seven ve kendi hazır-
lıklarını her zaman gözden geçirmemizi, 
konuları görüşüp tartışmayı seven, 
mütevazi ve karşısındakinin bilgisine 
değer veren bir kişiydi. Yaptığı listeyi 
gözden geçirdik, ilavelerimizle çağrımızı 
sektördeki etkin Makine Mühendislerine 
-muhtemelen 62 kişiye- faks ile gönder-
dik. Kurucu olmak isteyip de evraklarını 
tamamlayarak gönderen 28 Kurucu ile 
Dernek olmak için müracaat ettik. Celal 
Bey’in seçtiği Yönetim Kurulu işe başladı; ben ilk Genel 
Sekreter olarak en yakınında çalışıyordum; hemen hemen 
her akşam yemekten sonra sabit telefondan görüşmemiz 
olurdu, idealleri için yorulmak nedir bilmezdi… Küçük 
kızım bizden önce koşup telefonu açıp konuşmaya meraklı 
olduğundan, telefonu bana verirken ona hitap ettiği gibi 
“Şekerim” arıyor derdi…

Celal Bey’in kalemi çok kuvvetliydi, bana da “yazının 
gücü”nü öğretmişti. “Bir mesajın kalıcı olmasını; bir fikrin, 
mücadelenin, iddianın etkili olmasını istiyorsan, yaz” derdi. 
Kendisinin akşamları ve hafta sonları yazdığı yazılarını, el 
yazıları halinde okumak ve editörlüğünü yaparak kendi 
Teknik Bültenimizde yayına hazırlamak, bunu yaparken de 

öğrenmek çok heyecan vericiydi. Tesisat Dergisi’ndeki yazı-
larında güncel konulara değinir, her konuda yazardı, onunla 
gündemi izler, genel kültürümüzü de artırırdık. TTMD 15. 
Yıldönümü toplantısında yazılarından derlenen “Yapı Tek-
nolojisinde GÖRÜNÜM II” kitabını katılımcılara dağıtmıştı. 
Gençler bu makalelerinden oluşan kitaplarını okudukça 
kendisini daha iyi tanıyacaklardır...

ASHRAE’nin kesintisiz onlarca yıllık üyesi olarak ki “Fellow” 
olmuştur; odasında tüm mühendislik el kitapları, Ashrae 
kitapları ve dergileri cilt cilt dururdu. Okumayı ve araştırmayı 
çok sever, kaynak kullanarak ve uluslararası iklim anlaşmala-
rına kadar konulara vakıf olarak, bilerek konuşurdu, referans 
göstererek yazardı. Bu etkileşimdir ki logomuzun ASHRAE 
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logosuna benzediği söylenir. Uluslararası ilişkileri kurma 
konusunda Celal Bey’in vizyonu ile ilk hedefimiz haliyle 
ASHRAE 1993 Yaz toplantısıydı, öncesinde İngilizcemin çok 
ileri düzeyde iyi olması ile birlikte bir müracaat yazısı yazdık 
ve amacımıza uygun randevuyu komisyondan alarak ikimiz 
Denver’a birçok hediye ile birlikte gittik. Tüm üst düzey kişi-
lerle kokteyllerde dernek yararına lobi faaliyetleri yapardık, 
Türkiye’de taşıdığımız yerel ve seçkin hediyeleri genellikle 
de eşlerine hatıra olarak verirdik. Bunlardan duvara ters 
kapatılan gümüş aynalar çok espri konusu olmuş ve yıllarca 
gördüğümüz geçmiş dönem Başkanlarının eşleri bizleri 
hatırlamıştır. ASHRAE en az iki yıllık dernek olmamız gerek-
tiği kuralını hatırlatıp, neden geldiğimizi sorunca; erken 
gelmediğimizi, sadece dernek kurmada geç kaldığımızı söy-
leyerek onay aldık, ancak bu ruh halimizle her hedefimizde 
aceleciliği yaşıyor, ancak emin adımlarla aşıyorduk. 

ASHRAE’nin 100. Yıl kutlamasına ben giderken, bir anı hedi-
yesi olarak özenle Erzurum’da yaptırdığımız bakır üzerine 
gümüş kaplamalı duvar tepsisinin üzerindeki dövme ASH-
RAE logosu ve Centennial yazısının işçiliğini çok beğenmişti, 
çok seçiciydi; Ashrae’de bu hediyemizi çok beğendiler ve 
inceliğini her zaman andılar; o da çok mutlu olmuştu. O 
hediyemizi yıllar sonra Atlanta’daki ASHRAE merkezinin 
giriş katındaki vitrinde görmek beni çok mutlu etmişti, 
TTMD adına unutulmayacak bir iz bıraktığını gençlerimizin 
de öğrenmesini, yolları düşerse gidip görmelerini ve Celal 
Okutan’ı anmalarını tavsiye ederim.

Seyahatlerimizde sosyal konulardan bahsetmeyi, ailemizin 
hatırını sormayı ihmal etmezdi. Çocuklarımı büyütürken, 
eğitirken “onlara ne yapmalarını söyleme, nasıl olmalarını 
istiyorsan sen yap, örnek ol” dediğini hiç unutmadım… 

Kaliteli bir şeyler almanın bozulmadan daha dayanıklı ama 
sonuçta ucuz olduğunu da öğrendiğim ve hep indirim fırsat-
larını yakalayarak öyle yaşadım, kaliteli markaları ve bodur 
sevimli kalemleri ondan öğrendim, severek kullandım… Bu 
prensibini proje işlerine teklif verirken de hiç bozmadığını 
gözlemledim ve ucuza iş yapılmaması gerektiğini, mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımızın uzmanlık değerlerini düşük 
tutmamasını ve düşük fiyatla iş almamasını, katma değer 
yaparak gelişmelerini savunurdu. Mesleki bilgimiz için her 
sene fuarlara, kongrelere gidecek zamanı planlamamız 
gerektiğini söyler ve yapardı. Bilgi düzeyini yükseltirdi. Bir 
ASHRAE Chicago toplantısı sırasında Mimarlık Fakültesin-
deki kitapçıya gittik ve inanamayacağım kadar fazla kitap 
aldı! Neden mimarlık kitapları aldığını sorduğumda bizim 
mimarları çok iyi anlamamız gerektiğini, tabi onların da bizi 
anlamaları gerektiğini anlattı… O sıralar “Green Buildings” 
modaydı ve ben de öğrendim, 1996 Habitat İstanbul toplan-
tısında oturumlar izledik ve bir oturum da TTMD olarak biz 
düzenledik… 3. Sempozyumda bu konuda dünyaca meşhur 
mimar Ken Yang ve Amerika’da Yeşili savunan dernekten bir 

uzman Mimarı davet etmiştik, ufuk açmayı çok severdi… 
Sempozyumlarımıza mimarların da, elektrik mühendisle-
rinin de geliyor olması ve entegre meslekler arası iletişimi 
incelemek idealiydi…

Bu seyahatleri ve hediyeleri her zaman kendimiz finanse 
ederdik. Celal Bey, ilerideki Ashrae toplantılarına katılması 
gereken doğru kişileri finanse etmek amacıyla açıkça neden 
de göstererek hatırını kırmayacak kişilerden dernek adına 
aldığı fonlarla da sektörden derneğin gelişimine katkıda 
bulunacak akademisyenleri davet ederek ilişkilerimizin ve 
bilgimizin, görgümüzün gelişmesini sağlamıştır. Bu destek 
derneğimizde REHVA Clima 2001 Napoli Kongresinden 
sonra gelenek olmuştur. Daha sonra Ar-Ge fonu kurulması 
ve İklim Verileri konusunda araştırma yapılması için yaptığı-
mız çalışmaları görüp, uluslararası standartlarda çalışan bir 
dernek olmamız için can atar, destek verirdi.

Celal Bey çok şık ve her türlü toplantıya göre çok uyumlu 
giyinirdi, onunla gittiğimiz her yurtdışı seyahatimizde 
smokin, beyaz papyon yaka gömleğimiz vazgeçilmezdi. 
Beyefendiliği ve karizması, konuşmaları ile etrafındakileri 
etkilerdi. Türkiye’de de Ankara’daki ara Genel Kurullar sonrası 
ve ilk Sempozyumdan başlayarak İstanbul’da Sempozyum 
sırasında eşlerimizin de katıldığı, erkeklerin smokin veya 
siyah takım elbise giydiği Balolar düzenlemek gelenek 
olmuştu… Her sempozyumda mutlaka birçok konusunda 
uzman veya Prof. Dr. ünvanlı tanınmış kişiler olurdu, onlar 
da Balolarımızda yer alırdı. Celal Bey protokol insanıydı ve 
her Sempozyuma ve Balolarımıza mutlaka Üniversitelerden 
Rektörler, Dekanlar, Kamudan konumuzla ilgili Bakanlardan 
başlayarak, Müsteşar ve Genel Müdürleri davet ederdi, 
ev sahipliğini çok iyi bilirdi. Kamu kurumlarına, Bakan 
düzeyinde ziyaretler yapardık. En önemli ziyaretimizi ise 
Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e yapmıştık; Celal Bey 
çok özel bir hediye ile hazırlanmıştı ve Rehva sözlüğümüzü, 
yayınlarımızı hediye götürmüştük. Bizler meslektaşlarımızın 
haklarını savunmak, şartnameleri ve Yapı Normlarını, Bakan-
lık Birim Fiyatlarını ve tanımlarını geliştirmek için ziyaretlere 
de giderdik; Enerji Verimliliği Haftasına da destek verirdi. 

Tesisat konusunda yayın eksikliğini gidermek üzere ilk Tek-
nik Bültenimizi TESİSAT dergisi içinde ve ayrı bir föy olarak 
bastırmak için sponsor bulmuştu ve daha kurulurken yayına 
başlamıştık. İlk kitabımızı basmak üzere çok heyecanlandı ve 
ona da fon bulmuştu ve çiçeği burnunda dernek ilk yayın-
larını yapmıştı. Daha kuruluş yıllarında İstanbul’da başlayan 
aylık Cumartesi Seminerleri bilgiyi paylaşmada ve kaynaş-
mamızda çok verimli oldu, sonra Ankara’da da başlattık. 
Celal Abimiz Y.K. Üyelerinin çabalarından ve davaya sahip 
çıkmalarından ne kadar mutlu olduğunu her fırsatta belirtir, 
herkese zamanında teşekkür eder ve toplantılara katılmayı 
hiç ihmal etmezdi; İstanbul ve İzmir’e çok seyahatlerimiz 
olmuştur.
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Tesisat sektörünün organizasyonu ile farklı disiplinlerde bir-
çok Sivil Toplum Kuruluşuna yer olduğunu her platformda 
savunur, İngiltere’de, Amerika’da kanalcının bile derneği 
var derdi. Meslek dalımız ile ilgili uzmanlık çalışmalarının 
gelişmesi için üyelerimizi farklı disiplinlerde toplamak ve 
dertleşmelerini, ihtiyaç ve hedeflerini saptamalarını sağ-
layıp yönetim olarak sonuçlar çıkartmak ve destek olmak 
için 6 disiplin belirlemiştik ve ilk yıllarımızda sanırım her 
iki yılda bir gün boyu süren 3 toplantı yaptık. Bu da onun 
vizyonuydu ve çalışmalarına devam eden disiplin; MTMD’yi 
kurdu. İhmal ettiğimiz işletmeciler ise bizden koptu… İklim-
lendirme sektöründeki imalatçılar ise birçok dernek, vakıf 
kurdular ve çok başarılı oldular.

Bir tesadüf mü, aynı zamanda bir sektörel uyanış mı bile-
miyorum; MMO da 1993 yılı Nisan ayında 1. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi TESKON’u düzenlediğinde hepimizi 
bildiri vermemiz ve katılmamız konusunda teşvik etmişti. 
Yeni bir STK olarak her platformda gereken önemin verilme-
mesi ise tepki koymasına neden oluyor ve bizlerin de ken-
disini ve liderliğini hayranlıkla izlememizi gerektiriyordu… 
Tesisat Mühendisliğinin eğitiminin de farklı olması gerek-
liliği, meslekte Profesyonel Mühendislik unvanı ve meslek 
sigortasının olması gerekliliği konusundaki düşünceleri, O, 
bu sistemlerin geliştiği ülkeleri izlediği için çevremizde çok 
erken ve yabancı kalıyordu, ilerleyemiyorduk.

Tekli yıllarda gerçekleşecek Ulusal Teskon Kongresinden 
sonra, ilkini 1994’de Hyatt Oteli’nde sponsorlarımızın des-
teği ile ve heyecanla düzenlediğimiz, birçok yabancı uzman 
davet ettiğimiz, yine 2 yılda bir tekrarlanacak ve rekabet 
halinde olunmayacak TMD Uluslararası Tesisat Sempozyum-
larını başlatmış olduk. Celal Bey’in amacı uluslararası bilgi 
ve deneyim transferiydi, çok önemli konukları titizlikle seçip 
ağırlayarak; çok farklı ve hayranlık uyandıran, ufuklarımızı 
açan sunumlar ile sektörü dünya ile entegre etmeyi başar-
mıştık. İç hava kalitesi konusunda adının harflerinden oluşan 
“OLF” biriminin buluşçusu Rahmetli Prof. Dr. Ole Fanger’i, ISK 
dünyasında meşhur bu bilim adamını birkaç defa Türkiye’de 
dinlemiş, ağırlamış olmanın onurunu yaşadık.

Onursal Başkanımız olarak çocuğu gibi gördüğü TTMD’nin 
tüm gelişimini izler, gençler olarak bizlere emanet ettiği der-
nek yönetiminden gurur duyar, gereğinde uyarıp rehberlik 
ederdi. Yönetim süreçlerinde ve seçimlerde değerlendirme-
lerimizi sorar, görüşlerini yakın bulduğu herkesle paylaşır 
ve liyakatla derneği geliştirebilecek büyütebilecek ve görev 
almış, emek vermiş kişilerin yönetime gelmesi için teşvik ve 
tavsiye ederdi. Ben bir çok kez demokratik sorularla ortada 
kaldığımda; “bazen de demokratik olmayacaksın, herkesin 
görüşünden ortak bir sonuç çıkmıyorsa, başkan olarak 
hepsini sentezleyip kendi kararını verip ilerleyeceksin” dedi-
ğinde haklı olduğunu ve birçok tıkanıklığı aşarak iyi sonuçlar 
aldığımızı gördüm.

Avrupa HVAC Dernekleri Federasyonu olan REHVA üyeliğini 
de çok önemsedi ve benim başkanlık zamanımda bu adımın 
atılması onu çok mutlu etmişti. 1995’de bir sonraki başkanı-
mız ile birlikte gittiğimiz Romanya Sinaia’daki Genel Kurulda 
gözlemci üye olduk; 1996 yılında benden sonraki iki başka-
nımız ve eşlerimiz ile gittiğimiz Budapeşte Genel Kurulu’nda 
asil üye olduk; 2000 yılı Genel Kurul toplantısını İstanbul’a 
aldık; Celal Bey’in mutluluğunu ve The Marmara Taksim’deki 
toplantıya hazırlanışımızdaki heyecanı unutamam. Bir yıl 
önce 1999 yılında Bratislava, Slovakya’daki Genel Kurul’a 
derneğimizin duayenleri ile birlikte ve eşlerimizle kalabalık 
gitmemizi gözlem ve lobi faaliyeti yapmamızı arzu etmişti, 
toplantıya tam bir çıkarma yaparak bir yıl sonraki ev sahip-
liğine hazırlandık. 

Her Rehva Genel Kuruluna gelen ASHRAE Başkanlarından 
Rahmetli Billy Manning’in Ankara’ya gelip Celal Bey’i ofisinde 
ziyaret etmesi ve Yapı Kodlarının nasıl geliştiğini konuştuğu-
muz toplantılar vizyonumuzu açıyordu, çok mutlu olmuştu. 
 
Celal Bey sektördeki meslektaşlarını ödüllendirerek teşvik 
etmeyi çok severdi ve Balolarda değişik dallarda ödül veri-
lirdi. Başarılı genç mühendisleri sevindirmek ister, sektöre 
hizmet edenleri işaret ederdi. Bir sonrakine tatlı bir rekabet 
olsun istedi, bu konunun sürdürülebilir olamamasında, 
birçok konuda olduğu gibi sağlam temeller kuramamada 
kendimi de kabahatli hissediyorum, bu konu her zaman 
eleştiriye açık bir konudur ama yönetmelikler ve jürilerle bu 
konu ASHRAE, REHVA gibi kurumsallaşmış STK’larda olduğu 
gibi çözülmeli, izinden gitmeliydik, gelecek kuşaklara 
bıraktık. 

Teknik gezileri ve özellikle diğer ülkelerde neler yapıldığını 
ve meslektaşlarımızın uluslararası deneyimlerini, standart 
farlılıklarını ve nedenlerini çok merak ederdi. ISH Frankfurt 
Fuarında defalarca birlikte olmuşuzdur. ISK SODEX ile TTMD 
anlaşmasından sonra zaten bu fuar biz tesisatçılar için 
olmazsa olmaz bir Fuar olmuştur ve TTMD en önemli gelirle-
rinden birini bu fuarın desteği ile temin etmeye başlamıştır. 
Bu fuar gezilerinde yenilikleri değerlendirerek tanıdığı ve 
buralarda daha yakından yeni tanıştığı meslektaşlardan 
makale üretilmeleri, seminer vermeleri için bir anlamda 
uzmanlığa davetini hep izlemişimdir ve onun yolunda 
olmuşumdur; bilgi paylaştıkça çoğalıyor, anlattıkça daha 
çok öğreniliyor. Birlikte gittiğimiz Moskova seyahatinde 
ENKA’nın, Erimtan’ın yaptığı binaların tesisat dairelerini 
gezerken değerlendirmelerini, tavsiyelerini dinlemek, 
tanıştığı tüm genç mühendisler için ilginç ve en güzel anı-
lardandır. 

Ruhu şad olsun; liderimizdi, rehberimizdi, hocamızdı, benim 
ikinci bir babamdı; ışıklar içinde uyusun…

Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum…



TTMD I-II ve III.Dönem Başkan Yardımcısı Rüknettin Küçükçalı, Celal Okutan başkanlığındaki yönetim kurulunda çalıştığı 
dönemin unutulmaz anılardan oluştuğunu anlatıyor. “Celal  Abiyle çalışmak benim için hep çok keyifliydi” diyerek onu 
sevgi ve saygıyla yad ediyor. Rüknettin Küçükçalı’nın kaleminden kıymetli Celal Okutan’ı okuyalım…
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“Abi kardeş ilişkimiz hep devam etti. Benim için Celal Abimin çok kıymetli ve 
doldurulamaz bir yeri var.”

İTÜ Makine Fakültesi 1955 mezunu Sayın Celal Okutan 
ile 1979 yılında tanıştık. Mekanik tesisat projeleri yapan 
tanınmış bir firmanın sahibiydi. Ankara’ ya her gittiğimde 
özgüveni yüksek, şık giyimli, yakışıklı Abimi de ziyaret 
ediyordum.

1988 yılından itibaren İstanbul’da tesisat mühendisleri ile 
zaman zaman teknik toplantılar yapmaya başladık. Konuları 
iyi bilen konuşmacıların katılımıyla güncel konuları tartışı-
yor, bilgileniyorduk. Bu toplantıları 1989’dan sonra “Tesisat 
Mühendisleri Toplantıları” adı altında her ay Cumartesi 
günleri, düzenli yapmaya başladık. 

Programımız,

09.00 Buluşma, 10.00 Toplantı, 11.15 Ara, 11.30 Toplantı 
(devamı), 12.45 Sorular, 13.00 Kapanış şeklinde oldu hep. 
Toplantılara ilgi ve katılımcı sayısı giderek artıyordu, salon-
lar hep doluydu.   
 
Celal Abi ile Dernek kurma fikrini bu dönemde (Sanırım 
1991 yılında) oluşturduk. Sevgili Numan Şahin, Sn. Akdeniz 
Hiçsönmez, Sn. Erdoğan Atakar, Sn. Baycan Sunac, Sn. Ersin 
Gürdal, destek veren ilk projeci isimlerdi.  Ana hatları ile 
temel prensipleri belirledik. 

Hedeflerimiz:

Mekanik Tesisat disiplininde çalışan, başta projeciler olmak 
üzere mühendisleri (uygulama, işletme, satış)  ve akade-
misyenleri bir araya getirmek, Yenilikleri ve güncel konuları 
takip etmek, Bilgiyi paylaşmak ve paylaşarak çoğaltmak, 
Sektörün doğru yönde gelişmesini sağlamak, ASHRAE, 
REHVA vb. başarılı yurt dışındaki dernekler ile iletişim 
sağlamaktı.

Yönetim Planlaması:

Başkan iki yıllık bir dönem için seçilecek, tekrar aday 

olmayacak, Genel sekreter seçilirken;  bir sonraki dönemin 
Başkan adayı da olacaktı, Kamu yararına Dernek olabilmek 
için çaba harcamak ve “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği“ 
ismi almaktı. Bu nedenle de dernek merkezi olarak Ankara 
seçildi.

TTMD’yi 1992 yılında kurduk. Derneğin kurucu başkanı Sn. 
Celal Okutan oldu. Ben de İstanbul ve yeni açılacak bölge-
lerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yüklendim. 
Birlikte çok uyumlu ve başarılı bir dönem geçirdik. Celal 
Abinin kişisel ağırlığı sektörde de hissediliyordu. Şubeler 
açtık, bütün ekip birbirimizle rekabet etmeden, hep 
birlikte daha yararlı olmayı hedefledik. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Adana, Antalya başta olmak üzere, 9 ilin her 
birinde yılda dokuzar Teknik Toplantı yapılıyor, bu düzenli 
toplantılarda, güncel konular anlatılıyor ve tartışılıyordu.
TTMD’nin kuruluşunun ikinci yılında;  Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojileri Sempozyumu’nun ilkini yaptık. Sem-
pozyum için ASHRAE’yi örnek aldık. Teorik ve uygulamaya 
dönük bildirilerin yer aldığı sempozyum ile birlikte tesisat 
fuarını da düzenledik. Sempozyumun fuara katılımcı 
katkısı, fuarın da sempozyuma maddi katkısı oldu. Daha 
sonraki yıllarda ASHRAE ilişkilerimiz ve REHVA üyeliğimiz 
gerçekleşti.  

Sevgili Celal Okutan’ın Başkanlık döneminde TTMD de 
en güçlü dönemini yaşadı. Tüm tesisat sektörünü bir 
araya getirmeyi ve uyum içinde tutmayı başardık. Bence 
en önemlisi; kuruluştaki hedeflerimizin tamamını, takım 
olarak, üyelerimizin de desteği ile gerçekleştirdik.  Sn. 
Celal Okutan Başkanlığındaki efsane yönetim kurulu ile ve 
Celal Abiyle çalışmak benim için çok keyifliydi, unutulmaz 
anılarımız oldu. 

Sonraki yıllarda abi-kardeş ilişkimiz hep devam etti. Benim 
için Celal Abi’min çok kıymetli ve doldurulamaz bir yeri var. 

Sevgili Abim, seni saygı ve sevgi ile anıyorum. 
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mesajlar bana Abimin gerçekten ne kadar çok sevilen bir 
kişi olduğunu çok derinden hissettirdi. 
İnanın 2002 yılında ticari faaliyetlerine son veren Unimak 
A.Ş. firmasının neredeyse tüm elemanları, vefat ettiği gün 
bana ulaşarak, gerek telefonla, gerekse cenazeye gelerek 
Abime olan sevgi ve saygılarını ifade ettiler. Eski patron-
larını bu kadar seven bir personelin olması da aslında 
Abimin her şartta elinden geldiğince çalıştırdığı personelin 
hep yanında olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Abim Şinasi Çolak, lisans mezuniyetinden sonra işe girdiği 
Alarko firmasından arkadaşları Tevfik Reyhan ve Ümit 
Alptekin ile birlikte Tunus Caddesinin köşesindeki Köprülü 
apartmanında kurdukları Unimak A.Ş. firmasında mekanik 
tesisat projeleri ile devam eden iş hayatında, mekanik tesi-
sat taahhütleri ve sonrasında da inşaat taahhütleri ile uzun 
yıllar boyunca ülkemizdeki birçok önemli projeye imza 
attılar. Benim hatırlayabildiklerimden bazıları Çayırhan 
Termik Santrali, TÜBİTAK Başkanlık Binası, Merkez Bankası 
İdare Merkezi, Atatürk Havalimanı, Trabzon, Antalya, 

TTMD Kurucu Üyesi Şinasi Çolak’ı 
Saygı ve Rahmetle Anıyoruz

Elazığlı Yargıtay Üyesi hakim bir baba ile Mardin’li 
gurme bir annenin oğlu olarak Mardin’de 1952 yılının 
14 Ağustos tarihinde doğan, Aslan burcunun tüm 

özelliklerini birebir içinde barındıran, aşırı iyiniyetli, güler 
yüzlü, bonkör, çalışmaktan ve mücadeleden vazgeçmeyen, 
dost canlısı, sıcak kanlı aşırı duygulu, damak tadına düş-
kün, ODTÜ 1976 lisans, 1979 yüksek lisans mezunu, TTMD 
Kurucu Üyesi, Makine Yüksek Mühendisi canım Abimin 
çok dostu ve arkadaşı olduğu biliyordum ama vefatının 
ardından 5 gün boyunca hiç susmayan telefonum ve gelen 
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Bir diğer anım ise, aslında ehliyet alan her kişiye de söy-
lenmesi gereken sözlerin Abim tarafından bana sürücü bel-
gemi ilk aldığım gün söylenmesiydi. Abim bana bak oğlum, 
herkes araba sürebilir ancak herkes şoför olamaz, şoförlük 
sorumluluk ister, araç içindeki ve dışındaki tüm canlıların 
sorumluluğunun farkında olarak arabayı sürersen sen iyi 
bir şoför olursun ve ne yaparsan yap kimsenin aracına 
yandan çarpma ve kendi aracının da yandan çarpılmasına 
müsaade etme demiştir.

Son anım ise, Abimle birlikte şirketinin bir mühendisinin 
nikahından dönüp, Hacettepe Hastanesi acil servisindeki 
şantiyeye birlikte giderken ki ben o tarihte ODTÜ Makine 
Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiydim, Hacettepe Hastanesi 
yanındaki yokuşta benim kullandığım turuncu Renault ara-
cımıza freni boşalan kömür yüklü bir kamyonun arkadan 
çarpıp, bizi yan çevirerek Abimin olduğu taraftan aracımı-
zın içine girmesiydi. Kaza neticesinde ikimizde arka koltuğa 
fırlamıştık, Abimin üzerine aracımızın kaportası kapanmıştı, 
kamyonun tamponu benim kafamın yanındaydı. Bizi ora-
dan çıkarttılar, hiç unutmam Abimin sedye üstünde acilde 
söylediği ilk söz, “Levent benim SSK güvencem var, bana 
bir şey olursa kızım sana emanet” olmuştu.

Abimin vefatındaki tek tesellim, anneciğim ve babacığımın 
daha önce vefat etmiş olmaları nedeniyle evlat acısı gör-
memiş olmaları...

Sözü daha fazla uzatmadan, sizleri Abimin kızı yeğenim 
Gözde, dayımız, benim ve Abimin bazı arkadaşlarının 
Abimin vefatı sonrasında onun için yazdıklarıyla başbaşa 
bırakmak istiyorum. Bu satırları okurken ve sayfalardaki 
fotoğraflara bakarken, neşe dolu gönül dostu Abimin ne 
kadar güzel anılar biriktirdiğini de hep birlikte hissedeceğiz.

İlk sözü, canından çok sevdiği, sevgili 
kızı Gözde’ye vermek istiyorum…

Canım babacığımın bana en sık kullandığı sözlerden biri-
siydi “işleyen demir ışıldar” ve gerçekten de her daim işledi, 
parladı, ışıldadı kendisi, gözlerinin içi... Ve şimdi çok daha 
iyi anlıyorum ve görüyorum ki yalnızca kendisi değilmiş 
parlayan etrafına da öyle bir ışık saçmış ki... Etrafındaki 
büyük küçük, farklı mesleklerden, ailesinden, arkadaşların-
dan, uzaktan tanıklarından her birinin hayatına dokunmayı 
başarabilmiş. Herkesi sabırla dinlemiş, herkese dayanacak 
bir omuz olmuş, ne olursa olsun herkese hiç ayırt etmeden 
hep güzel kalbinde yer açmış, herkesi donattığı masalarla 
şenlendirmiş, ince düşünceleri, zarafeti ve zekasıyla kendi-
sine hayran bırakmış, kimisine aile olmayı öğretmiş, kimine 
dostluğu, kimine mühendisliği ve her anında yeni bir şeyler 
öğrenip heyecanla yeni fikirler işler geliştirmiş... Bizim sen-
den daha öğreneceğimiz çok şey var... Sensiz her an çok 
zor, ama benim için kendimi bildiğimden beri değişmeyen 

Samsun illerinde birçok okulun mekanik tesisat ve inşaat 
taahhütleridir.

Şantiye hayatını çok seven ve herkesin de sevmesini bek-
leyen Abimin ortağı olduğu firmada yaklaşık 12 yıl çalıştım. 
Bu süreçte teknik anlamda çok şey öğrenmemin yanı sıra, 
gerçek bir hayat tecrübesi edinerek, müteahhitlik sektörü-
nün tüm yönlerini de yakından tanıma fırsatı buldum. 

Benden 13 yaş büyük Abim, koleje girdiğim ilk yıllarımda, 
ODTÜ’de okuması sebebiyle iyi olan İngilizce bilgisi nede-
niyle, benim evdeki İngilizce öğretmenimdi. Sonrasındaki 
eğitim hayatımda da bana her zaman her şekilde destek 
oldu.

Abimle yaşadığımız anılarımızı yazmaya başlasam, bu 
dergide başka bir konuya yer kalmayacağı için sizlerle üç 
önemli anımı paylaşmak istiyorum. Üniversite sınavına 
giriyordum, Abim İnşaat Mühendisliğini 1. Tercih olarak 
yazmamı istiyordu, ben ise şantiye hayatını sevmediğim 
için Makine Mühendisi olmak istiyordum. Abim o süreçte 
bana oğlum sen 1. Tercihe ne yazarsan zaten oraya girersin 
derdi ve bunu onunla birlikte Marmaris’te tatilde öğreni-
şimiz çok ilginçti. O zamanlar sonuçlar gazetede ilan edi-
liyordu, Marmaris kasabasında 1982 yılının yaz aylarında 
gazeteyi Abimin eline alıp, ağlayarak kazandın demesi ben 
de büyük bir iz bırakmıştır.
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bir şey var, o da senin kızın olmanın gururu... Işıldamaya ve 
ışığınla bizi aydınlatmaya devam et canım babam seni çok 
seviyorum.

Şimdi de söz sevgili dayımız emekli 
Albay Süreyya Milli’de…

Yeğenim Şinasi Çolak, genel görünümünün ifadesiyle 
uyumlu sessiz, duygulu, yardımsever, çalışkan ve insani 
meziyetleri yüksek bir karaktere sahipti. Yaşamı boyunca 
ailesini, kıvanç verecek başarılı çalışma ve davranışlarıyla 
mutlu etmiştir. Okul hayatındaki başarısını makine 
mühendisi olarak çalışma hayatına da taşıyan yeğenim, her 
zaman girişimlerde bulunduğu işlerde başarılı olmuştur. 
Ülkesine hizmeti görev bilerek duygularla yaptığı işlerde 
meslek etiğine uygun olarak çalışmış ve ülke menfaatlerini 
daima ön planda tutmuştur. Gerek ailesi, gerekse iş çevresi 
tarafından sevilen ve sayılan bir insan olarak daima iyilik ve 
sevgiyle anılacaktır.

Abimin üniversite sonrasındaki 
yaşamında hep yanında olan, benim 
de Abim olarak bildiğim, yol arkadaşı, 
ortağı, can dostu Tevfik Reyhan’ın 
duygularını alalım…
 
Sevgili Şinasi ile yolculuğumuz, 1976 yılında başladı. O 
dönemde ikimiz de Alarko’nun Sıhhiye’deki mütevazı 
ofisinde genç birer mühendis olarak ustalarımızın yanında 
öğrenmeye çalışıyorduk. Burada başlayan arkadaşlık 1979 
yılında Proje Ofisi bazında kendiliğinden bir iş ortaklığına 
dönüştü.1984 yılında ise taahhüt işlerinin de alınmasıyla 
birlikte bu ortaklık şirketleşerek resmileşti.

O dönem için tesisat sektörünün öncü kuruluşlarından 
olan bu şirket, sevgili Şinasi’yi sosyal ve insani açıdan 
haiz olduğu üstün değerlerin yanı sıra, iş hayatındaki 
öngörülerinin katkıları ile firmanın resmi ve özel sektörde 
gerçekleştirdiği çok sayıda projede pay sahibi yapmıştır. 
Şinasi iş hayatındaki bu özeni, iş ilişkilerindeki insanlardan 
da esirgememiş, onlara da her zaman dostane arkadaşlık 
duyguları ile yaklaşmış ve her zaman arkadaş ortamlarının 
aranan ve özlenen insanı olmuştur.
 
Aynı okuldan farklı dönemlerde mezun olmamıza rağmen 
sınıf arkadaşlarıyla halen okuldaymış gibi yürüttüğü ilişki-
leri beni de onların sınıf arkadaşı yaptı.
 
Şinasi’nin kişisel ilişkilerindeki çok dikkatli, nazik ve seve-
cen yaklaşımı sayesinde iş hayatında kurmuş olduğumuz 
bu güzel ilişki, eşlerimiz, çocuklarımız ve torunlarımızla   
birlikte ailelerimize de yansımış olup, iyi günlerde sevinçler, 
kötü günlerde de hüzünler hep birlikte yaşandı. Çok üzücü 
kaybı ile eşim çok yakın bir arkadaşını, oğlum çok sevgili 

amcasını, torunlarım ise Şinasi dedelerini kaybetti.
 
Maalesef, Şinasi’nin kısa bir süre önce vuku bulan kaybı ile 
44 yıldır süren bu dostluk, düşünce dünyam içinde ortak 
anılarımız ve hayallerimizle devam edecek…
 
Her şey için teşekkürler… Yolun açık ve ışıkla dolu olsun 
Şinasi…

Abimin ODTÜ’de tamamladığı yüksek 
lisansında tez danışmanlığını da yürü-
ten değerli hocamız, Prof. Dr. Bilgin 
Kaftanoğlu’nun anıları ile devam 
etmek istiyorum…

Sevgili Şinasi, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde 
1970’li yıllarda öğrencimdi. Şinasi’yi saygılı, terbiyeli, düz-
gün kıyafetli ve çalışkan bir öğrencim olarak hatırlarım. 
Kendisi 1976-77 akademik yılında lisans derecesini aldıktan 
sonra benimle yüksek lisans çalışması yapmak istediğini 
söylemişti. Yanında yakın arkadaşları, H. Süha Ünsal ve M. 
Semih Ünlü de vardı. Tam o sırada, Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı beni aradı. Eskişehir’in meşhur Kalabak 
suyunun 3 litrelik cam şişelere otomatik olarak dolduran ve 
şişeleri geri dönüşümlü olarak yıkayan ve dezenfekte eden 
bir şişeleme tesisinin bizden tasarımını istiyorlardı. Kendi-
leri tasarlanan sistemi Eskişehir Sanayiinde imal ettirecek-
lerdi. Bizi referans gösteren de ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
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Bölümünden o zaman ayrılmış ve Eskişehir Belediyesinin 
danışmanlığını yapan Dr. Ertan Acaroğlu imiş. Bu konuyu, 
Şinasi, Süha ve Semih ile paylaştım. İstenilen tasarımı 
üçe bölerek her bir öğrencime bu büyük projenin bir 
bölümünün tasarımını vermeyi düşündüm. Öğrencilerim 
de bu konuya ilgi gösterdiler. Konu sade tasarım konusu 
değildi, özellikle yıkama sırasında cam şişelerin sıcak suda 
yıkanmaları aşamasında çatlamalarını önlemek için ısıtma 
hızlarını denemek amacıyla bir test düzeneği kurmak gere-
kiyordu. Şinasi, özellikle projenin bu bölümü ile ilgilendi. 
Tez çalışmaları sırasında bir laboratuvar test düzeneği 
kurduk. Şişelerin en uygun ısıtılma/soğutulma hızlarını 
bulmak için bir seri deneyler yaptık. Sıcaklık kontrolü için 
bir sistem geliştirdik. Şinasi, “Design of Conveying and Hot 
Water Generation System of a Bottling Plant” isimli tezini 
1979 yılında başarı ile savundu ve Yüksek Lisans derecesini 
aldı. Yaptığımız tasarımları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığına teslim ettik. Sanırım, Türkiye’de yapılan ilk 
şişeleme tesisi projesi idi. Sevgili Şinasi, mezuniyetinden 
sonra da zaman zaman beni ziyaret eder görüşürdük. 
Sevgili Şinasi’nin vefat haberini büyük bir üzüntü ile aldım. 
Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum… Mekanı cennet 
olsun…

Abimin Ankara’daki yaşamının 
başladığı İç Cebeci Dirim sokaktan 
sokak arkadaşı Süreyya Çetin Tekin’in 
Abimle ilgili cümleleri gerçekten çok 
duygulu… 

Canım kardeşim dostum arkadaşım, ne güzel çocukluk, 
ergenlik ve yetişkinlik yıllarımız oldu. Sıkıntılarda oldu tabii. 
Bir kitap rahatlıkla yazarım herhalde. Hani derler ya yedi-
ğimiz içtiğimiz ayrı olmazdı. Sokağımızda arkadaşlığımızı, 
bağlılığımızı kıskanıp üzülen arkadaşlarımız olurdu. Onlar 
sen veya benimle de aynı bağlılıkta arkadaşlık yapmak 
isterlerdi. Ama olmazdı…
Bu arkadaşlık bize yaşama karşı ne büyük bir güç verirdi. 
Bunu hissedişimi hala çok iyi hatırlarım. Ne sırlarımız ne 
heyecan dolu yaşadıklarımız oldu.

Üniversiteye başlayınca babanın (rahmetli Şefik amcamın) 
aldığı Opel araba (1968-69) dönemi ve o araba ile yaptıkla-
rımız. Üniversite denince; etrafımda da hep anlatırım. Ben 
üniversite sınavında, sınava 2 ay kala bana ısrarla yaptığın 
uyarılarla başarılı olabilmiştim. İnan sen olmasaydın sınav 
umurumda bile değildi.

Bir gün gelip bak lisenin bütün sınıflarında okuduğun 
konulardan sorular soruluyor. Hatırlamazsan yapamazsın 
demiştin. Ben yaparım deyince sen bana kaldıraçlar ile 
ilgili formülü sormuştun. Tabii bu kadar kolay sorunun 
cevabını da hatırlayamadığım için panik olmuştum. Bana 
Büyük Dershanenin kalın kitabını gösterip, “ben bitirdim, 

sen de bir göz at” deyince karşı karşıya olduğum sorunu 
nihayet bana anlatabilmiştin. Sen 400’e yakın puanla 
tepelerde, ben de 357 puanla o sene 348’le öğrenci alan 
A.Ü. Tıp Fakültesine girebiliyordum. Beni o iki ay resmen 
çalıştırmıştın. Gizlice dershane sınıfına bile sokmuştun beni, 
sırf konunun önemini anlatmak için…
 
Benim vurdumduymazlığım sürseydi hayatım hangi yörün-
gede devam ederdi, kim bilir? 

Bence yaratıcı, insanları nedensiz bir araya getirmiyor. 
Benim için çok önemli bir insandın, dost ve kardeştin. 
Hayal ettiğimiz şeylerin bir kısmını yapamamıştık ama 
ihtiyaç olunca hep birbirimize dayandık. Şimdi sen istedi-
ğim zaman yanımda olamayacaksın ama benim dualarım 
seninle olacak her zaman…

Umarım huzur ve mutluluğun ışıklar içinde sürer…

Abim ODTÜ’de okurken, bizim 
evimizde birlikte sabahlara kadar çalı-
şırken, benimle tahtanın üzerine çakılı 
çivilerden oluşan sahada para maçları 
yapan o dönemde Abimin en sevdiğim 
sınıf arkadaşı Semih Ünlü ile anılara 
devam ediyoruz…

1968 de Ankara Kurtuluş Lisesi son sınıfında tanışıp bir 
daha hiç kopmadığım arkadaşım, kardeşim Şinasi yaşantı-
sında bir insanın başına gelebilecek her şeyi gördü! Hayatla 
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ANISINA

mücadelesini son ana kadar sürdürdü, hiçbir zaman pes 
etmedi.

Gençliğimizi, öğrenciliğimizi, olgunluğumuzu, başarıları-
mızı, keyifli, tatsız dönemlerimizi paylaştık. ODTÜ de ikinci 
sınıf öğrencisiyken Şinasi, bir Amerikan üniversitesinde 
öğrencilerin sınav sorularını çöplükte bulduğunu duy-
duğunu söyledi. Hemen araştırmamızı yapıp, teksirlerin 
nerede yapıldığını tespit ettik ve çöplüğü bulduk. Soğuk 
bir kış günü, gökdelenin yanındaki kâğıt çöplüğünde uzun 
süre eşelenip, ispirtolu saman kâğıtları, karbon kâğıtlarını 
araştırıp, maalesef işimize yarayacak bir şey bulamamıştık!

Son sınıfta önemli proje çalışması gerektiren ME 408 kodlu 
dersimizin proje hocalarının belirleneceği gün toplandığı-
mız sınıfın tahtasına yedi hocamızın adı yazıldı. Öğrenciler 
proje yapmak istedikleri hocanın isminin altına kendi isim-
lerini yazdı. Her hoca için yaklaşık beş öğrenci mevcuttu. 
Şinasi ve ben sabırla bekledik. Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 
hocamıza kimse adını yazmamıştı, diğer hocaların konten-
janı dolmuştu. Asistanlar kura çekileceğini söyleyince, biz 
öğrenciliğimizin pek şanslı geçmediğini düşünerek, nasılsa 
kurada işimiz zor olur diyerek, Bilgin hocamızın listesine 
isimlerimizi yazıp arkadaşlarımız tarafından alkışlandık. 
Yaptığımız proje bizim yüksek lisans yapmamıza vesile 
oldu. Cesaretimiz öğrencilik hayatımızın son döneminde 
başarılı olmamıza yol açmıştı.

Sevgili Şinasi’mi yazmak hiç güzel değil, güzel olan onunla 
yaşamaktı. Nur içinde yatsın…

Abimin nikâh şahitliğini yaptığı, son 
anına kadar hiç yanından ayrılmayan 
ve cenazede gözyaşlarını tutamayan M. 
Lütfi Kandemir’in paylaşımıyla devam 
etmek istiyorum…
35 yıllık Abi kardeşliğin ardından ne 
denir ki…

80’li yıllarda öğrencilik yıllarımda tanıyıp, nikâh şahidim 
oldun Şinasi Abi, bu zaman zarfında acı tatlı çok şey 

paylaştık. Hele son 10 yıldır nerdeyse haftada en az 2-3 
kez konuştuk. Ofisinde veya lokantada 2 kadeh eşliğinde 
birçok şey paylaştık…

Senin gibi bir Abim olduğu için gerçekten çok şanslıyım, 
olayları soğukkanlılıkla izlemeni, yaşam karşısındaki müca-
dele azmini, defterine notlar almanı, çalışma düzenini, 
insanlara kibar, nazik ve onları onore eden davranışları 
senden öğrendim.

Ne denir ki başka bilemedim, benim can dostum sevgili 
ağabeyim, biliyorum ki yattığın yerde huzurlusundur, 
eminim buna…

Yaşamım el verdiği sürece, masamdaki bana gülümseyen 
resmine baktıkça, seni saygı, sevgi ve özlemle anacağım… 

Çok değerli dostlarının yazdığı 
satırlarla devam ederken, benim 
üniversiteden arkadaşım Münci 
Bilgiç’in de paylaşımına yer vermeden 
geçemeyeceğim…

Allah rahmet eylesin Şinasi Abi pek çok ODTÜ’lü ve mühen-
dis için rol modeli olmuş bir kişilikti. Güler yüzü, beşeri 
ilişkilerinin gücü, babacan yaklaşımı ve yardımseverliği ile 
bu zorlu ve sıkıntılı ortamda iyi bir insan nasıl olunur için 
örnekti Şinasi Abi…
 
Şinasi  Abi ile ODTÜ geçmişi, yaptığı projeler, iş yaşamı 
açısından arkadaşımız kardeşi Levent aracılığıyla zaten 
bir tanışıklığımız vardı. Ancak özellikle okulun 4. sınıfına 
geldiğimizde üzerimize yüklenen projelerin de ağırlaşma-
sıyla yüz yüze tanışma imkânımız oldu. Bize kendi işyerini 
ve ofisi açıp, “çocuklar proje ödevlerinizi ve çizimlerinizi 
gece burada yapabilirsiniz, ofisin tüm imkânlarından 
yararlanabilirsiniz” diyerek sağladığı imkânlar ben ve tüm 
arkadaşlarım için unutulmazdı.

Projeye yaklaşım, projede dikkate alınacaklar, sunum tek-
nikleri konusunda bize verdiği tavsiyeler ve tam teşekküllü 
bir proje ofisiyle bize sağladığı imkânlar için nasıl teşekkür 
etsek azdır. Tüm bunları genç mühendisleri iş ortamına 
kazandırmak, ayağı yere basan, sadece teorik değil pratik 
yönleri de güçlü insanlar yetişmesi adına yapması iş dün-
yası adına çok takdir edilecek bir yaklaşımdı. Akşam olup 
ofis elemanları ayrıldığında, bizim proje toplantılarımız 
başlamadan onunla yaptığımız sohbetler, iş dünyasından 
verdiği örnekler hepimize çok keyif vermişti
 
Hatta şirketin katıldığı büyük çaplı projelerin hazırlığı ve 
tekliflerinin hazırlanması sırasında bizlerin gönüllü olarak 
çalışmasına müsaade etmesi, bizlerin iş hayatına hazırlan-
ması konusunda ciddi katkılar sağlamıştır
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Hepimiz bir şekilde kendi alanlarımızda belirli seviyelere 
geldik ve Şinasi Abinin o güler yüzünü ve bizlere verdiği 
destekleri hiç unutmuyoruz… Ruhu şad olsun…

Şimdi de sözü üniversiteden sınıf 
arkadaşlarına bırakmak istiyorum. 
İlk paylaşım üniversite mezuniyeti 
sonrasında, ailece de görüştüğü Haluk 
Ferizoğlu’ndan…

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde, bir dersimizin 
ara sınav sonuçlarının ilan edildiği panonun önündeyiz. 
Seninle ilk karşılaştığımız an, o an sevgili Şinasi. Birlikte 
sonuçlara bakıyoruz. Koca sınıfta ikimizden başka aynı 
notu alan öğrenci yok; (0) Sıfır… Sen her zamanki gibi, 
sakin ve gülümseyen halinle hem benimle, hem de ken-
dinle dalga geçiyorsun.

Birkaç yıl sonra, meslek hayatımın başında, tekrar çakışıyor 
yollarımız ve sonra 45 yıla varan, ailelerimizin de ortak 
olduğu arkadaşlık ve dostluktan ileri bir bağ…

İnsanlarla çok çabuk ilişki kurabilmen, samimiyetin, kariz-
man, zor anlarda bile olaylara esprili yaklaşımın, yaşadığın 
onca zorluklara karşın, hayatta kalma ve direnme azmin, 
insanlara saygın ve sevgin, çalışkanlığın, çalışanlarına 
insanca ve sevgi dolu yaklaşımın, gönlünün bolluğu, bence 
en önemlisi paylaşmayı bilmen, senin önemli değerlerin…

Şinasi, sen ne güzel bir insansın, can dostum…

Abimin bir diğer sınıf arkadaşı Semih 
Ergür’ün benimle paylaştığı cümleler…

ODTÜ’de Şinasi ile 4 sene birlikte okuduk. Daha sonra da 
sık sık havaalanlarında hepimiz kendi işlerimizin peşinde 
koşarken karşılaşırdık. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde 
Tevfik Reyhan ile birlikte TMO için mekanik silolar yapıyor-
lardı. Daha sonra uzun süre görmedim. 
Öğrenciliğimiz sırasında çoğunluk daha önceden lise 
yıllarından veya başka nedenlerle tanıdığı diğer öğrenciler 
ile gruplaşır ve zamanının büyük bir bölümünü birlikte 
geçirirdi. Özellikle ilk 1-2 sene böyle giderdi. Bu durumun 
istisnası olan, herkes tarafından sevilen, aranan az sayıda 
arkadaşımız vardı ve Şinasi bunlardan bir tanesi idi. Hepi-
miz ile samimi, içten arkadaşlık yaptığını hissederdim. 
Her zaman olumlu, güler yüzlü ve yakındı. Uzun yıllar, ne 
zaman Opel marka bir araba görsem Şinasi’yi geç saatlere 
kadar süren derslerimizden sonra bizi okulun servisine 
bırakmadan üst üste bindirip şehre götürdüğü akşamlar 
ile hatırlarım.

Gülen yüzü ve beyefendiliği ile onu her zaman 
hatırlayacağız.

Ve şimdi de söz bir diğer sınıf arkadaşı 
TTMD üyesi Halim İman’da…

Şinasi ile ODTU Makinadan üniversitede aynı devreyiz. 
Güler yüzlü ve sempatik arkadaşlarımızdandı. Üniversite 
yıllarındaki öğrenciliğimizde   Şinasi arabası olan nadir 
arkadaşlarımızdan birisiydi. Üniversiteden mezun olunca, 
bir süre Alarko’da çalıştığını hatırlıyorum. 1980’li yıllarda 
ben Suudi Arabistan’da taşeronluğa başlamışken, Şinasi’de 
Tunus caddesinde Tevfik Reyhan ile beraber kurdukları 
Unimak şirketinde mekanik tesisat proje işleri yapıyorlardı.

Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun…

Son olarak sektörden çok yakın dostu 
Hüseyin Erdem’in Abimle ilgili güzel 
sözlerini paylaşmak istiyorum…

Sevgili çok kıymetli Şinasi Çolak kardeşimiz ve meslekta-
şımız bu sektöre uzun yıllar çok malzemenin bulunmadığı 
dönemlerde, özellikle teknolojinin bu kadar ülkemizde 
olmadığı alçı hışır izolasyonun, kalafatlı boru tesisatının 
olduğu dönemlerde çok çalışkan dürüst çok iyi eğitim 
almış mesleğini çok seven, bir şantiyeden diğerine sürekli 
koşturan, sevgili ortağıyla uyum içinde kesinlikle çok iyi bir 
arkadaştı. Meslektaş ve iyi bir rakip olarak özellikle devlet 
işlerinde Bayındırlık Bakanlığı işlerinde birim fiyatları çok 
iyi bilen, bize göre bu indirim yapılır mı dediğimizde, işleri 
zarar etmeden bitiren sevgili Şinasi’nin ortağı olduğu 
Unimak, gerçekten istiyorsa büyük ihtimalle o işi alırdı. Çok 
başarılı, çok hırslı, ancak çok çalışkan, her gün bir başka 
şantiyeye koşturan bir kıymetti.

Şinasi kardeşim yaşamayı seven, hayat insanıydı, hoş soh-
betti. Birlikte oturduğun zaman, zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamadığınız ve hep olumlu bilgilerle konuşan, hoş 
sohbet kardeşimizdi. Özellikle o gür bıyıkları hep gözümün 
önündedir. 

Sektörümüz bir duayenini daha kaybetti. Şinasi’yi hep anı-
larımızda, gülüşüyle, hoş sohbeti, candan kardeşliğiyle ve 
gür bıyıklarıyla anacağız. Şinasi’yi anlatmakla bitmez, çok 
erken aramızdan ayrıldı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun, 
ışıklar içinde uyusun. 

Sevgili kardeşim anıların hep yaşayacak…

Canım Abim, önce babamızı, sonra annemizi ve 1 Aralık 
2020’de seni kaybettikten sonra ablam Nesrin ile bu dün-
yada 5 kişilik ailemizden ikimiz kaldık, seni bu sayfalarda 
yer alan fotoğraflarındaki gibi güler yüzünle hep hatırlaya-
cağız, hakkımız helal olsun, nur içinde uyu Abiciğim…

Kalplerimiz beraber…

Dr. Levent ÇOLAK 
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HABERLER

 Türk Tesisat Mühendisler i 
Derneği’nin uluslararası işbirlikle-
rine bir yenisi daha eklendi. TTMD, 
TTMD, Finlandiya İç Hava Kalitesi 
Ekosistemi ve üyeleri ile işbirlikleri 
geliştirmek ve kurumlar arası bilgi 
ve teknoloji transferi sağlamak 
amacıyla 11 Aralık 2020 tarihine 
MoU anlaşması imzaladı. Anlaşma 
kapsamında taraflar;
· İç hava kalitesi ve teknik yetenek-
lerle ilgili uzmanlıklarını ve kendi 
ülkelerinde kullanılan yerel ve 

 M e s l e ğ i m i z i  u y g u l a r k e n 
ülkemizin geliş imine katk ıda 
bulunmak, bu çerçevede binalarda 
sağlıklı, güvenli, konforlu yaşana-
bilir 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 
Derneği, çalışmalarını 1992’den bu 
yana aralıksız sürdürmektedir.

Profesyonel hizmet veren meslek-
taşlarımızla, yeni mezun mühendis-
ler ve bu meslekte yetişmek isteyen 
öğrencilerin uygulama alanındaki 
eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi 
ve teknoloji transferine katkıda 
bulunmak amacıyla tesisat sektörü 
ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler 
içeren “El Kitapları”nın yayımlan-
ması ve “Uygulama Kuralları”nın 
konması hedefiyle bugüne kadar 
çeşitli konularda 37 adet TTMD 
Yayını sektörümüzün yararına 
sunulmuştur. Yeni yayınımız 38 
numaralı “HVAC Sistem Seçimi - 
TTMD 2016 Çalıştayı” kitabında; 
TTMD’nin HVAC Sistem Seçimi 
başlığıyla düzenlediği 18. Çalıştayın 

uluslararası kuralları tanıtmak için 
ortaklaşa çalıştaylar, seminerler ve 
konferanslar düzenleyebilecek,
· İlgili eğitim programları, konfe-
ranslar ve yayınlar ortaklaşa sergile-
nebilecek,
·  Küresel ortaklıklar sunmak için 
üyeler arasında işbirliği fırsatları 
araştırılacak,
· Taraflar uluslararası platformlarda 
karşılıklı destek sağlanacak,
· Taraflar arasında iç hava kalitesi 
dışındaki konularda da eğitim 

değerlendirmesi yapılmıştır. Konu 
ile ilgili standart ve yönetmelikler 
çerçevesinde sistem seçimindeki 
etkenler, tüm tiplerin tanıtımı ve 
kullanım alanları ile örnek bina 
çözümlemeleri ele alınmış, tartışma-

faaliyetleri düzenlenerek bilgi akışı 
sağlanacak,
· IAQe ve TTMD teknik komiteleri 
arasında işbirliği sağlanacak,
· Yönetmelik ve standartlar geliştir-
mek için ortak çalışmalar yürütüle-
cektir.

larda sağlanan katkılar ile düşünce 
ve bilgiler geliştirilmiştir.

Kitabı indirmek için:

https://ttmd.org.tr/haberler/hvac-
sistem-secimi-kitabi-yayimlandi



REHVA Brüksel 2020 Zirvesi Yapıldı

IEA SHC, IEA ECES ve IEA EBC Teknoloji İş Birliği Programlarına Katılacak 
Uzmanlarımız ile Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
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 3-6 Kasım 2020 tarihleri arasında 
gerçekleşen binalar ve iç ortam 
kalitesi alanlarındaki en iyi uygu-
lamaların ve en son trendlerin pay-
laşıldığı REHVA Brüksel Zirvesi’nin 
tüm sunumları yayında.

Zirvede yapılan sunumlar şöyle:

• Lidia Morawska, Binalar ve Biz: 
COVID-19'dan Öğrendiklerimiz ve 
Ne Değişecek

• Jarek Kurnitski, COVID-19 Pan-
demisinden Sonra Ortaya Çıkan 

 IEA SHC (Solar Heating Cooling) 
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle 
Isıtma Soğutma (https://www.iea-
shc.org/), IEA ECES (Energy Con-
servation through Energy Storage) 
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji 
Depolama (https://iea-eces.org/) ile 
Enerji Tasarrufu ve IEA EBC (Energy 

HVAC Araştırma ve Teknoloji 
Trendleri

• Dr. Hywel Davies, COVID-19 Orta-
mında Binaların Güvenli Bir Şekilde 
Yeniden Kullanılması

• Atze Boerstra, Belirli Mekan Türleri 
için COVID-19 Vaka Çalışmaları

• Tarja Takki-Halttunen, COVID-19 
Pandemisi Sırasında İç Ortamları 
Daha Güvenli Hale Getirmek

• Stefan Moser, Yenileme Dalgası
• Oliver Rapf, 2020 Ulusal Uzun 

Vadeli Yenileme Stratejilerinde 
Sağlıklı Binalar

İn Buildings And Communities) 
Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda 
ve Topluluklarda Enerji (https://
www.iea-ebc.org/) Teknoloji İş Bir-
liği Programlarında ülkemizi temsil 
etmek üzere atanmış olan TTMD; 
teknik görev ve çalışma gruplarında 
görev almak isteyen uzmanları 

• Adrian Joyce, Yenileme Dalgası-İş 
Nasıl Yapılır?

Tüm sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.rehva.eu/knowledge-
base/event-presentations/event-
detail/rehva-brussels-summit-2020

belir leme sürecini tamamladı. 
Uzmanların belirlenmesinin ardın-
dan tanışma ve bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi ve ilgili çalışma 
gruplarına bildirildi. Uzmanlarımıza, 
sektörümüze sağlayacakları bilimsel 
katkılarından dolayı şimdiden 
teşekkür ederiz. 



 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
düzenlediği Hava ve Yüzey Dezenfeksi-
yonu için Ultraviyole Mikrop Öldürücü 
Işınlamanın (UVGI) Temelleri konulu 
çevirimiçi eğitim 9 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
MTMD Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Çelimli’nin yürüttüğü etkinliğe İlker 
Devrim Atalay konuşmacı olarak katıldı. 

İç hava kalitesinin insan sağlığı açısın-
dan önemine ve DSÖ verilerine göre 
her yıl 4 milyon insanın iç hava kalitesi 
yetersizliğinden öldüğüne dikkat 
çekerek sunumuna başlayan Atalay; 
mikro-organizmalar, yanma sonucu 
oluşan parçacıklar, tozlar ve kimyasalları 
iç hava kalitesini etkileyen başlıca fak-
törler olarak sıraladıktan sonra iç mekan 

mikrobiyal kontrol yaklaşımları hakkında 
bilgi verdi verdi: “UVGI kavramı, mikrop 
kırıcı ışınlama anlamına gelmektedir. 
UVGI, ultraviyole mikrop kırıcı ışınlama 
kısa dalga UV-C ışınları ile nükleik asitleri 
yok ederek ve DNA-RNA’larını bozarak 
mikroorganizmaları öldürmek veya 
inaktif etme yöntemidir. UVGI gıda, hava, 
su şartlandırma endüstrisinde yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır.  UV ışınlar 
elektromanyetik spektrumda dalga boyu 
10-400nm aralığında olan ışınlardır. 
İnsan gözü tarafından algılanamazlar. 
Güneşten gelen UV-C ışınların tamamı 
ozon tabakası tarafından soğurulur. 
UV-C ışınlar atomları iyonize edebilecek 
enerjiye sahiptir ve canlılara zarar vere-
bilir.”
UV-C lamba seçiminde temel parametre-
lere değinen konuşmacı, lambanın enerji 
değeri, yoğunluk faktörü, lamba dozu, 
hayatta kalma oranı gibi başlıklarda 
bilgiler aktardıktan sonra iklimlendirme 
tesisatında havanın UV-C kullanımı 
ile organizmalardan arındırılması ve 
klima santralleri serpantinleri ve drenaj 
tavalarının yüzey temizliğinde UV-C 
kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. 

Atalay, UV-C lambaların yüzey temizliği 
faydaları hakkında; “Biyolojik kirlenme, 
hem organizmaların oluşumuna ortam 
yaratır hem de hava akış direncinin 
artmasına fan enerji tüketimlerinin 
yükselmesine sebep olur. Aynı zamanda 
ısı transferi kötüleşerek verimsiz 
çalışır. UV-C, biofilmin önüne geçerek 
bataryadaki basınç düşüşünü azaltır 
ve ısı transfer verimliliğini artırır. Aynı 
zamanda bakteri, virüs, mantar ve algle-
rin oluşumunu engeller” dedi.

UV-C lamba kullanımında dikkat edil-
mesi gereken noktaları anlatan Atalay, 
hava kanalında lamba seçim örneği ve 
seçim çıktısı paylaştı. Katılımcıların çok 
yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölü-
münün ardından eğitim tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/czBj9Q3tJsg?t=19

Hava ve Yüzey Dezenfeksiyonu için Ultraviyole Mikrop Öldürücü Işınlamanın 
(UVGI) Temelleri Anlatıldı
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TTMD'nin düzenlediği 
2019-2020 dönemi çevrimiçi seminerlerini 

YouTube
kanalımızdan izleyebilirsiniz...

TTMD Çevrimiçi Seminerlere Youtube Kanalımızda

WEBİNAR

https://bit.ly/2IJB54e



 CWEEL Türkiye tarafından düzenle-
nen “İklim Değişikliği ile Beliren Yeni 
İhtiyaçlar Doğrultusunda Tasarım ve 
Sağlık” konulu söyleşi 5 Kasım 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatör-
lüğünü Gülcan Ergün’ün yürüttüğü 
söyleşiye Filiz Pehlivan konuşmacı 
olarak katıldı.
Etkinlik açılışında konuşan TTMD 
Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sabay, 
ilk olarak Enerji Mühendisleri Der-
neği (AEE) çatısı altında çalışmalarını 
sürdüren Enerji ve Çevre Liderliğinde 
Kadın Konseyi CWEEL hakkında bilgi-
lendirme yaparak CWEEL Türkiye’nin, 
TTMD bünyesinde kurulduğunu 
ve çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirtti.  Söyleşi moderatörü Gülcan 
Ergün ise, sürdürülebilir kalkınma 
alanında uzun süredir çalışmalar 
yürüttüğünü ve aşırı kentleşme 
sonucunda iklim değişikliğinde 
yaşanan olumsuzluklara dikkat 
çekti. Ergün, özellikle kentte yaşayan 
insanların günlerinin %90’ını kapalı 
alanlarda geçirdiğini belirterek iç 
hava kalitesinin sağlığımız üzerinden 
büyük rol oynadığını söyledi.
Konuşmacı Filiz Pehlivan, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan 3. ve 13. amaca dikkat 
çekerek, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
amacı ve iklim eylemi başlıklarına 
değindi. İklim değişikliğinin sağlık 
üzerinde özellikle sosyal ve çevresel 
olarak pek çok olumsuz konuyu 
etkilediğini söyleyen Pehlivan: “Aşırı 
sıcaklık özellikle yaşlı insanlar ara-
sında kardiyovasküler ve solunum 
yolu hastalığı kaynaklı ölümleri artı-
rıyor. Yüksek sıcaklık aynı zamanda 
ozon ve diğer kirletici maddelerin 
seviyelerini yükselterek kardiyovas-
küler hastalıkları şiddetlendiriyor. 
Tüm popülasyonlar risk altında ama 
özellikle gelişmekte olan küçük 
ada eyaletleri, kıyı bölgeler, mega 
şehirler, çocuklar daha olumsuz 
sonuçlara maruz kalmaktadır. Enerji 
kullanımındaki verimsizlik, fosil yakıt 
kullanımı, CO2 ve su buharı salımla-
rının kontrol edilememesi sonucu 
ortaya çıkan sera etkisi ile küresel  

CWEEL Türkiye’nin İlk Söyleşisi Yapıldı

ısınmayla karşı karşıyayız.   Bunun 
sonucunda, kapalı alanlardaki klima 
yükleri artmakta, hava sıcaklığına 
bağlı olarak soğutmalı cihazların 
verimleri düşmekte ve elektrik 
talepleri artmaktadır. Kullanımı artan 
soğutucu akışkan kaçakları ozan kat-
manının giderek incelmesine neden 
olmakta ve insan bağışıklığına zararlı 
UV ışınları yeryüzüne giderek daha 
yoğun biçimde ulaşmaktadır. 
Zamanımızın %90’ından fazlası iç 
mekanda ve ulaşım sürecinde geç-
mektedir. Küresel ısınmayla oluşan 
uzun ve şiddetli sıcak dalgalarından 
ötürü klimalı ortamlar daha çok 
tercih etmekteyiz, soğutma yükleri 
artmakta, soğutma mevsimleri 
uzamakta. Kapalı alanları soğutmak 
için daha fazla enerjiye ihtiyaç 
duyuyor ve bu kısır bir döngüye yol 
açıyor” dedi. Dünyanın, son yirmi yıl 
içinde koronavirüs ailesine ait salgın 
tecrübesine değinen Pehlivan, Sars-
Cov-2 hakkında bilgi vererek havaya 
nakledilen parçacıkların boyutlarını 
karşılaştırdı ve iç havadaki dam-
lacıkların yayılımına dikkat çekti. 
Virüsü bulaşmasına ilişkin asansör, 
çağrı merkezi, et entegre tesisi gibi 
kapalı mekanlardan örneklere veren 
konuşmacı, daha sonra iç ortam 
kalitesini belirleyen değişkenleri 
sıraladı: “İç hava kalitesinde ana 
problemler yetersiz havalandırma, 
küf ve nem, malzeme emisyonlarıdır. 

Sistemler özellikle şu zamanlarda 
%100 taze hava ile çalışmalıdır. Kişi 
başı taze hava miktarı değerleri 
yeniden gözden geçirilmelidir. 
Uygun fitre kullanımına, ozon yayan 
cihaz ve ürünlerin kullanımına dikkat 
edilmelidir. Nem kontrolü ve düşük 
karbondioksit seviyesini sağlamak 
gerekmektedir.”
Sektörel sorumluluklarımızın da 
olduğuna dikkat çeken Pehlivan; 

“Mimarların toksik olmayan malzeme 
kullanması, doğal havalandırma 
konusunda daha fazla efor har-
caması, kaliteli dış ortama erişim 
olanaklı projeler yapması ve enerji 
verimli mimari bakış açısına sahip 
olması gereklidir.   Mekanik sistem-
lere bakıldığında CFD analizleri 
ile performans analizine dayanan 
tasarımlar olmalıdır. Bireysel hava 
sahası yaratan havalandırma tasa-
rımı, doğal havalandırma tekniklerini 
kullanımı, enerji performansı yüksek 
yeni teknolojiler konusunda ARGE 
çalışmaları, klima santralı ısı geri 
kazanım sistemlerindeki verimin 
artırılıp, sızdırmazlığın sağlanması 
önemlidir” dedi.
Sunumun son bölümde Filiz Pehlivan 
Covid-19 ve benzeri salgınlarla baş 
edebilmek için insan sağlığının kay-
nağı olan doğanın korunması gerek-
tiğine dikkat çekti.   Katılımcılardan 
gelen soruların yanıtladığı bölümün 
ardından söyleşi tamamlandı.

Söyleşi Videosu: https://youtu.be/HCQh4YGAtv0
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 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
tarafından düzenlenen Gazlı Söndürme 
Sistemleri konulu çevirimiçi seminer 27 
Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Deniz Arzu Atik’in 
yürüttüğü seminere Abdullah Aksoğan 
konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna gazlı yangın söndürme 
tanımı yaparak başlayan Aksoğan, 
yangın söndürmede kullanılan gazların 
ortak avantajlarını, görünmez yangın-
ları söndürme yeteneği, uygulamadan 
sonra temizlik, elektriksel iletkenlik 
olmaması ve doğaya saygı şeklinde 
sıraladıktan sonra temiz gaz tanımı ve 
özellikleri hakkında bilgi verdi. Temiz 

Gazlı Söndürme Sistemleri Anlatıldı

gaz çeşitlerini sentetik ve inert olarak 
ayıran konuşmacı daha sonra temiz 
gazların teknik farklılıklarını, kullanım 
amaçları ve alanları ile avantaj ve deza-
vantajlarını anlattı. 
Aksoğan, sunumunu sistem bileşenleri 
bölümünde şu bilgileri aktardı: “Her-
hangi bir güvenlik faktörü içeremeyen 
ve tanımlanan deney şartları içinde 
oluşan yangını söndüren en düşük 
konsantrasyona söndürme konsant-
rasyonu denir. Mahalde kaçaklar ve 
açıklıklar olacağı varsayılarak belirlenen 
söndürme konsantrasyonunun güven-
lik katsayısıyla (%30) çarpımından 
bulduğumuz oran Dizayn Konsant-

rasyonu olarak adlandırılır. Dizayn 
konsantrasyonunun belirlenmesi için 
gaz tipi, yangın sınıfı, güvenlik katsayısı 
gibi değişkenler belirlenmelidir.”
Sistem tasarımında kullanılan standart-
lar ve tablolarla ilgili örnekler sunan 
konuşmacı, hidrolik hesaplama tanı-
mına ve önemine değindikten sonra 
sistem bileşen ekipmanlarını sıraladı. 
Abdullah Aksoğan sunumun sonunda 
algılama ve ihbar sistemlerinin çalış-
ması hakkında bilgiler verdikten sonra 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/OUbsivp1XHQ?t=27

 TTMD’nin düzenlediği Isı Pompası 
Teknolojileri ve PV Öztüketim Kay-
naklı Kullanımı konulu çevirimiçi 
seminer 28 Ekim 2020 tarihinde 
gerçek leşt i r i ld i .  Ek im Utk an 
Gerek’in konuşmacı olarak katıldığı 
seminerin moderatörlüğünü Hakan 
Bulgun yürüttü. 

Isı pompası çalışma prensibi ve ısı 
kaynaklarını anlatarak sunumuna 
başlayan Gerek, ısı pompası tiplerini 
belirtti. Kaynak olarak bulunabilirlik 
ve verimlilik için şartların önemine 
dikkat çeken konuşmacı; “Atık ısı 
genellikle yüksek sıcaklık seviyele-
rinde olduğundan ısı pompası en 

Isı Pompası Teknolojileri ve PV Öztüketim Kaynaklı Kullanımı Anlatıldı

verimli bu enerji kaynağında çalışır 
fakat atık ısıya genellikle sanayi 
tesislerinde rastlanmaktadır ve 
evsel kullanımı çok azdır. Örneğin 
sürekli yıkama yapılan bir sanayi 
tesisinde kanalizasyona atılan su 
bir atık ısı enerji kaynağıdır. Yeraltı 
suyu yaklaşık 10 oC sıcaklıkta sabit-
tir ve ısı pompası için son derece 
elverişli bir enerji kaynağıdır. Toprak 
sıcaklığı coğrafik konumuna göre 0 – 
20 °C arasında değişmektedir. Çevre 
havası sıcaklığı ise çok değişkendir 
ve kimi bölgelerde –20 °C’ye kadar 
düşebilmektedir” dedi. 
Isı pompasının fonksiyon şeması, 
ısıtma-soğutma işletmesi, büyük 

güçte ısı pompası kullanım alanları 
gibi başlıklarda bilgiler aktaran 
Utkan Gerek, daha sonra ısı pom-
pası kapasite seçimi ve belirlenme-
sini anlatarak uygulama örnekleri 
sergiledi. 
Sunumunun ardından Gerek, şu an 
Yozgat’ta çalışan bir ısı pompası ve 
fotovoltaik sistem kurulumu üzerin-
den, ısı pompalarının pv öztüketimli 
çalışma verilerini aktardı. Katılımcı-
lardan gelen soruların yanıtlandığı 
son bölümün ardından eğitim 
tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu:  https://
youtu.be/r_RvwfEYQWk
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 T TMD’nin düzenlediği Raylı 
Sistemlerde Tünel Havalandırma 
Sistemi Tasarımı konulu çevirimiçi 
seminer 3 Kasım 2020 tarihinde ger-
çekleştirildi. TTMD Yönetim Kurulu 
Üyesi Sinan Soğancı’nın moderatör-
lüğünü yürüttüğü seminere Ünal 
Altıntaş konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna raylı sistemlerde olu-
şabilecek acil durum senaryolarını 
anlatarak başlayan Altıntaş, acil 
durumlarda en önemli hususun 
güvenli  tahliyenin sağlanması 
olduğuna dikkat çekerek güvenli 
tahliye için tünel havalandırma sis-
temi tasarımı yapılması gerektiğini 
söyledi. Tünel ve istasyon yangını 
olmak üzere iki tip yangın senar-
yosundan bahseden konuşmacı, 
havalandırma sistemi tasarlarken 
NFPA 130’a göre hareket ettiklerini 
belirtti. Acil durum olay sıralamasını 
yangın başlaması, yangının fark 
edilmesi, tren operatörünün alarm 
vermesi, kontrol merkezi ilk rapor, 
trenin istasyona gelmesi, yolcu 
tahliyesi için kontrol merkezi onayı, 
tepki süresi, yolcu tahliyesinin 
başlaması olarak açıklayan Altıntaş 
daha sonra tünel havalandırma 
sistemi (SES) hakkında bilgi verdi: 

“Subway Environment Simulation 
(SES) bilgisayar programı; metro 
sistemlerinde hava akışlarını, sıcak-
lıkları, nem koşullarını ve iklimlen-
dirme gereksinimlerinin tahminleri 
için kullanılan, tasarımcıya yönelik 

Raylı Sistemlerde Tünel Havalandırma Sistemi Tasarımı Anlatıldı

bir araçtır. Tünel havalandırma 
sistemi analizleri SES programı 
aracılığı ile yapılmaktadır. Yapılan 
tasarımlar Amerika Ulaştırma 
Departmanı Tarafından yaptırılan 
ve Uluslararası alanda geçerli olan 
SES Version 4.1 programı vasıtası 
ile yapılarak sonuçları tarafımızca 
geliştirilen programlar ile değerlen-
dirilmektedir. SES ağ modeli oluştu-
rulurken; tünel güzergahı boyunca 
debi değişimi ve tünel geometrik 
özellikleri (kesit alanı vb.) dikkate 
alınarak ağ modeli oluşturulur.
Ağ modelleri oluşturulduktan sonra, 
tren özellikleri, tren hareketleri ve 
uluslararası standartlarda yer alan 
kriterler doğrultusunda simülasyon-
lar yapılır.”
SES Simülasyonuna ağ model 
örneği veren Altıntaş; “SES programı 
kullanılarak acil durum, normal 
işletme ve sıkışık durum havalan-

dırma simülasyonları yapılabilmek-
tedir. Acil durum havalandırma 
simülasyonları en önemli simülas-
yonlar olup, tünelde olabilecek olası 
bir tren yangını esnasında oluşabi-
lecek dumanının, tahliye edilecek 
yolcuların etkilememesi için gerekli 
tünel havalandırma fanlarının 
konumları ve fan kapasitelerinin 
belirlenmesini sağlamaktadır. Acil 
durum havalandırma simülasyon-
ları yapılırken, hattın yapısına, tren 
konumuna ve tünel alanına göre en 
kötü durum senaryoları belirlenerek 
simülasyonlar yapılır” dedi. Altıntaş 
sunumunun son bölümünde HAD 
Analizi verilerini aktardı.  Katılımcı-
lardan gelen soruların yanıtlandığı 
bölümün ardından seminer tamam-
landı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/9OJ3XR46hok?t=18
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 TTMD’nin düzenlediği Güneş 
Enerjisi Sistem Tasarımı ve Seçim 
Esasları konulu çevirimiçi seminer 
18 Kasım 2020 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. 
Orhan Ekren’in yürüttüğü seminere 
Sercan Kurtuluş konuşmacı olarak 
katıldı.

Sunumuna güneş enerjisi potansi-
yelini  fosil yakıtlarla kıyaslayarak 
başlayan Sercan Kurtuluş, dünyada 
ve Türkiye’de güneşlenme sürelerini 
karşılaştırdıktan sonra güneş ener-
jisinin kullanım alanlarına değindi. 
Güneş enerjisi sistemlerini aktif ve 
pasif olarak ikiye ayıran Kurtuluş; 
termosifon sistem, basınç sistem 
(boyler) ve harici plakalı eşanjör 
sistemlerinin çalışma prensipleri 
hakkında bilgi verdikten sonra, 
güneş enerjisi sistemlerinde kulla-
nılan kolektörleri anlattı. Kolektör 
dizaynının önemine dikkat çeken 
konuşmacı, durağanlığı önleyici 
bir sistem tasarımı gerektiğini, 
aksi halde kolektör içinde biriken 
buharın zarar verebileceğini söyledi. 
Havalandırmalı ve hermetik olmak 
üzere iki tip kolektör olduğunu 
belirten Kurtuluş, arp tasarım, çift 
dolaşımlı ve vakum tüplü kolektör iç 
yapılarına örnekler verdikten sonra 
termosifon kolektörlerin özellikle-
rini anlattı: “Termosifon kolektörler, 
pratik ve tak-kullan sistemlerde 
tercih edilir. İlave kontrol ve pompa 
sistemi gerektirmez. Termostatik 
3 yollu vana kullanımı gerekir.  
Düz veya çatı üstü uygulama  
esnekliği vardır ve aynı zamanda 
elektr ik l i  ıs ıt ıcı  bağlanabilme 
özelliği vardır. Ticari taraflarda 
genellikle arp tasarım kolektörler 
kullanılmaktadır. 

Yatay ve dikey kullanım seçenekleri 
mevcuttur.  Kolektör or talama 
alanı: 2,1 – 2,5 m², ortalama verim 
ise %70-%80 arasındadır. Sensör 
girişi veya yüzeyinde sıcaklık ölçme 
imkanı önemlidir. Çift dolaşımlı sis-

Güneş Enerjisi Sistem Tasarımı ve Seçim Esasları Anlatıldı

temlerin de yatay ve dikey kullanım 
seçenekleri mevcuttur. Kolektör 
ortalama alanı 2,1 – 2,5 m², orta-
lama verim ise %75-%85 arasındadır. 
Vakum tüplü kolektörlerde dikey 
kullanım uygulanır ve ortalama alan 
1 – 1,5 m²’dir. Yüksek su sıcaklıkları 
ve buhar oluşum riski taşımaktadır”. 
Çatı üstü, çatı içi, düz çatı-teras 
ve duvar olmak üzere montaj set 
örnekleri veren Sercan Kurtuluş, 
hidrolik grubu teknik özellikleri, 
kumanda grubu, sıcak su hazırlama 
ekipmanları, boru bağlantı ve oto-
matik purjör seti, solar sıvı ve diğer 
sistem ekipmanları hakkında detaylı 
bilgiler aktardı. Sistemin güneşten 
yararlanma oranı ve ısıl enerji dönü-
şüm verimliliğine değinen Kurtuluş; 

“Sistem verimliliği yüksek ölçüde 
güneşten yararlanma oranına bağ-
lıdır. Düşük oranlarda verimlilik yük-
sektir. Eğer kolektör alanı artırılarak 
güneşten yararlanma oranı artarsa, 

sistem verimliliği düşer ve saat 
başı kazanılacak olan her kW daha 
pahalı olur. Tasarımla ilgili ipuçları 
vermek gerekirse; kişi başına sıcak 
su kullanım miktarını günlük olarak 
hesaplanmalıdır. Güneş enerjisinin 
seçimi en sıcak günün en sıcak 
saatindeki kullanımı göze alınarak 
yapılmalıdır. Tatil günleri ve kul-
lanılmayan zamanlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kullanım profili 
(ev, otel, ofis vb.) kontrol edilmelidir. 
Simülasyon programları kullanıl-
malıdır. Kolektörler güney yönlü 
konumlandırılmalı, ihtiyaçlar proje 
başında tespit edilmelidir.”

Son bölümde sistem çözümü örneği 
veren konuşmacı, sunumun ardın-
dan katılımcılardan gelen soruları 
yanıtladı. 

Çevirimiçi Seminer videosu:  https://
youtu.be/pCWkTP-pVnU
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 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin düzenlediği Ecodesign-
ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa 
Sektörüne Yansımaları konulu çeviri-
miçi seminer 25 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Yüksek Makine 
Mühendisi Halil Kızılhan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı seminerin moderatör-
lüğünü Yusuf Eren Gürdal yürüttü.

Frekans kontrollü-değişken devirli 
ürünlerin kullanımındaki artışa 
dikkat çekerek sunumuna başlayan 
Halil Kızılhan, en önemli faktörün 
çevresel kaygılar, nüfus artışı artışı 
ve sanayileşmenin yaygınlaşması ile 
atmosferdeki sera etkisi oluşturan 
gaz emisyonlarının artışı ve bunun 
sonucunda meydana gelen iklim 
değişiklikleri olduğunu belirttikten 
sonra, pozitif bir unsur olarak da 
teknolojik ilerlemelerin yeni fırsatlar 
sunmasının da diğer etkili faktör bir 
olduğunu söyledi.  Çevreye duyarlı 
tasarım kavramına değinen Kızılhan; 
“Çevre üzerinde olumsuz etkisi olan 
ürünlerin yaşam döngüsü baştan sona 
adım adım incelendiğinde, ürünün 
hammadde halinden üretime, paket-
leme, taşıma, kullanım sonrası imha 
etme ve geri dönüşüm basamakları 
dahil ortaya çıkan çevresel olumsuz 
etkinin %80 i ilgili ürünün dizayn aşa-
masında belirlenmektedir. Dolayısıyla 
ürünün dizayn şartlarına olumlu yön-
deki müdahale, çevreye olan olumsuz 
etkinin azalmasına büyük oranda 
katkı sağlamaktadır” dedi.

Avrupa Konseyi’nin, 2009 yılında 
enerji kullanan ürünlere (ErP- Energy 
Related Products) yönelik olarak 
çevreye duyarlı tasarım & eco-design 
kriterlerini belirleyen ecodesign - ErP 
directive 2009/125/EC direktifini 
kabul ettiğini belirten konuşmacı; 
“Direktifin amacı; çevreye daha az 
kirleten akıllı ürünlerin tasarlanıp 
üretilmesi, enerji kaynaklarının verimli 
kullanılması ve çevrenin korunmasıdır. 
Direktifin hedefleri; 2020 yılı sonuna 

erişildiğinde sera gazı salınımlarının 
%20 azaltılmış olması ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının toplam 
enerji üretimindeki payının %20'ye 
çıkarılmasıdır. Ecodesign direktifinin 
ülkemiz pompa teknolojileri alanına 
yansımalarına bakıldığında ise; söz 
konusu AB direktifi, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından iç 
hukuk düzenlemesi olarak aynen 
kabul edilmiş ve yönetmelik olarak 
yürürlüğe konulmuştur” dedi.

Frekans kontrolünü, sistem talebine 
uygun olarak elektrik motoru frekan-
sının otomatik olarak ayarlanması 

şeklinde tanımlayan Kızılhan, uygu-
lama örneği ve enerji tasarrufunun 
matematiksel altyapısı hakkında 
bilgiler verdikten sonra sunumun 
son bölümünde frekans kontrol tip-
lerinden dP-V(fark basınç değişken) 
ve dP-C(fark basınç sabit) modlarının 
özellikleri, ne tür tesisatta kullanıla-
bilecekleri ve her iki kontrol modu 
arasındaki enerji verimlilik farklarına 
değindi. Katılımcılardan gelen soru-
ların yanıtlandığı bölümün ardından 
seminer tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/WEatiRGtFwg

Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları 
Semineri Yapıldı
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  TTMD tarafından 
düzenlenen Endüstriyel 
Uygulamalarda Foto-
voltaik Sistemler konulu 
çevirimiçi seminer 1 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Moderatörlüğünü 
Ömer Ünal’ın yürüttüğü 
etkinliğe Burak Bulut 
konuşmacı olarak katıldı. 
Dünyada ve Türkiye’de 
güneş enerjisi potansiyeli verilerini 
açıklayarak sunumuna başlayan Burak 
Bulut, Türkiye’nin yıllık ortalama 2378 
saat ve günde ortalama 7,5 saat ışınım 
süresi ile güneş enerjisi bakımından 
birçok Avrupa ülkesinden daha fazla 
potansiyeline sahip olduğuna dikkat 
çekerek yıllara oranla kurulu güç(MW) 
değerlerini gösterdi. Güneş enerjisi sis-
temlerinin avantajlarına değinen Bulut; 
“Güneş enerjisi bedavadır, çevre dostu-
dur, enerji kaynaklarını korur ve zararlı 
madde emisyonu yoktur.   Bir güneş 
enerjisi sistemi ile güneş enerjisinden 
etkili ve basit bir şekilde faydalanıla-
bilir. Daha ilk güneş ışınları ile yakıt ve 
elektrik tasarrufu elde edilebilir.  Güneş 
enerjisinden yararlanmak için devlet 
teşvik programları uygulamaktadır. 
Güneş enerjisi sistemlerinin kullanım 
ömrü 25 seneden fazladır. Güneşten 
elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz ve 
elektrik dağıtım şirketinden dolayısıyla 
elektrik kesintilerinden bağımsız 

olabilirsiniz. Ürettiğiniz elektrik satın 
alacağınız elektrikten birim başına 
daha ucuzdur.”
Fotovoltaik sistemlerin uygulama 
alanlarını OSB, ticarethane, liman, spor 
tesisi, AVM, üniversiteler, toplu konut-
lar şeklinde sıralayan Bulut; fotovoltaik 
sistemlerin anahtar teslim fiyatlarının 
yıllara göre değişime ve maliyet bile-
şenlerine değindikten sonra şebekeye 
bağlı sistemlerin ana parçaları olan 
fotovoltaik panel, panel bağlantı 
kutusu, inverter, çift yönlü sayaç, 
sigorta, ayırıcı hakkında bilgiler verdi.  
Konuşmacı, modül bileşenleri, silis-
yum üretim süreci, güneş pili, güneş 
modülü konu başlıklarının ardından 
panel eğimleri ve yönleri hakkında 
konuştu: “Bir güneş enerjisi sisteminin, 
güneş enerjisi kazancı eğime ve modül 
yüzeyinin yönüne göre değişir. Eğimli 
yüzeylerde ışınım açısı ile ışınım şiddeti 
değiştiğinden elde edilen enerji mik-
tarı da değişir. Işınım panel yüzeyine 

dik açıda düştüğünde, enerji miktarı 
maksimum olur.” Bir yarı iletkenin elekt-
riksel parametrelerinin (verim, yaşlılık) 
nedeniyle azalması bozunum olarak 
tanımlayan Burak Bulut, “Fotovoltaik 
sistemlerde izleme süresi 25 yıldır. 
Bozunum genelde güç kaybına eşit 
demek değildir. Bunun sebepleri çoğu 
zaman daha basittir: Kirlenmiş kapak 
camı, tortulaşma ve özellikle çerçeve 
alanında yosun oluşumu sonucu hüc-
relerin gölgelenmesi, büyüyen bitkiler 
veya sararma tarafından oluşturulan 
kısmi gölgelerdir” dedi. Montaj sis-
temleri, aksesuarlar, montaj çözümleri 
ve yönetmelikler hakkında bilgiler 
veren Bulut, son bölümde amortisman 
hesabı ile proje örneği üzerinden 
değerler paylaştı. Katılımcılardan 
gelen soruların yanıtlandığı bölümün 
ardından seminer tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/8KcNrMenaxw?t=22

Endüstriyel Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemler Anlatıldı

  Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata 
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı Kazancı 
ve Sistem Tasarım Programı kursu 
TTMD tarafından dördüncü kez çevi-
rimiçi olarak düzenlendi.   30 Kasım 
– 4 Aralık 2020 tarihleri arasında 
GoToMeeting uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen eğitime 10 kişi katılır-
ken, eğitim Mustafa Kemal Sevindir ve 
Nermin Köroğlu Isın tarafından verildi. 
Carrier HAP programı eğitiminde 
kursiyerlere 5 gün boyunca program 
hakkında genel bilgi, program ter-
minolojisi, 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.

75. Carrier HAP Kursu Yapıldı 
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 TTMD tarafından düzenlenen Buhar 
Kazanları ve Buhar Jeneratörlerinin 
Kıyaslanması konulu çevirimiçi semi-
ner 10 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. 
TTMD Bursa İl Temsilcisi Hamit 
Mutlu’nun moderatörlüğünü yürüt-
tüğü seminere Buğra Serinyel panelist 
olarak katıldı.
Buhar sistemlerinde kullanılan kazan 
tipleri ve çalışma şekillerini sıralayarak 
konuşmasına başlayan Serinyel şu 
bilgileri aktardı: “Su borulu kazanlar 
yüksek buhar debisinde üretim sağla-
yabilir. Düşük su içeriği sayesinde yük 
değişimlerine hızlı tepki verebilir ve 
bütün yakıt tipleri ile çalışabilir. Ancak 
çoğu zaman sahada imalat gerek-

Buhar Kazanları ve Buhar Jeneratörlerinin Kıyaslanması Semineri Yapıldı

tirdiğinden dolayı, kurulum süreleri 
uzundur. Duman borulu kazanlara 
göre daha yüksek su kalitesinde 
işletme gerektirmektedir. Tasarımına 
bağlı olarak düşük yüklerde çalışma 
yapılamayabilir. Kazan kapasitesinin 
üstünde ani yük ihtiyaçlarına, düşük 
su içeriği nedeni ile daha zor tepki 
vermektedir. Alev borulu kazanlar 30 
barg emniyet sınır basıncına sahiptir. 
Alev duman boruları içinden geçtiği 
için belli kapasiteleri vardır. Paket 
tipi üretimi sayesinde, hızlı kurulum 
hızlı kurulum ve devreye alma imkanı 
vardır. Kapasitesinin üzerinde ani 
çekişlere yüksek su içeriği sayesinde 
hızlı tepki verebilme özelliğine 

sahiptir. Su borulu kazanlara kıyasla 
ilk yatırım maliyetleri daha düşüktür 
ve daha az yer kaplar. Ancak tasarımı 
gereği, yüksek basınç ve yüksek kapa-
sitelerde tasarımı yapılamamaktadır. 
Büyük su hacmi gereği, ilk çalıştırma 
süreleri su borulu kazanlara göre daha 
uzundur. Buhar jeneratörlerinin ise 
yatık ve dik olarak iki tipi vardır. Düşük 
buhar kalitesine uygun işletmeler için 
avantajlıdır. Çok hızlı buhar üretimi 
sayesinde özellikle çamaşırhane vb. 
gibi işletmelerde düşük kalitede hızlı 
buhar ihtiyacı için uygundur. İlk yatı-
rım maliyeti daha düşüktür.”

Doğru kazan tipi seçim kriterlerini, 
kullanılacak proses, buhar kalitesi, 
basınç ve kapasite, kurulacak alan, 
proses ihtiyacı olan buhardaki yük 
değişimleri, verim, su kalitesi ve yasal 
gereklilikler olarak sıralayan konuş-
macı, daha sonra kazanlarda kulla-
nılan güvenlik önlemleri hakkında 
bilgiler verdi. 
Ekonomizör, su şartlandırma, modü-
lasyonlu ateşleme gibi buhar sistem 
ekipmanlarını anlatan Serinyel, son 
bölümde tekstil fabrikası üzerinden 
örnek grafikler paylaştı.  Seminer, 
katılımcılardan gelen soruların yanıt-
lanmasının ardından tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/p_1KSdS71l4?t=18
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  TTMD’nin düzenlediği Buhar 
Tesisatı Proje Çizimi konulu çevirimiçi 
seminer 8 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Atmaca’nın yürüttüğü etkin-
liğe H.Tarık Güner konuşmacı olarak 
katıldı. 
Buhar dağıtımı ve buhar kolektörleri 
hakkında bilgi vererek sunumuna baş-
layan Güner, kolektörde bazı kurallara 
riayet edilmesi gerektiğini belirtti; 
“Kolektör, buhar tesisatlarının dağıtım 
yeridir. Bazı kurallara uyulmalıdır. 
Örneğin; girişler ve çıkışlar ayrı tarafta 
olmalıdır. Eğer giriş çıkış karışık olursa 
içerde bir türbülans olur bu da kolek-
törden kondensin tahliyesini zorlaştı-
rarak tesisata taşınabilir. Kondenstop 
buhar tesisatında kondensi tahliye 
etmeye yarayan aygıttır.   Kondens 
tahliyesi için büyük bir cep yapmak 
gereklidir, kondens cebine doğru bir 
eğim verilmelidir.”

Buhar tesisatında eğim konusuna 
değinen konuşmacı, ısı iletimine 
engel olan tabakaları, hava filmi, 
kondens filmi ve korozyon olarak 
sıraladıktan sonra buhar seperatö-
rünü anlattı: “Buhar seperatörü, buhar 
içindeki su taneciklerini ayrıştıran 
aygıttır. Ama tahliye için kondenstop 
konulmazsa yanlış bir uygulama 
olur. Seperatörü kazan çıkışı değil de 
proses girişinde kullanmak genellikle 
daha verimlidir.”  
Kolektör üzerinden ana hat sonu 
örneği veren Tarık Güner, çamaşır-
hane özelinde buhar tesisatını detaylı 
şekilde anlatarak katılımcılara teknik 
bilgiler aktardı.  Buhar tesisatı hat çapı 
tayini, buhar tesisatında boru çap 
seçimi, kızgın buhar hat çap tayini ve 
basınç kaybına göre buhar sıcaklığı, 
buhar debisi hesaplama örneği 
paylaşan Güner, son bölümde buhar 
jeneratörü seçiminden başlayarak 
tüm buhar tesisatı proje çizimini basit 

bir şekilde anlattı. Dinleyicilerin yoğun 
ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünün 
ardından eğitim tamamlandı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/l0RgzcJ8Pac?t=19

Buhar Tesisatı Proje Çizimi Anlatıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Üyelerine özel olarak düzenlenen 

“Cumhuriyet Işığı” Söyleşisi, Araş-
tırmacı Yazar-Şair Sunay Akın’ın 
katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda gerçekleştirildi. Çok 
sayıda TTMD Üyesi’nin izlediği özel 
yayında, izleyiciler Sunay Akın’ın 
keyifli anlatımıyla tarihin derinlikle-
rinde yolculuğa çıktı.
1910 yılında Fransa’da yapılan uçak 
tanıtımına Ali Rıza Paşa ile giden 

Sunay Akın ile “Cumhuriyet Işığı” Söyleşisi Yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu 
gösteride yaşanan uçak kazasında 
tesadüfen kurtulmasını anlatan 
Sunay Akın, bir milletin tarihine yön 
veren bu olaydan, Cumhuriyet’in 
kuruluşuna ve 10.yıl kutlamalarına 
kadar yaşanan ve az bilinen birçok 
hikayeyi dinleyicilerle paylaştı.  Akın, 
her farklı düşüncenin bir enstrüman 
olduğunu, Cumhuriyet ’in tüm 
düşünceleri birleştiren bir orkestra 
gibi görev üstlendiğini söyledi.
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  CWEEL Türkiye tarafından düzen-
lenen “Kapsayıcı, Akıllı Şehirler Oluş-
turmak ve Sektörler Arası Karbondan 
Arınmak İçin Nasıl Adımlar Atılmalı?” 
konulu söyleşi 4 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
Gülcan Ergün’ün yürüttüğü söyleşiye 
Kathy Julik-Heine konuşmacı olarak 
katıldı.
Açılışta konuşan AEE Türkiye Üyesi 
Ebru Okutan, Enerji Mühendisleri 
Derneği (AEE)’nin bir parçası olarak 
çalışmalarını sürdüren Enerji ve Çevre 
Liderliğinde Kadın Konseyi CWEEL 
hakkında bilgilendirme yaparak 
CWEEL Türkiye’nin, TTMD ile iş birliği 
içinde kurulduğunu ve çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirtti.  
Etkinlik moderatörü Gülcan Ergün 
ise, günümüzde dünya nüfusunun 
yarısından fazlasının kentlerde 
yaşadığını ve zamanımızın çoğunun 
kapalı alanlarda geçtiğini belirterek 
kentlerde yaşayan insanlara sağlanan 
hizmetlerin kapsayıcı bir yaklaşımla 
yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Ergün, düşük karbon tüketimi ve farklı 
sektörler genelinde karbondan arındı-
rılmış bir ekonomi kurgulanması için 
çaba sarf edilmesinin önemini vurgu-
ladı. Konuşmacı Kathy Julik-Heine, ilk 
olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
(SDG) 11’nin amacının kentleri kapsa-
yıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir 
hale getirmek olduğunu söyleyerek 
2050 yılına kadar dünya nüfusunun 
kentlerde yaşama oranının %70’e 
çıkacağının öngörüldüğünü, bunun 
sonucunda yaşam alanlarının daha 
küçük bölgelerde yoğunlaşmasının 
toplumun iklim değişikliğinin etkile-
rine daha açık olmasına yol açtığını ve 
ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma 
ve sosyal refaha ilişkin daha büyük ve 
yenilikçi çözümler gerektiğini belirtti.  
Akıllı kent gelişimine yönelik kapsayıcı 
dijital çözümler içeren bir çalışma 
hakkında bilgiler aktaran Julik-Heine, 
kent yöneticilerinin geçmişte yapılan 
hataların tekrarlanmaması için her 
aşamada kendilerine sormaları 
gereken sorular olduğunu söyledi: 

“Tasarım evresinde kent nüfusunun 
yeterince çeşitli kesimlerinin katı-
lımını sağladık mı? Teknolojimizin 
veya programımızın, kent nüfusunun 
herhangi bir segmentini atlayıp atla-
madığını değerlendik mi? Uygulama 
evresinde girişimin performansını 
toplumun çeşitli kesimleriyle test 
etmemizi sağlayan pilot konumlar 
belirledik mi ve kent sakinlerini veri 
gizliliği hakkındaki görüşmelere dahil 
ettik mi? Hizmet ettiğimiz topluluğa 
adil bir şekilde temsil eden ölçütleri 
seçmeye özen gösterdik ve potansiyel 
bilinçsiz önyargıları tespit ettik mi? 
gibi sorular sorulmalıdır.”
Akıllı şehirleri, veri kullanarak tasarım 
ve hizmetler hakkında bilgiye dayalı 
kararlar veren kentler olarak tanım-
layan konuşmacı; birkaç akıllı şehir 
örneği üzerinden elde edilen verileri 
açıkladıktan sonra, bu girişimlerin 
sonucunda kapsayıcılık ve katılım 
sayesinde vatandaşlarla uzun vadeli 
güven inşa edilebileceğini ve buna 
bağlı olarak da ekonomik refah ve 
büyüme sağlanabileceğini söyledi.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
madde 13’ün karbondan arındırma 
finansmanı hakkında bilgiler aktaran 
Julik-Heine, iklim değişikliğine karşı 
harekete geçmek için soruna çok sek-
törlü bir yaklaşım geliştirilmesi gerek-
tiğini söyledi: “Karbondan arındırma 
hakkında çok fazla konuşuluyor ancak 

diğer sera gazı emisyonları hakkında 
da konuşulmalıdır. Örneğin soğutucu-
larda kullanılan florlu gazların küresel 
ısıma potansiyeli, karbondan çok daha 
yüksek olsa da, toplam hacimdeki yeri 
daha küçük. Ayrıca, endüstriyel ve 
tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan 
metan ve azot oksit emisyonları var. 
Tüm bu emisyonları, sıfıra yaklaştır-
mak zorundayız.”
Yatırımların oluşturduğu finansman 
değerleri ve yaşam döngüsü ile ilgili 
bilgi veren konuşmacı, Amerika’da 
uygulanan yeşil banka ve yeşil tahvil 
sistemlerini anlattı. Son bölümde akıllı 
kentler ve iklim eyleminin kesişim 
noktası hakkında konuşan Kathy Julik-
Heine: “Üç ana sonuca ulaşıyoruz. İlk 
olarak iklim eyleminin toplu ve küre-
sel bir eylem olması gerekiyor ki bu 
oldukça uzun bir süreç. Bu eylemlerin 
etkileri yerel ve vatandaşların kent-
lerde yoğunlaşmasıyla giderek daha 
yerel bir hale geliyor. İkinci olarak tüm 
bu konularda gerçek bir inovasyon 
gerekli. Dolayısıyla, iklim değişikliği 
ve sürdürülebilirlik konusundaki 
zorluklar bazı yönlerden henüz çok 
yeni ve bu yönüyle yeni yöntemler 
gerektiriyor. Son olarak tüm yaklaşım 
ve uygulamalar çerçeveler dahilinde 
çözülmesi amaçlanan soruna özel 
bir çözüm olması gereklidir. Tüm 
sorunlara uygulanabilecek tek bir 
çözümden bahsedemeyiz.”

CWEEL Türkiye 2. Söyleşisi Yapıldı

Söyleşi videosu: https://youtu.be/hjoIA6bOi4o
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  TTMD’nin düzenlediği Pandemi 
Koşullarında Havalandırma için Simü-
lasyon ve Risk Yönetimi konulu çeviri-
miçi seminer 15 Aralık 2020 tarihinde 
yapıldı. Moderatörlüğünü Dr. Ayşegül 
Tereci’nin yürüttüğü seminere Tanju 
Kılınçarslan ve Sinan Soğancı konuş-
macı olarak katıldı.
İlk sunumu gerçekleştiren Kılınçarslan 
konfor tasarımını, neredeyse sıfıra 
yakın enerji kullanımını hedefleyen, 
sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve 
sosyal etmenleri göz önünde bulun-
duran, yüksek enerji tasarrufuyla 
birlikte maksimum ısıl konfor sunan, 
kusursuz akustik ve görsel konfor ile 
kaliteli iç ortam havası, yangın koru-
numu ve güvenliği sağlayan binaların 
oluşturulması olarak tanımladıktan 
sonra ısı konforu ve hava kalitesinin 
önemine değindi. Kent hayatında 
yaşamın %90’ının iç mekanlarda geç-
tiğine dikkat çeken Kılınçarslan, bina-
ların tasarımlarında hava kalitesi risk 
yönetimi yapılmış ve gerekli düzen-
lemelerin tasarlanmış ve uygulanmış 
olmasının çok önemli olduğunu 
söyleyerek; CAE, CFD, HVAC, aerosol, 
damlacık gibi kavramlar ile referans 
kaynaklar hakkında bilgi verdi. Risk 
yönetiminde en iyi sonucun tasarımcı, 
proje sahipleri, işletmeler, enfeksiyon 
kontrol uzmanları gibi birçok disip-
linin işbirliği yapması gerektiğini 
belirten konuşmacı, aerosol bulaşma 
kaynakları, solunum aerosol özellikleri 

ve dinamiği başlıklarında bilgi aktardı. 
Sars-Cov-19'a neden olan virüsün 
3 boyutlu simülasyonunu paylaşan 
Kılınçarslan, kapalı alanlarda virüs 
buluşma yolları hakkında: “Isıtma, 
havalandırma ve klima sistemlerinin 
çalışması da dahil olmak üzere bina 
servis sistemlerinde yapılacak olan 
mühendislik tedbirleri ile havadan 
bulaşan virüse maruz kalmalar azal-
tılabilir” dedi.  Kılınçarslan son olarak 
havalandırma ve basınçlandırma, 
hava dağıtımı, filtrasyon, hava dezen-
feksiyonu-mikrop öldürücü UVC ışık, 
etkili sistem kontrolü, dezenfeksiyon, 
sıcaklı ve nem kontrolü konularında 
bilgiler paylaşarak; “HVAC sistem-
lerinde öncelikle hava konsantras-
yonu azaltarak aerosol ve havadan 
bulaşma riskini azaltmak önemlidir. 
Mühendislik kontrollerinin nispeten 
küçük repertoiresi birçok bina türü 

için geçerlidir – maliyet ve uygulama 
kolaylığında büyük farklılıklar yara-
tabilir.  Mühendislik kontrolleri tüm 
enfeksiyon riskini kontrol edemez, 
genel bir stratejinin bir parçasıdır” 
dedi.  
Seminerin ikinci konuşmacısı Sinan 
Soğancı, CFD Modellemelerinin HVAC 
bölümüne değinerek sunumuna baş-
ladıktan sonra havalandırma ve termal 
konfor, ekipman tasarımı, alev, duman 
ve kirlilik dağılımı, rüzgâr yükleri 
konularında CFD’nin çalışma şekille-
rini anlattı.  HVAC için CFD’de çözüm 
hacimleri, sayısal ağ, sınır koşulları, 
fiziksel modeller konu başlıklarında 
bilgiler aktaran Soğancı; Covid-19 
özelinde, virüslerin dağılımı, bulaşma 
mekanizmaları, dış ortamda yayılım, 
rüzgar ektisi ve maske geçirgenliği, 
kapalı ortamda yayılım, damlacık 
boyutları, partikül davranışı üzerine 
CFD modelleme örnekleri paylaştı.  
Katılımcılardan gelen soruların yanıt-
landığı bölümün ardından eğitim 
sona erdi. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/t7cjsT6Yu3I?t=24

Pandemi Koşullarında Havalandırma için Simülasyon ve Risk Yönetimi 
Anlatıldı
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 TTMD’nin düzenlediği Termal 
Güneş Kolektörü Sistemleri ve Boyut-
landırması konulu çevirimiçi seminer 
17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Ekim Utkan Gerek’in konuşmacı 
olarak katılığı etkinliğin moderatörlü-
ğünü Dr. Öner Atalay yürüttü. 
Dünyada ve Türkiye’de güneş 
kolektörü pazar verileri, güneş 
ışınım değerleri hakkında bilgiler 
paylaşarak sunumuna başlayan Ekim 
Utkan Gerek, Türkiye’nin coğrafi 
konumu nedeniyle güneş enerjisi 
potansiyelinin çok birçok ülkeden 
yüksek olduğuna dikkat çektikten 
sonra Türkiye’nin güneş enerjisi 
potansiyelinin aylara ve illere göre 
değişimini anlattı. Kolektör eğimleri 
ve yönleri, eğim açısı, ışınım yüzeyine 
gölge düşmesinin önlenmesi, solar 
karşılama oranına etki eden faktörler 
hakkında bilgi veren Gerek, kolektör 

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
düzenlediği Akıllı Şehirlerde Pompa 
Tesisatı konulu çevirimiçi seminer 22 
Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
Nihan Bağır Çelik’in konuşmacı olarak 
katıldığı seminerin moderatörlüğünü 
TTMD Dijitalleşme Komitesi Başkanı 
Nevroz Karakuş yürüttü.

sistemleriyle ilgili: “Açık 
doğal akışlı sistemler, 
ısı transfer akışkanının 
o l m a d ı ğ ı  s a d e c e 
suyun devre içerisinde 
dolaştığı sistemlerdir. 
Kolektörlerde ısınan 
suyun yoğunluğunun 
azalması ve yükselmesi 
özelliğine dayanmakta-
dır. Deponun alt seviye-

sinden alınan soğuk su kolektörlerde 
ısınır ve deponun üst seviyesine 
yükselir. Isınmış kullanma suyu depo 
içinde hareket ederken soğuyan 
kullanma suyu kolektöre geri döner. 
Bu işlem depoda bulunan kullanma 
suyunun ısınmasına kadar devam 
eder. Bu sistemlerde kolektörde kireç-
leme, korozyon, basınç kaybı, kısa 
ömürlü olma gibi dezavantajları ile 
beraber pompasız, basit ve ucuz olma 
gibi avantajları da vardır. Kapalı cebri 
akışlı sistemler ise, kullanım suyu 
ile ısıtma suyunun farklı olduğu sis-
temlerdir. Kolektörlerde ısınan su bir 
eşanjör veya serpantinler vasıtasıyla 
ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, 
kireçlenme ve korozyona karşı çözüm 
olarak kullanılırlar ve sistem verimleri 
çok yüksektir. Maliyeti açık sistemlere 
göre daha yüksektir” dedi.

Akıllı şehirleri “mevcut ve gelecek 
nesillerin ekonomik, sosyal, çevresel ve 
kültürel ihtiyaçlarını gözetirken; yaşam 
kalitesini, şehircilik hizmet sunumunun 
verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak 
için bilgi ve iletişim teknolojilerini ve 
diğer araçları kullanan yenilikçi bir şehir” 
olarak tanımlayan Nihan Bağır Çelik, 

Kolektör verimi, kolektör yüzey tanım-
lamaları, kolektör yerleşimi ve montajı 
hakkında detaylı bilgi ve örnekler 
paylaşan konuşmacı; ısı yalıtımı, 
borulama ve korozyon güvenliğini 
anlattıktan sonra güneş enerji sis-
temlerinin işletme tarzlarına değindi: 
“Kolektör sistemlerinde farklı özgül 
debiler kullanılabilir. Düşük, yüksek ve 
değişken akışlı işletme şekilleri vardır.  
Aynı güneş ışınımında, yani kolektör 
gücünde, yüksek bir hacimsel debi 
kolektör devresinde düşük sıcaklık 
farkı, düşük hacimsel debi ise, büyük 
sıcaklık farkı demektir. Büyük sıcaklık 
farkında, ortalama kolektör sıcaklığı 
yükselir, buna bağlı olarak da kolek-
törlerin verimleri düşer. Buna karşılık, 
düşük debide daha az yardımcı enerji 
(pompa için gerekli akım) tüketilir 
ve bağlantı hattı daha küçük olarak 
boyutlandırılabilir” dedi. 
Kolektör bağlantıları hakkında örnek 
şekiller veren Utkan Gerek, buhara 
kalkma sorunu ve solar sistem ekip-
manlarıyla ilgili detaylı bilgiler aktardı. 
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
soru cevap bölümünün ardından 
seminer sona erdi. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/DIBsqBFkMbI?t=15

akıllı şehirlerin bileşenlerini, akıllı ulaşım, 
yaşam, yönetişim, çevre, ekonomi ve 
insanlar şeklinde sıraladıktan sonra nes-
nelerin interneti (IoT), büyük veri, yapay 
zeka hakkında bilgi verdi. Geleceğin 
teknolojilerinin şehirlere uygulanmasına 
üzerine dünyadan örnekler sunan Çelik, 
Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarının 
sürdürülebilirliği üzerine veriler açıkla-
dıktan sonra İstanbul’da Büyükçekmece 
Gölü yüzer güneş enerji santrali, 
Ankara’da dinamik kavşak kontrol sis-
temleri ve Gaziantep’de akıllı şebeke ve 
yenilenebilir enerji sistemleri örneklerini 
paylaştı. 

Yapay zekalı akıllı pompaların çalışma 
noktasını öğrenme, veri paylaşımı 

Termal Güneş Kolektörü Sistemleri ve Boyutlandırması Semineri Yapıldı

Akıllı Şehirlerde Pompa Tesisatı Anlatıldı
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  TTMD’nin düzenlediği Açık Alan-
larda Gürültü Kontrolü konulu çeviri-
miçi seminer 26 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Sinan 
Soğancı’nın yürüttüğü eğitime Tanju 
Kılınçarslan konuşmacı olarak katıldı. 
Akustik ve gürültü kavramlarını 
tanımlayarak sunumuna başlayan 
Kılınçarslan; otoyol, hızlı tren, metro, 
tramvay, havalimanı sanayi tesisi ve 
müzik eğlence merkezi gibi alanların 
yarattığı gürültü düzeyini inceleyen 
çevresel akustik hakkında bilgi ver-
dikten sonra gürültü kirliliğinin sağlık 
üstündeki etkilerine değindi: “Dünya 
Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına 
göre dünya nüfusun en az %70’inin 
gürültüye maruz kaldığı tespit edil-
miştir. Var olan ve yapılmakta olan 
yeni binalar, havalimanları, otoyollar, 
rüzgâr santralleri, hızlı tren ve metro 
hatları gibi yapılar gürültü kirliliğine 
sebep olmaktadır. En belirgin etkiler, 

azalmış bilişsel performans, psikolojik 
etkiler, stres, uyku rahatsızlıkları, 
kolesterol ve şeker artışı, kardiyovas-
küler hastalıklardır.  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.”
Yağmur, uçak, araç gürültüsü ve 
binaya dışardan gelen tipik çevresel 
gürültüler 
hakkında bilgi 
veren konuş-
macı;  “Nok-
tasal gürültü 
kaynağından 
(restoran bah-
çesi, jeneratör, 
inşaat, siren, 
vbg.) her iki 
katı  mesafe 
uzaklaştıkça 
6 dBA ses 

azalır. Çizgisel gürültü kaynağından 
(karayolu, demiryolu, vbg.) her iki katı 
mesafe uzaklaştıkça ses 3 dBA azalır.  
Otoyol, raylı sistemler gibi” dedi. 
Çevresel gürültünün değerlendi-
rilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 
binaların gürültüye karşı korunması 
hakkında yönetmelik, açık alanda 
kullanılan teçhizat tarafından oluş-
turulan çevredeki gürültü emisyonu 
ile ilgili yönetmelik gibi ülkemizde 
yürürlükte olan yönetmelikleri anlatan 
Kılınçarslan; bahçe, konser, festival 
gürültülerinin kontrolü, yağmur ve 
hava koşullarına bağlı gürültülerin 
kontrolü, araç ve yol gürültülerinin 
kontrolü, raylı sistemlerde gürültü 
kontrolü gibi başlıklarda detaylı 
bilgiler aktararak uygulama örnekleri 
verdi.  Son bölümde Lyon kentinde bir 
bölgenin çevresel ses simülasyonuna 
ilişkin video paylaşan Tanju Kılınçars-
lan, sunumun ardından katılımcılar-
dan gelen soruları yanıtladı. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/TskJnCMdUjc?t=13

Açık Alanlarda Gürültü Kontrolü Anlatıldı

ve erişimi, tıkanma durumu ve arıza 
algılama gibi özelliklerinden bahseden 
konuşmacı son bölümde dijital ikiz hak-
kında “Dijital ikiz teknolojisi, bir ürünün 
yada prosesin sanal modelidir. Gerçek 
ortamdan sensörler ile alınan gerçek 
zamanlı veriler analiz edilir.Ürünün 
tasarım aşamasında kullanılabileceği 
gibi hali hazırda çalışan ürünler içinde 
kullanılabilir.  Nesnelerin İnterneti ile 
dijital modelimize fiziksel dünyanın 

bütün özelliklerini yansıtan gerçek 
bir ikiz haline getirmek için gereken 
verileri oluşturmamıza, paylaşmamıza, 
arşivlememize yardımcı olan bir altyapı 
sunulur. Bir modele ne kadar fazla bilgi 
sağlarsanız o model sizin için o kadar 
doğru tahminlerde bulunabilir. Dolayısı 
ile anlık değişimleri sonuçlara yansıtacak 
şekilde sürekli bir bilgi akışı ve sonu 
gelmeyen bir analiz döngüsü kurmanız 
da gereklidir. Sanal ve fiziksel dünyaların 

bu eşleşmesi, verilerin analizine ve 
sistemlerin izlenmesine, sorunları daha 
oluşmadan gidermek, kesinti sürelerini 
önlemek, yeni fırsatlar geliştirmek ve 
hatta simülasyonları kullanarak gelecek 
için plan yapmak için izin verir” dedi.  
Seminer, katılımcılardan gelen soruların 
yanıtlanmasının ardından sona erdi. 

Çevirimiçi Seminer videosu: https://
youtu.be/YY9vXaz9R-Q?t=18
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 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği ve Alarko Carrier işbirliğiyle 
hayata geçirilen Carrier HAP 5.11 

– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım Prog-
ramı kursu TTMD tarafından üçüncü 
kez çevirimiçi olarak düzenlendi.   
28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri 
arasında GoToMeeting uygulaması 

74. Carrier HAP Kursu Yapıldı

üzerinden gerçekleştirilen eğitime 
10 kişi katılırken, eğitim Mustafa 
Kemal Sevindir tarafından verildi. 

Carrier HAP programı eğitiminde 
kursiyerlere 5 gün boyunca prog-
ram hakkında genel bilgi, program 
terminolojis i ,  proje detaylar ı , 

ekipman seçimi gibi konular detaylı 
şekilde anlatıldı. Örnek proje ile 
kişisel çözüm çalışmasının ardından 
sınav soruları yanıtlandı. 
Eğitimin sonunda kursiyerlere diji-
tal katılım sertifikaları gönderildi.





TTMD DERGİSİ      EKİM - ARALIK 202042

HABERLER  

MTMD, Tesisat Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı’nı Yayımladı
 Mekanik Tesisat Müteahhitleri 

Derneği tarafından hazırlanan “Tesisat 
Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı” 
basılı ve dijital formatta yayımlandı. 
Ulusal tesisat sektörüne sunulan el 
kitabının, tasarımcı, danışman, mal-
zeme sağlayıcı, uygulayıcı ve işletmeci 
olarak görev yapan teknik kadrolara 
önemli bir referans kaynağı olacağı 
öngörülüyor. İsteyen her kişiye ve 
kuruma, kitabı ücretsiz olarak online 
okuma imkanı da sunuluyor. Sektörün 
başucu kitabı olarak sunulan Tesisat 
Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı, 
çevrimiçi olarak MTMD web sitesi 
üzerinden kolayca ulaşılıp indiriliyor. 
Kitabın ofset baskılı formatta edinmek 
isteyenler, MTMD Derneği’nden talep 
edebiliyor. 
Tesisat Boru ve Bağlantı Elemanları El 
Kitabı Linki: https://www.mtmd.org.tr/
kitap/TesisatBoruveBaglantiElemanla-
riElKitabi

Bu el kitabının hazırlanmasında, 
The BESA (Eski adı ile HVCA)’nın 
TR/20@2003 (Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 “Installation and Testing of Pipe-
work Systems”) yayınları -The BESA 
izniyle- rehber olarak alınmıştır. Ancak 
bu kaynak yayınların birebir tercüme-
sini aktarmak yerine gerekli bilgileri 
alarak ülkemizdeki yerel ve yaygın 
olarak kullanılan uluslararası standart-
lardan (EN, USA vb.) da yararlanarak, 
özgün bir el kitabı hazırlanmıştır. Zira 
TR 20’de olmayan, Yangın, Basınçlı 
Hava gibi boru devreleri de bu yayın 
içine dahil edilmiştir. Ayrıca yine ilgili 
TR 20 dokümanlarında olmayan, boru 
tasarımı ve uygulaması ile ilgili birçok 
ek bilgi başka kaynaklardan derlene-
rek bu yanına eklenmiştir. 

El kitabı; İbrahim Karakaş, Serdar 
Uzgur ve İrfan Çelimli’den oluşan 
Derleme Komisyonu tarafından yayına 
hazırlanmıştır. Farklı kaynaklardan, 
sektör içindeki güncel teknoloji ve 
saha deneyimlerinden de destek 

bilgiler alınarak bu derlemeye dahil 
edilmiş ve önemli referans bilgilerin 
aktarılması için içerik oldukça geniş-
letilmiştir. Ayrıca Doğal Gaz Bölümü, 
konunun uzmanı olan Makine Mühen-
disi Kültigin Osman Biber tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

232 sayfalık Tesisat Boru ve Bağlantı 
Elemanları El Kitabı, 12 ana bölümden 
oluşuyor:

Kısım 1 Giriş
Kısım 2. Malzeme Seçimi ve Tesisat 
Sistemleri Tanımları.
Kısım 3. Çelik Boru, Devre Elemanları 
ve Montajı

Kısım 4. Bakır Boru, Devre Elemanları 
ve Montajı
Kısım 5. Paslanmaz Çelik Boru Devre 
Elemanları ve Montajı.
Kısım 6. Alüminyum Boru Devre Ele-
manları ve Montajı.
Kısım 7. Plastik Esaslı Boru Devre Ele-
manları ve Montajı.
Kısım 8. Boru Tesisat ve Montajı için 
Genel Gereklilikler
Kısım 9. Boru Devre Aksesuarları ve 
Yardımcı Elemanlar.
Kısım 10. Boru Tesisatı Test ve Kontröl-
ler
Kısım 11. Boru Tesisatı Yıkama ve 
Temizlik
Kısım 12. Kaynakça ve İlgili Standartlar

Tesisat Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı Linki: https://www.mtmd.org.tr/kitap/TesisatBoruveBaglantiElemanlariElKitabi





 REHVA tarafından, 17 Kasım 2020 
tarihinde yayınlanan COVID-19 Kıla-
vuz Belgesi’nin en yeni versiyonu, 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
tarafından Türkçeye çevrilmiş 

ve faydalanmak isteyen herkese 
açık olarak sunulmuştur. "Koro-
navirüs (SARS-CoV-2) hastalığının 
(COVID-19) işyerlerinde yayılmasını 
önlemek için HVAC ve bina hizmet-
leri nasıl çalıştırılır ve kullanılır?" 
sorusuna cevap veren belge, çok 
değerli bir rehber oluşturmaktadır.

Kılavuz, normal veya düşük doluluk 
oranlarıyla salgın sırasında veya 
sonrasında kullanımda olan mevcut 
binalarda uygulanabilecek geçici, 
organize edilmesi kolay önlemlere 
odaklanmıştır. HVAC uzmanları ve 
tesis yöneticileri için hazırlanmıştır, iş 
ve halk sağlığı uzmanları ve binaların 
nasıl kullanılacağına ilişkin kararlara 
dahil olan herkes için de faydalı ola-
bilecek bir rehberdir.

REHVA’nın En Yeni COVID-19 Kılavuzu Yayında

  “Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için 
Esnek HVAC Çözümleri” ana temasıyla 1-4 
Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen 
Sanal TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı 
yayımlandı. Sempozyumu'nun bildiri kitabına 
linkten ulaşabilirsiniz. 

Sanal TTMD XIV. Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu Bildiriler Kitabı 
Yayımlandı. 

https://ttmd.org.tr/haberler/sanal-ttmd-
xiv-uluslararasi-yapida-tesisat-teknolojisi-
sempozyumu-bildiriler-kitabi-yayimlandi
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 Pandemi nedeniyle dijital plat-
forma taşınan ISK+Su sektörünün 
en büyük buluşma noktası ISH 
Frankfurt, 22-26 Mart 2021 tarihleri 
arasında çevrimiçi gerçekleşecek. 
Konuya ilişkin detayları uluslararası 
basınla paylaşmak üzere 14 Aralık 
2020 tarihinde düzenlenen çevrimiçi 
toplantıda; Messe Frankfurt’tan 
Stefan Seitz, Alman Isıtma Endüstrisi 
Federasyonu’ndan (BDH) Andreas 
Lücke, VdZ’den Kerstin Vogt, FGK’dan 
Günther Mertz, ZVSHK’dan Helmut 
Bramann ve VDS’den Jens Wisc-
hmann etkinlik ve Alman ISK sektörü 
hakkında bilgi verdiler.
60’ın üzerinde ülkeden basın men-
suplarının bir araya geldiği ISH Digi-
tal Uluslararası Basın Toplantısı’nda 
Stefan Seitz; dijital platformda 
sunulacak hizmetler hakkında özetle 
şunları söyledi: “Pandemi, her ne 
kadar fiziksel ortamda fuar düzen-
leyebilmeyi olanaksız hale getirmiş 
olsa da, katılımcı firmalar açısından 
yenilikçi ürün ve teknolojilerini ulus-
lararası pazara tanıtmak, ziyaretçiler 
açısından güncel bilgi alışverişi ve 
pazar trendlerini takip edebilme 
ihtiyacı azalmadan devam ediyor. 
ISK+Su sektörlerinin uluslararası en 
büyük buluşma noktası olan ISH’ın 
bu ihtiyacı karşılamaya yönelik etkili 
bir yöntem sunabilme misyonu doğ-
rultusunda ISH Digital 2021 çevrimiçi 
etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu etkinlik 
ilgi çekici yenilikleri beraberinde 

getirecek. Destekleyen meslek 
örgütlerimiz ve seçkin bir konuşmacı 
grubu, iki ayrı stüdyodan yapılacak 
canlı yayınlarda sektörün en önemli 
konularını; forumlar, seminerler 
ve sunumlarla ele alacak. Katılımcı 
şirketlerin profil bilgilerine (Şirket 
adı, adresi, iletişim bilgileri, fotoğraflı 
şirket tanıtım sayfası, ürün sayfaları, 
linkler) HVAC + Water için uluslararası 
arama motoru olan ISH Contactor'da 
erişim, mümkün olacak.
ISH Dijital Platform’da şirketler sınır-
sız sayıda güncelleme yapabilecek, 
Yapay Zeka tabanlı eşleştirme ile 
ürün ve hizmetlerinin doğru muha-
taplarına kolaylıkla erişecek, kişisel 
ve ekip ajandası oluşturabilecek, 
canlı yayın ve talebe bağlı izlenebilir 
video seçeneklerini kullanabilecek, 
ISH Digital’in diğer katılımcıları ile 
iletişim kurabilecek, ikili görüşme ve 
video toplantılar yapabilecek, yeni iş 
olanakları bulabilecek. Katılımcılar 
için dört seçenek mevcut: Basic: 
7.500 €, Advanced: 12.500 €, Pre-
mium: 29.500 € ve Start-Up: 750 €.”

Andreas Lücke; Avrupa ve Almanya 
ısıtma sektörü hakkında özetle şu bil-
gileri verdi: “Avrupa’da kurulu ısıtma 
sistemlerinin %59’u (74 milyon) gaz 
ve sıvı petrol yakıtlı düşük sıcaklık 
kazanlarıdır ve ortalama C ve D enerji 
sınıfındadır. Bunu %32 (39 milyon) ile 
gaz ve sıvı petrol yakıtlı yoğuşmalı 
kazanlar izliyor. Pazarın daha küçük 

dilimlerini %6 (8 milyon) ile odun 
yakıtlı sistemler, %3 ile (4 milyon) 
ısı pompaları ve %0.1’in altında 
(0.05 milyon) mini-mikro CHP 
(ısı ve güç kombine sistemler) 
oluşturuyor. Avrupa Green Deal 
(Yeşil Anlaşma), yapı sektöründe 
CO2 emisyonlarının azaltımına 
yardımcı olacak. BDH’ın Alman 
yapı sektörü araştırmasına göre, 
CO2 emisyonlarında 2030’a 
kadar yenilenebilir enerji kul-
lanımı ve enerji verimliliği ile 
%46, ısı talebinin azaltılması 
ile %22, biyokütle, hidrojen 

gibi yeşil yakıtlar, yeşil elektrik ile 
%32 tasarruf potansiyeli bulunuyor. 
Yılda maksimum 1 milyonu bulan 
mevcut sistem/cihaz yenilemesi ile 
33 milyon ton, bina-pencere yalıtımı 
yoluyla 16 milyon ton, yeşil yakıtların 
kullanımı ile 23 milyon ton CO2 
salımı engellenebiliyor. Böylelikle 
2030 yılına kadar yapı sektörünün 
iklim hedefinin 72 milyon ton CO2 
salımının engellenmesi olduğunu 
söyleyebiliyoruz. ISH Digital 2021’de 
Green Deal Ready Teknoloji ve Enerji 
Forumu’nda; ısıtma pazarında enerji 
kaynakları konusunda gelişmeler, 
teknoloji perspektifi ve inovasyon, 
dijitalizasyon ve enerji yönetim sis-
temleri konuları ele alınacak.”

Günther Mertz, yine ISH Digital’de 
ele alınacak konulara değinerek; 
sağlıklı iç ortam hava kalitesi, Covid-
19 aerosol yolu ile bulaş riski için 
Berlin Teknik Üniversitesi tarafından 
geliştirilen bir mobil uygulama (app) 
üzerinde durdu, okullarda havalan-
dırma konusunda kısaca bilgi verdi.

Jens Wischmann, banyo tasarımında 
gelecek yıllara damgasını vuracak 
uzun soluklu üç trendin; akıllı ban-
yolar, yeşil banyolar ve yaşayan ban-
yoların ISH Digital’de detaylı biçimde 
ele alınacağını söyledi.

Basın toplantısı, soruların yanıtlan-
dığı bölüm ile sonlandı.

ISH Digital 2021 Uluslararası Basın Toplantısı Yapıldı
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 Gazi Üniversitesi, kapalı alandaki 
havalandırma durumu, kişi sayısı, 
bulaştırıcı kaynak sayısı, ortamda 
bulunma süresine göre Covid-19'un 
bulaşma riskini ve yeni vaka sayısını 
hesaplayabilen bir yöntem geliştirdi.
Buna göre, havalandırması olmayan 
35 metrekarelik kapalı alanda 30 kişi-
nin 1 saat boyunca bir arada bulun-
ması ve 1 kişinin bulaştırıcı olması 
halinde bulaş riski yüzde 47 olarak 
hesaplanırken, bu sürenin sonunda 
14 yeni vakanın olacağı öngörüldü.
Doğal havalandırma yani mekândaki 
pencerelerin açık olması halinde 
aynı koşullarda risk yüzde 30'a yeni 
vaka sayısı ise 9'a düşüyor. Mekanik 
havalandırma durumunda ise aynı 
koşullarda risk yüzde 2'ye düşerken, 
yeni vaka sayısı ise 0,6 olarak tahmin 
ediliyor. Gazi Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki 
Yılmazoğlu, hesaplama aracının 
belirsizlikler nedeniyle kesin bir 
enfeksiyon riski sonucu veremeye-
ceğini ancak bulunulan ortamdaki 
değişkenlere bağlı olarak bir tahmin 
yapabileceğini ifade etti.
Doç. Dr. Yılmazoğlu, hesaplama 
yönteminde kapalı alanın havalan-
dırma durumu, ortamdaki kişi sayısı, 
bulaştırıcı kaynak sayısı, ortamda 
bulunma süresi ve saatte verilen 
enfeksiyon dozu miktarının baz 
alındığını belirterek, "Hesaplama 
aracında birim zamanda havaya katı-
lan enfeksiyon doz miktarı kullanıcı 
tanımlı olarak bırakılmıştır ve örnek 
hesaplamalarda 48 kuanta/saat ola-
rak değerlendirilmiştir. Literatürde 
ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
için bu değerin kişilerin yüksek sesle 
konuşma, şarkı söyleme gibi aktivite 
durumlarına göre 300 kuanta/saat 
arasında değiştiği gösterilmiştir" diye 
konuştu.
Kapalı alanların havalandırmalarında 
üç farklı durumu dikkate alarak, 
risk yüzdesini hesapladıklarını dile 
getiren Yılmazoğlu, bunları “havalan-

dırma olmaması”, “mekanik havalan-
dırma” ve “doğal havalandırma” ola-
rak sıraladı. Doç. Dr. Yılmazoğlu, bu 
havalandırma durumlarına ve maruz 
kalma süresine göre, risk oranını 
hesaplayarak risk yüzdesinin ve yeni 
vaka sayısının tahmin edilebileceğini 
söyledi.
Yılmazoğlu, tüm değişkenlerin risk 
faktörlerini dikkate alarak hesaplama 
yaptıklarına işaret ederek, şu bilgileri 
verdi: “Elde edilen sonuçlar başlığı 
altında olasılık yüzdesi ve olası yeni 
vaka sayıları gösterildi. Hesaplamalar 
erişkin birey solunum özellikleri 
dikkate alınarak gerçekleştirildi. 
Ortamda bir süper yayıcının olması 
durumunda da birim zamanda 
ortama verilen doz miktarı değişe-
ceği için sonuçlar da etkilenecektir. 
Bu hesaplama aracı, maske, fiziksel 
mesafe, hijyen koşuluyla bir yakla-
şımı ortaya koymaktadır ve salgının 
önlenmesinde havalandırmanın 
önemini göstermektedir.
Havalandırması  olmayan 35 
metrekarelik alana ve 2,6 metre 
yüksekliğe sahip bir kapalı alanda 
30 kişinin 1 saat boyunca bir arada 
olması ve 1 kişinin bulaştırıcı olması 
halinde bulaş riski yüzde 47 olarak 
hesaplanırken, bu sürenin sonunda 
14 yeni vakanın olacağı öngörüldü. 
Doğal havalandırma yani mekândaki 
pencerelerin açık olması halinde 

aynı koşullarda risk yüzde 30 olarak 
hesaplanarak, 1 saat sonra 9 yeni 
vakanın olabileceği tahmin edildi. 
Mekanik havalandırma durumunda 
ise aynı koşullarda riskin yüzde 2'ye 
düştüğü, yeni vaka sayısı ise 0,6 
olduğu hesaplandı."
Yılmazoğlu, hesaplama aracının 
kapalı alanda Wells-Riley modellerine 
göre enfeksiyon riski yüzdesi ve yeni 
vaka sayısı için bir öngörüde bulun-
mak adına kullanılabileceğini belirtti. 
Teknik kullanılırken, hesaplama 
aracının limitlerinin olduğu, ortamda 
süper yayıcının bulunması, duyarlı 
kişilerin durumu gibi birçok etkenin 
göz önünde bulundurulması gerekti-
ğini vurgulayan Yılmazoğlu, "Çalışma, 
kapalı alanlarda bulaşı önlemek için 
havalandırmanın önemini bir kez 
daha ortaya çıkardı. 40 dakikada 
sadece sızıntı durumunda (pence-
reler kapalı) risk yüzde 30 dolayında 
iken mekanik havalandırma ile bu 
risk yüzde 1'lere kadar düşürülmek-
tedir” dedi.
Hesaplama aracında farklı mekânlar 
ve bu mekânlar için gerekli olan 
havalandırma debileri seçilebildiğine 
işaret eden Yılmazoğlu, ek olanak 
mekanik havalandırma durumunda 
filtrasyon tutma veriminin risk 
yüzdesi ile ilişkilendirilmesinin filtre 
seçimi için de bir öngörüde bulun-
mayı sağladığını belirtti.

Gazi Üniversitesi Bilim İnsanları, COVID-19 Bulaşma Riskini Hesaplayan Yeni 
Bir Yöntem Geliştirdi
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 Mesleğimizi uygularken ülkemi-
zin 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 ama-
cıyla Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneğimiz çalışmalarını 1992’den 
bu yana aralıksız sürdürmektedir. 
İklimlendirme sektörünün öncüsü 
Derneğimiz, kuruluş amacı doğrul-
tusunda bilgi paylaşımı ve eğitimi 
her zaman ön planda tutmuştur. 
Yıllar boyunca düzenlen eğitim 

seminerleri, sempozyumlar ve 
çalıştaylardan gelen bilgi birikim-
leri, sektörümüze TTMD Yayınları, 
Kitaplar, Dergi ve Bültenler olarak 
ulaştırılmıştır.

Profesyonel hizmet veren meslek-
taşlarımızla, yeni mezun mühen-
disler ve bu meslekte yetişmek 
isteyen öğrencilerin uygulama 
alanındaki eğitimlerine, araştırma-
larına, bilgi ve teknoloji transferine 
katkıda bulunmak amacıyla sektö-
rümüz ile ilgili doğru ve çağdaş 
bilgiler içeren kitaplar yayımlanmış 
ve sektörümüzün yararına sunul-
muştur.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

bünyesinde yıllardır siz değerli 
üyelerimize ulaştırdığımız kitapla-
rımıza artık TTMD Kitap internet 
sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 
ulaşıp, sipariş ettiğiniz kitapları 
evinizde veya işyerinizde teslim 
alabilirsiniz! Tüm meslektaşlarımızı 
www.ttmdkitap.com kitap satış 
sayfamıza üye olmaya ve sektö-
rümüze dair oldukça değerli bu 
kitapları okumaya ve okutturmaya 
davet ediyoruz…

TTMD Kitap bünyesinde yer alma-
sını önerdiğiniz yayınlar için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 

ttmd@ttmd.org.tr

https://www.ttmdkitap.com/ 

TTMD Kitap Yayında



www.ttmd.org.tr

www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/

TTMD Dijital Veri Arşivi ile Bilgiye Erişim...

 Dijital teknolojik gelişmeleri yakın-
dan 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 kurgu-
lanmıştır. 
Portala giriş yapan TTMD Üyeleri, 
TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, 
TTMD Dergilerini elektronik ortamda 
okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer 
sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilci-
liklerinde günümüze kadar yapılan yüz-

lerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD 
Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden 
paylaşıma açılmıştır.
Üyelerimiz, portalda bilgilerini güncel-
leyerek aidat işlemlerini de yapabilir. 
https://portal.ttmd.org.tr
TTMD Portal aynı zamanda Derneğimi-
zin 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 aracılı-
ğıyla üyelerine ve takipçilerine hitaben 
paylaşımlar yaparak tesisat sektörünün 
nabzını tutmaya devam ediyor.

TTMD’yi sanal ortamda ilgili adreslerden 
takip edebilirsiniz:
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2018’de kurulmuş açık bir işbirliği platformu 
olan Finlandiya İç Mekan Hava Kalitesi 
ekosistemi, IAQe, gelecekteki IAQ çözümlerini 
oluşturmak için binanın yaşam döngüsünün 
farklı paydaşlarını bir araya getiriyor. 

İyi bir iç mekan havasının birçok şeyin 
birleşimi olduğunu kabul ettiklerini belirten 
IAQe Koordinatörü Jari Erkkilä ile IAQe, 
çalışmaları, TTMD ile ortaklıkları ve Türkiye 
HVAC sektörü hakkında konuştuk. 
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SÖYLEŞİ

Jari Erkkilä
IAQe 
Koordinatörü

Merhaba, öncelikle IAQe hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?

 Finlandiya İç Mekan Hava Kalitesi ekosistemi, IAQe, 
2018'de kurulmuş açık bir işbirliği platformudur. IAQe, 
gelecekteki IAQ çözümleri oluşturmak için binanın 
yaşam döngüsünün farklı paydaşlarını bir araya getirir. 
Finlandiyalı ortak şirketlerimizin yanı sıra, geniş bir 
küresel IAQ aktör ağına da sahibiz.

İyi bir iç mekan havasının birçok şeyin birleşimi 
olduğunu kabul ediyoruz, bu tek bir çözümle çözü-
lebilecek bir sorun değildir. Bundan dolayı, bir eko-
sistem olarak, birlikte yaratmaya inanıyoruz: farklı 
teknolojileri, sensörleri ve yazılımları kullanacak farklı 
ortak projeler inşa ediyoruz. Vizyonumuz, İç Mekan 
Havasının bir hizmet olarak satın alınabilmesidir - en 
iyi teknolojileri seçmek ve her amaç için kapsamlı 
çözümler oluşturmak ve bilime dayalı, sağlıklı bir iç 
mekan ortamı sağlamak çözüm sağlayıcının görevidir.

Ekosisteminizi kurmanızın amacı nedir?

Finlandiya'da, daha küçük firmalardan StartUplardan 
ve KOBİ’den birçok en son teknoloji ortaya çıkabilir; 
bu da işbirliği ve güçleri birleştirmenin önemini 

vurgulamaktadır. Dahası, ortak teklifler yaratmak ve 
müşterilere farklı taraflar arasında gerçek bir işbir-
liğini de gerektiren genel çözümlerle hizmet etmek, 
geleceğin yönüdür. Ayrıca, ulusal ve AB düzeyinde 
konsorsiyumlar oluşturmak ve ortak projeler üretmek, 
aktif işbirliğini gerektirir.

Bildiğimiz gibi, dünya nüfusunun %92'si hava kalitesi 
seviyelerinin DSÖ sınırlarını aştığı yerlerde yaşıyor 
(WHO 2016), bu sorunun büyüklüğünü yansıtıyor ve 
aynı zamanda IAQ çözümlerinin iş potansiyelini de 
gösteriyor. Kötüleşen iç ortam ikliminin neden olduğu 
hastalıklardan kaynaklanan mali kayıpların Avrupa'da 
268-781 milyar Euro / yıl olduğu tahmin ediliyor – 
ve bu SARS-CoV-2'nin olası etkilerini bile içermiyor. 
Ayrıca, yüksek ince partikül konsantrasyonu ile astım, 
akciğer hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 
insan sağlığı sorunları arasında açık bir korelasyon 
bulunmaktadır.

Finlandiya'daki IAQ uzmanlık seviyesi muazzamdır; 
2017 yılında Global Cleantech İnovasyon Endeksi'nde 
2. sıradadır, iç mekan hava problemlerinin hem 
incelenmesi hem de önlenmesi konusunda güvenilir, 
ölçeklenebilir ve test edilmiş IAQ çözümlerinde öncü 
şirketlerde, eğitim seviyesinde, bina sağlığı ve mevcut 

   IAQe Koordinatörü Jari Erkkilä

“ TTMD ile Birlikte    
 Çalışmaktan 
 Heyecan Duyuyoruz”



https://www.iaqe.fi /
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ek eğitim, harika inşaat, teknoloji ve yüksek yetkin-
liğin yanı sıra sektördeki birçok insan ve yürütülen 
birçok araştırma projelerinde dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biridir. 
Finlandiya'dan elde edilen temiz iç ortam havasının 
sağlık üzerindeki etkileri, yüksek yetkinlik ve uzman-
lık, aktif işbirliği platformu ihtiyacı ile birleştiğinde İç 
Mekan Hava Kalitesi ekosisteminin kurulması ihtiyacı 
doğdu.

Yeni ürün ve araştırma faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

Şu anda en güncel aktivite, araştırma kuruluşları ile 
şirketleri bir araya getiren ortak bir inovasyon projesi 
olan “E3- Pandemi müdahalesinde mükemmellik ve 
araştırma kurumsal çözümler” projesi hazırlığıdır. 

Hazırlanmakta olan proje, SARS-CoV-2 iç mekan 
enfeksiyonlarını (ve diğer virüsleri) önleme seçe-
neklerini keşfederek yeni bir küresel iş oluşturmak 
için çok disiplinli, araştırma temelli bir yaklaşıma 
odaklanmaktadır. Bu karşı önlemler diğer patojenlere 
(örn. influenza, norovirüsler) ve mevcut pandeminin 
ötesinde hava kirliliğine karşı uygulanabilir. Proje, 
güvenlik konseptleri ve çözümleri geliştirerek, açık bir 
toplum için ortam sunuyor. Proje, öngörülen toplam 
bütçesi 10M € olan şirketler ve araştırma kuruluşları 
arasındaki işbirliği yoluyla küresel ölçekte rekabetçi 
çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

İş potansiyeli, ekonominin güvenli bir şekilde açıl-
masıyla bulunacaktır; COVID-19 nedeniyle 2020'de 
dünya GSYİH tahmini %7.4 puan düştü ve tahmini 6.4 
trilyon dolarlık bir maliyete neden oldu. SARS-CoV-
2'ye (ve diğer patojenlere) karşı kazanılan çözümler, 
büyük olasılıkla içeriğe bağlı olacak ve birkaç entegre 
teknik alt çözümden oluşacaktır.

Pandemi krizinden çıkmanın tek yolu toplumu açmak 
ve ekonomiyi yeniden başlatmaktır; anahtar unsur ise 
güvendir ve bu yalnızca insanların bilimsel kanıtlara 
dayanarak güvende olduklarını bildiklerinde kaza-

nılır. Halihazırda, daha büyük bir proje oluşturmak 
için, yukarıda bahsedilen E3 için, güçleri birleştiren 
devam eden üç ortak oluşturma projesi vardır; AIRCO 
(COVID-19'un hava iletim kontrolü), L2B (Nefes 
Lisansı) ve TUPA (pandeminin toplumsal etkilerinin 
hafifletilmesi için bilimsel olarak incelenmiş güvenlik 
kavramları).
E3 projesi kapsamında, yaklaşık on araştırma kuru-
luşuyla birlikte öncü çözümler üretmeyi umuyoruz: 
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Finlandiya İş 
Sağlığı Enstitüsü, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, 
Helsinki Üniversite Hastanesi, Tampere Üniversitesi, 
Tampere Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Helsinki 
üniversitesi ve Finlandiya VTT Teknik Araştırma Mer-
kezi. Mevcut durumda, hazırlık aşamasında yer alan, 
gelecekteki çözümler ve ürünler yaratmakla ilgilenen 
birkaç düzine Fin şirketi var.

TTMD ile ortaklıkta beklentileriniz nelerdir?

TTMD ile yakın bir ortaklık kurduğumuz için çok 
mutluyuz. Küresel IAQ zorluklarını çözmek için sınır 
ötesi işbirliğine son derece ihtiyaç duyulmaktadır. 
Uluslararası proje teklifleri, yeni iş ağları ve en yeni 
bilgi ve teknolojileri paylaşımları için TTMD ile birlikte 
çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Aktif diyalog çok-
tan başladı ve sonraki faaliyetlerimizi de dört gözle 
bekliyoruz!

Türkiye’deki HVAC sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Finlandiya'da olduğu gibi Türkiye'de de HVAC sektörü 
şu anda bir kesişme noktasındadır: COVID-19 salgını; 
HVAC çözümleri ve uluslararası işbirliği için birçok 
yeni olanak sunmaktadır. Salgın ve virüslerin hava 
yoluyla bulaşması, genel çözümlere olan ihtiyacın 
altını çiziyor - sağlıklı iç mekanlara ulaşmak için 
güçlerimizi birleştirebilmeli ve kapsamlı çözümler 
üretebilmeliyiz.

dayanarak güvende olduklarını bildiklerinde kaza-
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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" düzenle-
yerek 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 Temsilcilikle-
rinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD Üyeleri için arşivlene-
rek 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 ulaşabilirsi-
niz. 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 Refri-
geration 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 ilgilendi-
ren 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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Katalizörlerle İlgili Yeni Araştırmalar Hidrojen Üretimini Artırabilir

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Hidrojen elde etmek için 
suyu ayrıştırmak
Katalizörler, moleküllerin 
tüketilmeden reaksiyona gir-
mesine yardımcı olur, böylece 
tekrar tekrar kullanılabilir. 
Birçok yeşil enerji cihazının 
omurgasını oluşturur.
Bu özel katalizör, lantan nikel 
oksit veya LNO, elektrikle 
çalışan bir reaksiyonda suyu 
hidrojen ve oksijene ayrış-
tırmak için kullanılır. Güneş 
ışığından ve diğer kaynaklar-
dan yenilenebilir enerjiyi enerji 

açısından zengin ve taşınması kolay sıvı 
formda depolamak için muazzam bir 
potansiyele sahip olan hidrojen yakıtı 
üretmenin ilk adımıdır. Aslında, birkaç 
üretici halihazırda hidrojen yakıt hücre-
leri ile çalışan elektrikli arabalar üretti.
Ancak SLAC'ın SUNCAT Arayüz Bilimi 
ve Kataliz Merkezi'nde teorisyen 
olan Michal Bajdich, bu ilk adımın aynı 
zamanda en zor adım olduğunu ve 
araştırmacıların bunu daha verimli bir 
şekilde gerçekleştirecek ucuz mater-
yalleri araştırdığını söyledi.
Reaksiyonlar bir katalizör yüzeyinde 
gerçekleştiğinden, araştırmacılar bu 
yüzeyleri hassas bir şekilde tasarlamaya 
çalışıyorlar, böylece yüksek verimlilikle 
yalnızca belirli bir kimyasal reaksiyonu 
teşvik ediyorlar.

Bir seferde bir atomik katman 
inşa etmek
Bu çalışmada araştırılan LNO, perovs-
kitler olarak bilinen ve adını benzer 
bir atomik yapıya sahip doğal bir 
mineralden alan ümit verici bir katalitik 
malzeme sınıfına aittir.
Çalışmayı yürütmek için Almanya'daki 
Aachen Üniversitesi'nden Marie Curie 
Araştırmacısı olarak SLAC'a gelen Chris-
toph Baeumer, LNO'yu epitaksiyel ince 
film olarak bilinen - olağanüstü hassas 
bir düzenleme yaratacak şekilde atomik 

olarak ince katmanlar halinde büyüyen 
bir film olarak hazırladı. 
Baeumer, zamanını Kaliforniya ve 
Almanya arasında geçirerek, filmin farklı 
sıcaklıklarda iki versiyonunu yaptı - biri 
nikel açısından zengin bir yüzeye, diğeri 
de lantan açısından zengin bir yüzeye 
sahip. Daha sonra araştırma ekibi, ne 
kadar iyi performans gösterdiklerini 
karşılaştırmak için tüm versiyonları su 
ayrıştırma reaksiyonundan geçirdi.
Baeumer, "Nikel açısından zengin 
yüzeylere sahip filmlerin reaksiyonu iki 
kat daha hızlı gerçekleştirdiğini keşfet-
tikçe şaşırdık" dedi.
Nemšák, "'İyi' ve 'kötü' katalizör arasın-
daki farkın yalnızca filmlerin son atomik 
katmanında olması şaşırtıcıydı" dedi. Bu 
araştırmalar ayrıca, daha düşük sıcaklık-
larda hazırlanan nikel bakımından zengin 
yüzey tabakalarına sahip filmlerde, 
atomların üst tabakasının su ayrıştırma 
reaksiyonu sırasında bir noktada dönüş-
tüğünü ve bu yeni düzenlemenin kata-
litik aktiviteyi artırdığını ortaya koydu.
Bu arada, SUNCAT'ta doktora sonrası 
araştırmacı ve teorisyen olan Jiang Li, 
Berkeley Lab’ın Ulusal Enerji Araştır-
maları Bilimsel Hesaplama Merkezini 
(NERSC) kullanarak bu çok karmaşık 
sistem üzerinde hesaplama çalışmaları 
gerçekleştirdi. Sonuçları deneysel 
sonuçlarla aynı fikirdeydi ve katalizörün 
dönüştürülmüş yüzeye sahip versiyonu-
nun - kübik desenden altıgene - en aktif 
ve kararlı olacağını öngördü.
Bajdich, “Nikel açısından zengin yüzeyin 
dönüşümü katalizörün hazırlanma 
yöntemiyle mi yoksa su ayrıştırma 
reaksiyonunu gerçekleştirirken geçirdiği 
değişikliklerle mi tetikleniyor? Cevapla-
ması çok zor. Görünüşe göre her ikisinin 
de gerçekleşmesi gerekiyor. Bu dönü-
şümün sırlarını çözebilirsek, böylece 
onu doğru bir şekilde ayarlayabiliriz. O 
zaman da bu fenomeni gelecekte çok 
daha iyi katalizörler yapmak için kulla-
nabiliriz" dedi.

 Katalizörler, bir kimyasal reaksiyonu 
sağlamak ve hızlandırmak için kullanılan 
malzemelerdir. Bunlar, endüstride farklı 
hidrokarbonlar, amonyak, sülfürik asit 
üretmek için uzun zamandır kullanılıyor. 
Katalizör, malzemelerin iyi seçilmesi ve 
moleküler düzeyde yapının iyi kurgulan-
masıyla, dönüştürme işleminin verimlili-
ğini büyük ölçüde artırabilir. SLAC Ulusal 
Akseleratör Laboratuvarı'ndan Glennda 
Chui, sudan hidrojen üretme konu-
sundaki araştırmalarının, perovskit bir 
yapıya sahip olan katalizör lantan nikel 
oksidin (LNO) verimliliğini, yüzey ato-
mik katmanın bileşiminin değiştirilmesi 
ile nasıl iki katına çıkardığını anlatıyor. 
Daha da önemlisi, yapı, kimyasal reak-
siyon sırasında bir dönüşüme uğrar. Bu 
dönüşümü anlamak ve kontrol etmek, 
endüstriye katalizörün işleyişini hassas 
bir şekilde ayarlamak için yardımcı 
olacaktır. Chui'nin açıkladığı gibi, LNO, 
hidrojen üretimi için en verimli katalizör 
değildir. Ancak alınan dersler, diğer 
katalizörlerin verimliliğinin büyük ölçüde 
iyileştirilebileceği yolları gösterecektir.
Hidrojen yakıtı yapımında kullanılan nikel 
bazlı bir katalizör üzerinde çalışan bilim 
insanları, kimyasal özellikleri üzerinde 
tam kontrol sağlamak için her seferinde 
bir atomik katman inşa ettiler. Ancak 
tamamlanan sistem bekledikleri gibi 
davranmadı: Katalizörün bir versiyonu 
işine devam ederken, atomların en üst 
tabakası, sanki bir zemini kaplayan 
kare karolar aniden değişmiş gibi yeni 
bir model oluşturmak için altıgenler 
şeklinde yeniden düzenlendi. 
Stanford Malzeme ve Enerji Bilimleri 
Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan 
Will Chueh, "Katalizörler bir reaksiyon 
sırasında çok hızlı bir şekilde değişebilir 
ve etkin olmayan bir aşamadan aktif bir 
faza nasıl dönüştüğünü anlamak, daha 
verimli katalizörlerin tasarlanması için 
çok önemlidir" dedi. 
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Teskon Sodex Fuarı 2021
2-5 Haziran 2021

 Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
A.Ş. tarafından düzenlenecek olan 
Teskon Sodex Fuarı 2 -  5 Haziran 2021  
tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, 

Yalıtım, Pompa, Vana gibi farklı ürün 
gruplarını tek bir çatı altında 
toplayacak fuar aynı zamanda, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek 
olan 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresine de ev sahipliği yapacak.

2021 ASHRAE Sanal Kış Konferansı
9-11 Şubat 2021

 2021 ASHRAE Sanal Kış Konferansı, 
9-11 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenecek. Konferans 
katılımcıları, en iyi uzmanlarla canlı 
tartışmalara katılabilir, COVID-19 ile 
ilgili en son güncellemeleri 

öğrenebilir ve 18 ay boyunca 90'dan 
fazla teknik oturuma erişebilir.

25-27 Ocak 2021’de Chicago’daki 
McCormick Place’de yapılması 
planlanan 2021 AHR Expo iptal edildi.

Aquatherm Moscow 2021
2-5 Şubat 2021/ Rusya

 HVACR, su temini ve havuz endüstrisi 
alanında Rusya ve Doğu Avrupa’nın en 
büyük uluslararası B2B fuarı olan 
Aquatherm Moscow, bu yıl hibrit 
formatta yapılacak. 2-5 Şubat 2021’de 
Moskova Crocus Expo’da yerinde sergi, 
9-10 Şubat 2021’de yenilikçi çevrimiçi 

platformda canlı dijital gösteri olarak 
gerçekleştirilecek. 

Bu yeni hibrit format, seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle Rusya’ya 
gelemeyenler için fuarı takip etmesine 
imkân sağlayacak.



  

EKİM - ARALIK 2020      TTMD DERGİSİ 57

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

ISK-SODEX 2021 - Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı 
29 Eylül-2 Ekim / İstanbul

 Sektörün önemli fuarlarından olan 
ISK-SODEX 2021 - Uluslararası 
HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve 
Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı, 
29 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri 

arasında gerçekleşecek. 
İş bağlantıları kurma, geliştirme, 
sektördeki en son yenilik ve 
gelişmeleri yakından tanıma fırsatı 
sunan ISK-SODEX ISTANBUL Fuarı, 
TÜYAP İstanbul’da yapılacak.

Ecomondo ve Key Energy Fuarları
26-29 Ekim 2021/ İtalya

 Ecomondo ve Key Energy Fuarları, 
IEG (İtalyan Fuar Grubu) tarafından 
26-29 Ekim 2021 tarihlerinde Rimini 
Fuar Merkezi’nden "canlı"  olarak 
düzenlenecek. Rimini fuar merkezinin 
yaklaşık 130.000 metrekaresini 

kaplayacak olan fuarlarda atık 
kaynaklar, döngüsel biyoekonomi, su 
yanı sıra yenilenebilir enerji, 
depolama, enerji verimliliği konuları 
ele alınacak. 

2021 Eurovent Zirvesi
12-15 Ekim 2021 / Antalya

 Eurovent Derneği, Eurovent Certita, 
Certification, Eurovent Market, 
Intelligence, COPILOT, PRODBIM ve 
ISKID tarafından 12-15 Ekim 2021 
tarihleri arasında Antalya'da 
düzenlenecek. Eurovent Summit, 

EMEA bölgesi ve ötesinden gelen 
500'den fazla kilit karar vericiyi 
birleştiren Avrupa'nın İç Mekan İklimi 
(HVAC), Proses Soğutma ve Gıda Soğuk 
Zincir Teknolojileri için büyük buluşma 
olacağı ön görülüyor.
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MAKALE

sistemlerin kararlı çalışmasına imkan sağlamaktadır. Bu 
çalışmada USGBC ve ÇEDBİK Sertifikasyon Sistemleri’nde 
bina mekanik ve ilgili elektrik ile otomasyon sistemlerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi adına yapılan en 
önemli işlem olan commissioning (işletmeye alma) başlığı 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Commissioning, Işletmeye Alma, Sür-
dürülebilirlik, Yeşil bina, ÇEDBİK, USGBC, BEST, LEED.

Comissioning On Turkish And American Green Buil-
ding Certification Systems

Abstract

Humanity had to take precautions due to achieving indust-
rial revolution, melting glaciers, and increase in global war-
ming. The process that started with the Montreal Protocol 
in the 1980’s, the Kyoto Protocol in the 2000’s and then 
the Paris Agreement started to take measures for global 
warming with the participation of developed countries 
all over the world. In this context, building certification 
systems have been developed for the development of 
an energy efficient and qualified building concept with 
a holistic approach to reducing energy consumption or 

Özet

Sanayi devrimlerinin gerçekleşmesi, dünyada buzulların eri-
mesi, küresel ısınmanın artması ile birlikte artık insanoğlu 
bazı önlemler almak durumunda kalmıştır. 1980’li yıllarda 
Montreal Protokolü ile başlayan süreç, 2000’li yıllarda Kyoto 
Protokolü ve ardından Paris Anlaşması ile küresel ısınmaya 
yönelik tüm dünya çapında gelişmiş ülkelerin katılımıyla 
önlemler alınmasına başlanılmıştır. Bu kapsamda enerji 
tüketimini azaltan veya tasarruf elde edilmesinin bütüncül 
bir yaklaşımı ile enerji verimli ve kaliteli bina anlayışının 
geliştirilmesi için bina sertifikasyon sistemleri geliştirilmiş 
olup Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED 
sertifikasyon sistemleri tüm dünyada kabul görerek 
çeşitli bina tiplerine göre sürdürülebilir bina olduğuna 
dair sertifikalandırılması yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından bu 
çerçevede çalışmalar yürütülmektedir. Binaların mekanik, 
elektrik ve otomasyon sistemlerinin projenin başlangıcında 
ön tasarım aşamasından başlayarak tasarım ve imalat saf-
halarında cihazların belirlenmesi, seçilmesi, sahaya gelişi 
ve ön-fonksiyon kontrollerinin yapılması ile işverene tes-
limatına kadarki tüm süreci kapsamasına commissioning 
işlemi denir ve bu işlem yeşil binalarda binanın kalbi olan 
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Yeşil bina değerlendirme sistemi, birçok farklı perspektiften 
binayı ele almaktadır. Bir binanın özellikleri; tasarımı ve yapısı 
ile özelliklerini belirleyen tanınmış performans ölçümleri 
kriter olarak ele alınmaktadır. Kalite düzeyi yüksek ve etkin 
disiplinlerin bir sistematiğe oturtulmuş bütünleşik olarak 
değerlendirilebilecek konular, enerjiden ekolojiye kadar 
geniş ve çeşitli kriterlere göre temsil edilmektedir. Bu kate-
goriler; bina yönetimi, iç mekan sağlığı, enerji, su, ulaşım, 
malzemeler, atık, arazi kullanımı ve ekoloji ile çevre kirliliği 
olarak değerlendirilmektedir [3].

Şekil 1. İlk sertifikasyon sistemi Breeam’de sürdürülebilirlik 
kriterlerinin dağılımı [4]

Sürdürülebilirlik kriterleri başlıkları incelendiğinde bina 
mekanik sistemleri ile ilişkili birkaç başlık özellikle hem enerji 
tüketimi ile CO2 emisyonu açısından hem de insan konfor ve 
sağlığına yönelik ön plana çıkmaktadır. Kontrollü, dengeli ve 
fonksiyonel anlamda işlevini yerine getiren mekanik sistem-
ler, bir binanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 
Mekanik sistemler, bir binanın kalbi ve atardamarları gibidir. 
Sistemlerin verimli çalışmasını sağlamanın en önemli işlem 
adımlarından biri commissioning (işletmeye alma) prosesidir. 
Commissioning ile doğrudan veya dolaylı olarak; binanın 
enerji ve su tüketimlerinin düşmesine, iç mekan hava kalite-
sinin yükselmesine, bina yönetiminin daha rahat koşullarda 
yönetimi sağlamasına imkan sağlayabilmektedir. 

Bu çalışmada, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin commis-
sioning bakış açısı değerlendirilecektir. Uzun yıllardır Federal 
Amerikan Projeleri’nin ihalelerinde yer verilen Commissio-
ning (Cx) iş kalemi, son yıllarda Türkiye'deki projelerde de 
yaygınlaşmıştır. Özellikle USGBC (United States of Green 
Building Council) isimli Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tara-
fından geliştirilmiş LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) Sertifikasyonu’nda Commissioning zorunlu 
bir kriterdir. Türkiye’de ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği) tarafından geliştirilen BEST (Binalarda Ekolojik ve 
Sürdürülebilir Tasarım) Sertifikasyon Sistemi’nde de Commis-
sioning tanımı yer almaktadır. 20 yıla yakın süreçtir kendini 
birkaç versiyon değişikliği ile yenileyen LEED Sertifikası ile 
henüz yeni düzenlenmiş ve ikinci versiyon olarak yayınlanmış 
henüz sadece konut tiplerinde sistematiği geliştirilmiş BEST 

achieving savings, and LEED certification systems develo-
ped by United States Green Building Council (USGBC) are 
accepted all over the world and certification of sustainable 
building is made according to building types. In addition, 
the Turkish Green Building Council in Turkey (CEDBIK) are 
carried out by this framework. The mechanical, electrical 
and automation systems of the buildings, starting from 
the early design stage at the beginning of the project, to 
the design and manufacturing stages, the selection of the 
devices, their arrival to the field, the pre-function controls 
and the delivery to the employer is called the commissi-
oning process, and this process is the determination of 
the systems that are the heart of the building in green 
buildings. In this study, commissioning, which is the most 
important operation performed in order to ensure the 
sustainability of building mechanics and related electrical 
and automation systems in USGBC and CEDBIK certification 
systems, was examined.

Keywords:  Commissioning, Sustainability, Green Building, 
CEDBIK, USGBC, BEST, LEED.

Giriş

Dünyada karbon emisyonları ve buna bağlı çevre kirliliği 
arttıkça ilgili tüm sektörlerin temel hedefi insanların sağlıklı 
ortamlarda yaşamını sürdürmesini sağlamak ve çevre 
kalitesini yükseltmek olmuştur. Bu hedef kapsamında 
sektörler, geliştirilen bazı sistemlerle ürünlerinin çevresel 
performansını denetlemeye, değerlendirmeye ve belge-
lendirmeye başlamıştır. İnşaat sektörü, dünyada tüketilen 
enerjinin %50'sinden, tüketilen suyun %42'sinden, sera 
gazlarının %50'sinden, içme suyundaki kirliliğin %40'ından, 
hava kirliliğinin %24'ünden ve CFC ve HCFC emisyonlarının 
%50'sinden sorumludur. Bu bağlamda yaklaşık olarak son 
çeyrek yüzyıldan beri inşaat sektöründe yeşil bina kavramı 
gündeme gelmiştir [1].

1990 yılında geliştirilen BREEAM (Building Research Estab-
lishment Environmental Assessment Method), ilk yeşil 
bina değerlendirme sistemidir. İlk olarak 1998 yılında pilot 
uygulama ile kullanılan BREEAM ve LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) artık dünya çapında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, İngiltere merkezli 
BREEAM ve ABD merkezli LEED sistemlerinin farklı ülkelerde 
uygulanması bazı zorlukları ve sorunları beraberinde getirdi. 
Birçok ülkenin yerel standartlarına, iklim koşullarına, hayati 
faaliyetleri gibi şartlara uyum sağlaması zaman almıştır. Bu 
kapsamda birçok ülke de kendi yeşil bina değerlendirme 
sistemini geliştirmiştir. Diğer birçok ülke gibi Türkiye'de de 
mevcut sistemlere dayalı olarak yeşil bina değerlendirmesi 
için ulusal bir sistem oluşturulması için çalışmalara başlan-
mıştır. Bu çalışmalardan biri Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 
(ÇEDBİK) tarafından yürütülmektedir [2].
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Sertifikası’ndaki Commissioning başlıkları karşılıklı olarak 
incelenecektir.

Leed ve Best Sertifikaları’na Bakış

LEED Sertifikası’nda mevcut binalar, ticari iç mekanlar, okullar 
ve evler, inşaat halindeki yeni binalar ve büyük yenileme 
geçiren yenilenmiş binalar dahil olmak üzere çeşitli bina 
tipleri için yeşil bina sertifikasyonu yapılabilmektedir. 

Şekil 2. LEED Sertifika Seviyeleri

LEED Derecelendirme Sistemi’nde 4 tipte sertifika seviyesi 
mevcuttur: Proje özelliklerine göre başvuruların sonuçları en 
üst derece olan Platin seviyesinden başlayarak sırasıyla Altın, 
Gümüş ve Yalın Sertifikalandırma şeklinde değerlendirilip 
sonuçlanmaktadır.

Şekil 3. LEED Kredi Başlıkları

Bir projenin değerlendirilmesi için çeşitli kategorilerde pro-
jenin safhaları ve disiplinleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda 8 
ana başlık, toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilmek-
tedir. 

Pek çok ülke gibi Türkiye’de sürdürülebilirlik temalı yeşil 
bina konseptine uygun şekilde kendi sistemini oluşturmaya 
çalışmaktadır. Ülkemizde henüz yasal olarak geçerli olma-
makla birlikte farklı alanlardan kişilerin katılımıyla ortaklaşa 
oluşturulmuş bir sistem ortaya konulmuştur. Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), sürdürülebilir ilkeler ışığında 
yapı sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2007 
yılında kurulmuştur [4].

Şekil 4. BEST Sertifikası seviyeleri

ÇEDBİK tarafından hazırlanan BEST Sertifikası’nda ise; 9 ana 
başlık, toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 

Commissioning Prosesi’nin Leed ve Best 
Sertifikalarındaki Yeri

Bir LEED projesinin başarı ile tamamlanabilmesi ve sertifika 
almaya hak kazanabilmesi için Temel Commissioning ve 
Doğrulama ön koşulunun yerine getirilmesi ve bina projesinin 
LEED Sertifikasyonuna doğru ilerledikçe Geliştirilmiş Devreye 
Alma kredisinin nasıl alınacağı ile doğrudan ilgilidir [5].

LEED Sertifikasyon sistemi, Avrupa ve İngiliz Standartlarını, 
özellikle Amerikan Standartlarını ve bağımsız kuruluşlar 
tarafından belirlenen yüksek kaliteli yönergeleri takip eder. 
Bu standartların her geliştirilen sürümle güncellenmesini 
sağlar. LEED versiyonu olarak güncel proje kayıtları Versiyon 
4.0 ve 4.1 ile yapılmaktadır.

Tablo 1. LEED Kredi Başlıklarının Puan Dağılımı

LEED-Kredi Başlığı Puan Dağılımı

Bütünleşik Süreç Yönetimi 1 

Yer Seçimi ve Ulaşım 16 

Sürdürülebilir Araziler 10 

Su Verimliliği 11 

Enerji ve Atmosfer 33 

Malzemeler ve Kaynaklar 13 

İç Mekan Kalitesi 16 

İnovasyon ve Bölgesel Öncelik 10 

Toplam Puan 110 
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Commissioning başlığı LEED Sertifika Sistemi’nde Enerji ve 
Atmosfer başlığında yer almaktadır. Aslında birçok başlıkta 
çeşitli krediler üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisi olma-
sına rağmen LEED Derecelendirme Sisteminde doğrudan iki 
başlıkta etkisini göstermektedir. Yalnızca bu anlamda Com-
missioning, mekanik sistemler için değerlendirilmektedir; 
çünkü mekanik sistemlerle ilişkili olduğu elektrik sistemleri 
ve otomasyon sistemi ile daha dar bir çerçeve içine alınmıştır.

BEST sertifika sisteminde binanın temel enerji sistemleri 
olan “Bina Enerji Sistemlerinin Kontrol-Devreye Alma-Kabul 
Süreci”; bina sahibinin belirttiği ihtiyaçlar, proje tasarım 
kriterleri ve teknik şartnamelere uygun olarak optimum 
verimlilik performansı sağlamak için imal edildiğinin ve 
işletildiğinin doğrulanması amaçlanmaktadır [6].

Commissioning Uzmanı (Otorite) ve İşlem 
Basamakları

Bir diğer önemli husus bu işlemlerin kimin tarafından 
sürdürüleceği üzerinedir. Commissioning Uzmanı olarak bir 
projede tek yetkili ve otorite olabilmek için aşağıdaki kıstaslar 
LEED ve BEST Sertifikaları’nda esas alınmaktadır.

Tablo 2. BEST Kredi Başlıklarının Puan Dağılımı

BEST Kredi Başlığı Puan Dağılımı

Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi 9

Arazi Kullanımı 13

Su Kullanımı 12

Enerji Kullanımı 26

Sağlık ve Konfor 14

Malzeme ve Kaynak Kullanımı 14

Konutta Yaşam 14

İşletme ve Bakım 6

Yenilikçilik 2

Toplam Puan 110

Tablo 3. LEED Sertifikası’nda Commissioning

Ön Koşul- Temel Commissioning ve Doğrulama
 Zorunlu

EAp1: Temel Commissioning ve Doğrulama

Genişletilmiş Commissioning Kredisi
6 Puan

EAc1: Genişletilmiş Commissioning Toplam Puan 

Alternatif-1: Genişletilmiş Sistem Commissioning 4 Puan

Seçenek-1: Genişletilmiş Commissioning 3 Puan

Seçenek-2: Genişletilmiş ve İzleme 
Temelli Commissioning 1 Puan

Alternatif-2: Cephe Commissioning 2 Puan

Şekil 5. LEED Sertifikası’nda Enerji ve Atmosfer Başlığı’nın Dağılımı

Tablo 4. BEST Sertifikası için Commissioning Puan Dağılımı

Bina Enerji Sistemlerinin Kontrol - İşletmeye 
Alma – Kabul (Kik) Süreci Zorunlu

Bina Sistem Kullanım Kılavuzları 1 Puan

Tablo 5. Kim Commissioning Uzmanı olabilir?

Kim Commissioning Otoritesi olabilir?
LEED BEST

Temel Genişletilmiş Zorunlu

Mimari veya mühendislik 
firması çalışanı

Dizayn ekibi 1.860 m² altı ise olabilir Hayır <5000 m²

Dizayn ekibi harici Evet Hayır Benzer

Mimari veya mühendislik 
firması alt-yüklenicisi

Dizayn ekibi 1.860 m² altı ise olabilir Hayır <5000 m²

Dizayn ekibi harici Evet Evet Tanımlanmamış

Ana-yüklenici veya proje yöneti-
minin çalışanı veya alt-yüklenicisi

İnşai ekip 1.860 m² altı ise olabilir Hayır <5000 m²

İnşai ekip harici Evet Hayır Benzer

İşveren veya işverenle sözleşme imzalamış bağımsız kuruluş Evet Evet Proje Yönetimi olarak 
tanımlanmış

Yenilenebilir 
Enerji Üretimi

%9

Talep Dengeleme
%6

İleri Seviye 
Enerji Ölçümü

%3

İleri Seviye 
Soğutucu Akışkan 

Yönetimi
%3

Yeşil Güç ve Karbon
Sıfırlama

%6

Genleştirilmiş
Commissioning

%18

Enerji 
Performansının 
Optimizasyonu

%35



TTMD DERGİSİ      EKİM - ARALIK 202062

MAKALE

önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Şimdiye kadar birçok 
defa güncelleme geçirmiştir, gelişen teknoloji ile birlikte 
sertifika sistematiğinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. BEST 
Sertifikasyon sistemi ise yeni bir sistemdir. Bu aşamada 
konutlara yönelik ilk sertifikayon sistemi ortaya konulmuştur. 
Commissioning -işletmeye alma- açısından değerlendirildi-
ğinde LEED, işlemlere daha sistematik yaklaşmaktadır. BEST 
ise; konuyu daha çok kalite odaklı proje yönetimi şeklinde 
tanımlamıştır. Aslında, proje yönetimi ile commissioning 

Tablo 6. Commissioning Prosedür Basamakları

Prosedür
LEED BEST

Temel Genişletilmiş Zorunluluk

Deneyim Benzer görevli en az iki proje deneyimi Tanımlanmamış

Raporlama Raporlama direkt İşveren-Proje Sahibi’ne yapılacaktır Tanımlanmamış

Referans Standart ASHRAE

ASHRAE

IES

CIBSE

EN

Commissioning Prosesi

İşveren İhtiyaçları geliştirilmelidir (BOD) Benzer

Temel Dizayn Esasları geliştirilmelidir (OPR) Benzer

OPR, BOD ve Dizayn Projelerinin değerlendirilmesi Benzer

Commissioning Plan ortaya konulması Tanımlanmamış

İnşaat dökümanlarında Commissioning gereksinimlerinin tanımlanması Tanımlanmamış

İnşaat kontrol listelerinin geliştirilmesi

TAD olarak tanımlanmışSistem test prosedürlerinin geliştirilmesi

Sistem testlerinin takibi

Sorun listelerinin takibi Benzer

Final Commissioning Raporu Tanımlanmamış

Tüm bulgu ve önerilerin belgelenmesi ve süreç boyunca doğrudan proje sahibine bildirilmesi Tanımlanmamış

Tablo 7. Genişletilmiş Commissioning Başlığı’nın Farkları

Aşamalar

Bina bakım&işletme eğitimleri

Mevsimsel test performansları

Bina 10 aylık kullanımının gözden geçirilmesi

Devam eden Commissioning sürecinin planlanması

İzleme tabanlı ve/veya Cephe/Kabuk Commissioning gereksinimleri

Mekanik otomasyon Commissioning süreci

TAD Doğrulaması

Bakım&İşletme kılavuzları

Örneğin, LEED için Genişletilmiş Commissioning başlığında 
6 puan düzeyinde önemli bir puanlamaya sahip bölümlerde; 
sistemlerin otomasyon, eğitim ve O&M kılavuzları ile ilişkisi 
ön plana çıkmaktadır.

SONUÇ

LEED Sertifikasyon sistemi uzun yıllardır işleyen bir sistemdir. 
Çeşitli bina tiplerinin ve kompleks yapıların işlevselliği göz 
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prosesleri aynı fonksiyonu yerine getirmese de ikisi birlikte 
olduğunda herhangi bir projeye oldukça ciddi katma değer 
katacakları kuşkusuzdur.

LEED Sertifikası’nda 6 puana kadar genişleyebilen Commis-
sioning başlığı, BEST üzerinde bina kullanıcıları için işletme 
kılavuzları ile 1 puan katkıda bulunabilmektedir. Yeni bir 
sistem olan BEST Sertifikası’nda yaklaşım daha çok proje 
yönetimi gibi görünmektedir; kontrol süreçleri ve spesifi-
kasyon yaklaşımları bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca pek 
çok standarda atıfta bulunulmuş ve kesin sınırlardan bah-
sedilmemiştir. İki sertifika sisteminin en belirgin özellikleri; 
LEED'de commissioning (işletmeye alma) bakış açısı hakim 
iken, BEST sertifikası değerlendirildiğinde daha çok kalite ve 
proje yönetimi esaslıdır.
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dential buildings. In recent years, bulky cast iron radiators 
are replaced with compact and light panel radiators.

There are many factors affecting the performance of radi-
ators such as surface area, water temperature, position in 
the room, distance from the wall and the floor. Best way to 
assess and compare multiple cases of radiator installation 
is to use a CFD model.

A numerical model of a room with a window and a radiator 
was developed using ANSYS FLUENT version 2019 R3. 
The radiator and room walls were assumed as constant 
temperature surfaces. Heat transfer was assumed to be by 
natural convection from the radiator only. Three separate 
cases were modeled and compared with literature.

Keywords

Natural Convection, CFD, residential heating.

Giriş

Çalışmanın amacı, panel radyatörle ısınan bir odada ısı 
geçişinin HAD yöntemleriyle modellenmesidir. Hedef, oda-
nın verimli ısınması için radyatörleri uygun pozisyonlara 
yerleştirmek ve doğru radyatör sıcaklığını belirlemektir.

Modelleme yazılımı olarak ANSYS FLUENT yazılımının 2019 
R3 sürümü seçilmiştir. Bu yazılım paketi tam Navier Stokes 

Özet

Radyatörler konut binalarında en yaygın ısıtma cihazlarıdır. 
Son yıllarda hacimli demir döküm radyatörleri yerini küçük 
ve hafif panel radyatörlere bırakmıştır.

Radyatör performansını etkileyen birçok faktörden bazıları 
yüzey alanı, su sıcaklığı, odadaki konumu, duvar ve yerden 
uzaklığıdır. Birden fazla radyatör yerleşimi durumunun kar-
şılaştırma ve değerlendirmesi için en uygun yol bir hesap-
lamalı akışkanlar dinamiği (HAD) modeli kullanmaktır.

Bir pencere ve bir radyatör içeren bir odanın sayısal modeli, 
ANSYS FLUENT yazılımının 2019 R3 sürümüyle oluşturul-
muştur. Radyatör ve oda duvarları sabit sıcaklıklı yüzeyler 
olarak ve ısı geçişinin sadece radyatörden doğal taşınım 
ile olduğu varsayılmıştır. Üç farklı durum modellenmiş ve 
literatürle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Doğal taşınım, HAD, konut ısıtma 

CFD Simulation of Room Heating By a Panel  
Radiator

Abstract

Radiators are the most common heating devices in resi-
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radyatörde 2 cm ve en uzak noktada 4 cm’dir.

Sınır koşulları tüm sınırlarda kaymaz duvar olarak, sadece 
sıcaklıklarda farklıdır. İç duvarlar ve pencere haricindeki dış 
duvarın sıcaklıkları 20°C, pencere sıcaklığı 0°C ve radyatö-
rün 6 yüzeyinin hepsi 50°C olarak atanmıştır.

Sonuçlar

Radyatör konumları farklı olan üç durum incelenmiştir.

Durum 1: Radyatör dış duvara 10 cm mesafede,
Durum 2: Radyatör dış duvara 20 cm mesafede,
Durum 3: Radyatör dış duvarın karşısındaki duvara 10 cm 
mesafede.

Sıcaklık kontürleri ve akım çizgisi grafikleri aşağıda göste-
rilmiştir.

Durum 1: 

ve enerji denklemlerini, birçok popüler türbülans modeli 
kullanarak çözebilmektedir [1]. Ayrıklaştırma algoritması 
SIMPLEC hakkında ayrıntılı bilgi [2]’de verilmiştir.

Bu çalışmada doğal taşınım modellemesi için FLUENT 
yazılımında yerçekimi etkileri dikkate alınmış ve hava için 
sabit yoğunluk yerine ideal gaz modeli seçilmiştir.

Bu konu hakkında literatürde bazı makaleler mevcuttur. 
Jahanbin ve Zanchini [3], 4 x 4 x 3 m3 boyutunda, bir 
pencere ve bir radyatör bulunan bir odanın modelini 
FLUENT’de oluşturarak, radyatörün duvara mesafesinin 
ve radyatör üzerindeki sıcaklık dağılımının etkilerini 
incelemişlerdir. Doğal taşınım yanında ışıma ile ısı geçişini 
de modele dâhil etmişlerdir. Teodosiu v.d. [4] dahili bir 
ısı kaynağı içeren bir oyuğun FLUENT’de HAD modelini 
oluşturmuşlar ve sonuçlarını Inard [5] tarafından yapılan 
4 x 4 x 2.8 m3 boyutlarında klimalı bir odanın deneysel 
sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır. Sevilgen ve Kılıç [6], sıcak-
lık dağılımının termal konfora etkisini modelde yer alan bir 
manken aracılığıyla araştırmışlardır.

Bu çalışmada 4 x 4 x 3 m3 boyutunda bir odanın içine, 
yerden 1 m yüksekte, 1,2 m genişliğinde ve 0,6 m yük-
sekliğinde olan bir pencerenin altına, 0,2 m kalınlığında, 
0,6 m yüksekliğinde ve 1 m genişliğinde bir radyatör 
yerleştirilmiştir. Bu geometri pencere yüksekliği dışında 
Kaynak [3] ile neredeyse aynıdır. İncelenen 3 durumda 
radyatörün pencereli duvara mesafesi sırayla 0,1 m, 0,2 m 
ve 3,7 m olarak değiştirilmiştir. Üçüncü durum radyatörü 
pencere karşısındaki duvara 0,1 mesafeyle yerleştirmeye 
denk gelmektedir.

Yöntemler

Benzetim çalışmalarında ANSYS FLUENT programının 
aşağıda verilen seçenekleri devreye alınmıştır:

Enerji denklemi açık;
Yoğunluk bazlı model seçili;
Dolaylı (Implicit) Roe-FDS şeması seçili
3. derece MUSCL, 2. derece türbülans değişkenleri için
Türbülans modeli RNG k-epsilon, ileri duvar düzeltmeleri 
seçili
Yerçekimi etkisi devrede
Hava bir ideal gaz olarak tanımlı (sabit yoğunluk değil)

Yukarıdaki seçimler doğal taşınım hesaplamaları için öneri-
len yöntemlerdir. Kullanılan türbülans modeli kaynak [3]’de 
önerilmektedir.

Çözüm ağı FLUENT’in mekanik uygulaması altında cutcell 
assembly yöntemi ile oluşturulmuştur; 781900 eleman  
ve 813093 düğüm içerir. Düğümler arası mesafe  

Şekil 1. Durum 1’de kullanılan ağ (iyi görülmesi için kesit 
alınmıştır).

Şekil 2. Durum 1 için sıcaklık kontürleri

Şekil 3. Durum 1 için akım çizgileri
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Değerlendirme

Duvar ve pencere sıcaklıkları sabit olan bir odada üç 
durumda radyatörle ısıtma benzetimi gerçekleştirilmiştir. 
Durumlar arasında radyatör konumu değiştirilmiştir.
Durum 1 ve Durum 2 arasında belirgin bir fark görülme-
mektedir, ancak Durum 1’de radyatör pencereye daha 
yakın olduğundan pencere önündeki soğuk havayı daha 
iyi ısıtmaktadır. Radyatörün odanın pencereden en uzak 
olan karşı duvara taşındığı Durum 3’te en iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. Durum 3’te odanın radyatör tarafında daha fazla, 
pencere tarafında az ısınması beklenir. Bu davranışın görü-
lememesinin nedeni, pencereli duvara da 20°C sabit sıcaklık 
atanmasıdır. Gelecek çalışmalarda bu duvar (ve hatta tüm 
duvarlar) taşınımla ısı geçişi sınır koşuluna çevrilecektir.
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Tablo 1. Radyatör ve pencereden ısı akısı

Radyatörden 
ısı akısı (W)

Pencereden 
ısı akısı (W)

Toplam ısı 
akısı  (W)

Durum 1
Durum 2
Durum 3

186.3
186.5
186.6

–44.8
–45.8
–35.8

141.5
140.8
150.8

Şekil 4. Durum 2 için sıcaklık kontürleri

Şekil 5. Durum 2 için akım çizgileri

Durum 2: 

Case 3: 

Her üç durumdaki ısı akıları aşağıda verilmiştir. Beklendiği 
gibi, Durum 3’de ısıtıcı pencereden uzak olduğu için ısı 
geçişi en fazladır.

Şekil 6. Durum 3 için sıcaklık kontürleri

Şekil 7. Durum 3 için akım çizgileri
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Su Kolektöründe Hidrodinamik 
ve Termodinamik Parametrelerin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Melih Meriç
melihmeric@widesignoffice.com

output speed. An open source HAD software will be used in the 
study. The numerical study was carried out with the acceptance 
of 3-dimensional, time-dependent, turbulent flow and constant 
thermophysical properties. In order to shorten the solution time, 
the model was considered symmetrically and the number of 
solution elements was reduced by half.
As a result of five operating conditions selected for the collector, 
a solution was made and no significant difference occurred in the 
collector outlet temperatures for each condition. For the mentio-
ned inlet conditions, the total pressure loss values   in the collector 
were obtained as 48.97 Pa, 76.514 Pa, 110.178 Pa, 149.967 Pa, 
195.87 Pa, respectively.

Keywords: CFD, Water Distributor, Water Collector, Pressure 
Loss, Pressure Drop, HVAC, Heating-Cooling Systems

Giriş

Bu çalışmada, kazan sonrası farklı ısıtma bölgeleri için sıcak 
suyun paylaşılmasına imkan veren kolektör sistemleri incelenmiş-
tir. İncelenen kolektör, dört ısıtma bölgesine hizmet eder. Kolektör, 
beş farklı ısıl kapasite için test edilmiştir. Bunlar sırasıyla 40 kW, 
50 kW, 60, kW, 70 kW ve 80 kW olmak üzere toplam kazan ısıtma 
gücü olarak kabul edilir. Bununla birlikte, toplam kazan gücü eşit 
olarak dört ısıtma devresine hizmet eder. Bu vesileyle, örneğin, 
40 kW kazan gücü dört adet 10 kW ısıl güce gereksinim duyulan 
ısıtma bölgesine iletilir .

Özet

Bu çalışmada, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kullanılan kolektör-
lerin farklı bağlantı sayıları için basınç kaybı değerleri elde edil-
miştir. Seçilen kolektör tipi beş girişli olup, hesaplamalar beş farklı 
toplam ısı kapasitesi ve giriş/çıkış hızı ile yapılmıştır. Çalışmada 
açık kaynaklı bir HAD yazılımı kullanılacaktır. Sayısal çalışma, üç 
boyutlu, zamana bağlı, türbülanslı akış ve sabit termofiziksel özel-
liklerin kabulü ile gerçekleştirilmiştir. Çözüm süresini kısaltmak 
için model simetrik olarak düşünülmüş ve çözüm elemanı sayısı 
yarıya indirilmiştir.
Kolektör için seçilen beş çalışma koşulu sonucunda bir çözüm 
yapılmış ve her koşul için kolektör çıkış sıcaklıklarında önemli bir 
fark oluşmamıştır. Bahsedilen giriş koşulları için kolektördeki top-
lam basınç kaybı değerleri sırasıyla 48,97 Pa, 76,514 Pa, 110,178 
Pa, 149,967 Pa, 195,87 Pa olarak elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: HAD, Su Dağıtıcısı, Su Kolektörü, Basınç 
Kaybı, Basınç Düşüşü, HVAC, Isıtma-Soğutma Sistemleri 

A Study On The Determınatıon Of Hydrodynamıc 
And Thermodynamıc Parameters In A Water Collec-
tor

In this study, pressure loss values   were obtained for different con-
nection numbers of collectors used in hot water heating systems. 
The collector type selected has five inputs, and calculations have 
been made with five different total heat capacity and input/
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miştir. Kolektör giriş ve çıkışındaki hızlar denklem 2'den ve kütle 
debileri denklem 1'den bulunmuştur. Hesaplanan bu veriler tablo 
2'de gösterilmektedir.

Türk standardı TS 2164'e göre ısıtma tesisatında tavsiye edilen hız 
değerleri tablo 3'te gösterilmektedir.
 
Analizde kullanılacak suyun sıcaklık ve termofiziksel değerleri 
tablo 4'te gösterilmektedir. Denklem 1 ile kütle debisi bulunurken, 
ısıtma sistemi su rejimi 80-60 °C olarak alınmıştır.
 
Yöntem
 
Çözüm Ağı Oluşturma
 
Problemin için çözüm ağı üretimi düşünüldüğünde, çözüm 
elemanı sayısının minimum tutulması ve kalitesinin maksimize 
edilmesi, en doğru ve en maliyet etkin sonucu elde etmek için 
anahtar parametreler olarak düşünülebilir.
 
Bu nedenle modelin duvardan uzak, iç kısmında geometrinin 
eğriliği nedeniyle klasik dört yüzlü (tetrahedral) çözüm elemanı 
tercih edilmiştir.
 

Bu bağlamda çözüm için her bir ısıl güç değerine karşılık gelen 
ısıtma hatlarının hacimsel debi, kütlesel debi ve hız değerleri 
sırasıyla 1, 2 ve 3 denklemleri ile hesaplanmıştır.
 
                 (1)

 

        (2)
 
Burada, , kütle  debisi olup birimi kg/s, ısıl güç birimi, Q, olup 
birimi kW, özgül ısı biri mi, C, olup birimi kJ/ kg°C, hacimsel debi, 
, olup birimi m3/s, hız, U, olup birimi m/s ve boru çapı, d, ile ifade 
edilip birimi m. olmaktadır.               
 
Tablo 1 incelenen kolektör konfigürasyonlarını göstermekte-
dir. Burada giriş-çıkış boru çapları, kolektör çapı, giriş ve çıkış ısıl 
güçleri ve çıkış numarası verilmektedir.

Tablo 1'de verilen kolektör nominal çapları aşağıda verilen 3 
numaralı denklem ile hesaplanmıştır.

(3)

Eşitlik 3 [1] 'deki kolektör çapı en yakın nominal çap olarak seçil-

Tablo 1. Kollektör konfigürasyonu.

Tasarım Numarası Giriş Isıl Gücü (kW) Çıkış Isıl Gücü (kW)   Giriş Nominal Çapı     Çıkış Nominal Çapı Kollektör 
Anma Çapı Çıkış Sayısı

1 40         10.0 DN32 DN25
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65

4

2 50         12.5 DN32 DN25 4

3 60         15.0 DN32 DN25 4

4 70         17.5 DN32 DN25 4

5 80         20.0 DN32 DN25 4

Tablo 2. Kollektör için hız ve kütle akış değerleri.

Tasarım Numarası Giriş İç Çapı (m) Çıkış İç Çapı (m)   Giriş Hızı (m/s) Çıkış Hızı (m/s) Giriş Kütle 
Akışı (kg/s)

Çıkış Kütle 
Debisi (kg/s)

1
2
3
4
5

0.0352
0.0352
0.0352
0.0352
0.0352

0.0269
0.0269
0.0269
0.0269
0.0269

0.501
0.626
0.751
0.876
1.002

0.214
0.268
0.322
0.375
0.429

0.477
0.596
0.715
0.834
0.953

0.119
0.149
0.179
0.209
0.238

Tablo 3. Isıtma tesisatında önerilen hız değerleri.[1]

Uygulama Adı U (m/s)

Konut; branşman, kolon, radyatör. 0.5 - 0.7

Konut ana dağıtım (kazan ve kolon arasında). 0.8 - 1.5

Bölgesel ısıtma dağıtım hattı. 2.0 - 3.0

Bina içinde: endüstriyel bina. 1.0 - 2.0

Bina dışında: endüstriyel bina. 2.0 - 3.0

Tablo 4. Su sıcaklığı ve termofiziksel özellikleri.

Akışkan Sıcaklığı Yoğunluk Özısı Dinamik Viskozite Isı İletimi

80 ° C 977.78 kg/m3  4.1963 kJ/kg °C 0.0003544 Pa.s 0.670 W/Km
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Tablo 5. Çözüm ağı özellikleri.

Çözüm Ağı Tipi Hücre sayımı Düğüm 
Sayısı

Sınır Katmanı 
Sayısı

y+ 
Değeri

Tetrahedral + 
Sınır Katmanı 496498 163773 5 <6

Tablo 6. Çözüm ağı kalitesi.

Kalite Ölçütleri Minimum Ortalama Maksimum

Eleman Kalitesi 
(Element Quality)
En-Boy Oranı (Aspect Ratio)
Çarpıklığı (Skewness)
Diklik (Orthogonality)

0.1011
1.1734

1.0183e-003
0,38039

0.63725
3.3715

0.61961
0.79958

0.99943
18.348

0.19921
0.99146
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Boru cidarındaki sınır şartlarını doğru bir şekilde karşılamak için 
cidarda sınır tabakası çözümüne uygun tipte ağ elemanları kulla-
nılmıştır. Burada önemli olan türbülanslı sınır tabakayı en doğru 
şekilde temsil etmek, çözmek ve duvardaki etkileri iç akış alanına 
doğru bir şekilde aktarmaktır.
 
Sonuç olarak çözüm ağı, belirli kalite kriterlerine uygun sınırlar 
içinde kalmış, modelin yakınsama (residual) değerinin 10-6 mer-
tebesinde olması sağlanmıştır. Ayrıca, yakınsama ve doğru çözüm 
kriteri olarak giriş ve çıkış bölümlerindeki akış hızı, sıcaklık ve kütle 
debisi değerleri alınmıştır. Bahsedilen tüm bu yaklaşım nedeniyle 
çözüm ağı bağımsızlık çalışmasına gerek duyulmamıştır.
 
Şekil 1, tüm akış hacmine ait çözüm ağını göstermektedir.

Şekil 1. Akış hacminin çözüm ağı görüntüsü.

 
Şekil 2, kolektörün simetri düzlemindeki çözüm ağını göstermek-
tedir.

Şekil 2. Simetri düzleminde çözüm ağı görüntüsü.

Şekil 3 ve 4, kolektörün kapak kısmındaki kolektör/boru kesişimin-
deki çözüm ağını gös termektedir.

Şekil 3. Kavisli bölge için 
çözüm ağı görünümü.

Şekil 4. Branşman 
bağlantı bölgesi için 
çözüm ağı görünümü.

Şekil 5 ve 6, kolektör üzerindeki giriş ve çıkış borularının çözüm 
ağını göstermektedir.
 

Şekil 5. Kolektör - Giriş borusu için çözüm ağı görünümü.

Şekil 6. Kollektör – Her bir çıkış borusu için çözüm ağı görünümü.

Tablo 5, CAD modeli ayrıklaştırmak için kullanılan çözüm ağının 
genel özelliklerini vermektedir.

Tablo 6, fiziksel modeli ayrıklaştırmak (sonlu hacimlere bölmek) 
için kullanılan çözüm ağının önemli kalite parametrelerini ve 
değerlerini göstermektedir.
 

Sayısal Çözüm

Çalışmada özellikleri belirtilen ısıtma sistemi kolektöründeki 
basınç kayıpları hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi 
ile bulunmuştur.

Bu yöntem kapsamında Kütlenin Korunumu (denklem 4), Navier-
Stokes (denklem 5) ve Enerjinin Korunumu (denklem 6) denklem-
leri her bir çözüm ağı hücresi için çözülmüştür.

          (4)

          (5)

         (6)

(7)

Reynolds sayısı denklem 7 ile hesaplanmıştır. Hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği modeli ise tablo 7'de özetlenmiştir.

Denklem 4, 5 ve 6 türbülanslı akış için çözülmüş ve türbülans 
modeli olarak k-e realizable [2] kullanılmıştır. Duvara yakın türbü-
lanslı sınır tabaka etkileri, duvardaki ısı akısı ve kayma gerilmele-
rinin doğruya en yakın hesabı için, duvara yakın bütün çözüm ağı 
yoğunlukları için çalışan bir duvar modeli ile çözüme eklenmiştir.

Model, zamana bağlı olarak çözüldüğü için URANS (Unsteady 



Tablo 7. HAD model parametreleri.

Tasarım No Akışkan Akış Akış Alanı Reynolds Sayısı Türbülan Modeli

1
2
3
4
5

Su
Su
Su
Su
Su

Sıkıştırılamaz
Sıkıştırılamaz 
Sıkıştırılamaz
Sıkıştırılamaz 
Sıkıştırılamaz

Süreksiz/Türbülanslı 
Süreksiz/Türbülansl
Süreksiz/Türbülanslı 
Süreksiz/Türbülanslı
Süreksiz/Türbülanslı

3D
3D
3D
3D
3D

48655
60795
72934
85073
97310

k-ε-realizable
k-ε-realizable
k-ε-realizable
k-ε-realizable
k-ε-realizable

Tablo 8. HAD model analiz sonuçları.

TasarımNo Toplam Basınç Düşüşü (∆P) Sıcaklık Çıkış 1 Sıcaklık Çıkış 2 Sıcaklık Çıkış 3 Sıcaklık Çıkış 4

1
2
3
4
5

48.97
76.514

110.178
149.178
195.87

345.15
345.15
345.15
345.15
345.15

345.15
345.15
345.15
345.15
345.15

345.13
345.13
345.13
345.13
345.13

345.10
345.10
345.10
345.10
345.10
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Reynolds Averaged Navier Stokes) denklemleri çözülmüştür.

URANS denklemleri çözülürken, PISO algoritması kullanılmış, 
zamansal ayrıklaştırma 1. derecede, uzaysal boyutlarda ayrık-
laştırma 2. derecede yapılmıştır. Çözüm aşamasında CFL sayısı 
dikkate alınarak zaman adımı değişken olarak alınmıştır.

Sonuçlar
 
Yapılan zamana bağlı HAD analizi sonucunda kolektör giriş ve 
çıkış sıcaklığı ile kollek tördeki toplam basınç kaybı değerleri 
tablo 8'de gösterilmiştir.
 
Tablo 8'da tüm modeller için kolektör giriş ve çıkışları için hız ve 
kütle debisi değerleri verilmiştir. Elde edilen değerler, analitik 
değerlerle aynı kabul edilecek kadar hassastır.

Tartışma
 
Çalışmada elde edilen değerler Darcy-Weisbach eşitliği ile elde 
edilen basınç kaybı değer lerinden daha yüksektir. Bu, HAD yön-
temiyle çözüm için öngörülemeyen bir sorun değil dir.
 
Çalışmada kolektör girişinde hız ve ısıl sınır tabaka profili tam 
gelişmiş olarak alınma mıştır. Akış, kolektör girişinde tam gelişmiş 
olarak alınmadığı için, giriş bölgesine ait tam gelişmemiş akımın 
etkileri de elde edilen sonuçların bir açıklaması olabilir.
 
Kollektörlerdeki basınç kaybını bulmak için giriş düzeyinde 
sayılabilecek bu çalışma Reynolds sayısına bağlı olarak genelleş-
tirilebilir ve bir korelasyon elde edilebilir. Elde edilen korelasyonlar 
vasıtasıyla sektördeki HVAC proje mühendisleri için bir hesaplama 
veritabanı oluşturulabilir.
 
Referanslar
 
1. MMO 84 No'lu canlı, Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları.

2. T.-H. Shih,W.W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang, and J. Zhu. "A New - 
Eddy-Viscosity Model for High Reynolds Number Turbulent 
Flows - Model Development and Validation". Computers Fluids. 
24(3). 227–238. 1995.
3. M.Wolfshtein. "The Velocity and Temperature Distribution 
of One-Dimensional Flow with Turbulence Augmentation 
and Pressure Gradient". Int. J. Heat Mass Transfer. 12. 301–318. 
1969.4. Hanzawa, H, Melikov, A K, and Fanger P O. 1987. Air flow 
characteristics in the occupied zone of ventilated spaces. ASHRAE 
Transactions. Vol. 93 (1), pp 10 20.
4. H. C. Chen and V. C. Patel. "Near-Wall Turbulence Models 
for Complex Flows Including Separation".AIAA Journal. 26(6). 
641–648. 1988.
5. T. Jongen. "Simulation and Modeling of Turbulent Incompres-
sible Flows". PhD thesis. EPF Lausanne, Lausanne, Switzerland. 
1992.
6. B. Kader. "Temperature and Concentration Profiles in Fully 
Turbulent Boundary Layers". Int. J. Heat Mass Transfer. 24(9). 
1541–1544. 1981.
7. F.White and G. Christoph. "A Simple New Analysis of Comp-
ressible Turbulent Skin Friction Under Arbitrary Conditions". 
Technical Report AFFDL-TR-70-133. February 1971.
8. P. Huang, P. Bradshaw, and T. Coakley. "Skin Friction and Velocity 
Profile Family for Compressible Turbulent Boundary Layers". AIAA 
Journal. 31(9). 1600–1604. September 1993.

Özgeçmiş

Melih Meriç

1982 İstanbul doğumludur. 2008 Selçuk Üniversitesi Makina 
Mühendisliği lisans ve 2019 İTÜ Fen Bilimleri Ensitüsü Makina 
Mühendisliği yüksek lisans mezunudur. Çeşitli firmalarda geçirdiği 
çalışma hayatını 2015 yılından itibaren sahibi olduğu “Wi Desing 
Office. Mühendislik, Tasarım ve Danışmanlık”’da sürdürmektedir. 
Sürdürülebilir bina sistemleri tasarımı, iç mekan hava kalitesi ve 
HAD analizleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.



“Air Handling Unit (AHU)” and operates whole year. For 
this reason, it is important to decrease fan power to save 
energy. One of the factor effected fan power is airside 
pressure drop of coil. In this study, geometric parameters 
of coil (row count, fin pitch, circuit count and fin type) and 
selection criteria (maximum allowable fluid side pressure 
drop) were investigated to decrease fan power.

Airside pressure drop, fan power, investment and fan 
annual energy consumption were compared between 
different coil selections. Consequently, flat fin type coils 
have always less annual energy consumption than cor-
rugated ones. To make flat fin type be suitable in view of 
investment, maximum allowable fluid side pressure drop 
criteria should be increased. Maximum 7% annual energy 
saving is obtained.

Keywords: Air handling unit, Fan annual energy con-
sumption, Flat plate fin and tube heat exchanger selection, 
Corrugated fin, Flat fin

Giriş

Binalarda enerjinin büyük bir kısmı “İklimlendirme Sistem-
leri” (Isıtma, Havalandırma ve Soğutma (HVAC+R)) tarafın-
dan harcanmaktadır [1, 2, 3]. Toplam enerjinin %40-60’ ının 
iklimlendirme sistemlerinde kullanıldığı belirtilmiştir [1]. 
Çok iyi yalıtılmış binalarda klima santralleri en çok enerji 
tüketen sistemdir [4]. Bu yüzden klima santrallerinde enerji 
tasarrufu üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Özet

Fan, klima santrallerinde, enerji tüketen cihazlardan biridir 
ve tüm yıl boyunca çalışmaktadır. Bu yüzden enerji tasar-
rufu için fanın çektiği gücün düşürülmesi önemlidir. Güç 
tüketimini etkileyen faktörlerden biri klima santralinde 
kullanılan ısı değiştiricilerin (batarya) hava tarafı basınç 
kaybıdır. Bu çalışmada, güç tüketimini düşürmek için 
bataryanın geometrik parametreleri (sıra sayısı, hatve, 
devre sayısı ve kanat tipi) ve seçim kriteri (maksimum izin 
verilen sıvı tarafı basınç kaybı) incelenmiştir.
Farklı batarya seçimlerindeki hava tarafı basınç kaybı, fan 
gücü, maliyet ve fan yıllık enerji tüketimi değerleri karşılaş-
tırılmıştır. Sonuç olarak, düz kanat tipine sahip bataryaların 
dalgalı kanat tipine sahip olanlara göre her zaman daha 
düşük fan yıllık enerji tüketimine sahip olduğu görül-
müştür. Düz kanat tipini maliyet açısından avantajlı hale 
getirmek için maksimum izin verilen sıvı tarafı basınç kaybı 
limiti arttırılmıştır. Bu çalışmada maksimum %7 yıllık enerji 
tasarrufu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klima santrali, Fan yıllık enerji tüke-
timi, Kanatlı borulu ısı değiştirici seçimi, Kaburgalı (Dalgalı) 
kanat, Düz kanat 

Effect of Heat Exchanger Selection on the Fan 
Annual Energy Consumption

Abstract

Fan is the one of the energy consumption device in an 
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İstanbul bölgesi için fan yıllık enerji tüketim analizi yapıl-
mıştır. 

Metot

Klima santrali (AHU)

Enerji analizi yapmak için basit bir klima santrali seçilmiştir. 
Santral; G4 ve F7 sınıfı filtreler, ısıtma ve soğutma batar-
yaları, damla tutucu ve EC (elektronik değişkenli) fandan 
oluşmaktadır. Tüm analizlerde soğutma bataryası hariç 
diğer tüm komponentler sabit kalmaktadır.

Klima santrali boyutunu belirleyen en önemli parametre 
santral kesitindeki hava hızıdır. Bu çalışmada 12000 m3/h 
hava debisine karşılık 2.22m/s kesit hızına sahip bir santral 
seçilmiştir. Soğutma bataryası bu kesite sığacak şekilde 
seçilmiştir.

Tasarım koşulları

Tasarım dış hava koşulları İstanbul bölgesi referans alınarak 
seçilmiştir. (33 ˚C KT / 48% RH). Değişik soğutma bataryaları 
seçebilmek için, tasarım besleme hava sıcaklığı değiştiril-
miştir. Bir başka deyişle, “tasarım sıcaklık farkı (ΔTD)” olarak 
isimlendirilen santral taze hava giriş - çıkış sıcaklıkları 
arasındaki fark değiştirilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde farklı 
sıra sayıları, hatveler ve devre sayıları seçilebilmiş ve bu 
parametrelerin etkileri karşılaştırılabilmiştir.

Akışkan olarak su kullanıldığı düşünülmüş ve giriş-çıkış 
sıcaklığı sırasıyla 7 ve 12 ˚C alınmıştır.

Batarya seçimi

İstenilen kapasite veya sıcaklığı bire bir veren bir batarya 
tasarlamak zordur. Genel olarak bataryalar istenileni sağla-
yan yüzey alanından daha fazla olacak şekilde tasarlanır. Bu 
yöntemle, tasarım besleme havası sıcaklığı akışkan debisini 
değiştiren otomatik kontrol yöntemleri ile kolayca elde 
edilebilir. Bu çalışmada bataryalar istenilen kapasiteden 
maksimum 15% daha büyük kapasitede olacak şekilde 
seçilmiştir. “Maksimum kapasite rezervi (MaxCR)” olarak 
adlandırılan bu değer batarya seçim kriterlerinden biridir.

Diğer bir seçim kriteri “maksimum izin verilen sıvı tarafı 
basınç kaybıdır (MaxdPF)”. Bu değerin büyük olması daha 
az yüzey alanına ihtiyaç olacağı anlamına gelir. Bunun 
sebebi akışkan tarafı hızın artması ve buna bağlı olarak sıvı 
tarafı ısı transfer katsayısı ve dolayısıyla toplam ısı transfer 
katsayısının artmasıdır. Bu çalışmada farklı MaxdPF değer-
leri kullanılmış ve karşılaştırılmıştır.

Değişken batarya geometrik parametreleri Tablo 1.’ de 
gösterilmiştir. Diğer geometrik parametreler sabittir.

Klima santrallerinin en önemli ve enerji tüketen cihazla-
rından biri fanlardır. Fan güç tüketimi santraldeki diğer 
komponentlerin örneğin filtre, rotorlu ısı geri kazanım, 
plakalı ısı değiştirici, ısıtma bataryası, soğutma bataryası 
vb. seçimine bağlıdır. Bu komponentler hava tarafından 
basınç kaybı oluşturmakta ve bu değer direk fan güç 
tüketimini etkilemektedir. Fan hava debisine ve kompo-
nentlerin oluşturduğu toplan statik basınç kaybına bağlı 
olarak seçilmektedir. Daha fazla basınç kaybı daha fazla fan 
güç tüketimi ihtiyacı demektir. Hava tarafı basınç kaybını 
düşürmek için komponent seçimleri olabildiğince düşük 
hava tarafı basınç kaybı ile yapılmalıdır.
 
Klima santralinin kesit ölçüleri, hava hızını belirlediğinden, 
komponentte oluşan hava tarafı basınç kaybını etkiler. 
Eğer kesit hızı düşürülürse, fan güç tüketimi düşer ancak 
santral maliyeti artar. Bu sebepten kesit hızı tavsiye edilen 
değerler içinde tutulmalıdır. Tavsiye edilen hızlardaki 
santrallerde komponent basınç kaybını düşürmek için 
komponent geometrik parametreleri değiştirilmelidir. Her 
bir komponentin kendine özel karakteristik parametreleri 
bulunmaktadır. Bu çalışmada klima santrallerinde ısıtma ve 
soğutma bataryaları olarak kullanılan “düz-plakalı kanatlı-
borulu ısı değiştiriciler” üstüne çalışılmıştır. Geometrik 
parametreler incelenmiş ve mümkün olan en düşük hava 
tarafı basınç kaybına sahip batarya seçilmeye çalışılmıştır. 

“Düz-plakalı kanatlı-borulu ısı değiştiricilerde” hava tarafı 
basınç kaybı “sıra sayısı”, “hatve” ve “kanat tipi” parametre-
lerinden etkilenir. Literatürde bu parametrelerin etkilerini 
inceleyen çok sayıda yayın bulunmaktadır [örn.; 5, 6, 7, 8]. 
Sıra sayısı ve hatve istenilen ısıl kapasite değerini karşıla-
yacak şekilde seçilir. Yaygın olarak iki tane kanat tipi vardır. 
Bunlardan biri “düz” diğeri ise “dalgalı” kanat tipidir. “Dalgalı” 
kanat tipli batarya “düz” kanat tipliye göre daha fazla ısıl 
kapasite verdiğinden daha kompakttır. Diğer yandan “dal-
galı” kanat tipli daha fazla hava tarafı basınç kaybı yaratır. 
Bu yüzden kanat tipi maliyet ve fan yıllık enerji tüketimi 
açısından incelenmelidir.

Genelde komponentlerin seçiminde bazı limitler tanım-
lanır. Tanımlanan bu limitlere uyan ürünler arasından en 
ucuz olanı seçilir. Bu yöntem, komponent seçiminin, fanın 
yıllık enerji tüketimine olan etkisini dikkate almaz. Bunun 
için yıllık enerji analizi yapılmalıdır. Bu analiz için iklim veri-
leri (bin data) kullanılmaktadır. Bu veriler yıllık dış ortam 
koşulları ve bu koşulların süresi hakkında bilgi verir. Böy-
lece seçilen bataryanın performansı hesaplanabilir ve fan 
yıllık enerji tüketimi çıkarılabilir. Dış hava koşulları tahmini 
ve yıllık enerji analizi ile ilgili örnek bir çalışma kaynak [9] 
tarafından yapılmıştır.

Bu çalışmada, fan güç tüketimini azaltmak için batarya 
geometrik parametreleri ve seçim kriteri incelenmiş ve 
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Tablo 1. Batarya seçim parametreleri

Batarya Geometrik Parametreleri Batarya Seçim 
Kriterleri

Kanat 
Tipi Sıra Sayısı Hatve – mm Devre 

Sayısı (MaxCR) MaxdPF

Düz / 
Dalgalı 2/3/4/6/8/10 2.1/2.5/ 

2.8/3/3.2 Değişken 15 % 50 kPa / 
100 kPa

Tablo 2. 26 ˚C tasarım besleme havası sıcaklığı için iklim 
verisi örneği

DB Yıllık-MCWB Yıllık-Özgül 
Nem - g/kg (ΔTRef) Sanal DB Sanal 

Yıllık-MCWB Saat

21.00 17.31 11.117 1.0 27.00 19.47 396.255

22.50 18.41 11.6 2.5 28.50 20.29 662.658

24.00 19.39 12.279 4.0 30.00 21.24 399.437

…

DB: Kuru termometre sıcaklığı [˚C] (21 - 39)
MCWB: Yaş termometre sıcaklığı [˚C]
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Her bir iklim verisi için “hava tarafı basınç kaybı (dPA)” 
hesaplanmıştır. Dış ortam koşullarına bağlı olarak bazen 
yoğuşma meydana gelmektedir. Bu durumda dPA, 
yoğuşma olmayan durumdakine göre daha fazladır. Bu 
çalışmada, yoğuşmanın hava tarafı basınç kaybı üzerindeki 
etkisi hesaba katılmıştır. Hesaplanan dPA fan güç tüketimi 
hesabı için kullanılmıştır.

Tüm batarya hesaplamaları “Friterm FrtCoils” hesaplama 
yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Hesaplama doğruluğu ve 
hesaplama mantığı kaynak [10], [11] ve [12]’ de açıklanmıştır.

Fan gücü

Fan gücü bataryanın dPA değerinden etkilenir. dPA ne kadar 
az ise fan gücü ihtiyacı ve dolayısıyla enerji tüketimi azdır. 
Bu sebeple dPA değerini azaltan yöntemler araştırılmalıdır. 
Bu yöntemlerden biri batarya kanadının dalgalı tipten düz 
tipe değiştirilmesidir. Analizler sırasında dalgalı ve düz 
kanat tipi ile ayrı ayrı bataryalar seçilmiş ve karşılaştırıl-
mıştır. dPA değerini azaltan diğer bir yöntem de MaxdPF 
kriterini arttırmaktır. Eğer sıvı tarafı taşınım katsayısı ve 
dolayısıyla toplam ısı transfer katsayısı artırılırsa, daha az 
yüzey alnına ihtiyaç duyulur. Yüzey alanını azaltmak için 
de ya sıra sayısı azaltılmalı ya da hatve artırılmalıdır. Her iki 
tasarım değişikliği yöntemi dPA değerini azalmasını sağlar.

Farklı dPA değerlerinde istenilen hava debisini yakalamak 
için fan devri frekans invertörü ile kontrol edilir. Her bir 

rpm farklı fan gücüne sahiptir. Fan gücünü hesaplayabil-
mek için (1) no'lu denklem kullanılmıştır. Bu denklem “EBM 
FanScout” yazılımından elde edilmiştir.

Fan Gücü [W] = 4,5783 x dPA [Pa] + 296,26   (1)

Yıllık enerji tüketimi analizi

İstanbul için iklim verileri “ASHRAE Weather Data Viewer” 
programından alınmıştır.

Dış ortam sıcaklığı 20 ˚C üstünde olduğunda soğutma 
yapıldığı kabul edilmiştir ve soğutma bataryası dPA değeri 
hesaplanmıştır. Soğutma olmayan iklim verisinde, tasarım 
şartındaki kuru dPA değeri fan gücünü hesaplamak için 
kullanılmıştır.

Farklı soğutma bataryaları seçebilmek için farklı besleme 
hava sıcaklıkları kullanıldığı daha önceden belirtilmişti. 
Farklı besleme sıcaklıklarından dolayı bataryalar aynı iklim 
verilerinde analiz edilemeyecektir. Bu yüzden yıllık enerji 
tüketimi karşılaştırması yapılamayacaktır. Bu durumu 
aşmak için bazı referans iklim verisi terimleri oluşturulmuş-
tur. Farklı batarya tasarımlarında iklim verisindeki süreleri 
eş değer bir biçimde kullanabilmek için “referans sıcaklık 
farkı (ΔTRef )” terimi oluşturulmuştur. ΔTRef “iklim verisindeki 
kuru termometre sıcaklığı” ile “referans besleme sıcaklığı 
(20 ˚C)” arasındaki farktır. İklim verisinde belirtilen süre 

“kuru termometre sıcaklığına” göre değil oluşturulan ΔTRef 
değerine göre alınmıştır. 

Ayrıca faklı batarya tasarımlarında yıllık enerji analizi için 
yeni iklim verisi değerleri oluşturulmuş ve batarya giriş 
koşullarında bu değerler kullanılmıştır. Oluşturulan yeni 
değerler “sanal kuru termometre sıcaklığı” ve “sanal yaş 
termometre sıcaklığı” terimleridir. “Sanal kuru termometre 
sıcaklığı” batarya seçiminde kullanılan “tasarım besleme 
havası sıcaklığı” ile ΔTRef değerinin toplamıdır. “Sanal 
yaş termometre sıcaklığı” ise gerçek iklim verisindeki 
özgül nem ve “sanal kuru termometre sıcaklığı” değerleri 
kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo 2.’ de 26 ˚C tasarım 
besleme havası sıcaklığı için oluşturulan yeni iklim verisi 
terimlerinin örneği verilmiştir. Bu tablodaki örnekler 26 ˚C 
tasarım besleme havası için seçilen bataryanın analizinde 
kullanılmıştır.

Sonuçlar

Tasarım besleme havası sıcaklığı değerleri 26’ dan 12’ ye 
kadar 2’ şer adımlarla değiştirilmiştir. Bu yolla ΔTD 7 ile 21 
değerleri arasında değişmiştir. Bu şekilde farklı tasarımlara 
sahip bataryaların seçimi sağlanmıştır. Genellikle ΔTD artışı 
sıra sayısını artırır ve/veya hatveyi azaltır. Ayrıca devre sayısı 
maksimum izin verilen sıvı tarafı basınç kaybı ve istenilen 



Tablo 3. Seçilen bataryaların geometrik özellikleri (MaxdPF 
= 50 kPa)

ΔTD
Sıra sayısı 

(Dalgalı/Düz)
Hatve – mm 
(Dalgalı/Düz) CR - % (Dalgalı/Düz)

7 2 / 2 3.2 / 3 5.45 / 4.85

9 2 / 2 2.1 / 2.1 11.13 / 4.78

11 3 / 3 2.5 / 2.5 5.66 / 0

13 3 / 4 2.1 / 2.5 0.6 / 6.53

15 4 / 6 2.1 / 3.2 4.95 / 3.74

17 6 / 6 2.5 / 2.5 5.38 / 1.51

19 8 / 8 2.8 / 2.5 1.53 / 3.29

21 8 / 10 2.1 / 2.5 0.51 / 2.43
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kapasite değerine göre değişmektedir. Seçilen bataryalar 
Tablo 3.’ de gösterilmiştir.

Şekil 1.’ de dPA değişimi gösterilmiştir. İki farklı kanat 
tipi için sonuçlar iki farklı çizgi tipinde verilmiştir. Her iki 
kanat tipi içinde ΔTD değeri arttıkça, gerekli yüzey alanı 
ihtiyacı artacağından, dPA değerinin artış gösterdiği açıkça 
görülebilir. Batarya sınırlı bir genişlik ve yüksekliğe sığması 
gerektiğinden yüzey alanını arttırabilmek için ya sıra sayısı 
artırılmalı ya hatve değeri azaltılmalı ya da her ikisi birden 
yapılmalıdır. Tablo 3.’ de görüleceği üzere düz kanat tipi 
için sıra sayısı 2 ile 10 arasında değişmiştir. Bir başka örnek 
olarak da 2 sıra sayısı ve dalgalı kanat tipinde hatvenin 3,2’ 
den 2,1’e düşürüldüğü verilebilir.

Şekil 1. dPA değerinin ΔTD‘ ye bağlı değişimi (MaxdPF = 50kPa)

İki farklı kanat tipi arasındaki dPA değerinin farkına 
bakıldığında, dalgalı tipteki değerler her zaman düz 
kanat tipine göre daha fazladır. Fark %18 ile %33 arasında 
değişmektedir. Fark değişiminde lineer bir artış veya azalış 
eğilimi yoktur. Bunun sebebinin kapasite rezerv değerle-
rinin dalgalı ve düz tipte farklı olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Örneğin en büyük farkın oluştuğu ΔTD 
değerinin 9 olduğu durumu göz önüne alalım. Dalgalı 
kanat tipinde %11,13 kapasite rezerv varken düz kanat 

tipinde bu değer % 4,78’ dir. Kapasite rezervleri arasındaki 
fark en fazla burada olduğundan kanat tipleri sonuçları 
arasındaki farkta en fazla bu durumda gerçekleşmiştir.

Şekil 2.’ de fan güç tüketiminin değişimi verilmiştir. dPA 
değişim sonuçları ile aynı sonuçlar elde edilmiştir. Fan 
güç tüketimi dPA veya ΔTD arttığında artmıştır. Ayrıca düz 
kanat tipine sahip durumlar her zaman daha düşük fan 
güç tüketimine sahiptir. Kanat tipleri arasındaki fan güç 
tüketimi farkı eğilimi, dPA farkı eğiliminin aksine, neredeyse 
lineer bir şekilde artış göstermiştir. Fan güç tüketim farkı 
%1 ile %7 arasında değişmektedir. Hava tarafı basınç kaybı 
arttıkça basınç kaybı değerini düşürmeye yönelik tasarım 
değişikliklerinin etkisinin daha fazla arttığı söylenebilir. 
Maksimum fan güç tüketim farkı maksimum ΔTD değeri 
olan 21 değerinde meydana gelmiştir.

Şekil 2. Fan gücünün ΔTD değerine göre değişimi (MaxdPF = 50kPa)

Farklı kanat tiplerindeki bataryalar arasındaki maliyet farkı 
yüzdesel olarak Şekil 3.’ de gösterilmiştir. Maliyet farkının 
pozitif olduğu durumlar düz kanat tipli bataryanın daha 
pahalı olduğu anlamına gelmektedir. Aynı kapasite ihtiyacı 
için düz kanat tipli batarya dalgalı kanat tipli bataryaya 
göre daha fazla sıra sayısı veya daha düşük hatveye 
ihtiyaç duyar. Bunun sebebi dalgalı kanat tipinin daha iyi 
ısı transfer performansına sahip olmasından dolayı daha 
az yüzey alanına ihtiyaç duymasıdır. Daha az yüzey alanı 
ihtiyacı maliyeti de düşürmektedir. Bu yüzden genelde 
düz kanat tipli bataryaların daha pahalı olması beklenir. 
Ancak, bazı durumlarda düz kanat tipli ya daha ucuz ya 
da neredeyse aynı maliyette çıkmıştır. Detaylı incelendiği 
zaman bu durumlarda, dalgalı kanat tipli bataryanın düz 
kanat tipliye göre yaklaşık %5 daha fazla kapasite rezervine 
sahip olduğu görülmüştür. Yani ihtiyaçtan çok daha fazla 
yüzey alanına sahip batarya seçilebilmiştir. Bu da dalgalı 
kanat tipli batarya yüzey alanının ve dolayısıyla maliyetin 
düz kanat tipliye göre ya daha fazla ya da aynı olmasına 
neden olmuştur.

Normalde fan gücünün düşürülmesinin istendiği durum-
larda yatırım maliyetinin artması gerektiğini söyleyebiliriz. 
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Şekil 3.’ de en fazla fan güç farkını olduğu duruma bakıldı-
ğında maliyetin %15 arttığı görülmektedir.

Şekil 3. Farklı kanat tiplerindeki fan gücü ve maliyet farkı  (MaxdPF 
= 50kPa)

Düz kanat tipli bataryalarda bazı durumlarda ortaya 
çıkan maliyet dezavantajını ortadan kaldırmak için yüzey 
alanını düşürücü yöntemlere ihtiyaç vardır. Aynı kapasite 
için toplam ısı transferi katsayısının artması yüzey alanını 
düşürdüğü çok iyi bilinen bir durumdur. Ayrıca toplam ısı 
transferi katsayısının hava tarafı ve sıvı tarafı ısı taşınım 
katsayılarına ve boru direncine bağlı olduğu da bilinmek-
tedir. Bu yüzden sıvı tarafı taşınım katsayısını arttıracak 
değişiklikler yapılma yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada sıvı 
tarafı taşınım katsayısını artırmak için boru içi sıvı hızı 
artırılmıştır. Bunun için düz kanatlı batarya seçimlerinde 
MaxdPF değeri 50 kPa’ dan 100 kPa değerine arttırılmıştır.

Şekil 4.’ de düz kanatlı ve dalgalı kanatlı bataryaların 
maliyet ve fan gücü farkı gösterilmiştir. Bu grafikteki düz 
kanatlı bataryalar MaxdPF değeri 100kPa ile seçilmişken 
dalgalı kanatlı bataryalar MaxdPF değeri 50kPa ile seçil-
miştir. Görüleceği üzere bir durum (ΔTD-13) hariç diğer 
tüm durumlarda düz kanatlı bataryaların maliyeti daha 
düşüktür. Bu durum MaxdPF kriterini arttırmanın işe 
yaradığını göstermektedir. Şekil 4. ve Şekil 3.’ deki sonuçlar 
karşılaştırıldığında bir durum haricindeki tüm durumlarda 
düz kanatlı batarya maliyet dezavantajının ortadan kalktığı 
görülmektedir.

Fan güç tüketimi karşılaştırması açısında daha önce 
bulunan aynı sonuçlar elde edilmiştir. Düz kanatlı batar-
yalar dalgalı kanatlılara göre daha az fan güç tüketimine 
sahiptir. Fan güç tüketim farkı ΔTD-13, 15, 19, 21 durumları 
için MaxdPF limiti arttığında artmıştır. Maksimum fan güç 
tüketim farkı ΔTD-21 durumu için %7,03’ den %9,54’ e 
yükselmiştir. ΔTD-7 ve 17 durumlarındaki analizlerde fan 
güç tüketim farkı 50kPa limitten 100kPa limite geçildiğinde 
değişmemiştir çünkü aynı sıra sayısı ve hatve değerlerinde 
batarya seçilmiştir. ΔTD-9 ve 11 durumları için fan güç 
tüketim farkı ihmal edilebilir seviyede azalmıştır. Bunun 
nedeni toplam ısı transfer katsayısı arttığı için çok az da 
olsa yoğuşmanın artmasıdır.

Şekil 4.’ de, ΔTD-13 durumu için, düz kanatlı batarya dalgalı 
kanatlıya göre daha pahalı olmasına rağmen fan güç 
tüketiminin daha az olduğu görülmektedir. Daha az fan 
güç tüketimine sahip olmanın avantajını göstermek için, 
işletme maliyeti analizi yapılmalıdır. 

Bunun için fan yıllık enerji tüketimi karşılaştırılmıştır ve 
Şekil 5.’ de gösterilmiştir. ΔTD-13 durumu için yıllık enerji 
tüketim tasarrufu %1,2 olarak hesaplanmıştır. Batarya mali-
yetindeki farkın işletme maliyetinden elde edilen tasarrufla 
bir yıl içinde karşılanacağı beklenmektedir. Maliyet farkının 
(50-100Euro) az olmasından dolayı kısa sürede geri dönüş 
alınacağı düşünülmektedir. 

Şekil 5. Fan yıllık enerji tüketimi (dalgalı- MaxdPF-50kPa ve düz-
MaxdPF-100kPa)

Beklenildiği gibi düz kanatlı bataryaların enerji tüketimi 
dalgalı kanatlılara göre daha düşük çıkmıştır. Fark %0,6 
ile %7,1 arasındadır. Fan güç tüketim farkında olduğu gibi 
yıllık enerji tüketimi farkı da dPA değerinin artması ile artış 
eğilimindedir.

Tartışma

Bu çalışmada batarya geometrik parametreleri (sıra sayısı, 
hatve, devre sayısı ve kanat tipi) ile seçim kriteri (maksi-
mum izin verilen sıvı tarafı basınç kaybı) araştırılmıştır. Seçi-
len değişik bataryalar arasında hava tarafı basınç kaybı, fan 

Şekil 4. Fan gücü ve maliyet farkı (“dalgalı- MaxdPF-50kPa” ile 
“düz-MaxdPF-100kPa”)
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gücü, yatırım maliyeti ve fan yıllık enerji tüketimi değerleri 
karşılaştırılmıştır.

Performans sonuçları (hava tarafı basınç kaybı, fan gücü)  
açısından düz kanatlı bataryalar her zaman dalgalı kanatlı-
lara göre daha avantajlı çıkmıştır. Avantaj hava tarafı basınç 
kaybının arttığı durumlarda daha da artmaktadır. Hava 
tarafı basınç kaybının 85kPa değerinden büyük olduğu 
durumlarda fan yıllık enerji tüketim tasarrufunun %3'ten 
büyük olduğu sonucu elde edilmiştir.

Batarya maliyetleri açısından, duruma bağlı olarak düz 
kanatlıların dalgalıya göre daha ucuz çıktığı durumlar 
olmuştur. Ancak, bazı durumlarda düz kanatlılar daha 
pahalıdır. Maksimum maliyet farkı yaklaşık %22 ile ΔTD-15 
durumunda ortaya çıkmıştır. Maliyet artışının dezavantajını 
ortadan kaldırmak için, maksimum izin verilen sıvı tarafı 
basınç kaybı, değeri arttırılmıştır. Bu yolla, ΔTD-13 durumu 
haricindeki tüm düz kanatlı bataryalar daha uygun mali-
yete getirilmiştir. Düz kanatlılarda maliyet düşüşü maksi-
mum %18,7 ile ΔTD-15 durumunda elde edilmiştir.

Fan güç tüketiminin azalmasının avantajını incelemek 
için fan yıllık enerji tüketimi analizi yapılmıştır. Bu sayede 
enerji tasarrufu hesaplanmıştır. ΔTD-13 durumu için tasar-
ruf edilen enerji ile maliyetteki artışın geri dönme süresi 
hesaplanmaya çalışılmıştır. Geri ödeme süresinin yaklaşık 
3-6 ay arası olacağı tahmin edilmiştir. 

Sonuç olarak, düz kanatlı bataryalar ile her zaman dalgalı 
bataryalara göre daha az enerji tüketimi elde edilmiştir. 
Aynı geometrik parametrelerde dalgalı bataryaların daha 
çok ısıl kapasiteye sahip olacağı bilinmelidir. Başka bir 
deyişle dalgalı kanat tipli bataryalar aynı kapasite için 
daha az yüzey alanına ihtiyaç duyarlar yani daha kom-
pakttırlar. Bu yüzden eğer bataryanın konulacağı yer düz 
kanatlı batarya için dar ise dalgalı kanat tipli batarya tercih 
edilmelidir. Eğer yeterli boşluk varsa maliyet artışı dikkate 
alınmadan düz kanat tipli bataryalar tercih edilmelidir. İle-
rideki çalışmalarda sıvı tarafında kullanılan pompanın yıllık 
enerji tüketimi de hesaba katılara analizler geliştirilmelidir. 
Çünkü sıvı tarafından yapılan basınç kaybı artışı pompa 
gücünü olumsuz etkilemektedir. 
Ek olarak bu çalışmada yaklaşık 2300 farklı durum hesap-
lanmıştır ve 34450’ den daha fazla veri elde edilmiştir. Bu 
veriler batarya seçim algoritmalarını geliştirmek ve opti-
mize etmek için analiz edilecektir.
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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 1.500 TL + KDV, diğer katılımcılar için 2.000 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.

1. 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

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

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

•	 Örnek proje çalışması

4. Gün
•	 Örnek proje ile kişisel 

çözüm çalışması.
•	 Sınav
•	 Sınav sorularının yanıtlanması
•	 Kapanış kokteyli ve katılım  

belgeleri dağıtımı

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.

 EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimler 09.00-17.00 
saatleri arasında
düzenlenecektir



www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/

www.ttmd.org.tr

Bizi Sosyal Medyadan da takip edin...



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

www.ttmd.org.tr

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.




