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Entegre WiFi özelliği

VITODENS CONNECTyeni



022 yılında küresel anlamda yaşanan 
ekonomik sıkıntılar ve ülkemizdeki 
yüksek enflasyon özellikle mühen-
dislik-müşavirlik sektöründe çalı-

şan firmalarımızı hem yeni projeler bulma 
hem de sahip olduğu yetişmiş insan 
gücünü muhafaza edebilmek anlamında 
çok zorlamıştır. 2023 yılının da ekonomik 
açıdan zorlu bir yıl olacağı beklenmektedir. 
Fakat bu zorluklara rağmen, önümüzdeki yıl 
için Bina Makina Mühendisliği alanında hizmet 
veren uzman meslektaşlarımızın ve firmalarımızın kazanç 
sağlayabileceği bazı fırsat alanları da mevcuttur.
Örnek vermek gerekirse, ülkemizdeki mevcut yapı sto-
ğunun mekanik sistemlerinin enerji verimliliği bakımından 
ıslah edilmesi ve yenileştirilmesi önümüzdeki süreçte 
çok önemli bir işkolu haline gelecektir. Özellikle Paris 
Antlaşmasına imza atan ülkemizin de Birleşmiş Milletler 
nezdinde atmosferdeki CO2 salımını azaltacak tedbirleri 
hızlıca belirleyecek olması bizler için büyük bir şanstır. Bu 
kapsamda mevcut binalar üzerindeki enerji verimliliğini 
artırıcı, fosil yakıt kullanımını azaltarak Isı-Pompası cihaz-
ları ile  elektrifikasyona geçişi hızlandırıcı  ve de yenile-
nebilir enerji kaynaklarının daha fazla oranda kullanımının 
destekleneceği bir çok iyileştirici (retrofit) proje tasarımı 
ve uygulama   işleri ortaya çıkacaktır. Küresel ısınma ve 
iklim krizi ülke çapında bu tip projeleri karbon vergisi gibi 
yasal düzenlemelerle artırırken diğer yandan da yaşanan 
yüksek enerji girdi maliyetleri yapı sahiplerini, site-apart-
man ve ticari bina yönetimlerini mevcut ekonomik varlık-
larının devamlılığını sağlayabilmek için gerekli iyileştirme 
yatırımlarını yapmaya zorlayacaktır. Doğal gaz ve elektrik 
birim fiyatlarının önümüzdeki yılda da yükselerek artacağı 
beklentisi bizim sektörümüz için doğru mühendislik hiz-
metlerinin değer kazanacağı, kullanıcı nezdinde de kalite 

talebini ortaya çıkaracak fırsatlar yaratacaktır. 
Daha az enerji tüketen, iç çevre kalitesi tesis 

edilmiş (ortam sıcaklık ve nem konforu, iç 
ortam hava kalitesi, akustik ve aydınlatma 
şartları hazırlanmış), hijyen ve güvenlik 
şartları oluşturulmuş kapalı mekanlara, 
yaşam alanlarına yani kaliteli binalara talep 

bilincinin artması mesleğimizin değerini ve 
itibarını artırıcı bir şans olacaktır. Ancak bu 

değer yükselirken yenileştirme projelerindeki 
kalite talebi ile harcanacak yatırım maliyetini doğru 

tespit edecek mühendislik hizmetinin liyakatlı akredite 
olmuş uzman mühendisler tarafından verilmesi bir şekilde 
yasal mevzuat içinde sağlanmalıdır. İmalatın kontrolü, enerji 
giderlerinin ve CO2 salımının takibi ve doğrulanması için de 
yasal mühendislik sorumluluk sigortasının devreye girmesi 
tüketici nezdindeki mağduriyetleri kaldırmak için gerek-şart 
olmalıdır. Önümüzdeki sürecin mühendislik sorumluluk 
sigortası ile tüketiciyi koruyan, hedef odaklı mühendislik 
hizmetlerinin verileceği ve hizmetlerimizin değerinin artacağı 
bir dönem olmasını umut ediyoruz.
İnsan nüfusunun önümüzdeki süreçte hızla artması şehir-
leşme ve akabinde barınma, çalışma ve yaşam amaçlı 
binalara daha fazla ihtiyaç yaratacaktır. Kişi başı elektrik 
tüketiminin devamlı yükseliyor olması, fosil yakıtları terk etme 
gayretleri, yükselen enerji maliyetleri yapı biliminde ve mühen-
disliğinde yeni teknolojileri çıkaracaktır. Mesleğimizin önemi 
giderek artarken ülkemizin yeni mezun makina mühendislerini 
de bina endüstrisi sektörüne kazandırabilmek onları yüksek 
teknoloji içinde insan konforu, sağlığı ve güvenliği için yurtdı-
şındaki meslektaşları gibi hizmet edebilir ve karşılığını alabilir 
hale getirebilmek hepimizin temennisidir.

Meriç Sapçı
TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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“Gelecek ve HVAC Sistemleri” ana temasıyla düzenlenen TTMD XV. Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. TTMD’nin ikinci kez sanal 
olarak gerçekleştirdiği sempozyuma 20’den fazla ülkeden 400’ü aşkın bireysel izleyici katıldı.

TTMD XV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu yapıldı

 8 ana konu başlığında 9 oturum 
ve 1 panelin düzenlendiği sempoz-
yumda dört gün boyunca toplam 23 
saat yayın yapılırken, sempozyum 
için çok sayıda ulusal ve uluslararası 
kurum ile etkileşim sağlandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını 
yapan Sempozyum Organizasyon 
Komitesi Başkanı Tuba Bingöl Altıok, 
son iki yılda insanlığın daha önce 
tecrübe etmediği koşullardan geçti-
ğini ve bunun sonucunda geleceğe 
adapte olabilmek için yeni hazırlıklar 
yapması gerektiğini belirterek, 
sempozyumun ana temasını bu 
nedenle Gelecek ve HVAC Sistemleri 
olarak belirlediklerini söyledi. Altıok 
4 günlük program hakkında kısaca 
bilgi verdikten sonra, geçmiş TTMD 
sempozyumlarında büyük emek 

harcayan ve geçtiğimiz yıl vefat 
eden Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç 
adına hazırlanan anma videosunu 
yayımladı.

Açılışta konuşan Türk Tesisat Mühen-
disleri Derneği Yönetim Kurulu Baş-
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kanı Meriç Sapçı, COVID-19 salgını 
henüz sona ermediği için sempoz-
yumu tekrar sanal olarak düzenle-
diklerini söyledikten sonra TTMD 
hakkında kısa bilgi verdi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Uluslararası Enerji 
Ajansı verilerine göre binalar birincil 
enerji kaynaklarının ve elektriğin en 
büyük tüketicisidir. Türkiye’nin de 
imzaladığı Paris Anlaşması ile 2050 
yılına kadar sıfır karbon emisyon 
hedefi için mücadele etmek, bina 
mekanik tasarım mühendislerinin 
ve HVAC sistemlerimizin ortak 
meselesidir. Aksi takdirde, küresel 
ısınmayı 2°C'nin altında sınırlamak 
kolay olmayacaktır. SARS-CoV-2 virü-
sünün yol açtığı salgın, bu iç mekân 
virüsünün, bina mekanik hizmetleri 
tasarım ve işletme mühendislerinin 
dâhil olması gereken bir İç Mekân 
Hava Kalitesi sorunu haline geldi-
ğini ortaya koymaktadır. Bu, enerji 
tasarrufu, enerji verimliliği ve karbon 
emisyonu yerine bina tasarımında 
farklı bir yolun altını çizen yeni bir 
meydan okumadır. Bina sakinlerinin 
sağlığını ön plana çıkaran, değişen 
bir paradigma meselesidir. Bina 
mekanik tasarım mühendisleri ve 
inşaat mühendisleri, bina sakinleri-
nin iç mekân hava kalitesi artırırken, 
gelecekteki bina tasarım ve işletme 
yöntemlerimizde bir paradoks yara-
tacak şekilde daha fazla enerji tüke-
timi ve karbon sorununu çözmeyi 
hesaba katmalıdır.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
adına bir konuşma yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, TTMD’yi 
MMO’nun organik bir parçası olarak 
gördüklerini, tesisat mühendisliğinin 
ve sektörün gelişimi için mesleki 
örgütlerin bir arada çalışması 
gerektiğini belirtti. Yener, özellikle 
COVID-19 salgını sırasında yapılan 

ortak çalışmaların önemine değine-
rek kamu yararı, kamusal hizmet, ile 
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
yola birlikte devam edilmesi gerek-
tiğini ifade etti. 

İSİB adına konuşan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz, iklim-
lendirme sektörü olarak iklim krizin-
deki bütün paydaşların kendi rolünü 
sorgulaması gerektiğine dikkat çeke-
rek, standartların sürekli geliştiğini 
ve gelecekte yalıtım, enerji verimli 
cihazlar, kapalı mekân hava kalitesi 
gibi konuların daha önemli hale 
geleceğini söyledi. Poyraz; “Sektörde 
tasarımcılar, üreticiler, taşeronların 
birbirleriyle uyum içerisinde çalış-
ması, cihazların doğru kurulması ve 
enerji kaybı yaşanmaması gerekiyor. 
Gelecekte iklimlendirme sektöründe 
çalışacak kişilerin eğitimi çok önemli, 
profesyonellerin artmasıyla birlikte 
diğer sektörlerle de ciddi işbirliği 
yapılacağını düşünüyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, 
oturum başkanlığını Dr. Murat 
Çakan’ın yürüttüğü ilk oturumda 
Lidia Morawska “Daha iyi iç mekân 
hava kalitesi için tasarımlar” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. COVID-19 
salgını ile mücadelenin hala devam 
ettiğini belirterek, hava yoluyla bula-
şan hastalıklarla ilgili bilimsel veriler 
paylaştıktan sonra mevcut stan-
dartların havalandırma koşullarının 
yeterliliğini sorguladı. Morawska: “İç 
mekân hava kalitesi standartlarında 
kirleticiler tanımlanmalı ve bu stan-
dartlar zorunlu olmalı. Havalandırma 

etkin ve yeterli hale getirilmeli, ortak 
kullanılan alanlardaki havalandırma 
ise, hava yoluyla bulaşan partikülleri 
kontrol altında tutacak seviyede 
olmalı” dedi.

2. konuşmacı REHVA Başkan Yar-
dımcısı Ivo Martinac “Binaların daha 
iyi yaşam süresi performansı için 
sertifikalı kalite yönetim hizmetleri” 
konulu bir sunum yaptı. Binaların 
performans eksikliği ölçülmesine 
ve bu ölçümlerle bilgi sahibi oluna-
cağına değinerek konuşmasına baş-
layan Martinac; “Çoğu binada uzun 
dönem performans ölçüm değeri 
bulunmamakta veya paylaşılmıyor. 
Teknik personelin eğitimi yetersiz 
ve bu da sistemin erken uyarılarının 
fark edilmemesine neden oluyor. 
Hizmet kalitesi yönetimi çok eksik. 
Diğer büyük endüstrilerde bunlar 
varken, binalarda da olması gereki-
yor” dedi. Martinac İsveç’te görülen 
bina performans eksiliğine verileri 
aktardı.

Açılış oturumunun son konuşmacısı 
Mehmet Doğan: “Son küresel enerji 
krizinin karbonsuzlaştırma günde-
mine etkisi” başlıklı bir sunum yaptı. 
Küresel enerji krizinin başlangıcı ve 
devam süreci, salgın öncesi, salgın 
süresi ve sonrasındaki petrol fiyatla-
rıyla ilgili bilgi hakkında bilgi vererek 
sunumuna başlayan Doğan, elektrik 
fiyatlarının geçmişi, Rusya-Avrupa 
arasındaki boru hatlarının tarihçe-
sine değindi. Karbonsuzlaşmanın 
adım adım gerçekleşmesi gerekti-
ğini belirten konuşmacı, bu süreçte 
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filtrasyon konseptleri, UV-C filtre 
tavsiyeleri, görünür oda aydınlatma-
ları, hava kanalı ve BMS sistemleri 
başlıklarında bilgiler ve tavsiyeler 
paylaştı. Oturumun son konuşmacısı 
Nur Çobanoğlu “Doğal olarak hava-
landırılan sınıflarda hava yoluyla 
bulaşın sayısal olarak incelenmesi: 
Sınır Koşullarının Etkisi” başlıklı 
sunumunu yaptı.

Yapı Bilgi Modelleme, Veri ve Simü-
lasyon ana başlığında yapılan ikinci 
teknik oturumda, “Bina tasarımının 
erken aşamalarında enerji tüketi-
mini değerlendirmek için yeni yollar 
geliştirmek” konulu bir sunum yapan 
Tibeiru Catalina, binalarda enerji 
analizinin önemine dikkat çekerek 
enerji ihtiyaçlarının tahmin edilmesi 
ve tasarım öğelerinin optimizasyo-
nunu vurguladı. Yenilenebilir enerji 
sistemlerinin, boyut, sistem seçimi 
ve kaynakların birbirine bağlanması 
ve sistemlerin komutası olmak üzere 
3 problemi olduğunu söyleyen Cata-
lina; binalarda doğru simülasyon 
sonuçları elde edebilmek için mimar 
ve mühendislerin birlikte çalışması 
gerektiğini söyledi. 

“COVID-19 ve diğer virüslerin, bak-
terilerin ve uçucu organik madde-
lerin bertaraf edilmesinde yenilikler 

ve alternatif havalandırma çözümleri 
gerekli” dedi. Havalandırmanın geç-
mişine değinen konuşmacı, havadan 
virüs yoluyla bulaş örneği verdikten 
sonra sağlıklı, esnek ve sürdürülebilir 
çözümler sağlanması gerektiğini 
ifade etti. 

“Binalar en iyi ilacımızdır” başlı-
ğında bir sunum gerçekleştiren Dr. 
Stephanie Taylor, binaların tarih 
boyunca geliştiğine ancak bulaşıcı 
hastalıkların da arttığına dikkat 
çekerek binaların hem patojen 
bulaşıcılığını azaltacak hem de insan 
bağışıklığını destekleyecek şekilde 
yönetilmesi gerektiğini söyledi.  
İnsanların zamanlarının %90’a yakın 
kısmını kapalı alanlarda geçirdiğini 
ve iç ortamda birçok zararlı bakteri 
barındırdığı gibi yararlı organizma 
ve patojenlerin de bulunduğunu 
söyleyen Taylor; düşük nem oranının 
enfeksiyon bulaşma oranını artırdı-
ğını ifade ederek binalar için insan 
sağlığı standartlarının belirlenmesi 
gerektiğini belirtti.

“Mevcut bir binanın HVAC sistem-
lerinde COVID-19 ile ilişkili alınması 
gereken önlemler” konulu sunu-
munu yapan Yüce Alpan, COVID-19 
ve HVAC sistemleri, binalara giriş, 
mevcut klima santralleri, mevcut 

yaşanan doğal gaz kesintileri ve 
fosil yakıt tüketimi ile emisyonların 
yükselmesine dikkat çekerek yenile-
nebilir enerjilerin önemini işaret etti. 

Sempozyumun “COVID-19 ve HVAC 
Sistem Çözümleri, Pandemi, Azaltma 
ve Tasarım” konulu gerçekleşen ilk 
teknik oturumu, Jarek Kurnitski’nin 
“COVID-19’un hava yoluyla bulaş-
masını azaltmak için havalandırma 
çözümleri” başlık lı  sunumuyla 
başladı. HVAC çözümleri ve damla-
cıkların iletimiyle ilgili bilgi veren 
Kurtnitski, iyi havalandırılan bir 
odada bile virüs konsantrasyonunun 
var olduğunu gösterdi ve oda iyi 
havalandırılmıyorsa yüksek doza 
maruz kalınabileceğini söyledikten 
sonra REHVA’nın hazırladığı Covid 
kılavuzları hakkında bilgi verdi. 
Kurnitski, REHVA’nın mevcut bina-
lardaki havalandırma sistemlerinin 
iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerini 
ve oda havası temizleyici kriterlerini 
aktardıktan sonra örnek hesaplama 
yöntemlerini gösterdi. 

Oturumun ikinci konuşmacısı Wil-
liam Bahnfleth “COVID-19 ve HVAC 
sistem tasarımı ve işletiminin gele-
ceği” başlıklı sunum yaptı: Bahnfleth: 
“Hava ile bulaşan hastalıkların çok 
bulaşıcı ve çok ciddi sonuçları ola-
biliyor. HVAC tasarımları ve işlemleri 
havadan bulaşma riskini etkiliyor. 
Bina tasarımında kullandığımız iç 
hava kalitesiyle ilgili standartlar 
geliştirilmeli. Dış hava kullanımı riski 
azaltmada bir yöntem ama en iyisi 
olduğu söylenemez. Esnek tasarımlar 
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(Vocs): Yeni nesil fotokatalitik filtre 
tasarımı ile bir sistem modeli” konulu 
ikinci sunumu Ayşe Simay Tuncay 
gerçekleştirdi. Oturumun son konuş-
macısı Drury Crawley, “Dijitale Geçiş 
– Sürdürülebilir kentsel gelişim için 
altyapı esnekliğinin modellenmesi” 
konulu sunumuna dünya çapında 
binaların enerji kullanım verilerini 
aktararak başladıktan sonra, 3 
boyutlu modellemeler ile tüketim 
değerlerinin kontrol edilebileceğini 
belirtti. Crawley çok sayıda simülas-
yon örneği sunduktan sonra, dijital 
ikizlerin çevreyi ve binaları daha iyi 
anlamamızı sağlayacağını, bütünsel 
bir yaklaşımla riskleri daha kolay 
hesaplayabileceğini söyledi. 

Sempozyumun 2. Günü

TTMD Sempozyumunda ikinci gün, 
Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil’in 
moderatörlüğünü yürüttüğü Gelecek 
ve HVAC Sistemleri Paneli ile başladı. 
İlk konuşmacı Karsten Voss, “Kentsel 
konut bina stokunun dönüşümü için 
HVAC mühendisliği” başlıklı sunuma 
Solar Decathlon Europe yarışması hak-
kında bilgi vererek başlayarak tasarım 
ve bina alanında 10 farklı disiplinde 
puanlama yapıldığından söz etti.  
Yarışmaya katılan evlerde net enerji 
fazlası elde edildiğini gösteren Voss, 
havalandırmada ısı geri kazanımı, 
ısıtıcılarda ısı geri kazanımı, PVT& 
ısı pompası – hibrit solar sistemlere 
değindi. 

İk inci  panelist  Lada Hensen 
Centnerova, “HVAC tasarımında 

ve sonrasında iklim değişikliği ve 
uyum stratejileri” konulu bir sunum 
yaptı. İç mekan ortamını etkileyen-
ler faktörleri dış mekan, binanın 
kendisi, sistemler ve insanlar olarak 
sıralayan konuşmacı, daha sonra 
bina ve çevre, izolasyon ve hava 
sızdırmazlığı, havalandırma ve hava 
hızı, pencereler ve gölgeleme, bek-
lentiler ve deneyimler, davranışlar ve 
aktif soğutma başlıklarında bilgiler 
aktardı. 

“Esnek soğutma: mevcut çalışmalar 
ve gelecek vaat eden iki teknoloji” 
konulu sunumu yapan Ongun Berk 
Kazancı, IEA EBC Annex 80 hakkında 
özet paylaştıktan sonra radyant 
ısıtma ve soğutma sistemleri, kişi-
selleştirilmiş ortam kontrol sistem-
leriyle ilgili karşılaştırmalı bilgiler 
verdi. Son panelist Da Yan ise “Toplu 
öğrenme ve derin pekiştirmeli 
öğrenme ile termal enerji depolama 
sisteminin akıllı kontrolü” bildirisini 
sundu.  Dinleyicilerin yoğun ilgi 
gösterdiği panel, soruların yanıtlan-
masıyla son buldu.

Dijitalleşme, bilgi teknolojileri ve 
operasyon teknolojileri ana başlıklı 
3. teknik oturumda ilk sunumu 
“Veri odaklı akıllı binalar” başlığında 
Stephen White yaptı. Karar almada 
teknolojinin veriye erişim sağla-
dığına dikkat çekerek sunumuna 
başlayan White, veri yakalama, veri 
yönetimi, veri analizi ve karar alıp 
harekete geçme gibi çalışmalar saye-
sinde öngörülere ulaşılabildiğini, 
bunun da enerji tasarrufuna katkı 

sağladığını belirtti. Veri odaklı akıllı 
bina tanımını yapan konuşmacı, 
enerji tarafında üretkenlik hizmetleri 
hakkında bilgiler verdikten sonra, 
dijitalleşme yolculuğundaki adım-
lardan söz ederek yapılması gereken 
hazırlıkları anlattı.

Oturumun ikinci konuşmacısı Yalçın 
Katmer, “Binaların dijitalleşmesi, bilgi 
teknolojisinden operasyon teknoloji-
sine” konulu sunumunda, insanlığın 
tarih çağları boyunca binalara 
olan ihtiyaç sürecinin değişimi ve 
gelişiminden bahsettikten sonra 
binaların dijitalleşmesinde güvenlik, 
konfor ve enerji gibi kriterlerin ön 
plana çıktığını ve bunun sonucunda 
nesnelerin internetine olan ihtiyacı 
anlattı. Bina otomasyon ve iletişim 
evrimine değinen Katmer; operas-
yon ve bilgi teknolojisi başlıklarının 
giderek birbirine yaklaştığını, daha 
çok iletişim sağlayan cihaz görüle-
ceğini ve HVAC mühendislerine bilgi 
teknolojisi eğitiminin daha fazla 
verilmesi gerektiğini söyledi. 

“Bölgesel enerji  sistemlerinde 
dijitalleşme” başlıklı bir sunum 
yapan Carsten Rode, Danimarka’daki 
enerji laboratuvarı çalışmaları, 
Danimarka’nın sıcaklık ve enerji 
tüketim verileri hakkında bilgi ver-
dikten sonra Danimarka’da kurulan 
iklim komisyonun akıllı toplumlarda 
enerji  kullanımı konusundaki 
faaliyetlerini anlattı. Kopenhag’da 
kurulan kentsel enerji depolama 
sistemini gösteren Rode, bölgesel 
ısıtmada esneklik ve entegrasyonun 



önemine değinerek sistemlerin 
birbirine bağlanmasının çok önemli 
olduğunu söyledi. 

Oturumun son konuşmacısı Suzi 
Dilara Mangan “Düşük karbon eko-
nomisine geçişte konut binalarının 
performansını artırmak için erken 
tasarım desteği” konulu sunumunda, 
mevcut konutlarda yüksek emisyon-
lar ve düşük enerji verimliliği oldu-
ğunu, bina tasarımlarının birbirinden 
bağımsız olmasından kaynaklı karar 
verme süreçlerinin zorlu geçtiğini ve 
birçok farklı tasarım aracını kullan-
mayı gerektirdiğini söyledi. 

Yeni Tasarım Kriteri Olarak İç Mekan 
Çevre Kalitesi ana başlıklı Sempoz-
yumun 4. Teknik Oturumunda ilk 
sunumu “Bina çevre kontrolü ve 
esnek soğutma için ana akım bir 
yöntem olarak oda hava sirkülas-
yonu” konusunda Hui Zhang ger-
çekleştirdi. Hava sıcaklığı, hava hızı, 
radyasyon sıcaklığı, nem, kıyafetler 
ve metabolik ısı üretimi olmak üzere 
6 parametrenin termal konforu etki-
lediğini belirten Zhang, her başlıkla 
ilgili çözüm örneklerini anlattı.

“PCM ve saydamlık oranlarının sıcak 
iklimlerdeki binaların enerji per-
formansı üzerindeki birleşik etkisi” 
konulu sunumu yapan Eda Köse 

Murathan, uygulanan metotlar ve  

elde edilen sonuçları sergiledi. Mun-
gan, tek bir değişkenin binalarda 
enerji tüketiminin azaltılmasında 
yeterli olmadığını, koşullara bağlı 
ve kombine etkilerin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini söyledi. 
Oturumun son konuşmacısı Serdar 
Uzgur, “Daha sağlıklı iç mekân havası 
sürdürülebilir arıtma sistemi tasarımı 
için ev bitkilendirmesi” sunumunda, 
yaşamakta olduğu Sinop ilinde 
elde ettiği veriler üzerinden bilgiler 
paylaştı.

Sempozyumun 3. Günü

Sempozyumun üçüncü günü Enerji 
Etkin Binalar başlıklı 5. Teknik Oturum 
ile başladı. İlk konuşmacı Doç. Dr. 
Gülsu Ulukavak Harputlugil “Yerel 
ve küresel bağlamda yüksek perfor-
manslı binalar” sunumuna iklim deği-
şikliği, karbon ayak izi, küresel salgın, 
yapılı çevre ve konfor gibi sorunlar-
dan söz ederek başladıktan sonra, 
binaların karbondioksit emisyonla-
rına en çok sebep olan sektörlerden 
biri olduğunu dikkat çekti. Binalarla 
ilgili doğru adımlar atılması halinde 
geleceğin değiştirilebileceğini söyle-
yen Harputlugil, yüksek performanslı 
binalar için bütünsel yaklaşımlar ve 
sistemlerin entegrasyonun önemli 
olduğunu belirtti.

Dr. Neşe Ganiç Sağlam, “Binalarda 
%100 yenilenebilir enerji desteği 
için çığır açan çözümlerin ön ticari 
alımları” başlıklı bir sunum yaptı. 
Avrupa’da konut dışı mevcut bina-
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ların yaklaşık %90’ının 2050 yılına 
kadar, yaklaşık sıfır enerjili bina 

kapsamında operasyona alınacağına 
dikkat çekerek bu amaçla yürütülen 
6 farklı ülkedeki 6 farklı projenin 
detaylarını anlattı.  Oturumun 3. 
konuşmacısı Touraj Ashrafian ise 
“Gelecekteki hava durumu senaryoları 
altında HVAC sistemlerinin perfor-
mansı” sunumunda bina sistemlerinin 
bakım ve onarımlarının düzenli yapıl-
ması gerektiğini, mevcut sistemlerin 
güncellemesi yapılarak verimin artırı-
lacağını, pasif strateji ve yenilenebilir 
enerji kullanımdan artış görüleceğini, 
yapıya en uygun HVAC sisteminin 
seçilmesi gerektiğini söyledi. 

“Türkiye'de bina enerji verimliliği 
politikaları: Tarihsel ve güncel durum 
üzerine bir inceleme” konulu bir sunum 
yapan Dr. Alpay Akgüç, fosil yakıtların 
Türkiye’deki enerji tüketimindeki rolünü 
ve bina enerji verimliliğinde bölgelere 
göre gelişmeleri anlattıktan sonra bina 
enerji performansı alanında uygulanan 
yönetmeliklerin süreç ve sonuçlarını 
paylaştı. Oturumun son konuşmacısı 
Nazanin Moazzen, “Bir konut binasında 
neredeyse sıfır enerjili binaların yaşam 
döngüsü enerji değerlendirmesi” başlıklı 
bildirisinde enerji tüketimi ve karbon-
dioksit emisyonlarının azaltılması için 
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bina kılıfı üzerinde mimari senaryoların 
uygulanması gerektiğini söyledi.

Mikro İklim, Bina Etkileşimleri ve 
Esneklik konulu, sempozyumun 
6.Teknik Oturumunda “Mikro iklim 
simülasyonları” üzerine ilk sunumu 
yapan Gülçin Orakçı, dünyada bina-
ların karbon emisyonu üretimindeki  
konumuna dikkat çekerek kullanılacak 
simülasyon programları sayesinde 
enerji etkin senaryolar üretilmesinin 
kolaylaşacağını söyledi. “Sıcak ve 
nemli iklimde esnek enerji sistemleri 
tasarımı” bildirisini sunan Alexander 
Zhivov, ilk olarak bu iklimlerde yaşa-
nan konfor sorunları, yoğuşma, nem, 
küf gibi sorunlara değindikten sonra 
mimari ve mekanik problemleri anlattı 
ve çözüm önerilerini paylaştı. 

“Isı eşanjörü seçimi ve kontrol yön-
teminin klima santralinin yıllık enerji 
tüketimi üzerindeki etkisi” başlıklı 
sunumu yapan Mete Özşen, pompa 
enerji tüketiminin fan enerji tüketimi 

kadar önemli olduğunu, tasarım aşa-
masında seçim kriterleri ve işletme 
maliyetlerinin birlikte değerlendiril-
mesi gerektiğini söyledi. “COVID-19 
önlemleri çerçevesinde doğal hava-
landırma imkânının araştırılması” 
üzerine konuşan Murat Sayın doğal 
havalandırma verimliliğinin; rüzgâr 
hızı, rüzgâr basıncı ve yönü, iç-dış 
mekânların basınç farkı, pencere-
lerin konumu, yükseklik farklılıkları 
gibi parametrelerden etkilendiğini 
belirtti.  

Oturumun son konuşmacısı Ozan 
Serhat Yüce ise “Otomasyon yöne-
tim sistemi entegrasyonu ile büyük 
hastane mekanik sistemlerinde 
tüketilen enerjinin etkin kullanımı 
üzerine bir vaka çalışması” bildirisini 
sundu.

Yeni HVAC Sistem Tasarımı Yaklaşım-
ları temalı 7. Teknik Oturum Catalin 
Lungu’nun “Bina performans değer-
lendirmesi ve sertifikasyonu üze-
rindeki akıllı bina ve dijitalleşmenin 
etkisi” sunumu ile başladı. Binaların 
hayatımızın çok önemli bir parçası 
olduğuna dikkat çeken Lungu, yeşil 
bina, sıfır enerjili bina, pasif bina, 
akıllı bina ve yaklaşık sıfır enerjili 
bina gibi kavramlara değindikten 
sonra binalarda dijital dönüşüm ve 
bunun etkileri üzerine bilgiler pay-
laştı. Lungu, dönüşümün binalara 
konfor, güvenlik, enerji tüketimi gibi 
alanlarda değer katacağını, nesnele-
rin interneti ile akıllı binaların insan 
merkezli iç mekân şartları oluştu-
racağını ve akıllı binalar sayesinde 

akıllı şehirlere gidileceğini söyledi.

“ASHRAE Commissioning (BİD) 
standartlarında yenilikler” başlıklı 
sunumu yapan Walter Grondzik 
ASHRAE’de kurulan Commissioning 
komitesinin çalışmaları, mevcut 
standart ve yönetmelikler hakkında 
bilgi verdikten sonra yeni standart 
ve rehberleri anlattı. Oturumun baş-
kanlığını yürüten Dr. Murat Çakan 
ise “Rüzgâr kaynaklı bir doğal hava-
landırma bacasının sayısal analizi” 
konulunu sunumuna iç mekân hava 
kalitesinin sağlık üzerindeki etkisin-
den bahsederek başladıktan sonra 
buna ek olarak pişirme sırasında 
ortaya çıkan gazların da sorun yarat-
tığını belirtti. Karbondioksit sebepli 
kazara zehirlenmelere ilişkin bilgiler 
aktaran Çakan, bina içerisindeki baca 
ve boruların emiş performansıyla 
ilgili veriler ve araştırma sonuçlarını 
paylaştı. 

7. Oturumun son konuşmacısı Prof. 
Dr. Ahmet Arısoy “Soğutulmuş su 
kullanılarak evaporatif soğutma” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Avrupa’da 2021 yılında soğutma 
günlerinin geçmişe oranla arttığına 
ve binaları soğutmak için HVAC sis-
temlerinin geliştirilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Arısoy, buharlı soğutma 
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alınır. İtfaiye ekiplerinin işi kolaylaşır 
ve binada yaşayan kişiler zarar gör-
meden binayı terk edebilirler” dedi.

“Akıllı Kontrol Vanalarının Mekanik 
Tesisat Dizaynı, Uygulaması ve 
Kontrol Üzerindeki Etkileri” hakkında 
bir sunum yapan Orhan Taşdemir, 
enerji tasarruflu, dijital teknolojilere 
entegre olabilen ve insan hatasını 
minimize eden kombine balans 
vanalarının gelişimi üzerine bilgiler 
aktardıktan sonra Ayşe Uğurcan 
Atmaca “İtici nozul çıkış basıncının 
belirlenmesine yönelik yöntemlerin 
ejektör genleşmeli soğutma çevrimi-
nin performans analizleri üzerindeki 
etkileri” ve “Sabit alan karıştırma 
teorisi altında ejektör bileşen verim-
liliklerinin değerlendirilmesi” konulu 
iki ayrı sunum yaptı.

Ahmet Murat Tunç’un “Veri merkezi 
AHU Test Laboratuvarlarında atık ısı 
kullanımı yoluyla enerji tasarrufu” 

nebilir enerji kullanımı: Sahil kentleri 
için fütüristik bir senaryo” başlıklı bir 
sunum yaptı.

Son sunumu gerçekleştiren Leonidas 
Zouloumis “Güneş enerjisi destekli bir ısı 
pompası sisteminin çok kriterli tasarım 
ve işletim optimizasyonu”nu anlattı.

Sempozyumun 9. ve son Teknik 
Oturumu Temel Yaklaşımlar tema-
sında düzenlendi. Prof. Dr. Hasan 
Heperkan “İklim nötr şehirler için 
sürdürülebilir soğutma ve yeni 
teknolojiler” konulu sunumunda 
enerji, iklim değişikliği, akıllı şehirler 
ve nesnelerin interneti uygulamaları 
gibi başlıklara değinerek sürdürü-
lebilir soğutma ve optimal yalıtım 
projelerini anlattı. 

“REHVA Guide Book-24 Binalarda 
yangın güvenliği - Duman Kontrol 
Kılavuzu” başlıklı bir bildiri sunan 
Duhan Portakal; duman kontrolü, 
yangın aşamaları, basınç farkı, 
duman yönetim sistemleri, havalan-
dırma sistemleri, damper çeşitleri, 
duman kontrol fanları gibi konularda 
bilgi verdi. Portakal, tüm kontrol ve 
sistemlerin uygulanması halinde; 
“Belirli bir süre için binanın yük 
kapasitesi korunmuş olur, yangının 
yayılması ve duman kontrol altına 

teknolojisinin kuru ve sıcak iklimler 
için bir çözüm olduğunu söyledi ve 
Ankara’da bir bina örneği üzerinden 
veriler sundu. 

Sempozyumun 4. Günü

Uluslararası Yapıda Tesisat Tekno-
lojisi Sempozyumu’nda son gün, 
Yenilenebilir Enerji Kullanımı temalı 
8. Teknik Oturumda TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Meriç Sapçı’nın 
“Yapılı çevre geleceğimiz için neden 
daha önemli hale geliyor?” konulu 
sunumuyla başladı. Yapılı çevrenin 
tanımı ve bina performans ölçütle-
rinin 1970'lerden günümüze zaman 
içerisindeki değişimiyle ilgili detaylı 
bilgiler veren Meriç Sapçı, yapılı çev-
renin mevcut sorunlarına ve özellikle 
COVID-19 salgını sonrası önemli 
hale gelen iç mekân hava kalitesine 
değindi. Sapçı; “Yaklaşık sıfır enerjili 
binalar için, tüketilecek toplam 
yükü karşılayacak kadar yenilene-
bilir enerji üretilmeli. Mevcut bina 
stoku hızla güçlendirilmeli ve enerji 
verimli hale getirilmeli. Yeni binalar 
için Belgeleme, İletişim, Doğrulama 
(BİD) süreci işletilmeli bu sayede 
binaların amaçlandığı gibi çalışması 
sağlanmalı. Performans açığı tüm 
yaşam döngüsü boyunca izlenmeli, 
ölçülmeli ve gerekirse giderilmeli-
dir. Tüm binalar gelecekteki doğa 
olaylarına ve salgınlara hazır hale 
getirilmeli ve esnek HVAC sistemleri 
kullanılmalıdır” dedi. 

Oturumun ikinci konuşmacısı Livio 
Mazarella, “Kentsel düzeyde yenile-
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bildirerek tüm katılımcılara teşekkür 
etti. Sempozyum Organizasyon Komi-
tesi Başkanı olarak konuşmaktan onur 
duyduğunu söyleyen Tuba Bingöl 
Altok, bu sempozyumun bir son değil, 
bir sonraki sempozyumun başlangıcı 
olduğunu belirterek 4 günlük sem-
pozyumda yer alan konuşmacılara 
ve hazırlık sürecinde emek harcayan 
herkese teşekkürlerini sundu. 

Kapanış oturumunda son olarak 
konuşan TTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Meriç Sapçı; “Çok kapsamlı bir 
çevrimiçi sempozyum gerçekleştirdik. 
Saygıdeğer konuşmacılarımızın kat-
kılarından umarım izleyiciler de yeni 
bilgiler edinebilmişlerdir. Sempozyu-
mun düzenlenmesinde emeği geçen 
tüm sempozyum paydaşlarına, orga-
nizasyon komitesine, uluslararası bilim 
komitesine; Sempozyum sponsorları 
Alarko Carrier, İSİB, FORM, Gelişim 
Teknik, Norm Teknik ve Viessmann’a 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

ve Süleyman Kavas’ın “EC motorlu 
fancoil ünitelerinin kullanımı ve fizi-
bilite araştırması” üzerine yaptıkları 
sunumların ardından Sempozyumun 
teknik oturumları tamamlandı.

Kapanış oturumunda bir değer-
lendirme yapan Sempozyum Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy, ikinci kez sanal olarak gerçek-
leştirilen Sempozyumda dört gün 
boyunca konuşulan konuları kısaca 
özetledikten sonra, HVAC sektörüne 
gelecek için tavsiyelerde bulundu ve 
çalışmalara başlanması gerektiğini 
ifade etti. Arısoy, kayıt altına alınan 
bildirilerin tamamının paylaşılacağını 



Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Birinci Ölüm Yıldönümünde Anıldı

 Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da yaşamını 
yitiren, Türkiye Yangın Mühendisliği 
alanının duayeni Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç, görev yaptığı İTÜ Makina Fakültesi 
Gümüşsuyu Kampüsünde düzenlenen 
törende öğrencileri, yakın dostları ve 
sevenleriyle anıldı. Kurucusu ve Onursal 
Başkanı olduğu TÜYAK tarafından 
organize edilen anma töreninde; saygı 
duruşu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı 
Öğretim Üyelerinin dinletisinin ardından 
İTÜ Makina Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Haluk Erol ve TÜYAK Vakfı ve 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Kaboğlu birer konuşma yaptılar. 

TTMD adına kürsüye gelen 12. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilin-
giroğlu, yüksek lisans öğrencisiyken 
güneş enerjisi sistemleri dersini aldığı 
hocası Abdurrahman Kılıç’ın TTMD 
bünyesinde yürüttüğü çalışmalara 
değinerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Hocam ile olan dostluğum 1985 yılına 
dayanıyor. O dönemde İstanbul Teknik 
Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrenci-
siydim ve kendisinden Güneş Enerjisi 
Sistemleri dersini almıştım. Daha sonra 
Yüksek Lisans Tezimi Prof. Dr. Aksel 
Öztürk’ten hazırlamıştım. Aksel Hoca 
aynı zamanda Abdurrahman Hocamın 
da Termodinamik Hocası olmuştu. Bu 
vesileyle kürsüde sohbet toplantılarımız 
başlamıştı. Bu toplantılara o dönem 
Makine Fakültesi Dekanı olan Yaşar 
Özemir, Abdurrahman hocam, İhsan 
Gülferi bazen de can dostum Kazım 
Beceren ve Babam (Kevork Çilingi-
roğlu) da katılırdı. Bu 36 yıllık geçmişe 
dayalı dostluğumuzda çok anılarımız 
birikmiştir. Yanılmıyorsam 1986 yılında 
Yüksek Lisans tezimi hazırlarken, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Üniversiteden, İstanbul’un yangın-
dan korunması ile ilgili bir araştırma 
yapmasını istemesi, Hocamın yangın 
ile yolculuğunun başlamasına neden 
olmuştu. Mimarlık Fakültesi ile birlikte 
İstanbul’un risk haritası oluşturuldu. Risk 
haritalarına göre İtfaiye ulaşım hesapları 
yapılarak gerekli istasyonlar haritalarda 
belirtildi. Hocamla birlikte Türkiye’nin 

yangınla mücadele şekli bilimsel bir 
boyut kazandı. 2007 yılında yangından 
korunma yönetmeliğini, sonra çalışma-
ların daha örgütsel ilerleyebilmesi için 
Türkiye Yangından Korunma Derneği ile 
eğitim vakfını kurdu. Bunların dışında da 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nde 
2003 – 2012 yılları arası 5 dönem Yöne-
tim kurulu üyeliği ve Başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. Bu yıllar arasında 
6. ve 10. Dönemler olmak üzere iki 
dönemde birlikte görev aldık. Yollarımız 
TTMD’de bir kez daha kesişti. TTMD 
Yönetim Kurulunda görev aldığı dönem-
lerde aynı zamanda TTMD Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 
yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini 
üstlenmiştir. Sempozyum yürütme 
kurullarında da birlikte çalıştık. Sempoz-
yum yürütme kurulu da benim için ayrı 
bir deneyimdi. 12. Dönem Başkanlığım 
sırasında da bu deneyimlerden çok 
faydalandım. TTMD’yi ve onun ayrılmaz 
parçası olan sempozyumu kurumsal 
hale getirmek için 6 tane yönerge hazır-
lamıştı. Sırasıyla;

1.- TTMD TEMSİLCİLİKLER İÇ TÜZÜĞÜ,

2.- TTMD FİRMALARLA ORTAK TOPLAN-
TILAR İÇ TÜZÜĞÜ,

3.- TTMD PERSONEL İÇ TÜZÜĞÜ,

4.- TTMD YAYIN KURULU İÇ TÜZÜĞÜ,

5.- TTMD KİTAP BASIMI İÇ TÜZÜĞÜ,

6.- TTMD SEMPOZYUM İÇ TÜZÜĞÜ,

Sevgili hocamla sadece TTMD’de değil 
ayrıca iş hayatımda da birçok projede 
karşılaştım. Projelerde danışmanlık 

tarafında olduğu için hep öğretendi. 
Öğretileri sadece bilimsel ve teknik 
yönde değildi, entelektüel donanımı 
çok yüksek olduğu için sanat, edebiyat 
ve müzik alanındaki sohbetleri de çok 
öğretici ve doyurucuydu. Kısacası mes-
leğe dayalı tek boyutlu gelişimin yeterli 
olmayacağına, bilim, felsefe ve sanatla 
yoğrulmamış bir yaşamın zenginleşe-
meyeceğine inanan derinliği olan renkli 
bir kişilikti.

Abdurrahman Hoca önce öğretmenim, 
sonra ağabeyim, arkadaşım ve çok iyi bir 
dostum oldu.

Bana hep “Sarven söndürülemeyen yan-
gın hangisidir?” diye sorardı. Bu sorunun 
cevabını ne yazık ki çok acı bir şekilde 
bizlere öğretti. Kalbimizde öyle bir yan-
gın çıkardı ki söndürmek mümkün değil. 

Yaptığınız hizmetlerden dolayı bu sektör 
sizi hiçbir zaman unutmayacaktır.”

Abdurrahman Hoca’nın eşi Sevil Kılıç 
tarafından hazırlanan duygusal vide-
onun gösteriminden sonra çalışma 
arkadaşları adına Dr. Gökhan Balık bir 
konuşma yaptı. Anma töreninin son 
bölümünde Dr. Kazım Beceren mode-
ratörlüğünde Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç ile ilgili anekdot veya duygularını 
paylaşmak isteyenlere söz verildi. 
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TTMD’den TÜSİAD’a Ziyaret

TTMD 2022-2023 Dönemi İlk Semineri Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı 

ve Başkan Yardımcısı Tamer Şenyuva 

9 Ağustos 2022 tarihinde Türk Sana-

yicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı ve derneğimiz üyesi 

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin düzenlediği “Rüknettin 
Küçükçalı’yı Anma & Mekanik Tesisat 
Kitaplarının Öyküsü/ Meyve Kurutma 
Prosesi & Isı Geri Kazanım Usulleri - 
Prosesin Kontrolü” konulu eğitim 
semineri 17 Eylül 2022 tarihinde 
Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 
(BAOB) gerçekleştirildi.  Oturum 
başkanlığını Turhan Karakaya’nın 
yürüttüğü seminere Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy ve Nurettin Küçükçalı konuş-
macı olarak katıldı.

İki ayrı bölümden oluşan seminerin 
ilk oturumunda Prof. Dr. Ahmet Arı-
soy, Abdurrahman Kılıç ve Rüknettin 
Küçükçalı ile olan arkadaşlıkları ve 
birlikte yaptıkları hakkında dinleyici-
lere bilgiler verdi.

Abdurrahman Kılıç’ın güneş enerjisi 
ile başlayıp, sonra yangın konusuna 
girdiğini, İTÜ tarafından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan 
büyük yangın projesinde koordi-
natör olduğuna değinen Arısoy, 
sonrasında bir nevi bu projenin 
uygulanması için İstanbul İtfaiye 
Müdürü olarak görevlendirildiğini ve 
burada modern bir İstanbul itfaiyesi 
kurduğunu, bu çalışmalarını Türkiye 
düzeyinde devam ettirdiğini modern 
bir yönetmelik hazırladığını ve bunu 
uygulattığını anlattı. 

Rüknettin Küçükçalı’nın ise sektörü 
birleştirmesi, TTMD’nin kuruluşunda 
yer alması, seminerlerin ve sempoz-
yumların temelini atması, getirdiği 
yenilikler ve çok sayıdaki yayınları 

Sayın Orhan Turan’a nezaket ziyareti 

gerçekleştirdi. TTMD 15.Dönem Yöne-

tim Kurulu adına yapılan görüşmede, 

derneklerimizin çalışmaları hakkında 

karşılıklı bilgilendirme yapılarak fikir 

alışverişinde bulunuldu. 

ve nihayet kitapları ile anıldığını 
belirten Arısoy; özellikle tesisatın 
hemen her dalındaki uygulamaya 
ve tasarıma yönelik kitaplarının bu 
sektöre çok büyük katkısı olduğunu 
söyleyerek, bilginin paylaşılmasıyla 
sektörün büyüdüğünün altını çizdi. 
Arısoy: “Sonunda kitaplar bir ekibin 
ortak orijinal katkı koyduğu referans 
el kitaplar haline geldi” dedi. 

Konuşmasının ikinci bölümünde 
Ahmet Arısoy kurutmanın temel-
lerine değinerek; yüzey üzerindeki 
kaba nemin buharlaşma mekaniz-
masını, etki eden parametreleri 
bunu veren denklemler yardımıyla 

açıkladıktan sonra gözenekli yapı-
daki bir taneciğin kurumasını kömür 
örneği üzerinden anlattı ve bunun 
için kendi orijinal modelini ana hat-
larıyla açıkladı. 

Seminer in ik inci  bölümünde 
konuşan Nurettin Küçükçalı, meyve 
sebze kurutması uygulamaları ve 
kendi geliştirdikleri kurutma fırını 
hakkında gerçekleştirdiği sunumda; 
kurutma sistemleri, suni kurutma, 
buhar ile ısıtma, tünel tipi kurutma 
gibi başlıklarda bilgiler paylaştı. 
Dinleyicilerden gelen soruların 
yanıtlanmasıyla seminer sona erdi. 
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TTMD Cool Up Bölgesel Konferansı’na Katıldı

Genç TTMD Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

 Cool Up Programı ortaklarından 
UNDP Türkiye’nin organize ettiği 
“Sürdürülebilir Soğutmada Fırsatları 
Fark Etmek” temalı Cool Up Böl-
gesel Konferansı 28-29 Eylül 2022 
tarihlerinde İstanbul Polat Rönesans 
Hotel’de yapıldı. “Sürdürülebilir 
soğutmanın ekonomisi, sürdürüle-
bilir soğutmanın uygulanması ve 
sürdürülebilir soğutma için elverişli 
koşulların yaratılması” şeklinde 3 
tema üzerine düzenlenen konferans 
kapsamında gerçekleştirilen Türkiye 
oturumuna TTMD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nermin Köroğlu 
Isın katıldı.

Nermin Köroğlu Isın sunumunda 
mekanik tesisat tasarımcılarının 
projelerde sürdürülebilir enerji 
arayışlarını nasıl yönettiklerini ve 
yenilenebilir kaynakların kullanım 
kriterlerine değindi. Kendisinin etüt 
ve tasarımında yer aldığı mevcut bir 
hastane binasının enerji verimliliği 
iyileştirme projesinin temel tasarım 

 90 Kuşağı TTMD Üyelerinin bir 
araya gelerek 2021 yılında oluş-
turduğu Genç TTMD Komisyonu, 
geçen yıl yapılan çevrimiçi seminer 
ve buluşmaların ardından bu yıl da 
çalışmalarına devam ediyor. Salgının 
sona ermesiyle toplantılarına hız 
veren Genç TTMD Komitesi, 16 Hazi-
ran 2022 tarihinde TTMD 12. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven 
Çilingiroğlu ile bir araya gelirken 
etkinliğe Komisyon adına, Merve 
Sabay, Ece Fırat, Ali Menekşe, Onur 
Bayındır, Yalım Eker, Taha Karasu ve 
Ersan Karakaş katıldı.  

Genç TTMD’nin düzenlediği akşam 
yemeğinde, önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilmesi planlanan etkin-
lik ve projeler hakkında Sarven 
Çilingiroğlu’na bilgilendirmede 

prensiplerinden bahsetti. Yapılan 
verimlilik artışı sonucunda elektrik ve 
doğalgaz tüketim oranlarındaki düşüş 
ve toplam bina enerji verimliliği artan 
nicel verilerle ortaya koydu. 

Dört Cool Up ortak ülkesi Mısır, 
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den üst 
düzey yetkililerin yanı sıra endüst-
ride önde gelen isimlerin soğutma 

yapılarak kendisinin kıymetli tecrübe 
ve görüşlerinden faydalanıldı.

23 Mart 2022 tarihinde TTMD 14. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar ile çevrimiçi 
bir buluşma gerçekleştiren Genç 
TTMD Üyeleri, 26. United Nations 
Climate Change Conference – Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı’na TTMD adına katılan 
Bayraktar’dan değerli bilgiler elde 
ettiler. Görüşmede enerji sektörün-
deki dönüşümler, fosil yakıtların 
yerini yenilenebilir enerji kaynak-
larının alması, Paris Anlaşması’nın 
Net Zero hedefleri için başlatılan 
aksiyonlar, sınırda karbon vergisinin 
sektörel bazdaki çalışmaları, üreti-
ciden tüketiciye olan serüvendeki 
tüm adımlar ve devletleri doğrudan 

ve soğutmadaki önemli eğilimler 
hakkında bilgi verdiği konferansta eş 
zamanlı oturumlar ile tamamlandı.

ilgilendiren konu ve zorunluluklar 
gündeme getirildi. Dünyada dönü-
şüm başlangıcına ve geleceğe yöne-
lik bakış açıları, kendine yetebilen 
örnek binalar, dizayn ve uygulamalar 
üzerine görüşler aktarıldı.

Çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürmeye devam eden Genç 
TTMD’nin etkinlik ve duyurularından 
haberdar olmak için TTMD’yi Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn ve 
Youtube gibi sosyal medya platform-
larından takip edebilirsiniz.
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TTMD’nin çevrimiçi eğitimlerinden haberdar olmak için: https://ttmd.org.tr/

83.Carrier HAP Eğitimi Yapıldı

IEA SHC 2022 Raporu Yayımlandı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata 
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı 
Kazancı ve Sistem Tasarım Programı 
kursu, 28 Eylül – 2 Ekim 2022 tarih-
leri arasında 83. kez düzenlendi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 
eğitime 11 kişi katılırken, eğitim Dr. 
Mustafa Kemal Sevindir tarafından 
verildi. Carrier HAP programı eğiti-
minde kursiyerlere 5 gün boyunca 
program hakkında veri yönetimi, 

 Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle 

Isıtma ve Soğutma Teknoloji İşbirliği 

Programı (IEA SHC) tarafından hazır-

lanan bu yılki rapor ve rapordan 

bazı bulgular https://www.iea-shc.

soğutma yükü tahmin prosedürleri, 
ASHRAE 62.1 standardı, program 
terminolojisi, proje detayları, iklim 
verileri, sistem bazlı tasarımın avan-
tajları, ısıl yükler ve sistem yükleri, 
proje detayları ve ekipman seçimi 
gibi konular detaylı şekilde anla-
tıldı. Örnek proje ile kişisel çözüm 
çalışmasının ardından sınav soruları 

TTMD II. Dönem Mentorluk Programı Ara Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

 17 Mart 2022 tarihinde 6 aylık bir 
süreç olarak başlayan ve ilk yarısı 
başarı ile tamamlanan TTMD II. 
Dönem Mentorluk Programı’nın Ara 
Değerlendirme Toplantısı 29 Haziran 
2022’de çevrimiçi gerçekleştirildi. 
Motivasyon konuşmacıları Sarven 
Çilingiroğlu, Hırant Kalataş ve Ali 
Aktaş, TTMD II. Dönem Menti ve 
Mentorleri, TTMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Genç TTMD üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Sarven Çilingi-
roğlu “Stratejik Yaklaşımla TTMD’ye 
ve Mesleğe Bakış” üzerine konuş-
tuktan sonra Hırant Kalataş “Sektö-
rümüzde STK’ların Gücü”, Ali Aktaş 
ise “Değişen Dünyada Dönüşen 
Yetkinlikler” konulu birer sunum ger-
çekleştirdi. Konuk konuşmacıların, 
rol model niteliğindeki profesyonel 
hayatları ve vizyon geliştirici payla-

şımları programa katılan mentilerin 
büyük beğenisini kazandı.

Sunumların ardından Figen Görücü 
TTMD II. Dönem Mentorluk Programı 
ara değerlendirme anket sonuçla-
rıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. 
Yüksek katılımın sağlandığı toplantı, 
tüm menti ve mentorlerin görüş ve 
geri bildirimlerinin alınmasıyla sona 
erdi. 

TTMD Mentorluk Programında;

- Tecrübeli üyelerin bilgi birikimlerini 
ve TTMD kurum kültürünü, gönül-
lülük esasına dayalı olarak, yeni 
nesil üyelere aktarmalarına destek 
olmaları hedeflenmektedir. Bununla 
birlikte program, menti ve mentorun 
karşılıklı olarak kişisel gelişiminin 
desteklemekte ve bu gelişime yön 
vermektedir.

- Mentiler için hem mesleki gelişim 
hem sektörü daha iyi anlama fırsatı 
sunulurken, kendini daha iyi tanıma, 
hedeflerini gözden geçirme veya 
hedef belirlemek için fırsat sunul-
maktadır.

- Mentorler için yeni kuşakları 
perspektifinden sektöre bakma ve 
güncellenme, tazelenme imkanı 
yaratılmaktadır. 

org/solar-heat-worldwide adresinde 

yayımlanmıştır. 

Raporun tamamına IEA SHC web say-

fasında ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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yanıtlandı. Eğitimin sonunda kur-
siyerlere dijital katılım sertifikaları 
gönderildi.



Teskon 2023 Yürütme Ve Düzenleme Kurulu Toplantıları Gerçekleştirildi

Teskon Hazırlıkları Kapsamında, Sektör Dernekleri İle Toplantıda Buluşuldu

 TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) adına İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde 26-29 Nisan 2023 
tarihlerinde MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek 
olan "Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Teskon Sodex Fuarı 
2023" öncesinde Yürütme ve Düzen-
leme Kurulu toplantıları devam 
ediyor.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Teskon Sodex Fuarı 2023 hazır-
lıkları kapsamında 25 Temmuz 2022 
tarihinde Yürütme ve Düzenleme 
Kurulu toplantıları çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. Kongre Yürütme 
Kurulu’nun 11. toplantısına sekiz 
kişi katılırken, toplantıda A. Metin 
Duruk’un Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı olarak görevlendirilmesine 
karar verildi. Düzenleme Kurulu 
ise 4. toplantısını gerçekleştirirken 

 TESKON hazırlıkları kapsamında, 
sektör dernekleri ile 1 Ağustos 2022 
tarihinde çevrim içi olarak yapılan 
toplantıda kongre kapsamında 
düzenlenmesi planlanan sempoz-
yum ve seminerler konusunda bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, 
aşağıda yer alan dernek, kurum ve 
isimler katıldı:

MMO Genel Merkezi, Doğal Gaz 
Cihazları Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (DOSİDER), Enerji Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ESSİAD), Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim 
Vakfı (ISKAV), İSİB, ISKID, İZODER 
Official, Soğutma Sanayi İş İnsanları 
Derneği (SOSİAD), Mühendis ve 
Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD), 
Türkiye Yangından Korunma ve 
Eğitim Vakfı (TUYAK), Yangından 
Korunma Derneği, TTMD, Çevre 

toplantıya 21 kişi katıldı. Toplantı 

sonucunda, Şubemiz Müdürü Necmi 

Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
(TGBC)

Taner Yonet, Meftun Tüfekçioğlu, 
Sarven Çilingiroğlu, Süleyman Kavas, 
Yunus Yener, Harun Erpolat, Züleyha 

Varlık kongre sekreteri olarak belir-

lendi.

Özcan, Timur Diz, Levent Alatlı, 

Kazım Beceren, Mehmet Şanal, Ayk 

Serdar Didonyan, Fuat Akuzman, 

Esma Sarıaslan, İlkin Boz, Evrim 

Aksoy, Necmi Varlık
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KOMİTELERİMİZDEN: EŞİTLİK

BENZERLER ARASINDA EŞİTLİK, 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “EŞİTLİK” 
kelimesi aşağıdaki şekilde açıklanmak-
tadır: 

İki veya daha çok şeyin eşit olması 
durumu, denklik, müsavilik, müsavat, 
muadelet.

Kanunlar yönünden insanlar arasında 
ayrım bulunmaması durumu.

Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa 
olsun, insanlar arasında toplumsal ve 
siyasi haklar yönünden ayrım bulunma-
ması durumu.

Eşitlik  kavramı; farklı alanlarda, farklı 
anlamlar ile karşımıza çıkmaktadır. 
Ahlaksal anlamda, insanın sadece insan 
olma sıfatı ile eşit haklara sahip olması; 
siyasal anlamda, yöneticilerin eşit oy 
ilkesine göre seçimi, eşitliği tanım-
lamaktadır. Hukuk alanındaki eşitlik 
ise; kanunlar önündeki eşitlik ile ifade 
edilmektedir. Anayasamızın 10. Mad-
desi, hukuk alanındaki eşitlik kavramını 
açıklar niteliktedir. “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 

Biz, TTMD Eşitlik Komitesi olarak, bu 
kavramı sektörümüz açısından ele aldık 
ve bu konuda çalışmaya başladık. Komi-
temizin çıkış noktası TTMD amaçları ve 
çalışma esaslarından yararlanarak, hiçbir 
ayrım gözetmeden eğitim, sağlık, fırsat, 
toplumsal cinsiyet gibi her türlü konuda 
adil ve eşit bir sektör için İstanbul Sözleş-
mesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ile United Nations (UN) Global Compact 
Üyeliğine katkı sağlayan faaliyetler 
gerçekleştirilmesidir.

Vizyonumuz: 

Farklılıklarda eşitliğe dayalı, adil, 
kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, güçlü ve 
sürdürülebilir bir sektör yaratmak.

Misyonumuz: 

TTMD amaçları ve çalışma esaslarından 
yararlanarak sektörde, başta toplumsal 
cinsiyet olmak üzere, her alanda eşitlik 
sağlamaya yönelik ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçlarına (SDG5-SDG10) katkı 
sağlayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Öncelikli hedeflerimizden bazıları:

Kadının tüm alanlarında etkin rol aldığı 
bir Mekanik Tesisat sektörü yaratmak,

Mekanik Tesisat sektöründe kadınların 
girişimciliğini teşvik ederek geliştirmek 
ve konumunu güçlendirmek,

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum 
için Mekanik Tesisat sektöründe yer alan 
kadınların ekonomik, politik ve sosyal 
olarak tabandan güçlendirilmesi için 
çalışmak,

Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı, 
eşit ve özgür bir sektör yaratılması için 
öncülük etmek,

Mekanik Tesisat sektöründe yer alan 
kadınların yaşam kalitesini yükseltmek, 
kadınların ve kız çocuklarının bilgiye 
erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde çalışmak,

Mekanik Tesisat sektöründe, kadın ve kız 
çocuklarının her tür eğitime eşit ulaşımı, 
eşit ve adil çalışma ortamına kavuşması, 
kadınlara yönelik her tür şiddetin 
engellenmesi için kamuoyu oluşturmak, 
savunuculuk yapmak,

İklim değişikliği ile mücadelede, hükü-
metlerin ve hükümetimizin “cinsiyete 
duyarlı iklim eylemleri” planlamaları için 
kamuoyu yaratılmasına öncülük etmek.

Amacımıza ulaşmak için bazı prensipler 
belirledik. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

PRENSİP 1: Toplumsal cinsiyet eşitliği için 
üst düzey kurumsal liderlik sağlanması.

“Ölüm bile insanlara eşit davranmıyor, 
O halde yaşamak en büyük direniştir.”



TEMMUZ-EYLÜL 2022      TTMD DERGİSİ 25

PRENSİP 2: Tüm kadın ve erkeklere iş 
yaşamında adil davranılması, insan hak-
larına ve ayrım yapmama ilkesine saygi 
gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi.

PRENSİP 3: Tüm kadın ve erkek çalı-
şanların sağlık, güvenlik ve refahının 
sağlanması.

PRENSİP 4: Kadınların eğitim, kurs ve 
profesyonel gelişim olanaklarının des-
teklenmesi.

PRENSİP5: Kadınların güçlenmesi için 
girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve 
pazarlama yöntemlerinin uygulanması.

PRENSİP 6: Toplumsal girişimler ve savu-
nuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik 
edilmesi.

PRENSİP 7: Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ilişkin elde edilen başarıların değerlendi-
rilmesi ve sektöre açık raporlanması.

PRENSİP 8: Uluslararası çalışmalara katkı 
sağlayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Hedeflerimize ulaşmak, prensiplerimizin 
gereklerini yerine getirmek amacıyla 
çalışmalarımıza başlamış bulunmak-
tayız. Konumuzla ilgili sektörün istek 
ve ihtiyaçlarına ışık tutmak amaçlı bir 
anket hazırlığımız sürmektedir. Çok kısa 

sürede tüm üyelerimizle paylaşılacaktır. 
Her Çarşamba sosyal medya hesapları-
mızda, farkında olmadan kullandığımız 
cinsiyetçi söylemlere dikkat çekmek 
için, postlar paylaşmaktayız. Kimi zaman 
kelimenin yakın veya eş anlamlısını, 
kimi zaman da kelimeyi veya terimi hiç 
kullanmamayı önermekteyiz. Ayrıca 
Dünya’da ve Türkiye’de kabul edilmiş 
eşitlik, adalet temalı özel günlerde 
günün önemini belirten paylaşımlar 
da yapacağız. Türk Medeni Kanunu 
kabulü, Sosyal Adalet Günü, Dünya 
Çocuk Hakları Günü gibi. Bunlara ilave 
olarak hem kendimizi hem sektörümüzü 
eğitmek üzere çeşitli seminerler de plan-
lamaktayız. Çalışmalarımız olgunlaştıkça 
tüm sektörümüzle paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

Biz daha uygar bir toplum için 
elimizi taşın altına koyuyoruz. Tüm 
üyelerimizden de destek bekliyoruz. 
Çalışmalarımızı anlattığımız bu yazıyı 
Cemal Süreya’nın, 1984 yılında, Kadınca 
Dergisi’nin anketine verdiği yanıtlarla 
noktalamak istiyoruz.

Saygılarımızla
TTMD Eşitlik Komitesi

FARKLILAR ARASINDA ADALET
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TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

Bunları biliyor muydunuz?

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, değer yaratırken Üyelerine 
özel ayrıcalıklar da sunmaktadır.

1- Üyelere Özel Avantajlar
• TTMD Yayınları: TTMD Üyeleri, TTMD’nin bünyesinde bulunan özgün yayınlara indirimli sahip olabilmektedir.

• Ücretli Eğitimler: Türkiye’de sadece TTMD’nin eğitimini verdiği Alarko Carrier HAP Eğitimi TTMD Üyelerine indirimli olarak 

verilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere TTMD Temsilciliklerinde 70’in üzerinde düzenlenen kurslarda 500’ün üzerinde mezun, 

hem program bilgisine, hem de programın ömür boyu kullanım lisansına sahip olmuştur.

• ISK SODEX Fuar Alanı: Türkiye’nin ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş 

enerjisi sistemleri alanlarında en büyük fuarı olan ISK SODEX iki yılda bir TTMD’nin eş organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu 

fuara katılmak isteyen TTMD Üyeleri, fuar alanındaki stantlarda indirime sahip olmaktadır. 

• TTMD Sempozyumu: İki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda TTMD Üyelerine özel 

kayıt şartları sağlanmaktadır. 

2- Teknik Bilgi Paylaşımı
• Seminerler: Bilgi paylaşımı ve eğitimi kendisine kuruluş amaçlarından biri olarak belirleyen TTMD, 15 ayrı Temsilciliğinde 

düzenli olarak eğitim seminerleri vermektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu seminerler, TTMD üyelerini ve tüm sektör 

paydaşlarını bir araya getirme şansı yaratmaktadır. TTMD Üyeleri seminerlerden sürekli haberdar olurlar. 

• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" düzenle-

yerek alanında uzman çok sayıda bilim insanını ve sektör paydaşını bir araya getirmektedir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin, 

uluslararası akademik hakem heyetinden geçmesiyle en sağlıklı ve kaliteli bilgilerin sektöre ulaşması sağlanır. 

• Çalıştay: Yılda bir farklı tema ile düzenlenen çalıştaylarla, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri sorgulanmakta; sektöre, 

politika yapıcılara ve karar vericilere katkı sağlayıcı somut çıktılar üretilmektedir. Elde edilen sonuçlar her yıl üyelerle ve sektörle 

paylaşılmakta, bu sayede farkındalık ve sürdürülebilir bilgi üretimi sağlanmaktadır. 

• TTMD Yayınları: TTMD kuruluşundan günümüze çok sayıda basılı kitap ve dergi yayımlamıştır. Alanında uzman isimlerin 

yazdığı özgün ve çeviri kitapların yanı sıra TTMD, dergisi ile sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle TTMD 

Dergisi, e-dergi formatında çağın gereklerini karşılayacak şekilde yayımlanmaya devam etmekte; eğitici makaleler ve dergi 

ekleriyle bilgi paylaşmaktadır. Uluslararası işbirliği sürdürülen ASHRAE ve REHVA Yayınlarının tercümeleri TTMD tarafından tesisat 

sektörüne kazandırılmıştır. TTMD üyeleri tüm bu yayınlara öncelikli ve indirimli sahip olmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 

TTMD ofislerinin yanı sıra bu yayınlara web sitesi üzerinden de erişilebilmektedir. 

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 ve Commissioning Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha etkin görevler üstlenebilir. 

Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır. 
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TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

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, yal-
nızca 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 ulaşabilirsi-
niz. TTMD geçmiş dönem tüm dergileri pdf olarak web sitesinden ücretsiz yayımlamaktadır. http://ttmd.org.tr/

• TTMD Youtube Kanalı: 50’den fazla video ve 75 saatten fazla içeriğin yer aldığı Kanalımızda; 2014-2016-2018 yıllarına ait 
TTMD Sempozyum görüntüleri, 2017-2018-2019 Çalıştayları, TTMD Eğitim seminerleri, toplantılar ve 25.Yıl Galası gibi çok sayıda 
video izlenebilmektedir. TTMD, YouTube Kanalı ile geçmiş ve gelecek görsel arşivini sektörün yararına sunmaya devam etmekte 
ve sürekli yeni içerikler ekleyerek güncellemektedir. 

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

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

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

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



 

 

Bina Performans Simülasyonu 
üzerine bir Söyleşi

Röportaj IBPSA TR adına Baran Tanrıverdi tarafından Profesör Doktor Joe Clarke ile 
gerçekleştirilen röportajın ilk bölümüdür, gerçekleştirilen röportajın ikinci bölümü 
gelecek sayıda yayınlanacaktır.

Profesör Clarke bina performans simülasyonu alanında uzun yıllardır çalışan ve bu 
alanda yazılımlar geliştirerek, kullanılması için ön ayak olan dünya çapında önemli 
isimlerden biridir.  
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Bina Performans Simülasyonu (BPS) nedir veya ne 
değildir? BPS'nin nihai hedefi nedir?

İlk olarak soruda yer alan bina kelimesinin önemine 
dikkat çekmek istiyorum. Bina performans simülasyonu 
geçmişte sadece binaları konu ederek başladı ancak 
bu kavram şimdi bundan çok daha fazlasını kapsıyor. 
Bu kavramla bugünlerde şehir, topluluklar, kampüsler 
ve bağlantılı sistemlerden bahsettiğimiz için bina 
simülasyonu terimini kullanmama eğilimindeyim. Bu 
bağlamda bir binadan sanki mimari bir yapıdan bah-
sediyormuş gibi bahsetmek pek de yararlı değildir. Bir 
mimari-mühendislik topluluğu ölçeğinden hatta belki 
de yenilenebilir enerjilerin ve karmaşık kontrol sistem-
lerinin analiz edildiği bir kentsel ölçekten bahsediyoruz. 
Eğer bina sistemleri performans simülasyonu terimini 
kullanırsam, bununla bina ve binaların etrafındaki 
enerji sistemlerini tanımlamış oluruz.

Birinci ve en önemli nokta, bu konseptin bazı üniver-
sitelerde mimari ve mühendislik derslerinde tanım-
landığının aksine ancak çoklu disiplinlerin bir araya 
gelerek oluşturabileceği büyük bir yapı olduğunun 
anlaşılmasıdır. 

İkincisi ise BPS tanımının ne olduğu ve ne olmadığıdır. 
Geçmişte, şimdilerde bina performans simülasyonu 
dediğimiz, binaya ait ısı kayıp-kazançları gibi yükleri 
hesaplamak ve chiller gibi bazı mekanik sistemlerin 
boyutunu hesaplamakla ilgiliydi. Her zaman sadece bir 
degişkeni hesaplamak üzerineydi. Burada bir parantez 
açmam gerekiyor: Simülasyon hesaplama değildir. 
Aslında bir hesaplama yapmaya çalışmıyoruz.  Model-
lediğimiz eserin özünü temsil etmeye çalışıyoruz. Bu 
bir grup bina olabilir, bir kojenerasyon ünitesi olabilir 
veya entegre yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir 
çalışma olabilir.  Hatta, akıllı binalarda yer alan kontrol 
sistemleri ve belki de akıllı şebekenin bir parçası ola-
bilir. Her türlü farklı hedefler için kullanılabilir. Ama 
yapmaya çalıştığımız, o sistemin özünü taklit etmek 
ve bunu eşdeğer olarak yapabilmektir.

Gerçek dünyanın sanal ikizini oluşturmaya çalışıyoruz. 
Simülasyonda hiçbir şey hesaplamaya çalışmıyoruz, o 
gerçekliği taklit etmeye çalışıyoruz. Ancak o zaman bir 
yapının veya sistemin nasıl performans gösterdiğini 
gözlemleyebiliriz. Bu sayede sistemin dayanıklılığını 
test edebiliriz. Binaların, daha fazla veya az hava sağ-
ladığımızda, insan yoğunluğunu artırıp azalttığımızda 
vereceği tepkiyi, degişken durumlara cevap verip 
verememe durumunu test etme gücüne ulaşırız. Bir 
soğutucu grubu bozulursa ne olur? Bina hangi farklı 
senaryolara ne kadar dayanıklı? Bir hesaplama yapmaya 
çalışmadığımızı anladığımızda, tüm bunlar simülas-

ÖZGEÇMİŞ

Profesör Clarke’ın ana odak noktası; enerji 
talebini azaltmaya yardımcı olabilecek, 
yenilenebilir enerji teknolojinlerinin kulla-
nımını hızlandırabilecek bununla birlikte 
insan yaşamını iyileştirebilecek  enerji 
sistem simülasyonlarıdır. Çalışmalarının 
önemli bölümünü enerji sistemleri simülas-
yonu için, yazılım araçlarının geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve bu araçların tasarım, 
araştırma, öğretim ve politika oluşturma 
bağlamlarında uygulanmasına destek 
verilmesini içerir. Dünya çapında uygulanan 
ESP-r bina simülasyon programının öncüsü 
ve bu tür teknolojileri dünya çapında tanı-
tan Uluslararası Bina Performans Simülas-
yonu Birliğinin (IBPSA) kurucu üyesi ve eski 
başkanıdır. Halen University of Strathclyde 
Glasgow’da Fahri Profesör olarak çalışmala-
rına devam etmektedir.

Profesör Clarke



yonda yapılabilir hale gelir. 

BPS’yi bir hesaplama aracı olarak görenler ve kullan-
mış olanlar bu konsepti kabul etmeyebilir. Onlar için 
BPS; kazan boyutlandırmasında, yazın aşırı ısınma 
analizlerinde, ısı kayıp-kazançlarının hesaplanmasında 
kullanılan bir araç olmuştur. Unutmamalıyız ki bunlar 
basitleştirilmiş yöntemler ve kısmi bakış açılarıdır. Tabi 
ki bunların yapılmasında hiçbir sorun yoktur. Ancak 
bunlar birer simülasyon değildir. Dünyanın herhangi 
bir yerindeki bir IBPSA toplantısına giderseniz, bunun 
büyük bir kafa karışıklığı olduğunu görürsünüz çünkü 
oradaki birçok insan sadece üzerinde çalıştıkları küçük 
basitleştirilmiş modellerden veya tüm genel problemin 
çok az kısmına dair görüşlerinden bahseder. Bu sebeple, 
insanların bu yönelimi anlamaları için IBPSA'ya büyük 
bir görev düştüğünü ve bütüncül simülasyon yaklaşı-
mını temsil etmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Tekrar etmek gerekirse ana nokta, simülasyonun bir 
hesaplama olmamasıdır. Simülasyon, gerçeklik öykün-
mesi yoluyla dayanıklılığın test edilmesidir. Amaç ise 
binaların ve ulaşımın enerji sektörü elektrifikasyonu ile 
dekarbonizasyonunun sağlanmasıdır. Daha akıllı arz-
talep eşleştirmesi için sistemlerin devreye alınmasını, 
binalarımız bunun bir parçası olduğu için, binanın daha 
duyarlı olmasını istiyoruz. Belki de entegre yenilenebilir 
kaynaklara sahip olmasını istiyoruz. Kapsam genişliyor, 
bu nedenle simülasyon hedefi de büyüyüp derinleşiyor. 
Bu nedenle, daha geniş kapsamda çalışmasını sağlamak 
için bina performans simülasyonunun tek bina ve çoklu 
bina ölçeğinde işlevselliğini artırmalıyız. Bina ve enerji 
sistemleri performans simülasyonu için bütünsel bir 
bakış açısına sahip olmalıyız. 

Dolayısıyla, daha bütünsel olmalıyız ki bu, iç hava 
kalitesi, sistemlerin kontrol edilebilirliği ve arz-talep 
uyumu gibi performansla ilgili pek çok konuyla ilgili 
kriterlerimiz olması gerektiği anlamına geliyor. BPS’nin 
kapsamını sadece karbondan emisyonun azaltılması 
üzerinden değerlendirmek eksik kalıyor. Karbon emis-
yonunun hesaplanması BPS’nin birçok hedeflerinden 
biridir. Bu hedeflerden bazıları karbon emisyonunun 
hesaplanmasından çok daha önemlidir. Bu durum, 
küresel ısınmayı çözmek için dizel arabalara geçmeye 
karar verip, sürecin bu sebeple çıkan partikülleri solu-
yan insanların sağlığına zarar vermekle sonuçlanması 
gibidir. Bu sebeple teknolojiyi, karbonu azaltmaktansa 
hava kalitesini artırmak için kullanmayı tercih ederdim.

Bu noktada nihai hedef karbon emisyonun azaltımı 
değil mi? Karbon emisyonu azaltımını, iç mekân hava 
kalitesi ve termal konforu da birlikte değerlendirerek 
düşünemez miyiz?

Evet, biraz daha genişletecek olursak nihai hedef, 
dengede tutması gerektiğini bildiğimiz tüm maliyet 
ve performans özellikleri arasında bir bağlantı kurmak 
şeklindedir. Sizin amacınız, karbonu ve etrafındaki 
degişkenleri merkeze koymak olabilir. Benim amacım 
farklı bir degişkeni merkeze koymak olabilir. Kaynak 
kullanımı, yakıt, ilk yatırım ve işletme maliyeti olabilir. 
Bu karbon veya küresel etki yerine yerel çevresel bir etki 
olabilir.  Çünkü her zaman değişkenlikler vardır ve her 
çözüm her duruma uygun değildir. Simülasyonlar için 
bu agnostik özelliği korumamız önemlidir.  

Basitleştirilmiş yöntemleri gerçek simülasyon yapılarıyla 
karıştırmamak gerekir. Geçmişte hesaplamalarda, CIBSE 
kabul ve yanıt faktörü yanıt fonksiyonu yöntemlerini 
kullanıyorduk. Aralıklı hesaplama tekniği ya da Fangers, 
PMV ve PPD gibi termal konfor için kararlı durum 
konseptleri kullanılırdı. Bunların hepsi iyi yöntemlerdir. 
Ancak bu yöntemler simülasyonun bir parçası değiller-
dir. Yani artık simülasyon programlarınız var, PMV çıktısı 
veren simülasyon programları. Bu aslında gerçekle 
bağdaşmıyor çünkü gerçek dünyada PMV diye bir şey 
yoktur. Bu, mühendislerin karşılaştırma yapabilmeleri 
adına ortaya koyulmuş basitleştirilmiş bir yapıdır. 
Aynı durum havalandırma için de geçerlidir. Gerçek 
dünyada hava değişim katsayısı (ACH) diye bir kavram 
yoktur. Bir akışkanın anlık hareketi vardır. Özel bir şart 
altında, anlık olarak, havanın bir yönden, belirli hız ve 
koşulda sızıntı dağılımı gibi bir davranışını görmek ve 
onu yakalamak istiyorsanız hava değişim sayısı 3 olabilir, 
ancak bir sonraki saniyede bu değer sabit kalmaz.  Bir 
ısı pompasının enerji performans katsayısını (COP) bir 
katalogda 4 olarak görüyoruz. Ancak tıpkı bir arabanın 
her km başına 40 l yakıt tüketimi olmadığı gibi, bunlar 
da sadece yapay tanımlamalardır.  COP de anlık olarak 
farklılık gösterir. Gerçekte simülasyon bunların hiçbirini 
yapmaz. Bir simülasyon programına hava değişim 
katsayısı veya COP koyamamanız gerekir. Simülasyon 
size COP'nin ne olduğunu söyleyecektir. Hava değişim 
oranları, her zaman adımında değişir ve ortalamasını 
almak istediğiniz herhangi bir zamanda değişebilir. Bu 
da size gerçek dünyada bir binanın nasıl işleyeceğini 
anlatır. Gerçeği tahmin etmek yerine onu taklit eder. 

Simülasyon araçlardaki basitleştirmeler, son kullanıcıya 
açık hale getirildiği sürece kabul edilebilir olur. Ancak 
genellikle bunlar yayınlanmayan program kodunda 
gizlidirler. Bunlar kullanım kılavuzları ve açıklamalarda 
genellikle yer almaz ve bu yüzden kullanıcı orada 
bulunan basitleştirmeleri ve neye yol açabileceklerini 
anlamaz halde olur. Bu bizim yazılımlar arasında gerçek 
anlamda karşılaştırma yapmamıza da engel oluyor 
çünkü hiçbir zaman simülasyon gerçekleştirilirken 
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yazılımda gömülü olan kabulleri görememiş oluyoruz. 
Gerçekte simülasyon bunları açığa çıkarma olasılığını 
sunar, yapılan varsayımları görebiliriz. 

Yani, simülasyon nihai hedeftir, bence gerçekliğin 
öykünmesidir. Simülasyon bir programı kullanırken 
beğenilen bir cevap alana kadar parametreleri değiştir-
mek olmamalıdır. Modellediğimiz sistemin tüm maliyet, 
performans özelliklerini ve operasyonel esnekliğini 
görmemizi sağlamalıdır. Bunun bir dereceye kadar doğ-
rulukla yapılması gerekir. Bilgisayarlar bunun nispeten 
hızlı bir şekilde yapılması sağlar. 

Bir sonraki bağlantılı bir soru: BIM ortamında bina 
performans simülasyonunun konumu nedir? BIM ve 
bina  performans simülasyonu arasında organik bir 
ilişki olması gerekir mi? Böyle bir yaklaşım tasarıma, 
mevcut duruma ve piyasa koşullarına nasıl uyarlana-
bilir?

Bu soruya tam bir cevap verilebilir mi bilmiyorum. Pek 
çok mühendislik ve mimarlık pratiğinde kalıplaşmış iş 
yapma yöntemleri var. Genellikle değişim istemiyor-
lar. Bunun sebebi; değişim bir maliyet ile geliyor. Bu 
nedenle, mesleğin tasarıma yönelik yeni bir hesaplama 
yaklaşımına ne kadar kolay uyum sağlayabileceğinden 
emin değilim. Ortada gerçekten ciddi engeller oldu-
ğunu düşünüyorum. Ancak profesyonel kurumlarda 
gelen talep artmaya başlarsa bu yeni bir yaklaşım 
ihtiyacını doğuracaktır.

BIM kavramı, daha ben çok gençken ortaya atıldı. O 
zamanlar BIM yerine ürün modellemesi tanımını kulla-
nıyorduk. Bu temelde nesneleri temsil eden veriler ile 
ilgiliydi. Bu veriler neyi temsil ediyor? Bu verilerdeki 
anlam neydi? Birisi bunun bir duvar olduğunu söyle-
diğinde, bunun köşeleri olduğunu ve köşelerin saat 
yönünde veya saat yönünün tersinde olduğunu bilir ve 
herkes modelin ne anlatmak istediğine ulaşırdı. Böylece 
modelimiz size bir veri dosyası olarak gönderildiğinde, 
modelin bir ürün modellemesi olduğunu kategorik ve 
açık bir şekilde anlardınız. Bu, bina bilgi modellemesi 
olan BIM ifadesi şeklinde genelleştirildi. BIM sürecinin 
standartlaştırılması alanında yapılmış ve devam eden 
birçok çalışma oldu. Halen geometri, koordinat sis-
temlerinin solak mı yoksa sağlak mı olması gerektiği 
konusunda büyük tartışmalar var. Süreçte ortaya çıkan 
standartlar ve GBXML gibi modellerle Autodesk, GBMC 
Excel ve Industry Foundation sınıfları IFM ve Avrupa 
birleşik projesi ortaya koyuldu. Bunların hepsi de bu 
veri modellemesi kavramı ile ilgili oldu. Bütün bunlar 
olurken BIM standardı gelişmeye başladı. Aynı zamanda, 
sadece ürün modelleme değil, başka nitelikler de eklen-
meye başladı. Süreç, kimin neyi yapmaya yetkili olduğu 

ve verilerin hangi biçimde saklanması gerektiği gibi 
kavramları ele almaya başlayınca, BIM verilerden çok, 
verileri kimin oluşturduğu, kimin depoladığı ve kimin 
dağıttığı süreçleriyle ilgilenmeye başladı. Bu BIM’i ürün 
modelleme ile ilgili olmaktan çıkarttı. Daha çok temsil 
ettiği detaylara yoğunlaştırdı.

BIM gelişiyor ancak bu süreç yavaş ilerliyor. Ama 
görmeyi beklediğim bir bina ve topluluk performans 
simülasyonu, süper-set veri modelidir. BIM bu süper-
set verinin bir alt kümesidir. Bina ve topluluk, BIM, daha 
önce tanımladığım BPS'nin bir alt kümesidir. BIM bir 
süper-set değildir. Yani BPS'de sahip olduğumuz veriler, 
BIM'den çok daha fazlasıdır. Çünkü BIM geometrik 
model olarak başladı. Ve sonra, yapılar vb. gibi geomet-
riye özellik olarak eklendi. Ancak simülasyon tarafına 
bakarsanız, bunun içinde termodinamik, akışkanlar 
mekaniği, elektrik, kontrol sistemleriniz, performans 
değerlendirmeleriniz, performans etkisinin analizlerini 
de görürsünüz. Bunlar BIM içinde sadece özellikler 
olarak yer alabilir.  Yani hava hızı adı verilen bir BIM ele-
manınız olabilir ve m/s cinsinden tanımlanabilir. Ancak 
bu hız neyi temsil ediyor olur? Düşük Reynolds sayısına 
sahip, bir binadaki kararsız akışları simüle eden bir CFD 
modelinin cepheden gelen güneş radyasyonu etkile-
şimini ele alalım. Bunun etkisini hız elemanına nasıl 
eklersiniz? Bu tip durumlar için bir BIM standardı henüz 
yok. Bu yüzden her zaman bu alanda yayınlarımda, bina 
performans simülasyonunun bir süper-set olduğunu ve 
yapılması gerekenin bina performans simülasyonuna 
bakılması, bina performans simülasyonunun veri 
modelini alması ve BIM standartlarını nasıl daha hızlı 
oluşturabileceğine bakılması gerektiğini savundum.

İnsanlar seviye 4 BIM, seviye 5 BIM, seviye 6 BIM 
modellerinde BPS becerilerini konuşuyorlar. Ancak BPS, 
eski BIM modellerini içe aktaramaz. En iyi ihtimal bina 
geometrisinden bir GBMXL alabilir ve bunu simülasyon 
programına ESP-r olarak aktarabiliriz.  Ancak yine de 
mekanik sistemlerimizi, kontrol sistemlerimizi, hava ve 
iklim özelliklerimizi yeniden tanımlamamız gerekir. Yani 
hala manuel bir sürece dahiliz. Bu yüzden her zaman 
gerçekten güçlü BIM'e sahip olduğumuz günü sabır-
sızlıkla bekliyorum. O zamandan sonra her programın 
farklı olması için girdi modeline ihtiyacımız olmayacak. 
Çünkü bir BIM modeli bunlar için yeterli olacak. Ancak 
şu anda, tüm programların bir BIM modelini okuyabilir 
olduğu hakkındaki konuşmalar doğru değil. Birisi bir 
BIM modellemesinin küçük bir bölümünü aldığında, 
bunu kendi programı için bir model haline getirmek 
için çok çalışması gerekir. Bu yüzden BPS ve BIM orta-
mının konumlanması zor çünkü bildiğiniz gibi kullanıcı 
toplulukları birçok yönden bölünmüş durumda ve 
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insanların güçlü görüşleri var. BIM topluluğu ve BPS 
topluluğu bunu kendi yöntemleriyle görüyor ve başka 
türlü görecekler. Bunlar için ortak içerikler üretilmesi 
gerekiyor. Bazı ülkeler simülasyonun bu evrimini çok 
uzun zaman önce başlattı, ancak bu, Türkiye'nin kal-
kınma sürecine katılması durumunda, süreçte çok hızlı 
bir şekilde dünyanın en büyük geliştiricileri arasında 
olabileceği anlamına gelebilir. 

Bu hesaplamalı yaklaşımla ilgili diğer konu ise onu tasa-
rıma nasıl uyarlayacağımızdır.  Mevcut durumda, her 
şirket veya akademik kurum farklı bir yöntem takip eder. 
İsim vermek istemem ancak her şirket farklı gerekçeler 
ile farklı yazılımlara yönelmektedir. Oluşturulan girdi 
modeli ve bu modelin anlamsallığı başka bir yazılımla 
geliştirilmiş bir model ile örtüşmez. Örneğin hava 
değişim oranları ihtiyacı, binalar söz konusu olduğunda, 
bu sadece sizin değişim oranlarınızın ve değerlerinizin 
bir kısmını alır, yani orada başka bir ortama çevrilebi-
lecek hiçbir bilgi yoktur. Bunun sebebi daha önce de 
değindiğim gibi gerçek dünyada U değeri olmamasıdır. 
ACH gerçek dünyada yoktur, yani başka biri bununla 
ne yapacağını bilmiyor.  U değeri hesabını ele alalım. 
Bu değer bir durumun tespitinde kullanacağımız bir 
mühendislik tanımlayıcısıdır. Ancak U-değerini, termo-
dinamik açısından kararlı bir durum için hesaplarda kul-
lanabilirsiniz. Daha sonra, bir U değerinin gerçekten de 
kullanılabileceği bir konsepte ulaşabilirsiniz.  İnsanların 
sabit durumdayken iki tasarımı karşılaştırdığınızı ve 
termofiziksel olarak hiçbir değişiklik olmadığını bildiği 
sürece bunda yanlış bir durum oluşmaz. 

İki durumu karşılaştırabiliriz, U değeri bu yüzden bir 
hesaplamada kullanacağınız bir girdiden çok bir ürün 
tanımlayıcısıdır. Başka deyişle bir çıktı. Kullanıcılar 
yazılımlar ile simülasyon modellerini yapıyorlar. Bir 
tür paralel evren gibi çünkü düşündüğünüzü ve hangi 
simülasyonları yapacağınızı söylemelisiniz. Mesela 
yılın en sıcak zamanında iki günlük bir simülasyon, yıl 
boyunca çalıştırmak, her gün çalıştırmak veya ayda 
bir gün çalıştırmak… Performans değerlendirmelerini 
geliştiriyorlar. Ancak performans değerlendirme yön-
temlerini asla yazmazlar. Bunun genellikle sebebi daha 
sonra başka bir programda tekrar edilmesini engelle-
mektir. Sonrasında siz programdan bu varsayımları 
beyan etmedikleri simülasyonların çıktılarını alırsınız. 
Rastgele bir performans değerlendirmesi diyebiliriz.  
Mesela PMV yöntemini izleyenler, bu nedenle tüm 
sıcaklık tahminlerini toplarlar ve PMV çıktısı üretirler.

Bunu bir slayta koyup, birilerine sunarlar. Gerçekte hiç-
bir anlam ifade etmemesi gerekirken izleyicilerin çoğu, 
PMV'nin ne olduğunu bildikleri için, verilen mesajı 
rahatlıkla anlıyorlar. Ben buna performans değerlen-

dirme yöntemi diyorum ve bunların resmileştirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Ve onları resmileştirebilecek 
tek kişi profesyonel kurumlar olacaktır. Performans 
değerlendirme yöntemleri üzerinde çalıştım ve pro-
fesyonel kurumların bunu bir şekilde kavraması ve 
performansı kanıtlamak, esnekliği kanıtlamak için bu 
şekilde simüle ettiğinizi söylemesi gerekiyor.

İşler otomatik hale getirilmelidir. Biz bu süreci grubu-
mun internet sitesinden indirebileceğiniz bir ortama 
koyduk. Böylece tüm yapmanız gereken bu otoma-
tikleştirilmiş yöntemin, tanıtılan model üzerinden 
çalışmaya başlaması ve performans değerlendirme 
yöntemlerini yürürlüğe koymasıdır. Ardından belirli 
kriterlere göre geçip geçmediğinizi size söyler. O zaman 
düzenleyici makamlar, bir performans standardı olduğu 
ve bu da bina dayanım (resilience) simülasyonuna bağlı 
olduğu için, geçip geçmediğinizi veya başarısız olup 
olmadığınızı veya yönetmelikleri görmek için bunu 
kullanmaya başlayabilir. Yüklediğiniz modeller bir veri 
tabanında depolanır.  Bu yüzden her zaman bağımsız 
incelemeye açıktırlar. Yani, şu anda insanların yaptığı 
gibi sistemle oyun oynayamamış olursunuz. Oldukça iyi 
olduğunu düşündüğünüz bir sonuca ulaşmak için giriş 
parametrelerini değiştirip sistemi tarif etmeye çalışıyor-
sunuz. Sonra o model bir yere yüklenir. Ancak bağımsız 
inceleme sistemin hilesiz olduğundan emin olabilir.

BPS'nin BIM ortamında konumlandırılmasını ve bu 
hesaplamalı yaklaşımın tasarıma nasıl uyarlanacağını 
yanıtlamaya çalıştım. Bunu uyarlamanın tek yolu, 
profesyonellerin ve endüstrinin bir performans değer-
lendirmesi yapmanın ne anlama geldiğini anlamaya 
başlamasıdır. Şimdi simülasyon programlarının ola-
ğanüstü derecede yüksek performanslı olduğunu farz 
edin. Gerçi insanların düşündüğünden çok daha iyiler, 
ancak olağanüstü olduğunu varsayın. Onları nasıl kul-
lanmak istiyorsunuz? Bu tartışmanın akademiden önce 
endüstride yapılması gerekiyor. Akademisyenler bunu 
gerçekleştirebilir, ancak bunun kontrolünü ele alması 
gereken sektördür. Entegre yenilenebilir enerjinin arz-
talep eşleşmesinden bahsettiğimizde bunun işe yarayıp 
yaramadığına karar vermiş olacağız. Dolayısıyla kullanı-
lacak kriterleri de belirlememiz gerekiyor. Herhangi bir 
kriter olabilir. Birden fazla kriter olabilir, ancak herkesin 
aynı çıktıyı vermesi için her durumdaki kriterlerin ne 
olduğunu görmeliyiz. Birisi yapılan çalışmanın maliyet 
ve performans analizi olduğunu söylüyorsa, misal 
olarak altıncı değerlendirme yöntemi maliyet ve per-
formans modelini tanımlıyorsa, bu analizin tam olarak 
ne anlama geldiğini anlayabiliyor olurum. 
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ETKİNLİKLER

 Eurovent 2022 Zirvesi 25-28 
Ekim 2022 tarihleri arasında 
Antalya'da gerçekleştirilecektir. 
“Köprüler Kurmak” temasıyla 
düzenlenecek Zirve, Avrupa, Doğu 
ve diğer bölgelerdeki üreticiler, 
danışmanlar, planlamacılar, mon-

tajcılar, ticaret birlikleri ve politika 
yapıcıları daha sürdürülebilir ve 
döngüsel ürünlere, daha sosyal ve 
çevresel olarak sorumlu bir endüst-
riye yönlendirmeye odaklanacak.
Detaylı bilgi ve kayıt için: https://
www.eurovent-summit.eu/

 Geleneksel ASHRAE Kış Kon-
feransı 4-8 Şubat 2023 tarihleri 
arasında Atlanta, Georgia – ABD’de 
gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi: https://www.ashrae.
org/conferences/2023-winter-
conference-atlanta

 Isıtma, Soğutma, Klima, Hava-
landırma, Yalıtım, Pompa ve Vana 
ürün gruplarını tek bir çatı altında 
toplayan teskon+SODEX, 26-29 

Nisan 2023 tarihleri arasında 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
/ İzmir'de gerçekleşecek

Eurovent Zirvesi 2022

ASHRAE Kış Konferansı

TESKON
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  KONTROL VANALARINIZ ÜRETİM PROSESLERİNİZİ NASIL ETKİLİYOR?

Kontrol vanaları, tüm dünyada özellikle yiyecek ve içecek üretim fabrikalarındaki buhar sistemlerinin güvenli ve verimli 
çalışmasında kritik bir öneme sahiptir. Peki bir kontrol vanasının, tesis ömrü boyunca ürün kalitesi ve işletme karlılığına
yapabileceği etkileri biliyor musunuz?

Bu soruyu cevaplamaya önce tipik bir buhar sisteminde neler olduğunu hatırlayarak başlayabiliriz. Kazan dairesinde 
üretilen buhar, bir dizi boru hattı aracılığıyla 20-40 m/s gibi nispeten sakin hızlarda ve çeşitli basınç ve sıcaklıklarda
tesisinizin tamamına dağılır. Bu hızlarda, sahada koç darbesi yaygın olmadığı sürece, ne boru hattında ne de hat
armatürlerinde hasar meydana gelmesi pek olası değildir. Ancak buhar bir kontrol vanasına ulaştığında bu durum
değişecektir. Bir kontrol vanasının kapalı olduğunu, buhar geçirmediğini ve proses veya ısı eşanjörünün kendi sınırları 
içinde sıfır basınca sahip olduğunu varsayalım. Operatörünüz başlat düğmesine basıp kontrol valfi açtığında buhar bir anda 
sıfırdan neredeyse 2.000 km/saat hıza ulaşacaktır. Kazan, bu kadar yüksek hızda %100 doymuş (kuru) buhar
üretmeyeceğinden, buharla birlikte sisteme sürüklenen kondens, hidrodinamik kesim uygulamalarında kullanılanın yaklaşık 
on katı bir hızla kontrol vanası sızdırmazlık yüzeyleri boyunca karşılanacaktır. Prosesinizdeki basınç farkı %25'in
üzerindeyse vananız sürekli buna benzer koşullarda çalışıyor demektir.

Geleneksel bir kontrol vanası üretiminde, vananın maksimum hacimde 3.5 bar g basınçlı hava geçirmesine, yani
sızdırmasına "izin verilir". Buhar sistemlerinde kullanılan metal sitli vanalar, genellikle “Class IV” sızdırmazlık sınıfında
sunulur. Bu da %0.01 oranında sızıntıya neden olacağı anlamına gelmektedir.

Örnek olarak DN100 çapında bir kontrol vanasını seçersek, bu değer fabrikadan yepyeni çıkan bir valfin dakikada 22 litre 
havanın sızmasına izin vereceği anlamına gelebilir ve sürekli buhar geçen bir buhar borusunda 1 mm çapında bir delik 
bulunmasına eşdeğer etkiyi yaratacaktır. Bu delik zamanla daha da büyüyecektir, çünkü buhar -özellikle de
ıslandığında- orifisi aşındırmaya devam edecektir. Geçiş devam ettikçe bozulma oranı da artacak ve sürekli artan
miktarlarda enerji orifisten sızacaktır.  

Örneğimizdeki DN100 kontrol vanasının, yılda 5.000 saat çalışan
3.5 bar g'lik bir proseste sıcaklığı kontrol etmek için kullanıldığını
varsayalım. Bir sıcaklık kontrol uygulaması kullanıldığına göre, çok 
büyük bir olasılıkla ihtiyacın üstünde boyutlandırılmıştır ve çalışma 
süresinin yalnızca %20'sinde sit sübap teması olacaktır. Sonuç olarak 
bu kontrol vanası operasyonun yalnızca ilk yılında prosesinize 
kontrolsüz birkaç ton buhar sızdırabilir. Bu sızıntı vana kapattığında 
proseste ikincil bir sıcaklık artışına neden olur. Vana çalışmaya 
devam edip yıllar geçtikçe sızıntı miktarı da radikal şekilde
artacağından bu durum daha da kötüleşecektir.

Kontrol vanaları, işlevleriyle üretim proseslerinin en önemli 
parçalarından biridir. Doğru boyutlandırılan ve verimli çalışan bir 
kontrol vanası prosesinizi kusursuz yönetebilecekken, sızdıran bir 
kontrol vanası ürün kalitesini bozacak, buhar tüketimini ve bakım
maliyetlerini arttıracaktır.

Proseslerinizin enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliğini 
arttırmak için bize ulaşabilirsiniz.
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SPONSORLU İÇERİK



RÜKNETTİN KÜÇÜKÇALI

Sevgili Arkadaşım Rüknettin anısına,

Birlikte bir ömür geçirdik, buna sığan o kadar çok şey var 
ki… Senin aramızdan ayrılmandan bu yana aylar geçti. 
Ama her şey hala çok taze, gün olmuyor ki seni anmayalım. 
Anılarımızı paylaşarak avunuyoruz. Sen benim en yakın 
arkadaşımdın, ama aynı zamanda benim için bile kapalı bir 
kutu idin. Kendini hep gizledin, kalkanlarını hiç indirmedin. 
Ben her şeyimi sana anlatırdım da sen bana hiçbir şeyini 
anlatmazdın, zayıf yanını ortaya koymak hiç istemezdin. 
Ölümünde de kimseden yardım istemedin.

Seninle üniversitede 5 yıl aynı sıralarda oturduk. 
Sungurlar’da birlikte iş hayatına başladık. Ben iş görüşmesi 
için gittiğimde sen orada zaten 2-3 aydır çalışıyordun. Ben 
de başlayınca resimhanede yan yana masalarda çalıştık. 
Evlerimiz Anadolu yakasındaydı ve aynı treni, vapuru kulla-
narak birlikte işe gider gelir olduk. Öğlen yemeklerinde ve 
iş saatleri dışındaki vakitlerde de birlikte olduk. Sonra bir-
birinin çok yakın arkadaşı olan iki kızla evlendik. Artık çift 
taraflı bağlanmıştık. O dönem her şeyimizi paylaşıyorduk. 

Ben üniversiteye geçtim, sen Sungurlarda, sonrasında 
Tokar’da çalıştın ama iş dışında neredeyse hep beraberdik. 
Sen Isısan’ı kurunca bizi bağlayan bir üçüncü bağ da oluştu. 
Başından beri Isısan’ın bir parçası oldum. Yıllarca da saygıyı 
ve arkadaşlığımızı kaybetmeden ilişkimizi sürdürdük. Tek 
başımıza yapamayacağımız şeyleri birlikte başardık. 

Sen benim anılarımın ve yaşantımın çok büyük bir 
bölümüsün. Anlattığım hikâyelerin çoğunda sen varsın. 
Sen benim büyük bir parçamsın. Şimdi gittin, ama anılar 
benimle birlikte yaşayacaklar. Ben ölene kadar, bir parçan 
bende yaşayacak.

Mutluyum bunca yaşanmış güzel şey için, bunca başarı, 
zafer, kazanç için. Hüzünlüyüm, üzgünüm aslında kendim 
için. Birer birer parçalar sökülüp gidiyor. Birer birer yalnız-
laşıyorum, yalnızlaşıyoruz. Gelecek ve yaşanacaklar veya 

yaşamayı ümit ettiğimiz şeyler giderek azalıyor. Sonunda 
elinde bir şey kalmayınca, sonsuz bir ömür ne kadar anlam-
sız… Eğer şarkıda olduğu gibi, dostlar tekrar öte tarafta 
buluşuyorsa, buluşuncaya kadar ışıklar içinde ol. 

Ahmet Arısoy.

Ne diyebilirim ki ;
Ailesi çok iyi bir Babadan, 
Ben can Arkadaşımdan,
Sektör harika bir Mühendisten
Toplum mükemmel bir İnsandan
                                     yoksun kaldı…
Seni çok arıyorum Sevgili KİRKOR

Barbaros Demiralp

KİRKOR BOYACIOĞLU
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ERSİN GÜRDAL

1935 Zonguldak doğumludur. 1960 Yılında İTÜ’den Makina 
Yüksek Mühendisi olarka mezun oldu. Sektörde bir süre imalat 
sanayisinde görev almış, vatani görevi sırasında ise mekanik 
tesisat konularına yönelmiştir. Ardından 1963-1970 yıllarında 
Almanya’da çalışmış, 1970 yılında Türkiye’ye dönmüştür. 1972 
yılında Gürdal Planlama Bürosu’nu, 1983 yılında ise Gürdal 
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’yi kurmuştur.

Mak. Yük. Müh. Ersin Gürdal, her zaman Tasarım, montaj, 
İmalat ve pazarlama konularının birbirinden ayrı olmasını ve 
firmaların aynı anda bu konulardan sadece biri ile ilgilenme-
sini ve gelişmesini savunmuştur.
Meslek hayatı boyunca da sadece mekanik tesisat konularında 
tasarım ve danışmanlık hizmeti vermiştir ve de bu çizgisini hiç 
değiştirmemiştir.
Almanya’da edindiği tasarım prensiplerini, Türkiye’de de aynı 
şekilde devam ettirerek, 
Mekanik Tesisat Sektörümüze birçok yenilik getirmiştir.
Ersin Gürdal, Türkiye Mekanik Tesisat Tasarım Sektörünün 
tartışmasız en başarılı temsilcilerinden biridir.
Ersin Gürdal ve Kevork Çilingiroğlu, Haçik Eram, Engin Kember, 
Erdoğan Atakar, Sarper Giray, Celal Okutan, Akdeniz Hiçsön-
mez, İhsan Önen, Baycan Sunaç gibi, bir elin parmakları kadar 
sayıdaki tasarımcısı grupları, tüm hayatlarını işlerine koyarak, 
Türkiye’de özel sektöre yabancı tasarım gruplarının girmesini 
önlemişlerdir.
Bu o denli büyük başarıdır ki, bugün, Türkiye’de yurtdışı tasa-
rımcılara ihtiyaç duyulmuyorsa ve birçok Türk Tasarımcısı yurt 
dışında da başarılı projelere imza atabiliyorsa, arkasında Ersin 
Gürdal ve yukarıdaki meslektaşları vardır.
Ersin Gürdal’ın bazı özelliklerini de burada paylaşmak istiyoruz.

Endüstriyel tesis denilince, Ersin Gürdal ilk akla gelen isimler-
den biri idi. 
Türkiye’deki birçok dev sanayi tesisinin mekanik tesisat çözüm-
leri Ersin Gürdal ve grubu tarafından geçekleştirilmiştir.
Daima ekip çalışmasına çok önem vermiştir ve bu nedenle de 
tasarım grubu, döneminin sayıca en fazla gruplarından biri 
olmuştur.  
Aşağıdaki fotoğraf, Ersin Gürdal’ın sadece mekanik tesisat 
tasarım sektörüne değil, taahhüt ve malzeme sektörlerine çok 
sayıda mühendis yetiştirdiğinin belgelerinden biridir.
Sektörümüz, Ersin Gürdal’ı Türk Tesisat Mühendisliği Tasarım 
sektörünün oluşumuna ve gelişimine verdiği katkılardan 
dolayı daima minnetle anacaktır ve asla unutmayacaktır.
İyi ki vardınız Ersin Gürdal, bizler açtığınız yolda devam edip, 
sektörümüzü hayal ettiğiniz yerlere taşımak için yola devam 
ediyoruz ve edeceğiz. Huzur içinde yatın.
Saygılarımızla,

Zühtü Ferah, Dinamik Proje 
(Dinamik Proje Ersin Gürdal Bey’in yetiştirdiği ve tümden 
devamı olan bir gruptur)

TTMD Duayenler Toplantısı – Ersin Gürdal  
(Aralık 2006):  https://youtu.be/l80gFgXp-W8

Mak. Yük. Müh. Ersin Gürdal ve yetiştirdiklerinin sadece bir kısmı bir vefa buluşmasında
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ÖZET

Dezenfeksiyon işleminin mikroorganizmaların faaliyetini 
önlediği belirlendikten sonra, su kaynaklı salgın hasta-
lıkların önlenmesi için dezenfeksiyon işlemi zorunlu hale 
gelmiştir. Dezenfeksiyon işlemleri başarılı bir şekilde 
mikroorganizmaların faaliyetlerini engellemesine rağmen 
suda bulunan organik ve inorganik bileşiklerin (öncül) 
dezenfeksiyon yan ürünleri olarak adlandırılan toksik 
bileşiklere dönüşmesine neden olduğu 1970’li yıllarda 
belirlenmiştir. O tarihlerde başlayan ve halk sağlığı açısın-
dan günümüzün önemli çalışma konularından biri olan 
dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve dezenfeksiyon 
yan ürünlerin oluşumu havuz sularında hem sürekli yüksek 
seviyelerde dezenfektan dozlanması hem de insanlarda 
beraber havuza taşınan organik maddelerden dolayı 

 

 

Kapalı Yüzme Havuzlarında 
Dezenfeksiyon ve Havalandırma

karmaşık bir yapıdadır. Ucucu olmayan dezenfeksiyon yan 
ürünleri havuz suyunda birikme eğilimindeyken, uçucu 
olanların havuzun ortam havasındaki konsantrasyonları 
havalandırma sistemlerinin performansına ve tasarımıyla 
doğrudan ilişkilidir. Yüzücüler, çalışanlar ve izleyicilerin 
toksik bileşikler olan dezenfeksiyon yan ürünlerine maru-
ziyetlerini azaltmak için dezenfeksiyon, havuz suyu arıtma 
sistemi ve havalandırma sisteminin tasarımı ve işletimi bir 
bütün olarak değerlendirilerek dezenfeksiyon yan ürünle-
rinin oluşumunun azaltılması ve oluşumundan sonra havuz 
ortamlarından uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Bu çalışmada 
dezenfeksiyon, dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve 
öncülleri ile havuzlardaki mekanik havalandırma sistemleri 
incelenmiştir.

Mesut GENİŞOĞLU  
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü
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klorun katı formu olan kalsiyum hipoklorit kullanılmıştır [7]. 
Sıvılaştırılmış klor gazının 1913 yılında Philadelphia (ABD) 
ve 1917 yılında Rye Common’da (İngiltere) kullanılmasıyla 
günümüzde kullanılan dezenfeksiyon sistemlerinin ilk 
örnekleri uygulanmıştır. Daha sonra brom, ozon, UV ışı-
nımı4 ve kloraminleme gibi dezenfeksiyon yöntemleri de 
suların dezenfeksiyonu için kullanılmaya başlanmıştır. 

2 Mart 1903 tarihinde Brown Üniversitesi’nde açılan 
Colgate Hoyt havuzunda doldurma suyu olarak kullanılan 
şebeke suyunun bir süre sonra renginin koyulaşması 
nedeniyle havuzun suyunu 18 saatte çevirebilen mekanik 
filtre eklenmiştir [9]. İlk havuz suyunu klorlama deneyleri 
bu havuzdaJohn Wymond Miller Bunker tarafından 1909 
yılında yapılmışmıştır [10]. Bunker, üniversitedeki havuz 
suyunda yaptığı deneylerde mililitrede 300-500 bakteri 
olduğunu belirlerken, havuzun kullanımı sırasında havuz 
suyunun karışması sonucu mililitrede 1000 bakteriye kadar 
çıktığını belirlemiştir. Kalsiyum hipoklorit kullanarak yap-
tığı laboratuvar ölçekli deneylerde mililitrede 700 bakteri 
konsantrasyonunun 15 dakika sonunda sıfıra düştüğünü 
belirlemiştir. Laboratuvar ölçekli deneylerde elde ettiği 
sonuçlardan sonra bez torbanın içerisine kalsiyum hipoklo-
rit koyarak havuz suyuna bırakmış ve havuz yüzey suyunda 
bakteri sayısının 15 dakikada %94 azaldığını belirlerken 
30 dakika bekleme süresi sonunda havuz suyunun tama-
men steril olduğunu bildirmiştir. 16 Mart 1911 tarihinde 
New York Times’ta yayınlanan ‘Swimming Pool Cleanser’ 
başlıklı yazıda Bunker’in Colgate Hoyt Pool havuzunda 
uyguladığı dezenfeksiyon yöntemi sonucunda havuzun 
dört gün boyunca steril kaldığı belirtilmektedir [11]. Ancak 
bu süre zarfında havuzun insanlar tarafından kullanılıp 
kullanılmadığı bilinmemektedir. Brown üniversitesi yüzme 
havuzunda ciddi bir enfeksiyon vakasına rastlanmamasına 
rağmen yüzme takımı sporcularından bazılarında kulak 
ağrısı ve üst solunum yolunda enfeksiyon olduğuna dair 
vakalar bildirilmiştir. 

Mikroorganizların giderilmesiyle su kaynaklı hastalıkların 
önlenmesi ve havuz suyunun koku ve renk gibi fiziksel 
parametrelerini iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya 
başlanan dezenfeksiyon işlemi suda bulunan organik 
ve inorganik maddelerin istenmeyen toksik bileşiklere 
dönüşmesine neden olabilmektedir [12,13]. Genel olarak 
dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) olarak adlandırılan bu 
bileşikler trihalometanlar (THM), haloasetik asitler (HAA), 
haloaetonitriller (HAN), halonitrometanlar (HNM), halo-
ketonlar (HK), haloaldehitler, haloamidler, haloalkoller ve 
diğer halojenli ve halojensizler olarak kimyasal yapılarına 
göre farklı gruplara ayrılmaktadır [14]. İçme sularında 
1974 yılında DYÜ’lerin varlığının belirlenmesinden sonra 
[15,16], 1980 yılında yayınlanan iki çalışmada THM’lerin 
yüzme havuzlarında da bulunduğu belirtilmiştir [17,18]. 
 
4	 	100-400	nm	dalgaboyu	arasındaki	ışınımlar	[8]

Su kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi insanlık tarihi 
boyunca insanların üzerine düştüğü konulardan biri 
olmuştur. Tat ve koku giderimi için çeşitli metodlar uygu-
landığı antik yazıtlarda MÖ 4000’e kadar uzanmaktadır. 
Antik Sanskrit ve Yunan yazıtları karbondan süzme, güneş 
ışığı altında bekletme, kaynatma ve süzme gibi yön-
temlerin su arıtma maksadıyla kullanıldığını günümüze 
taşımıştır. MÖ 1500’lü yıllardan günümüze ulaşan Mısır 
yazıtları sularda bulanıklığa neden olan askıda partikül 
maddelerin çökeltilmesi için alüm1 kullanıldığını göster-
mektedir. Avrupa’da 1800’lerin başında sularda berraklığın 
sağlanması için yavaş kum filtreleri kullanılmaya başlan-
mıştır. Geçmişten günümüze uzanan yazıtlar tarih boyunca 
insanların su kalitesini iyileştirme çabalarını göstermekle 
kalmayıp, günümüzde uygulanan filtrasyon, adsorpsiyon 
ve çökeltme metodlarının binlerce yıldır kullanıldığını 
kanıtlamaktadır. Tarih boyunca bulanıklık, tat ve koku gibi 
duyulara hitap eden kalite parametrelerine odaklanmış; 
1849’da John Snow suda bulunan gözle görülemeyen 
bir mikroorganizmanın salgın hastalıklara neden olduğu 
ve uygulanan fiziksel arıtma metodlarının su kaynaklı 
hastalıkların önlenmesi için yeterli olmadığını öne sürse 
de sistematik çalışmalarla kanıtlayamadığı için kabul 
görmemiştir. Louis Pasteur 1860 ve 1864 yılları arasında 
yaptığı sistematik çalışmada kandaki piyojenik vibrionun 
lohusalık ateşiyle ilişkisini keşfetti [1]. Robert Koch’un 
1883 (literatür incelendiğinde 1881 yılında olduğu da öne 
sürülmekte) yılında Pasteur’ün çalışmalarına dayanarak 
içme sularından vibrio cholera’yı izole etmesi ve kolera 
salgınıyla ilişkilendirmesi Snow tarafından yıllar önce öne 
sürülen teoriyi sistematik bir şekilde kanıtlamış oldu [2,3]. 
Bu üç bilim insanının çabalarıyla aydınlatılan hastalık yapıcı 
mikrop teorisi2 salgın hastalıkların önlenmesi için mikroor-
ganizmaların kontrolünün önemini ortaya koymuştur. 

Dezenfeksiyon, sularda bulunan patojen mikroorganiz-
maların3 aktivitesini engelleyerek su kaynaklı hastalıkların 
önlenmesi için kullanılmaktadır. Robert Koch su kaynaklı 
hastalıkların yayılmasında bakterilerin önemini ortaya 
koymanın yanında az miktarlarda klorun sudaki bakterileri 
öldürdüğü veya aktivitesini engellediğini belirlemiştir. 
Klor kullanılarak sürekli dezenfeksiyon yöntemi ilk defa 
1902 yılında Middelkerke (Belçika) içme suyu hatlarında 
uygulanmasının ardından İngiltere’nin Doğu Midlands böl-
gesinde yer alan Lincoln kentinde de uygulanmaya başlan-
mıştır [4,5]. ABD’de içme sularında ilk defa dezenfeksiyon 
uygulamasının Jersey şehrinin içme suyu ihtiyacının karşı-
landığı Boonton Rezervuarından temin edilen suyun 1908 
yılında klorlanması olarak kabul görse de [2], 1896 yılında 
Louisville şehrinde kesikli klorlamayla dezenfeksiyon uygu-
laması başlamıştır [6]. Bu dezenfeksiyon uygulamaları için 
 
1	 	Alüminyum	sülfat
2  Germ Theory
3	 	Hastalık	yapan	mikroorganizmalar
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Barbee vd. [19] sıçanlar üzerinde yaptıkları çalışmada hem 
dezenfektan hem de DYÜ sınıfında yer alan trikloramini 
solumanın toksik etkilerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada 
bir saat boyunca 58 ile 157 ppm trikloramin konsantrasyo-
nuna maruz bırakılan sıçanlarda trikloraminin LC50 sevi-
yesinin 112 ppm (%95 güven aralığı:107-117 ppm) olduğu 
belirlenmiştir. Ölümlerin tamamı maruziyetin ardından 
bir gün içinde gerçekleşmiş ve otopside nefes borusu ve 
akciğerlerde sıvı birikmesinin olduğu bildirilmiştir.

DYÜ öncüllerinin türü, sıcaklık, dezenfektan dozu ve yüzü-
cülerden sürekli organik madde girişi nedeniyle yüzme 
havuzlarında DYÜ oluşumu, içme sularıyla karşılaştırıldı-
ğında çok daha karmaşık bir yapıdadır [20]. İçme sularında 
organik maddeler sadece kaynak suyundan gelirken 
yüzme havuzlarında ter, idrar, kozmetik ve sabun gibi 
hijyen ürünleri de havuz suyuna organik madde girişine 
neden olmaktadır [21]. Su sıcaklığının DYÜ’lerin oluşum 
tepkimelerini hızlandırdığı, bu sebeple sıcaklıkla sudaki 
konsantrasyonlarının arttığı, özellikle sağlık açışından daha 
riskli azotlu DYÜ’ler olan HAN ve HNM’lerin oluşumunu 
diğerlerinden daha fazla etkilediği belirlenmiştir [22]. Yük-
sek sıcaklık nedeniyle klorun bozunması daha hızlı olduğu 
için, suda yeterli miktarda dezenfektanın bulunmasını 
sağlamak amacıyla daha yüksek dozlarda klorlama yapıl-
maktadır [23,24]. Yüksek sıcaklıktan dolayı dezenfektan 
dozunun yüksek olması ve sürekli farklı türlerde organik 
madde girişi nedeniyle yüzme havuzlarında DYÜ oluşumu 
ve türleri içme sularına göre daha fazladır [12,14,20,25]. 

Dezenfeksiyon işlemi sonucu DYÜ’lerin oluşabilmesi için 
öncül adı verilen organik ve inorganik maddelere ihtiyaç 
vardır. Yüzme havuzlarında DYÜ öncüllerinin ana kaynağı 
doldurma suyunda gelen maddelerin yanında yüzücü-
lerden gelen saç, ter, deri kalıntıları, salya, kozmetik ve 
idrar gibi maddelerdir [21]. Yüzme havuzlarının insanlar 
tarafından kirletildiğine dair ilk bulgularda yüzücülerin 
havuz suyuna üre, nitrat, nitrit ve amonyak girişine neden 
olduğu bildirilmiştir [26]. 

Florentin vd. [27] bir yüzücünün havuza üre, amonyak, 
amino asit, kreatin ve toplam azot salınımının sırasıyla 
320-840, 30-60, 15-50, 10-25, ve 400-1000 mg aralığında 
olduğunu belirlemiştir. İnsan terindeki toplam azot, üre, 
kreatin, amino asit ve amonyak düzeyleri sırasıyla 224-992, 
680-1180, 5-7, 45 ve180 mg/L’dir [27, 28]. Genel olarak 
havuzdaki insan kaynaklı kirleticiler üre, amonyak ve 
kreatindir [29]. Kaynak sularında bulunan doğal organik 
maddelerle karşılaştırıldığında insan kaynaklı kirleticilerin 
birim konsantrasyonu için klor ihtiyacı daha fazladır [30]. 
Bu sebeplerden ötürü içme suları için uygulanan dezenfek-
siyon modelleri yüzme havuzlarında yapılan işlemleri tam 
anlamıyla kapsayamamaktadır. Yüzücülerin hijyen para-
metrelerinin araştırıldığı bir çalışmada yüzücülerin suyla 
temas ettiği ilk 60 saniyede 46 mg/kişi toplam azot salını-
mına sebep olduğu [31] ve bu değerin başka bir çalışmada 

ulusal yüzme müsabakası esnasında bir sporcunun saldığı 
toplam azotun %8.2-17.7’sine tekabul ettiği bildirilmiştir 
[28]. Yüzme havuzlarında yapılan bir diğer çalışmada üre-
nin toplam organik karbon konsantrasyonuna katkısının 
%6.3 civarında olduğu belirlenmiştir [32].

THM’ler 1980 yılında yüzme havuzlarında varlıklarının 
tespit edilmesinin ardından insan sağlığına olan etkilerin-
den dolayı üzerine en çok düşülen DYÜ grubu olmuştur 
(Beech vd., 1980, Chowdhury vd., 2014). 1981 yılında 
Lahl vd. [33] Almanya’nın Bremen şehrinde bulunan 8 
kapalı yüzme havuzunda yaptığı çalışmada THM’lerin 
konsantrasyonunun 110-481 μg/L aralığında olduğunu 
bildirirken, bromlu THM’lerin5 konsantrasyonunu toplam 
THM’lerin %7,1 – 33,3’ü kadar olduğunu belirlemiştir. 
Lahl vd. [33] bu çalışmada kloroform konsantrasyonunun 
baskın olmasının sebebini sudaki yüksek serbest kalıntı 
klor ve üre konsantrasyonuna bağlamıştır. Aggazzotti 
vd.’nin, 1995 yılında yaptıkları çalışmada [34] kapalı yüzme 
havuzlarında THM konsantrasyonunun suda 17-47 μg/L, 
havada 66-650 μg/m3 aralığında olduğunu belirlemiştir. 
Fantuzzi vd. [35] kapalı yüzme havuzlarında ortalama THM 
konsantrasyonunu suda 33 μg/L havada ise 46 μg/m3 
olarak belirlemiştir. Caro ve Gallego, 2007 ve 2008 yılında 
yaptıkları çalışmalarda [36,37] kapalı yüzme havuzlarının 
suyunda 120 μg/L THM bulunduğunu bildirirken iç ortam 
havasında 220 μg/m3 THM bulunduğunu bildirmiştir. 
THM’ler uçucu organik bileşikler olduğu için oluşum 
reaksiyonları büyük ölçüde suda gerçekleşmesine rağmen 
su ve havaya dağılmış haldedir [38]. Kapalı havuzlardaki 
THM’lerle ilgili sağlık riskleri açık yüzme havuzlarına göre 
daha fazladır. THM’lerin uçucu olmasından ötürü iç ortam 
havasında yüksek kosnatrasyonlarda bulunması, iç ortam 
havasındaki yüksek konsantrasyonları nedeniyle hava 
ve su arasındaki konsantrasyon gradyeninin açık yüzme 
havuzlarına göre nispeten daha az olması nedeniyle sudan 
havaya geçiş hızlarının yavaş olması kapalı yüzme havuzla-
rında THM’lerin daha uzun süreler ortamda kalmasına yol 
açmaktadır.  Su ve ortam havasının sıcaklığı, kapalı yüzme 
havuzlarında bina içindeki havalandırma hızı, sudaki 
partikül madde konsantrasyonu, yüzme süresi, sudaki 
türbülans gibi bir çok faktör THM’lere maruziyeti doğrudan 
etkilemektedir [38,39].there has been rising concern over 
the possible link between disinfectant byproducts (DBPs 
İçme sularında oluşan DYÜ’lere ana maruziyet yolu yutma 
iken, yüzme havuzlarında soluma ve dermal maruziyet 
yolları da önemlidir [20,40].

Kloraminler6 hem dezenfektan hem de DYÜ olarak sınıf-
landırılan bileşiklerdir. Kloraminler hipoklöröz asit (HOCl), 

5	 	Bromlu	THM’ler	moleküler	yapısında	en	az	bir	brom	bulunan	
THM’lerdir:	 bromodiklorometan,	 diboromoklorometan	 ve	 bro-
moform.	
6	 	 Kloraminler:	monokloramin	 (NH2Cl),	 dikloramin	 (NHCl2)	 ve	
trikloramin’den	(NCl3)	oluşan	ve	bağlı	klor	olarak	adlandırılan	bi-
leşiklerdir.	
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sudaki maksimum THM konsantrasyonu 20 μg/L olarak 
önerilirken, İsviçre’de kapalı yüzme havuzlarında maksi-
mum THM konsantrasyonunun 30 μg/L olması önerilmek-
tedir. Danimarka’da havuz tipine göre THM konsantras-
yonu 25-50 μg/L aralığında sınırlandırma getirilmiştir [46]. 
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Yüzme Havuzlarının Tabi 
Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yünetmelik’te 
sadece klorlama kullanılan kapalı ve açık yüzme havuz-
larında istenen serbest klor konsantrasyonu 1-1,5 ve 1-3 
mg/L iken, ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon 
sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranan serbest klor 
konsantrasyonu 0,3 ile 0,6 mg/L aralığındadır. Ülkemizde 
henüz yüzme havuzlarında DYÜ’ler üzerine bir sınırlama 
getirilmiştir.

Yüzme havuzlarında oluşan uçucu DYÜ sınıfındaki 
THM’lerin yanı sıra uçucu olmayan HAA’ler yüzme havuz-
larının sularında birikme eğiliminde olduğu için doğrudan 
havuz suyu kaynaklı maruziyetler açısından önemlidir. 
Kapalı yüzme havuzlarında sudaki ortalama HAA kon-
santrayonu 413 μg/L olarak belirlenmişken açık yüzme 
havuzlarında 808 μg/L seviyelerinde olduğu belirlenmiştir 
[46]. İspanya’da yapılan bir çalışmada havuz suyunda HAA 
konsantrasyonunun 3200 μg/L’ye kadar çıktığı belirtilmek-
tedir [47]. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılında yayınladığı Güvenli 
Rekreasyonal Su Ortamları için Yönergeler’in ikinci bölü-
münde (Şekil 2) havuz, spa ve benzeri reakreasyonal su 
ortamları irdelenmiştir [48]. Bu yönergede bulunan su 
ve hava kalitesinin yönetimi başlıklı bölümde mikrobi-
yolojik ve kimyasal risk faktörlerinin yönetilerek yüzme 
havuzlarında risklerin minimize edilmesinin önemi ifade 
edilmektedir. Yüzme öncesi duş almanın ter, idrar, fekal 
madde7, kozmetik ve diğer potansiyel kirleticileri gider-
mesi sebebiyle havuz suyunda kontaminasyonu azalttığı 
ve dezenfektan dozajını düşürdüğü belirtilmiştir. Yüzü-
cülerin duş alması öncül konsantrasyonu ve dezenfektan 
tüketimini azaltacağı için DYÜ oluşumunu doğrudan 
azaltan bir önlem olarak uygulanmalıdır. Yüzücülerin duş 
öncesi tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri yüzme esnasında 
idrar kaçırmayı minimize etmektedir. Mikrobiyolojik güve-
nilirlliğin sağlanması için havuzların hidrolik tasarımlarının 
dezenfekte edilen suyun homojen dağılmasını sağlayacak 
şekilde olması, arıtma sistemlerinin performansının takip 
edilmesi ve belli aralıklarla havuza temiz su eklemesinin 
yapılması gerekmektedir. Yüzücülerin ve havuz çalışanla-
rının sağlığının korunması için DYÜ oluşumunu azaltacak 
hijyen önlemlerinin alınmasının yanı sıra arıtma sistemle-
rinde giderimlerinin takip edilmesi ve temiz su eklentisiyle 
seyrelmeleri sağlanmalıdır. Havuz suyundaki dezenfektan 
konsantrasyonu açılıştan önce ve kapanıştan sonra 
havuzun bir kaç farklı noktasından alınacak örneklerle  
 
7  Canlılarda	sindirim	sonucu	ortaya	çıkan	dışkı

amonyak, monokloramin, dikloramin ve trikloramin’in 
içerisinde bulunduğu üç tersinir reaksiyon (Denklem 1-3) 
ile oluşmaktadır [41]. Kloramin oluşum reaksiyonları pH 
ve klor-amonyak azotu oranından (Cl2:N) etkilenmektedir 
[42]. pH’a bağlı kloraminlerin türleşmesi Şekil 1’de görül-
mektedir. 

NH3 + HOCl nNH2Cl + H2O Denklem 1

NH2Cl + HOCl nNHCl2 + H2O Denklem 2

NHCl2 + HOCl nNCl3 + H2O Denklem 3

6 Ekim 2002 tarihinde Batı Virginia eyaletinde bulunan 
bir otelin kapalı yüzme havuzunda düzenlenen doğum 
günü partisine katılan çocuklardan yedisi acil sağlık 
servisine öksürük, boğaz ağrısı, nefes almada zorluk, göz 
ve burunda yanma ve mide bulantısı ile başvurmuş ve 
bu çocuklardan biri hastaneye kaldırılmıştır. Salgının 
olduğu gece ebeveynlerden biri Batı Virginia Halk Sağlığı 
Bürosunu bilgilendirdi ve yapılan incelemeler sonucunda 
havuzda bulunan bir çok kişinin etkilendiği ortaya çıkmıştır. 
5-6 Ekim tarihlerinde otelin havuzunda bulunan kişilerde 
öksürük, boğaz, göz ve burunda tahriş, solunum güçlüğü, 
hırıltı, baş ağrısı, aksırma, kaşıntı, mide bulantısı ve kusma 
semptomlarından en az üç tanesinin ortaya çıktığı belirlen-
miştir. Etkilenenlerden bazılarının havuzda bulunmasına 
rağmen suya girmemiş olması ve semptomların kloramin 
maruziyetiyle oluşanlarla tutarlılık göstermesi nedeniyle 
havuzda bulunanların solunum yoluyla kloraminlere 
maruz kalması sonucu etkilendiğini ortaya çıkarmıştır [44].

Yüz yılı geçen ve günümüzde de devam eden çalışma-
ların oluşturduğu bilgi birikimi üzerine dezenfeksiyon 
işleminin güvenilir bir şekilde yapılması amacıyla serbest 
klor konsantrasyonunun Almanya’da havuzlardaki 0,3-0,6 
mg/L ve spalarda 0,7-1,0  mg/L olarak sınırlandırılmışken 
(DIN 19643), ABD ve Avustralya’da 1-3 mg/L aralığında 
olması istenmektedir [40]. Fransa, İngiltere, Finlandiya ve 
Dünya Sağlık Örgütü havuzlardaki maksimum THM kon-
santrasyonunu 100 μg/L olarak sınırlandırırken, Belçika’da 
maksimum kloroform konsantrasyonu 100 μg/L olarak 
belirlenmiştir [45]. Almanya’da tüm yüzme havuzu tipi için 

Şekil 1. Kloraminlerin türleşmesine pH seviyesinin etkisi [43].
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takip edilerek mikrobiyolojik güvenilirliğin sağlanmasının 
yanı sıra yüzücülerin yüksek dezenfektan seviyelerine 
maruz kalması önlenmelidir. THM gibi uçucu DYÜ’lere 
solunum ve havadan dermal temas yollarıyla maruziyetin 
önlenmesi için havalandırma hızının arttırılması ve/veya 
içeride sirküle edilen havadaki organiklerin giderilmesi 
için aktif karbon filtreler kullanılmalı ve düzenli olarak 
havalandırma sisteminin performansı takip edilmelidir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulanmasını önerdiği 
önlenmlerin yanı sıra havuzlarda havalandırma sistemleri-
nin tertibatı ve işletilmesi ASHRAE Standard 62.1-2016’da 
açıklanmaktadır [49]. Klor ana ve yardımcı dezenfektan 
olarak bir çok yüzme havuzunda kullanıldığı için ASHRAE 
Standard 62.1-2016 öncelikle kloraminlerin (mono-, 
di-, tri-kloramin) havuz ortamından uzaklaştırılmasına 
odaklanmaktadır. Kloraminler hem dezenfektan hem de 
DYÜ olan bileşiklerdir [50]. Havuz suyuna dezenfeksiyon 
amacıyla uygulanmasının yanı sıra, insan kaynaklı amon-
yağın sudaki klorla reaksiyonu sonucu oluşurlar. Mono ve 
dikloraminin ciddi sağlık etkilerine yol açtığı henüz kabul 
görmemiş olmasına karşın trikloraminin deri ve gözde 
tahriş ve solunum sisteminde enflamasyona yol açtığı 
bilinmektedir [50]. Sudan havaya geçebilen kloraminler 
yapı malzemelerinin korozyonuna ve yüzücüler ile havuz 
çalışanlarının maruz kalması sonucu çeşitli sağlık sorunla-
rına yol açmaktadır [49]. Kloraminler havadan ağır olduğu 
için su yüzeyinde birikerek yüzme sırasında önemli seviye-
lerde maruziyete sebep olmaktadır. ASHRAE’nin önerdiği 
havalandırma sisteminde kloraminlerin iç ortamdan 
uzaklaştırılması için yapı içinde alt ve üst kısımlardan 
hava çekiş menfezleri bulunmaktadır. Alt kısımda bulunan 
menfez havuz yüzeyinde bulunan kloraminleri yüzeyden 
uzaklaştırırken üst kısımda bulunan menfez daha uçucucu 
olanları uzaklaştırmakta iç ortam havasının karışmasını 

sağlamaktadır. Nemden arındırılmış hava yan yüzeylerde 
ve tavanda bulunan pencerelere verilerek bu yüzeylerde 
yoğuşmanın önlenmesi gerekmektedir. Yapı içindeki 
bitişik alanlara ve dış ortama göre havuz bölümünde 
hafif negatif basıncın sağlanmasıyla (diğer ortamlara 
göre 12,4-37,3 Pa daha az) hem diğer ortamlara havuz 
ortamında bulunan bileşiklerin sızması engellenecek 
hem de pencerelerde meydana gelecek hava sızıntısı dış 
ortamdan iç ortama doğru olacağı için yoğuşma engel-
lenmiş olacaktır. 

Kapalı havuzlar yüksek tavanlı yapılar (4,6-15,2 m) olduğu 
için iç ortamda tabakalaşma ve ölü noktaların önlenmesi 
önem arz etmekte, düzgün bir hava karışımının sağlan-
ması gerekmektedir. İç ortamdan çekilen hava miktarının 
iç ortama verilen hava miktarından %2-10 daha fazla 
olmasının uygun negatif basınç için yeterli olduğu 
belirlenmiştir [49]. Yüzme havuzlarının tasarımında bu 
farkın %10 olarak ele alınması tasarım yaparken güvenli 
bölgede kalmayı sağlayacaktır. İç ortamda iyi bir hava karı-
şımının sağlanması tabakalaşma, yoğuşma ve korozyonun 
önlenmesini, kloraminler gibi DYÜ’lerin iç ortamdan 
uzaklaştırılmasını ve havalandırma sisteminden verilen 
temiz havanın yüzücüler, seyirciler ve çalışanların soluma 
bölgelerine ulaşmasını sağlamaktadır [49]. ASHRAE, 
rekreasyonal havuzlarda iç ortam havasının saatte 4 ile 6 
defa değiştirilmesini önerirken, müsabakaların yapıldığı 
havuzda hava değişim sayısının 6-8 sa-1 arasında olması 
gerektiğini belirtmektedir. 

Sonuç

Yüzme havuzlarında mikrobiyolojik güvenilirliğin 
sağlanması ve su kaynaklı hastalıkların önlenmesi için 
dezenfeksiyon uygulamaları zaruri bir ihtiyaçtır. Ancak 
hem dezenfektan hem de DYÜ’lere yüzücü, izleyici ve 
çalışanların maruz kalması bu kişiler için sağlık riskleri 
oluşturmaktadır. Suda DYÜ oluşumunu azaltmak için 
yüzücülerin hijyen kurallarına dikkat etmelerinin yanı sıra 
havuz suyu arıtma ekipmanları doğru işletilmelidir. DYÜ 
oluşumunu minimize edecek önlemlerin yanı sıra su ve 
havada bulunan DYÜ’lerin ortamdan uzaklaştırılması için 
havuz suyu arıtma ve iç ortam havalandırmasının doğru 
tasarlanması ve işletilmesi gerekmektedir. 

Şekil 2. Güvenli Rekreasyonal Su Ortamları için Yönergenin 
Şematik Gösterimi: Havuz, spa ve benzeri reakreasyonal su 

ortamları [48].

Şekil 3. Kapalı Yüzme Havuzları İçin Havalandırma Tesisatı [49].
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ÖZET

Üniversiteler ve kolejlerin birçoğu, tesislerinin ana planlarıyla 
uyumlu net sıfır enerji ve karbon nötrlüğü ana planlarını 
geliştirerek sürdürülebilirliğin ön saflarında yer almaktadır. 
Bu kurumlar, genellikle küçük bir şehre eşdeğer olabilen ve 
büyük ölçekte karbon azaltımı stratejilerini uygulamak için 
büyük bir fırsat sunan geniş bir bina portföyü işletmektedir. 
Bu çalışma, bir kampüs ortamında mevcut bina stokundaki 
operasyonel sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarına 
odaklanarak bir kampüs karbon nötrlüğü ana planının genel 
gelişimine odaklanır.

Enerji ve sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması için belge-
lenmiş bir yol, genellikle bir iklim eylem planı, enerji ana planı, 
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sürdürülebilirlik ana planı veya karbon nötrlüğü ana planı şek-
linde bulunabilir. Bunların nasıl etiketlendiğine bakılmaksızın, 
bazıları daha yüksek düzeyde ve diğerleri daha ayrıntılı ve spe-
sifik olacak şekilde tipik olarak benzer içeriği kapsayacaklardır. 
Karbon nötrlüğüne doğru yolculuğa başlarken, herhangi bir 
iyi plan genel hedefleri tanımlamalıdır. İşte bazı örnek sorular:

• Karbon nötrlüğü elde etmek için zaman çizelgesi nedir? 
Hedef 2030’a veya 2050’ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak 
mı?

• Ara hedefler olacak mı?

• Bir plan geliştirme kararını yönlendiren yasalar veya yönet-

Bu	makale	ASHRAE	Journal’da,	Ağustos	2022'de	yayımlanmıştır.	Telif	hakkı	2022	ASHRAE.	www.ashrae.org'da	yayınlanmıştır.	Bu	maka-
le,	ASHRAE'nin	izni	olmadan	elektronik	veya	kağıt	ortamında	kopyalanamaz	ve/veya	dağıtılamaz.	ASHRAE	Journal	hakkında	daha	fazla	
bilgi	için	www.ashrae.org	adresini	ziyaret	edin.
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melikler var mı?

• Plan Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarına odak-
lanıyor mu? 

• Plan su ve atık azaltımını ele alacak mı?

Plan, amaç ve hedefler anlaşıldıktan sonra geliştirilebilir. Pla-
nın ilk adımları kıyaslamaya (benchmarking) odaklanmalıdır. 
Ekip, kıyaslama sürecinde odaklanılacak temel performans 
göstergelerini (KPI’lar) tanımlamalıdır. Kaynak enerjisi ve enerji 
kullanım yoğunluğu (EUI), bu plan türünde yaygın olarak 
kullanılan KPI’lardır. Kampüs düzeyinde, mevcut binaların 
envanteri çıkarılmalı ve mevcut herhangi bir ölçülmüş veri 
gözden geçirilmelidir. Bu, hem elektrik hem de gaz için bina 
seviyesindeki sayaçların yanı sıra kampüs seviyesindeki sayaç-
ları da içermelidir.

Eski binaların bina seviyesinde sayaçları içermesi daha az 
olası olacaktır, bu da enerji kullanım yoğunluğunun (EUI) veri 
boşluklarını doldurmak için kampüsteki diğer binalardan, 
sanayi vaka çalışmalarından vb. tahmin edilmesini gerektire-
cektir. ASHRAE/ACCA Standardı 211-2018, Ticari Bina Enerji 
Denetimleri Standardı, enerji kıyaslamasını anlamanın yanı 
sıra bir enerji denetimiyle ilişkili enerji tasarrufu önlemlerini 
önceliklendirme sürecini anlamak için değerli bir araçtır. 
Karşılaştırmalı binaların, benzer bina türleriyle nasıl karşılaş-
tırıldıklarını belirlemek için ASHRAE/IES Standard 100-2018, 
Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Bakanlığı Ticari Bina 
Enerji Tüketimi Anketi (CBECS) ve diğer kaynaklar kullanılarak 
emsal bir örnekle karşılaştırılmalıdır.

Ölçülen veriler en az 12 ardışık aydan oluşmalıdır, ancak birkaç 
yıl veya daha fazla geriye giden verilere sahip olmak, eğilimler 

hakkında daha derin bilgiler sağlar. Kampüs binalarının çoğu 
pandemi nedeniyle kısmen ve/veya asgari düzeyde işgal 
edildiğinden, son iki yıldaki bir zorluk güvenilir veri bulmaktır. 
Yerleşke karşılaştırması tamamlandıktan sonra, binaların 
EUI’sini belirlemek için kampüsün bir ısı haritası geliştirilebilir. 
Şekil 1, bir kampüste yakın zamanda entegre edilmiş bir enerji 
ana planından örnek bir EUI ısı haritasını göstermektedir.

Kampüs binaları karşılaştırıldıktan sonra, bir sonraki adım 
binalara öncelik vermek ve kampüste enerji azaltımına odak-
lanmaktır. Yakın dönemde hangi binaların kaldırılmasının 
(yıkılmasının) planlandığını anlamak için tesis ana planı ile 
koordineli çalışmak önemlidir, böylece bu binalar en düşük 
önceliğe taşınır. Enerji azaltımları üç kategoriye ayrılabilir: 
mevcut bina devreye alma (EBCx), enerji koruma önlemleri 
(ECM’ler) ve detaylı güçlendirmeler. 

EBCx, en düşük ilk yatırım maliyetlerine ve en hızlı geri 
ödemeye sahip olduğu için enerji kullanımını azaltmanın 
ilk adımıdır. ASHRAE Yönerge 0.2-2015 ve Yönerge 1.2-2019, 
mevcut binalar ve sistemler için devreye alma süreci hakkında 
rehberlik sağlar. Bu süreç, bilinen operasyonel sorunların 
değerlendirilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olacak ve 
daha uygun maliyet iyileştirmelerine yol açabilir. Örneğin, 
EBCx sensörlerin yeniden kalibre edilmesinden, bileşenlerin 
küçük onarımlarından (örneğin ekonomizör damperleri), 
sıcaklık ve basınç set değerlerinin yeniden etkinleştirmesinden 
vb. oluşabilir.

ECM’ler, EBCx’in ve bir renovasyonun ötesine geçerek, mini-
mum sermaye yatırımı ile kolay ulaşılabilir hedef için bir enerji 
verimliliği güçlendirmesi olarak düşünülebilir. Buna karşılık, 
detaylı enerji güçlendirmeleri daha büyük bir sermaye yatırımı 

Şekil 1. Enerji ana planı EUI ısı haritası (Kaynak: Long Beach City Collage Entegre edilmiş enerji ana planı) 
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Şekil 2. İleri Enerji Güçlendirme Kılavuzu Proje Planlama Akış Şeması (ABD Enerji Bakanlığı Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı)
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melen alan değişikliklerinin detaylı bir şekilde güçlendirilme-
sini gerektirenler için bina operasyonları üzerinde uygulanacak 
ve minimum etkiye sahip olacak olanlar olarak sınıflandırılabilir.

Uygulanması kolay bir seçenek, sıcaklık ve statik basınç set 
değerleri dahil dahil olmak üzere ASHRAE Yönergesi 36-2021 
dokümanlarını (HVAC Sistemleri için Yüksek Performanslı 
Çalışma Dokümanları) kullanarak HVAC kontrol optimizasyo-
nunu uygulamaktır. Bu güncellemeler, yeni cihazlar ve kontrol 
bileşenlerinin eklenmesini içerebilir. Herhangi bir ayarlama 
veya kontrol sekansını uygularken, sisteme bağlı herhangi bir 
şeye olası etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir projede 
mühendis olarak birincil rollerden biri, konfor koşullarından 
oluşabilen veya sağlık ve güvenlik kadar etkili olabilecek alan 
işlevlerini amaçlandığı gibi sağlamaktır. 

Yakın tarihli bir kampüs projesinde yazar, sıkı sıcaklık ve nem 
kriterlerine sahip özel bir koleksiyon/arşiv alanı için yeni bir 
HVAC sistemi tasarlıyordu. Tasarımımız sırasında, bir enerji 
verimliliği önleminin parçası olarak düşük yük koşulları sıra-
sında soğutulmuş su besleme sıcaklığını 4,4°C’den 8,9°C’ye 
yeniden set etmek için kampüs soğutulmuş su sistemi için 
bir retro-devreye alma (RCx) projesinin sürmekte olduğunu 
öğrendik. Neyse ki, sadece duyulur yükü işlemek için kampü-
sün soğutulmuş suyuna güvenirken, nem alma ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için lokal bir kurutucu (desiccant) ünite entegre 

gerektirir ve daha uzun geri ödeme süreleri olabilir. Ekip, karar 
vermeye yardımcı olmak için bir karar akış şeması geliştirme-
lidir. Şekil 2, ABD Enerji Bakanlığı’nın İleri Enerji Güçlendirme 
Kılavuzundan bir örnek sunmaktadır.

ECM’lerin bir listesi, projelerin son halinin gözden geçirilme-
sine, tesis personeli ile yapılan değerlendirmelere, saha ön 
etüdüne vb. dayalı olarak geliştirilmelidir. Ön hesaplamalar, 
başlangıçtaki tahmini geri ödemeleri belirleyecektir. Bir yüksek 
öğrenim kurumu adına yetkili genellikle yedi yıl veya daha kısa 
bir geri ödeme aramaktadır, ancak bazı yetkililer daha hızlı bir 
geri ödeme talep edecek veya daha uzun bir geri ödeme için 
razı olmaya istekli olacaktır. Herhangi bir ECM önermeden 
önce geri ödeme eşiğini anlamak önemlidir.

Her ölçüm için bir hesaplama sağlanmalı ve istenirse bunlar 
da gruplandırılabilmelidir. Proje ekibi tarafından istenen ayrıntı 
düzeyine bağlı olarak, hesaplamalar basit bir yaşam döngüsü 
maliyet analizi veya mevcut sistemin ECM’leri test etme kabi-
liyetine sahip tamamen geliştirilmiş bir enerji modeli olabilir. 
Bir model kullanılıyorsa, yazılımın ASHRAE Standard 140-2020, 
Bina Enerji Analizi Bilgisayar Programlarının Değerlendirilmesi 
için Standart Test Metodu gerekliliklerini karşılaması veya daha 
iyi olması gerekir.

Enerji verimliliği güçlendirmeleri, ekipman, altyapı ve muhte-
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desteklemek için yetersiz olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, 
enerji verimliliğinin elektrifikasyondan önce yerleştirilmesi, 
bu yüklere elektrik verilirken yaşam döngüsü maliyetlerinin 
artmasıyla sonuçlanacağından önemlidir.

Elektrifikasyon, yüksek verimli ısı pompaları kullanılarak gaz 
yakıtlı paket tipi ısıtma ekipmanının değiştirilmesini içerebilir. 
Bunlar genellikle, kapladığı alan ve elektrik talebi açısından 
benzer bir ikamedir. Çok soğuk iklim bölgelerinde, verimli ve 
esnek çalışma sağlamak için hibrit ısıtma ekipmanı (örneğin, 
çift yakıtlı rooftop üniteleri) düşünülmelidir. Fosil yakıtlı sıcak 
su ısıtma ve kullanım suyu ısıtma, maksimum ısı pompası 
sıcaklıklarının mevcut sistem için uygun olması koşuluyla, ısı 
pompaları ve/veya ısı geri kazanımlı soğutma grupları ile 
değiştirilebilir. Eğilim verileri mevcutsa, mevcut yük profilinin 
değerlendirilmesi, bu ekipmanın uygun şekilde boyutlandırıl-
ması konusunda değerli bilgiler sağlayabilir.

Ekip, ısı geri kazanımlı soğutma gruplarından yıllık kullanım 
sıcak suyu ısıtma tüketiminin %70 ila %80’ini karşılayacak 
şekilde boyutlandırmayı düşünmelidir. Ek ısı pompalarından 
kaynaklanan gömülü karbondaki (dolaylı CO2 emisyonları) 
artış, en yüksek yüklerde harcanan birkaç saat için operasyonel 
karbon tasarrufuyla asla dengelenemez.

Bu makale öncelikle mevcut binalara odaklanmıştır. Yükseköğ-
retim kurumları, yeni binalarla karşılaştırıldığında, azaltılmış 
enerji kullanım yoğunluğu (EUI) hedeflerine ulaşmak için çok 
daha karmaşık olan mevcut bina stokunun geniş bir portfö-
yüne sahiptir. Yeni inşaat, söz konusu tesis için en iyi yaklaşımı 
sağlamak adına entegre bir ekip olarak çalışma fırsatı sunar. İyi 
düşünülmüş ve işbirlikçi bir ekiple, bilinen bir enerji hedefine 
ulaşmak nispeten kolaydır. Mevcut binalarda enerji kullanımı-
nın azaltılması küçük tedbirlerden derin enerji güçlendirmeye 
kadar değişir. Enerji verimliliği yaklaşımı, bu iyileştirmelerin 
nasıl uygulanabileceğini dikkate almalıdır. Zaman içinde 
iyileştirme yapmak için hangi fırsatlar var? Aşamalı olabilirler 
mi? Kampüsün mevcut durumunu ve hedeflenen değerlere 
ulaşmak için bir süreci etkileyen faktörleri anlamak adına 
kapsamlı bir plan geliştirilmelidir.
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ederek çalışmalarını bizimkiyle koordine etme fırsatımız oldu.

Daha derin bir enerji verimliliği önlemi ile eşleştirilebilecek 
başka bir basit önlem, sıcaklık ve debi set noktalarını değer-
lendirmek (örneğin, VAV minimumlarını düşürmek) ile birlikte 
motorları daha verimli olanları ile değiştirmek ve sabit hacimli 
sistemlere değişken hız sürücüleri eklemek olabilir. Yine, sis-
teme olan tüm etkilerin dikkate alınması gerekir. Bir hidronik 
sisteme bakıldığında, besleme set noktasını revize etme fırsat-
ları var mı? Sabit malzemelere ve ısı eşanjörü yüzeyine sahip 
belirli bir ısı eşanjörü için (örneğin, mevcut AHU serpantini), ısı 
transfer miktarı, logaritmik ortalama sıcaklık farkına (LMTD) 
bağlı olacaktır. Daha düşük bir besleme sıcaklığı sağlamak, 
daha büyük bir ∆T ile sonuçlanacaktır. Genel olarak, besleme 
sıcaklığının 0,6°C düşürülmesi, dönüş sıcaklığında 0,6°C’lik bir 
artışa neden olacaktır.

Bu enerji verimliliği önlemleri, pompalama enerjisindeki 
potansiyel tasarruflara karşı soğutma üretim ekipmanının 
verimliliği üzerindeki etkileri dikkate alması gerekecektir. 
Soğutulmuş su sıcaklık farkını artırdıkça ve debi ve basınç 
düşüşünü azalttıkça, sonuç olarak pompaları ve motorları 
daha küçük güç değerlerine sahip olanları ile değiştirme 
fırsatı var mı? Daha düşük bir debiden yararlanabilecek boru 
tesisatında bilinen durumlar var mı? Pompalar değiştiriliyorsa 
değişken hızlı çalışma düşünülmelidir. Dağıtımda hangi 
iyileştirmeler gereklidir (örn. kontrol vanaları, boru tesisatı 
düzenlemesi)? Enerji verimliliği önlemlerinin tüm etkileri 
dikkate alınmalıdır.

Tasarımcı, ertelenmiş bakım projeleri ve planlanan ekipman 
değiştirme projeleri için fırsatları anlamak adına mülk sahibi ve 
tesis operatörleri ile iletişim kurmalıdır. Yazar, önceki (mevcut) 
sistem tasarımı/boyutlandırma varsayımlarını sorgulamayı ve 
yeni teknolojiler veya ekipman için fırsatları değerlendirmeyi 
önermektedir. Yakın tarihli bir kampüs projesinde, tesis sahibi, 
eskiyen kampüs buhar altyapısı nedeniyle lokal bir hibrit 
gaz-elektrik ısıtma sıcak su (HHW) tesisi düşünüyordu. Mevcut 
çizimler, kabaca 126 W/m2 boyutunda bir buhardan sıcak suya 
ısı eşanjörünü göstermekteydi; ancak binanın kalorimetresin-
den alınan gerçek zamanlı trend verileri, binanın yaklaşık 57 W/
m2’de pik yaptığını göstermiştir. Bina, 9290 m2’nin üzerindeydi 
ve artan ilk maliyetlerin yanı sıra potansiyel mekansal, ağırlık 
ve elektrik altyapısı sınırlamaları ile sonuçlanacaktı. Ek olarak, 
bu sistem bir ısı geri kazanımlı soğutma grubunu içeriyordu 
ve aşırı boyutlandırma muhtemelen operasyonel sorunlar 
yaratacaktı.

Dekarbonizasyon arayışında, faydalı elektrifikasyondan önce 
enerji verimliliğindeki azalmalar düşünülmelidir. Mevcut 
binalar, yanmalı ısıtmalı ve kompresörlü soğutmalı geleneksel 
HVAC sistemleri için tasarlandı. Çoğu kampüste soğutma, 
merkezi bir hizmet tesisinde üretilir ve ısıtma, merkezi veya 
lokal olarak yapılabilir. Bu, binadaki elektrik altyapısının, enerji 
verimliliği önlemleri aracılığıyla enerji tüketimini azaltmanın 
yollarını bulmaksızın tamamen elektrikli bir ısıtma seçeneğini 
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ÖZET

Türkiye, kişi başına düşen 1,500-1,600 m³ kullanılabilir 
su potansiyeli ile “su stresi yaşayan” ülkeler arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle Türkiye’de mevcut konut binala-
rında, su tüketiminin azaltılması amacıyla farklı stratejilerin 
belirlenmesi ve bu stratejilerden en uygun olanının seçil-
mesi gerekmektedir. Su tüketiminin azaltılması amacıyla 
konut binalarında en sık kullanılan su korunumu strateji-
leri; su korunumlu akış organları ve sıhhi araçların kullanıl-
ması, gri suyun arıtılarak konut binalarında kullanılması ve 
çatılardan toplanan yağmur suyunun toplanılarak kulla-
nılması şeklinde sıralanabilir. Uygulanacak farklı stratejiler 
ile sağlanabilecek su tasarrufu miktarı, hangi eylemde en 
çok suyun tüketildiği ve hangi su korunumu stratejisiyle 
bu eylemde harcanan su miktarının azaltılabileceğine bağlı 
olarak belirlenebilir. Böylece kullanıcıların davranışı hem su 
tüketim miktarlarını hem de su tasarruf miktarlarını belir-
leyecektir. Bu nedenle bu çalışmada, İstanbul ilinde, farklı 
ilçelerde, kişi başı su tüketim oranlarının farklı olduğu 30 
konutta bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalış-
masında, farklı konutlarda, farklı kullanıcıların, farklı eylem-
lerdeki evsel su tüketim miktarları belirlenmiş, sonuçlar 
grafikler yardımıyla derlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evsel su tüketimi, Su korunumu strate-
jileri, Yağmur suyu eldesi, Gri suyun arıtılarak kullanılması

1.Giriş

Su, insan yaşamı için hayati öneme sahip olan sürdürülebi-
lir bir döngü ile devamlılığı sağlanan doğal bir kaynaktır. Su 
kaynaklarının %97,5’i tuzlu su kaynakları %2,5’i ise tatlı su 
kaynağı olarak bulunmaktadır. Tatlı suyun büyük bölümü 
(%69,5) kutuplarda buzul veya donmuş toprak tabakası 
olarak, %30,1’i yeraltı suyu (YAS) olarak bulunmaktadır. 
%0,4’lük bölümü ise yüzeysel su ve nem olarak tatlı su 
gölleri, sulak alanlar, atmosfer, toprak ve canlılardan oluş-
maktadır [1]. Kullanılabilecek tatlı su kaynakları bu kadar 
sınırlıyken hızlı nüfus artışı ve küresel iklim değişikliğinin 
sebep olduğu bölgesel kuraklıklar su kaynakları üzerinde 
baskı oluşturmakta suyun doğal döngüsünü tamamlaya-
madan tüketilmesine neden olmaktadır. Sektörel su tüke-
tim oranının en yüksek olduğu tarımsal faaliyetlerde suyun 
bilinçsiz kullanımı da mevcut su kaynaklarının korunması 
konusunda yaşanılan en büyük sorunlardandır. Tüm bu 
değişimler sonucunda Dünya nüfusunun yaklaşık %20’sine 
karşılık gelen 1,5 milyar insanın yeterli içme suyundan 
yoksun olduğu, 2,2 milyar kişininse sağlıklı suya erişeme-
diği belirlenmiştir [2]. 2100 yılına kadar 11,2 milyar kişiye 
ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun yalnızca üçte 
ikisinin 2050 yılına kadar tatlı su kaynaklarına erişebileceği, 
su kıtlığı ve kuraklığın önümüzdeki yıllarda artacağı ancak 
etkilerinin sanayileşmiş ülkelerde daha fazla hissedileceği, 
endüstriyel su talebinin tatlı su kaynakları üzerinde büyük 
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bir baskı oluşturacağı ve bu durumun da tarımsal ve evsel 
kullanımlar için mevcut su kaynaklarını azaltacağı öngörül-
mektedir [3]. 

Binalar, küresel enerjinin %40’ından, küresel su tüketiminin 
%25’inden ve küresel kaynakların %40’ından sorumludur 
[4]. Bu nedenle küresel su tüketimi içerisinde büyük bir 
paya sahip olan binalarda evsel su tüketim miktarlarının 
azaltılması önem taşımaktadır.

Türkiye 84 milyon mevcut nüfusu ile “su stresi yaşayan ülke” 
sınıflandırmasında yer almaktadır [5]. Gelecek yıllarda 
artacak nüfus ile su kıtlığı yaşanabileceği öngörülmektedir. 
Bu nedenle Türkiye’de mevcut ve yeni konut binalarında, 
su tüketiminin azaltılması ve konutlarda su korunumunun 
teşvik edilmesi amacıyla oluşturulabilecek stratejiler içeri-
sinden en uygun olanının seçilmesi önem taşımaktadır. Su 
tasarrufu stratejileri ile toplam su tüketiminin azaltılarak 
konutların su etkin hale getirilmesi konutlardaki evsel 
su tüketim oranlarının belirlenmesi ile olanaklıdır. Su 
tüketiminin azaltılması amacıyla konut binalarında en sık 
kullanılan su korunumu stratejilerini;

• Su korunumlu akış organları ve sıhhi araçların kullanıl-
ması,

• Gri suyun arıtılarak konut binalarında kullanılması ve

• Çatılardan toplanan yağmur suyunun toplanılarak 
kullanılması

olarak sıralayabiliriz.

Konut binalarında sağlık donatımı sisteminde alınabilecek 
önlemleri, akış organlarında alınabilecek önlemler ve 
sıhhi araçlarda alınabilecek önlemler olarak ele alabiliriz. 
Akış organlarında periyodik kontrollerle su kaçakları 
engellenebilmekte böylece su tüketimi azaltılarak su 
tasarrufu sağlanabilmektedir. Ayrıca su tasarrufu sağlayan 
sıhhi araçlardan çift akışlı tuvaletler ve akış organlarından 
lavabo, eviye ve duş bataryalarında perlatör (aerator) ya da 
debi (akış) regülatörü kullanılması ile su tüketimi azaltıla-
bilmektedir.

Yapılan farklı çalışmalarda su verimli armatürlerin kullanı-
mını teşvik etmeye yönelik stratejiler ile %35’e varan su 
tasarrufunun sağlandığı belirlenmiştir [6]. Başka bir çalış-
mada ise su tasarruflu duş başlıkları, tuvaletler ve çamaşır 
makinelerinin ilk dört yılda kullanımları değerlendirilmiş 
birinci ve ikinci yıllarda su talebinde yaklaşık %6-14 azalma 
olmuştur [7]. 

Konut binalarında kullanılmakta olan bir başka su 
korunumu teknolojisi ise kullanım sonrası ortaya çıkan 
foseptik atığı içermeyen duş, lavabo, küvet ve çamaşır 
makinasından ve mutfak eviyesinden gelen kirlenmiş evsel 
atık su olarak tanımlanan gri suyun arıtılarak tekrar konut 
içerisinde kullanılması teknolojisidir. Konutlarda gri su 
arıtılarak bahçe sulaması, tuvalet rezervuarı ya da çamaşır 

makinasında kullanılmaktadır. Konutlarda gri su evsel atık 
suyun %60-70’lik bölümünü oluşturmakta olup lokas-
yona, geleneklere, altyapıya, kullanılan alanlara, yaşam 
standartlarına ve alışkanlıklara, su bolluğu derecesine ve 
su tesisatlarına göre değişmektedir [8]. Kentlerde gri su 
kullanımının en yaygın olduğu alanlar tuvalet rezervuarları 
ve bahçe sulamasıdır [9]. Ghisi ve Ferreira (2007), yaptıkları 
çalışmada gri suyun arıtılarak rezervuarlarda kullanımı 
ile farklı konutlarda tüketilen su miktarının %29 ila %35 
arasında azalacağı sonucuna varmıştır [10]. 

Yağmur suyunun toplanılarak konut içerisinde kullanılması 
ise yeni bir strateji olmayıp son dönemlerde yıllık yağış 
ortalaması yüksek olan iklim bölgelerinde yer alan ülke-
lerde kullanımı oldukça yaygın olan bir başka stratejidir. 
Yağmur suyu hasadı, su temini ihtiyaçlarını karşılamak için 
dünyada kullanılan en eski yöntemdir. Son yıllarda pek 
çok farklı ülkede iklimsel, çevresel ve toplumsal değişik-
liklerle bağlantılı su talebi artışı nedeni ile yağmur suyu 
hasadı yöntemi gelişmiş teknolojik çözümler ile birlikte 
kullanılmaktadır. Konut binalarında yağmur suyu hasadı, 
çatılardan, teraslardan, avlulardan ve diğer geçirimsiz 
bina yüzeylerinden gelen yağmur suyunun toplanması, 
depolanması ve arıtılması aşamalarından oluşmaktadır. 
Toplanan yağmur suyu konutlarda arıtma derecesine göre 
tuvalet rezervuarı, bahçe sulaması ve çamaşır yıkamada 
kullanılmaktadır. Yapılan farklı çalışmalarda özellikle 
yıllık yağış oranının yüksek olduğu Brezilya gibi ülkelerde 
sadece yağmur suyunun toplanılarak konut içerisinde 
tuvalet rezervuarı ve çamaşır makinasında kullanılması ile 
%35’e varan su tasarrufunun sağlandığı göstermektedir 
[10].

Konut binaları için kullanımı yaygın olan bu 3 farklı strateji-
den bir ya da birkaçı aynı konut içerisinde kullanılabilmek-
tedir. Ancak, uygulanacak farklı teknolojiler ile ne oranda 
su tasarrufunun sağlanacağının belirlenmesi önemlidir. 
Bu durum da öncelikle hangi eylemde en çok suyun 
tüketildiği ve hangi su korunumu stratejisiyle bu eylemde 
harcanan su miktarının azaltılabileceğinin belirlenmesiyle 
olanaklıdır. Örneğin, rezervuar kullanım sıklığı bu eylem 
için harcanacak suyun belirleyicisi olacaktır. Rezervuarlar 
için harcanan su miktarının azaltılabilmesi gri suyun arıtı-
larak binada kullanılmasıyla sağlanabiliyorsa, elde edilebi-
lecek gri su miktarının belirlenebilmesi için de lavabo, duş 
ve çamaşır makinasında harcanan su miktarının dolayısıyla 
bu sıhhi araçlarda tekrarlanan eylem sayısının belirlenmesi 
gerekmektedir. Böylece kullanıcıların davranışı hem su 
tüketim miktarlarını hem de su tasarruf miktarlarını belir-
leyecektir. Konut binalarında gelir seviyesi, kültür ve eğitim 
düzeyi gibi kişisel ve toplumsal özelliklerin yanı sıra temin 
edilen suyun özellikleri ve çevresel faktörler nedeniyle 
toplam su tüketim miktarı farklılık gösterebilmektedir. Su 
tüketim alışkanlıkları bir başka deyişle kullanıcı davranışı, 
farklı iklim bölgelerine göre değişmekte olup aynı şehirde 
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farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ilçelerde de farklılık 
gösterebilmektedir. Bu nedenle konutlarda evsel su 
tüketiminin azaltılabilmesi için toplam su tüketiminin 
eylemlere bağlı olarak ayrı ayrı belirlenmesi ve bu fonk-
siyonlara uygun su korunumu stratejilerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu sürecin uygulanabilmesi, kişi başına 
düşen günlük su tüketimlerinin belirlenebilmesi, bir başka 
deyişle davranışsal farklılıklardan kaynaklanan evsel su 
tüketim oranlarının belirlenmesine bağlıdır [11].

2021 yılında TSE Standartları arasına giren “TS EN 16941-2 
sayılı “Yerinde içilemez su sistemleri - Bölüm 2: Arıtılmış 
gri suyun (lavabo atık suyu) kullanımına yönelik sistemler” 
Standartı ile duş, küvet kullanımı ile eviye, çamaşır ve 
bulaşık makinaları gibi farklı su çıkış ağızları için standart 
olarak kabul edilen evsel su tüketim oranları belirlenmiştir. 
Söz konusu standart Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 
CEN (European Committee for Standardization)’e üye 34 
üye ülke tarafından kullanılmakta olan bir standart olup 
farklı ülkelerdeki kullanıcıların bireysel, toplumsal özellik-
leri ile coğrafi faktörlerine bağlı olarak değişen su tüketim 
miktarlarının ortalaması olarak kabul edilmiştir. Ancak her 
ülkede yerel özelliklere ve tüketim alışkanlıklarına bağlı 
olarak kişi başına düşen su tüketim miktarının çok farklı 
olabileceği bilinmektedir. Bu durum farklı fonksiyonlara 
bağlı olarak binalarda tüketilen suyun miktarını değişti-
rebileceği gibi, bu tüketimin azaltılması için uygulanacak 
su korunumu stratejisini de değiştirecektir. Bu nedenle 
Türkiye’ye özgü yerel değerlerinin belirlenmesi ve evsel 
su tüketim oranları farklı olan konutlarda öncelikle 
ölçüm yapılarak su tüketim oranlarının belirlenmesi ve su 
tüketiminin azaltılması için bu oranlara göre stratejilerin 
belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, belirlenecek pilot konutlarda alan çalışması 
yapılarak doğrudan gerçek su tüketim oranlarının 
belirlenmesi ile Türkiye’ye ve şehre özgü yerel değerler 
belirlenmiş olacak ve uygulanacak stratejiler bu değerler 
göz önünde bulundurularak belirlenecektir. 

Konutlarda evsel su tüketim oranlarının ölçülmesinin; 

Bina sahiplerinin, ilave inşaat maliyeti çıkması nedeni ile 
dairelerine su sayacı takılmasına izin vermemesi, binalarda 
aynı anda farklı su çıkış ağızlarında ölçüm yapmak için çok 
fazla su sayacına ihtiyaç duyulması, her farklı su çıkış ağzı 
için ayrı bir sayaç önerilmesinin çok fazla tesisat döşemi 
ve bakım gerektirmesi ve bu nedenle pratik olmayacağı 
gerekçeleri ile kolay olmadığı bilinmektedir [12].

Bu nedenle bina kullanıcıları ile anket yapılarak konutta 
fonksiyonlara bağlı olarak su akış oranının ölçülmesi 
yöntemi ile konut binalarında farklı su çıkış ağızlarında 
evsel su tüketiminin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürü-
tülmektedir [13].

Bu çalışmada; İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık 

Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında 
yapılan bir doktora çalışmasında, konut binalarında su 
tüketiminin azaltılması amacıyla önerilen yeni bir yakla-
şımın ilk bölümünü oluşturan alan çalışması ve sonuçları 
ele alınmıştır.  

Önerilen yaklaşım, kullanıcı davranışlarına bağlı olarak 
konutlarda farklı eylemler için harcanan su miktarını 
azaltabilmek için en uygun su korunumu stratejisinin 
belirlenmesini hedeflemektedir.  Bu amaçla tez kap-
samında İstanbul ilinde, farklı ilçelerde kişi başına su 
tüketim oranlarının farklı olduğu konutlarda evsel su 
tüketim oranlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi için 
alan çalışması yapılmıştır. TS 1258 Temiz Su Tesisatı Hesap 
Kuralları Standardına göre kişi başı su tüketimi 100l/
gün olarak kabul edilmektedir. Ancak konut binasında 
uygulanması gereken su korunumu stratejilerinin belir-
lenmesi için gerçek su tüketim oranlarının hesaplanması 
gerekmektedir. Söz konusu çalışmada konutlarda farklı 
su çıkışlarına bağlı olarak lavabo, duş, rezervuar+taharet 
musluğu, bulaşık makinası, çamaşır makinası için su tüke-
tim oranları hesaplanmıştır. 

2. İstanbul İlinde Konut Binalarında Gerçekleşen Su 
Harcamalarının Alan Çalışması Yoluyla Belirlenmesi 

Bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak değişim 
gösteren su tüketim alışkanlıkları su tüketim miktarlarının 
belirleyicileridir. Konutlarda uygulanabilecek farklı su 
korunumu stratejileriyle su tüketim miktarlarının azaltıla-
bilmesi olanaklıdır. Aynı şehir içerisinde kişi başına düşen 
günlük su tüketim miktarlarının tüm ilçelerde aynı kabul 
edilemeyeceği ve farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip 
bölgelerdeki konutlarda su tüketim oranlarının farklı ola-
cağı gerçeğinden yola çıkarak, hesaplamaların farklı ilçeler 
için yapılması gerekmektedir. Ele alınan her farklı ilçedeki 
konutta kullanıcı davranışlarına bağlı olarak farklı eylemler 
için su harcama miktarlarının belirlenmesi sonrasında bu 
miktarların azaltılabilmesi için farklı su korunumu strateji-
leri uygulanmalıdır. 

İstanbul ili 16 milyon nüfusu 5500km²’lik yüzölçümü ile 
Türkiye’nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilidir. İl 
sınırları içerisindeki 39 ilçede, toplumsal ve bireysel özel-
likler nedeni ile su tüketim alışkanlıkları değişmektedir. 
Konutlarda uygulanacak su korunumu stratejilerinin belir-
lenebilmesi ve buna bağlı olarak su tüketim miktarlarının 
azaltılabilmesi;

• farklı su tüketim miktarının gerçekleştiği ilçelerde, 
belirlenmiş olan konutlarda, alan çalışması yardımıyla 
farklı eylemlerin ne sıklıkta yapıldığının ve bu eylemler 
için ne kadar su harcandığının belirlemesi, 

• bu konutlarda kişi başına düşen gerçek su tüketim 
miktarının belirlenmesi ve

• uygulanması gereken su korunumu stratejilerine karar 



verilmesiyle olanaklıdır.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen alan çalışmasının 
adımları aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Alan Çalışması 

Konut binalarında temiz su şebekeden binaya bağlandık-
tan sonra;

• Bina genelinde kullanılan su miktarı binadaki toplam 
kişi sayısına bölünerek veya

• Kullanıcıların bireysel su saatlerindeki kullanım miktar-
ları ölçülerek ve yine ortak giderler binadaki toplam kişi 
sayısına bölünerek 

elde edilebilir. Bu veriler ilgili şehrin Su ve Kanalizasyon 
İşleri İdaresi tarafından kayıt altında bulundurulduğun-
dan, bu verilere ait aylık ve yıllık değerleri elde etmek 
olanaklıdır. Böylece farklı ilçelerde, ilçe nüfusuna bağlı 

olarak, günlük kişi başına düşen su tüketim miktarları bu 
veriler yardımıyla belirlenebilir. Elde edilen, ilçelere bağlı 
farklı su tüketim oranları yardımıyla çalışmanın yapılacağı 
ilçeler gruplandırılmıştır. Gruplandırma “TS 1258 Temiz 
Su Tesisatı Hesap Kuralları Standartına” göre kişi başı 
su tüketiminin 100l/gün (+1-1 litre) olduğu ilçelerdeki 
konutlar, 100l/günün altında ve 100l/günün üstünde olan 
ilçelerdeki konutlar” şeklinde yapılmıştır. Kişi başına düşen 
günlük su tüketiminin farklı olduğu ilçelerin belirlenmesi, 
gerçekleştirilecek olan alan çalışmasının hangi ilçelerde 
yapılacağına ilişkin kararların alınmasında belirleyici 
olacaktır.

İstanbul İlinde, 39 ilçede 2016 yılında konutlarda gerçek-
leşen aylık toplam su tüketim miktarları İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir. 
Yapılan hesaplamalar sonucunda farklı ilçelerde günlük 
kişi başına düşen su tüketim oranları Tablo 1.’de verilmiştir.

TS 1258 Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları Standartına” 
göre “Konutlarda Su İhtiyacı (Gereksinmesi)” kişi başına 
en az 100l/gün olarak belirtilmektedir.  Tablo 1.’de ise 39 
ilçede günlük kişi başına düşen su tüketim miktarlarının 
bir kısmının 100l/gün den farklı olduğu görülmektedir. 
Bu durum kişisel faktörler nedeni ile farklı ilçelerdeki 
su tüketimi miktarlarının da farklı olabileceğini ortaya 
çıkarmaktadır. Yapılacak çalışmada seçilecek pilot 
konutlarda kişi başına düşen günlük su tüketim mik-
tarlarının farklı olması, konutlarda uygulanacak olan 
su korunumu stratejileri ile su tüketiminde ne oranda 
bir azaltımın sağlanabileceğinin belirlenmesi açısından 
önem taşımaktadır. Bu nedenle günlük kişi başına düşen 
su tüketiminin birbirinden farklı olduğu ve yapılan bir ön 
değerlendirme sonucunda alan çalışması yapılmasının 
olanaklı olduğu ve gerekli izinlerin alınabildiği konutlar 
alan çalışması için seçilmiştir. 

2.1.1. Alan Çalışmasının Yapılacağı İlçelerin ve 
Konutların Belirlenmesi

Tablo 1.’ de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden ilçe-
lere göre alınan aylık verilere göre farklı ilçelerdeki günlük 
kişi başına düşen su tüketim oranlarının farklı olduğu 
görülmektedir. Alan çalışması için belirlenecek konutlar, 
bulundukları ilçelerdeki su harcamaları esas alınarak; 
TSE 1258 de belirtilmiş olan 100l/gün değerini sağlayan, 
standart değerin üstünde su tüketiminin gerçekleştiği 
ve standart değerin altında su tüketiminin gerçekleştiği 
3 grup oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Bu gruplamaya 
göre alan çalışmasının yapılabileceği konutların kullanı-
cıları ile görüşülmüş ve alan çalışmasına katılmayı kabul 
eden kullanıcıların bulunduğu ilçelerde toplam 30 konut 
belirlenmiştir. Alan çalışmasının yapılacağı ilçe, mahalle ve 
konut sayısı Tablo 2’de belirtilmiştir. Bu ilçelerde yapılacak 
olan alan çalışması ile toplam su tüketim miktarı ve evsel 
su tüketim oranları belirlenecektir.

Kişi Başına 
Düşen Su 
Tüketimi, 
(l/gün)

İLÇE

KİŞİ BAŞINA 
DÜŞEN 
GÜNLÜK SU 
TÜKETİMİ 
(LİTRE/GÜN)

İLÇE

KİŞİ BAŞINA 
DÜŞEN 
GÜNLÜK SU 
TÜKETİMİ 
(LİTRE/GÜN)

100 

Beykoz 101,274 Başakşehir 99,871

Kartal 101,660 Beylikdüzü 99,289

Eyüp 101,142

B.Çekmece 101,898

Ataşehir 101,117

Kağıthane 101,410

>100 

Adalar 217,879 Fatih 110,367

Şile 139,849 Tuzla 108,583

Bakırköy 111,134 Maltepe 104,830

Üsküdar 115,471

Kadıköy 112,287

Çatalca 115,504

Şişli 110,950

<100 

Beşiktaş 74,230 Avcılar 95,290

Beyoğlu 91,232 Sultangazi 84,964

Sarıyer 86,830 K.Çekmece 97,210

Silivri 95,905 Bayrampaşa 95,679

Arnavutköy 82,367 Bağcılar 86,468

Esenyurt 81,605 Güngören 97,208

Esenler 85,583 Çekmeköy 91,273

Sultanbeyli 72,517 Gaziosmanpaşa 90,090

Sancaktepe 81,654 Ümraniye 81,657

Pendik 93,572 Zeytinburnu 95,983

Bahçelievler 98,128

Tablo 1. 2016 yılı içerisinde İstanbul İli İçerisinde Farklı İlçelerde 
Konutlarda Kişi Başına Düşen Günlük Su Tüketim Miktarları (litre/gün)    
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2.1.2. Alan Çalışmasında Kullanılacak Olan Farklı Su 
Çıkış Ağızlarının Belirlenmesi

Konutlarda su tasarrufu stratejilerinin uygulanabilmesi 
için öncelikle farklı su çıkış ağızlarındaki su kullanım sıklığı 
ve buna bağlı olarak tüketim miktarlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu işlem ıslak hacimlerde bulunan ve 
suyun kullanıldığı sıhhi araçlara ve çamaşır ve bulaşık vb. 
makinalarına bağlı olarak belirlenebilir. Konutlarda ıslak 
hacimlerde bulunan ve kullanıcılar tarafından kullanılan 
sıhhi araçlar; banyolarda lavabo, duş ve hela taşı, mut-
faklarda ise eviyedir. Ayrıca akış organı olan rezervuarlar, 
kullanım tipine bağlı çift akışlı/tek akışlı olarak farklı 
miktarlarda su tüketebilirler. Ek olarak banyolarda çamaşır 
makinası, mutfaklarda da bulaşık makinası su çıkış ağızları 
olarak belirlenmiştir. 

2.1.3. Alan Çalışmasında Kullanılacak Olan Kullanım 
Sıklığı Tablolarının Oluşturulması

 “TS 1258 Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları Standartına” 
göre günlük kişi başına düşen su tüketim miktarının (100l/
gün ±1 litre) olduğu, ve bu değerin altında ve üstünde 
olduğu ilçelerdeki konutlarda, öncelikle kullanıcıların su 
tüketim alışkanlıklarının daha sonra da su tüketim miktar-
larının belirlenmesi gerekmektedir. 

Kullanıcıların su tüketim alışkanlıklarını belirlemek sadece 
su çıkış ağızlarının belirlenmesiyle olanaklı değildir. Çünkü 
her su çıkış ağzında farklı eylemler için farklı su tüketimleri 
gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle su tüketim miktarları-
nın belirlenmesi sadece sıhhi araçlara göre değil, aynı sıhhi 
araçta gerçekleştirilebilen farklı eylemlerin gerçekleşti-

rilme sıklığına dolayısıyla kullanıcı davranışına bağlı olarak 
da değişkenlik gösterecektir. Örneğin lavabo bataryası, el 
yıkama, diş fırçalama, tıraş olma vb. farklı eylemler için kul-
lanılmaktadır. Eyleme bağlı olarak su tüketimleri değiştiği 
için kullanıcıların farklı eylemleri tekrarlama sıklığının belir-
lenmesi sonucunda bu eylemler için harcanan standart/
referans su miktarına da bağlı olarak su tüketim miktarları 
belirlenebilecektir. Bu nedenle su tüketiminin gerçekleştiği 
su çıkış ağızlarında farklı eylemlerin ne sıklıkta gerçekleş-
tiği belirlenmelidir. 

Kullanım sıklıklarının belirlenmesi amacıyla bir ay (30 gün) 
boyunca konutta yaşayanların farklı eylemler için her kul-
lanımdan sonra işaretlemesi amacıyla bir kullanım sıklığı 
tablosu oluşturulmuştur. Bu tablolar, kullanım sırasında 
kullanıcı tarafından işaretlendiğinde farklı eylemlerin ger-
çekleştirilme sayısı ve buna bağlı olarak 30 gün boyunca 
gerçekleşecek olan toplam su tüketim miktarları belirlene-
bilecektir.  

Alan çalışmasında banyolarda lavabo için, el yıkama, diş 
fırçalama eylemleri, hela taşında taharet musluğu ve 
rezervuar kullanma eylemleri ve duş teknesi veya küvette 
ise duş alma eylemi esas alınarak tablolar oluşturulmuştur.  
Kullanıcıların tıraş olmak için makine kullanımı tercih etme-
leri nedeni ile tıraş olma eylemi hesaplara dahil edilmemiş-
tir. Ek olarak banyoda çamaşır yıkama ve mutfakta bulaşık 
yıkama eylemleri de tablolara eklenmiştir. Çamaşır maki-
nası ve bulaşık makinasının program süreleri su tüketimini 
etkilediği için kullanım sıklığı tablosunda program süreleri 
de belirtilmiştir. Çamaşır ve bulaşık makinaları için firmalar 
ile yapılan görüşmeler sonucunda, bulaşık makinalarında 
1 kullanım için 1,5 saate kadar olan programlarda 15 litre 
[14], çamaşır makinalarında 1 kullanım için 45 dakikaya 
kadar olan kısa programlarda 19 litre [15], 1,5-3 saat ara-
sında olan uzun programlarda 92 litre su tüketileceği kabul 
edilmiştir [16].

Standart su tüketim süreleri üzerinden ölçüm yapılama-
yan mutfak lavabosunda yemek hazırlama ya da temizlik 
amaçlı su kullanımları için ölçüm yapılmamıştır. El yıkama, 
diş fırçalama, rezervuar kullanımı ve duş yapma eylemleri 
ile çamaşır makinası ve bulaşık makinası kullanımları için 
belirlenen kullanım sıklıkları sonrasında hesaplanan su 
tüketim miktarının 30 günlük toplam su tüketiminden 
çıkartılması ile belirlenmekte olup bu kullanımlar “diğer” 
başlığı altında hesaplanmıştır.   

Rezervuar kullanımı için, 

• tek akışlı standart 6 litrelik rezervuar,

• çift akışlı 3 litre ve 6 litrelik hacimlere sahip olan rezer-
vuar

tabloları şeklinde 2 farklı tablo oluşturulmuştur. Alan çalış-
ması yapılan konutta hangi rezervuar tipi kullanılıyorsa 
ilgili tablo kullanıcılar tarafından işaretlenmiştir. 

Kişi 
Başı Su 
Tüketimi, 
(l/gün)

Alan Çalışmasının 
Yapılacağı İlçe

Alan Çalışmasının 
Yapılacağı Mahalle

Alan 
Çalışmasının 
Yapılacağı 
Konut Sayısı

100

Beykoz İlçesi Çubuklu 1

Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet 1

Kağıthane İlçesi Nurtepe 1

>100

Bakırköy İlçesi Ataköy 4. Kısım, 
Kartaltepe 4

Kadıköy İlçesi
Acıbadem, İkbaliye, 
Feneryolu, Göztepe, 
Kozyatağı, Merdivenköy

12

Üsküdar İlçesi Selamiali,
 Bağlarbaşı 2

Maltepe İlçesi Yalı 1

<100

Başakşehir İlçesi Başak 2

Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet 2

Güngören İlçesi A.Nafiz Gürman  1

Ümraniye İlçesi İstiklal, 
Saray 2

Bahçelievler İlçesi Kocasinan 1

Tablo 2. Alan Çalışmasının Yapılacağı İlçe, Mahalle ve Konut Sayısı
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Kullanım sıklığı tablolarının 30 gün boyunca konutta 
yaşayan kişiler tarafından doldurulması farklı eylemlerin 
gerçekleştirme sıklığının belirlenmesi ve buna bağlı olarak 
da su tüketim miktarlarının hesaplanabilmesi açısından 
önem taşımaktadır.

2.1.4. Alan Çalışması Yardımı ile Su Kullanım Sıklığı-
nın Belirlenmesi

İstanbul “Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresinden” elde edilen 
veriler doğrultusunda kişi başına düşen günlük su tüketi-
minin farklı olduğu ilçelerde pilot konutlar belirlendikten 

sonra, kullanıcılardan su harcama alışkanlıklarının tespit 
edilmesi ve konut içerisinde farklı su çıkış ağızlarındaki 
su tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla 30 gün 
boyunca tabloda yer alan “El yıkama, Rezervuar ve Taharet 
Musluğu Kullanımı, Duş, Diş Fırçalama, Çamaşır Makinası, 
Bulaşık Makinası” gibi farklı eylemler için oluşturulmuş 
olan kutucukları her kullanımdan sonra işaretlemeleri 
istenmiştir. 

Ayrıca kullanım sıklığı tablosunun doldurulduğu konut-
larda su harcama miktarlarının belirlenmesinde yardımcı 
olması için alan çalışması yapılan konutun aylık su faturası 
da elde edilmiştir. Çalışmada kullanıcıların evde geçirdikleri 

Tablo 3. Ölçüm Yapılan Konutlarda Farklı Su Çıkış Ağızlarında Aylık Ortalama Kişi Başına Düşen Kullanım Sayısı

 Mahalle El Yıkama Diş Fırçalama

Rezervuar +Taharet Musluğu
Duş 
Yapma

Çamaşır 
Makinası Bulaşık Makinası

3lt 6lt Uzun 
prog.

Kısa 
prog.

Uzun 
prog

Kısa 
prog.

Göztepe 1 92,6 25,3 68 18 15,6 3,3 0,66 - 4,66

Göztepe 2 84,5 34,5 64,75 16,5 8,5 6,75 - - 7,5

Göztepe 3 100 23 50,25 17 16,25 1,25 3,75 - 6

Feneryolu 1 87 27 - 84 9 15 - - 4,75

Feneryolu 113,5 56,5 - 84,5 39 2,5 4,5 - 8

Merdivenköy 44 54 - 93 21 6 - - 4

Erenköy 213 54 116 44 15 5,5 1,5 - 7,5

Koşuyolu 1 208 42 - 163 13 - 9 - -

Koşuyolu 2 172,5 51 - 80,5 19 6 - - 7,5

Kozyatağı 138,5 30 - 51,5 21 2 -  - 4

Acıbadem 121 89,6 - 112 20 - 9 - 4

İkbaliye 95,75 55 - 93,5 20,25 2 - - 5,25

Yalı 133 21 126 11 5,5 1,25 - - 1,5

Selamiali 120 33,3 - 90 12 2,33 - - 5

Bağlarbaşı 263 32 - 159 18 - 6 - 6

İstiklal 84 31 53 13 26 - 12 - 4

Saray 79 48 - 66 23 9 - - 4

Çubuklu 275 60 - 194,5 12 - 14,5 - 11

A. Nafiz Gürman 156 33 - 81 21 6 - - -

Kocasinan 94,6 36,3 - 52,3 15 7,33 - - 6,33

Cumhuriyet 220,3 50,3 145,6 36,6 7 2 - - 4,33

Başak 1 59,5 20 35 24 20 7,5 - - 5

Başak 2 164,2 71,4 - 178,8 7,8 2,4 4,8 - 10,6

Ataköy1 73,75 52,5 - 55,5 15,75 9 - - 3,5

Ataköy2 104,5 39,5 - 94,75 13,25 4,75 - - 3,75

Ataköy 3 96,25 58,5 - 91,75 13 4 - - 7,5

Kartaltepe 158 56 - 162 12 6 - - 7,5

Hürriyet 1 95,5 52,5 - 69,5 9,5 7 - - 7,5

Hürriyet 2 109,3 26,3 - 91,3 23,33 2,33 4,33 - 8,66

Kuştepe 121,5 27,5 - 94 29 2 4 - 5
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süre ölçülemediğinden su tüketim hesaplamaları sadece 
kullanıcıların davranış biçimlerinin ve kişisel alışkanlıkla-
rının bir sonucu olan kullanım sıklıkları esas alınarak ger-
çekleştirilmiştir. Çalışma için seçilen konutlarda her farklı 
eylem için elde edilen 30 günlük kullanım sıklığı sayıları 
hane halkı sayısına bölünerek her farklı eylem için kişi 
başına düşen ortalama kullanım sıklığı sayısı belirlenmiş 
ve Tablo 3.’te verilmiştir. 

Buna göre Tablo 3.’te görüldüğü üzere farklı ilçe ve mahal-
lelerde aylık kişi başına su kullanım sıklıkları ile el yıkama, 
diş fırçalama, rezervuar kullanımı, duş yapma eylemleri 
arasında da Bölüm 2.1’de açıklandığı üzere kişisel faktör-
lere bağlı olarak değişkenlik gözlemlendiği belirlenmiştir.

Farklı Su Çıkışlarında Gerçekleşen Su Kullanım Sürelerinin 
ve Su Tüketim Miktarlarının Ölçüm Yolu İle Belirlenmesi 

Konutlarda su tüketim miktarlarının belirlenmesi için 2 
yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

Anketler, kişinin bildirdiği günlükler ve yapılan ölçümler 
aracılığıyla su tüketimi davranışının belirlenmesi yöntemi 
ve

Teknoloji aracılığıyla su tüketim miktarlarının belirlenmesi 
(Akıllı Sayaçlar vb.) yöntemi şeklindedir [11].

“Anketler, kişinin bildirdiği günlükler ve konut içinde 
yapılan ölçümler aracılığıyla su tüketiminin belirlenmesi 
yöntemi” ile farklı çıkış ağızlarında su tüketiminin belirlen-
mesi olanaklıdır. Bu yöntem kapsamında kullanım sıklığı 
tabloları ve konut içerisinde tüketilen suyun, hacmi bilinen 
bir kabın doldurularak ölçülmesi ile farklı çıkış ağızlarında 
tüketilen son kullanım suyu hesaplanabilmektedir. 

Kullanım sıklıkları gibi kullanım süreleri de binalarda su 
tüketimini etkileyen davranışsal (psikososyal) faktörlerden 
olup kullanıcı davranışına göre değişmektedir. Kullanım 
sıklığı gibi kullanım sürelerinin de ölçüm yoluyla belirlen-
mesi gerekmektedir. Ancak tüketilen su miktarını ölçerek 
belirlemek için her konuta girebilmek de olanaklı değildir. 
Bu nedenle alan çalışmasından önce, tüm konutlardaki 
su tüketim miktarlarının hesaplanabilmesi için, farklı 
eylemlerde tüketilen standart su miktarlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Her farklı eylem için tüketilen standart su 
miktarı alan çalışması yapılan günlük su tüketiminin 100lt/
gün olduğu konutlardan biri seçilerek konutun kullanıcı-
ları tarafından ölçüm yoluyla belirlenmiştir. Böylece, elde 
edilen standart su miktarı ile zamana bağlı su tüketim 
miktarlarının ölçülmesi sonucunda her bir eylem için sıklı-
ğına bağlı olarak ne kadar su harcandığının hesaplanması 
olanaklıdır. 

Bunun için öncelikli olarak farklı su çıkış ağızlarında ölçüm 
yapılması gerekmektedir. Duş ve armatürler için akış 
miktarı, her kullanıcının ihtiyacına göre açtığı duş ve arma-
türün kapasitesi bilinen bir kabın 10 saniyelik süre boyunca 
doldurulması ile belirlenebilir. Buna göre ölçümlerin 3 kez 

tekrarlanması ve bu 3 ölçüm sonucunun ortalamasının 
alınması ile saniyedeki akış miktarı elde edilebilmektedir 
[17]. Saniyedeki akış miktarının belirlenmesi sonrasında 
1 kullanımdaki su tüketiminin belirlenmesi için ortalama 
kullanım süresinin de belirlenmesi gerekmektedir.

Ortalama kullanım süresi kullanıcı davranışına göre değiş-
mektedir. Ortalama kullanım süresi çalışmada referans/
standart su miktarı ölçümünün yapıldığı pilot konutta 
her bir eylem için ayrı hesaplanmalıdır. Her eylem için 
eylem başlangıcından sonuna kadar süre tutularak ölçüm 
yapılması ve 3 ölçüm sonucunun ortalamasının alınması ile 
ortalama kullanım süresi belirlenmelidir.

Ortalama kullanım süresi (saniye/kullanım süresi) ile 1 
saniyede akan su miktarının belirlenmesi sonrasında iki 
değerin çarpılması ile her bir eylem için ne kadar su har-
candığı belirlenmiştir.

T =  t x Q                   

T= Armatürün bir kullanımlık su tüketimi (litre)

t   = ortalama kullanım süresi (saniye)

Q  = akış miktarı (litre/saniye)

Bu yöntem ile diş fırçalama, el yıkama ve duş alma eylem-
leri boyunca su tüketim miktarları hesaplanabilmektedir. 

Konutlarda beyaz eşya ile yapılan su tüketiminin belirlen-
mesi için, alan çalışmasından elde edilen veriler ışığında, 
standart bir program ve bu programın tüketeceği su 
miktarı kabul edilmiştir. 

İstanbul ilinde pilot olarak seçilen konutların her birinde 
farklı su çıkışlarında gerçekleşen su kullanım süreleri ve 
su tüketim miktarlarının ölçülmesi pratik olarak olanaklı 

SU ÇIKIŞ AĞZI       EYLEM
SU TÜKETİMİ 
YAPILAN EYLEM 
SÜRESİ (SN)

1 
KULLANIMDA 
TÜKETİLEN 
SU MİKTARI 
(LİTRE)

LAVABO
El Yıkama 20 sn 1,8 litre

Diş Fırçalama 23 saniye 2,185 litre

DUŞ Duş Yapma 5 dakika 57 litre

REZERVUAR +
TAHARET 
MUSLUĞU

Standart tek 
Akışlı Rezervuar 1 basım 6 litre

Çift Akışlı Rezervuar 1  basım 3 litre/6 litre

Taharetlenme 12 sn 1 litre

BULAŞIK MAKİ-
NASI MUSLUĞU Bulaşık Makinası 1,5 saate kadar olan 

programlar için 15 litre

ÇAMAŞIR MAKİ-
NASI MUSLUĞU Çamaşır Makinası

45 dakikaya kadar 
kısa program 19 litre

1,5-3 saat arası 
uzun program 92 litre

Tablo 4. Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesindeki Örnek Konutta 
Ölçüm Yapılan Eylemler ve bir Kullanımda Tüketilen Su Miktarı  

Ortalama Kişi Başına Düşen Kullanım Sayısı
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olmadığından, örnek olarak konutlardan bir tanesi seçilmiş 
ve Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesinde 3 kişinin yaşadığı 
konutta ölçüm yapılmıştır.

Ölçüm sonuçlarına göre elde edilmiş olan su tüketim 
miktarları, tüm konutlar için yapılan hesaplamalarda kul-
lanılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda yapılan kabullere 
ilişkin değerler Tablo 4.’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.’te yapılan ölçümlerde el yıkama ve diş fırçalama 
eylemleri boyunca armatürün açık kaldığı süre üzerinden 
ölçüm yapılmıştır. Standart su tüketim süreleri üzerinden 
ölçüm yapılamayan eviyede yemek hazırlama ya da temiz-
lik amaçlı su kullanımları için ölçüm yapılamamıştır. Ölçüm 
yapılamayan ve standart bir su harcama oranı belirleneme-
yen eviyeler ile temizlik amaçlı kullanımlar için su tüketim 
miktarı; el yıkama, diş fırçalama, rezervuar kullanımı ve duş 
yapma eylemleri ile çamaşır makinası ve bulaşık makinası 
kullanımları için yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre 
belirlenen su tüketim miktarının aylık su faturası mikrından 
çıkartılması ile belirlenerek bu kullanımlar “diğer” başlığı 
altında hesaplanmıştır. 

Alan çalışması süresince her kullanıcının her farklı eylem 
için ne kadar su harcayabildiğini ayrı ayrı belirlemek ola-
naksız olduğundan, örnek bir konutta ölçüm sonucu elde 
edilen veriler su tüketim hesaplamaları için kullanılmış ve 
kullanıcı davranışlarının belirleyicileri olarak kullanım sık-
lıkları esas alınmıştır. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre elde 
edilen farklı eylemlerdeki su tüketim miktarları yardımıyla 
seçilen konutlarda kişi başına düşen su tüketim miktarları 

Şekil 1. Ölçüm Yapılan Konutlarda El Yıkama Eylemi için Aylık  Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)

belirlenmiştir.

2.3. Farklı İlçelerdeki Konutlarda Farklı Su Çıkışları 
için Aylık Su Tüketim Miktarlarının Belirlenmesi  

Konutlardan farklı su çıkış ağızlarında tespit edilmiş olan 
kullanım sıklıklarının (Tablo 3) ve ölçüm yolu ile belirlenen 
(Tablo 4)  su tüketim miktarlarının yardımıyla  farklı eylem-
ler için aylık toplam su tüketim miktarları ayrı ayrı elde 
edilmiştir (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6).

İstanbul’da farklı ilçe ve mahallelerde “el yıkama” eylemi 
için kişi başına düşen aylık su tüketimlerinin minimum 79,2 
litre ile maksimum 495 litre, ortalama 232,677 litre olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 1).

“Diş fırçalama” eylemi için kişi başına düşen aylık su tüke-
timlerinin minimum 36,05 litre ile maksimum 195,921 litre, 
ortalama 91,16 litre olduğu belirlenmiştir (Şekil 2).

“Rezervuar + taharet musluğu” kullanımı için kişi başına 
düşen aylık su tüketimlerinin minimum 243 litre ile maksi-
mum 1361,5 litre, ortalama 652,1 litre olduğu belirlenmiştir 
(Şekil 3).

“Duş Yapma” eylemi için kişi başına düşen aylık su tüke-
timlerinin minimum 313,5 litre ile maksimum 1653 litre, 
ortalama 962,4 litre olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).

Çamaşır makinası kullanımı için kişi başına düşen aylık su 
tüketimlerinin minimum 38 litre ile maksimum 828 litre, 
ortalama 406,1 litre olduğu belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 2. Ölçüm Yapılan Konutlarda Diş Fırçalama Eylemi için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)

Şekil 3. Ölçüm Yapılan Konutlarda Rezervuar+Taharet Musluğu Kullanımı için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)

Şekil 4. Ölçüm Yapılan Konutlarda Duş Yapma Eylemi için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)
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Şekil 5. Ölçüm Yapılan Konutlarda Çamaşır Makinası Kullanımı için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)

Şekil 6. Ölçüm Yapılan Konutlarda Bulaşık Makinası Kullanımı için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)

Şekil 7. Ölçüm Yapılan Konutlarda Diğer Kullanımlar için Aylık Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (litre)
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Bulaşık makinası kullanımı için kişi başına düşen aylık su 
tüketimlerinin minimum 22,5 litre ile maksimum 165 litre, 
ortalama 88,2 litre olduğu belirlenmiştir (Şekil 6).

Ölçüm yapılamayan ve standart bir su harcama oranı belir-
lenemeyen eviyeler ile temizlik amaçlı kullanımlar için su 
tüketim miktarı diğer başlığı altında toplanmış olup “diğer” 
kullanımlar için kişi başına düşen aylık su tüketimlerinin 
minimum 6,1 litre ile maksimum 165 litre, ortalama 2981,2 
litre olduğu belirlenmiştir (Şekil 7).

Bu çalışmada kullanıcıların gün içinde konutta ne kadar 
vakit geçirdikleri bilinmemektedir. Dolayısıyla, sürekli 
evde zaman geçiren kullanıcılarla gün içinde iş yerinde 
olup sadece akşam evlerinde bulunan kullanıcıların bir 
ay boyunca farklı eylemlerdeki kullanım sıklıkları ve su 
tüketim miktarları da farklı olacaktır. Kişi başına düşen 
su tüketim miktarı evde geçirilen süre ile artmaktadır. 
Bu nedenle kullanıcının lavabo kullanma, el yıkama, diş 
fırçalama, rezervuar ve taharet musluğu kullanma gibi 
eylemlerinin tamamını evde yaptığını varsaymak olanaklı 
olmamakla birlikte, gerçekte tüm kullanıcıların tüm 
zamanlarını evde geçirdiklerini varsaymak da olanaklı 
değildir. O nedenle bu çalışmada elde edilen verilerin 
gerçek hayat senaryolarına bağlı olarak elde edildiği ve 
kişi başına düşen su tüketim miktarlarının belirlenmesinde 
temel oluşturabileceği görülmektedir. Öte yandan, kulla-
nım sıklığı belirlenen eylemlerden, duş yapma, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinası ve diğer şeklinde ifade edilen 

eylemlerin sadece konutta gerçekleşebildiği göz önünde 
bulundurulduğunda, sadece bu eylemlerin gerçekleşme 
sıklığı arasındaki farkın da (Şekil 1., Şekil 2., Şekil 3., Şekil 4., 
Şekil 5., Şekil 6., Şekil 7.) çarpıcı olduğu görülmektedir. Bu 
durum kullanım sıklığının dolayısıyla kullanıcı davranışın-
daki farklılığın belirlenmesiyle su tüketim miktarlarındaki 
farklılığın da belirlenebileceğini göstermektedir. Şekil 8.’de 
alan çalışmasının gerçekleştiği konutlarda tüm eylemler 
için farklı su çıkış ağızlarında gerçekleşen kişi başına düşen 
su tüketim miktarları verilmektedir. 

Kullanım sıklığı tabloları doldurulan 30 farklı konutta farklı 
su çıkış ağızları için belirlenen minimum ve maksimum 
değerler arasında yüksek oranda fark olmasının pek çok 
nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler farklı çalışmalarda ele 
alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Örneğin Renwick ve Green (2000), bina ve arsa büyüklüğü 
ile ilgili olarak, yaptıkları çalışmada Kaliforniya›da, arsa 
metrekaresindeki %10’luk artışın %2,7’lik su artışına neden 
olduğunu [18] belirlemişlerdir. Su tüketim oranlarının belir-
lenmesine yönelik yapılan farklı araştırmalarda [19] refah 
seviyesi, eğitim, meslek, konut işgal türü (mülk sahibi ya 
da kiracı), yaş, cinsiyet ve konut kullanım süresi gibi değiş-
kenlerin sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik değişkenler 
olarak su tüketimini doğrudan etkileyen toplumsal ve 
kişisel faktörler arasında kabul edildiği belirtilmektedir. Bu 
nedenle, su tüketimini azaltmak amacıyla tüketimi analiz 
etmeyi amaçlayan farklı su çıkış ağızlarındaki su tüketim 

Şekil 8. Ölçüm Yapılan Konutlarda Farklı Su Çıkış Ağızlarında Günlük Kişi Başına Düşen Su Tüketim Miktarları (l/gün.kişi)
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miktarlarının belirlenmesi çalışmasında davranışsal (psi-
kososyal) ve sosyodemografik verilerle gerçek kullanım 
verilerini içermesi gerekliliği ortaya çıkmıştır [20]. Başka 
bir araştırma yaş faktörünün su tüketiminin en önemli 
belirleyicisi olduğunu göstermektedir [21]. Aynı çalışmada 
emeklilerin evde daha fazla zaman geçirdiği için daha fazla 
su tükettiğini savunuımaktadır. Ancak yapılan farklı bir 
çalışmada yaş grupları içerisinde ileri yaşlı ev sakinlerinin 
su tasarruflu davranışlarının diğer yaş gruplarına oranla 
daha yüksek olduğunu göstermektedir [22]. Çocuk ve 
gençlerin yaşadığı konutlarda su tüketiminde, su kullanım 
sıklığı ve süresinin (örneğin duş alma eylemi gibi) daha 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Refah seviyesinin su 
tüketimine etkisini araştıran bir başka çalışmada ise gelir 
düzeyindeki %10’luk artışın evsel su talebini %2,5 oranında 
arttırdığını göstermektedir [18].

Gerçekleştirilen tüm bu farklı çalışmalar su tüketimini 
etkileyen pek çok faktör olduğunu vurgulamaktadır. Ancak 
yukarıda adımları açıklanan söz konusu alan çalışması ile 
farklı ülkelerde ve şehirlerdeki konutlarda kişisel, çevresel, 
toplumsal faktörlere bağlı olarak su tüketimi ve su tüketim 
oranları değişkenlik gösterebildiği gibi aynı şehirde farklı 
sosyo-ekonomik düzeydeki ilçelerde de toplam su tüketimi 
ve su tüketim oranları arasındaki farklılığı vurgulanmakta-
dır. 

SONUÇLAR 

Su, sürekli döngü içinde yenilenebilir bir kaynak olma-
sına rağmen; artan nüfus, küresel iklim değişikliği, su 
kaynaklarının bilinçsizce kullanımı ve kirletilmesi gibi 
sebeplerden ötürü çevrimini tamamlayamadan tüketil-
mektedir. İstanbul ilinde konut binalarında su tüketimini 
azaltmak amacıyla su korunumu stratejilerinin belirlenmesi 
sürecinde yapılan alan çalışmasına ilişkin sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir:

Konutlarda su tüketimini etkileyen pek çok faktör bulun-
maktadır. Buna göre konutlarda toplam su tüketimi ve 
farklı su çıkış ağızlarındaki su tüketim miktarları, yaşadığı-
mız şehrin bulunduğu enlem, yağış, bölgedeki su kaynak-
ları gibi pek çok çevresel coğrafi ve mevsimsel değişkenin 
yanı sıra eğitim, yaş, cinsiyet, kültür, refah seviyesi gibi 
sosyo-demografik-sosyo-ekonomik değişkenlerden de 
etkilenmektedir.

Bu nedenle konutlarda su tüketim miktarlarının alan çalış-
ması yoluyla belirlenmesi ve bu çalışmanın farklı ilçelerde 
çok sayıda konutta yapılması önemlidir. Su tüketim miktar-
ları faturalar yoluyla da elde edilebilir ancak farklı eylemler 
için su kullanım sıklığının belirlenmesi su korunumu 
açısından öncelikli eylemi dolayısıyla kullanılacak olan su 
korunumu stratejisini de belirlemesi açısından önemlidir.  

“Farklı toplumlarda, konutlarda evsel su tüketim oranları-
nın toplumsal ve bireysel davranış ve alışkanlıklara bağlı 

olarak değişmesi nedeni ile konu ile ilgili standartlar bu 
farklılıkların belirlenmesinde yetersiz kaldığı için farklı su 
çıkış ağızlarında su tüketim oranlarının belirlenmesi için 
ölçüm yapılması ve kullanım sıklıklarının belirlenmesi en 
doğru çözüm şeklidir.

Farklı ülkelerde ve şehirlerdeki konutlarda kişisel, çevresel, 
toplumsal faktörlere bağlı olarak su tüketimi ve su tüketim 
oranları değişkenlik gösterebildiği gibi aynı şehirde farklı 
sosyo-ekonomik düzeydeki ilçelerde de toplam su tüke-
timi ve su tüketim oranları farklılık gösterebilmektedir. Bu 
nedenle konutlarda su tüketiminin azaltılmasına yönelik 
uygulanacak su tasarrufu stratejilerine karar verilmeden 
önce konutlarda ölçüm yapılarak su tüketim oranlarının 
belirlenmesi gerekmektedir.

Kullanıcıların gün içinde konutta ne kadar vakit geçirdikleri 
bilinmemektedir. Konutta geçirilen süre önemli olmamakla 
birlikte her konut kişi sayısı, su tüketim alışkanlıkları, evde 
geçirilen süre gibi farklı değişkenlerin yer aldığı farklı 
senaryolara sahiptir. En çok su tüketim miktarının gerçek-
leştiği su çıkışları belirlenmeli ve buna göre uygulanacak 
olan azaltım stratejisi belirlenmelidir.

Bu çalışmada, su tüketimi konusunda kullanıcı davranışla-
rının belirleyicileri olarak kullanım sıklıkları esas alınmıştır.  
Ancak gelecek çalışmalarda, bu stratejiye ek olarak her 
kullanıcının her eylemi ne sürede gerçekleştirdiğinin de 
tespit edilmesiyle kullanıcının davranış modeli detaylandı-
rılabilir. Bu çalışmada tüm dünyada kullanımı giderek artan 
su tasarrufu teknolojilerinin etkin kullanımı için su tüketi-
mine ilişkin standartlardan bağımsız olarak her konutta 
farklı bir senaryonun gerçekleşebileceği ortaya çıkmıştır. 
Buna göre, konut binalarında su tüketiminin azaltılması 
ve bu sayede su tasarrufunun sağlanarak su kaynaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için öncelikle alan 
çalışması yapılması gerekmektedir. Alan çalışmasının 
sonuçlarına bağlı olarak maksimum su tüketiminin olduğu 
su çıkışının belirlenerek su tasarruflu sıhhi araçların kulla-
nımı, gri suyun arıtılarak kullanımı ya da yağmur suyunun 
toplanılarak kullanımı gibi müdahaleler ile konutun toplam 
su tüketiminin azaltılması şeklinde ilerleyen bir yol haritası 
önerilmektedir.
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MAKALEMAKALE

Kolombiyalı bir tasarım mühendisi (profesyonel mühen-
dis) olan Fabio Clavijo, değişken debili soğutucu akışkan 
(VRF) ve kanalsız teknolojilerin, iç mekanlarda birden 
fazla uygulamayı destekleyebildikleri için daha popüler 
hale geldiğini ve bu teknolojiyle ilgili çeşitli özellikler ve 
yeniliklerin artık yapı endüstrisinin yeni bilgi birikiminin 
bir parçası olduğunu söyledi.

Bu yeni bilgi birikimi, tasarım mühendisleri için seçim 
ve tasarım süreci de dahil olmak üzere çeşitli zorluklara 
neden olabilir. Yardımcı olması hususunda, Johnson 
Controls-Hitachi Klima Kanalsız Sistemler Kuzey Amerika 
bölgesel ürün portföyü direktörü Dave Burggren ve 
Clavijo, ekipman seçim sürecinde mühendislerin karşıla-
şabilecekleri birkaç ortak zorluğu ele alacaklardır.

VRF Sistemlerinin Seçimi, Boyutlandırılması

Burggren, "VRF sistemlerini seçmek ve boyutlandırmak, 
başarılı projelerin temelini iyi mühendislik uygulamaları-
nın oluşturduğu diğer HVAC sistemlerinde bunu yapmaya 
çok benzer," dedi. Bir iklimin ısıtma ve soğutma yüklerini 

dikkate alarak başlamayı önerdi.

Örneğin, Chicago'da bir VRF sistemini boyutlandırırken 
ve seçerken mühendisler, iklimsel koşullar nedeni ile kışın 
59.500 Btu/h (17,4 kW) ısıtma yükü ve yazın 41.250 Btu/h 
(12 kW) soğutma yükü gerektiren ilgili bir bina üzerinde 
çalışmayı deneyimleyebilirler demiştir. VRF birincil ısıtma 
ve soğutma sağladığından, Burggren mühendislere iki 
kapasiteden daha büyük olanı karşılayan bir sistem seç-
melerini tavsiye etmiştir.

“Soğutma yükünün muhtemelen her iki koşulda da baskın 
olacağı Houston veya Miami gibi uzak güney enlemleri 
için bunun tersi doğru olacaktır” dedi.

Ancak mühendisler, projede nominal koşulların gerçekçi bir 
şekilde beklenip beklenmediğini değerlendirmelidir. Nomi-
nal kapasiteler, Burggren'e göre bir AHRI standardı aracılı-
ğıyla önceden belirlenmiş bir dizi koşulda HVAC ekipmanının 
üçüncü taraflarca test edilmiş performansıyla belirlenir.

“Isıtma durumunda, testte kullanılan nominal ortam sıcak-

Mary Kate McGowan ile röportaj
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lıklarında değil, proje sahası ikliminin çevre sıcaklıklarında 
yaşanan ısıtma kapasitesindeki düşüş dikkate alınmalıdır” 
dedi.

Burggren, soğutucu akışkan boru uzunluklarının gerçek 
ısıtma ve soğutma kapasitesini benzer şekilde etkilediğini 
de sözlerine ekledi. “Proje kapasite gereksinimlerini karşı-
layan VRF ekipmanı (dış üniteler ve iç üniteler) seçilirken 
bu girdilerin dikkate alındığı, gerçek iklim tasarım koşulla-
rının yanı sıra yerleşik boru uzunluklarının ve bir üreticinin 
VRF seçim programının kullanılmasını öneriyoruz” dedi. 

Burggren'e göre, bağlantı oranı, belirli bir VRF sisteminde 
iç ünitelerin bağlı yükünün dış ünitelerin yüküne oranını 
sağladığından, seçim ve boyutlandırma sürecinde göz 
önünde bulundurulması gereken başka bir husustur.

“VRF sistemleri, yetenekli tasarımcılar için değerli bir araç 
olan izin verilen bağlantı oranları açısından muazzam bir 
esneklik sunmaktadır.  Bununla birlikte, belirli bir proje-
deki bağlantı oranlarının etkilerini tam olarak anlamalı ve 
ısıtma ve soğutma yüklerinin gerçek çeşitliliğini hesaba 
katmalıdır” dedi.

Hızlı İpuçları ve Çıkarılan Dersler

Burggren, VRF ve kanalsız teknolojiyi boyutlandırma ve 
seçme konusunda gözlemlerini paylaşmıştır.

• Amaçlanan ve gerçek alan kullanımı.

Bir tasarım, az sayıda kişinin hareketsiz aktivite gösterdiği 
bir çalışma odası gerektiriyorsa, seçilen soğutma ve ısıtma 
ekipmanı eşleşmelidir. Bununla birlikte, inşaat tamamlan-
dıktan sonra mal sahibi bu alanı bir bilgisayar laboratuvarı 
olarak yeniden belirlerse, kullanıcılar muhtemelen o alan 
için soğutmanın yeterli olmadığını göreceklerdir. Bu 
durumda, tam bir hesaplama revizyonu ve HVAC gerek-
sinimi izlenmelidir.

• Kısmi yük koşullarını göz önünde bulundurun. 

Beklenen en sıcak gün için soğutma kapasitesini ve en 
soğuk gün için benzer şekilde ısıtmayı seçebilsek de, 
her iki sistem için daha fazla çalışma saati daha ılıman, 
kısmi yük koşullarında  mevcuttur. Kısmi yük koşullarının 
gerekliliklerini tam olarak karşılamak için kapasite ve fan 
hızlarını modüle eden ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
(VRF ve kanalsız durumunda olduğu gibi) seçilmesi, daha 
fazla kullanıcı konforu, daha az alan nemi ve daha yüksek 
enerji verimliliği sağlayacaktır.

• Havalandırma havasının ısıtma ve soğutma yükleri üze-
rindeki etkisini dahil edin. 

Yazın sıcak ve nemli, kışın soğuk olabilen havalandırma 
havasının etkisini dikkate almalıyız. Bu tür havalandırma 
minimum gereksinimleri, ANSI/ASHRAE Standardı 
62.1, Kabul Edilebilir İç Mekan Hava Kalitesi için 
Havalandırma'nın en son basımına uygun olmalıdır.

Seçim Yazılımları Hakkında

Clavijo, VRF mühendislik yazılımının, mühendislerin 
ilgili ekipman birimlerini ve bileşenlerini anlamalarına, 
uygulamalarına ve seçmelerine yardımcı olmanın yanı 
sıra kontrol seçenekleri için seçim sürecini basitleştirme-
lerine yardımcı olacak bir kaynak olarak ortaya çıktığını 
söylemiştir. Birkaç üreticinin ekipman seçim yazılımını 
(ESY) inceleyen Clavijo, giriş verileri süreci platformlar 
arasında benzer olsa da bu süreçte verilerin aşırı basit-
leştirilmesinin zorluklara yol açabileceğini söylemiştir. 

Birkaçında Clavijo, tasarım iç mekan koşullarının serpan-
tine giren hava koşullarıyla aynı olduğunu belirtmiştir. 

“Mühendislik açısından, karışım (dönüş ve dış) hava 
koşullarının gerçek konfor parametrelerinden farklı oldu-
ğunu biliyoruz. Dış hava miktarı ne kadar büyük olursa, 
bu rakamlar arasındaki fark o kadar büyük olacaktır” 
demiştir. “Birkaç VRF üreticisinin ESY'sinde gördüğümüz 
şey, besleme verileri sürecinde aralarında önemli bir fark 
olmamasıdır, ancak bunların çoğu konfor koşullarını 
soğutma serpantinine giren gerçek karışım havası olarak 
ele alır ve bildiğimiz ekipman seçimi hatalarına yol açar, 
yanlış ekipman seçimi.”

"Ekipman seçim sürecindeki bu tür aşırı basitleştirme, 
gerçek hava giriş koşullarına dayalı olarak kesin ekipman 
seçimini destekleyen bu tür koşulları ayırmak için ESY 
aracılığıyla ele alınmalıdır" diye devam etti.

Clavijo, ESY hakkında bir başka endişenin de çeşitli plat-
formlarda bulunan rakım hususlarının eksikliği olduğunu 
söylemiştir. Rakım etkisinin ele alınmaması, mühendisle-
rin, orta ve yüksek rakımlı bölgelerde HVAC ekipmanını 
gerekli kapasitenin %10 ila %40 arasında değişen bir 
miktarda küçültmesine yol açabileceğini söylemiştir. "Her 
bir üreticinin ESY'sinin, her bir ekipmanın seçimi yoluyla 
tutarlılığa ulaşmak için yazılım iterasyonları ve algoritma-
lar aracılığıyla uygulanabilir her tasarım parametresini 
izlemesi gerektiği açıktır" dedi. 

"Örneğin, bugün birçok üreticinin ESY'sinde olduğu gibi 
rakım etkisi değerlendirmelerini dışarıda bırakmak, kaçı-
nılması gereken hataları beraberinde getiriyor."

Clavijo, VRF ve kanalsız sistemleri seçerken ve boyutlan-
dırırken mühendislik temellerinin önemli olmaya devam 
ettiğini söyledi. “Daha ucuz çözümler veya yetersiz ekip-
man seçim süreçleri, planlanmamış maliyetlere, düşük 
performansa ve yüksek enerji işletme maliyetlerine 
neden olarak bir projenin hedeflerini rayından çıkara-
bilir. İyileştirilmiş projeleri ve müşteri memnuniyetini 
düşündüğümüzde, eksiksiz bir adım adım mühendislik 
prosedürü hayati önem taşımaktadır. Kısayollar kabul 
edilemez!” demiştir. 
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“Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina
(NZEB) Eğitimi”

17 - 28 Ekim 2022

TTMD Akademi çevrimiçi eğitimleri kapsamında “Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina (NZEB) Eğitimi” ilk kez düzenlenecektir. 
17-28 Ekim 2022 tarihleri arasında 2 hafta süreyle yapılacak Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina (NZEB) Eğitiminde yaklaşık sıfır 
enerjili bina tasarımı esasları verilecektir. Lisans düzeyinde bir ders olarak düzenlenen eğitim toplam 30 saat süreli-
dir. Haftada 5 gün günde akşamları 3 saat olacaktır.

Yaklaşık sıfır enerjili bina yönetmelik gereği Avrupa’da kamu binalarından başlanarak zorunlu hale gelmiştir. Yakın 
dönemde Türkiye için de bu geçerli olması beklenen bir husustur. Bu derste soğutma ağırlıklı Akdeniz iklimi ve 
konut tipi bina ve onun HVAC sistemi hedef alınmıştır. Bu konuda hazırlanan 2 adet REHVA Guide Book bulunmak-
tadır. Ders bu rehberleri kapsamaktadır. Orijinal ders notları İngilizce olacaktır. Dersler ise Türkçe anlatılacaktır. Ders 
sonunda bir sınav yapılmayacaktır. Esas olan katılımdır ve ders sonunda bir katılım belgesi verilecektir. Esas olan 
gönüllü katılım ve bilgi alışverişidir.

İçerik
General Scope, Background, 

Definitions, Challenges to face in Mediterranean climate; NZEB 
General design technologies, Natural ventilation

Designing a HVAC system for a NZEB building, Conceptual Design
Effect Of Climate On System Selection

Residential ventilation
Active Evaporative Cooling Equipment 

High Performance HVAC System Solutions And Technologies
High Performance HVAC System Solutions And Technologies

Renewable Energy Solutions And Integration

Kimler Katılabilir
✓ Tasarım becerisini geliştirmek isteyen genç mühendisler, ✓ Tasarımcılar, ✓ Yeni yapılacak 

bina ve onun HVAC sistemi konusunda çalışan sistem işletmecileri, ✓ Enerji etkin bina 
konusunda çalışan mimarlar, ✓ Satış mühendisleri, HVAC cihaz temin edicileri.

Eğitmenler: Ahmet Arısoy, Gökhan Ünlü, Nermin Köroğlu Isın
Nerede: Çevrimiçi
Ne zaman: 17-28 Ekim 2022, Pazartesi-Cuma Saat 18:00-21:00 arası 
Katılım: 1.200 TL+KDV - TTMD Üyelerine: 900 TL+KDV
Kayıt ve detaylı bilgi: 0216 464 93 50 - ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
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www.ttmdkitap.com

tüm kitaplarda
tüm kitaplarda

indirim%30



www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/

www.ttmd.org.tr

Bizi Sosyal Medyadan da takip edin...


