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Su Soğutmalı Sunucuların Veri
Merkezlerine Entegre Edilmesinin
Etkilerinin Azaltılması
“Serin Duvarlar” A.B.D. Yeşil Bina Konseyi
tarafından destekleniyor
“Seralara Özgün Enerji Verimli ve
Yenilikçi Sera İklimlendirme Sistemi
ve Bütünleşik Hava Dağıtım Kanalı
Tasarımı”

Veri Merkezlerinde Sıvı Soğutma
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Covid 19 ve Resirkülasyon
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Bilimsel Sektör Dergisi
Üç ayda bir elektronik ortamda
yayımlanır.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK
HAVALİMANI PROJESİNİN
YANGIN KORUNUMUNDA
NORM TEKNİK İMZASI

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

Yangın Korunum Sistemleri

Norm Teknik A.Ş.

ODE’DEN TAŞLARI
YERİNDEN OYNATACAK
BÜYÜK YATIRIM!
R-Flex ısı yalıtım malzemesinde 100 milyon TL’lik yatırımımız
için startımızı verdik! Eskişehir kampüsümüzde 20.000 m2
kapalı alanda kurulacak yeni üretim tesisimiz 2021 yılı
sonunda devreye girecek.

AYA KADAR YOLUMUZ VAR!
Bugüne kadar dünya çevresini 5’den fazla dönecek uzunlukta
boru formunda R-Flex kauçuk köpüğü ürettik. Üretilen miktar
Dünya ile ay arasındaki mesafenin yarısı. Diğer yarısını da
yeni yatırım ile birlikte hızlıca kat edeceğiz.

Yeni Vitodens 100-W
Göz Kamaştırıcı
Modern Tasarım

yeni VITODENS 100-W
Dayanıklı ve verimliliği kanıtlanmış paslanmaz
çelikten Inox-Radial-eşanjör
Yeni MatriX-brülör ile yüksek modülasyon
Otomatik yanma kontrol sistemi Lambda Pro
Control ile değişmeyen istikrarlı alev

Viessmann’ın yeni nesil kombisi
sürdürülebilirlik ve verimlilikte en
yüksek değerlere ulaşıyor. Dizayn ve
kullanım konforunda da standartları
belirleyen yeni Vitodens 100-W
benzersiz avantajlar sunmaktadır.

Yeni nesil elektronik platform ile kullanım kolaylığı
Entegre WiFi arayüzü ile internet bağlantısı
Vitoguide uygulaması ile basit devreye alma
Modüler tasarım sayesinde daha az yedek parça

Isıtmanın yeni neslini
www.viessmann.com.tr
sayfasında keşfedin!

Entegre WiFi özelliği

BAŞKANDAN

Bilgi temelli GELİŞİM ve...
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erneğimiz ve üyelerimizin çalışmalarını Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ile uyumlaştırma, dönüşüme önderlik
etme doğrultusunda Dünyanın en büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Girişimi olan “United Nations Global Compact”e
kabul edildiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum.

TTMD'nin UN Global Compact üyesi olarak elde ettiği imkanlardan bazıları şunlardır; Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen
dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmak, Küreselde ve yerelde sürdürülebilirlik
gündemini yakından takip etmek, belirlemek ve yön vermek,
Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşma ve başarıların görünürlüğünü sağlamak, 160’dan fazla ülkede neredeyse
her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa
ulaşmak, UN Global Compact’in benzersiz çok paydaşlı yapısı
sayesinde yeni iş birlikleri kurmak, Sürdürülebilirlik stratejilerini
geliştirme, değerlendirme, uygulama ve ölçmeye yarayan araç,
kaynak, eğitim ve uzmanlara erişmek.
Temel amacı, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalar için ısı
pompası teknolojisinin farkındalığını ve uygun şekilde dağıtımını teşvik etmek, yasama, düzenleme ve enerji verimliliği
konularında ulusal ve yerel makamlara teknik ve ekonomik
girdi sağlamak amaçlarıyla faaliyetlerini yürüten, üyeleri ısı
pompası ve bileşen üreticileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, test laboratuvarları ve enerji kuruluşlarından oluşan
Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) üyeliği başvurumuz da
olumlu sonuçlanmıştır.
Uluslararası işbirliklerini geliştirmeye devam eden Derneğimiz;
katılmış olduğu bu iki önemli uluslararası ağ aracılığıyla üyelerine bilgi aktarımını çeşitlendirmekte ve güncel ihtiyaçlar
doğrultusunda güçlendirmekte, küresel düzeyde görünürlük
ve ortaklık fırsatlarını artırmaktadır.

Derneğimiz amaçları ve çalışma esaslarından yararlanarak;
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 5 (Cinsiyet Eşitliği) ve 10
(Eşitsizliklerin Azaltılması) doğrultusunda, bütüncül bakış açısıyla her türlü eşitsizliği giderecek gelişime önderlik etmek ve
etkisini uluslararası boyuta taşımak üzere kurulan Eşitlik Teknik
Komitemiz üyelerine ve Komite Başkanı Filiz Pehlivan’a toplulukların önemli sorunu olan eşitsizliklere odaklanarak yaratacakları değer için başarılar diliyorum. Çalışmaları diğer derneklere
de rol model olarak uluslararası düzlemde gelişecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 6 (Temiz Su ve Sanitasyon)
ve 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmek üzere kurulan Su Teknik Komitemiz;
her geçen gün değeri daha da artan su özelinde, ülkemizde
kullanılan kalite standartları ve su kirliliği kontrol yönetmeliğine
uygun olarak sistem tasarım ve uygulamalarının uluslararası
normlara göre standartlaştırılması, iyileştirici ve proses
detaylarını genişletici çalışmalar yapılması, su konusunda
farkındalık projelerinin geliştirilmesi, hem tüketimin azaltılması
hem de kullanımda kalitenin geliştirilmesi ve tekrar kullanımın
artırılması amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarına
başlamıştır. Su Teknik Komitemiz üyelerine ve Komite Başkanı
Hamit Mutlu’ya başarılar diliyorum.
Üyelerimizin profesyonel, kişisel gelişim ve liderlik hedeflerine
rehberlik ederek, karşılıklı paylaşımlarla, bilgi ve yetkinliklerinin
geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla TTMD Mentorluk Programı hayata geçirilmiştir. Genç TTMD Komitemiz
girişimiyle üyelerimizin yararına sunulan TTMD Mentorluk
Programı’ndaki temel amacımız; sektörümüzde faaliyet gösteren genç meslektaşlarımız ile deneyimli meslektaşlarımızı bir
araya getirmek, mesleki ve kişisel gelişimi artırmaya odaklı bir
deneyim ve bilgi paylaşım platformu oluşturmaktır. Karşılıklı
gelişimin hedeflendiği 4 ay sürecek ilk dönemde Mentor ve
Menti olarak sorumluluk alan ve Derneğimizde bir ilki gerçekleştiren değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.

Ultraviolet ışınların C bandındaki
elektromagnetik ışınım (UVC) ile
etkisizleştirme teknolojisinin içerdiği tüm alanlarda; çok disiplinli ve
disiplinler üstü çalışmalar ile güncel araştırmaların değerlendirilmesi
ışığında ilgili bilgi ve teknolojinin
aktarılmasının, insan sağlığından
ödün vermeden enerji etkin ve
güvenilir sistem tasarımı için
kullanılması gereken yaklaşımların
verilmesinin planlandığı “Kapalı
Hacimlerde ve İklimlendirme
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile
Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik” Seminerimizi gerçekleştiren İç
Çevre Kalitesi Teknik Komitemiz ve UVC Çalışma Grubumuz
değerli üyelerine ve Komite Başkanı Prof.Dr. Macit Toksoy’a
gönülden teşekkür ediyorum.
Değerli üyemiz Prof.Dr. Ahmet Arısoy liderliğinde bilgi üretimine katkı koyan uzmanlar, REHVA Teknik Komitelerinde
işbirliği içinde hazırlamış oldukları Akdeniz Bölgesi Konut
Amaçlı Binalar için nZEB “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” Tasarım
Stratejileri Kılavuzunun ilk bölümü 28 numaralı REHVA yayını
ardından ikinci bölüm olan 31 numaralı REHVA yayınını da
tamamlamışlardır. Özverili çalışmaları için üyelerimiz Prof.Dr.
Ahmet Arısoy ve hızlandırılmış kursu gerçekleştiren Dr. Murat
Çakan’a gönülden teşekkür ediyorum.
Bu yıl içinde 5.’sini gerçekleştirmek üzere “Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Sempozyumu” ve 2022 yılında 15.’sini gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Tesisat Teknolojileri Sempozyumu”
hazırlıklarına da başlanmıştır.

Uygulamaya almış olduğumuz Stratejik Plan kapsamında
yer alan; meslektaşlarımızın sektördeki hizmet kapasitesini
artırmak, TTMD çatısı altında etkili örgütlemek hedefi doğrultusunda Tesisat Sektöründe Tasarımcı İletişim Stratejisi
Projesi de uygulanmak üzere tamamlanmıştır. Yaygın ve
katılımcı bir yaklaşımla tasarımcıların, sektör paydaşlarının
(proje paydaşları, yatırımcı temsilcileri, diğer STK’lar, kamu)
görüşleri alınmış, Mekanik Tesisat Proje Mühendisi özelinde
sektörün ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, mesleğin geleceğinin şekillenmesi ve farkındalığın artırılmasına daha etkin
katkı vermek amacıyla Tesisat Sektöründe Tasarımcı İletişim
Stratejisi (2021-2023) hazırlanmıştır.
Derneğimiz yapısal gelişimine de devam edilmekte olup; TTMD
İş ve Araştırma Hızlandırma Merkezi kurulum çalışmalarına
başlanmış, Portal güncellemesi beliren yeni ihtiyaçlar doğrultusunda tamamlanmış, TTMD CRM yazılımı yeni geliştirilerek iç
kullanıma sunulmuş, Designers, AEE ve IBPSA Türkiye siteleri
güncellemeleri de sürdürülmüştür. Derneğimiz iç işleyişine
yönelik kurallar tariflenmeye devam edilmiş, Derneğimizde
profesyonel görev alanların sorumlukları yeniden gözden
geçirilerek ünvanları güncellenmiş, üyelerimizin sorumluluklarını
yerine getirmesi için girişimler aralıksız sürdürülerek gerekli
işlemler yürütülmüştür.
14. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve şahsım adına samimi hislerle en derin saygılarımı sunuyor, 2019-2021 yıllarını kapsayan 14. Çalışma Dönemimizde
bizlere duymuş olduğunuz güven ve işbirliğinize gönülden
teşekkür ediyorum.
Sağlıkla kalınız, HOŞÇAKALINIZ...
Dr. Kemal Gani Bayraktar

TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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TTMD Yönetim Kurulu
Dr. Kemal Gani Bayraktar (Başkan), Meriç Sapçı (Başkan Yrd.), Dr. Kazım Beceren (Başkan Yrd.),
Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.), Gökhan Ünlü (Genel Sekreter), Kemal Gökay (Muhasip Üye), Ceren
Ercan (Üye), Deniz Arzu Atik (Üye), Hakan Kocaova (Üye), Haşim Alan (Üye), Prof. Dr. İbrahim
Atmaca (Üye), Merve Sabay (Üye), Sinan Soğancı (Üye).
Temsilcilikler
Adana - Savaş Geçgeldi
Ankara - Yusuf Eren Gürdal
Antalya - İsmail Cem Çetin
Bursa - Hamit Mutlu
Denizli - Fatih Yaşa
Diyarbakır - Şeyhmus Dedeoğlu
Erzurum - Mustafa Yalçın Özçelik
Eskişehir - Ferhat Gül

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

Uluslararası Temsilciler
Belçika - Dr. Mehmet Mersinligil
Birleşik Krallık - Okan Sever
Fransa - Kıvanç Ezer
İsviçre - Yalçın Katmer
Uluslararası İşbirlikleri
•
IEA EBC TCP - International Energy Agency Energy in Buildings and Communities Technology
Collaboration Programme
• IEA ECES TCP - International Energy Agency Energy Conservation Through Energy Storage
Technology Collaboration Programme
•
IEA SHC TCP - International Energy Agency Solar Heating Cooling Technology Collaboration
Programme
•
IBPSA - International Building Performance Simulation Association
•
AEE - The Association of Energy Engineers
•
ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
•
EHPA - European Heat Pump Association
•
ISHRAE - Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
•
PHVACR - Pakistan HVACR Society
•
REHVA - Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
•
CLIMAMED - Mediterranean Congress of Climatization
TTMD Dergisi Makale Yazım Kuralları
1. Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve referans formatında
(your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir.
2. Makalede sırasıyla Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar
kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi, Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa
özgeçmişleri (maksimum 50 kelime) yer almalıdır.
3. Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir.
4. Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki yana yaslı
olarak hazırlanmalıdır.
5. Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır.
6. Değerlendirme için editöre gönderilen makaleler öncelikle editör kontrolünden geçmektedir.
İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri editör değerlendirmeye almama yetkisine
sahiptir.
7. Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir. Değerlendirmede
single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır.
8. Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar soyadına göre
alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve yayın yılı olarak belirtilmelidir.
9. Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır.
10. Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra basıma alınacaktır.
11. Makaleler direkt olarak ttmd@ttmd.org.tr e-posta adresine gönderilebilir.
12. Yayınlanan makalelerin olduğu dergi sayısı sorumlu yazarın adresine posta yoluyla gönderilecektir.
13. TTMD Dergisi Google Scholar tarafından indekslenmektedir.
TTMD Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları
1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, projelendirme ve hedef
kitlenin genel mesleki ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir.
2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet edilmelidir.
3. Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk olmadıkça kullanılan kelimelerin
yabancı dilde olmamasına özen gösterilmelidir.
4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz.
5. Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da yapılamaz.
6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz veya benzerlik
göstermez.
7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.

TTMD Yayınları Yaz Kampanyası

’ye varan
%50
özel yaz indirimi

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

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

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

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33
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TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
14. Dönem Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 24 Haziran 2021 tarihinde
TTMD üyelerinin katılımlarıyla ODTÜ
Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde
gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Genel Kurul Divan
Başkanlığı’na Levent Tosun, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Samet Uslu
ve Divan Yazman Üyeliğine Can Altınok
seçildi. Gündem maddelerinin karara
bağlanmasının ardından; Genel Kurula
katılan MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener ve İklimlendirme Sanayi
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Şanal Genel Kurula
hitaben birer konuşma yaptı.
2019-2021 Çalışma dönemi faaliyet
raporunu sunmak üzere kürsüye
gelen TTMD 14. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, özellikle COVID-19 salgınıyla
birlikte yaşanan zorlu dönemde tesisat
mühendisliğinin öneminin arttığına
dikkat çekerek TTMD’nin sektörel düzlemde ve kamuoyunda bilgilendirici
faaliyetlerde doğru bilgilerle katkı
sağlamaya özen gösterdiğini belirti.
Mart 2019 – Haziran 2021 arasını
kapsayan Çalışma Dönemlerindeki
süreçlerle ilgili konuşan Dr. Kemal Gani
Bayraktar: “Uygulamaya almış olduğumuz Stratejik Plan kapsamında yer alan;
(SA I -) Kurumsal yapıyı güçlendirmek
ve sürdürülebilirliğini sağlamak, (SA II
-) Faaliyetlerin çeşitlerini artırmak ve
faaliyet kalitesini yükseltmek, (SA III -)
Tesisat sektörünün önemi konusunda
farkındalığı artırmak, kurumsal ve
10

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2021

kurum içi iletişimi geliştirmek olarak
tariflediğimiz Stratejik Amaçlarımız
doğrultusunda 2019-2021 dönemi için
hedeflediğimiz 98 Stratejik Görevin
%35’i tamamlanmıştır. Stratejik plan
çerçevesinde eylem planlarımızı yaparak uygulamaya devam etmek ana
hedefimizdir. Bu çerçevede, salgın ve
dijitalleşme ile gelen hızlı dönüşümün
dünyamıza, ülkemize, sektörümüze ve
TTMD bünyesindeki meslektaşlarımıza
yansımalarını net ortaya koyarak ve
stratejik yol haritamızı bu çerçevede
güncelleyerek ilerleyeceğiz. Değişimin
hızı stratejilerin düzenli gözden geçirilmesini ve kurumların çevik olmasını
zorunlu kılmaktadır.” dedi. 14. Dönem
Yönetim Kurulu olarak yürütülen uluslararası sempozyum, çalıştaylar, çevrimiçi seminerler, uluslararası projeler,
ulusal ve uluslararası işbirlikleri, TTMD
Akademi eğitimleri, dijitalleşme altyapı
çalışmaları ve TTMD yayınları hakkında
detaylı bilgiler aktaran Dr. Bayraktar

konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir
ihtisas derneği olarak görev yapmak
amacıyla 28 kurucu üyemizin öncülüğünde yola çıkılan ve mesleğimiz
gelişimine önderlik eden Derneğimiz;
bilginin ışığını takip ederek, bilgi
temelli gelişimini kesintisiz sürdürdüğü
yolculuğunda 28. yılını doldurmuştur.
Sonsuzluğa uğurladığımız Onursal
Başkanımız Celal Okutan olmak üzere,
Kurucularımızı ve bugüne kadar
sorumlulukla üretimlerini esirgemeyen
sonsuzlukta birer ışık olan tüm üyelerimizi minnetle anıyoruz. Derneğimizin
sürdürdüğü çalışmalara desteğin ve
dayanışma içinde birlikte çalışmanın
aralıksız sürdürülmesi; başarımı beraberinde getirmekte, etkin katılım ve
katkılarla yaratılan değerin etkisi büyümektedir. Sorumluluklarının bilincinde
gönüllü üstlenmiş oldukları görevleri
Komisyon ve Komitelerde yürüten
üyelerimize ve meslektaşlarımıza, Temsilcilerimize, Derneğimizde görevlerini
özveriyle sürdüren profesyonellerimize
şükranlarımızı sunuyoruz. Dönem
Kurullarımızda ve Temsilciliklerimizde
görev alan tüm üyelerimiz adına
samimi hislerle en derin saygılarımı
sunuyor, 14. Çalışma Dönemimizde
bizlere duymuş olduğunuz güven ve
işbirliğine gönülden teşekkür ediyoruz.”
2019-2020 yılı Dernek ve İktisadi
İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunmasının arından 2019-2020
yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel
Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.

6. Ceren Ercan
7. Arkun Andıç
8. Prof. Dr. İbrahim Atmaca
9. Merve Sabay
10. Oktay Güven
11. Seçil Kızanlık İskender
12. Seçkin Erdoğmuş
13. Sinan Soğancı

Yeni Dönem TTMD Kurullarında görev
alacak üyelerini seçmek üzere yapılan
oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev
alacak olan TTMD 15. Dönem Yönetim,
Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu
isimlerden oluştu:
Onur Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Ersin Gökbudak
2. Kani Korkmaz
3. Levent Tosun
Onur Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Bünyamin Ünlü
2. Celalettin Selçuk Bayer
3. Hüsnü Yavuz Alp
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Meriç Sapçı
2. Bünyamin Tamer Şenyuva
3. Dr. Kemal Gani Bayraktar
4. Nermin Köroğlu Isın
5. Kemal Gökay

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Berke Çelikel
2. Ömer Cenk Tiftikçigil
3. Ebru Karakıran
4. Yusuf Eren Gürdal
5. Gökhan Tatlıdede
6. Gülmetan Atagün Savaş
7. Hamit Mutlu
8. Melek Hande Ultav
9. Melek Yıldız
10. Nevroz Karakuş
11. Serhan Mumcu
12. Umut Barış Yılmaz
13. Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz
Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Birol Eker
2. Onur Tuğa
3. Volkan Ünlü
Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1. Gökçen Bayhan
2. Hakan Yazman
3. İhsan Beşeli
15. Dönem Yönetim Kurulu adına bir
konuşma yapan Meriç Sapçı Genel
Kurul’da oy veren herkese teşekkür
ederek sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki 2 yıllık görev sürecimiz içinde
öncelikle; Mekanik tesisat mühendisliğinin nasıl bir mühendislik olduğunu,

faaliyet konularını ve önemini toplumumuza en iyi şekilde anlatabilmeyi
amaçlıyoruz. COVID-19 küresel salgın
sürecinde kapalı ortamlarda havalandırmanın etkisini konuşurken mekanik
tesisatın önemini anlatabilmekte zorlandığımızı hep birlikte gördük. Tesisat
mühendisliğinin makina mühendisliği
ana bilim dalı üzerine oturan ve yapı
bilimi içinde ihtisaslaşmış, uzmanlaşmış bir meslek kolu olduğunu insan
konforunu, performansını, enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaç edinen ve halk
sağlığını da koruyucu bir mühendislik
dalı olduğunu toplumumuza çok iyi
anlatmamız gerekiyor.
Ayrıca; mesleğimizi yurt dışı örneklerinde olduğu gibi Bina Mühendisliği
adı altında daha ileri seviyede
multi-disipliner bir lisans üstü eğitim
seviyesine getirebilmeyi veya en
azından kendi derneğimizin çabalarıyla hazırlanacak meslek içi eğitim ve
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sertifika programları ile güçlendirilmiş
bir ihtisas dalı haline gelmesini çok
arzu ediyoruz. Tasarım, uygulama,
test ayar ve dengeleme, performans
testleri ile işletmeye alma ve işletme
konularında bu ihtisaslaşmanın ne
kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Uluslararası standartları yakından takip
edebilen eğitimli mühendis gücünün
ve üyelerimizin artması ile ülkemiz yapı
stokunun da daha değerli ve kaliteli
hale gelmesi mümkün olabilecektir. Bu
amaçla TTMD olarak meslek içi eğitim
ve sertifika programlarımızı daha da
zenginleştirip sektörümüzdeki nitelikli
iş gücünün artması için gayret göstermeye devam edeceğiz.
Hepimizin bildiği üzere 2020 yılı
başına kadar tesisat sektöründe çalışan
mühendisler olarak ana odak noktamız;
binaların enerji performansının iyileştirilmesiydi. İklim krizini düşünerek, fosil
yakıtların kullanımını azaltmak için
binalardaki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin neden olduğu
doğrudan ve dolaylı CO₂ salımlarını
düşürme amacıyla çalışıyorduk.
Fakat; geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde
odak noktamız ister istemez değişti!
Çünkü yaşadığımız küresel salgın nedeniyle, “insan sağlığı” şu anda çok daha
büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle de bu süre zarfında
mesleki faaliyetlerimizdeki önceliğimiz;
enerji performansının artırılması ve
CO2 salımlarının azaltılması yerine bu
COVID-19 hastalığının kapalı ortamlarda daha fazla yayılmasını önlemeye
ve kontrol edebilmeye yönelmiştir.
Şimdi geldiğimiz bu noktada tesisat
mühendisleri olarak, önümüzdeki
sürecin bizler için çok daha zor

olacağını görüyoruz. Çünkü sistem
tasarımlarımız ve bunun sonucundaki
işletme senaryolarımız, Avrupa Birliği
ülkelerinin kabul ettiği “yeşil mutabakat
anlaşmasının 2030 ve 2050 hedefleri”
gereğince hem karbon salımlarının
azaltılmasına yönelik şekilde oluşmaya
devam edecek hem de artık insan sağlığı ve iç çevre kalitesi bilincinin daha
çok önemseneceği toplumsal talepler
ile daha sık karşılaşacağız. Buna ilaveten, binalarımızın olağandışı senaryolara karşı hazır olması için gerekli
dayanıklılık veya esnekliğe uygun hale

getirilmesi de önemli hale gelecektir.
Dolayısıyla mesleki olarak çözmemiz
gereken zorluklarımızın artacağı bir
döneme girdiğimizin farkında olmak
zorundayız. Hem kendimizi hem de
binalarımızı daha sağlıklı ve güçlü hale
getirmek zorundayız.
Diğer yandan ülkemizde yaşadığımız
çevre kirliliğinin de etkilerini çok net
gördüğümüz bu günlerde tesisat
mühendisleri olarak da son derece
duyarlı olmalı, yağmur suyu ve gri
su uygulamalarındaki geri kazanım
tekniklerini de toplumumuza detaylı
şekilde anlatabilmeliyiz. Sağlıklı
mesleki bilgi akışının üyelerimize hızlı
bir şekilde kazandırılması amacıyla da
REHVA, CIBSE ve ASHRAE gibi uluslararası mesleki sivil toplum kuruluşları ile
daha güçlü bir işbirliği oluşturulması
için de gayret göstermeliyiz.”
Genel Kurul ardından yapılan 15.
Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Meriç Sapçı (Başkan), Bünyamin Tamer
Şenyuva (Başkan Yrd.), Dr. Kemal
Gani Bayraktar (Başkan Yrd.), Nermin
Köroğlu Işın (Başkan Yrd.), Kemal Gökay
(Genel Sekreter), Ceren Ercan (Sayman)

TTMD 2021 Faaliyet Raporu:
https://ttmd.org.tr/haberler/ttmd-faaliyet-raporu-2021
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Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile
Dezenfeksiyon Semineri Yapıldı
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik
Komitesi UVC Çalışma Grubu’nun
düzenlediği “Kapalı Hacimlerde ve
İklimlendirme Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon:
Teori ve Pratik” semineri çevrimiçi
olarak 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Seminerin açılış
konuşmasını yapan TTMD İç Çevre
Kalitesi Teknik Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Macit Toksoy, UVC ile dezenfeksiyon konusunda özellikle tasarıma
yönelik literatür araştırmalarında
yeterli bilgiye ulaşamadıklarını ve
bu seminer ile UVC ile mikropkırma
teknolojisinin içerdiği tüm disipliner
alanlarda, güncel araştırmaların
değerlendirilmesi ışığında bilgi
paylaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Toksoy, Mart 2020’de salgın başlangıcından sonra komite olarak yapılan
çalışmaları özetledi.
TTMD COVID-19 Teknik Komitesi çalışmaları hakkında bilgi veren Komite
Başkanı Meriç Sapçı; küresel salgınla
birlikte COVID-19 hastalığının kapalı
ortamlarda daha fazla yayılmasını
önlemeye ve kontrol etmeye yönelik
tedbirlerin önemine dikkat çekerek,
mesleki faaliyetlerindeki önceliğin
güvenli bir iç ortam hazırlamak
olduğunu söyledi. Sapçı, iklim krizinin
azaltılmasıyla ilgili çalışmaların yanı
sıra iç mekan çevre kalitesinin iyileştirilmesi için yapılarda konfor, hijyen
ve sağlıklı ortamları daha dayanıklı,
esnek ve sürdürülebilir şekilde tasarlamak zorunda olduklarını belirtti.
Mesleki sorumluluklarımız hakkında
bir konuşma yapan TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, “Mühendisin topluma, mesleğine,
paydaşlarına, birlikte çalıştığı meslektaşlarına ve kendisine karşı sorumluluğu vardır. Bilgi ve becerilerini
insanlık yararına kullanmak, dürüst ve
tarafsız olarak sadakat içinde topluma
hizmet etmek, mesleğin yeterlilik ve
itibarını artırmak için çaba göster-
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mek, kendi disiplinlerinin mesleki ve
teknik derneklerine destek vermek,
mühendislerin meslek standartlarını
yükseltmek ve mesleğini geliştirmek
için ön şart olarak görülen ilkeleridir.
Mühendisler; mesleki çalışmalarını
yaparken, halkın sağlığı, güvenliği ve
menfaatini en başta tutmalıdırlar. Ehilyeterli oldukları alanlarda hizmet vermelidirler. Topluma verdikleri bilgiler
objektif ve gerçeğe uygun olmalıdır.
Tüm paydaşları için sadık bir vekil gibi
hareket etmelidirler” dedi. Bayraktar,
TTMD olarak mesleğimizi geliştirmek
ve uluslararası teknoloji ve örgütsel
düzeye yükseltmek, üyelerimizin mesleki ve bilimsel çalışmalarına katkıda
bulunarak gelişimlerini desteklemek,
aralarındaki dayanışmayı artırmak ve
bilgi temelli deneyimlerini insanlığın
gelişimine katkıda bulunacak şekilde
değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. TTMD
Başkanı seminerin hazırlığında emeği
geçen Komite üyelerine, bildiri sahiplerine ve seminerin düzenlenmesine
katkı sağlayan Johnson Controls ve
Ventek’e teşekkür etti.
Açılışın ardından, oturum başkanlığını
Prof. Dr. Sait Cemil Sofuoğlu ve Prof.
Dr. Orhan Ekren’in yürüttüğü günün
ilk oturumunda “Biyolojik İç Hava
Kalitesi” başlıklı bir sunum yapan Prof.
Dr. Aysun Sofuoğlu; aerosol, biyoaerosol, bina içi hava kalitesi (BİHK) gibi
kavramların tanımları hakkında bilgi

verdikten sonra iç havada bulunan
mikroorganizmalara değindi. Aysun
Sofuoğlu; “Dünyada 120 bin ile 10
milyon veya daha yüksek sayıda
mikroorganizma olduğu ve %99
oranındaki türün daha keşfedilmediği
düşünülüyor. En önemlisi ve bizim
korku kaynağımız ise bu mikroorganizmalardan patojenik dediğimiz
gruba düşenler nedeni ise çeşitli yollarla bize bulaşıp hastalıklara sebep
olmaları. Mikroorganizmalar ve bunlardan kaynaklanan uçucu organik
bileşikler ve biyolojik kökenli havada
uçuşan/asılı parçacıkları biyoaerosol
olarak adlandırmakta ve bunların
yaklaşık %5-34 düzeyinde bina için
hava kirliliğine katkısı vardır” dedi.
Bakteri, polen, küf ve virüs kavramlarının yapılarını anlatan Sofuoğlu;
bazı mikrobiyal parçacıkların hava ve
cansız yüzeylerde varlık süresi, boyut
dağılımı ve sağlık etkisi, derişim
etkileyen faktörler hakkında detaylı
bilgiler verdi.
“Ultraviyole Işının Doğası ve Özellikleri” başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr.
Macit Toksoy, morötesi (ultraviyole)
ışınımının elektromanyetik bir dalga
olduğunu belirterek evrende kaynakları farklı fiziksel mekanizmalar
olan ve farklı dalga boyu bantlarında
yer alan elektromanyetik emisyonlaryayınımların varlığını ifade ederek
elektromanyetik spektrum hakkında
bilgi verdi. Macit Toksoy; “Evrende
sıcaklığı olan her cisim elektroman-

yetik dalga yayar. Cisimlerin atomlarında enerji alarak üst yörüngelere
çıkmış elektronların alt seviyelerdeki
yörüngelere dönerken yaydıkları
enerji elektromanyetik dalga yani ısıl
ışınımdır” dedi. Elektromanyetik bilim
tarihi ve UV ışınım ile mikrop kırma
bilim tarihi hakkında bilgiler paylaşan
Toksoy, “Cisimlerin sıcaklığa bağlı
olarak hangi dalga boyunda ne kadar
ışınım yaydıkları, maksimum ışınım
yaydıkları dalga boyu, tüm dalga boylarında yaydıkları toplam enerji miktarı
siyah cisim ışınım yasaları olarak ifade
edilmiştir. Siyah cisim ideal yayıcı ve
yutucu olarak, bulunduğu sıcaklıkta
tüm dalga boylarında en fazla enerjiyi
yayan ve üzerine gelen ışınımın tamamını yutan cisim olarak tanımlanan
ideal bir cisimdir. Doğada siyah cisim
yoktur, bazı özellikleri ile siyah cisme
benzeyen cisimler ve yapılar vardır.
Evrende bulunan kadar delikler, üzerine gelen tüm enerjiyi yuttukları için
bu özellikleri ile siyah cisimlerdir” dedi.
Oturumun üçüncü konuşmacısı TTMD
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim
Atmaca “Işınım ile Enerji Transferi”
konulu bir sunum gerçekleştirdi. UVC
ışınımın etkilerinin doğru anlaşılması
için yüzeyler arasındaki ışınımla ısı
transferi hesap yöntemleri ve temel
yasalar hakkında bilgi veren İbrahim
Atmaca, ışınımla ısı transferinde
yüzeylerdeki ışınım yoğunluğunu
etkileyen önemli parametrelerden
birinin yansıma etkisi olduğunu

belirterek farklı yansıma durumları
için görüş faktörü hesabının yapılmasına ilişkin yöntemleri anlattı. Kapalı
hacimlerde opak, difüz, gri yüzeyler
arasında, iki ve üç yüzeyli kapalı
hacimlerde ışınımla ısı transferi gibi
konu başlıklarında bilgiler aktaran
Atmaca; farklı yansıma durumları için
görüş faktörü hesabı ve literatürdeki
uygulamalardaki görüş faktörünü
anlattıktan sonra: ”Sonuç olarak
günümüzde ultraviyole ışınlama
sistemlerinin havanın dezenfeksiyonu için kullanımı yaygınlaşmakta
olmasına rağmen, UVGI sistemlerinin
havada taşınan patojenler üzerinde
etkileri hakkındaki tasarım bilgileri
garanti etmek için gereken ayrıntıdan
yoksundur” dedi.
“UVC Germisidal Tanımlar, SARSCoV-2 Biyolojik ve Fiziksel Özellikler”
başlığında bir sunum gerçekleştiren
Prof. Dr. Sevcan Ünlütürk, mikroorganizmalar tüm çevremizde bulunduğunu ancak önemli noktanın, zararlı
organizmaların üremesinin kontrol
altına alınması olduğunu söyledi.
Mikrobiyal üremenin kontrol altına
alınması, var olan mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması veya
öldürülmesi gibi işlemlerin temizlik,
dezenfeksiyon ve sterilizasyon ile
yapıldığını belirten Sevcan Ünlütürk,
dezenfeksiyon ve sterilizasyon
arasındaki farklılıkları kıyasladıktan
sonra ultraviyole ışınların germisidal
etkisi, DNA-RNA hasarı, UVC doz

tanımları, hava ve sıvı ortamlar için
UV doz tanımları hakkında detaylı
bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın
antibakteriyel aktiviteye ilişkin olarak
ISO 15714 ve GB 21551 standartlarının kullanılmasını istediğini söyleyen
Ünlütürk, “Elde edilen bulgular, UVC
ile SARS-CoV etkisizleştirmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bakteri
veya virüs bulaşmış bir yüzeyde veya
hava ortamında bir log düzeyinde
etkisizleştirme sağlamak için gerekli
UV doz miktarının bilinmesi UV sistemlerinin tasarımı için gerekli bir bilgidir. Koronavirüsler yapısal olarak çok
büyük eksende farklılık göstermediği
için, UVC dezenfeksiyon prosedürleri
daha fazla değişiklik yapmadan SARSCoV-2 virüsünün etkisizleştirilmesinde
kullanılabilecektir” dedi. Katılımcıların
sorularının yanıtlandığı bölümün
ardından ilk günü oturumu sona erdi.
UVC seminerinin ikinci gününde
başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Atmaca
ve Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz’in
yürüttüğü oturumda ilk sunumu “UV
Işınımın İnsan Sağlığına Etkileri” başlığıyla Mesut Genişoğlu yaptı. Doğal ve
yapay UV kaynakları ile UV lambaların
tarihçesi hakkında bilgilendirme yaparak sunumuna başlayan Genişoğlu,
başta hastane gibi ortamların sterilizasyonu olmak üzere iç ortam dezenfeksiyonunda UV’nin uzun zamandır
kullanıldığını belirterek SARS-CoV-2
üzerindeki çalışmalarda %99,7
oranında virüs giderimi sağlandığını
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söyledi. Genişoğlu UV maruziyetinin
sağlık üzerinde etkileri hakkında; “UV
ışınlarının insan derisi üzerindeki
etkinliği 270 nm’de en yüksektir.
Mikroorganizmalar üzerinde bu değer
265 nm’dir. UV-C ışınlarının etkisi daha
yüksek olmasına karşın maruz kalınan yüksek UV-A ve UV-B dozları ile
genelde kompleks bir ışık huzmesinde
farklı dalga boylarına maruz kalınması,
beraber etkilerin önemini göstermektedir. UV maruziyeti özellikle cilt
ve göz üzerinde ciddi sağlık riskleri
yaratmaktadır, bu nedenle UV ışın
kaynaklarının kullanımının standartlar
ile düzenlenmesi, risklerin azaltılması
için önem taşımaktadır” dedi.
“HVAC Sistemlerine Entegre UVC
Dezenfeksiyon Sistemlerinde Enerji
Verimliliği” konusunda bir sunum
yapan Prof. Dr. Macit Toksoy, biyolojik
kirlilik açısından bina hacimleri ve
kanallar dahil HVAC ekipmanlarının
bir açık sistem oluşturduğunu,
sisteme giren ve çıkan patojen miktarının değişim gösterdiğine dikkat
çekerek örnek hacim üzerinde bu
değişimi anlattı. Salgının yayılmasının
önlenmesinin, insandan insana sıvı
taneciklerin balistik geçişinin azaltılması, kirli yüzeyden insana patojen
mekanik taşınmasının azaltılması ve
insandan insana biyoaerosol transferinin azaltılmasına bağlı olduğun
söyleyen Macit Toksoy, patojen
konsantrasyonunun azaltılması için
filtreleme, havalandırma ve morötesi
ışınım (UVC) uygulamalarının HVAC
sistemine entegrasyonu ile ilgili
bilgiler paylaştı ve dezenfeksiyon
sistemi tasarım algoritmasını aktardı.
Toksoy, son olarak UVC sisteminin
enerji tüketiminde önemli olan görüş
faktörü, UVC ışınım verimi, sıcaklık,
nem verimi gibi faktörleri anlattı.
“UVC Işınım Alanının Simülasyonu”

başlıklı günün 3. sunumunu yapan
Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz, küresel salgın sonrası havanın dezenfeksiyonunun kritik bir öneme sahip hale
geldiğine dikkat çekerek literatürde
hava veya su için UVC dezenfeksiyon
sistemlerinin simülasyonu ile ilgili
birçok çalışma olduğunu ve bu çalışmaların deneysel çalışmalarla uyumlu
olduğunu belirtti. UVC dezenfeksiyonunun kanal içi sistemlerde etkin
ve verimli şekilde kullanılması için
hesaplama örnekleri sunan Karadeniz;
“Akış ve akışkan içerisindeki parçacıkların hareketlerinin de ışınım alanı
ile birlikte modellenebildiği araçların
kullanımı daha küçük ve etkin dezenfeksiyon cihazlarının tasarlanmasında
zorunluluktur. Işınım alanlarının belirlenmesinde kullanılan mevcut benzetim araçlarının doğruluğunu artıracak
yaklaşımların geliştirilmesine devam
edilmektedir. Yüzeylerin ve ortamın
ışınım özelliklerinin doğru şekilde
tanımlanması gerekmektedir. Bunun
için hem yüzeylerin UVC bandındaki
ışınım davranışlarının belirlendiği
hem de farklı lamba dizilimleri için
ışınım alanlarının yüksek doğrulukla
belirlendiği deneysel çalışmalara
ihtiyaç vardır” dedi.
“UVC ile Dezenfeksiyon Teknolojisi:
Teori ve Tasarım Temelleri” konusunda
bir sunum yapan Prof. Dr. Orhan Ekren,
aerosollerin taşınmasını azaltmak/
önlemek için etkisizleştirme yöntemleri olarak mekanik havalandırma ile
uzaklaştırma, filtrasyon ve ultraviyole
ışınım (UVC) yapıldığını, bunların
tek başına veya birlikte kullanımına
yönelik optimum çözümler sağlamak
için toplam dezenfeksiyon yönetimi
kavramına vurgu yaptı. Dünyada
ve Türkiye’de Covid-19 döneminde
mekanik havalandırma çözümleriyle
ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren
Ekren, mikropkıran-germisidal UV

lamba çeşitlerinden bahsettikten sonra
UVC ışınıma karşı alınması gereken
tedbirlerle ilgili olarak; “UV konusunda
eğitim almış bakım & müdahale personeli yanı sıra, duvarlar ile cihazlarda
uyarı yazıları olmalı. Odaya girildiğinde
veya cihazların kapakları açıldığında UV
ışık otomatik kapanmalı. El tipi 254nm
dalga boyuna ayarlı radyometre ile
ölçüm alınmalı, Civa içeren UV lambalar
kırıldığında ortam mutlaka havalandırılmalıdır” dedi. UVC ile dezenfeksiyon
sistemlerini hava kanalı içinde, yüzeyde
ve oda içinde olmak üzere 3 başlıkta
sıralayan Ekren, bu uygulama yöntemlerinin aşamalarını anlattı.
Seminerin son sunumunu yapan
Tunahan Akış, UVC ile Dezenfeksiyon
konusunda örnek tasarımlar paylaştı.
Akış; “Farklı tasarımlarda farklı senaryoların gelmesi kaçınılmazdır. UVC ile
dezenfeksiyon modellemesi açık uçlu
parametreler havuzundan, dolayısı
ile senaryolardan oluşmaktadır. Bu
sistemlerin tasarımında bilgisayar
benzetimleri mutlak suretle kullanılmalı ve uygulaması düşünülen
tasarım alternatifleri ayrıntılı olarak
incelenmelidir. Burada sunulan yöntemin, lambalardan yayılan ısı nedeniyle
sıcaklık değişimini ve parçacıkların
kanal içerisindeki hareketlerini daha
ayrıntılı olarak ele alan HAD çalışmaları ile genişletilmesi tasarımların
doğruluğunu artıracaktır” dedi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği
soru-cevap bölümünün ardından
kapanış konuşmasını yapan TTMD İç
Çevre Kalitesi Teknik Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Macit Toksoy, tesisat sektöründeki tüm paydaşların ve derneklerin bir araya gelerek bir kurumsal yapı
oluşturulması ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini
ifade ederek seminere katkı sağlayan
herkese teşekkür etti.

Seminerde sunulan bildiri kitabına bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://ttmd.org.tr/haberler/kapali-hacimlerde-ve-iklimlendirme-sistemlerinde-ultraviyole-isinim-ile-dezenfeksiyon-teori-ve-pratik-kitabi-yayimlandi
Seminer Videosu:
https://youtu.be/PlnaeRsrfM4
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Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile
Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik Kitabı Yayımlandı
Mesleğimizi uygularken ülkemizin
gelişimine katkıda bulunmak, bu
çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli,
konforlu yaşanabilir ortamlar yaratmak, doğanın imkanlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan
çözümler üretmek ve bu doğrultuda
diğer meslek ve uzmanlık paydaşları
ile eşgüdüm içinde hareket etmek
amacıyla Türk Tesisat Mühendisleri
Derneğimiz çalışmalarını 1992’den bu
yana aralıksız sürdürmektedir.
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik
Komitesi UVC Çalışma Grubu’nun
düzenlediği “KAPALI HACİMLERDE ve
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ULTRAVİYOLE IŞINIM ile DEZENFEKSİYON:
TEORİ ve PRATİK SEMİNERİ” çevrimiçi
olarak 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Bu seminerde elde edinilen bilgi

ile Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik”
kitabı, TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik
Komitesi UVC Çalışma Grubu tarafından TTMD’nin 40 numaralı Yayını
olarak hazırlanmıştır.

ve paylaşımlar ışığında “Kapalı
Hacimlerde ve İ k limlendirme
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım

“Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım
ile Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik”
kitabının hazırlanmasında emeği
geçen bildiri sahiplerine, değerli editörlerimiz Prof. Dr. Macit Toksoy, Prof.
Dr. Sait Cemil Sofuoğlu, Doç. Dr. Ziya
Haktan Karadeniz ve Prof. Dr. Orhan
Ekren’e ve bu kitabın yayımlanmasındaki katkılarından dolayı Johnson
Controls ve Ventek’e teşekkür ediyor
40 numaralı TTMD Yayınının yararlı
olmasını diliyoruz.

https://ttmd.org.tr/haberler/kapali-hacimlerde-ve-iklimlendirme-sistemlerindeultraviyole-isinim-ile-dezenfeksiyon-teori-ve-pratik-kitabi-yayimlandi

TTMD, UN Global Compact’e Katıldı
TTMD, sektörümüzde bir ilki
gerçekleştirerek,160’ın üzerinde ülkede
12.000’in üzerinde şirket ve 3.000’in
üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın
en büyük kurumsal sürdürülebilirlik
inisiyatifi olan United Nations Global
Compact’e katıldı.
Bu sorumluluk ile TTMD, sektör
stratejilerini ve süreçlerini insan
hakları, çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10
İlke‘ye uyumlu hale getirmek için desteklerken, aynı zamanda Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi
için çalışacaktır.
Bu kapsamda, TTMD ve üyelerinin elde
ettiği imkanlar,
• Birleşmiş Milletler tarafından
desteklenen dünyanın en büyük
ve tek kurumsal sürdürülebilirlik
platformunun bir parçası olmak;
• Küreselde ve yerelde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etme,
belirleme ve yön vermek;
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• Sürdürülebilirlik alanında
iyi uygulamaları paylaşma
ve başarıların görünürlüğünü sağlamak;
• 160’dan fazla ülkede
neredeyse her sektör ve
büyüklükte şirketin temsil
edildiği geniş bir ağa
ulaşmak;
• UN Global Compact’in
benzersiz çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni iş birlikleri kurmak;
• Sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme, değerlendirmenize, uygulama
ve ölçmeye yarayan araç, kaynak,
eğitim ve uzmanlara erişmek;
• 69 ülkede Yerel Ağ desteği sağlamak
Ek olarak, insiyatif, farklı konulardaki
çalışma grupları ile dünyanın birçok
farklı yerinden uzmanı bir araya
getirmektedir. TTMD’nin de dahil olabileceği çalışma grupları; Sürdürülebilir
Finans, Çevre, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, üst başlıkları
ile kümelenmiştir.

Detaylı bilgi ve çalışma gruplarına
katılım için gesener@ttmd.org.tradresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki
linkleri inceleyiniz:
• UN Global Compact: https://www.
unglobalcompact.org/
• Global Compact Türkiye:https://
www.globalcompactturkiye.org/
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:
https://www.globalcompactturkiye.
org/surdurulebilir-kalkinma-amaclari/
• 10 İlke: https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke/

TTMD Üyelerine REHVA’dan Anlamlı Ödüller
REHVA Tasarımda Profesyonel
Ödülü (REHVA Professional Awards
in Design)
REHVA tarafından, bilim, teknoloji,
tasarım ve eğitim alanlarından;
Tasarım alanında REHVA Üye Derneğinin seçkin bir üyesine üstün başarılarından dolayı verilen bir ödüldür.
REHVA Tasarımda Profesyonellik
Ödülü (REHVA Professional Awards in
Design), bu sene Değerli Meslektaşımız Sn. Fatma Çölaşan’a takdim edildi.
Değerli Üyemiz Sn. Fatma Çölaşan’ı
gönülden tebrik ediyor, mesleğimiz
ve ülkemiz gelişimine sürdürdüğü
katkılarına teşekkür ediyoruz.
REHVA Teknolojide Profesyonel
Ödülü (REHVA Professional Award
in Technology)
REHVA tarafından, bilim, teknoloji, tasarım ve eğitim alanlarından; Teknoloji
alanında REHVA Üye Derneğinin seçkin
bir üyesine üstün başarılarından dolayı
verilen bir ödüldür. REHVA Teknolojide
Profesyonel Ödülü bu sene Değerli
Meslektaşımız Sn. Metin Duruk’a
takdim edildi. Değerli Üyemiz Sn.
Metin Duruk’u gönülden tebrik ediyor,
mesleğimiz ve ülkemiz gelişimine sürdürdüğü katkılarına teşekkür ediyoruz.
REHVA Genç Bilim İnsanı Ödülü
(REHVA Young Scientist Award)
REHVA tarafından, REHVA yetkinlik
alanları kapsamındaki konularda tez,
makale veya benzer öneme sahip

çeşitli kısa yayınları bulunan, bilimsel
araştırmalar yürüten genç bilim
insanlarına olağanüstü araştırma
çalışmalarından dolayı verilen bir
ödüldür. REHVA Genç Bilim İnsanı
Ödülü bu sene Değerli Meslektaşımız
Sn. Dr. Ece Kalaycıoğlu Özdemir’e
takdim edildi. Değerli Üyemiz Sn. Dr.
Ece Kalaycıoğlu Özdemir’i gönülden
tebrik ediyor, mesleğimiz ve ülkemiz
gelişimine sürdürdüğü katkılarına
teşekkür ediyoruz.
REHVA Fellowship
REHVA tarafından, REHVA'da yer alan
yönetim kuruluna, komitelerine ve
görev güçlerine üyelerine gönüllü
yürüttükleri çalışmaları ve önemli
katkılardan dolayı verilen bir ödüldür. REHVA Fellowship, bu sene Sn.
Dr. Murat Çakan’a takdim edildi.
Değerli Üyemiz Sn. Dr. Murat Çakan’ı
gönülden tebrik ediyor, sektörün ve
işbirliklerinin gelişimine sürdürdüğü
katkılarına teşekkür ediyoruz.

TTMD, European Heat
Pump Association
(EHPA) Üyesi Oldu
TTMD, 2021 Mart ayında, European Heat
Pump Association (EHPA), Avrupa Isı
Pompası Birliği üyesi olmuştur. Avrupa
Isı Pompası Birliği (EHPA), Avrupa ısı
pompası endüstrisinin çoğunu temsil
etmektedir. Üyeleri, ısı pompası ve bileşenlerinin üreticileri, araştırma enstitüleri,
üniversiteler, test laboratuvarları ve enerji
kuruluşlarından oluşmaktadır. Temel
amacı, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalar için Avrupa pazarında ısı pompası
teknolojisinin farkındalığını ve uygun
şekilde dağıtımını teşvik etmektir. EHPA,
yasama, düzenleme ve enerji verimliliği
konularında Avrupa, ulusal ve yerel
makamlara teknik ve ekonomik girdi sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm faaliyetleri,
ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi için
ısı pompalarının pazar gelişimini hızlandırmak için pazar engellerini aşmayı ve
bilginin yayılmasını hedeflemektedir.
TTMD, EHPA üyeliği ile EHPA'nın iklimlendirme sektörü deneyimi Türkiye'ye
kazandırılmış olacaktır. Aynı zamanda
sektör temsilcilerinin, EHPA dahilinde
dünyanın dört bir yanındaki meslektaşları ile çalışmasına imkan sağlanacaktır.
EHPA Web sitesi için:
https://www.ehpa.org/
EHPA Projeleri için:
https://www.ehpa.org/projects/
EHPA Etkinlikleri için:
https://www.ehpa.org/events/
EHPA Dokümanları için:
https://www.ehpa.org/media/
NİSAN - HAZİRAN 2021
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TTMD Eşitlik Komitesi Tanıtıldı
TTMD amaçları ve çalışma esasları
çerçevesinde, eğitim, sağlık, fırsatlara erişim, toplumsal cinsiyet gibi
konularda adil ve eşit bir sektör için,
İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
ve Birleşmiş Milletler Global Compact
ilkeleri doğrultusunda çalışmalar
yapmak, sektörel ve toplumsal fayda
yaratmak amacıyla kurulan TTMD
Eşitlik Komitesi Tanıtım Toplantısı 15
Haziran 2021 tarihinde yapıldı.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Özden
Ağra’nın yürüttüğü toplantının açılışında konuşan TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar,
“Derneğimiz, sektörümüzde daima
eşit, adil ve kapsayıcı bir şekilde
konumlanmış, meslektaşlarımıza ve
üyelerimize fırsatlar sunmak üzere
hizmetlerini ve çeşitliliğini sürekli
zenginleştirmiştir. Mühendisler olarak bizlerin topluma, mesleğimize,
paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve
kendimize sorumluluğumuz vardır.
Özellikle küreselleşen dünyada eşitsizlik çatışmaların ana kaynağı olmaktadır. Bu doğrultuda, mesleğimizin ve
sunabileceği katkıların önemi ortaya
çıkmaktadır. Bu farkındalıkla çalışmalarına başlayan TTMD Eşitlik Teknik
Komitemiz, başta toplumsal cinsiyet
eşitliği olmak üzere, sektörümüzün
eşit, adil ve kapsayıcı gelişiminde
önemli bir katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma amaçları
doğrultusunda, bütüncül bakış
açısıyla her türlü eşitsizliği giderecek
gelişime önderlik etmek, sosyolojik
araştırmalar dahil bilgi üreterek bilim
temelli araştırmalara katkı vermek ve
etkisini uluslararası boyuta taşımak
üzere kurulan Eşitlik Teknik Komite
Üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Eşitlik Teknik Komitesi’nin kurulumu
ve amaçları hakkında bir sunum
gerçekleştiren Komite Başkanı Filiz
Pehlivan, ilk olarak toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin tarihsel süreç ile ilgili
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bilgi verdikten sonra rehber alacakları
uluslararası sözleşme ve Birleşmiş
Milletler hedeflerini anlattı: “Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani
İstanbul Sözleşmesi rehber alacağımız
sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden
5.’sine bakıldığında ‘Kadınlar ve kız
çocuklarına karşı ayrımcılığı her yerde
ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bazı
bölgelerde işgücü piyasasında hala
büyük eşitsizlikler var, kadınlar hala
pek çok konuda eşit erişime sahip
değiller. Cinsel şiddet ve istismar,
ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz
bölüşümü ve kamu görevlerinde
ayrımcılık hala büyük engel teşkil
ediyor’ şeklinde belirtildiğini görmekteyiz” dedi.
Türkiye’de kadınların sivil topluma
katılımı verileri ve toplumsal cinsiyet
eşitliği anaakımlaştırma stratejisi
hakkında bilgi veren Pehlivan, TTMD
Eşitlik Komitesi ilke ve değerlerini
şöyle açıkladı:
• Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı,
adil, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan,
güçlü bir sektör yaratılması için
çalışmak
• Evrensel insan hakları ve
Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
çalışmaları yürütmek

• Ayrımcı, cinsiyetçi ve şiddet içeren
söylem ve pratiklerden kaçınmak,
kaçınılmasını sağlamak
• Bütün çalışmalarda, karar alma
süreçlerinde ve içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini
egemen ve görünür kılmak
• Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasında hesap verebilir ve şeffaf
olmak
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin TTMD
özelinden başlayarak sektörde de
benimsenmesini, uygulanmasını,
izlenmesini, ana politika, plan ve
programlara dahil edilip yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir toplumsal
cinsiyet programı geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Pehlivan, “Bizler,
kişilerin ya da grupların toplumsal
cinsiyete atfedilmiş roller üzerinden
tanımlanan özellikleri ve farkları ne
olursa olsun, özgürlüğün, eşitliğin,
hakların adaletli ve dengeli bir şekilde
uygulanması, yönetimsel eylemlerin
bu çerçevede denetlenebilmesi için
toplumsal cinsiyet eşitliğini temel
alması gerektiğini düşünüyor; biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için
evrensel insan hakları belgelerini
temel alıyor ve Avrupa Konseyinin
Eşitlik Stratejisi ve Bakanlar Komitesi tarafından geliştirilen tavsiye
kararlarının, toplumsal cinsiyetin ana
akımlaştırılması sürecinde bizler için
de açık bir kılavuz sunduğunu düşü-

nüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini,
siyasetlerüstü ve evrensel bir insan
hakları meselesi olarak görüyor ve
demokratik yönetişim alanının önemli
bir ögesi olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının,
sadece kadın haklarını gözetmeksizin
evrensel insan hakları ve Türkiye’nin
taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek üzere kendimizi sorumlu ve zorunlu hissediyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının
bilimsel bir duruş üzerinden inşa
edilmesi sürecinde, toplumdaki kalıpyargılarla yüzleşmenin, özfarkındalığımızı geliştirmenin, işbirliğinin, bilgi ve
deneyim paylaşımının önemli olduğu
kabulü üzerinden hareket etmeyi
önceliyoruz. Kimsenin toplumsal
olarak inşa edilmiş kalıp yargılardan
bağımsız olmadığını kabul ederek,
eşitsizlik üretebilecek eylem ve söylemler karşısında, olumlu ve ayrımcı
olmayan yapıcı bir iletişimi ve karşılıklı
samimiyeti temel eleştiri üslubumuz
olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışımızı uluslararası
ve ulusal mevzuatlarda tanımlanmış
olan ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine dayandırıyoruz. Bu ilkeler ışığında

kendimizi ayrımcı, cinsiyetçi, fobik,
şiddet içeren ve kişi haklarına zarar
veren her türlü eylem ve söylemin
karşısında konumluyoruz” dedi.
Tanıtım toplantısının son bölümünde
Eşitlik Teknik Komitesi strateji alt komiteleri kapsamında kurulan Savunucu-

luk, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal
Etki, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm,
Networking Strateji Grupları adına
Komite Üyeleri Ceren Ercan, Deniz
Atik, Gülmetan Savaş, Handan Özgen,
Melek Yıldız, Nermin Köroğlu Isın ve
Tuba Bingöl Altıok kısa birer tanıtım
konuşması yaptı.
Tanıtım toplantısı, TTMD ve sektör
üyelerinin strateji gruplarına davet
edilmesi ile sona erdi.
Toplantı Videosu:
https://youtu.be/oCQNqQwNvKQ

TTMD Akademi: HVAC Sistemleri ve Donanımı Kursu
TTMD Akademi’nin düzenlediği
“HVAC Sistemleri ve Donanımı
Kursu” 1-25 Şubat 2021 tarihleri
arasında ilk kez çevirim içi olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un
yürütücülüğünde yapılan eğitime 21
kursiyer katılırken, eğitimler Prof. Dr.
Ahmet Arısoy, Gürkan Görgün, Mehmet Oskay, Dr. Mustafa Bilge, Orhan
Gürson, Sarven Çilingiroğlu ve Volkan
Ünlü tarafından verildi.

ekipmanları, ısıtma ekipmanları ve
bileşenleri, kazanlar, radyatörler, HVAC
sistem seçimi gibi konu başlıklarında
detaylı bilgiler anlatıldı.
TTMD Akademi’nin düzenleyeceği
eğimlerden haberdar olmak için
www.ttmd.org.tr internet sayfasını ve
TTMD sosyal medya hesaplarını takip
edebilirsiniz.

Toplam 4 hafta ve 48 saat süren kurs
kapsamında; kanal tasarımı, fanlar,
oda hava dağıtım ekipmanları, klima
santrali, ısı geri kazanımı, serpantinler,
boru tasarımı, genleşme tankları,
vanalar, pompalar, motorlar, değişken
hızlı sürücüler, kompresörler, kondansatörler, evaporatif hava soğutma
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Genç TTMD Semineri:
“Geleceğe Bakış-Geleceği Hisset, Kendini Fark Et, Harekete Geç”
Genç TTMD tarafından düzenlenen
çevrimiçi seminerlerin ilki olan “Geleceğe Bakış-Geleceği Hisset, Kendini
Fark Et, Harekete Geç” konulu
seminer 23 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Ali
Menekşe’nin yürüttüğü etkinliğe Ali
Kamil Uzun konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna, bakış açısının önemine
dikkat çekerek başlayan Ali Kamil
Uzun, olaylara tek bir noktadan bakmak yerine bakış açısı değiştirilerek
bakılması gerektiğini söyleyerek
bakış açımızın geleceğimiz olduğunu
ifade etti. Değişim dalgalarının günümüze gelen süreçte kısaldığını ve veri
dönüşüm aşamalarını fiziksel dosya,
MS Excel, veri tabanı, veri modelleme,
robotik otomasyon ve yapay zeka olarak sıralayan Uzun geleceğe bakışla
ilgili olarak: “Geçen yüzyılın doğanları
ile bu yüzyılın doğanları birlikte
geleceğe yürüyoruz. Baby Boomers,
X, Y, Z ve Alfa kuşakları, beş kuşak bir
arada bu çağın imkan ve fırsatları ile
birlikte yaşıyoruz. Sadece beş kuşak
değil, yapay zekadan güç alan robotlarla da geleceği paylaşıyoruz. Farklı
kuşaklardan da olsak yeni dünyanın

insanları olarak gelecek hepimiz için
gelecek...” dedi.
“Özgeçmiş mi?” “Öz gelecek mi?”
sorusuna yanıt arayan Uzun, “Özgeçmişiniz ile kariyer geleceğinizi, yani iş
yaşamındaki kaderinizi etkiliyorsunuz.
Özgeçmişiniz ile hayallerinizi, ideallerinizi ifade edebiliyor musunuz?
Özgüveniniz birikimlerden güç alır.
İdeallerinizi, yapmak istediklerinizin
ifadesi olan hayalleriniz şekillendirir.
Vizyonunuz ise geleceğe dair iddianızı
ve ne olmak istediğinizi ifade eder.
Öz gelecek tasarımınız bu üçlünün,
özgüveninizin, ideallerinizi ve
vizyonunuzun bir ifadesidir. Öz geleceğimizi tasarlamak önemlidir, çünkü
bakış açımız geleceğimizdir. Akıl,
öngördüğü ve hayal ettiği her şeyi
başarabilir. Bir gün amacına ulaşmak
için her gün hayalini yaşa. Kendine ve

hayaline inan. Başarılı bir öz geçmiş
için öz geleceğini tasarla. En büyük
risk hiç risk almamaktır” dedi.
Öz gelecek tasarımı için kritik başarı
faktörlerini bakış açısı, farkındalık, gelecek hayali olarak sıralayan konuşmacı,
öz değerlendirmeyle ilgili olarak kişilerin konfor, korku, öğrenme, büyüme
alanları olduğunu söyledi. Geleceğe
ortak olmak için yarına hazır olmak
gerektiğini ifade eden Ali Kamil Uzun,
bunun için hayal gücüne sahip, çevik
ve talebe olmanın yanı sıra psikolojik
sermaye, birden fazla uzmanlık, güvenilir iletişim ve dijital okur yazarlığın
önemine dikkat çekti. Çevrimiçi seminer, katılımcılardan gelen soruların
yanıtlanmasıyla son buldu.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/EWiVRRplQzU

TTMD Çevrimiçi Seminer: Plakalı Eşanjörlerin Dizaynı & Performans
Belgelendirilmesi
TTMD’nin düzenlediği Plakalı
Eşanjörlerin Dizaynı & Performans
Belgelendirilmesi konulu çevrimiçi
seminer 17 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirildi. Kıraç Yurdakul’un
konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin
moderatörlüğünü TTMD Bursa İl
Temsilcisi Hamit Mutlu yürüttü.
Plakalı eşanjörün çalışma sistemi
hakkında bilgi vererek sunumuna
başlayan Kıraç Yurdakul, ısı transferi
formülünde yer alan yük/kapasite, ısı
transferi katsayısı, ısı transferi alanı
ve logaritmik sıcaklık farkı ile eşanjör
dizaynı konusunu anlatarak seçim
hesaplamalarına ilişkin örnekler
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sundu. Eşanjör plakasının en/boy oranının
önemine dikkat çeken
Yurdakul, plaka baskı
derinliği, plaka yüzey
dağıtım özellikleri ve
kötü akışkan dağılımını anlattıktan sonra,
eşanjör seçiminde
LMTD (sıcaklık yaklaşımı) ve basınç düşümü parametrelerine göre yapılan hesaplamaları
aktardı.
Sunumun son bölümünde eşanjör
performans sertifikalandırma sistemi
olan AHRI hakkında detaylı bilgiler

paylaşan konuşmacı, seminerin
sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/YPql1Qho5jA

BİZDEN HABERLER

From Zero to Hero Günleri 3: Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif
Sistemler
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe
programı kapsamında yürütülen From
Zero to Hero projesi kapsamında,
üniversite öğrencilerine yönelik
düzenlenen çevrimiçi seminer serisinin
üçüncüsü “Sıfır Enerjili Bina Kavramı,
Aktif ve Pasif Sistemler” temasıyla 31
Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Kemal Gökay’ın yürüttüğü
etkinliğe TTMD Yönetim Kurulu Üyesi
Ceren Ercan konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna iklim değişikliğinin insanlar
ve diğer canlılar üzerindeki sonuçlarına
değinerek başlayan Ceren Ercan, sera
gazı emisyonlarında azalma olmadığı
takdirde 2100 yılına kadar küresel
ortalama yüzey sıcaklıklarında yaklaşık
3 °C'lik bir artışın öngörüldüğünü
belirterek halk sağlığında ve tarımda
da olumsuzlukların yaşanacağını ifade
etti. Yaşanan olumsuzlukların enerji
açısından yaratacağı sorunlar konusunda AB’nin hedefleri hakkında bilgi
veren Ercan; düşük enerjili binalar için

ısı yalıtımı yapılması, ısı köprülerinin
mümkün olduğunca azaltılması, hava
kaçaklarının önüne geçilmesi ve enerji
verimli sistemler kullanılması gerektiğini
belirterek “Pasif Ev” kavramını anlattı.
Ceren Ercan, düşük enerjili bina için
atılması gereken adımlarla ilgili olarak:
“Enerji verimliliği artılarak gerekli
enerji miktarı azaltılmalıdır. Bunun için,
iyi yalıtılmış bir bina kabuğu, enerji
verimli sistemler, işletme ve bakım,
kullanıcı davranışlarında değişim
önemlidir. Eğer bir enerji açığımız varsa,
yenilenebilir enerji ile aradaki farklar
karşılanmalıdır. İhtiyaç fazlası yenilenebilir enerji ile enerji üretimi sağlanması da son adımdır” dedi. Binaların

ihtiyaç duydukları enerjiyi pasif yollarla
mümkün olduğunca azaltılması için
pasif enerji sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ercan, pasif enerjinin
etkin kullanımının, mimari tasarımda
dikkate alınması durumunda bina
mekanik sistemlerinin hem ilk yatırım
hem işletme maliyetlerinin önemli
ölçüde azalacağını vurguladı. Pasif
ısıtma, soğutma, aydınlatma, yağmur
suyu ve arıtma sistemleri hakkında
detaylı bilgiler aktaran konuşmacı,
son bölümde aktif sistemleri anlatarak
sunumunu tamamladı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/HASGTKEfyvU

From Zero to Hero Günleri 4: Enerji Etkin Binalarda Yalıtım
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe
programı kapsamında yürütülen From
Zero to Hero projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çevrimiçi seminer serisinin
dördüncüsü “Enerji Etkin Binalarda
Yalıtım” temasıyla 15 Nisan 2021
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gökhan Tatlıdede’nin yürüttüğü etkinliğe Zahide Türkan Subaşı
konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna ısı transferinin ısı iletkenlik
değeri (λ) ile karakterize edildiğini
belirterek başlayan Zahide Türkan
Subaşı, bu değerin tek başına önemli
olmadığını, ısıl direnç ve yalıtım
değerlerinin de hesaplandığını
belirterek farklı katmanlara ait ısıl
dirençlere ait hesaplamalar sundu.
Isı kayıplarını en çok %30 ile çatıda,
%25 ile duvarlarda, %13 ile pencerelerde ve %20 ile hava boşluklarında
olduğunu söyleyen Subaşı, termal
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kamera ile bakış sayesinde yalıtımlı ve
yalıtımsız duvar farkını örnekledi.
Isı yalıtımında doğru malzeme seçiminin önemine dikkat çeken konuşmacı,
XPS, EPS, camyünü, taşyünü, elastromerik kauçuk gibi yalıtım malzemeleri
hakkında detaylı bilgiler aktardıktan
sonra yalıtım yapılma nedenlerine
değindi:” Yalıtım malzemeleri ve
sistemleri, toplum, ekonomi ve çevre
boyutunda sürdürülebilirliğe pek
çok örtüşen yararlar sunar. Yalıtımın
amacı, sera gazı salımlarını azaltmak,
enerji tüketimini azaltmak, daha iyi
yaşam ve çalışma ortamları sağlama,

binaların daha güvenli ve uzun
ömürlü olmasını sağlamak, gürültüden uzak ortamlar sağlamak, yangın
anında can ve mal kaybını en aza
indirmek, ülke ve birey ekonomisine
katkı sağlamaktır.”
Türkiye ve dünyadan bazı ısı yalıtım
yenileme projelerine örnekler veren
Zahide Türkan Subaşı, sunumun
ardından katılımcıların sorularını
yanıtladı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/jpmwtTQDaxo

From Zero to Hero Günleri 6 - Tarihten Bugüne Yapılar
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe
programı kapsamında yürütülen From
Zero to Hero projesi kapsamında,
üniversite öğrencilerine yönelik olarak
düzenlenen çevrimiçi seminer serisinin
6.’sı “Tarihten Bugüne Yapılar” teması
ile 11 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gökhan
Tatlıdede’nin yürüttüğü etkinliğe Süleyman Akım konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna, meslek hayatı boyunca
yürüttüğü çalışmaların aslında ateş,
hava, su ve toprağı evcilleştirmek olduğunu söyleyerek başlayan Süleyman
Akım; bu önemli dört elementin tarih
çağları boyunca yapılarda kullanımına

değindikten sonra yapıların yaşayacak
bir organizma gibi tasarlanmasını
belirterek yapılara ve insan vücudu
arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.
Çeşitli projelerden örnekler vererek
sunumuna devam eden Akım, farklı
duvar tipleri için soğutma enerjisi
ihtiyaçları, CFD ile hava akış analizleri,
hayat alanları için evaporatif soğutma,

HVAC sistem tasarımı gibi konular
hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra
Solar Dekatlon Afrika yarışmasına katılan Türk ekibinin çalışmalarını görseller
ile anlattı. Soru-cevap bölümünün
ardından seminer tamamlandı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/nvgmLjL70to

Yenilenebilir Enerji Sistemleri - Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi
Teknolojiler Anlatıldı
TTMD’nin düzenlediği Yenilenebilir
Enerji Sistemleri - Güneş Enerjisi ve
Rüzgar Enerjisi Teknolojiler konulu
çevrimiçi seminer 14 Nisan 2021
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TTMD IBPSA Türkiye Komitesi
Başkanı Doç. Dr. Gülsu U. Harputlugil’in
yürüttüğü etkinliğe Prof. Dr. Figen
Kadırgan ve Prof. Dr. Oğuz Uzol konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin ilk sunumunu güneş enerjisi
teknolojileri ve uygulamaları konusunda yapan Prof. Dr. Figen Kadırgan,
güneş enerjisinin kullanım alanlarını
termal ve elektriksel dönüşüm olarak
sıraladıktan sonra Avrupa güneş haritası ve Türkiye güneş enerjisinin aylara
göre dağılımın anlattı.
Güneş enerjisini elektrik eldesi ve ısı
eldesi olarak ikiye ayıran Kadırgan,
elektrik eldesinde PV ile ilgili olarak;
“Fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen
güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Güneş enerjisi ticari örneklerde %10
ile %17 arasında bir verimle elektrik
enerjisine çevrilebilir. Yarı iletken özellik
gösteren birçok madde arasında silisyum dünyadaki yaygın uygulamalarda
kullanılmaktadır” dedi.
Güneşle ısı eldesi konusunda bilgiler
aktaran Kadırgan, konutlarda, sanayide
ve tarımda güneş enerjisinin kullanı-

mını anlattıktan sonra selektif yüzey
örneği verdi. Akıllı kentler tanımını,
çevre ile uyum halinde insanlara
konforlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam
sunan kentler olarak yapan Prof. Dr.
Figen Kadırgan; “Kentleri akıllı ve
sürdürülebilir hale getirmek, kentlerin
yenilikçi derinliğe sahip olmalarını sağlamak veya yeni akıllı kentler kurmak
yüzyılımıza düşen bir görevdir” dedi.
Kadırgan sunumunu sonunda sanayide
güneşle ısı eldesi ile ilgili veriler aktardı.
Seminerin ikinci sunumunu rüzgar
enerjisi ve rüzgar türbin teknolojileri
konusunda yapan Prof. Dr. Oğuz Uzol,
rüzgar enerjisi kullanım nedenlerini
yenilenebilir olması, yakıt masrafının
olmaması, bol ve yaygın kaynak olması
ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltması
şeklinde sıraladıktan sonra rüzgar enerjisini tarihçesi ve rüzgar tribünlerinin
yapısıyla ilgili bilgiler aktardı.
Dünyada kurulu toplam rüzgar türbin
gücü 743 bin MW Türkiye’de ise 9280
MW olduğunu belirten Uzol, bu değerin 12 milyon haneyi destekleyebilecek

bir güç olduğuna dikkat çekerek
yıllara göre dünyada ve Avrupa’da
rüzgar enerjisinden toplam üretilen
değerleri açıkladı. 2020’de rüzgar,
güneş, hidroenerji ve biyoenerji gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
edilen elektriğin, fosil yakıtları geçtiğini
vurgulayan Uzol, Türkiye’nin rüzgar
enerji atlası hakkında bilgilendirme
yaparak, Türkiye’de üretilen elektriğin
%12’sinin rüzgar enerjisinden elde
edildiğini söyledi. Rüzgar türbin güç
hesabı örnekleri, enerji üretim hesapları ve türbin tasarım optimizasyonu
hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Uzol,
sunumunun son bölümünde Rüzgar
Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi RÜZGEM’in çalışmalarını
anlattı.
Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından çevrimiçi
seminer sona erdi.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/WJ0dWIab0gE
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TTMD Çevrimiçi Seminer: Havadan Suya Çevrimsel (RunAround) Isı Geri
Kazanım Sistemleri
TTMD’nin düzenlediği Havadan
Suya Çevrimsel (RunAround) Isı Geri
Kazanım Sistemleri konulu çevrimiçi
seminer 10 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirildi. Ozan Atasoy’un moderatörlüğünü yürüttüğü etkinliğe Ümit
Güngör ve Berkay Güçmen konuşmacı
olarak katıldı.
İklimlendirmede ısı geri kazanımın
tanımı ve temel prensiplerini anlatarak
sunuma başlayan Berkay Güçmen, en
çok uygulanan sistemleri Çevrimsel
(Run Around) Sistem Bataryaları, Plakalı
Isı Değiştiriciler, Isı Borulu Sistemler ve
Rotary Isı Değiştiriciler olarak sıralayarak
sistem karşılaştırması yaptıktan sonra;
25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren çift yönlü hava ünitelerinde
asgari termal verim HRS ünitelerinde
minimum %68; diğer ısı geri kazanım
ünitelerinde minimum %73 olması
gerektiğini belirtti.
Çevrimsel ısı geri kazanım sistemlerinin
dış ortamdan alınan taze havanın,

egzoz havası ısısı ile ön ısıtılmasında/
soğutulmasında kullanıldığını söyleyen
Güçmen, “Çalışma prensibi, egzoz serpantininden geçen sıcak hava serpantin
boruları içindeki akışkanı ısıtmakta ve
sirkülasyon pompası da bu akışkanı taze
hava serpantinine taşıyarak ısıyı taze
havaya aktarmaktadır. Sistem elemanlarına bakıldığında, egzoz fanında bir adet
ve klima santrali taze hava girişinde de
bir adet olmak üzere iki adet kanatlıborulu ısı geri kazanım bataryası, iki
bataryayı birbirine bağlayarak bir hava
akımından diğerine geri kazanılan enerjinin transferini sağlayan boru bağlantısı
ve sirkülasyon pompası bulunur. Çevrim
akışkanı olarak genellikle su kullanılır.
Gerekli olduğu durumlarda, donmayı
engellemek için etilen glikol /su veya
propilen glikol/ su gibi karışımlarda
kullanılabilir. Dış hava sıcaklığı -15 °C
olduğunda glikol oranı yaklaşık olarak
%30 olmalıdır. Isı transferini sağlayan
akışkan bir pompa sayesinde sistemde
dolaştırılır. Çevrimi gerçekleştirecek
bu pompayı çalıştırmak için gereken

elektrik enerjisi sistem için gerekli olan
ek enerjidir. Bu sistemde akış, vanalar
ile kontrol edilir. Eğer sistemden atılan
hava, çiğ noktasının altında kalırsa
yoğuşma gerçekleşir. Bu sebeple ek bir
gizli ısı transferi meydana gelir. Sistemde
buzlanma riski vardır” dedi.
Güçmen daha sonra çevrimsel ısı geri
kazanım sistem avantajları, ısı geri kazanım verimleri, bataryaların tasarımları,
performansı etkileyen parametreler,
enerji tüketimi ve enerji analizleri
hakkında detaylı teknik bilgiler aktardı.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru
cevap bölümünün ardından seminer
tamamlandı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/IndBOhi0dXw

Mekanik Tesisatta Su Kalitesi Seminer Serisi - Yağmur Suyu Hasadı ve
Gri Su Sistemleri
TTMD’nin Mekanik Tesisatta Su
Kalitesi çevrimiçi seminerleri kapsamında düzenlediği Yağmur Suyu
Hasadı ve Gri Su Sistemleri konulu
seminer 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Hakan
Yavuz’un yürüttüğü etkinliğe Melek
Yıldız konuşmacı olarak katıldı.
Yağmur suyu kullanımının tarihçesi
ve yağmur suyu hasadı hakkında bilgi
vererek sunumuna başlayan Melek Yıldız, yağmur suyu hasadı avantajlarıyla
ilgili olarak; “Projenin büyüklüğüne
bağlı olarak yatırım maliyeti düşüktür.
İşletme maliyeti yoktur veya çok
düşüktür. Sorumluluk bireysel sistemlerde mal sahibine aittir. Çevre dostu,
bedelsiz su kaynağıdır. Elde edilen su
diğer su teminlerine göre daha temizdir, işlem yapmadan kullanılabilir. Kullanımı kolay, kullanım alanına yakındır.
Mevcut su kaynaklarının korunmasına
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yardımcı olur” dedi. Meteorolojiden
elde edilen yağış verilerini ve yıllık alansan yağışlarını açıklayan Yıldız; yağmur
suyu toplama hesabına ve depo hacmi
hesabına örnekler verdikten sonra
yağmur suyu miktarını, proses suyu
ihtiyacını ve rezervuar hacmini belirlemek için hesaplama formunu anlattı.
Yağmur suyunun günlük evsel amaçlı
bahçe sulamada, rezervuarlarda, araç
yıkamada, çamaşırda, temizlikte kullanılabileceğini söyleyen konuşmacı,
sunumunun ikinci bölümünde gri su
geri kazanım sistemlerini anlattı. Gri su
kaynakları ve arıtılmış gri su kullanım
alanları hakkında bilgi veren Yıldız, gri su
miktarı ve bileşenleriyle ilgili olarak; “Gri
su, evlerde kullanılan şebeke suyunun
kimyasallarla kirlenmesiyle oluşur.Kirlik
yükü düşüktür. Toplamda atık su KOI
400 mg/lt mertebelerinde iken, Gri su
KOI değeri 40mg/lt mertebesindedir.

Oluşan kirlilik kullanılan kişisel hijyen
ürünlerinin,deterjanların, kirli kıyafetlerin
ve vücut kirinin bir sonucudur. Bu kirletenler kısaca biyolojik indirgenler olarak
sınıflandırılır. Gri su hava şartlarından
bağımsız olarak kişisel hijyen ihtiyaçlarından dolayı sürekli oluşur” dedi.
Gri su arıtma yöntemlerini anlatan
Melek Yıldız son bölümde örnek uygulamalar üzerinden işletme maliyeti
ve amortisman süresiyle ilgili bilgiler
paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından
seminer tamamlandı.
Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/HKLaokosjig
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Healthy Homes Design Competition 2022 - Sağlıklı Evler Tasarım
Yarışması
REHVA tarafından genç ve geleceğin mühendislerinin zihinlerini,
sağlıklı evlerin nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin çözümleri belirlemeye
teşvik etmek amacıyla Healthy Homes
Design Competition 2022 - Sağlıklı
Evler Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.
Büyük şehirlerimizdeki kentsel nüfus
hızla arttığından ve konut talebi
önemli ölçüde arttığından, binaların
hem sakinleri hem de gezegenimiz
üzerindeki etkisini azaltmak için acil
bir ihtiyaç artıyor.
Sağlıklı Evler Tasarım Yarışması, hem
uygulayıcılar hem de araştırmacılar
arasında iyi bilinen İklim değişiklikleri
konusundan yola çıkarak, sağlıklı
yaşam temasını keşfetmeye teşvik
etmek ve meydan okumak ve iç

mekan çevresel niteliklerine ilişkin
daha derin bir anlayış yaratmanın
yanı sıra geleceğin etkisini araştırmak
istiyor. Bina ve bina hizmet sistemleri,
işletme ve inşaat alanında çalışan
öğrencilere ve genç profesyonellere
yönelik yarışma, insanların yaşam
ortamlarında sağlık ve iç mekan

iklimi çözümlerine odaklanan projeler
talep ediyor. Tüm projeler, sektör
uzmanlarından oluşan uluslararası bir
jüri tarafından gözden geçirilecek ve
zaman çizelgesine göre, kısa bir aday
listesi, projelerini Mayıs 2022'nin ortalarında Rotterdam'daki CLIMA 2022
konferansında sunacak.

Detaylı bilgi: https://www.healthyhomesdesigncompetition.com/

MTMD 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem Oldu
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) 2021 yılı Olağan Genel
Kurulu 23 Haziran 2021 tarihinde
yapıldı. 2021 - 2023 yılları arasında
görev yapacak olan 8. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri
aşağıdaki gibi belirlendi.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Yk Başkanı: Hüseyin Erdem
Yk Başkan Yardımcısı: Murat Suiçmez
Genel Sekreter: Tayfun Yöndem
Sayman: Önder Polat
İbrahim Biner
Mehmet Ali Bozyel
Tunç Karakaya
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Üzeyir Uludağ
Uğur Münir Başıtaş
Ayşe Begüm Tunç
Aytuğ Yarmaz,
Barış Yeşilbaş

Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Önder Boyalıklı
Ercüment Şevle
Maksut Baltacı

Onur Kurulu Asıl Üyeler
Ersin Gökbudak
İsmet Mura
Mürşit Çelikkol
İrfan Çelimli
Kazım Beceren

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Soner Çelik
Muammer Arslan
Erkan Tekin

Onur Kurulu Yedek Üyeler
Fevzi Durgun
Seçkin Ceran
Cihan Akbulut
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Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Yılı Haziran Ayında Tüm
Zamanların İhracat Rekorunu Kırdı
Türkiye iklimlendirme sektörü, 2021
yılının Haziran ayında yaptığı 574,8
milyon dolarlık ihracat ile aylık bazda
tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.
Sektörün ihracatı, 2020 Haziran ayına
göre yüzde 62, 2021 yılbaşından bu
yana ise geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 45,7 oranında arttı. Sektörün, 2021 yılbaşından bu yana Türkiye
ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,9
seviyesine ulaştı.
Tüm alt ürün gruplarında ihracatını
artıran Türkiye iklimlendirme sektörü
Ocak-Haziran 2021 döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre,
Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 63,8, Soğutma Sistem ve
Elemanları alt sektöründe yüzde 32,8
Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde
38,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında
yüzde 41,1, Havalandırma Sistem ve
Elemanlarında ise yüzde 53,9, Yalıtım
Malzemelerinde ise yüzde 42,4 ihracat
artışı sağladı. Ocak-Haziran 2021
içerisinde ihracatın en yüksek olduğu
ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik
Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları

Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şanal, yaz ayları ve aşılamanın yoğunlaşması paralelinde pandeminin etkisinin azaldığını ve sektör
firmalarının ihracatlarını istikrarlı bir
şekilde artırdığını ifade ederek şunları
söyledi: “Sektör olarak 2021 yılını,
hedefimiz olan 5,5 milyar dolarlık
ihracat büyüklüğünü aşarak 6 milyar
dolar seviyesinde kapatacağımızı
öngörüyoruz. Tüm alt sektörlerde
yüzde 30 ila yüzde 70 arasında büyümeyle ilerliyoruz. Bunun en büyük
nedeni Türkiye iklimlendirme sektörünü oluşturan firmalarımızın tüm

coğrafyalarda etkin bir şekilde satış ve
pazarlama faaliyetleri yürütmesidir. Biz
de İSİB olarak kendilerine destek vermek adına geçen sene başladığımız
dijital ticari heyet organizasyonları
ile firmalarımızın pazar çeşitliliğini
artırmaya çalışıyoruz. En son Kanada
ve Brezilya’ya yaptığımız dijital ticari
heyetlerde firmalarımız yeni iş bağlantıları kurdular. Bu sene içinde dijital
ticari heyetler haricinde pandeminin
etkilerinin azalması ile birlikte fiziksel
heyetlere de başlayacağız. Bu da
ihracatımızın artması yönünde firmalarımızı destekleyecek."

Fanlar için İlk Eurovent Sertifikası Verildi
Fanlar için Eurovent Sertifikalı Performans Programının 1. sertifikası, EC
motor teknolojisini kullanan doğrudan
tahrikli santrifüj fanlar için başlatıldı.
Bu sertifika programının kapsamı, klima
santrali bileşenleri olarak kullanılması
amaçlanan tüm fan tiplerini içeriyor.
Sertifikasyon programı, aerodinamik
performanslar için ISO 5801:2017 ve
akustik performanslar için ISO 133472:2004’e göre fabrika denetimleri,
yazılım/DLL kontrolü, rastgele ürün
örneklemesi ve testlerine dayanıyor.
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Tüm testler bağımsız test laboratuvarları
tarafından yapılıyor.
Aşağıdaki performanslar sertifikalandırılmıştır:
• Statik basınç farkı
• Motor elektrik giriş gücü
• Sürücü/kontrol giriş gücü
• Genel (statik) verimlilik
• Giriş ve çıkış ses gücü seviyeleri
İlgili ürünlerin listesi ve ürün performans
raporları şu adresten kontrol edilebilir:
www.eurovent-certification.com

WHA
AT
T WHO WHY

Design competition
for young professionals
and students specialized in
the built environment

GÖRÜŞ

TTMD COVID-19 GÖRÜŞ METNİ - 2
Haziran 2021

İç ortamlarda COVİD-19 bulaş riskini
azaltabilmek için mekanik tesisatta
alınabilecek önlemler “TTMD COVID19 Görüş Metni -2“ olarak burada
yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla
daha önce Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından
yayımlanan TTMD COVID-19 Görüş
Metni-1 geliştirilmiş, güncellenmiş ve
hastane dışı binalar için bilgilerinize
sunulmuştur.

4-

5-

A. TEMEL PRENSİPLER VE
KABULLER;
61- Ülkemizde mevcut tüm hastane
dışı binaların; “Isıtma-Havalandırma-Klima” sistemleri, enfeksiyon kontrolü yapmak üzere
tasarlanmış değildir.
2- COVID - 19‘a neden olan SARSCoV-2 virüsünün hava üzerinden
bulaş riski artık kesinleşmiş haldedir. Bu itibarla, iç ortamlarda
virüse maruz kalmanın kontrol
edilmesi gerekir. Isıtma-Havalandırma-Klima (HVAC) sistemlerinde
alınacak doğru tedbirler, havadan
kaynaklanan bulaşma riskini
azaltabilir. Ancak, tüm sıralanan
önlemlerin uygulanması halinde
bile, virüsün bulaşma ihtimalinin
tamamen ortadan kaldırılmasının
mümkün olmadığı da bilinmesi
gereken bir gerçektir. Amaç riskin
en aza indirgenmesidir.
3- Hastalığın ana bulaş yolları; yüzey
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7-

8-

9-

teması, yakın temas, yakın mesafe
damlacık (>5 µm), uzak mesafe
aerosol (<5 µm) transferidir.
T.C Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen;
kişiler arası sosyal (fiziki) mesafe,
hijyen kuralları ve kişisel korunma
tedbirleri (maske) öncelikle uygulanmalıdır.
Isıtma-Havalandırma-Klima sistemlerinde alınacak mühendislik
tedbirleri, “sosyal mesafe, hijyen
kuralları ve kişisel korunma” tedbirleriyle birlikte alınabilecek, çok
etkili tedbirlerdir.
Hâlihazırda kullanılan binalarımız,
aynı fonksiyona sahip olsa bile
mimarileri ve kendilerine özel
mekanik tesisat tasarımları nedeniyle aynı değildir. Bu nedenle her
bina ve mekanik tesisatı kendine
özgü şekilde ele alınarak COVID19’a karşı riskleri değerlendirilmelidir.
SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasını
engellemek üzere; bina sahipleri,
mühendisler ve tıp doktorları birlikte ve işbirliği içinde çalışmaları
gereklidir.
Pandemi süresince, mevcut
binaların içindeki insan yoğunluğunun azaltılarak kullanılması çok
önemlidir.
Binalardaki “Isıtma-HavalandırmaKlima-Sıhhi Tesisat” cihazlarının
işletme, bakım ve onarımlarının,
mühendislik esaslarına uygun
şekilde, eğitimli-sertifikalı tek-

nisyenler tarafından yapılması
gereklidir.
10- Standartlara uygun tasarlanan
ve yapılan mevcut bina mekanik
sistemlerinde olası risklerin asgari
seviyelere getirilmesi alınacak
mühendislik tedbirleri ile mümkündür.
B. ISITMA-HAVALANDIRMA
KLİMA TESİSATLARINDA
ALINABİLECEK TEDBİRLER;
Mevcut binalar öncelikle, “IsıtmaHavalandırma-Klima“ sistemleri uzman
mühendisleri tarafından incelenmeli ve
değerlendirilmelidir.
Temel Mühendislik
Kontrol Tedbirleri:
1. Virüs Konsantrasyonun Seyreltilmesine Yönelik Tedbirler (Birinci
Seviye Önlemler)
1.1. Mevcut sistemlerin karşılayabileceği şekilde, mümkünse %100 taze
hava ile (değil ise ısıtıcı/soğutucu
bataryaların mevcut kapasiteleri
ölçüsünde en yüksek taze hava
miktarıyla) Isıtma-HavalandırmaKlima sistemlerinin çalıştırılması
düşünülmelidir. Ancak dışardan
alınacak taze havanın, temiz hava
olması gereği unutulmamalıdır.
Dış havada kirleticiler bulunuyorsa
uygun mertebe filtrasyon veya hava
temizleyiciler kullanılmalıdır. Ayrıca,

dış taze hava emiş ağızlarına yakın
kirletici kaynaklarının (egzoz atışı,
pis su havalık çıkışı gibi) bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Uluslararası mesleki örgütlerin havalandırma üzerine tavsiyeleri özet halinde
aşağıda belirtilmiştir:
• ASHRAE;
 ASHRAE Standard 62.1’de belirtilen asgari taze hava miktarlarının
kullanımı
 Dönüş havası kullanılıyorsa, en
az F7(MERV 13) mertebesinde
filtrasyon sağlanması.
• REHVA;
 EN 16798-1’e göre asgari taze hava
miktarlarının (ortalama 10 L/s.kişi)
kullanımı
 Dönüş havası kullanılıyorsa F8
(MERV 14) mertebesinde filtrasyon sağlanması
 Azami 800 ppm’de CO2 seviyesinin
kontrolünün takibi.
Fakat mevcut standartlardaki taze
hava miktarları sadece iç hava kalitesine yönelik değerler olup, epidemiyoloji bilimine uygun şekilde virüs
seyreltmesinin yapılması göz önüne
alınarak belirlenmemiştir.
Epidemiyoloji bilimine uygun seyreltme yapabilmek için en uygun yaklaşık temiz (clean) hava debisi belirleme
yöntemlerinden biri de Wells-Riley
denklemidir (~28.5 L/s.kişi). Ayrıca,
hastanelerdeki hasta koğuş odalarında
olduğu gibi havadaki olası patojen
kaynaklı risklere karşı havalandırma
debisi belirleme yöntemi ise ASHRAE
Standard 170’de (Ventilation Standards
for Health Care Facilities) belirtilmiştir.
Buna göre yüksek verimli filtrelerin
(HEPA) kullanılması ile 2’si taze hava
olmak şartıyla toplam 6 temiz hava
değişimi (ACH) yeterli bulunmaktadır.
Bu bilgiler ışığında COVID-19 ile mücadeledeki en önemli iki husus;

I. Kirletici (SARS-CoV-2 virüsü) kaynağının ve salımının azaltılması
Örneğin;
 İnsan yoğunluğunun azaltılması
 Aşılama
 Maske kullanımı
II. Kirleticinin iç ortamda azaltılması
Örneğin;
 Daha fazla taze hava (doğal veya
mekanik) verilerek seyretme
 Oda içi hava temizleyici cihazlarla
(HEPA filtresi olan) temizleme (6
ACH toplam temiz hava)
 Mekanik havalandırması olmayan
odalarda göz ile temas etmeyecek
şekilde uluslararası standartlara
uygun “Üst Oda UV-C” cihazları ile
oda havasının dezenfeksiyonu
 Oda içi yatay hava hareketlerine
engel olacak ve oda havasının daha
iyi karışmasını temin edecek hava
dağıtım sistemlerinin kullanılması
1.2. Havalandırma sistemlerinin bakımı
ve uygun işletimi, filtre değişimlerinin zamanında yapılması, yeni filtre
kullanılması ve mümkünse filtrasyon seviyelerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Hastane dışındaki yapılarda sistemin mevcut alt yapısının
uygunluğu da değerlendirilerek,
G4 + F7/MERV 13 (Mümkünse F8/
MERV 14 veya daha da yüksek) filtrasyon mertebeleri sağlanmalıdır.
Uluslararası literatür incelendiğinde
klima havalandırma santrallarının
filtrelerinde dönüş hava kanalları
ile gelen SARS-CoV-2 virüsünün
kalıntılarına rastlanılmıştır. Ancak
bu virüs kalıntılarının aktif ve de
hastalık yapabilecek derişimde
olduğuna dair kesinleşmiş deliller
yoktur. Bu nedenle dönüş havasının, düşük sınıf filtrasyon ile merkezi
olarak kullanıldığı havalandırma
santrallarında, resirküle edilmemesi
emniyet için tavsiye edilmektedir.
Ancak, güçlendirilmiş filtrasyon
sistemlerinin (G4+F8 gibi) kullanılması (direnç artışı ve fan motor
gücünün yetersizliği gibi bir engel

olmaması şartıyla) halinde, mevcut
santralların dönüş havası ile çalıştırılması mümkündür. Havalandırma
santralları içinde bulunan filtrasyon
kasetleri arasından filtrelenmemiş
havanın sızıntı yapması engellenmelidir.
1.3. Yukarıda belirtilen tedbirleri uygulamak mümkün değilse mekân içi
taşınabilir (portable) HEPA filtreli
hava temizleme cihazlarının kullanılması sağlanmalıdır.
1.4. Mekanların kullanım fonksiyonları
ve insan yoğunlukları dikkate
alınarak hazırlanmış Risk Değerlendirme Raporları neticesinde, mümkün olan tedbirlerin yetersizlikleri
düşünülüyorsa, ilave münferit
lokal havalandırma sistemleri de
düşünülmelidir.
1.5. Hiçbir şey yapılması mümkün
olmayan (mekanik olarak havalandırılamayan veya yetersiz düzeyde
havalandırılabilen) mekânlar için
pencerelerin düzenli aralıklarla
açılarak taze hava girişinin sağlanması şarttır. Ancak, bu şekilde
oluşan düzensiz hava akımlarının
ve içeriye dışardan alınabilecek
toz, alerjen ve diğer patojenlerin
başka sağlık risklerini artıracağı da
unutulmamalıdır.
2. Hava Temizleyici (Hava Dezenfeksiyon) Tedbirler (İkinci Seviye
Önlemler)
2.1. Mevcut ünitelerin (AHU, ACU, FCU,
VRF ve risürkülasyonlu sistemlerin)
alt yapılarının değerlendirilmesi
sonucunda, cihaz içi dezenfeksiyon
tedbirlerinin (UVGI) uluslararası
standartlara göre uygulanması
da düşünülebilir. UVGI uygulamasının şiddeti, maruziyet süresi ve
geometrisi için süregelen bilimsel
çalışmalar takip edilmelidir. Cihaz
içi UVGI sistemiyle sağlanacak temiz
havanın, oda içinde yaratacağı
temiz hava değişim sayısı yüksek
olmalıdır. Ekipman içinde uygulanacak UVGI sistemleri; serpantin
yüzey temizliği, ısı transferi verimi-
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GÖRÜŞ
nin yükselmesi, serpantinlerdeki
bakteri, küf ve mantar oluşumlarını
engellemesi açısından faydalıdır.
Aynı sistemin SARS-CoV-2 virüsünü
inaktive edilebilmek için ideal şartları sağlayabilmesi de zorunludur.
2.2. Riskin görülmesi halinde, ayrıca
mahal içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun
şekilde hava dezenfeksiyonu
yapılabilir.
3. Klima Havalandırma Zonlarının
Konfor Şartları ve Basınç Dengelerinin Kontrolü (Üçüncü Seviye
Önlemler)
3.1. Mevcut binaların havalandırma
zonları; içindeki hava dağıtım şekilleri ve hava balansları ile birlikte
(pozitif veya negatif hava ile nasıl
ve ne şekilde basınçlandırıldıkları)
tetkik edilmeli, raporlanmalı ve
bu zonlar arasındaki ilişki temiz
alandan daha az temiz alana doğru
hava akımları oluşturulacak şekilde
planlanmalıdır. ASHRAE Standard
62.1’de tarif edilmiş olan mahallerin hava sınıfları (Air Classes)
dikkate alınarak klima santral
zonları oluşturulmalıdır.
3.2. İç ortamlarda yaşayan insanların
ortam konfor şartlarının bozulması
durumunda, bağışıklık sisteminin
zayıflayarak her türlü enfeksiyona
yakalanma riskinin yükseldiği tıp
otoriteleri tarafından belirtilmiştir.
Uluslararası standartlar gereği
mahaller, fonksiyonlarına göre
değerlendirilerek, konfor sıcaklıklarında ve ortalama % 40 - 60 bağıl
nem arasında tutulmalıdır. Özellikle
mekân içi olası virüs, bakteri, küf
ve mantarların yaşam imkânlarının
azaltılması açısından bağıl nemin
(RH) kontrolü önemlidir.
4. Bina içi Klima Havalandırma
Cihazlarının İşletme Sürelerinin Artırılması (Dördüncü Seviye Önlemler)
4.1. Bina içi havalandırma sistemlerinin
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operasyon süreleri genişletilmeli
(7/24) ve binaların kullanılmadığı
zaman aralıklarında, sistemler
düşük hızda (asgari toplam 3 temiz
hava değişimi ile) çalıştırılmaya
devam edilmelidir.
4.2. Umuma açık tuvaletlerde negatif
egzoz havalandırma 7/24 sürekli
çalıştırılmalıdır.
5. Diğer Tedbirler (Beşinci Seviye
Önlemler)
5.1. Binaların “Isıtma-HavalandırmaKlima” sistemlerini daha iyi kontrol
edecek, ölçebilecek, yönetebilecek, risk değerlendirmesine
yardımcı olacak bina otomasyon
sistemlerinin kurulması ve güçlendirilmesi önemlidir.
5.2. Bina mekanik tesisatının bakım ve
işletme operasyonları esnasında
gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır.
5.3. Pandemi sürecinde işletmesi durdurulan, beklemeye alınan ve tekrardan işletmeye alınacak binaların
(ofis, okul gibi) temiz su tesisatında
Legionella bakterisi üreme riskini
asgari seviyeye getirecek önlemleri
de almak gerekir.
5.4. WC basma suyu kullanılırken
klozet kapakları kapalı tutulmalı,
yer süzgeçlerinde sifon suyunun
azalması önlenmeli ve devamlı
takip edilerek kontrol edilmelidir.
C. YENİ YAPILACAK BİNALARA YÖNELİK TEDBİRLER;
Önümüzdeki süreçte uluslararası standartlarda binaların iç hava kalitesi ve
hijyen standartlarında, yönergelerinde
ve rehberlerinde değişiklikler olabilir.
Bu değişiklikler takip edilerek ulusal
yayınların revizyonu yapılmalıdır.
I.

Pandemi sürecinde iç hava virüs
derişiminin seyreltilmesine
yönelik, daha fazla taze havalı
işletme yöntemleri getirilmesi
mümkündür. Yükseltilen filtrasyon
kademeleri ile birlikte binaların
enerji tüketimleri yükselecektir.

Sistemlerin olabildiğince esnek
tasarlanması (yüksek taze hava /
asgari resirküle hava kullanımının
mümkün olması) gereklidir. Enerji
tasarrufu sağlayan ısı geri kazanım
elemanlarının tasarımı/tipi, sistemin ısıl/kimyasal dezenfeksiyon
kabiliyeti, nemlendirme kabiliyeti
vs. gibi konular dikkate alınmalıdır.
Pandemi sonrasında sistemler normal işletme senaryolarına tekrar
geri döndürülebilmeli ve enerji
tüketimi azaltılmalıdır.
II. Pandemi öncesindeki en büyük hassasiyet enerji verimliliği ve küresel
iklim değişikliğine neden olan fosil
yakıtların daha az kullanımı ve bu
şekilde CO2 salımlarının azaltılması
idi. Şimdi artık sağlığı etkileyen
ve ölümcül sonuçlar yaratabilen
iç ortamdaki mikrobiyolojik hava
kirleticileri ile mücadele etmek
öncelikli konu haline gelmiştir.
Bilindiği üzere 2019 Aralık ayında
imzalanmış bulunan Avrupa Yeşil
Mutabakatı (European Green Deal)
gereğince 2030 ve 2050 hedeflerine
doğru ilerlenirken, İç Çevre Kalitesinin de dikkate alınacağı çok zorlu
bir sürece girmiş bulunulmaktadır.
III. Mekanik sistemlerin proje tasarımı,
sadece ruhsat safhasında tamamlanması düşünülen bir mevzuat
gibi kalmamalıdır. Kalite kontrol
grupları işin başından sonuna
kadar (BİD, tasarım, ihale süreci,
imalat, test-ayar-dengeleme, bina
performans kontrolü, işletmeye
devir gibi) yapı oluşumunun tüm
süreçlerinde bulunmalıdır. Binalar
doğru ve sağlıklı, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak
şekilde doğmalıdır.
IV. Yapılar bütünleşik (tüm mimarlık ve
mühendislik disiplinlerinin birlikte
ilerleyeceği bütünsel gelişim) proje
geliştirme yöntemleri (BIM) ile
tasarlanmalı, malzeme ve işgücü
kayıpları azaltılmalıdır.
Saygılarımızla,
TTMD COVID-19 Teknik Kurulu

ENERJİ DÜNYASINDAN

Yeni Karbon Giderme Tesisi Yılda 1 Milyon Ton Karbon Yakalayacak
İskoçya kurulan tesis, yılda 40
milyon ağacınkine eşdeğer karbonu
tutacak.
Karbon yakalama teknolojileri, iklim
değişikliğine karşı mücadelede
büyük bir potansiyele sahip. Bill Gates
ve Elon Musk gibi büyük isimler, yeni
çözümlere yatırım yaparak bu teknolojiye olan güvenlerini gösteriyor.
Bir basın açıklamasına göre,
İskoçya'da açılacak ve her yıl havadan bir milyon tona kadar karbonu
elemine edecek yeni bir tesisle dünya
karbon yakalama teknolojilerinde bir
atılım gerçekleşecek.
Doğrudan havadaki karbonu yakalama (DAC) tesisi, Kanadalı karbon
yakalama teknolojisi firması Carbon
Engineering ile işbirliği içinde İngiltere enerji dönüşüm şirketi Storegga
Geotechnologies tarafından inşa
edilecek.
Kendi kategorisinde dünyanın en
büyüğü olacak tesis, bir yıl boyunca
40 milyon ağacın tutabileceğine eşdeğer karbonu (bir milyon ton) havadan

arındıracak. Emilen karbonun tamamı
daha sonra deniz altındaki depolama
alanlarında biriktirilecek.
Tesis, havayı karbondioksiti tutabileceği sıvı dolu bir depoya çeken
büyük fanlara sahip olacak. Yakalanan
karbon rafine edilecek ve kalsiyum
karbonat peletlerinin içine alınacak.
Bu peletler ısıtılarak kalsiyum oksitin
ve CO 2 ayrıştırılacak. Daha sonra
yabancı maddelerden temizlenerek
bir denizaltı depolama alanına pompalanacak.
Net sıfır emisyona ulaşmak için karbon giderme bir zorunluluktur.
Yeni tesis, iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini tersine çevirmek amacıyla,
atmosferdeki CO2 miktarını azaltma
gereksinimini karşılamaya çalışan
karbon yakalama teknolojilerinde
bir yenilik olarak görülüyor.
İlgili Bilim Adamları Birliği'nin (UCS:
Union of Concerned Scientists) web
sitesinde belirttiği gibi, "Net-sıfır
emisyona ulaşmak için, emisyonlarımızı azaltmaktan daha fazlasını yap-

malıyız: Karbondioksiti atmosferden
aktif olarak çıkarmamız veya etkilerini
dengelememiz gerekiyor."
Başka bir yeni sistem olan Bill
Gates destekli Carbfix, atmosferden
karbonu çıkaracak ve onu kayalara
dönüştürecek. Bu arada UCLA bilim
adamları tarafından tasarlanan bir
diğer teknoloji, okyanustan karbonu
çıkarmak için deniz kabuklarından
ilham alıyor ve bu da havadan daha
fazla karbon tutabilmesini sağlayacak.
Storegga Geotechnologies ve Carbon Engineering'in İskoç tesisi, esas
olarak atmosferden karbondioksiti
uzaklaştırmayı hedefleyecek olsa da,
her iki firma da sonunda tesislerinden
toplanan karbondioksiti satmak istediklerini söylüyor.
İki şirket şu anda, İskoçya’da yeni
tesisleri için bir yer arıyor. Carbon
Engineering yaptığı açıklamada, her
iki ortağın da tesisin 2026 yılına kadar
faaliyete geçmesini hedeflediğini
söylüyor.

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

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

3- 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, BİD (Commissioning), COVID-19, Eşitlik, Su Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha
etkin görevler üstlenebilir. Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır.
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4- Dijital Yaşam
• TTMD Portal: Dijital çağı yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan iletişimini TTMD Portal
üzerinden sağlamaktadır. Portala giriş yapan TTMD Üyeleri, TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir,
TTMD Dergilerini elektronik ortamda okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilciliklerinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yalnızca
TTMD Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden paylaşıma açılmıştır. Ayrıca TTMD Üyeleri; portalda
bilgilerini güncelleyebilir, aidat, vb. gibi işlemleri de yapabilir. https://portal.ttmd.org.tr
• TTMD Sosyal Medya Hesapları: Çağımızın etkili iletişim yolu olan sosyal medyada TTMD’yi takip ederek en güncel haber,
etkinlik ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. TTMD’yi Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube üzerinden “ttmdtr”
rumuzu ile takip edebilirsiniz.

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

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

6- Uluslararası İlişkiler
• IEA, REHVA, CLIMAMED, ASHRAE vb. uluslararası bağlantılar: TTMD, ASHRAE (American Society of Heating and Refrigeration
Engineers), ISHRAE (IndianSociety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), PHVACR (Pakistan HVACR Society) ile
işbirliği içinde olup, 2005 yılında REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Association), 2009 yılında CLIMAMED
(Joint Organization of HVAC&R Associations of France, Italy, Portugal, Spain) ve 2021 EHPA (European Heat Pump Association yılında
üyesi olmuştur. 2018 yılından itibaren IBPSA Türkiye ve 2019 yılından itibaren AEE Türkiye TTMD tarafından temsil edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP)
ve Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP) Teknoloji İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında da
görev alabilirler. İşbirliği kurulmuş uluslararası kurumların üyeleri ile işbirliklerini geliştirmek mümkün olduğu gibi; üyeleri için sunulan olanaklardan, yayınlarını alırken ve faaliyetlerine katılırken bu kurumların üyeleri gibi TTMD Üyeleri de yararlanabilmektedirler.

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

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

Building Simulation 2021 Conference
1-2-3 Eylül 2021 Brüksel Belçika
BS2021 Konferansı, Eylül ayında
Brüksel’de güvenlik önlemleri
alınarak fiziksel ve yüz yüze
olarak gerçekleştirilecektir.
Konferansta akademisyenler ve
uygulayıcıların, yapılı çevredeki

toplumsal zorlukların sınırında en
son bilimsel gelişmelerin
değerlendirilmesi hedefleniyor.
https://bs2021.org/

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 ISKSODEX ISTANBUL Fuarı, TÜYAP
İstanbul’da yapılacak.

AEE World Energy Conference

New Orleans, LA 20-22 Ekim 2021
Enerji Mühendisleri Derneği
(AEE) tarafından düzenlenen AEE
World Energy Conference 2021’de,
sertifikalı enerji yöneticileri
(CEM), enerji mühendisleri, bina
yöneticileri, tesis yöneticileri,
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enerji hizmet
performans yöneticileri, enerji
verimliliği danışmaları ve proje
mühendislerinin uzmanlarla bir
araya gelmesi sağlanacak.
https://aeeworld.org/

ISES Solar World Congress 2021

25-29 Ekim 2021

Uluslararası Güneş Enerjisi
Derneği’nin düzenlediği Sanal
Kongre, 25-29 Ekim 2021
haftasında ilk kez
çevrimiçi bir etkinlik olarak
gerçekleştiriyor. Bununla birlikte,
diğer son Kongrelerde olduğu gibi,
SWC 2021, geniş güneş ve
yenilenebilir enerji alanında

meydana gelen önemli teknolojik
gelişmeleri
vurgulamak için bilim ve
araştırma topluluğunu
yenilenebilir enerji karar
vericileri, geliştiricileri,
finansörleri ve uygulayıcıları ile
birleştirecektir.
https://www.swc2021.org/

CLIMA 2022 REHVA 14. HVAC Dünya Kongresi
15-18 Mayıs 2022, Rotterdam, Hollanda
REHVA CLIMA Dünya Kongresi,
ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme (HVAC) alanında
önde gelen uluslararası bilimsel
kongredir. Kongre 3 yılda bir,
REHVA'nın üye derneklerinden biri
tarafından düzenlenmektedir.
CLIMA 2022, hem Delft Teknoloji
Üniversitesi hem de Eindhoven
Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği
içinde Hollanda Bina Hizmetleri
Derneği olan TVVL tarafından

organize edilecek.
CLIMA 2022 Kongresinin beş ana
teması; Enerji, Dijitalizasyon,
Sağlık&Konfor, Öğrenme&Eğitim
ve Döngüselliktir.
Gelen çok sayıda talep ve bildiri
özeti gönderimi nedeniyle, CLIMA
2022 Bilimsel Komitesi özet
gönderimi için son tarihin 1
Ağustos 2021'e kadar uzatıldığını
duyurdu.

Healthy Homes Design Competition 2022
15-18 Mayıs 2022
REHVA, ana ortak ve sponsor
olan VELUX Group ile birlikte
Healthy Homes Design
Competition (Sağlıklı Evler
Tasarım Yarışması)’nı düzenliyor.
Bu yepyeni girişim, genç ve
geleceğin mühendislerinin
zihinlerini sağlıklı evlerin nasıl
hayata geçirileceğine dair
çözümler belirlemeye teşvik
etmeyi amaçlıyor. Bina ve bina
hizmet sistemleri, işletme ve
inşaat alanında çalışan
öğrencilere ve genç

profesyonellere hitap eden
yarışma, yaşam ortamlarında
insanların sağlığı ve iç mekan
iklim çözümlerine odaklanan
projeler için çağrıda bulunuyor.
Tüm projeler sektördeki
uzmanlardan oluşan uluslararası
bir jüri tarafından incelenecek ve
zaman çizelgesine göre
adaylardan oluşan bir kısa liste
projelerini 15-18 Mayıs 2022
tarihlerinde Rotterdam’da
yapılacak CLIMA 2022
konferansında sunacak.
NİSAN - HAZİRAN 2021
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Su Soğutmalı Sunucuların Veri
Merkezlerine Entegre Edilmesinin
Etkilerinin Azaltılması
Rober Schmidt1
Mark Steinke2
Austin Shelnutt3

Dünyanın veri merkezlerinde bulunan IT ekipmanları için
birincil soğutma yöntemi hava soğutmanın kullanımıdır.
Bu trend, IT ekipmanı müşterilerinin, yapay zekayı (AI) ve
yüksek performanslı bilgi işlemi (HPC) desteklemek için,
sistematik bilgi işleme doğru giderek daha fazla yönlendirilmesiyle birlikte sıvı soğutmaya doğru kayıyor olabilir. IT
ekipmanlarının her yeni jenerasyonuyla birlikte üreticiler,
işleme kabiliyetlerini arttırmaya (daha fazla ısı üretilmesine
neden olur) ve daha etkili soğutma yollarını araştırmaya
zorlamaktadır. Üretilen bu ısı, konvansiyonel hava soğutma
yaklaşımının sınırlarını zorlamaya başlamaktadır.
Hava soğutma, 150 W’a kadar işlemcilerle çalışan sistemlerde iyi çalışmıştı, ancak şu an IT ekipmanı, hava soğutmanın artık pratik olmadığı, 150 W’ın oldukça üzerindeki
işlemcilerle üretiliyor. Bir şirketin bir grafik işleme biriminin
(GPU) gücü şu anda 300 W değerinde. Başka bir şirket 205
W olarak duyurduğu bir CPU ve çok çekirdekli (MIC) bir
GPU üretmektedir.
Yalnızca işlemcilerin tasarımları su soğutma kullanımına
itmemekte, bellek ve voltaj regülatörleri gibi bu işlemcileri
destekleyen diğer bileşenler de sıvı soğutma evreninin
içine itmektedir. Dallas'taki 2018 Supercomputing (SC18)
fuarı, sıvı soğutmanın benimsenmesinin yükselişte
olduğunu açıkça göstermiştir; sıvı soğutma ürünlerini
sergileyen büyük BT üreticilerinin sunumlarıyla birlikte,
aynı zamanda bazı satıcılar da sunucu odaklı sıvı soğutma
teknolojilerini sergilemişlerdir.
Sıvı soğutma, ısı transferi açısından hava soğutmadan
çok daha verimlidir. Aynı zamanda enerji verimliliği
daha fazladır, bu da elektrik enerjisi maliyetlerini önemli
ölçüde azaltır. Enerji verimliliğinin daha fazla olması karbon ayak izini azaltır ve veri merkezi işletmesinin “yeşil”

1 Doktora Derecesi, Ashrae Üyesi
2 Doktora Derecesi, Ashrae Üyesi
3 Ashrae Üyesi
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olma hedeflerine katkıda bulunur. Sıvı soğutma ilave rak
(kabinet) ihtiyacını ortadan kaldırabilir, bu da daha az alan
kullanarak daha yüksek veri merkezi sunucu yoğunluklarını
oluşturur. Ayrıca sıvı soğutma, daha yüksek işlem hızlarına
izin verebilir - CPU'lar ve diğer bileşenler sıvı soğutma
kullanılarak daha soğuk çalışabilir. Sıvı soğutma ile tasarım
hava hareketi sağlayan cihazlara olan ihtiyacı azaltabilir ya
da ortadan kaldırabilir, böylece veri merkezindeki gürültü
seviyelerini azaltabilir (çoğu durumda OSHA limitlerine
yaklaşmaktadır). Ve son olarak sıvı soğutma, hava soğutmaya kıyasla, bileşenlerin daha üniform bir şekilde soğutulmasını sağlayabilir, böylece sistem güvenilirliği artar.
Bu faktörleri göz önünde bulundurarak ASHRAE TC 9.9, Kritik Görevli İşletmeler, Veri Merkezleri, Teknoloji Alanları ve
Elektronik Ekipmanlar, kısa süre önce 45 sayfalık “Su Soğutmalı Sunucular – Yaygın Tasarımlar, Bileşenleri ve İşlemler“
adında bir teknik inceleme yayınladı (https://tinyurl.com/
y239t4rv adresinde ücretsiz olarak mevcuttur). Piyasaya
daha fazla su soğutmalı IT ürünlerinin gelmesiyle birlikte
TC 9.9, gelecekteki su soğutmalı tasarımlarda kullanım için
bir odak sağlayabilecek ve veri merkezlerinde kullanılan su
soğutmalı sunucuların artan kullanımına yönelik eğilimi
hızlandırmaya yardımcı olabilecek bazı ortak süreçleri, parçaları ve malzemeleri ana hatlarıyla belirleme ihtiyacı hissetmiştir. Su soğutmalı bir IT sistemindeki soğuk plakalar,
manifoldlar, boru tertibatı, pompalar, vanalar vb. gibi bazı
parçalar ürün tasarımına özgü olacağı ortadadır, ancak,
hızlı bağlantı elemanları, hortumlar, hortum bağlantıları,
ıslak malzemeler, filtreleme, nihai sulu soğutma tertibatlarının basınç testi, su kimyası ve su soğutmalı IT ekipmanını
veri merkezine entegre etmek için tasarım alternatifleri gibi
bazı şeyler, mevcut ve potansiyel tüm su soğutmalı IT ekipmanı üreticileri tarafından kullanılabilecek ortak parçalar/
süreçler kategorisinin içine daha fazla girmektedir.

TC 9.9 teknik inceleme çalışması, sıkça rastlanan olarak
sınıflandırılabilecek ögeleri sağlama ve kullanıma sunma
girişimidir. Bunlardan birkaçı bu makalede tartışılacaktır.
Hem bu makalenin geri kalanı, hem de teknik inceleme,
su soğutmalı IT ekipmanının uygulanmasına odaklanmıştır.
IT ekipmanı için diğer sıvı soğutma teknolojileri mevcuttur
ve genel olarak IT ekipmanı için ekipman soğutma sistemi
döngüsü (ESS) ile ilişkilendirilirken, su soğutmalı tesisler
döngüsü (tesis su sistemi [TSS]), ısıyı sıvı soğutmalı TSS
döngüsünden uzaklaştırmak için yine de gerekli olacaktır.
Teknik incelemedeki veriler, IT OEM’leri tarafından
2010’dan 2017’ye kadar duyurulan 28 su soğutmalı ürün
de dahil olmak üzere bazı trendleri göstermektedir (Şekil
1). Düşey eksen, sunucu gücünün rak taban alanına bölümüne eşittir. Rak yüksekliğindeki varyasyonlar bu şekle
dahil edilmemiştir, ancak rak yüksekliklerinde büyük bir
varyasyon bulunmadığına dikkat edilmiştir. Paydadaki
alan için bir diğer uyarı, eğer su soğutmalı sunucu kabineti
bir soğutucu dağıtım ünitesi (SDU) gerektiriyorsa (bir veri
merkezinde SDU uygulamasının açıklaması için aşağıdaki
bölüme bakınız), bu alan rak alanına bölünür. Örneğin bir
SDU dört sunucu kabinetine hitap ediyorsa, güç/rak taban
alanı paydasını oluşturmak için SDU alanının %25’i rak
alanına eklenmiştir.
Şekil 1’deki her sütun, su soğutmalı sunucu kabineti tarafından yayılan toplam maksimum ısıl yükü göstermektedir.
(Karşılaştırma için, en son son ASHRAE Datakom Serisi, IT
Equipment Power Trends, 3rd Edition kitabında gösterilen maksimum hava soğutmalı sunucuların [sistematik
sunucular] trendi Şekil 1’de de gösterilmiştir.) Yayılan yük
miktarı üç bölgede kategorize edilmiştir: hava soğutmalı,
dolaylı su soğutmalı ve doğrudan su soğutmalı. Bunlar şu
şekilde tanımlanmaktadır:
• Hava Soğutmalı: doğrudan mahal havasına transfer
edilen ve konvansiyonel veri merkezi soğutmasıyla
soğutulan yük.
• Dolaylı Su Soğutmalı: kabinetin içinde veya üzerinde
bulunan havadan suya ısı eşanjörü aracılığıyla, dolaylı
olarak suya aktarılan yük (örneğin, bir arka kapı ısı eşanjörü).
• Doğrudan Su Soğutmalı: soğuk plaka gibi bitişik bir ısı
transfer bileşenine doğrudan aktarılan yük.
Şekil 1’deki her bir sütunun üzerindeki sayı, sunucu
kabinetini soğutmak için kullanılabilecek maksimum
tesis su sıcaklığıdır. Gösterilen ilk yedi ürün 10°C (50°F) ile
24°C (75°F) aralığındaki maksimum tesis su sıcaklıklarına
sahiptir. Geriye kalan 21 üründen sekizi 40°C’den (104°F)
daha fazla veya eşit maksimum tesis su sıcaklığına, veri
merkezi ekonomizörleriyle entegre edilmiş belirgin bir
sıcak sulu soğutma uygulamasına, ve kış mevsiminde
sunucuları tarafından ısıtılan egzoz suyunun bölgedeki

binaları ısıtmak için potansiyel kullanımına sahiptir.
SDU ve SDU Olmayan Sulu Soğutma
Su soğutmalı IT ekipmanına aşina olmayanlar için ilk
soru şu olacaktır: Su soğutmalı IT ekipmanından tesis su
sistemine (TSS) ısı nasıl aktarılır? Günümüzdeki veri merkezlerindeki en yaygın sulu soğutma uygulamasında, tesis
su sistemini (TSS), ekipman soğutma sisteminden (ESS),
sudan suya ısı değiştiricisi vasıtasıyla ayıran bir soğutucu
dağıtım ünitesi (SDU) bulunur. SDU, sudan suya ısı değiştiricisi kullanarak, hassas IT soğutma bileşenlerini, genellikle
daha az regüle edilmiş TSS suyuna maruz bırakmadan, IT
ekipmanından (ITE) gelen ısıyı uzaklaştırabilir.
SDU’lar, tek bir rak içindeki ekipmanın içerisine ESS ile
ekipmana su dağıtımı sağlayan bir IT rak içerisine yerleştirilebilir veya ESS suyunu çok sayıda raklara dağıtan zemin
tipi bir dış ünite olarak kurulabilir. Şekil 2, su soğutmalı
sunucu kabinetinden SDU içerisindeki sudan suya ısı eşanjörüne doğru olan ısı transferini gösteren her iki örneği de
sunmaktadır. SDU içerisindeki temel akış ve ısı değiştirme
bileşenleri, bir ısı eşanjörü, akış karışım vanası, pompalar,
genleşme tankı ve su besleme/dönüş manifoldlarından
oluşmaktadır. ESS’deki suyun sıcaklığı, TSS döngüsünden
gelen suyun sudan suya ısı eşanjörü boyunca geçmesi için
fraksiyonunu ayarlamak ve kalanını ısı eşanjörüne baypas
etmek için karışım vanası kullanılarak kontrol edilmektedir.
SDU veri merkezi sıvı soğutmasında genellikle aşağıdaki
işlevleri yerine getirerek önemli bir rol oynamaktadır:
• Isıyı ESS’den TSS’ye transfer eder;
• ESS soğutucu akışkanının sirkülasyonu;
• Su harici bir ESS soğutucu akışkana imkan tanır (örn.,
soğutucu ya da özel üretim akışkanlar);
• ESS suyunu oda çiğ sıcaklığının üzerinde tutarak IT
ekipmanı içerisindeki yoğuşmayı önler;
• TSS’ye bağlı ve ESS ile daha uyumlu bir soğutucu akışkan kalitesi ve kimyası tesis eder ve korur; ve
• ITE’ye beslenen esnek soğutucu akışkan sıcaklığı.
Bununla birlikte ITE’nin doğrudan TSS’ye bağlanmasının
avantajlı olabileceği bazı senaryolar vardır. Bu, “SDU olmayan” sulu soğutma uygulaması olarak adlandırılır. Şekil
3 (Sayfa 22), tesis su beslemesini (TSB) doğrudan ITE’ye
bağlayan bir veri merkezi su soğutma sistemi örneğini
göstermektedir. Bu şekilde “TFU” tesis filtreleme ünitesini
ve “RFU” rak filtreleme ünitesini ihtiva eder.
SDU olmayan bir uygulamanın temel avantajlarından
bazıları şunlardır:
• Daha fazla veri merkezi taban alanı ya da IT rak alanı;
• ITE ısı kaynaklarının nihai ısı yayılma ortamı ile daha
yakın teması (azaltılmış ısıl direnç);
• Paylaşılan pompalama yedekliliği; ve
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• Arttırılmış sıvı soğutma verimliliği
o Daha az sayıda akışkan taşıyıcı;
o Tipik olarak, SDU yaklaşım sıcaklığının ortadan kalkmasıyla tesisin yararına daha yüksek ΔT (daha düşük akış
debisi).
SDU olmayan bir uygulamanın kazançları çekici olsa
da, özellikle su kalitesi, malzeme seçimi ve filtreleme
alanında daha fazla ön tasarım değerlendirmesini gerektirmektedir.
Yukarıda açıklanan her iki durumda da rak veya kabine
sağlanan suyun mahal çiğ noktasının üzerinde olması
gerekir. ASHRAE Datakom Serisi, Thermal Guidelines for
Data Processing Environments, Fourth Edition (ASHRAE
2015) kitabı, 17°C’lik (63°F) A1 Sınıfı bir ortam için mahalin
maksimum çiğ noktasını belirtmektedir. ESS besleme
sıcaklıklarını çiğ noktanın üzerinde tutmak için iki teknik
kullanılabilir: (1) ESS soğutma döngüsünün kontrol noktasını 17°C’lik (63°F) A1 Sınıfı ortam spesifikasyonlarının
üzerinde tutmak, ya da (2) ölçülen mahal çiğ noktasının
üzerinde belirli bir miktar ayarlanacak şekilde bir besleme
sıcaklığı seçmek.
Enerji tasarrufuna olan ilginin artması sebebiyle, ortam
sıcaklığındaki bu uç noktalara ve ekonomizör tipi bir TSB
tarafından beslenen su sıcaklığı ile yeterince soğutulup
soğutulamayacağına dikkat edilmelidir.
Su Kalitesi
SDU olmayan bir sulu soğutma çözümü için ITE, tesis suyu
kaynağının (TSK) su kalitesine uygun sıvı işleme bileşenleri
ile tasarlanmalıdır. Daha sert kimyasal bileşiklerin potansiyel varlığından dolayı malzemelerin genellikle ESS ile
ıslatılmış SDU muadillerinden daha yüksek bir kalitede
olması gerekecektir.
Su kalitesi ve ıslak malzeme önerileri için iyi bir kaynak
ASHRAE Datakom Series, Liquid Cooling Guidelines for
Datacom Equipment Centers, Second Edition kitabının 5.
Bölüm’ünde bulunabilir.
SDU uygulamaları için, SDU ısı eşanjörünün yalnızca birincil tarafı TSK’nın su kalitesi ile uyumlu olmalıdır. İkincil tarafı
ve ITE’nin kendisi çok daha sıkı bir şekilde kontrol edilen su
kalitesi tanımlarına göre tasarlanabilir (bkz.Liquid Cooling
Guidelines for Datacom Equipment Centers, Second Edition, 6. Bölüm).
Filtreleme
Su kalitesi ve ıslak malzeme uyumluluğu hususlarına ek
olarak, bir SDU ya da SDU olmayan sulu soğutma uygulamasını planlayan kiracı tesis için diğer bir önemli tasarım
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filtrelemedir. Her iki durumda da tesis su beslemesi,
uygulanan cihazların ihtiyaçlarına göre her bir cihaz ara
yüzeyinin beslenen tarafından filtrelenmelidir.
TSS ve ESS döngüleri arasında bir sıvıdan sıvıya ısı eşanjörü
kullanan SDU temelli uygulamalar, yeterli katı parçacık
uzaklaştırmayı sağlayan TSS döngüsünün besleme tarafında, iç ısı transfer yüzeyleri arasında (genellikle istifli düz
plakalar) katı madde birikmesini önlemek için filtreleme
gerektirir. Bu aralık genellikle 2 mm ila 8 mm (0.08 inç ila
0.3 inç) arasındadır.
SDU dışı uygulamalar genellikle bir soğuk plaka kullanılarak gerçekleşen ısı değişimi için tesis suyunu doğrudan
ITE’ye getirir. Bir ESS döngüsünde kullanılan soğuk plakalar,
genellikle bir milimetrenin yalnızca onda biri olan kanat
aralıklarına sahip olurken, SDU olmayan kullanım için tasarlanan soğuk plakalar, katı partikül birikmesini önlemek için
zorunlu olarak daha büyük kanat aralıklarını ya da TSS’nin
aşırı filtrelenmesini gerektirecektir. SDU olmayan soğuk
plakalar için kanat aralıklarının 0.7 ila 1.0 mm (0.03 inç ila
0.04 inç) aralığında olması önerilmektedir.
Islak Malzemeler
Doğru ıslak malzeme seçimi, su soğutmalı sunucunun
sağlamlığını sağlamak için en az doğru su kimyası kadar
önemlidir. Bu bağlamda “ıslak malzeme” terimi, su bazlı
soğutma sıvısı ile doğrudan temas eden bütün malzemeleri kastetmektedir. Liquid Cooling Guidelines for
Datacom Equipment Centers kaçınılması ve kullanılması
gereken ıslak malzemeler hakkında bazı sınırlı öneriler
sunmaktadır.
Bir veri merkezine su soğutmalı sunucuların yerleştirilmesine yönelik iki ana tasarım bağlamında bu malzeme gereksinimlerinin kavranması önemlidir. İki temel su soğutmalı
sistem daha önceki “SDU ve SDU Olmayan Sulu Soğutma”
bölümünde açıklanmıştır. Uygun su kimyasının, ıslak malzeme seçiminin ve doğru filtrelemenin korunması, özellikle
suyla temas eden herhangi bir bileşenler açısından her iki
tasarım için de önemlidir. Yukarıdaki bu iki sistemin özet
açıklaması, bu tasarımlar veri merkezi ile entegre edilirken
alınması gereken iki düzeyli önlem açısından önemli
olmuştur. SDU çalıştıran bir sistem için elektronik cihazların sulu soğutması (ESS), tesisler ve elektronik cihazlar
arasında tampon görevi gören SDU ile birlikte tesislerden
(TSS) ayrı bir döngüdedir. Sunucu su döngüsünün korunabilmesi adına sistemin IT üreticisinin, ESS döngüsünde, su
kimyasında ve filtrelemede kullanılan su için gereklilikleri
sağlaması biraz daha kolaydır. İlave olarak ESS döngüsü
için ıslak malzeme setleri, yüksek sistem güvenilirliğini
sağlamaktaki uygunluğu açısından IT üreticileri tarafından
belirlenir.

Veri merkezi tesisinin suyu direkt olarak elektroniklere
sağladığı SDU olmayan sistemler için ıslak malzemeler,
su kimyası ve filtreleme çok önemlidir. Tesis ekibi, sistem
tasarımcısı ve IT ekipmanı üreticisi dahil olmak üzere müşteri, IT sulu soğutma sisteminin uzun vadeli güvenilirliğini
temin edebilmek için iyi bir şekilde koordine edilen bir
girişime iştirak etmelidir.
Bu etkileşime dikkat çekmek gerekirse; TSS için ıslak
malzemeler, su soğutmalı bir sunucu sistemi uygulanırken yalnızca bazı pirinç alaşımları ve bakır alaşımlarının
yalnızca belirli türlerine imkan tanır. Bu gereksinimler
yıllar boyunca kullanıldığı içindir ve muhtemelen bu tür
ekipmanların IT üreticisi ile yakın temasta olmadan bilinmeyecektir.
Yeni su soğutmalı IT ekipmanının veri merkezi sektöründe
tanıtılmasıyla beraber bütün sistem için hatasız ıslak malzeme seçiminin iyi anlaşılması oldukça önemlidir. Diğer
sektörlerde, kullanılan malzemelerdeki uyumsuzluğun
sorunlara yol açtığı çeşitli örnekler bulunmaktadır. Su
soğutmalı ITE’nin ortaya çıkması da bu açıdan farklı değildir. ITE üreticileri ve veri merkezi yöneticileri, kullanılan

iş akışkanı, malzeme grupları ve su kimyası planına göre
hareket etmelidir.
Özet
Su soğutmalı IT ekipmanı, veri aktarım merkezi operatörleri
için yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bir şeyleri yapmaya yönelik her yeni yaklaşımda olduğu gibi eğitim, sulu
soğutmanın başarılı bir şekilde uygulanmasında büyük
bir rol oynayacaktır. Mevcut hava soğutmalı uygulamalar
için genel kuralların çoğu geçerli olsa da datakom merkezi
operatörlerinin acil soğutma durumu planları olmalıdır;
yedekli soğutma sistemi uygulamak; yüksek güvenilirliğe
ve kullanılabilirliğe sahip pompalar gibi kritik alt sistemleri
devreye almak; ve kesintisiz güç kaynaklarında (UPS)
pompalar (su, soğutucu akışkan, dielektrik) ve rack bazlı
soğutma sistemleri gibi alt sistemler yerleştirmek. Bununla
birlikte özel dikkat gerektiren bazı sulu soğutma kıstasları
vardır: sıcaklık kontrolü, yoğunlaşmanın önlenmesi, ESS su
temizliği, ıslak malzeme gereksinimleri ve su kimyası.
Editör Notu: Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Veri Merkezleri adlı köşe yazısı Sayfa 56’ya bakınız.

Şekil ve Tablolar

Şekil 1 2010’dan 2017’ye kadar sulu soğutma yükü trendleri. Taban alanı paylaştırılmış SDU alanını ihtiva eder. Veriler HPE, SGI, Fujitsu,
IBM, Dell, Huawei ve Cray’den alınan izinlerle yayınlanmıştır.

Şekil 2 Bir veri merkezindeki SDU sıvı soğutma sistemi.

Şekil 3 Bir veri merkezindeki SDU olmayan sıvı soğutma sistemi.
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“Serin Duvarlar” A.B.D. Yeşil Bina
Konseyi tarafından destekleniyor
Berkeley Laboratuvarlarında yapılan araştırmalar şehir soğutma önlemlerinin
LEED değerlendirme sistemi ile test edilmesine yardımcı oluyor
DOE / Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı

Güneş ışığını yansıtan “serin duvarlar” binaların ısı yükünü
azaltarak enerji maliyetlerini aşağıya çekmede fayda sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda şehirleri soğutarak şehir
ısı adası (Urban Heat Island-UHI) etkisini de azaltıyorlar. Bu
kavram yakın zamanda A.B.D. Yeşil Bina Konseyi (US Green
Building Council-USGBC) tarafından bir pilot kredilendirme
projesi kapsamında desteklenmeye başladı. Konseyi verdiği bu krediyle yeni yapılan evlerde, okullarda ve ticari
binalarda serinletici dış duvarların kullanılması yoluyla ısı
adası etkisinin azaltılmasını amaçlıyor.
Pilot kredi sayesinde, USGBC’ın LEED değerlendirmelerine
bir test entegrasyonu sağlanmasının önü açıldı. LEED
Standartları enerji verimliliğinde, su tasarrufunda ve binaların inşasına ve işletimine ilişkin diğer konularda çıtayı
yükseltmektedir. LEED standardına sahip olmak isteyen
bina sahipleri sertifikasyon puanlarını arttırmak amacıyla
bu yönde adım atmaya başladılar.
Pilot kredi Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı araştırmacılarından Ronnen Levinson tarafından, konunun
uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan South California Üniversitesi ve Berkeley Laboratuvarı’nda yapılan
araştırmalar temel alınarak kurgulandı. Çalışma yansıtıcı
duvarların, “serin çatılar” kavramına benzer şekilde, şehir
hava sıcaklıklarını azaltabileceği sonucuna vardı.
Yakın zamanda kullanıma sunulan kredi spesifik serin
duvar gerekliliklerini yerine getiren binaların LEED kapsamında inovasyon puanı kazanacakları anlamına geliyor.
Bir deneme süresinin ardından USGBC pilot krediyi kalıcı
kütüphanesine ekleyip eklemeyeceğine karar verecek.
Serin duvar oluşturma görece olarak basit bir iş olsa da,
önemli miktarda tasarruf sağlayabilecek bir yenilik olarak
ortaya çıkmakta.
Berkeley Isı Adası Grubu başkanı Levinson’a göre “LEED
uzun bir süreden beri serin çatı ve kaldırımların ısı adası
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etkisini azaltıcı etkilerini önemsemektedir ve söz konusu
pilot kredinin yansıtıcı duvarlar aracılığıyla şehirlerin soğutulmasının sağlanabileceğini kabul etmektedir”.
Buradaki fikir dış duvarların güneş ışınımını yansıtacak
boya veya sıva ile kaplanması esasına dayanmaktadır.
Yansıtılan güneş ışınımı şehirlerin üzerinde oluşan ısı
adasının azaltılmasını sağlamaktadır. LEED pilot kredisine
sahip olmak için binaların dış yüzey alanlarının %75’i güneş
ışınımının %60’ını uzaklaştıracak serin duvar malzemesi ile
kaplanmalıdır.
Serin duvarlar, aynı zamanda binalarda oluşan enerji harcamalarının ve sera gaz emisyonlarının azaltılması yönünde,
avantajlı bir çözüm olarak göze çarpmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Berkeley Laboratuvarı araştırmacıları, Florida’dan Albuquerque’e
ve bütün Kaliforniya’da bulunan sıcak A.B.D. kentlerindeki
konut, ofis ve mağazaların serin duvarlarının enerji tasarrufuna ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, serin
çatılar gibi katkıda bulunacağını tespit etmişlerdir. Yakın
geçmişte, ASHRAE binalar için enerji standartları kapsamını
çizen 90.1 Standardına serin duvar yaklaşımını bir Ek Bölüm
olarak ilave etmiştir. Levinson Standardın güncellenmesinde çalışan ekipte teknik danışman sıfatıyla yer almıştır.
Levinson’a göre “Açık renkteki boyalar gibi, serin duvar
malzemeleri günümüzde ek bir masraf yaratmaksızın
edinilebilmektedir”. “Yeni inşaatlarda veya rutin yeniden
boyamalarda söz konusu malzemeleri seçmek ve kullanmak şehirlerimizi serin tutmak ve enerji masraflarımızı
azaltmak için fayda sağlayacak; kolay, maliyetsiz ve güvenli
bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır”. Bu pilot krediye
temel teşkil eden çalışma, South California Universitesi’den
Jiachen Zhang ve George Ban-Weiss tarafından yönetilmiştir. Çalışma Kaliforniya Enerji Komisyonu’nun Elektrik
Programı Finansman Desteği (EPIC) programı tarafından
desteklenmiştir.
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Covid 19 ve
Resirkülasyon
REHVA Journal Ekim 2020
Çeviren: Meriç Sapçı, Mak.Y. Mühendisi

Giriş:
Havalandırma sistemi içindeki mahal dönüş havasının
tekrardan kullanımınına dair (resirkülasyon) tavsiyelerde
bulunulması havada asılı bulunan aerosoller üzerindeki
virüslerin bina içinde ve mahal içinde yayılmasına
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yardımcı olması ihtimali nedeniyle önemli bir konudur.
Buna rağmen, dönüş havasının tekrardan kullanımı bazı
sorgulamaların yapılmasını gerektiriyor. Özel bir duruma
ait çok genel bir tavsiyenin yapılması her zaman uygun
olmaz. Bu kısa makalede önerilen tavsiyeleri arkasındaki

gerçeklerle birlikte daha detaylı açıklamak isteriz. Böylece, halen mevcut olan bir çok soruya cevaplar verilmiş
olacak ayrıca kendi karşılaştığımız özel durumlar için de
olası önlemleri oluşturmada işimiz kolaylaşacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hava kalitesi, sağlık, bina genelinde
havalandırma, mahal içi havalandırma, etkin havalandırma, havadan bulaş
Önce Resirkülasyonun Tarifini Yapalım:
Resirkülasyon, mahalden dönen havanın mahale verilen
havaya tekrardan karışımıdır. Mahalden dönen hava
önce karışım hücresi içinde taze hava ile karıştırılır.
Normal şartlarda, toplam besleme havası ile mahalde
sağlanacak ısıtma ve soğutmanın daha az taze hava oranı
ile teminini sağlamak amaçlanır. Böylece, ısıtma ve/veya
soğutma kapasitesini sağlarken taze havayı sınırlayarak
enerji tasarrufu da temin edilmiş olur. Yeni binalarda
havalandırma ihtiyaçlarını dengeleyerek ısı geri kazanım
uygulamaları yapmak 2014 yılından beri yasal bir gerekliliktir (EU 1253). Gerekli ısıl ihtiyaçlar, çift serpantinli
sudan havaya sistemler (run-around coils) ile, çapraz akım
plakalı eşanjörler vasıtasıyla ya da tamburlu ısı geri kazanım sistemleri ile dönüş havasını karıştırmadan da elde
edilebilir. Buna rağmen pratikte bir çok eski binada dönüş
havasının resirküle edildiği havalandırma sistemleri de
halen bulunmaktadır.
Isıtma ve soğutma sistemlerindeki enerjik ve kapasitesel
nedenlerden dolayı dönüş havasının resirküle ediliyor
olması sağlık açısından çok mantıklı değildir. Nihayetinde
kirlenmiş olan hava binaya geri döndürülmektedir.
Prensip olarak bu hava kirlilik kaynağı olmayan diğer
mahallere de ulaşıp buralarda bulunan insanlar için sağlık
ile ilgili şikayetlere sebep olabilir. İç ortam havasındaki
kirlilik geniş anlamda CO2, koku, partikül madde ve de
mikropları içerir.
Bu açıklamalar dönüş havasının tekrardan kullanılmaması tavsiyesi için temel bir açıklamadır. Buna rağmen,
farklı açılardan duruma bakabilmeliyiz. Yukarıda yapılan
açıklamalar bina bazında bir resirkülasyon yapılmasına
aittir. Bir de oda bazlı resirkülasyon ihtimali vardır. Bu
ise oda içinde kirlenmiş havanın (sekonder hava) fan
coil, split klima ve indüksiyon cihazı üzerinden yapılan
resirkülasyondur. Aşağıda verilen açıklamada bu iki farklı
resirkülasyonu ayrı ayrı anlatacağız.
Bina genelinde dönüş havasının tekrar kullanımı:
Bina genelinde dönüş havasının resirkülasyonu, insan
sağlığını etkileyebilen iç kirlilik kaynakları konuşuldu-

ğunda genel sağlık şartları çerçevesinde istenmez. Şu an
yaşanan durum Sars Cov 2 virüsüdür ve Covid 19’a karşı
önlemleri içerir. Bina genelindeki merkezi bir sirkülasyon
ile bir odadaki virüs bütün binaya yayılabilir. Şüphesiz
kirleticinin derişimi bu şekilde de azalır. Her ne kadar
bulaş riskinin uzun mesafelerde hava üzerinden oluşma
ihtimalinin şu an için çok yüksek olduğu düşünülmese
de (Eylül 2020) bu oluşumun önlenmesi tedbirli bir bakış
açısıyla istenir. Mesleki incelemesi henüz yapılmamış son
bir çalışmada resirkülasyonun yapıldığı bir klima havalandırma santralının filtreleri üzerinde virüse rastlanmıştır.
Bu nedenle bu risk bir varsayım değildir. Bu örnekte Virüs
RNA sı tesbit edilmiş fakat etkinliği test edilmemiştir.
Bu sebeple resirkülasyonu kullanmamak bu durumun
oluşumunu önleyecektir. Prensip olarak, sistemdeki taze
hava seviyesi eğer yeterli ise tekrar ayarlanması gerekli
değildir. Eğer taze hava miktarının yeterliliği eksik görülmüşse taze havayı artırmanız gerekir. Fakat bu durum
bina genelinde kullandığınız resirkülasyon sisteminin
kullanılmamasından bağımsızdır. Havalandırma sistemindeki havanın şartlandırılması açısından bakılırsa yaz ve
kış dış ortam sıcaklıklarına bağlı olarak klima santralı ısıl
kapasitesinin taze hava miktarının artırılması nedeniyle
yetersizlikleri ortaya çıkabilir. Eğer daha fazla taze hava
sunulacaksa, bu sadece olumlu etki yaratır. Fakat diğer
açıdan bakıldığında iç ortam termal konfor şartlarının
taze hava artışına bağlı olarak nasıl değişebileceğini de
düşünmek gereklidir.
Havada bulunan partiküller itibariyle (ki virüsler partikül
veya aerosoller üzerinde taşınır) düşünülürse, havayı filtre
edebilmek imkanımız vardır. Filtrasyon ile resirküle edilen
havanın temizlenmesi mümkündür. Fakat, mevcut havalandırma sistemi içindeki bulunan filtrelerin filtrasyon
sınıfının 2.5 mikrondan daha küçük[6]partikülleri tutan
filtreler olması ihtimali düşüktür. Virüslerin havada uzun
süre kalabilmesi nedeniyle hava üzerinden bulaş ihtimalinin azaltılmasında filtrasyonun rolü çok hassastır. Daha
üst filtrasyon sınıfındaki filtrelerin kullanımı bir opsiyon
olmasına rağmen havalandırma sistemi içinde yaratacağı
ilave dirençler nedeniyle uygulanabilmesi pek mümkün
değildir. Eğer doğru şekilde uygulanabilirse havadaki
mikrobiyolojik kirliliği bertaraf etmek için ultraviole ışığı
(UVGI) veya iyonizasyon kullanan yöntemler de vardır.
Bu açıklamaların ışığı altında, bina genelinde merkezi bir
resirkülasyon sistemini kullanmamak en doğrusudur. Isıl
kapasitelerin yetersiz kalma riski nedeniyle resirkülasyon
sisteminin kullanımı mümkün oldukça azaltılmalıdır.
Böyle bir durumda taze hava miktarı olabildiğince yükseltilmeli ve filtrasyon mertebesi iyileştirilmelidir. Daha
hassas insan yoğunluğunun olduğu, uzun süre bulunma
zorunluluğu olan, çoklu enfeksiyon riskinin bulunduğu
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yerlerde (örneğin bakım evleri) resirkülasyonlu havalandırma sistemlerinden kaçınmak için çok daha öncelikli
sebepler vardır.
Mahal genelinde dönüş havasının tekrar kullanımı:
Mahallerde, havanın odaya getirilmesi ve şartlandırılması
için çok farklı sistemler bulunmaktadır. Bazen bu ikisi bir
sistem içinde birlikte de olabilir. Özellikle odanın havalandırmasını da sağlayan sistemler varsa bu cihazlar kapatılmamalıdır. Örneğin bir indüksiyon cihazı bu sistem için
tipik bir örnektir. Bu tip cihazlar aynı zamanda oda içine
taze hava da sağlarlar. Taze havanın odaya getirilmesi yani
ventilasyon, enfeksiyon riskinin (kaynaktan uzak mesafelerde de >1.5 m) azaltılması için önemli bir stratejidir. Ne
kadar çok taze hava getirilirse o kadar iyidir. Diğer yandan
bir çok fan coil cihazının da taze hava bağlantısı vardır.
Tekrardan söylemek gerekirse bu cihazların bu şekilde
çalıştırılmasının devam ettirilmesi tavsiye edilir.
Taze havanın (ventilasyon) bulunmadığı mahallerde bu
cihazların çalıştırılma tavsiyesi çok daha zordur. Mahal
içinde kullanılan taze hava bağlantısı olmayan split klima
cihazları bunun için tipik bir örnektir. Buna rağmen bu
cihazlar istenen termal şartların sağlanması için gerekli
cihazlardır. Son dönemde (Ekim 2020 öncesi), bu tip
cihazların kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tavsiyeler
(RIVM- Dutch National Institute for Public Health and
the Environment, REHVA) çok net değildi. Prensip olarak
bu cihazların kullanılmaması tavsiye edilir. Bu tavsiyenin
oda bazında temel dayanağı, insanlar arasındaki yatay
hava akımları nedeniyle oluşabilecek virüs bulaş riskini
(uzak mesafelerde) önlemek isteyişimizdir. Bu tavsiyedeki
problem bunun bir genelleme yapılarak kolayca söylenmesidir ve bu yorum duruma özel nitelikli bir yorum olup
değerlendirilmesi genel itibariyle zordur.
İnsanlar arasındaki hava hareketleri (doğrusal) nedeniyle
bulaş vakaları meydan gelmektedir. Pratik uygulamada
üfleme menfezi ve split klima gibi cihazlar oda içinde bir
hava karışımı sağlayacak şekilde tasarlanır ve yerleştirilir.
Split klima cihazı çalıştırıldığında bu karışım durumu
meydana gelecektir. Split klimanın çalışmaması halinde
kişiler arasındaki hava hareketi oluşamaz. Çin’deki
restoran vak’ası bu ihtimali gösterir. Duvardaki split
klima cihazı tavana paralel bir hava hareketi yaratmıştır.
Restorandaki taze hava seviyesinin de çok düşük olduğu
unutulmamalıdır. Covid 19 özelinde bir tavan tipi split
klima cihazı için tavana paralel doğrusal bir hava hareketi tercihen tüm yönlerde kurgulanmış ve bu şekilde
mahaldeki hava karışımı optimize edilmiştir ve hiçbir geri
dönüş hava akımı Çin’deki restoranda olduğu gibi [8,9]
benzer bir hava hareketi oluşturamaz. Burada ana çıkış

46

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2021

noktasının iyi işleyen bir havalandırma sistemi ve odanın
yeterli havalandırması olduğu her zaman vurgulanmalıdır.
Genellikle, bir odada oluşan hava akışını anlamak kolay
değildir. Görselleştirme için duman testleri yararlı olabilir
ancak, bunun değerlendirmesini bina mekanik sistemlerinde uzman bir danışmana bırakmak daha doğru olur.
Bir diğer önemli not da, eğer sistem açık kalıyorsa her
durumda taze hava temininin düzenli şekilde devam
etmesinin gerektiğidir. Çalışan bir sistemle, ortamın
soğutması muhtemelen taze havanın biraz daha az kullanıldığı izlenimini verecektir. Bu arzu edilen bir durum
değildir. Bu durumda ve aslında her zaman taze hava ile
havalandırma, her şeyden önce hava kalitesini yüksek
tutmaya yöneliktir.
Havalandırma prensipleri:
Yeterli havalandırmanın önemine ilaveten, konuyu
tamamlayabilmek için oda temelli havalandırma çözümlerinde havalandırmanın verimliliğini tartışmak isteriz. Bu
konuda iki temel prensip vardır. Geleneksel havalandırma
(hava karışımı iyi olan havalandırma) ve deplasmanlı
havalandırma. Figür 2'de bu prensipler şematik olarak
gösterilmiştir.
Prensip olarak, deplasmanlı havalandırma çok daha
verimli bir havalandırma şeklidir. Bu duruma göre
havadaki aynı miktar kirleticinin daha verimli bir şekilde
uzaklaştırıldığı, böylece odadaki solunum bölgesindeki
derişimin daha düşük olduğu anlamı akla gelir.
Halbuki ilginç olan nokta, aerosol sorunu dikkate alındığında deplasmanlı havalandırmanın zorunlu olacak
şekilde gerekmediğidir. Bu durum Nielsen ve arkadaşları
tarafından [12] solunan hava ve egzoz edilen hava derişimleri mukayese edilerek sunulmuştur. Figür 3 de buna
dair bazı örneklerin özeti verilmiştir. Bu örnekte virüs
kaynağı ve diğer kişi arasında 0.35 m mesafe bulunmaktadır.
Figür 3'de deplasmanlı havalandırmanın performansının (Cmax/CR=4.0-7.3. C R:Kirliliğin egzoz konsantrasyonu;
C max: diğer kişinin soluduğu havadaki konsantrasyon)
konvansiyonel havalandırmaya (Cmax/C R=1.7-2.1) göre
daha az olduğu görülmektedir. Bu durum, enfekte kişi
ile diğer kişi arasındaki kısa mesafelerde enfekte kişinin
nefesinin diğer kişinin sınırını aştığını göstermektedir.
Deplasmanlı havalandırma geleneksel havalandırmaya
göre çok daha hassastır. Kısa mesafelerde bu hassasiyet
bir sorundur fakat daha geniş aralıklı mesafelerde de
aynı durum görülmektedir. Solunan hava deplasmanlı
havalandırmanın bir özelliği olarak insan seviyesindeki

durgun, sakin hava katmanı içinde tutulur. Bunun
sonucunda da virüs yüklü partiküller havada çok daha
uzun kalıp daha uzaklara da yayılabilirler. Geleneksel
havalandırmada bu partiküler daha iyi seyreltilir ve
uzaklaştırılır.

[5]

Sonuç:
Şu anki tecrübeler ile iyi derece havalandırmaya (taze
hava ve hava akımlarının şekli itibariyle) sahip olmanın
önemi bir kez daha gösterilmiştir. Yeni binalar için bina
genelinde dönüş havasının resirküle edilmesi artık olmayacaktır. Dönüş havası ile taze havanın karıştırılmadığı
iyi derece ısı geri kazanım tekniklerini mümkün kılan
alternatifler kullanılacaktır. Mahal bazında münferit
sistemlerin ısıtma soğutma için kullanıldığından haberdar olmalıyız ve bu durumda dahi havalandırma etkin
şekilde kullanılmalıdır. Covid 19 ile yaşadığımız bu günlerde ve gelecekte etkin havalandırma önemli olduğu
gibi insanlar arasındaki mikrobiyolojik kirliliğin yayılması
da havalandırma için diğer performans göstergeleri de
ayrıca önemlidir. Bunları anlayabilmek, şimdi dikkate
alabilmek fakat kesinlikle gelecekte de unutmamak iyi
olacaktır.

[6]

[7]

[8]

[9]

Kaynaklar
[1]

[2]

[3

[4]

REHVA, REHVA COVID-19 guidance document (version 3), Brussel, Belgium, 2020. https://www.rehva.
eu/activities/covid-19-guidance.
L. Morawska, J.W. Tang, W. Bahnfleth, P.M. Bluyssen,
A. Boerstra, G. Buonanno, J. Cao, S. Dancer, A. Floto,
F. Franchimon, C. Haworth, J. Hogeling, C. Isaxon, J.L.
Jimenez, J. Kurnitski, Y. Li, M. Loomans, G. Marks, L.C.
Marr, L. Mazzarella, A. Krikor Melikov, S. Miller, D.K.
Milton, W. Nazaroff, P. V. Nielsen, C. Noakes, J. Peccia,
X. Querol, C. Sekhar, O. Seppänen, S. Tanabe, R. Tellier,
K. Wai Tham, P. Wargocki, A. Wierzbicka, M. Yao, How
can airborne transmission of COVID-19 indoors be
minimised?, Environ. Int. (2020) 105832. https://doi.
org/10.1016/j.envint.2020.105832.
ISSO, Handboek Installatietechniek, 2nd ed.,
ISSO, Rotterdam, The Netherlands, 2012. https://
kennisbank.isso.nl/publicatie/handboek-hbiinstallatietechniek/2012.
VERORDENING (EU) Nr. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/
EG van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

voor ventilatie-eenheden, Eur. Comm. (2014) 1–19.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF
/?uri=CELEX:32014R1253&from=EN (accessed August
31, 2020).
L. Liu, Y. Li, P. V. Nielsen, J. Wei, R.L. Jensen, Short-range
airborne transmission of expiratory droplets between
two people, Indoor Air. 27 (2017) 452–462. https://doi.
org/10.1111/ina.12314.
P. F. Horve, L. Dietz, M. Fretz, D.A. Constant, A. Wilkes,
J.M. Townes, R.G. Martindale, W.B. Messer, K.G. Van
Den, Title: Identification of SARS-CoV-2 RNA in
Healthcare Heating, Ventilation, and Air Working
Title: SARS-CoV-2 in Healthcare HVAC Systems
Authors: Corresponding Author(s), MedRxiv. (2020)
2020.06.26.20141085. https://doi.org/10.1101/2020.
06.26.20141085.
Y. Li, H. Qian, J. Hang, X. Chen, L. Hong, P. Liang, J. Li,
S. Xiao, J. Wei, L. Liu, M. Kang, Evidence for probable
aerosol transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant, MedRxiv. (2020) 2020.04.16.20067728.
https://doi.org/10.1101/2020.04.16.20067728.
M.G.L.C. Loomans, P.C.A. Molenaar, H.S.M. Kort, P.H.J.
Joosten, Energy demand reduction in pharmaceutical cleanrooms through optimization of ventilation,
Energy Build. 202 (2019) 109346. https://doi.
org/10.1016/J.ENBUILD.2019.109346.
D. Dijkstra, M.G.L.C. Loomans, J.L.M. Hensen, B.E. Cremers, Ventilation efficiency in a low-energy dwelling
setting – a parameter study for larger rooms, in: Proc.
14th Int. Conf. Indoor Air Qual. Clim. (Indoor Air 2016),
Ghent, 2016: p. 8. https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/
portal/26404837/PaperID_180_Dijkstra_et_al_Ventilation_efficiency.pdf.
L. Fang, G. Clausen, P.O. Fanger, Impact of temperature and humidity on the perception of indoor
air quality, Indoor Air. 8 (1998) 80– 90. https://doi.
org/10.1111/j.1600-0668.1998.t01-2-00003.x.
M.G.L.C. Loomans, The Measurement and Simulation of Indoor Air Flow, Eindhoven University of
Technology, 1998. https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/
portal/1362860/9803293.pdf.
P.V. Nielsen, F.V. Winther, M. Buus, M. Thilageswaran,
Contaminant Flow in the Microenvironment between
People under Different Ventilation Conditions, ASHRAE Trans. 114 (2008) 632–638.
P.V. Nielsen, L. Liu, The influence of air distribution on
droplet infection and airborne cross infection, Aalborg, 2020. https://vbn.aau.dk/ws/files/332256833/
The_influence_of_air_distribution_on_droplet_infection_and_airborne_cross_infection.pdf.
Y. Li, P.V. Nielsen, M. Sandberg, Displacement Ventilation in Hospital Environments, ASHRAE J. (2011)
86–88.

NİSAN - HAZİRAN 2021

TTMD DERGİSİ

47

MAKALE

Veri Merkezlerinde Sıvı
Soğutma Trendleri
Donald L. Beaty1
David Quirk2
Frank T. Morrison3

Önceki makalelerde, datakom tesislerinde bir enerji kullanımı azaltma yöntemi olarak hava ya da su tarafındaki
ekonomizörlerin kullanımı incelenmişti. İster hava soğutmalı
ister su soğutmalı olsun, bütün bu sistemlerin amacı, genellikle bütün tesis boyunca yerleştirilen raklar (kabinetler)
içerisine dizilen elektronik ekipmanlara soğuk bir hava akışı
sağlamaktır.
ASHRAE, datakom tesisleri için şartlandırılan hacim içerisinde daha yüksek sıcaklıklara imkan tanıyan, tasarruf
saatlerini uzatabilecek ve böylece enerji tasarrufunu önemli
ölçüde arttıracak termal kılavuzlar yayınlamıştır. Soğutma
sisteminin verimliliğini daha fazla arttırmak ve giderek artan
ısıl yüklerin üstesinden gelmek için bu raklar sıcak koridor/
soğuk koridor düzeninde, uzaklaşan sıcak havanın gelen
soğuk hava ile karışmasını önlerken, aynı zamanda soğutucu
hava akışını optimum şekilde elektronik ekipmanın üzerine
doğru yönlendirmeye yardımcı olmak için, genellikle stratejik olarak yerleştirilmiş kapama plakaları ile yerleştirilir
(Şekil 1).

1 Yüksek Mühendis, Ashrae Fellow/Lıfe Üyesi
2 Yüksek Mühendis, Ashrae Üyesi;
3 Ashrae Üyesi
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Şekil 1 Kapalı sıcak koridor/soğuk koridor kabinet konfigürasyonu.
(BR-7A40-47201 numaralı NREL raporu, Şubat 2010, orijinal kaynak:
Rumsey Engineers)
Hava ile soğutmayı iyileştirmek için bu gibi girişimlere rağmen ısıl yüklerdeki ve rak başına düşen ısıl yoğunluklardaki
önemli büyüme, havanın yeterli, güvenilir ve ekonomik bir
veri merkezi soğutması sağlamaktaki kabiliyetini zorlamıştır.
Elektronik ekipmanlar tarafından üretilen daha yüksek ısıl
yükler, azalan ekipman yükleri, boşa harcanan zemin alanı
ve verimsiz soğutma sistemi işletmesi gibi yan etkilere
sahiptir. Sıvı soğutma kullanımının yaygınlaşması, ASHRAE
TC 9.9’u, sürekli artan bu zorlukları karşılamakta yardımcı

önemli ölçüde daha yoğun olması sebebiyle, eşdeğer
hacimsel akış debisine göre, su havadan 3,700 kat daha
fazla ısıyı taşıyabilir. Bu durum “pompalama” (fan) enerjisi
ile birlikte termal taşıma kanalı boyutunu önemli ölçüde
düşürmektedir.

Şekil 2 Her bir sıvı soğutma sınıfı için tipik altyapı tasarım şeması.
olmak için ASHRAE Datakom Serisi Liquid Cooling Guidelines for Datacom Equipment Centers kitabıyla birlikte bir
takım teknik yayınlar çıkarmaya yönlendirmiştir. ASHRAE,
hava ile soğutulan datakom tesisleri termal standartları
gibi, sıvı soğutmalı tesisler için de Şekil 2’de gösterildiği
gibi, Sıvı Soğutma Sınıfı’na bağlı olarak W1’den W5’e kadar
tanımlanan bir takım sıcaklık standartları oluşturmuştur.
Bu sıvı soğutma uygulamalarının genel amaçları:
• Gerekli veri merkezi alanını azaltmak için yüksek rak gücü
yoğunluklarına imkan tanımak;
• Atık ısıyı verimli bir şekilde tesis su sistemine (TSS)
aktarmak;
• Sıvı soğutma devresinin sıcaklıklarını:
- Tasarruf saatlerini önemli ölçüde arttırırken atmosfer
atılan ısının verimliliğini arttırmak ve
- Yakalanan ısının başka faydalı amaçlar için kullanımına
imkan tanımak üzere
olabildiğince yüksek tutmak;
• Rak ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu toplam hava akış
hacmini azaltmak, böylece fan enerjisini azaltmak;
• Daha soğuk işletme sıcaklıkları sayesinde işlem performansını arttırmak, sunucu ömrünü uzatmak, ve
elektronik aksamın arızalanma riskini azaltmak;
• Soğutma grupları ve iklimlendirme sistemleri gibi konvansiyonel soğutma ekipmanlarının ebatlarını azaltarak
veya tamamen ortadan kaldırarak kullanılabilir veri
merkezi alanını arttırmak; ve
• Soğutma verimini ve dolayısıyla güç kullanım faktörünü
(PUE) arttırarak veri merkezinin toplam enerji kullanımını
azaltmak

Peki “sıvı soğutma” nedir? Bizim kaynağımızda sıvı soğutma,
soğutma sıvısını, sonuç olarak veri merkezindeki işlemci
yongaları ve diğer elektronik aksam olan ısı kaynağına
yaklaştırılmasını ifade etmektedir. Geçmişteki birçok gücü
yüksek merkezi işlem birimlerinde, büyük miktarlarda üretilen ısıyı uzaklaştırmak için, kabin içerisinde sıvı soğutma
devreleri bulunduğundan yeni bir konsept değildir. Belirgin
problemi, ısıl yük yoğunluğunun, aşırı ısınmalarını ve sonrasında bozulmalarını önlemek için yeterli havanın elektronik
aksam boyunca akmasına izin vermemesi olmuştur. Merkezi
işlem birimlerinin yerini dağıtılmış işlemin alması ve havanın
daha düşük maliyetli bir alternatif çıkması sebebiyle endüstri
de hava ile soğutmaya geçmiştir. Ek olarak, çoğu veri merkezi yöneticisi, bir sızıntının güvenilirliği ve çalışma süresini
etkileyebileceği durumlarda soğutma sıvılarını elektronik
aksama yaklaştırmak konusunda endişeliydi.
Sıvı soğutma birçok şekilde olabilir. En basitlerinden biri,
soğutma sıvısı ile beslenen ve raklara doğru yönlendirilmiş
soğuk hava akışı meydana getiren, fanlı veya fansız kanatçıklı serpantin modüllerinden oluşur. Bu tür üniteler, sıcak
bölgelerle başa çıkmak veya gücü yüksek belirli raklarda
özel soğutma sağlamak için raklar arası ve baş üstü bölgeler
dahil olmak üzere veri merkezinin koridorlarına yerleştirilir.
Bu soğutma modülleri ayrıca raklara da yerleştirilebilir. Bu
düzenlemelerde soğutma sıvısı elektronik aksama daha
yakınken, havanın gerçek ısı kaynaklarında soğutma işlevini
yerine getirmeye devam ettiğine dikkat ediniz.
Sıvı soğutma için asıl olanak, soğutma sıvısının veri merkezindeki ısı kaynaklarıyla daha doğrudan temas halinde
olmasını sağlamaktır. Elektronik aksam çok daha yüksek
bir sıcaklıkta çalıştığından (212°F [100°C] veya daha fazla),
daha sıcak sıvı akışlarının bu ısıyı uzaklaştırma kabiliyeti,
daha büyük sıcaklık farkı sayesinde önemli ölçüde artar.
Sıvı soğutmalı datakom ekipmanlarında, ısının uzaklaştırılması için datakom ekipmanları içerisinde sirküle edilen
sıvı bulunur. Bu sıvıdaki ısı, Şekil 3’te görüldüğü gibi direkt

gibi faydaları içermektedir.
Su ve diğer ısı transfer akışkanlarının, ağırlık bazında hava
ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4.2 kat daha fazla ısı transfer
edebileceğini unutmayınız. Aynı zamanda suyun havadan

Şekil 3 Sıvı soğutmalı datakom ekipmanı.
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• Elektronik aksamın partikül, gaz vb.’ni taşıyabilecek büyük
hava hacimlerine maruz kalmaması nedeniyle oksidasyon
azalır;
• Isıl genleşme/daralma sebebiyle olan bozulmalar giderilir;
ve
• Daldırma sıvısı herhangi bir soğutma sistemi arızasına
karşı daha fazla dayanıklılık sağlar – havayla çalışan
soğutma sistemleri için yaklaşık iki dakikaya karşı 30
dakikaya kadar.

Şekil 4 Bir sunucudaki fleks hortum bağlantıları, CPU soğuk plakaları
ve diğer soğutma yapıları.
olarak tesis su sistemine (TSS) verilebilir. Bu düzenlemeler
genellikle veri merkezindeki gücü yüksek raklarda uygulanır.
Sıvı soğutmalı elektronik aksam, Şekil 4’te gösterildiği gibi,
başka hiçbir türden ısı transferi gerçekleşmeden soğutmak
için, sıvının direkt olarak elektronik aksama devre kartı seviyesinde beslendiği durumları tanımlamaktadır. Bu gibi sıvı
soğutmalı sistemlerin kullanımı, bir veri merkezi içerisindeki
bütün elektronik aksamın soğutulmasından, performansını
temin etmek ve toplam soğutma yükünü azaltmak için
yalnızca gücü yüksek ekipmanların soğutulmasına kadar
değişkenlik gösterebilir. Bu ikinci yöntem genellikle karma
kullanımlı, ortak yerleşim tipi veri merkezlerinde bulunabilir.
Sıvı soğutmada kullanılan akışkan özgün sisteme bağlı
olarak ya su ya da soğutucu akışkan olabilir. Sulu glikol
çözeltileri, tesis içerisindeki bir sızıntıyı temizlemekteki
lojistik zorluk sebebiyle veri merkezi içerisinde genellikle
kullanılmaz. Dışarıdaki ısı atım ekipmanlarını donmaya
karşı korumak için glikole ihtiyaç duyulduğunda genellikle
öteki tarafı suyla çalışan yalıtımlı bir ısı eşanjörü kullanılır.
Alternatif olarak soğutucu akışkan çevrimi yapan donma
korumalı bir kuru soğutucu da kullanılabilir.

Bir datakom tesisinde sıvı soğutmanın başarılı olarak uygulanması, elektronik alan boyunca sıvının borulanmasına odaklanan aşağıdaki temel tasarım değerlendirmelerini gerektirir.
Bunlar aşağıdaki gibidir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
• Sıvı borulamasını elektronik aksamın altından yönlendiriniz - mümkün olduğunca ekipmanlar üzerine damlama
yapabilecek üstten geçen borulamadan kaçınınız;
• Boruları mümkün olan her yerde boru galerileri, kanallar,
tesisat çukurları vb. ile kapatınız;
• Yoğuşma olasılığını önlemek için borularda uygun
yalıtımla birlikte sıvı soğutma devresinde mümkün
olduğunca daha yüksek sıcaklıklar kullanınız;
• Sıvı soğutma devresi aksamının güvenli bakım ve
modifikasyonuna olanak sağlamak için kesme vanaları
kullanınız;
• Her bölgedeki akışı balanslamak için sıvı soğutma devresine balans ve/veya kontrol vanalarını doğru şekilde
yerleştiriniz;
• Sirkülasyon pompalarını doğru şekilde boyutlandırınız
ve sıcaklık kontrolünü iyileştirmek ve ek enerji tasarrufu
sağlamak için mümkün olan yerlerde değişken hızlı
pompalar kullanınız;
• Büyük boyutlu borular, geniş yarıçaplı dirsekler vb. kullanınız ve tümü 7/24 çalışma nedeniyle kısa geri ödeme
süreleri sağlayan birinci sınıf pompa motorları seçiniz;

Başka bir uygulamada elektronik aksam, mineral yağı ya da
bir soğutucu akışkan gibi iletken olmayan bir sıvı içerisine
tamamen daldırılır. Bu uygulamalar için de daldırılan sıvıyı
soğutmak üzere yalıtımlı bir ısı eşanjörü kullanılır, böylece
Resim 1’deki sistemde gösterilen sunucu daldırma banyolarındaki seviye sorunlarından kaçınılırken pompalama
enerjisinden tasarruf edilir. Daldırmalı soğutma birçok ilave
avantaja sahiptir:
• Herhangi bir ilave pompalama enerjisi ile karşılanan
sunucularda soğutma fanlarına ihtiyaç duyulmaz, bu da
daha düşük PUE değerleri sağlar;
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Resim 1 Tank içerisinde soğutucu dağıtım ünitesiyle (SDU) birlikte sıvı
soğutmalı yüksek performans sunucuları. DownUnder GeoSolutions’ın
izniyle

• Borulama içerisinde genleşme ve daralmanın yanı sıra
sismik kuvvetlere yönelik tasarıma müsaade ediniz;
• Gerektiğinde sıvı soğutma devresine ve sıvı soğutmalı
ekipmana gidip gelen iyi kaliteli, damlatmayan hızlı
bağlantılar ve esnek hortumlar kullanınız;
• Kapalı sıvı soğutma devresi (SSD) için uygun boru ve ısı
eşanjörü malzemeleri ve uygun bir su arıtma sistemi seçiniz;
• Hem TSS hem de ekipman soğutma sisteminde (ESS)
uygun sıvı kalitesinin takip ve devamlılığını sağlayınız;
• Güvenilirlik, yedeklilik, servis kolaylığı, akış balanslama,
sistem karmaşıklığı ve son olarak kurulum maliyetlerini
göz önünde bulundurarak mümkün olan çeşitli boru
yerleşimlerini değerlendiriniz (sıvı soğutmalı bir datakom tesisinde borular maliyetlerin azaltılacağı bir kısım
değildir!); ve
• Gücü daha yüksek rakların kullanımı dahil olmak üzere
tesis için gelecekteki bütün olası genişletme planlarını
değerlendiriniz.
Bir diğer önemli husus, elektronik ekipmanı korumak, yoğuşmayı önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için mühim olan
sıcaklık kontrol sistemidir. Birçok sıvı soğutmalı veri merkezi,
elektronik sistemlere ESS'den giren sıvının düzgün bir
şekilde dağıtılmasına ve yumuşatılmasına yardımcı olmak
için soğutucu dağıtım ünitelerini (SDU) kullanmaktadır.
Rakların içinde veya dışında olabilen SDU'larda genellikle
bir ısı eşanjörü, bir veya daha fazla sirkülasyon pompası
ile servis vanası bulunmaktadır. Bu üniteler ayrıca ESS'yi
TSS'den ayırır, bu da potansiyel sızıntı hacmini ve yoğuşma
riskini azaltırken farklı bir sıvının kullanılmasına izin verir.
Önemleri nedeniyle, CDU'lar genellikle bir güç kesintisi
durumunda çalışmaya devam etmelerinin sağlanması için
bir UPS üzerine yerleştirilir.
Sıvı soğutmalı veri merkezleri hakkında daha fazla ayrıntı
için, bu ayın bültenindeki "Su Soğutmalı Sunucuları Veri
Merkezlerine Entegre Etmenin Etkisini Azaltma" başlıklı
makaleyi mutlaka okuyunuz (Sayfa 20).
Isı Atma Seçenekleri
Sıvı soğutmalı ekipman ve elektronikler, bir tesisteki daha
yüksek gücü enerji açısından verimli bir şekilde kullanmak
için çok sayıda imkanlar sunmaktadır. Su tarafında tasarruf
edilmesi, daha az enerji ağırlıklı ve daha düşük maliyetli bir
soğutma kaynağı sağlayarak bu trendi tamamlamaktadır.
Örneğin, bir işlemci çipi 185°F (85°C) sıcaklıkta çalışabilir,
bu da 104°F (40°C) giriş sıcaklığına sahip bir sıvı akışı ile
rahatlıkla soğutulabilir.* Daha önce söz edildiği gibi, sunucuları, iletken olmayan bir sıvı altında kalabilecek özel raklar
de mevcuttur. Isı daha sonra bu sıvıdan, doğrudan veya
dolaylı olarak soğutma sistemine verilir. Tüm bu durumlarda,
elektronik aksamı yetersiz soğutma ya da aşırı soğutmadan,
veya çok sıcak çiplerin çok soğuk sıvı ile soğutulmasından

kaynaklı oluşabilecek ısıl şoklara karşı korumak için, sıcaklık
kontrolü oldukça önemlidir. Bu nedenle SDU’ların sürekli
olarak kullanımı için, sıvı sıcaklıklarını tesisin çeşitli bölgelerinde olan ihtiyaca göre kontrol etmek gerekir.
Sıvı soğutma sistemleri, elektronik aksam için %100 su
tasarruflu soğutma sistemleri tasarlama imkanı sunmaktadır
(tasarım sıcaklıklarına ve iklime bağlı olarak W2 ila W5 Sınıfı).
Ekonomizör sıvısının soğutulması, Mart 2019'daki "Sulu Ekonomizör Tasarımı - Bölüm 3" makalemizde açıklanan çeşitli
ısı çekme yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Veri merkezi
içindeki sıvı soğutma devresini koruma ihtiyacı nedeniyle
tüm ısı çekme seçenekleri, arızalanmayı ve sistem bakımını
azaltan, temiz ve kapalı bir sistem sağlamak için kapalı devre
soğutmayı gerektirmektedir. Bu sistem aynı zamanda, daha
fazla enerji tasarrufu imkanı sağlayan değişken hızlı pompalamayla uyum sağlamaktadır. Tamamen sıvı soğutmalı
bir veri merkezinde bile hem bina içerisinde hem de tesiste
çalışan datakom teknisyenleri için genel oda koşullarını
korumak amacıyla daha alışılageldik, ancak daha küçük
bir HVAC sistemine ihtiyaç duyulacağını unutmayınız. Sıvı
soğutma halihazırda bulunduğu için, bu HVAC sistemleri
genellikle su soğutmalıdır.
Sıvı soğutmalı bir veri merkezi için ısı atma seçenekleri,
kısmen sıvı soğutma devresinin işletme sıcaklığı ve yerel
iklim etkisi altındaki tesisin belirli ihtiyaçlarına bağlıdır.
Göreceli olarak soğuk tasarım sıvı sıcaklıklarına ihtiyaç
duyan veya "sıcak" bir iklimde bulunan merkezler için,
su soğutmalı veya hava soğutmalı konvansiyonel bir
soğutma grubu kullanılabilir (tipik olarak W1 veya W2 Sınıfı).
Ekipmanın dayanabildiği sıvı sıcaklığı ne kadar yüksekse,
soğutucu o kadar verimli çalışacak ve daha fazla tasarruf
imkanı olacaktır. Hem hava hem de su soğutmalı soğutma
grupları, dış sıcaklıklar ve yükler yıl boyunca azaldığı için
mekanik soğutma enerjisini azaltabilmek adına ekonomizör
devreleriyle donatılabilir.
Çoğu tesis için, havanın yaş termometre sıcaklığına (tipik
olarak kuru termometre sıcaklığından daha düşük olan)
bağlı olan evaporatif soğutma, olası en yüksek tasarruf
saati süresini sağlamaktadır. Daha yüksek ESS sıvı sıcaklıkları
(yani, 85°F [29.4°C]) için tasarım yapılarak, soğutma grubu
olmayan veri merkezleri değerlendirilebilir (W4 Sınıfı). Açık
devre soğutma kuleleri, devirdaim suyunun üniteye giren
hava ile doğrudan soğutulması sayesinde en verimli işletmeyi sağlamaktadır (Resim 2). Ancak, temiz ve kapalı devre
ihtiyacı nedeniyle, açık devre soğutma kulelerinin plakalı ısı
eşanjörleri ile TSS’den ayrılması gerekmektedir. Tasarımda,
ısı eşanjörü boyunca genellikle yaklaşık 3°F (1.7°C) yaklaşım
sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Örnek olarak, 85°F (29.4°C)
sağlayan bir soğutma kulesi için, sıvı soğutmalı ekipman
tasarım sıvı sıcaklığı, ısı eşanjörünün diğer tarafında 88°F
(31.1°C) olacaktır.
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düşük sıvı sıcaklıklarına ulaşabilir ve aynı zamanda daha
düşük fan ve sistem enerji tüketimi sağlar. Kapalı bir devre
gerektirdiği için bir kapalı devre soğutma kulesinin maliyeti,
aynı soğutma gücü için bir açık devre soğutma kulesi ve bir
plakalı eşanjörün maliyetine yakındır. Kapalı devre üniteler,
tesisteki bir su kesintisi durumu için kuru şartlarda çalışmak
üzere de seçilebilir. Bunların kuru çalışma kabiliyetleri,
ünite içerisindeki serpantin yüzeyleri kanatçıklandırılarak
iyileştirilebilir.

Resim 2 Sıvı soğutmalı bir veri merkezindeki açık devre soğutma
kuleleri. National Center for Supercomputing Applications’ın (NSCA)
izniyle
Bir açık devre soğutma kulesi ile bir ısı eşanjörünün işlevlerini tek bir kompakt ünitede toplayan bir kapalı devre
soğutma kulesi ya da sıvı soğutucusu da kullanılabilir
(Resim 3). Ünite içerisindeki serpantin, korozyon faktörünün
gerektirdiği durumlarda paslanmaz çelik serpantinler de
bulunmasına rağmen genellikle sıcak daldırma galvanizli
çelik olmaktadır. Bu üniteden gelen sıvı direkt olarak TSS’de
kullanılabilir, böylece ayrı bir plakalı eşanjör ihtiyacı ortadan
kalkar. Sulu glikol çözeltisi gibi, daha soğuk iklimlerde ihtiyaç
duyulabilecek su dışındaki sıvılar da kapalı devre soğutma
kulelerinde soğutulabilir.
Açık devre soğutma kuleleri, dolgu türü ve malzemesine
bağlı olarak, yaklaşık olarak maksimum 120°F ila 140°F’a
kadar (51.7°C ila 60.0°C) su giriş sıcaklıkları ile çalışabilmektedir. Kapalı devre soğutma kulelerinde genellikle
yaklaşık olarak 180°C’lik (82.2°C) bir sıvı giriş sıcaklığı sınırı
bulunmaktadır. Açık devre soğutma kuleleri genellikle
soğutma kulesi için en düşük fan gücünü sağlarken, her
iki kule tipi de hava soğutmalı alternatiflere göre daha

Resim 3 Houston’daki sıvı soğutmalı bir veri merkezindeki kurulmakta
olan kapalı devre soğutma kuleleri. DownUnder GeoSolutions’ın
izniyle
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Tamamlama suyunun pahalı olduğu ya da yetersiz beslendiği
alanlar için, içerisinde hem evaporatif hem de kanatçıklı ısı
eşanjörü bölümleri bulunduran, hibrit kapalı devre soğutma
kuleleri bulunmaktadır. Bu üniteler hem “ıslak” (evaporatif )
modda hem de kuru modda çalışabilir, sudan tasarruf edebilir ve soğuk havalarda görünür dumanları azaltabilir. Hibrit
üniteler, yaş ve kuru çalışma arasında göreceli olarak yüksek
kuru termometre geçiş noktaları için seçilebilir. Alternatif
olarak konvansiyonel kapalı devre soğutma kuleleri ya da
açık devre soğutma kuleleri ile akuple plakalı eşanjörler,
kuru soğutucularla seri olarak eşleştirilebilir. Bu kuru soğutucular, yükün tamamını kuru soğutucuların kaldırabileceği
soğuklukta olana kadar dış hava sıcaklığı düştükçe yükün
bir kısmını karşılamaya başlar. Evaporatif soğutma üniteleri,
tasarım sıvı sıcaklıklarının sağlanması gerektiğinde temelde
trim soğutucular olarak çalışır.
Göreceli olarak daha sıcak sıvı beslemesi ile (113°F [45°C]
ya da daha yüksek) çalışmak üzere tasarlanan ılıman iklim
koşullarındaki tesisler için ısı atma işleminde kuru soğutucular kullanılabilir. Başlıca avantajı, kuru soğutma temelli bir sistem içerisinde tamamlama suyuna ya da yedek su kaynağına
ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu avantajı, aynı termal kapasite için
(açık devre resirkülasyon sprey pompası gerekmese de) daha
fazla fan gücü ile birlikte ısı atacak ekipman için planlanan
gerekli alandaki önemli artış dengelemektedir. Kapalı devre
soğutma kuleleri gibi, donma noktasının altındaki iklim
şartları için glikol kullanımı da dikkate alınmalıdır. Alternatif
olarak, bir termosifon soğutucu akışkan devresi çalıştıran
donmaya karşı korumalı kuru soğutucular, kapalı soğutma
devresinde su ile çalışabilmektedir.
Hava soğutmalı alternatiflerin uygulanabildiği iklim zonlarını
genişletirken bu daha yüksek fan enerjisini ve alanını karşılamak için adyabatik sıvı soğutucular değerlendirilebilir.
Bu üniteler, bir kuru soğutucu ile, hava sıcaklığını kanatçıklı
serpantin bölümüne girerken, yaklaşık olarak giren havanın
yaş termometre sıcaklığına adyabatik olarak düşüren, ıslak
bir ön soğutma bölümünden oluşmaktadır. Bu ön soğutma
bölümü, genellikle ya günde birden çok kez boşaltılan küçük
bir entegre drenaj kuyusundan, ya da tek seferde içme suyu
sisteminden alınan su ile ıslatılmış, evaporatif soğutma
pedlerinden oluşur. Bu ünitelerin tasarım sıvı sıcaklığı kuru
soğutuculardan elde edilebilecek olandan daha düşük, ancak

geleneksel kapalı devre soğutma kulelerinden ise daha
yüksektir. Bu teknolojide su kullanımı da aynı ısıl yük için
açık veya kapalı devre soğutma kulelerine kıyasla daha azdır.
Hangi ısı atma alternatifi seçilirse seçilsin, sistemin belirtilen
sıcaklık koşullarında yükü atma yeteneği kritiktir. Sıvı soğutmanın tam enerji tasarrufu potansiyeline ulaşmak için; sistem
kontrolünü iyileştirmek, enerji kullanımını minimize etmek, fan
sistemi bakımını azaltmak, fan sisteminin ömrünü uzatmak
ve yönetmelik şartlarıyla uyum sağlamak amacıyla, ısı atma
ekipmanında değişken hızlı fan sistemleri kullanılmalıdır.
Ayrıca, objektif olarak valide edilmiş termal performansa
sahip ekipmanlar seçilmeli veya sertifikasyon yerine bir
saha testi şartı aranmalıdır. Örneğin, açık devre ve kapalı
devre soğutma kulelerinin termal performansı, CTI STD201RS, Performance Rating of Evaporative Heat Rejection
Equipment’a göre onaylanmalı, ya da lisanslı, üçüncü taraf
bir test kuruluşu tarafından; açık devre soğutma kuleleri
için CTI ATC-150, kapalı devre soğutma kuleleri için ise CTI
ATC-105S kullanılarak bir ısıl test yapılmalıdır. Soğutma
Teknolojisi Enstitüsü'nün (Cooling Technology Institute),
bu cihazların performans savlarını sahada doğrulamak
için kullanılabilecek Acceptance Test Code for Dry Fluid
Coolers’ı (ATC-105DS) kısa süre önce yayınladığını unutmayınız. Eurovent Certita, Avrupa'da kuru soğutucular için
bir sertifika programı sunmaktadır. Ek olarak, adyabatik sıvı
soğutucular için bir kabul testi kodu şu anda CTI tarafından
geliştirilmektedir.
Sıvı soğutmalı sistemlerle mümkün olan daha yüksek sıvı
sıcaklıkları, atık ısının, bina ısıtma, seracılık ve kültür balıkçılığı gibi birçok simbiyotik (birlikte var olan) kullanım için
değerlendirilmesi potansiyelini de arttırmaktadır (genellikle
Sıvı Soğutma W5 Sınıfı olur, ancak bütün sınıflarda çıkıştaki
sıvı sıcaklığına bağlı olarak ısının birazını geri kazanma
potansiyeli bulunmaktadır). Bu da sonuç olarak atmosfere
atılması gereken ısı miktarını azaltabilir.

Daha yüksek sıcaklıklı sıvı soğutma, mekanik soğutma ihtiyacının %100 sıvılı ekonomizör sistemleriyle değiştirerek
büyük ölçüde azaltılmasına, hatta kimi zaman ortadan
kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Müsaade edilen daha
yüksek sıvı sıcaklıkları sayesinde ısı geri kazanım potansiyeli
de artmaktadır. Sıvı soğutma, bir veri merkezindeki daha
yüksek güçlü rakları kontrol altında tutmak ve ana soğutma
sisteminin yükünün hafiflemesine yardımcı olmak için seçici
olarak kullanılabilir. Yeni ya da gelişmemiş bölgelerdeki datakom tesisleri, en azından gelecekte sıvı soğutmalı elektronik
aksamın kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Isı atma seçenekleri, verimliliği korumak ve bakımı azaltmak
için kapalı devre soğutmanın kullanımını gerektirmektedir.
Yüksek verimlilikte ısı atımı yapabilmek için, ısı eşanjörlü açık
devre soğutma kuleleri veya kapalı devre soğutma kuleleri
kullanılabilirken, hibrit kapalı devre soğutma kuleleri veya
adyabatik sıvı soğutucular daha az su kullanımına imkan
vermektedir. Daha yüksek işletme sıcaklıkları ve doğru
iklim şartları ile kuru soğutucular, su kullanımını ortadan
kaldırmak için, daha yüksek bir parazitik enerji maliyeti ile
kullanılabilir.
Son makalemizde açıklanan hava soğutmalı veri merkezleri
gibi, sıvı soğutmalı veri merkezlerinin doğru tasarımının en
önemli faktörü, yönetmeliklerin gerektirdikleriyle birlikte
işletme sahibinin proje gereksinimlerini tanımlamaktır.
Tasarım, tercihen işletmenin hem yedekliliğini hem de güvenilirliğini arttırırken, tesisin misyonundan uzaklaşmamalıdır.
Veri merkezi için ister hava ister sıvı soğutmalı olan mevcut
birçok tasarım alternatifi arasından optimum soğutma
sisteminin seçilmesini kolaylaştırmak amacıyla bir toplam
mülkiyet maliyeti analizi (TCO) gerçekleştirilebilir.
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kaynaklar kullanılabilir. Bunlar deniz suyu, göl ya da varsa yer
altı kaynakları olabilir. Bu seçeneklerin her biri, korozyon ve
uzun vadede güvenilirlik gibi baş edilmesi gereken kendine
özgü zorluklar çıkarmaktadır. Genellikle veri merkezleri için
beklenen yüksek çalışma süresi gereksinimleri sebebiyle,
sadece soğutma uygulamasında kullanılan bir kuyu alanında
yaşanabilecek olası sorunlar için, yedeklilik amacıyla kapalı
devre soğutma kulesi ile entegre edilmiş yer altı kaynaklı
bir soğutma sistemi gibi hibrit bir yaklaşıma ihtiyaç duyulur.

[3]
[4]

[5]

[6]

Özet
[7]
Datakom tesislerindeki ısıl yükün durmak bilmeden arması
ile birlikte sıvı soğutma trendi önemli ölçüde büyümektedir.

ASHRAE TC 9.9, Liquid Cooling Guidelines for Datacom
Equipment Centers, Second Edition, 2014.
ASHRAE TC 9.9, Thermal Guidelines for Data Processing
Environments, Fourth Edition, 2015.
ASHRAE TC 9.9, Water-Cooled Servers: Common
Designs, Components, and Processes, 2019.
D. Beaty, D. Quirk, F. Morrison. 2019. “Designing data
center waterside economizers – part 3: heat rejection
alternatives.” ASHRAE Journal 61(3):78–86.
D. Beaty, R. Schmidt. 2004. “Back to the future: liquid
cooling— data center considerations.” ASHRAE Journal, (12):42–46.
F. Morrison, A. Rushworth. 2018, “Closing the Loop –
Which Method is Best for Your System?” CTI Technical
Paper 18–15
R. Schmidt. 2019. “Moderating the impact of integrating water- cooled servers into data centers.” ASHRAE
Journal (7).

NİSAN - HAZİRAN 2021

TTMD DERGİSİ

53

MAKALE

“Seralara Özgün Enerji Verimli ve Yenilikçi
Sera İklimlendirme Sistemi ve Bütünleşik
Hava Dağıtım Kanalı Tasarımı”

Başak Dere, Başkent University, Turkey, basakddere@gmail.com
Levent Çolak, Baskent University, Turkey

ÖZET
Projenin amacı, sera iklimlendirilmesinde kullanılmak
üzere tasarlanmış enerji verimli ve yenilikçi hava dağıtım
kanalı ve iklimlendirme sistemi tasarlamaktır. Sera tarımı
yapan üreticilerin 12 ay boyunca pazara ürün sürmesini
sağlayarak tüketicinin ürüne ulaşımı daha kolay ve ekonomik olacaktır. Hava dağıtım kanalları taşıdığı havayı sera
içerisinde daha etkin dağıtarak havalandırma için gereken
fan gücünü minimize edecektir. Sayısal analiz ile elde
edilen mikroklimatik katmanlar, şartlandırılmış yalnızca
sera içerisinde bitkilerin yaşadığı hacimde havanın etkili
olmasını sağlayıp gereksiz yere harcanacak enerji girdisini
azaltacaktır. Bu şekilde tasarlanacak hava kanalı ve iklimlendirme sistemi enerji girdisinin verimli kullanımı sağlayarak hem daha çevreci hem de daha ekonomik olacaktır.
Mevcut olarak sera iklimlendirilmesinde kullanılan sistemlerin enerji verimliliği yönünden zayıf olduğu tespit
edilmiştir. Sera içerisinde enerji verimliliğini sağlamak
amacıyla yalnızca sera içerisinde bitkilerin yaşadığı hacmin
etkili hava dağıtım kanalları ile iklimlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için daha önceki
çalışmalarda bulunmayan, HAD (Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği) ile mikroklimatik kanalların oluşturulması söz
konusu olmuştur. Bunun dışında HAD analizlerinin koşturulmasında kullanılan sınır şartları teorik değerler yerine,
yapılan ön testler ile belirlenmiştir.
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Projenin yöntemleri irdelenirse; ilk adım literatür araştırmaları ve matematiksel modellerin oluşturulmasını
içermektedir. Daha sonra tasarlanan ön prototip üzerinde
yapılacak doğrulama testlerinde kullanılan sınır şartlarıyla
sayısal analiz koşturulmuştur. Nihai olarak elde edilen sayısal modelin doğrulanması, doğrulama testlerinden alınan
sonuçlar ile yapılmıştır. Sayısal modelin doğrulanmasının
ardından farklı iklimlendirme senaryoları koşturulmuş ve
en verimli olan senaryo belirlenmiştir. Belirlenen senaryo
üzerinden termoekonomik optimizasyon yapılarak final
teknik bilgi paketi oluşturulmuştur.
GİRİŞ
Sera tarımı yapan üreticiler, dış ortam hava koşullarının
sera içerisindeki tarımı negatif etkilemesinden dolayı
yalnızca yılın 6 ayında tarım yapabilmektedir. Bu durum
amortisman süresini uzatarak, seranın kendisini geri
ödeme süresini iki katına çıkartmaktadır. Sera tarımının yıl
boyunca yapılarak, yaz mevsiminde kış, kış mevsiminde
yaz meyve/sebzelerinin yetiştirilmesi, seranın amortisman
süresini azaltarak üreticinin yıl boyunca kârını artıracaktır.
Seranın 12 ay çalıştırılması düşünüldüğünde ortaya çıkan
ilk ihtiyaç, uygun mikroklimayı oluşturmak için ekstra
ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemidir. Bu işlemlerin
tamamı kendi içerisinde zorluklar barındırmakta ve enerji
verimli çözümler için yenilikçi metotlar geliştirilmesi gerekmektedir.

Modern seralar suyun, gübrenin, havalandırma mekanizmalarının (ısıtma, soğutma ve nemlendirme), içeriye
giren ısı ve ışık miktarının kontrol edilebildiği sistemlerdir.
Modern seraların asıl amaçları istenilen ürünün doğal
şartlarla üretilemediği dönemlerde bitki için uygun şartları
sağlayarak sera içinde yetiştirilebilme imkanı yaratmaktır.
Ortam sıcaklığı bitkinin yetişebilmesi için düşük olduğu
durumda modern seralar sayesinde sıcaklık yükseltilerek
ürün hasatının gerçekleşmesine olanak sağlar. Buna ek
olarak seranın bulunduğu bölgenin sıcaklığının ve ışınım
ile ısı kazancının arttığı dönemlerde sera içindeki ısının bitkinin ihtiyacı olan normal ısıdan daha fazla olması üreticiyi
serada soğutma yapılması ihtiyacına yöneltir.
Isınan havanın doğal olarak yükselmesi ve bitkilerin gün
içerisinde değişen terleme miktarları bypass faktörü
olarak değerlendirilir. Bypass faktörleri, enerji kaybına
sebep olmakta ve verimi düşürmektedir. Isınan havanın
yükselerek seranın üst kısmında ortama göre daha sıcak
bir katman oluşturması buna bağlı olarak hedeflenen
hacmin belirlenen sıcaklığa ulaşması için daha fazla enerji
harcanması gerekmektedir. Bu durum prosesin verimini
düşürmekte ve enerji kaybına sebep olmaktadır. Bunun
yanı sıra nemlendirme prosesleri sırasında hassas termal
koşulları sağlamak için iklimlendirme sisteminden fazlaca
güç çekilirken, bitkilerin gün içerisinde farklı miktarlarda
terlemeleri prosesin karmaşıklığını artırmaktadır.
Sera içerisine üflenen sıcak hava kütlesinin hedef hacme
ulaşarak ortam sıcaklığını değiştirmesi beklenir fakat sera
içerisine üflenen havanın sıcaklığı mahal sıcaklığından
yüksektir, yoğunluğu daha az olan üfleme havası sera
çatısına doğru yükselerek seranın üst kısmında yüksek
sıcaklık değerlerine sebep olur. Yukarı yönlü bu hava
hareketi üfleme havasının hedeflenen hacmin bulunduğu
yani bitkilerin yetişmekte olduğu hacme ulaşamamasına
veya kısmen ulaşmasına sebep olmaktadır. Bitkilerin ısınma
sorununu çözmek için, bitkilerin içerisinde bulundukları
hedef hacme ekstra sıcak hava üflenir. Ekstra sıcak hava
kütlesi oluşturmak için ısıtma sisteminin daha fazla güç
çekip daha fazla yakıt tüketmesi gerekir. Gereksiz yere
harcanan yakıt karbon salınımını artırarak çevreye zarar
verir. Ek olarak, sadece bitkilerin yer aldığı hacmin ısıtılması
gerekirken, tüm sera ortamını istenilen sıcaklığa getirmek
adına yapılan bu işlem ciddi bir enerji kaybına sebep
olmakta ve verim düşüşüne sebep olmaktadır.
Soğuk havanın sera içerisine üflenmesi sırasında üfleme
havasının sıcaklığının ortam sıcaklığından daha düşük
olması sebebiyle, soğuk hava sera tabanına çöker ve
soğutma işlemi kolaylıkla yapılabilir. Bu sayede hedef
hacmin sınırları kolayca sağlanır. Fakat soğuk hava akışının
modellenmesi, akış engellerinin tanımlanması ve sayısal
analiz sonuçlarının değerlendirilmesi başlı başına bir analiz

problemidir. Bunun yanı sıra sera içerisinde elde edilmesi
istenen sıcaklığı belirli bir aralıkta tutabilmek için sera
ortamının anlık sıcaklığı da düşünülmelidir çünkü mahal
havasının sıcaklığını düşürmek için üflenmesi gereken
soğuk hava miktarı buna göre belirlenecektir. Gereğinden
fazla soğuk havanın mahale gönderilmesi, soğuk havanın
etkili bir şekilde hedef hacme ulaşmasından dolayı, aşırı
soğu enerjisi yaratıp bitkilerin soğuktan zarar görmesine
sebep olabilir.
Seralarda yetiştirilmek istenen ürünlerin büyük çoğunluğunda ekim dönemi, fide dönemi ve hasat dönemi olmak
üzere toplamda 12 aylık bir süreç vardır. Hasat döneminin
bitmesiyle dış koşullar sebebiyle ürün elde edilemez ve
bu nedenle seralarda üretim yapmanın önemi artar. Hasat
dönemi sonrasında ürün alabilmek için bitkinin ekim
ve fide dönemlerini yaklaşık hasat dönemi süresi kadar
ötelemek gerekmektedir bu sayede normal koşullardaki
hasat dönemi tamamlandığında sera koşullarındaki hasat
dönemi başlayabilir. Bu öteleme işlemini gerçekleştirebilmek için bitkinin ekim döneminde olması gereken sıcaklığın da ötelenmesi gerekir. Bu da sadece sera koşullarında
sağlanabilir. Bunu yapabilmek için seranın ihtiyaca göre
ısıtılıp soğutulabilmesi ve hatta nem oranının ayarlanabilmesi gerekir.
Yukarıda açıklanmış, verim düşüşüne sebep olan durumların engellenmesi için, zonlama tekniği baz alınarak CFD
ile mikroklimatik katmanların oluşturulması ve ısıtma,
soğutma prosesleri için ayrıca değerlendirilmesi söz
konusu olmuştur. Mikroklimatik katmanların oluşturulmasındaki ana sebep şartlandırılmış havayı doğrudan bitkilerin yaşadığı bölgeye ulaştırarak oluşacak ekstra iklimlendirme maliyetini ortadan kaldırmaktır. İlgili Analizler 3 farklı
paket program ile üzerinde çalışılan analizin içeriğine bağlı
olarak analiz sürecini kolaylaştıracak şekilde seçilmiştir.
İlgili analizler içerisinde komponent bazında yapılan iyileştirmelerde Ansys Fluent ve FlowVision, mahalin tamamına
ilişkin mikroklimatik katman oluşturma sürecinde ise bulut
tabanlı olan SimScale kullanılmıştır.
İlgili analizlerin doğrulama testlerinde, koşturulmuş ve
ağ yapısı kontrol edilmiş sayısal modelin doğrulanması
için çalışmalar yapılmıştır. Üretilen prototip ve ÜNTES A.Ş.
bünyesinde bulunan test ünitesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş test düzeneği üzerinde, şartlandırılmış havanın
sera ve hava kanalı içerisine üflendiğinde, sayısal analizden
çıkan hava debisi, hızı, basınç düşümü değerleri ve doğrulama testlerinden alınan değerler arasındaki sapmanın %5
i geçmemesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak oluşturulması
hedeflenen mikroklimatik katmanların, sayısal analizden ve
doğrulama testinden elde edilen sonuçlarının uyuşmasına
ek olarak bu katmanların arasında %5 sıcaklık değişimi
şartını sağlaması hedeflenmiştir.
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MAKALE
Bu projede amaç, tüm yıl boyunca yüksek kalitede ve miktarda üretim yapılabilecek, verimli, yenilikçi bir iklimlendirme sistemi ve buna bütünleşik bir hava dağıtım kanalı
tasarımını yapılması ve günümüzde tüm dünyada önemli
bir tasarım şartı haline gelen enerjinin verimli kullanılması
ve seralarda kullanılacak iklimlendirme sisteminin çevreci
olması kriterlerinin sağlanmasıdır.
Yapılan literatür araştırmalarında mekanik ventilasyon ve
özgün türbülans modelleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Bu konudaki ilk deneysel çalışma Businger, Morris and
Neale tarafından ortaya konmuştur [1] Bununla birlikte,
bazı dış hava koşullarının irdelendiği (rüzgar hızı, sıcaklık
farkı) yayınlar da bulunmaktadır[2]. Aynı zamanda, sera içerisindeki hava sirkülasyonunun matematiksel modellerini
içeren ve rüzgar tüneli içerisinde kısmen doğrulama çalışmalarının yapıldığı çalışmalarda literatürde yer almaktadır
[3].
Seranın kış aylarındaki ısıtma ihtiyacının karşılamak için,
aktif ve pasif ısıtma metotları üzerinde yapılmış çalışmalar
bulunmaktadır. Aktif ısıtma jeotermal enerji kullanılarak,
toprak-hava ısı değiştiricileri ve faz değiştiren depolama
materyalleri kullanılarak uygulanmıştır [4-5]. Pasif ısıtma
ise; su depoları, kaya yatakları, kuzey cepheli duvar uygulamaları, malçlama, hareket edebilen yalıtım elemanları,
ısıl perde uygulamalarıyla yapılmıştır. Bu uygulamalar
serada sağlanacak enerji verimliliği açısından değerlendirildiğinde; ısıl perde uygulamasının en pratik ve uygun yol
olduğu görülmüştür [6-8].
Bir seranın soğutma adına en uygun termal davranışı göstermesi, içerdiği soğutma sisteminin ekstrem koşullarda
yüksek performans göstermesine bağlıdır. Doğal havalandırma, zorlanmış havalandırma ile birlikte kullanılarak
(egzos fanları) ya da yer yer yerleştirilmiş reflektif malzemeler ile uygulanarak, bitkiler için aşırı yüksek sıcaklık
değerlerinin oluşmasına sebep olan, solar radyasyon girişi
engeller. Bu tür soğutma sistemleri yalnızca yaz mevsiminin çok sert geçmediği ve ortalama sıcaklığın 33 dereceden yukarıya çıkmadığı bölgelerde etkili olabilmektedir.
Ekstrem sıcaklık koşullarının yaşandığı, sıcaklık ortalamasının 40 dereceyi aştığı bölgelerde, evaporatif soğutma en
verimli soğutma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sera
içerisinde kullanıldığında sis görüntüsü oluşturan ve bir
fan yardımıyla sağlanan evaporatif soğutmaya alternatif
olarak çatı tipi soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Kılcal
ısı değiştiricisi ile toprak ve üfleme sıcaklığı arasındaki
günlük sıcaklık farkının azaltılması söz konusu olmuştur.
Bunun dışında gece saatlerindeki düşük sıcaklıkların negatif etkisinin azaltılması için gündüzleri bitkiler için zararlı
olan fazla ısıyı bir su tankında depolamak suretiyle geceleri
ısıtmada kullanılmasını önermiş çalışmalar bulunmaktadır.
Bu çalışmalara bakıldığında ısıtma, soğutma, havalandırma
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ünitelerinin birlikte kullanılması gerektiği görülmüştür.
Deneysel olarak yapılan sera mikroklimasının kontrolüyle
ilgili çalışmalarda, seranın bulunduğu bölgenin sıcaklık
koşullarına göre, eş zamanlı olarak; ısıtma için güneş
enerjisi, ısı depolama için sera toprağı, soğutma içinse sera
toprağı ve soğuk su birlikte kullanılmıştır. Seralar üzerinde
yapılan deneysel çalışmalar, sıcaklık faktöründe yapılacak
olan iyileştirmelerin sera içerisindeki ürünün üretilebilirliği
ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Sera içerisinde
üzerine yerleştirilen düz bir güneş kollektörü buna bağlı
olan depolama tankı, dört kılcal ısı değiştiricisinden oluşan
sistem deneysel veri almak için tasarlanan test düzeneğinin
temel komponentleridir. Deney düzeneği, Aralık-Şubat
aylarında ısıtma amacıyla çalıştırılmış ve ısı deposundaki
enerjiyi kullanarak ısıtılan sıcak su ile seranın ısıtılması test
edilmiştir. Haziran-Ağustos aylarında ise bitkiler için yüksek
sıcaklık koşulları yaratan yoğun güneş ışınlarının etkisini
azaltmak için kullanılacak olan soğutma, soğuk suyun
ısı değiştiricisi içerisinde dolaştırılmasıyla sera içerisinde
sıcaklığı ne kadar düşürebildiği ile ilgili test edilmiştir [9].
Kompozit yapılı sistemler ise tek bir cihaz ile hem ısıtma
hem de soğutma işlemini yapabilmektedir. Günümüzde
kullanılan toprak-hava ısı değiştiricili sistem (EAHES) seralar
ile en başarılı şekilde uyum sağlayabilen sistemlerdir. Isı
değiştiriciler sabit sıcaklıktaki toprak kütlesine ısı transfer
etmek veya toprak kütlesinden ısı çekmek için kullanılabilir.
Buna ek olarak sıvı taşıyan birleştirilmiş boşluklu ısı değiştiricisi sistemi geliştirilmiştir (ACCHHES). Bu sistem sabit
sıcaklıktaki derin yüzey suyunu sulama boruları aracılığıyla
taşıyarak seranın soğutulmasında kullanır [10].
Sera iklimlendirmesinde kullanılan sistemler arasında tercih yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla ekonomik yönden
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardaki amaç sera
iklimlendirilmesinde kullanılan iki temel yapı olan solar
sistem ve yakıtlı sistem arasında kıyaslama yaparak en
avantajlı olan grubu belirlemektir. Solar sistemler, polipropilen kılcal ısı değiştiricisi içermektedir. İki adet bataryanın
bulunduğu sistemde, ilk batarya sera içerisinde asılı olarak
bulunur, ikincisi ise sera toprağının altında bulunmaktadır.
Gün boyunca,havada asılı olan ısı değiştiricisi bitkilerin
ihtiyacı olan termal enerjiyi, gün içerisinde ortaya çıkan ve
depolanan aşırı enerjiyi geri dönüştürerek seradaki havayı
ısıtır. Geri dönüştürülen enerji gün içerisinde sera altındaki
ısı değiştiricisi içerisinde depolanır. Solar sistem ile karşılaştırılacak geleneksel ısıtma sistemi 15 kW ’lık yakıtlı bir
boylerdir. Aralık-Şubat aylarında geleneksel sistem solar
sistemden daha başarılıdır. Fakat yılın geri kalanında solar
sistem serada daha iyi koşullar oluşturabilmektedir. Solar
sistemin diğer avantajı ise bitkilerin büyümesini negatif
etkileyecek gün içerisinde oluşan aşırı ısıyı absorbe ederek
bitkilerin büyümesini negatif etkileyecek sıcaklık değerlerinin oluşmasını engellemesidir. Solar sistemin kullanımı

yıllık olarak 360 kwh⁄m2 kadar fosil enerjiden kar edilmesini
sağladığı görülmüştür. Ülkemizde bulunan yaklaşık 700 bin
dekar sera için yıllık karın 2520 milyon kwh olduğu tespit
edilmiştir [11].
Bu projede sayısal ve deneysel analiz birlikte değerlendirilmiştir. Deneysel analizler boyutsuzluk analizi ile küçültülmüş prototip üzerinden yapılmıştır. Isıtma tesisatı pis su
boruları kullanılarak 4 gidiş-geliş biçiminde oluşturulurken,
soğutma işlemi 1:3 oranında küçültülmüş tasarlanan hava
kanalları ile modellenmiştir.
METOTLAR
Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanan yöntem ve
metotlar aşağıda belirtilmiştir. Proje özelinde sırasıyla şu
temalar işlenmiştir: matematiksel modelin oluşturulması,
ön testlerin yapılması ve sınır koşullarını elde edilmesi,
CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) ile sayısal analizler
koşturulması, prototip imalatı, modelin doğrulanması,
farklı senaryoların değerlendirilmesi.
Projede kullanılacak yöntemler daha önce uygulanmamış
ve güncel çözümlerden farklı olarak termoekonomik
analizlerin tasarım sürecine dahil edilmesi ve hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (CFD) ile mikroklimatik katmanların
oluşturulması unsurlarını içermektedir. Sayısal modelin ilk
koşturulması sırasında kullanılan sınır koşulları projenin
sanayi ortağı olan ÜNTES A.Ş. nin sağladığı test ünitesine
verilen girdiler ile belirlenmiştir. Şartlandırılmış hava
dağıtım kanallarının tasarımında kanalın ve kanal üzerinde
bulunacak hava üfleme açıklıklarının geometrilerinin farklı
geometriler değerlendirilerek optimize edilmiştir.
Yapılan CFD analizleri iki kısımdan oluşmaktadır. İlki
seranın içerisinde mikroklimatik katmanlar oluşturmak
amacıyla sera içerisinde belirlenen kontrol hacminde koşturulan analizdir. Diğeri ise tasarlanan olan hava dağıtım
kanallarının içerisinde gerçekleşecek kayıpların analiz edilmesidir. Mahalin tamamına dair yapılan analiz sonuçları
Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Isıtma Durumu için Sıcaklık Kontörü

Şekil 2. Soğutma Durumu için Sıcaklık Kontörü
Proje dahilinde yapılan doğrulama testleri şu şekilde
özetlenebilir; boyutsuzluk analizi ile küçültülmüş bir ön
prototipin ÜNTES A.Ş. bünyesinde bulunan test ünitesine
entegre edilmesi ile havanın kanaldan çıkış hızı, kanal
boyunca oluşacak basınç düşümleri ve sera içerisinde
oluşan sıcaklık dağılımı gibi sonuçlar elde edilmiştir. Test
ünitesine girdi olarak verilen havanın sıcaklığı, hızı ve
debisi, ilk koşturulacak sayısal analizde sınır şartı olarak
kullanılmıştır. Ön testler sırasında termo çiftlerden ve debi
ölçerlerden alınan veriler, test ünitelerine entegre halde
bulunan gösterge ekranlarından anlık olarak gözlenmiştir.
Doğrulama testleri için tasarlanan üniteye ait görsel Şekil 3
te yer almaktadır.

Şekil 3. Doğrulama Test Ünitesi
Doğrulama testlerinde, koşturulmuş ve ağ yapısı kontrol
edilmiş sayısal modelin doğrulanması için çalışmalar
yapılmıştır. Üretilen prototip ve ÜNTES A.Ş. bünyesinde
bulunan test ünitesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş
test düzeneği üzerinde, şartlandırılmış havanın sera ve
hava kanalı içerisine üflendiğinde, sayısal analizden çıkan
hava debisi, hızı, basınç düşümü değerleri ve doğrulama
testlerinden alınan değerler arasındaki sapmanın %5 i
geçmemesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak oluşturulması
hedeflenen mikroklimatik katmanların, sayısal analizden ve
doğrulama testinden elde edilen sonuçlarının uyuşmasına
ek olarak bu katmanların arasında %5 sıcaklık değişimi
şartını sağlaması amaçlanmıştır.
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SONUÇ
Bu çalışmanın temel amacı, sera iklimlendirme sisteminin
verimini arttırmak suretiyle üreticinin karını arttırmak ve
yıl boyunca pazara ürün sürülmesini sağlayarak ürünlerin
fiyatını azaltmaktır. Bu sayede tüketicinin ürünlere ulaşımı
daha kolay ve ekonomik hale gelmiştir.
Mevcut uygulamalardan farklı olarak soğutma işleminin
yapılması ile fidelenme zamanının öne çekilmesi sonucu,
pazara rakiplerden daha erken ürün sürecek üreticinin
rekabet şansını arttırmaktadır.
Sera iklimlendirme sisteminin enerji verimliliğinin artması
ısıtma ve soğutma işlemleri için gereksiz yere harcanan
enerjinin boşa harcanmasını engellemektedir. Mikroklimatik
katmanların yaratılması ile yalnızca bitkilerin bulunduğu
bölgenin iklimlendirilmesi sağlanmış ve iklimlendirme sisteminin yükünü azaltmıştır. Bu durum ülkemizin sınırlı enerji
kaynaklarının akılcı kullanılmasına katkıda bulunmuştur.
Üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılan veya yeniden tasarlanan sistem komponentleri sera iklimlendirme sisteminin
enerji girdisini verimli kullanmasında büyük katkı payına

sahip olduğu söylenebilir. Hava kanalları üzerinde öncelikle
sabit kesit alanına sahip kanallar üzerinde kanal boyunca
sabit çaplı hava açıklıklarının olduğu bir model üzerinde
çalışılmış ve bu modelde kanalın çıkış ucuna en yakın
açıklıktan çıkan havanın debisinin oldukça düşük olduğu
belirlenmiştir. Sonrasında yapılan analizde kanalın çapı
giriş ucundan itibaren küçülerek ilerletilmiş ve üzerindeki
hava açıklıklarının kanal boyunca sabit olarak ilerlediği
model üzerinde analiz koşturulmuştur. İlk model ile karşılaştırıldığında elde edilen analiz çıktılarına bakılarak debi
kontrolünün daha iyi sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Son
olarak sabit kesit alanına sahip ve üzerindeki açıklıkların
kanal boyunca azalarak ilerlediği durum irdelenmiştir.
Üzerinde çalışılan son modelin en iyi sonucu verdiği analiz
çıktılarında gözlemlenmiştir. Nümerik hatalardan kaçınmak
amacıyla iyileştirilen kanal üzerinden alınan sonuçlar
mahalin tamamına ilişkin analizlere girdi olarak verilmiş
ve en iyi iklimlendirme senaryosu üzerinden excel-macro
aracılığıyla termo-ekonomik analiz yapılmıştır.
MALİYET ANALİZİ
Sera iklimlendirme sisteminde yapılan iyileştirmeler sonucunda metrekare üretim alanı başına elde edilen üretim

Çizelge 1. Yatırım Maliyeti Tablosu
Sera İklimlendirme Sisteminin Türü
Konvansiyonel Sera
Yenilikçi Sera

Yapı Malzemelerinin Maliyeti (€⁄m2)
3,3
20,57

İşçilik Maliyeti (€⁄m2)
6,5
50

Toplam Yatırım Maliyeti (€⁄m2)
9,8
70,57

Çizelge 2. İklimlendirme Maliyeti Tablosu
Sera
İklimlendirme
Sisteminin Türü
Konvansiyonel Sera
Yenilikçi Sera

Isıtma İçin
Harcanan Enerji
Miktarı (kW⁄m2)
0,56
0,192

Soğutma İçin
Harcanan Enerji
Miktarı (kW⁄m2)
0
0,352

Soğutma
Operasyon
Süresi (Saat)
0
2880

Isıtma Operasyon
Süresi (Saat)
4320
4320

Isıtma Enerji
Maliyeti (€⁄m2)

Soğutma Enerji
Yıllık Enerji
Maliyeti (€⁄m2) Maliyeti (€⁄(m2xyıl)

217,73
7465

0
91,24

217,73
165,89

Çizelge 3. Zorunlu Maliyetler Tablosu
Sera İklimlendirme
Sisteminin Türü
Konvansiyonel Sera
Yenilikçi Sera

Sulama
(€⁄m2)
0,4
0,4

Tohum
(€⁄m2)
0,26
0,26

Dikim
(€⁄m2)
0,26
0,26

İşçilik Maliyeti
(€⁄m2)
2,64
3,96

Verimlilik
Çalışmaları (€⁄m2)
0,4
0,4

Toplam Zorunlu
Maliyetler (€⁄m2)
3,96
5,28

Yatırım ve işletme maliyetlerinin toplanmasıyla yıllık toplam maliyet değerleri hesaplanmıştır.
Çizelge 4.Yıllık Toplam Maliyet Tablosu
Sera İklimlendirme Sisteminin Türü
Konvansiyonel Sera
Yenilikçi Sera

Yıllık Toplam Maliyet (€⁄(m2xyıl)
231,5
241,7

Yenilikçi seranın yatırım ve işletme maliyetlerini karşılayarak, kendisini geri ödeme süresi hesaplanmıştır.
Çizelge 5. Geri Ödeme Süresi Tablosu
Sera İklimlendirme Sisteminin Türü
Yenilikçi Sera
Konvansiyonel Sera
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Yıllık Üretim Miktarı (kg/Yıl)
2,4
9,6

Üretimden Elde Edilen Yıllık Kar (€)
0,624
2,496

Geri Ödeme Süresi (Yıl)
4
1,5

miktarını artırmak suretiyle üreticinin pazara ürün arzını
arttırmak amaçlanmıştı. Yapılan yatırım, işletme maliyetleri
ve geri ödeme süresi ile ilgili detaylar aşağıda açıklandığı
gibidir. Hesaplar kur farkından dolayı ortaya çıkacak hatayı
engellemek amacıyla Euro cinsinden yapılmıştır.

• Bu çalışmada doğrulama testleri boyutsuzluk analizi ile
küçültülmüş bir serada yapılmıştır. Gerçek boyutlarda
bir sera üzerinde değerlendirmelerin yapılması planlanmaktadır.
TEŞEKKÜR

Tasarlanan sera iklimlendirme sisteminin yatırım maliyetinin sıkça karşılaşılan ticari seralardan daha fazla olacağı
öngörülmüştü fakat yatırım maliyetinin büyüklüğü geri
ödeme süresini ve dolayısıyla üreticinin kar edeceği süreyi
belirlemesinden dolayı büyük bir öneme sahiptir. Bu
sebepten yatırım maliyetini etkileyen parametreler belirlenmiş ve bu parametrelere göre hesap yapılmıştır.

Bu proje TÜBİTAK-2209B programı tarafından desteklenmektedir. Projenin sanayi ortağı olan ÜNTES İklimlendirme
Sistemlerine ve Sanayi Danışmanı olarak bizlere yardımcı
olan Bekir CANSEVDİ ye teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKLAR
Yatırım maliyeti iki kalem maliyet içermektir. Bunlar sera inşasında kullanılan malzemelerin maliyeti ve işçilik maliyetidir.
İşletme maliyeti, iklimlendirme maliyeti açısından elde
edilen karın en net biçimde görüleceği kısımdır.
Konvansiyonel seralarda, yalnızca ısıtma işlemi yapıldığından yalnızca 4-6 ay kullanılabilmektedir. Tasarlanan
yenilikçi serada ise hem ısıtma hem de soğutma işlemi
yapılabildiğinden yaklaşık 10 ay kullanılabilmektedir.
Bu noktada soğutma işlemi ekstra bir maliyet getirmektedir.
Sera içerisindeki bitkilerin tohumları, dikimi, periyodik
olarak yapılan verimlileştirme işlemleri ve sera içerisinde
hasat zamanlarında çalışan sezonsal işçilerin ücretleri diğer
zorunlu maliyetler başlığı altında değerlendirilmektedir.
Yenilikçi sera uygulamasında, sezonluk işçi maliyetinin
daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi konvansiyonel serada 6 ayda 2 hasat yapılabilirken, yenilikçi
serada 10 ayda 3 hasat yapılabilmesidir.
İSİMLER VE BİRİMLER
EAHES
CFD
HAP

Earth to air heat exchanger
Computational fluid dynamics
Hourly analysis program

Heat Flux
Power
Energy

kW/m2
kW
kWh

TARTIŞMA
• Bu proje dahilinde yapılan çalışmalarda tek başına izole
edilmiş bir model seranın üzerinden radyasyon ile ısı
transferi değeri Carrier HAP program ile hesaplanmıştır.
Kabuller yapıldığından ilgili ısı akısı değerleri ilerleyen
dönemlerde yapılacak çalışmalarda irdelenmelidir.
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Mekanik Tesisat Mühendislerinden
Beklentilerimiz

Dr. Haluk C. Çalışıra

ÖZET

SUNUŞ:

6-7 Mart 2021 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
tarafından düzenlen "Covid-19 Perspektifinde Biyolojik Kirliliğe
Karşı Mekanik Tesisatın Rolü: Bugün ve Yarın" başlıklı atölye
çalışmasında, hekimlerin beklentilerinin tartışılmasına yönelik
olarak bir anket düzenlenmiş ve sonuçları sunulmuştur. Anketi
562 katılımcı yanıtlamıştır. Havayolu ile bulaşan bir hastalık
olan COVID-19 salgınında bina havalandırmasının oldukça
önemli olmasına karşın, çalışanların iş ortamlarının havalandırması konusunda yeterince bilgiye ulaşma koşullarına sahip
olmadıkları gözlenmiştir. Çalışma koşullarının gerek mimari
tasarımdan kaynaklı, gerekse de pencerelerinin açılamamasından kaynaklı konfor ve güvenlik kaygıları olduğu izlenmiştir.

Hastaneler ve diğer sağlık tesislerinde bulaşıcı hastalıkların
tedavi edilmeleri nedeniyle tasarımları hastane içi bulaşmayı
önlemek üzere planlamaları yapılmalıdır. Bulaşıcı hastalıkların bulaşma mekanizmaları, hastalığın ortaya çıkışı, teşhis
ve tedavi sürecinde tıbbin ilgisine girerken, bulaşmaya söz
konusu hastalığın diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına
bulaşmaması için mimari ve mühendislik çözümleri gerekmektedir. Bu nedenle hastanelerde enfeksiyon kontrolü
multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir. Gerek uluslararası
platformlarda gerekse de ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik
olarak özellikle meslek örgütleri tarafından birlikte çalışma
ortamları yaratılarak uygulama standartları ve rehberleri
hazırlanmaktadır.

Bu sorunları gidermeye yönelik olarak, hastane ve benzeri
yapıların tasarım aşamalarında çalışanların da görüşlerinin
alınması sağlıklı iş ortamı için önem arz etmektedir. Ayrıca
ülkemizdeki var olan bina stokunu temsil edebilecek
yapıların havalandırma durumu konusunda multidisipliner
bilimsel araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

a Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı, Türk Toraks Derneği
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2019 yılı sonlarında Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan
ve ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyaya hızla yayılan
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalığın havayolu ile
bulaşması nedeniyle [1], konunun önemi yeniden gündeme
gelmiştir.

Bu çabalardan birisi olan 6-7 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Türk Tesisat Mühendisleri Odası tarafından,
"COVID-19 Perspektifinde Biyolojik Kirliliğe Karşı Mekanik
Tesisatın Rolü: Bugün ve Yarın" başlıklı online bir atölye
çalışması gerçekleşmiştir. Bu yazıda söz konusu atölye
çalışmasında sağlıkçıların beklentilerini paylaşmak amacı
ile yapılan konuşmanın içeriği paylaşılacaktır.
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK ALANI
Tarihte tüberküloz hastalığı, toplumlarda sporadik şekilde
görülürken, sanayii devrim sonrasında kalabalık ve kötü
yaşam koşuları içerisinde yaşamak durumunda kalan işçiler arasında ortaya çıkmış, hızla salgın boyutlarına ulaşmış
ve buradan da dünyaya yayılım göstermiştir. Ülkemizde
Avrupa’daki salgından payını almıştır. Hastalığın tedavisi
ile ilgili olarak Avrupa çapında sanatoryumlar yaygın
olarak kullanılan merkezler olmuştur. Sanatoryumlar
geniş balkonları yapılar olarak tasarlanmış, hastalar bu
balkonlarda özel olarak yapılmış şezlonglarda güneş
altında yatarak tedavi edilmişlerdir. Bu günkü bilimsel
perspektiften baktığımızda bu istirahat tedavisinin en
önemli katkısının, hastalığı bulaştırma potansiyeli olan
hastaların hastanede yatarak toplumdan uzaklaşmış
olması, salgının hızını kısmen azaltmış olabileceği
söylenebilir.
Sanatoryumların genellikle geniş koruluk ya da orman
içlerine inşa edilmekteydi ve yüksek tavanlı, geniş pencereli ve balkonları bulunmakta idi. Ülkemizde de ilk
sanatoryumlar Osmanlı döneminde daha küçük çaplı
olmak üzere bulunmakta idi. İlk büyük kapasiteli sanatoryum, Heybeliada’da erken cumhuriyet döneminde
1924’de yapılmıştır. Hastanenin yapılışı sırasında, hakim
rüzgarlar, sıcaklık ölçümleri gibi meteorolojik faktörlerin
dikkate alınarak inşa edilmiştir [2].
Ülkemizde daha sonra da daha küçük ölçekli bölgesel
verem hastaneleri yapılmıştır. Bu binaların da ortak
yapısal özelliği, yüksek tavanlı, geniş pencere ve balkonlu
olmaları idi. Genellikle etraflarında çok sayıda ağaç ve
yeşil alanların bulunması, bina ve çevresinde oluşan
sıcaklık farklığının da yardımı ile, elverişli bir doğal
havalandırma mekanizması oluşturduğu düşünebilir.
Sanatoryumlarda çalışan hekimlere fitizyolog denmekte
idi, Tıpta uzmanlaşma ile birlikte fitizyologların yaptıkları
işleri göğüs hastalıkları uzmanları yapmaya başlamıştır.
Tüberkülozun havayolu ile bulaşması nedeniyle göğüs
hastalıkları uzmanlık alanı havayolu bulaşma yolu ve
sorunları ile içe olmuştur.
Türk Toraks Derneği(TTD), göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olarak, COVID-19 salgını sırasında da,

hastalığın yönetimi kadar bulaşma yolları konusunda da
etkinlikler yapmıştır [3,4,5].
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD)
2021 ATÖLYE ÇALIŞMASI:
TTMD Covid-19 perspektifinde Biyolojik Kirliliğe Karşı
Mekanik Tesisatın Rolü: Bügün ve Yarın başlıklı atölye
çalışmasında, bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak, mekanik tesisat mühendislerinden beklentilerin anlatılması
istenilmiştir. Bu amaçla alanı ve tesisat mühendislerinin
iklimlendirme ve enfeksiyon kontrolü amacıyla tasarladıkları mekanlarda çalışan hekimlerin görüşlerini
öğrenmek amacıyla Google survey aracılığı ile bir anket
çalışması yapılmıştır. Anket sorularında demografik
özellikler yanında yanıtlayanların, uzmanlık alanları,
çalışma süreleri, kullandıkları maskeler gibi kişisel
bilgileri yanında çeşitli sorular ile tesisat mühendisleri
il işyerinde ilişkileri ve beklentileri çoktan seçmeli ve
açık uçlu olarak sorulmuştur. Hazırlanan anket link TTD
iletişim ortamlarından ve ayrıca hekim grupları vasıtası
ile paylaşılmıştır.
17 Şubat 2020 ve 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yanıtlar toplanmış, Hatalı girişler temizlendikten sonra 562
yanıt değerlendirilmiştir. Yanıt verenlerin demografik
özellikleri: Yaş Ortalaması: 49,5(24-83), Kadın:360 (%64)
Erkek:199 (%35,4) 3 kişi cinsiyet sorusunu yanıtsız bırakmıştı. 562 katılımcının 121’i (%21,5) Covid geçirdiğini
beyan etmişti. Ankete yanıt verenlerin kümelendiği
grupların özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Çok değişik uzmanlık ve çalışma alanlarından az sayıda
yanıtlar verildiği gözlenmiştir. Tablolarda kümelenen
veriler sunulmuştur. Bu nedenle sütun toplamları tam
sayıyı vermeyebilir.
Ankete yanıt verenlerin uzmanlık alanları ve COVID-19
geçirme oranları Tablo 1’de, çalıştıkları kurumlara göre
dağılımı ve COVID-19 geçirme boyutu Tablo2’de, unvanlara
göre dağlımı Tablo 3’te, katılımcıların çalışma ortamlarında
maske kullanımları sorgulandığında alınan yanıtlar ve
COVID-19 geçirme oranı Tablo 4’de sunulmuştur.
Ankete katılanlara çalıştıkları ortamın nasıl havalandırıldığı sorulmuş. %32’si Mekanik havalandırma, %31’i doğal
havalandırma, %21’i miskt tip havalandırma seçeneklerini
yanıtlarken, %13’ü fikrim yok seçeneğini işaretlemişlerdir.
%3 katılımcı ise bu soruyu yanıtlamamıştır.
Çalıştıkları bölümlerde havalandırma durumunun
COVID-19 ’dan korunmak için %29’unun yeterli düzeyde,
%28’inin yetersiz, %29’unun da zaman zaman yetersiz
bulduğu belirtilmiş, %13 katılımcı fikrinin olmadığı,
%1’inin de boş bıraktığı gözlenmiştir.
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Tablo 1. Ankete Yanıt verenlerin Uzmanlık Alanları
(n) ve COVID-19 geçirme oranları(%)

Toplam (n)

COVID-19
Geçirenler (%)

Toplam

562

21,5

5,8

Tek maske

179

26,3

19

21

Çift maske

150

16,0

Enfeksiyon

11

18,1

FFP2

214

20,1

Laboratuar Bilimler

25

12

Anestezi

15

13,3

Radyoloji

14

14,2

Yoğun Bakım

7

42,8

Pratisyen

21

52,3

Toplam (n)

COVID-19
Geçirenler (%)

Göğüs Hastalıkları

186

26,8

Çocuk S ve H

51

İç Hastalıkları

Uzmanlık Alanları

Tablo 2. Ankete yanıt verenlerin çalıştıkları kurumlara göre dağılımı(n) ve COVID-19 geçirme oranı (%)

Çalışılan Kurumlar

Toplam (n)

COVID-19
Geçirenler (%)

Üniversite Hastanesi

161

21,1

Eğitim Araştırma
Hastanesi

104

19,2

Özel Hastane

100

21,0

Devlet Hastanesi

58

32,8

Özel Poliklinik

29

17,2

Şehir Hastanesi

19

31,6

Tablo 3. ankete yanıt verenlerin unvanlara göre
dağlımı (n) ve COVID-19 Geçirme Oranları (%)

62

Tablo 4. Ankete yanıt verenlerin maske kullanımları
ve COVID-19 geçirme Oranları

Unvanlar

Toplam (n)

COVID-19
Geçirenler (%)

Pratisyen

69

19

Asistan

48

42

Aile Hekimi

24

25

Uzman

264

23

Doç./Yrd.Doç

66

17

Profesör

105

14

TTMD DERGİSİ

NİSAN - HAZİRAN 2021

Maske Kullanım Şekli

Katılımcıların %70’in İşyerlerinde zamanlarını geçirdikleri
mekânlarda açılır pencere olduğu, %20,9’unun da COVID-19
geçirdiği, açılır pencere olmayan mekanlarda çalışanların
(%29) arasında Covid geçirme oranın ise %22,6 olduğu
saptanmıştır. %1 katılımcı bu soruyu yanıtsız bırakmıştır.
Çalışılan bölümde saatlik hava değişim hızları sorulduğunda
(ACH), %86 katılımcı fikrim yok olarak yanıtlamıştır. Sadece 40
(%7) katılımcı rakamsal olarak ACH değeri vermiştir. Bunların
da dağılımına bakıldığında, 4 kişi, 13 ve üzeri seçeneğini
belirtirken, 19 kişi 6-12 arası, 17 kişi de 0-6 arası seçeneklerini
işaretlemişlerdir.
Çalışılan bölümde oda üstü UVC hava dezenfeksiyonu
varlığı sorgulandığında ise; %77 katılımcı bulunmadığı,
%11 bulunduğu, %7 bilmediği, %4’de değişik yanıtlar
verdiği saptanmıştır. Çalıştıkları bölümlere üst oda UVC
dezenfeksiyonu takılıp takılmasını konusunda görüşleri
sorulduğunda ise %57’si isterim, %29’u fikrim yok, %7’si
istemediğini ve %7’si de insan sağlığına zararlı olduğu için
istemediğini belirtmiştir.
Salgın döneminde lokal havalandırma koşulları için, hastane
mühendisi ile işbirliği varlığının soruşturulduğu soruya ise
%49 katılımcı hiç ilişkim olmadı, %22 katılımcı çalıştığı
birimde bu pozisyonda bir görevli olmadığı, %21’inin ise
fikrim yok seçeneğini işaretlediği saptandı. Sadece %8
katılımcının ise bir temas kurduğu gözlendi. Tüm katılımcılar
içerisinde hastane mühendisi ile çok sıkı işbirliği yapabilen
katılımcı oranı %1’in altında idi.
Bir başka soru da, kurumun havalandırmasından sorumlu
teknik ekip ile ilişki varlığı sorgulanmış %27’si böyle bir
ekibin olmadığı, %26’sının bilgisinin olmadığı, %19’unun
iletişim kurdukları ancak etkilerinin olmadığı, %16’sının ise
idarecilerin bu konuda gerekeni yaptığını düşündüklerini
belirtmişlerdir. %8 katılımcı böyle bir ihtiyaç hissetmezken,
%4 katılımcının sık sık bir araya geldiği şeklinde bildirimi
olmuştur.

Hastanenin inşa edilmesi sırasında kendi fikirleri alınsa idi,
hastanenin havalandırmasını tasarlayan mühendislerden
nasıl bir hastane talep ederdiniz sorusuna verilen yanıtlar
gruplandığında, %36 katılımcı fikrim yok, bilmiyorum
ifadelerini ya da boş bırakmayı tercih etmişti. %28 katılımcı
açılan pencerelerin ve doğal havalandırmanın olmasını
istemişlerdi. %19 katılımcı ise, binalarda merkezi havalandırma klima sistemi olan, negatif basınçlı odaları bulunan,
her odanın ayrı havalandırıldığı binalar isteyeceklerini
belirtmişlerdi.
AÇIK UÇLU OLARAK BİLDİRİLEN DİLEK VE ÖNERİLER
Anket aracılığıyla katılımcılardan alınan dilek ve önerilerin
bazıları, kendi ifadeleri ile aşağıda verilmiştir:
-

-

-

-

“Böyle işler bize sorulmaz”.
“Her odanın açılabilir camı olsun”.
“Negatif basınçlı havalandırma kapalı alanlarda ve uv”.
“Her odanın açılabilir camı olsun. Negatif basınçlı havalandırma kapalı alanlarda ve uv”.
“Camları açılabilen, üst uv lambaları olan”.
“Bol acilabilen pencereli ve az katli”.
“Açılır pencere”.
“Balkonlu,camlari acilan ,ust camlari olan,yuksrk tavan,
genis oda ,genis oda kapisi olan,tuvalet ve lavabo iceren”.
“negatif basınç odaları bulunan ünite ve hasta odalarının
bulunduğu”.
"Her birimin açılır pencereli ve doğal havalandirmasının
olmasıOda havasını sirkule eden fankoil tarzı ısıtma ve
soğutma ünitelerinde kaçınılmasıSirkule edilen havalı
ortam kurulacaksa havanın mutlaka hepa filtre ve uv c
lamba oaltından geçirilmesi, havanın odanın yüksek bir
noktasından verilip tabana yakın noktalardan cekilmesi,
hava kalitesinin sık kontrol edilmesi..."
“Mutlaka penceleri açılabilen ,, tb ve viral enfeksiyonlar
için oda içi yeterli hava değişimi yapan bir sistem”.
“İyi filtrasyon yapan bir havalandırma sisteminin kurulması, Özellikli birimlerde (yoğun bakım gibi) negatif
basınçlı oda sayısının fazla olması”.
“Havalandırmasının Tıbbi açıdan yeterli teknik donanıma
uygun olmasını”.
"Negatif basınçlı odaların da olduğu gerçek izole odaları
da içermesini isterdim yb havalandırmasının ayrı bir
filtre ile ortak hastane sisteminden bağımsız olmasını
isterdimIsı ve nem oranın standartlara uygun sık partikül
sayımının yapıldığı ve sistemden aralıklı örnekler alınarak
kolonizasyon açısından kontrolünün yapılmasını isterdim".
“doğanın içinde bir hastanede çalışıyorum ama hastanenin hiç bir camı açılmıyor. Üstelik öğretim üyesi odaları,
polikliniklerin çoğu camsız.. bu konuya düzeltecek bir
yaklaşım talep ederdim”.

HASTAHANE VE/VEYA TEKNİK EKİP İLE İLİŞKİLER
Ankette hastane mühendisi ve/veya teknik ekip ile ilişkiler
üzerine az sayıda açık uçlu yorum yapılmıştır, Bu yorumlar
da, katılımcıların ifadeleriyle aşağıda verilmiştir:
- “Bu konu ile kimse ilgilenmiyor muhatap bulamıyoruz”.
- “Bizi göz göre göre bir teknisyenin insafına bırakıp hasta
ettiler, camları pencereleri”. açtırmadılar, hala hastalığın
etkisindeyim ve iyileşemedi, istifa ettim”.
- “Hastane mühendisleri ile konuştuğum da odaların
merkezi sisteme bağlı olmadığını söylediler. Ortak alanlar
için %70 temiz havanın dışarıdan alındığını söyledi ama
inanamadım”.
- “Hastaneler eski, havalandırmalar yeterli deniyor ama
-2.kat da hiç havalandırma yok mesela. Bazı hastanelerde
de modernlik adına açılır pencere yok. 5.kademeli havalandırma var deniyor. İyi mesailer”.
Oldukça kısa sürede geniş bir katılım sağlanması, konu
hakkında sağlık çalışma ortamının önemini ortaya koymaktadır. Ankete büyük çoğunluğu göğüs hastalıkları uzmanları
olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarından katılım olmuş,
ayrıca mesleki kariyer düzeylerinin hemen hepsinden
yanıtlandığı görülmektedir. Yanıt veren 562 kişinin içerisinde
121 (%21,5) kişinin COVID-19 hastalığını geçirdiğini beyan
etmelerinden, sağlık çalışma ortamı ve çalışma koşullarının,
çalışanlarını hastalıktan korumadığını göstermektedir.
Havayolu bulaşma mekanizması ile yayılan SARS-CoV2
virüsünün neden olduğu hastalıkta bulaşmada başlıca
önemli faktörleri,
-

Ortam havalandırması koşulları,
Ortamda bulunan kişi sayısı,
Ortamda bulunulan süre,
Kullanılan kişisel koruyucular olarak sıralayabiliriz.

İşyerinde mesleki maruziyet ile oluşan COVID-19 hastalığına
yol açan bu faktörleri kuşkusuz birarada değerlendirmek
gerekir. Ancak hastalığın temel bulaşmasının kapalı ortamlarda olması, iç ortam havasında bulunan SARS-CoV-2 içeren
aerosollerin uzaklaştırılması sorunu en temel belirleyen olarak öne çıkmaktadır. Bu derecede belirleyici bir faktörünün,
çalışanlar tarafından yeterince bilinememesi, öngörülebilir
olmamasının sorun olduğunu düşündürmektedir. Verilen
yanıtlardan da bazı kurumlarda havalandırma, verilen teknik
ve mühendislik hizmeti konusunda çalışanların yeterince
bilgilenme mekanizmalarının kurumsal olarak sağlanamadığı da gözlenmektedir. Teknik konular ve sorunlar idari
düzeylerde tartışılıp çözülüyor olması söz konusu olsa bile,
alanda çalışan insanlar ile teknik ekip arasında iletişim
kanallarının olması gerektiği açıktır. Bu derecede sağlık
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çalışanının hastalanması ve kaybedilmesine neden olan
bir salgın hastalık bu ihtiyacın önemini daha fazla ortaya
koymaktadır.
Yine anketlere verilen yanıtlardan da anlaşıldığına göre
ülkemizde sağlık yapılarının havalandırma özellikleri çok
farklılıklar göstermektedir. Bu yapıların havalandırma
koşulları ile ilgili geneli yansıtacak araştırmalara ihtiyaç
bulunmaktadır. 2015 yılında yapılan TESKON 2015 Kongresi sırasında BOYLU tarafından "Hastanelerde İç Hava
Kalitesi; Çağdaş Teknolojisi ve Türkiye’de Görünüm" başlıklı sunumda özellikle kurulan havalandırma sistemlerinin
proje, kalite ve kabul süreçlerinin sorunlu olduğunun altı
çizilmiştir [6]. Ülkemizde önemli sayıda hastane ve kamusal binalarda özellikli alanlar dışında doğal havalandırma
ile inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu binaların havalandırma
koşulları konusunda yapılmış geniş kapsamlı elimizde
yeterince analitik veriler olması, havayolu ile bulaşan
hastalıkların yoğun olarak tedavi edilmelerinde avantaj
sağlayan bu yapılarda yapılabilecek hızlı yerel iyileştirmelere olanak sağlayabilecektir. Salgın öncesi dönemlerde,
merkezi havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile
donatılmış hastanelere tüberküloz gibi hava yolu ile bulaşan hastalar kesinlikle yatırılmaz iken ya da olası bu tür
hastalar için oldukça kısıtlı sayıda negatif basınçlı odalar
ayırılan hastanelerde, tüberküloz bakterisi gibi aynı bulaş
mekanizması ve ondan çok daha yüksek oranda bulaşma
hızına sahip SARS-CoV-2 salgınında, daha önce sıkı bir
şekilde uygulanan hastane enfeksiyon kontrol prensipleri
bir anda rafa kalkmıştır. Hastalar önce hastanelerin belirli
normal odalarından başlamak üzere katlara, bloklara hatta
hastanelerin tüm alanlarına yatırılmak zorunda kalınmıştır. Bazı hastanelerde bu hızlı değişime uygun teknik
değişiklikleri yapacak bilgi ve kapasite sayesinde gereken
alt yapı değişikliklerinin yapılabildiği düşünülmektedir.
Ancak genel anlamda bu teknik değişimlerin yeterince
hızlı ve tüm hastaneleri kapsayıp kapsamadığı konunda
bilgimiz bulunmamaktadır. Yine salgının şiddetine göre,
ülkenin çeşitli hastanelerinde çeşitli alanların yoğun
bakım olarak düzenlendiğini basından öğrenmekteyiz.
Yoğun bakımda çalışacak eğitimli deneyimli personel
temini bir sorun iken, bu alanların ortam havalandırması
konusunda da belirsizlik söz konusu olabilir. Son yıllarda
finansmanı, sağlık sistemine olumsuz etkileri nedeniyle de
çok tartışılan şehir hastanelerine yatakların nakledilmesi
ile boş kalan hastanelerin yeniden kullanılması düşünülebilir. Bu hastanelerde hasta ve çalışan odalarının açılan
pencereleri olması nedeniyle her odasının bu salgında
diğerlerinden görece bağımsız kalabilme, bulaşın aynı
katta bile izolasyona olanak sağlayabileceği düşünülebilir.
Üstelik bu izolasyon mühendislik müdahalesine gerek
kalmadan klasik hastane enfeksiyon kontrol bilgisi ile
sağlanabilme avantajı da bulunmaktadır.
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TESİSAT MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLER
Uzun süre havayolu ile bulaşan bir bakteri olan Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu tüberküloz hastalarını
hastanelerde yatarak tedavi eden bir hekim olarak, solunum
yolu ile bulaşan geniş çaplı SARS-CoV-2 ve benzeri salgınları
da gözeten yeniden aşağıdaki özellikleriyle sürdürebilir
hastane ve sağlık kuruluşu tasarımına ihtiyaç olduğunu
düşünüyorum.
- Sadece işveren ile değil, çalışanlar ile de birlikte tasarım
(Hasta ve çalışan dostu)
- Çok katlı olmayan
- Yerüstünde ve yatay
- Çevresinde peyzaj alanı olan,
- Temiz hava sağlanabilen
- Günışığı alan açılan pencereleri olan
- Üst Oda UVC uygulamasının yardımcı bir yöntem olarak
uygulandığı,
- Havalandırma ve iklimlendirme durumunun çalışanların
kolayca ulaşabildiği bilgilendirme olanaklarının bulunduğu
- Ekolojik
- Ekoloji uyumlu enerji temini ve atık yönetimi yapılabilen
- Kent ekolojisi ile uyumlu
- Mevcut değişik yapı tiplerine göre üniversite ve enstitülerde bilimsel teknik araştırmalar yapılması, ülkemize
özgü durum değerlendirilmesi, raporlama yapılmasını
- Hastane hava kalitesini kontrol edecek bağımsız, özerk
kamusal denetim mekanizması kurulması
- Alanın diğer uzmanları ile multidisipliner bir platform ile
birlikte yerel çözümler üzerine çalışmak.

KAYNAKLAR
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

MORAWSKA, L, MİLTON, D.K. “It is time to address
airborne transmission of COVID-19”. Clin. Infect. Dis.
71(9), 2020.
GÖKÇE, T. İ. “Heybeliada Sanatoryumu, Kuruluş ve
Gelişim 1924-1955. T.C. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaleti, Heybeliada Sanatoryumu Neşriyatı, Istanbul,
1957
https://w w w.toraks.org.tr/site/communit y/
downloads/H_sRatkQOxEu7Zut
https://www.toraks.org.tr/site/community/downloads/g4y21s766Frssi2E
https://www.toraks.org.tr/site/community/downloads/oFNjAQf_iuc9OgUW
BOYLU, A. “Hastanelerde İç Hava Kalitesi; Çağdaş Teknolojisi ve Türkiye’de Görünüm”. https://www1.mmo.
org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_bildirileri_detay.
php?etkinlikkod=262&bilkod=2105

YANGININ
YAYILMASINI ÖNLEYİN
Bir yangında, servis ekipmanlarının yapılardaki güvenlik üzerinde önemli bir
etkisi vardır. Borular, kanallar ve elektrik kabloları, ayırıcı yapı elemanlarının
içinden geçerek alev ve dumanın yayılabileceği bir yol oluşturur. Pasif yangın
koruma sistemleri, bir yapıyı yangın bariyerleri (yangına dayanıklı duvarlar,
zeminler ve tavanlar) kullanarak bölümlere ayıran yerleşik bileşenlerdir.

// ArmaFlex® Protect
BORU GEÇİŞLERİNDE HEM YOĞUŞMA KONTROLÜ
HEM YANGIN KONTROLÜ SAĞLAYAN ARMAFLEX ÜRÜNÜ

www.4creklam.com.tr

• IMO sertifikası ile Tersane-Denizcilik uygulamaları için uygun
• Sıcak ve soğuk uygulamalar için tek çözüm
• Çelik, bakır ve plastik borular için
• Sert duvarları, tavanları ve hafif duvarlarını kapsar
• Hızlı ve kolay kurulum
• EN13501’e göre 120 dakikaya kadar yangına dayanıklılık
• Tüm ArmaFlex yalıtım ürünlerinde uygulanabilir.
• Yapı kaynaklı gürültü azaltma sağlar
• ArmaProtect Wrap, ArmaProtect Board, ArmaProtect Seal ve
ArmaProtect Collar ürünleri ile birlikte kullanıldığında, eşsiz
bir yangın kontrolü

// ArmaProtect Wrap

// ArmaProtect Board

// ArmaProtect Seal

Üstün Yangın Performanslı Şerit

Ablatif Kaplı Mineral Elyaf Levha

Ateşe Dayanıklı Mastik

ArmaProtect®
// ArmaProtect Collar

// ArmaProtect 1000-HS

Üstün Yangın Performanslı
Sıkma Bileziği

Yüksek Mukavemetli,
Yangına Dayanıklı Harç

Armacell Yalıtım A.Ş.

www.armacell.com.tr

ISK-SODEX ISTANBUL

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

29 Eylül - 2 Ekim 2021
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

Türkiye
iriş
Ücretsiz G :
Bileti için r
.t
sodex.com

#isksodex

 

Organizatör

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

Destekleyenler

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği

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

Resmi Seyahat
Acentesi

TTMD
Çevrimiçi
Kitap
Satış Sitesi Yayında
son
yayınlanan
son
yayınlanan
kitaplarımız
kitaplarımız
Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım
Bölgesel
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Bölgesel
Kılavuzu
Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
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Derneği
Tesisat Mühendisleri
Derneği
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu bölgesel ısıtma Türk
sistemlerinin,
buhar
Bölgesel
ve sıcak-su
Isıtma
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Soğutma
soğutma
Kılavuzugrubu
bölgesel
tesislerini,
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gibi olmak
çalıştığından
adına sağlanır.
emin olmak
Son için
olarak,
işletmecilere
daha
yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu
derin bir
ilave
analizle
detayların
ilgilenenler
bulunabileceği
için Bölgesel
bilgiSoğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir. kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

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

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs
Bu kılavuz
uzmanlığı
hem
olan
tecrübesiz
danışman
tasarımcılar
mühendisler,
hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler,
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri
tesis mühendisleri,
ve soğutulmuş
bölgesel
su sistemi
soğutma
tasarımcıları
işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.
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Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüsBu
uzmanlığı
kılavuz hem
olan tecrübesiz
danışman mühendisler,
tasarımcılar hem
tesisde kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri
mühendisleri,
ve buhar ve
bölgesel
sıcak-suısıtma
sistemi
sistem
tasarımcıları
işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.
gibi Bölgesel
sanayideIsıtma
çalışanlar
Kılavuzu
içinbölgesel
yararlı birısıtma
kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması
sistemleri
adına dünya
için modern
çapında
vebir
komple
ihtiyacıtasarım
karşılar.kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar.
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merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici aramerkezi
bağlantılarını
ısıtma tesisleri,
içeren bütün
dağıtım
anasistemleri
bakış açıları
ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleriiçin
sanayi
tasarım
ile olan
kılavuzunu
ve yüzlerce
sunar.yıllık
Mevcut
kombine
meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın
tecrübeye
tecrübelerinden
sahip en üst yararlanmıştır.
düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
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