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Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34
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2019 ASHRAE Winter Conference & AHR Expo 2019
ABD, Atlanta

 2019 ASHRAE Kış Konferansı 
Atlanta’da yapılacak. Teknik 
oturumlar, komite toplantıları, 
Omni CNN Merkezi ve Gürcistan 
Dünya Kongre Merkezi’nde 
yapılacak.

2019 ASHRAE Winter Conference 
teknik programı, sekiz başlıktan 
oluşmaktadır: Sistem ve 
Ekipmanlar, HVAC & R Temelleri 
ve Uygulamaları, Soğutma, 
Yüksek Performanslı Sistemlerin 
Yapımı, Çalışması ve Bakımı, 
Genel Sistem Sorunları ve Yanlış 
Uygulamalar, Konforun 
Uyumluluğu, İç Mekan Hava 

NACE International Pipeline Coating Technology Conference
15-17 Ocak 2019  BAE, Dubai

  Korozyon etkilerini ve kaplama 
hatalarını en aza indirecek etkili 
teknikler, özellikle Orta 
Doğu’daki yüksek sıcaklıklı 
ortamlarda boru hattı 
sistemlerinin ömrü boyunca 
kritik öneme sahiptir. NACE 
Uluslararası Boru Hattı Kaplama 
Teknolojisi Konferansı’nda; boru 

hattı sistemlerinde korozyon 
etkileri ve kaplama hatalarını en 
aza indirmek için etkili teknikler 
ele alınacak. Boru hattı 
kaplamalarındaki en yeni ürün ve 
hizmetler sergilenecek. Etkinlik, 
Orta Doğu bölgesindeki sanayi 
meslektaşlarını bir araya 
getirecek.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

Kalitesi ve Enerji Verimliliği, 
Binalarda Entegre Yenilenebilir ve 
Doğal Sistemler, Mimaride 
Mühendisliğin Rolü
AHR Expo, 14-16 Ocak tarihleri 
arasında Gürcistan Dünya Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek. 2019 
Fuarı, Amerika’daki her eyaletten 
ve dünya çapında 165 ülkeden 
70.000 sektör profesyoneline ve 
2.100’den fazla katılımcı firmaya 
ev sahipliği yapacak. 

ASHRAE Kış Konferansı 
12–16 Ocak 2019

AHR Expo 2019
14–16 Ocak 2019

www.lowara.com.tr

Yeniden tasarlanan in-line ve uçtan emişli pompalarımızla daha yüksek verim 
ve performans seviyelerine ulaşın!

• Hidrolik verimlilik düzeyleri ErP 2015 mevzuatına uygun olarak 0.6 MEI 
zdeğerinden daha iyisini elde etmek üzere geliştirildi. 

• Son teknoloji tasarım sayesinde elektrik tüketimi ve ömür boyu işletme 
maliyetleri düşürülen yeni e-serisi 2200 m³/h debi ve 160 m yüksekliğe 
ulaşarak geliştirilmiş tam sistem performansı sunuyor. 

• Hydrovar ile birlikte kullanıldığında %70’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
(TÜV Avusturya vogw0312-PIR-ZR)

GÜVENLi 
 VERiMLi
UYUMLU
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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik  
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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BAŞKANDAN

Değerli Okurlarımız,

u sayımızda geniş yer verdiğimiz, 26-28 
Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Komisyonumuz 

tarafından organize edilen “Mekanik Tesisatta 
Dijitalleşme” çalıştayımızın, bugüne dek yapılan 
çok başarılı çalıştaylarımızdan biri olmasından 
memnuniyet duyuyorum. Dijitalleşme tarafında 
atmamız gereken doğru adımları belirleyebilmek ve 
zamanında atabilmek için; tesisat mühendisliğinde, 
mimaride ve yapılı çevrede dijitalleşmenin tarifi, 
kapsamı ve öneminin netleşmesi gerekiyor. Sanayi-
mizin yerli Ar-Ge, yerli otomasyon, yerli teknolojiye 
dayalı enstrümanlarla gelişimine devam etmesi 
ve Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojileri yakından 
takip etmesi, kendi iş modellerine bu teknolojileri 
adapte etmeleri ve bu doğrultuda yol haritaları 
hazırlamaları büyük önem taşıyor. Çalıştayımızda 
bu konular, derinlemesine ele alındı. Çalıştay Sonuç 
Bildirgemiz tamamlandığında, sektörümüzle payla-
şacağız.

TTMD, ulusal ve uluslararası mesleki örgütlerle 
işbirliklerini güçlendirmek için girişimlerini sürdü-
rüyor. Son dönem çalışmalarımız içinde bunun 
iki değerli örneğini yaşadık ve bunun sonucunda 
verim alacağımıza inandığım işbirlikleri geliştirdik. 
Bunlardan ilki Eylül ayında, Pakistan HVACR Society 
ile imzaladığımız işbirliği mutabakatı (MoU: memo-
randum of understanding) oldu. Bu mutabakat 
çerçevesinde iki topluluğun üyeleri birbirinin bilgi 
bankaları ve enstrümanlarına kolaylıkla ulaşabilecek, 
iki ülkede sektörü ilgilendiren etkinliklere karşılıklı 

katılımın sağlanması için çalı-
şacak, ortak etkinlik ve yayın 
yapabilecek. Özetle iki ülkenin 
iklimlendirme sektörleri, birbiri 
ile çok daha güçlü bir iletişim 
içinde olabilecek. PHVACR 
olarak, 2019’da Karaçi’de 
düzenlenecek Bina Hizmetleri 
Fuarı ve Konferansı’na, biz de 
TTMD olarak 2019’da düzen-
lenecek ISK SODEX fuarına 
karşılıklı davetimiz oldu.

PHVACR başkanı Azim Ashraf da, bu anlaşmayı 
kolektif çalışma için iyi bir örnek olarak nitelendirdi 
ve “HVAC&R alanı mensuplarının, karşılıklı olarak bir-
birlerinin zengin deneyimlerinden, teknik bilgisinden, 
araştırma ve geliştirme olanaklarına erişim ve etkileşim 
fırsatından yararlanarak faydalarını elde etmelerini ümit 
ediyorum” dedi.  

İkinci işbirliği örneğimiz ise; Ekim ayında derneğimizin 
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) ile beş yıl 
geçerli olacak bir protokol imzalamasıydı. Bu protokol 
çerçevesinde ısı bilimi ile ilgili teknik araştırmaları 
ve uygulamaları geliştirmek amacıyla 1976 yılında 
kurulmuş, ülke genelinde farklı üniversitelerde öğre-
tim elemanı olarak görev yapan ve farklı kurumlarda 
ısı bilimi konusuna ilgi duyan üyeleri bulunan, belki 
de alanındaki en eski ve köklü dernek olan TIBTD ile 
ilişkilerimizi geliştirmemizin önemli kazanımlar sağlaya-
cağına inanıyorum.

Saygılarımla,

B
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ADYABATİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ
Friterm kuru soğutucu ve kondenserlerde
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 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin geleneksel Çalıştayı, 
“Mekanik Tesisatta Dijitalleşme” 
temasıyla 26-28 Ekim 2018 tarih-
leri arasında İzmir Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleş-

tirildi. Nesnelerin İnterneti (IoT) 
Komisyonu tarafından organize 
edilen çalıştaya, TTMD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 
alanında uzman mühendisler ve çok 
sayıda TTMD üyesi katıldı. Açılış 

TTMD 2018 Çalıştayı Yapıldı
konuşmasını yapan TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, 
yapılı çevrede dijitalleşme başlıklı 
sunumunda Türkiye’nin dijital atılım 
stratejisi raporuna değindikten 
sonra bilgisayar teknolojisinde 
dijitalleşmenin tarihsel adımlarından 
bahsetti.  Kılkış, tesisat mühendis-
liğinde, mimaride ve yapılı çevrede 
dijitalleşmenin tarifi, kapsamı ve 
öneminin netleştirilmesi gerekti-
ğini söyleyerek; yerli ARGE, yerli 
otomasyon, yerli teknolojiye dayalı 
yerli üretim çalışmaları gibi konulara 
dikkat çekti. 

Açılışta konuşan TTMD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven 
Çilingiroğlu ise dijitalleşme ile 
birlikte sektörümüzdeki fırsatlar, 
tehditler ve tehlikelerin masaya 
yatırılacağını belirterek geleceğin 
seyircisi değil, tasarlayanı olmamız 
gerektiğini söyledi. Konusunda 
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uzman genç mühendislerin oluştur-
duğu IoT Komisyonunun Yönetim 
Kurulu’ndan Çalıştayı düzenlemek 
için yetki talep ettiğine ve orga-
nizasyonu üstlendiğine değinen 
Sarven Çilingiroğlu gençlerin, 
“gönüllülük” usulü ile “sorumluluk” 
almalarının çok değerli olduğunu 
belirtti ve emeği geçen herkese, 
özellikle de bilgi ve tecrübelerini 
aktaran katılımcılara teşekkür etti. 

Çilingiroğlu, konuşmasını TTMD 
tanıtım filmindeki ifadeyle, “gelin 
geleceği birlikte yaratalım” diyerek 
bitirdi. 

TTMD 2018 Çalıştayına destek 
veren Aldağ Firması adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu; 
dijitalleşmeye ve geleceğe yönelik 
süreçleri yakalamanın önemine dik-
kat çekti. Dağoğlu, sektörün nerede 

olduğunu ve nereye gittiğini bilmesi 
gerektiğini, bunun da ancak farkın-
dalık sayesinde olabileceğini söy-
ledi. Son dönemde TTMD’ye destek 
vermekten mutluluk duyduklarını 
ileten Rebii Dağoğlu, STK’ların 
içinde birebir aktif ve etkin olarak 
katkı sağlamaya devam edeceklerini 
belirtti. 

Nesneler in İnterneti ( IoT) 
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Komisyonu’nun bir araya gelme 
süreci ve çalışmaları hakkında bir 
sunum yapan Komisyon Sekreteri 
Seçil Kızanlık İskender, kuruluş 
amaçlarının kavramları netleştirmek 
ve farkındalığı artırarak sektörü-
müzü elimizde tutmak olduğunu 
söyledi. İskender, komisyon olarak 
hedeflerinin sektörün ilgilileri ile 
beraber teorik ve pratik bilgiler 
derleyip eğitimler vermek ve 
tesisat sektöründe IoT çözüm-
leri üzerine hizmetler sağlamak 
olacağını belirtti. Komisyon adına 
bir diğer sunumu gerçekleştiren 
Yalçın Katmer ise yaşantımızın hızla 
değiştiğine ve insanın bu değişime 
adapte olmak zorunda olduğuna 
dikkat çekti. Katmer daha sonra, 
dijitalleşme, nesnelerin interneti, 
büyük veri, artırılmış ve sanal ger-
çeklik, endüstri 4.0 gibi kavramların 
tanımlarını yaparak çalıştay katılım-
cılarını bilgilendirdi.

Kahve molasının ardından “Yarın ve 
Ötesi” konu başlığında bir sunum 
yapan Prof. Dr. Macit Toksoy, bilim 
adamları ve uzmanların rasyonel 
verilere dayalı olarak öngördükleri 
bir gelecekten bahsedeceğini ve 
bunun endişe verici bilgiler içerdiğini 
söyledi. Toksoy, teknolojik gelişme-
lerin çok hızlı ilerlediğini, bunun ise 
toplumlar arasında derin uçurumlar 
yaratabileceğini belirterek insanların 
büyük kitleler olarak işlevsiz yani 
işsiz kalması söz konusu olabilir 
dedi.  Dilimize çevrilen kitapların 
ortalama 3 yıl geriden geldiğine 
dikkat çeken Toksoy, geleceğe geç 
kalmamak için önlemler almamız 
gerektiğini söyledi. Dünyaya bir tek-
noloji kasırgası, “Singularity” yani 
tekillik geldiğini ve bunun dünyamızı 
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cennet ya da cehenneme dönüş-
türebileceğini vurgulayan Macit 
Toksoy; yapay zeka ve teknolojinin 
varoluşsal riskler taşıdığı gibi fır-
satlar da taşıdığını, ancak sonucun 
henüz net olarak bilinmediğini iletti.  
Toksoy son olarak, 2011 yılında 
hazırlanan Türkiye İklimlendirme 
Sektörü hedefler ve stratejiler 
belgesi içinde dijitalleşmenin yer 
almadığını ve bunun revize edilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Çalıştayın ilk gününde son sunumu, 
iklimlendirme sistemlerinde 3 
boyutlu eklemeli üretim uygula-
maları başlığıyla Dr. Ziya Haktan 
Karadeniz yaptı. İlk olarak eklemeli 
üretim teknolojilerinin geçmişi ve 
kavramların tanımları hakkında bilgi 
veren Karadeniz; bu teknolojinin 
hassasiyet, hız, verimlilik, maliyet 
ve dönüşüm gibi aşamalarını anlattı.  



TTMD DERGİSİ      EYLÜL - EKİM 201814

HABERLER  

Daha sonra 3 boyutlu eklemeli 
üretim ve mekanik tesisat alanında 
son gelişmeleri aktaran Karadeniz, 
bütünleşik tasarım ve 3 boyutlu 
bina inşa örnekleri vererek yakın 
gelecekte bu yöntem ile yerinde 
bütünsel bir yaklaşımla binaların 
üretileceğini söyledi.  

Katılımcılar, akşam verilen 29 Ekim 
Gala Yemeği’nde bir araya gelerek 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. 
Yemekte konuşan TTMD Başkanı 
Birol Kılkış, çalıştaya desteklerinden 
ötürü Rebii Dağoğlu’na teşekkür 
plaketi takdim etti. 

Mekanik Tesisatta Dijitalleşme 
Çalıştayı ikinci günüde ilk olarak 
davetli konuşmacı Serdar Kuzul-
oğlu, Dijitalleşmeye Giriş başlıklı 
sunumunda, teknolojinin hayatı-
mıza giriş hızına dikkat çekerek 
insanların bu sürece ne kadar çabuk 
adapte olduğunu anlattı. Evlerde 
kullanılan otomasyon sistemleri 
ve yeni teknolojiler, yapay zekalı 
iklimlendirme kontrol ünitelerinin 
tarihi hakkında bilgiler veren Kuzul-
oğlu, tesisat sektörünü yakından 
ilgilendiren gelişmeleri anlattı. 3 
Boyutlu yazıcılar ile neredeyse 
24 saatte bir ev inşa edilebildiğini 
söyleyen Serdar Kuzuloğlu, zaman 
içinde maliyetlerin düştüğünü ve bu 
tarz evlere erişimin daha kolay hale 
geleceğini vurguladı. Kuzuloğlu, 
yapı denetiminde bile basit robot 
araçların şantiye içinde gezerek 
kontrol sağladığını ve bu sayede 
takvim, bütçe, plan gibi aşamaları 
takip edebilecek teknolojilerin 
üretildiğini belirterek bunun ciddi 
anlamda insan tasarrufu anlamına 
geldiğini aktardı. Konuşmacı son 
olarak değişimin çok hızlı ilerlediğini 
ve 10 sene sonrasını hayal etmekte 
zorlandığını söyledi. 

Aranın ardından geçilen ikinci otu-
rumda Orhan Gürson tasarımcıların 
gözünden son 30 yıldan nereden 
nereye gelindiğini anlatan “Akıllı 
Tasarım Dijital Proje” başlıklı bir 
sunum yaptı. 3 boyutlu tasarlanmış 
bir projenin temel mühendislik 
bilgileri ve doğrularının sorgulan-
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madığını söyleyen Orhan Gürson, 
dijitalleşmenin böyle bir sakıncası 
olabileceğini ancak ileride sistemler 
geliştikçe bu hataların engellene-
bileceğini belirtti. Tasarım hesap 
programlarının avantaj ve deza-
vantajlarını kıyaslayan Gürson, akıllı 
çizimler ve 3 boyutlu tasarımlar 
hakkında görüşlerini aktardıktan 
sonra gelecekte mimar ve mühen-
dislerin iş bulma konusunda sıkıntı 
yaşayabileceğine değindi.  
Bu oturumun ardından IoT Komis-
yonu Başkanı Nevroz Karakuş kısa 
bir sunum yaparak Çalıştayın işleyişi 

hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Karakuş, çalıştayda serbest çağrı-
şım ve tüm fikirlere açık olduklarını, 
bu sayede günün sonunda yol 
haritasını belirleyeceklerini iletti. 
Sunumun ardından çalıştay katı-
lımcıları 2 salonda 7 ayrı masaya 
dağılarak, IoT Komisyonu üyelerinin 
moderatörlüğünde kendilerine 
verilen sorular üzerinde görüşlerini 
ilettiler.

Öğleden sonra geçilen ilk oturumda 
“Akıllı Üretim ve Akıllı Binalar” konu 
başlıklı sunumunda Murat Kurtlar, 

hızlı değişen dünyada mega trend-
ler hakkında bilgiler aktardıktan 
sonra yapay zeka, bulut depolama, 
blockchain ve IoT network sistem-
lerine değindi. Dijital transformas-
yonda şehirler için akıllı çözümler 
ve şehir planlamayı anlatan Kurtlar, 
enerji alanındaki uygulamalar 
sayesinde belirli oranlarda tasarruf 
sağlanabildiğine dikkat çekti.  Sunu-
mun ardından çalıştay katılımcıları 
tekrar masalara dağılarak çalıştayın 
soruları yanıtlamaya devam ettiler.

İkinci günün sonunda yapılan 
değerlendirme oturumunda, 
Komisyon Başkanı Nevroz Karakuş 
tüm çalıştay katılımcılarından gelen 
geri bildirimler doğrultusunda 
bir değerlendirme sunumu yaptı. 
Karakuş, toplanan bu verilerin daha 
detaylı şekilde incelenerek ilerleyen 
zamanda detaylı bir çalıştay raporu 
hazırlanacağını söyledi.  Çalıştayın 
kapanış konuşmasını yapan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kılkış 
ise, çalıştayın son derece başarılı 
geçtiğini belirterek tüm komisyon 
üyelerine ve katılımcılara teşekkür 
etti. 

TTMD 2018 Çalıştayında son gün 
profesyonel rehber eşliğinde Şirince 
ve Efes Antik Kenti turu yapıldı.
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TTMD, Pakistan HVACR Derneği ile Anlaşma İmzaladı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği, Pakistan HVACR Society ile 
işbirliklerini geliştirmek amacıyla 
MoU anlaşması imzaladı. 

21 Eylül 2018 tarihinde TTMD 
Kozyatağı Ofisinde gerçekleşen 
imza törenine, TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol 
Kılkış, Sarven Çilingiroğlu, Tuba 
Bingöl Altıok, Nermin Köroğlu Isın, 
Handan Özgen, Dr. Murat Çakan 
TTMD adına katılırken; imza töre-
ninde Pakistan HVACR Derneği 
Başkanı Azim Ashraf, Mohsin Ash-
raf, Umar Abbas ve İSKİD adına 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem 
Savcı, Ayk Serdar Didonyan ve 
Melek Ünal Tavukçuoğlu katıldı. 
İmza töreninin ardından taraflar, 
dernekler arası çalışmaların ve 
bilgi transferinin geliştirilmesi için 
görüşmelerde bulundu.

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği ile Anlaşma İmzalandı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği 
Derneği (TIBTD) arasında ortak 
faaliyet alanlarında yer alan konu-
larda bilimsel, eğitsel ve yönetsel 
çalışmalar üzerinde işbirliği yapma 
konusunda bir protokol imzalandı. 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Birol Kılkış ve TIBTD 
adına Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu’nun 
katıldığı imza töreniyle taraflar 
karşılıklı bilgi paylaşımı ile eğitim ve 
araştırma amaçlı bilimsel yayınların 
değişimi konusunda mutabakata 
vardılar. Beş yıl süresince geçerli 
olacak anlaşma ile taraflar arasında 
ilişkilerin geliştirilmesi hedeflen-
mektedir.
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 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği 2018-2019 sezonuna 
İstanbul Boğazı’nda merhaba 
dedi. TTMD İstanbul Temsilciliği 
Üye İlişkileri ve Sosyal Organi-
zasyonlar Komisyonu tarafından 
düzenlenen Geleneksel Boğaz 
Turu 13 Eylül 2018 Perşembe 
akşamı yapıldı.  Sektörün önde 
gelen birçok ismi, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile çok sayıda TTMD Üyesini 
bir araya getiren gezi; konukların 
Kabataş ve Beylerbeyi kıyıların-
dan alınmasıyla başladı. Şiddetli 
yağmura rağmen yoğun bir katılım 
sağlanan tekne turunda, akşam 
yemeğinin ardından TTMD İstan-
bul İl Temsilcisi Görkem Kızıltan 
Ustalı kısa bir konuşma yaparak 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen Üye İlişkileri Komisyonu’na 
teşekkür etti. Gecede bir konuşma 
yapan TTMD Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Kemal Gani Bayraktar, 
yeni dönemin sektöre ve tüm 
üyelere başarı getirmesi dileğinde 
bulunduktan sonra tekne gezisinin 
düzenlenmesinde sponsor olan 
firmaya teşekkür plaketi verdi. 
Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 
canlı müzik eşliğinde hoşça vakit 
geçiren katılımcılar, yeni sezon için 
karşılıklı iyi dileklerde bulundu.

Jet Fan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj ve Devreye Alma Uygulamaları 
Anlatıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği İstanbul İl Temsilciliği  2018-
2019 yılı eğitim seminerlerinden 
birincisi 15 Eylül 2018 Cumartesi 
günü Tekfen Tower Toplantı 
Salonunda yapıldı. Jet Fan Sistem 
Tasarım Kriterleri, Montaj ve 
Devreye Alma konulu eğitim semi-
nerine Hakan Sezer konuşmacı 
olarak katılırken, seminerin oturum 
başkanlığını TTMD Yönetim Kurulu 
Üyesi Nermin Köroğlu Isın yürüttü. 
Sunumuna havalandırma sistemle-
rinin iki farklı amaca hizmet etiğini 
söyleyerek başlayan Hakan Sezer, 
günlük havalandırma, duman 

tahliye ve 10 hava değişimli 
sistem hakkında bilgiler aktardı. 
Isı-duman kontrol sistemi ve 
yangın duman hesap yöntemlerini 
anlatan Sezer daha sonra sistem 
tasarım kriterlerini aktararak proje 
dizayn örnekleri verdi. Semine-
rin ilk bölümünde katılımcıların 
sorularını yanıtlayan konuşmacı, 
aradan sonra son bölümde Jet-
fan, motorlu damper, elektrik ve 
otomasyon konularına değindi. 
Seminer, TTMD İstanbul İl Tem-
silcisi Görkem Kızıltan Ustalı’nın, 
konuşmacı ve oturum başkanına 
teşekkürü ile son buldu.

TTMD Boğaz’da Buluştu
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65.Carrier HAP Kursu Yapıldı
 Türk Tesisat Mühendisleri Der-

neği ve Alarko Carrier işbirliğiyle 
hayata geçirilen Carrier HAP 5.11 
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım 
Programı kursu TTMD İstanbul 
Ofis’inde verilmeye devam ediyor.  
6-9 Eylül tarihleri arasında gerçek-
leşen 65. kursa 10 kişi katılırken 
kursun eğitimi Aziz Erdoğan ve 
Mustafa Kemal Sevindir tarafından 
verildi. Carrier HAP programı eğiti-
minde kursiyerlere 4 gün boyunca 
program hakkında genel bilgi, 
program terminolojisi, proje detay-
ları, ekipman seçimi gibi konular 
detaylı şekilde anlatıldı. Örnek 
proje ile kişisel çözüm çalışmasının 
ardından kursiyerler eğitmenler 

eşliğinde sınav sorularını yanıtladı. 
Eğitim, İstanbul Temsilciliği tarafın-

dan verilen katılım sertifikalarının 
ardından son buldu.

Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği İzmir İl Temsilciliği’nin 2018-
2019 dönemi ilk eğitim semineri 
TTMD - ESSİAD ve MMO İzmir 
Şubesi ile ortaklaşa düzenlendi. 22 
Eylül Cumartesi günü MMO İzmir 
Tepekule Kongre Merkezi  Akdeniz 
Salonu’nda gerçekleşen seminere 
konuşmacı olarak TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kıl-
kış, Prof. Dr. Günnur Koçar, Prof. 
Dr. Bülent Yeşilata, ve Prof. Dr. 
Halime Paksoy katılırken Seminer 
Moderatörlüğünü TTMD Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Dr. Kemal 
Gani Bayraktar yürüttü. Konuşma-

cıların yaptığı sunumların ardından 
seminer TTMD İzmir Temsilciliğinin 

teşekkür belgesi takdimiyle son 
buldu.
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Isı Pompalarında Sıra Dışı Kaynaklar ve Güneş Enerjisi Sistemlerinde 
Yeni Teknolojiler Semineri Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Bursa İl Temsilciliği yeni 
sezonda ilk seminerini 8 Eylül 
2018 tarihinde BAOB Bursa 
Akademik Odalar Birliği Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirdi. Jet Fan 
Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj 
ve Devreye Alma konulu eğitim 
seminerine Hakan Sezer konuşmacı 
olarak katılırken, seminerin oturum 
başkanlığını Hamit Mutlu yürüttü.
Sunumuna havalandırma sistemle-

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Antalya Temsilciliği ve 
MMO Antalya Şubesi’nin ortak-
laşa düzenlediği 2018-2019 yılı  
1. eğitim semineri 20 Eylül 2018 
tarihinde MMO Antalya Şubesi Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Isı 
Pompalarında Sıra Dışı Kaynaklar ve 
Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yeni 
Teknolojiler konulu seminere Ekim 
Utkan Gerek konuşmacı olarak 
katıldı ve bir sunum yaptı. Gerek, 
sunumunda buhar sıkıştırmalı ideal 
ısı pompası çevriminin diyagram-

rinin iki farklı amaca hizmet ettiğini 
söyleyerek başlayan Hakan Sezer, 
günlük havalandırma, duman tah-
liye ve 10 hava değişimli sistem 
hakkında bilgiler aktardı. Isı-duman 
kontrol sistemi ve yangın duman 
hesap yöntemlerini anlatan Sezer 
daha sonra sistem tasarım kriterle-
rini aktararak proje dizayn örnekleri 
verdi. Konuşmacı son bölümde 
Jetfan, motorlu damper, elektrik 
ve otomasyon konularına değindi. 

ları, ısı pompası işletme türleri, ısı 
pompası verimlilik ve bulunabilirlik, 
modernizasyon için hava kaynaklı 
ısı pompası, güneş enerjileri tek-
nolojileri, kolektör bağlantıları gibi 

Katılımcılardan gelen soruların 
yanıtlanmasıyla seminer son buldu.

konularda katılımcıları bilgilendirdi. 
Seminer sonrasında Gerek’e, İbra-
him Atmaca ve Canbulat Aydın 
tarafından MMO ve TTMD adına 
teşekkür belgesi takdim edildi.

Plakalı Isı Eşanjörleri Semineri Yapıldı

TTMD Bursa Temsilciliği 2018-2019 Eğitim Seminerleri Başladı

 TTMD ve MMO Samsun Şube 
işbirliği ile düzenlenen Plakalı Isı 
Eşanjörleri semineri 25 Eylül 2018 
tarihinde MMO Samsun Şubesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Seminerin oturum başkanlığını Vus-
lat Durgun yürütürken, seminere 
konuşmacı olarak katılan Yunus 
Emre Gök bir sunum yaparak plakalı 
eşanjör seçim, hesap yöntemleri 

ve maliyetini etkileyen unsurlar, 
plakalı eşanjör konfor-endüstri 
uygulamaları ve enerji geri kazanım, 
plakalı eşanjörlerde bakımı ve doğru 
uygulanması hakkında katılımcılara 
bilgiler aktardı. Seminer sonunda 
TTMD Samsun İl Temsilcisi Cem 
Gürel tarafından Yunus Emre Gök’e 
vermiş olduğu bilgiler için teşekkür 
belgesi verildi.
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Mekanik Tesisat Konusunda Değerli Bilgiler Paylaşımı Semineri  Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Bursa Temsilciliği’nin düzenlediği 
2018/19 eğitim seminerlerinden 
2.’si 29 Eylül 2018 tarihinde BAOB 
Bursa Akademik Odalar Birliği Kon-
ferans Salonu’nda yapıldı.  Mekanik 
Tesisat konusunda Değerli Bilgiler 
Paylaşımı konulu seminere Nurettin 
Küçükçalı konuşmacı olarak katılır-
ken, seminerin oturum başkanlığını 
TTMD Bursa Temsilcisi Hamit Mutlu 
yürüttü.  İlk bölümde güneş enerjisi 

devreleri ısıtma kazanı, dış hava 
kompanzasyonu, kapalı genleşme 
sistemleri tipleri, kullanım sıcak suyu 
elde etme tipleri ve akış şemaları 
hakkında bilgiler aktaran Küçükçalı 
seminerin ikinci bölümünde; pompa 

seçiminde dikkat edilmesi gereken 
detaylar, inventörler ve pano ile ilgili 
bilgiler verdi. Katılımcılardan gelen 
soruların yanıtlandığı bölümün ardın-
dan seminer konuşmacıya teşekkür 
belgesi takdimiyle son buldu.

Mekanik Tesisat Uygulamalarında ADAM – SAAT Hesaplama 
Yaklaşımları Anlatıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Ankara Temsilciliği’nin 
düzenlediği 2018/19 eğitim 
seminerlerinden 1.’si 29 Eylül 
2018 tarihinde Ankara Latanya 
Hotel’de yapıldı. Mekanik Tesisat 
Uygulamalarında ADAM – SAAT 
Hesaplama Yaklaşımları konulu 
eğitim seminerine Barış Şevketbe-
yoğlu ve Mehmet Şen konuşmacı 
olarak katılırken seminerin oturum 
başkanlığını Gürkan Arı yürüttü.  İlk 
bölümde bir sunum gerçekleştiren 
Barış Şevketbeyoğlu konuya giriş 
yaparak adam-saat hesaplama-
larında izledikleri yol hakkında 
bilgiler verdi. İkinci bölümde sunum 
yapan Mehmet Şen ise, adam-saat 
değerlerinin tümünü aynı şekilde 
etkileyen faktörleri sıraladıktan 
sonra; yapının türü, teknik şartna-
melerdeki tanımlamalar ve mekanik 
projelerdeki faktörlerin adam-saat 
değerlerine olan etkilerini anlattı. 

Dinleyicilerden gelen soruların 
yanıtlandığı son bölümün ardından 
seminer, TTMD Ankara Temsilcisi 

Burak Akyaka’nın oturum başkanı 
ve konuşmacılara teşekkürüyle son 
buldu.
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Enerji Verimliliği ve Elektriksel Sistemleri Anlatıldı

Yüksek Katlı Binalarda Çift Eşanjörlü Isı İstasyonu Uygulamaları ve Elektronik 
Kontrollü Isı İstasyon Teknolojisi Semineri Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Kocaeli Temsilciliği’nin 
düzenlediği 2018/19 eğitim 
seminerlerinden 1.’si 4 Ekim 2018 
tarihinde Makine Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi’nde yapıldı.  

Enerji Verimliliği ve Elektriksel 
Sistemleri konulu seminerin otu-
rum başkanlığını Tülin Tosunoğlu 
yürütürken, seminere konuşmacı 
olarak katılan Enes Akgün bir 
sunum gerçekleştirdi. 

 TTMD İstanbul İl Temsilciliği’nin 
düzenlediği 2018/19 eğitim 
seminerlerinden 2.’si 6 Ekim 2018 
tarihinde Tekfen Tower Binasında 
yapıldı. 

Yüksek Katlı Binalarda Çift Eşan-
jörlü Isı İstasyonu Uygulamaları 
ve Elektronik Kontrollü Isı İstas-
yon Teknolojisi konulu eğitim 
seminerine İlknur Zorlu ve Eray 
Aydın konuşmacı olarak katılırken, 
seminerin oturum başkanlığını 
TTMD İstanbul Temsilcisi Görkem 
Kızıltan Ustalı yürüttü. 

İlk bölümde sunumunu gerçek-
leştiren İlknur Zorlu, ısı istasyon-
larının tanımı, enerji verimliliği, 
ısı istasyon kontrol tipleri, çift 
eşanjörlü istasyonlar ve elektronik 
kontrollü ısı istasyonu teknolojisi 
hakkında katılımcılara bilgiler 
aktardı. Aranın ardından ikinci 
bölümde ise Eray Aydın, yüksek 
yapılar, ısıtma tesisatlarında zon-
lama yapma, sıcak su hazırlama 
sistemleri ve proje adımlarını 
anlattı. Katılımcılardan gelen 
sorunların yanıtlandığı son bölü-
mün ardından seminer, konuşma-
cılara teşekkür belgesi takdimiyle 
tamamlandı.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Basın Toplantısı 
Düzenledi

 Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, yerel ve ulusal 
basın ile yakın ilişkiler kurmak, 
kurumsal faaliyetlerini anlatmak 
ve gelecek dönem hedeflerini 
paylaşmak için 18 Ekim 2018 
tarihinde bir basın kokteyli 
düzenledi.Yerel ve ulusal basın ile 
sektör dergilerinin katılımıyla ger-
çekleşen etkinliğin açılış konuşma-
sını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Elif Soyvural yaptı. 
Gerçekleştirilen etkinliğin amaç-
larından bahseden Soyvural’ın 
ardından söz alan MMO İstanbul 
Şube Sayman Üyesi C. Ahmet 
Akçakaya, 32. ve 33. Dönem’de 
Şube bünyesinde, üyelerin ve 
meslektaşların gelişimi için öne 
çıkarılan yeniliklere dair küçük bir 
sunum yaptı. Dijitalleşme, eğitim 
ve kamusal denetim alanlarında 
yapılan yeniliklerden bahseden 
Akçakaya, “Amacımız, Makina 
Mühendisleri Odasının her koşulda 
meslektaş haklarını gözetmesini 
sağlamak, mühendislik mesleğine 
ilişkin ilerici faaliyetler yürütmek 
ve bunu yaparken ülkemizin ve 
halkımızın yararına meslek alanla-
rımızla ilgili çalışmalar gerçekleş-
tirmektir’’ dedi.
C. Ahmet Akçakaya’nın konuş-
masının ardından söz alan MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, 
MMO’nun yaptığı tüm çalışmaların 
kamu yararına olduğunu ifade 
ederek, ‘’Odamız, meslek ve mes-
lektaş sorunlarının ülke ve toplum 
sorunlarından ayrılmayacağını ilke 
edinerek çeşitli kurum ve kuruluş-
larla iş birliği içerisindedir. Hede-
fimiz kamu yararına çalışmak ve 
kamu çıkarlarını gözetmektir. Bu 
bağlamda kurum ve kuruluşlarla 
yaptığımız işbirliği çalışmaları, 
mesleğimize ve kamusal çıkarlara 
hizmet etmektedir’’ dedi.
Karaçam, Oda’nın yaptığı tüm 

açıklamaların, rapor ve bildirilerin 
kamuoyu ve ilgililere duyurul-
masının büyük önem taşıdığını 
belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: ‘’Bildiğiniz üzere, ülkemizde 
gerek eğitim açığı gerekse kamu-
sal denetim eksikliği nedeniyle 
yaşanan kazaların ve bu kazalara 
bağlı ölümlerin sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Yaşanan kazaları 
raporlaştırmak ve kamuoyu ile 
paylaşmak ise birincil görevleri-
mizden biridir. Bu aşamada bizler 
sadece eleştiren değil, çözüm üre-
ten ve alternatif sunan bir tarafta 
durmaktayız. Daha önce sizlerle 
paylaştığımız bildirilerimiz bunun 
en net göstergesidir. Bunun yanı 
sıra sanayi ve enerji alanlarında 
yayınladığımız raporlar, kitaplar 
ve dergiler de aynı amaca hiz-
met etmektedir. Yayınladığımız 
raporlar ve bildiriler TV kanalları, 
gazeteler, haber ajansları ve 
sektör dergileri tarafından ilgi 
görmekte ve takip edilmektedir. 
Kamu yararı gözeten bu işbirliği-
mizin daha da güçlenmesi sizlerin 
desteğiyle gerçekleşecektir.’’
Etkinliğin kapanış konuşmasını 
ise MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç ger-

çekleştirdi. Battal Kılıç, etkinliğe 
katı lan basın mensuplarını 
selamlayarak, MMO’nun önümüz-
deki dönemde gerçekleştirmeyi 
düşündüğü hedeflerden bahsetti. 
Bilimi ve tekniği halk ile halkın 
yararına sunan bir meslek odası 
olduklarını dile getiren Battal Kılıç, 
‘’Bizler, bilimi ve tekniği halk ile 
buluşturan; yurttaşlarımızı bilgi-
lendirmenin yanında yetkilileri de 
gerekli konularda önlem anlamaya 
çağıran bir meslek disipliniyiz. 
Biraz önce de söylediğimiz gibi 
amacımız mühendislik mesleğinin 
hak ettiği yerlere gelmesi ve 
ülkemizde yaşanan kaza ve ölüm 
oranlarının en aza indirilmesidir. 
Bizler mühendislik gerektiren 
alanlarda, aslında önlenebilir olan 
ölümlü vakaların azaltılması ve 
bitirilmesi için kamusal denetime 
daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bu 
noktada bilgilendirme için yetkili 
kurumlar, basın-yayın organları ve 
bizlere önemli görevler düşüyor. 
Bu nedenle yayınladığımız tüm bil-
diriler ve açıklamalar mesleğimiz 
ve memleketimiz için büyük önem 
taşıyor” dedi. Etkinlik, konuşma-
ların ardından kokteyl ile devam 
ederek sona erdi.
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Isı Pompalarında Yeni Teknolojik Gelişmeler Anlatıldı

Türkiye İklimlendirme Sektörü, Şili ve Arjantin Kapılarını Araladı

 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği Eskişehir Temsilciliği ve Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 
Isı Pompalarında Yeni Teknolojik 
Gelişmeler konulu eğitim semineri 
18 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. 
Seminerin oturum başkanlığını 
Özcan Türkbay yürütürken semi-
nere Turgay Yay konuşmacı olarak 
katıldı ve bir sunum yaptı.  Isı pom-
palarının Avrupa’da 2007 yılında 
yenilenebilir enerji sınıfına katıldı-
ğını belirten Yay, ülkemizde 2010 
yılında yeni binalarda yenilenebilir 

 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), sektör ihracatını 
artırmak ve Türkiye iklimlendirme 
sektörünün potansiyelini göstermek 
amacı ile hedeflediği uzak pazarlara 
açılma kapsamında, Şili ve Arjantin’e 
sektörel ticari bir heyet ile ziyarette 
bulundu.
İSİB üyelerinden 15 firmanın 
katıldığı Ticari Heyet Programında, 
26-31 Ağustos tarihleri arasında Şili 
ve Arjantinli iklimlendirme firmaları 
ile bir araya gelindi. Şili’de 114 ve 
Arjantin’de 96 olmak üzere toplam 
210 iş görüşmesi gerçekleştiren 
İSİB üyeleri, Güney Amerika paza-
rından umutlu döndü. İSİB heyetine 
ziyaretleri boyunca hem Şili hem 

enerji performansı yönergesinin 
oluşturulduğunu söyledi ve daha 

de Arjantin’de destek veren büyü-
kelçiler ve ticaret müşavirleri de, 
bölgenin sosyoekonomik durumu, 
ticari yaşamı, avantajları, fırsatları 
ve beklentilerine dair ayrıntılı bilgiler 
verdi.
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Bakanay, Güney Amerika pazarının 
cazip bir bölge olduğunu söyleye-
rek, Türkiye iklimlendirme sektörü 
olarak bölgedeki potansiyeli mutlaka 
değerlendireceklerini ifade etti. Böl-
genin iklimlendirme sektörü için yeni 
bir pazar olma potansiyeline sahip 
olduğunu vurgulayan Bakanay, aylık 
ihracat rakamları üzerinden baktı-
ğımızda geçen yılın Temmuz ayı ile 
bu yılın Temmuz ayını karşılaştırdığı-
mızda Şili, Arjantin ve Kolombiya’nın 
en fazla ihracat artış oranına sahip 
ilk 10 ülke arasında yer aldığına 
dikkat çekti. Bakanay, “Oradaki 
meslektaşlarımız ve elçilerimiz ile 
yaptığımız görüşmelerde anladık 
ki doğru yoldayız. Heyete katılan 
değerli firmalarımız ile yaptığım bire 
bir görüşmelerde B2B görüşmele-
rinin verimli ve umut verici, orga-
nizasyonun çok başarılı olduğunu 
belirtmişlerdir. Şili’de iklimlendirme 
ürünlerinin üretimi yok denecek 
kadar az, tamamen ithalata dayalı 

sonra konuyla ilgili son gelişmeleri 
aktardı.

bir ekonomileri var ve gümrük ver-
gisi de düşük seviyede. Arjantin’de 
üretim var ancak sanayisi eski ve 
kısıtlı. Hükümet son yıllarda gümrük 
vergilerini düşürme yönünde bir 
politika izliyor. Tüm bu avantajları 
lehimize kullanmak istiyoruz. Özel-
likle ara mamül üreten sanayicimiz 
için bu pazarın çok uygun olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü burada ara 
mamül üretiminin pahalı olduğunu 
gördük. Şili ve Arjantin pazarların-
dan ciddi geri dönüşler bekliyoruz” 
diye konuştu.
Bölgeye 2019 yılında tekrar gitmeyi 
planladıklarını, bu sefer ziyaretlerine 
Kolombiya ve Peru’yu da eklemeyi 
düşündüklerini belirten Bakanay, 
İSİB’in uzak pazarlara yönelme stra-
tejisinin çok yerinde bir karar oldu-
ğunu, sektörün Avrupa pazarındaki 
başarısını ve rekabet gücünü uzak 
pazarlara da taşımayı hedefledikle-
rini kaydetti. Bakanay, Türkiye’nin 
şu an içinde bulunduğu sıkıntılı 
durumları en kısa sürede atlata-
cağına inançlarının tam olduğunu 
da değinerek, İSİB’in hedeflerinden 
sapmadan yoluna devam edeceğini 
ve 2018 yılını 5 milyar dolara yakın 
ihracat ile kapatacaklarını sözlerine 
ekledi.
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Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı Gerçekleştirildi

“AB ve Türkiye’de F-Gazlara İlişkin Yönetmelik Uygulamaları” 
Sektörle Paylaşıldı

 ISKAV tarafından geleneksel ola-
rak gerçekleştirilen Eğitimci Atölye 
Çalışması; 6-9 Ağustos tarihlerinde 
Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı 
olarak gerçekleştirildi. “Endüstriyel 
Soğutma” alt başlığıyla yapılan 
konferansa Türkiye’nin farklı illerin-
den 26 eğitmen katıldı. 6 Ağustos 
Pazartesi günü İstanbul’daki TOBB 
Hizmet Binası’nda ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Duruk tara-
fından yapılan açılış konuşmasında 
iklimlendirme sektörünün genel 
durumu ve ISKAV’ın faaliyetleri 
özetlendi. Metin Duruk, eğitmen-
lere programın tarihçesinden ve 
akışından bahsetti. Bu doğrultuda 
eğitmenlere iklimlendirme sek-
törünün gelişiminde önemli bir 
role sahip olduklarını vurguladı.
Konferans kapsamında sektör 
firmaları tarafından destekle-

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve Soğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği (SOSİAD) işbirliği ile 
düzenlenen Avrupa ve Türkiye’de 
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönet-
melik Uygulamaları toplantısı, 27 
Eylül 2018 tarihinde Crowne Plaza 

nen seminerler gerçekleştirildi. 
Endüstriyel Soğutma alt başlığının 
işlendiği konferansta; eğitmenler 
ilk gün F-GAZ Yönetmeliği, Hava 
Debisi Ölçümü ve Soğutma Sistemi 
için Önemi, Dijital Servis Analizörü 
Uygulamaları ve Soğutma Sistemi 
Arıza Teşhisinde Termal Görüntü-
leme Teknikleri seminerlerine katıl-
dılar. Konferansın ikinci gününde 
ise; Soğuk Depolamada Dikkat 
Edilecek Hususlar, Süpermarketler 
CO2 Soğutma Sistemi Uygulama-
ları, Endüstriyel Soğutmada Son 
Teknolojiler, Soğuk Depolarda Hava 
Perdesi Uygulamaları, Soğutma 
Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve 
Enerji Tasarrufu Sistemleri semi-
nerleri gerçekleştirildi. Programın 
üçüncü gününde sektör firmalarına 
teknik geziler düzenlendi. Üretim-
deki son teknolojik gelişmeler ve 

Harbiye Hotel’de gerçekleştirildi.  
Etkinliğin açılış konuşmalarını 
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Karakuş ve Ozon Tabakası-
nın Korunması Şube Müdürü Pervin 
Doğan yaptı.
Toplantıda T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığından Ahmet Codal  
“Türkiye’de F-Gaz Yönetmeliği ve 
Güncel Gelişmeler”, Dr. Kadir İsa 
ise “Alternatif Akışkanlar ve REAL 
Alternatives 4 LIFE Projesi” başlıklı 
birer sunum yaptılar. 
Öğlen yemeğinin ardından ise 
SOSİAD Başkan Yardımcısı Barış 
Uçaner “AB F-Gaz Yönetmeliğine 
Göre AB’ye Ürün ve Hizmet İhraç 

yerinde uygulamalar eğitmenlerle 
paylaşıldı. Akşamında ise programın 
Gala Yemeği yapıldı. ISKAV Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve sektör firmalarının 
temsilcilerinin katıldığı yemekte 
eğitimciler katılım belgelerini ISKAV 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Duruk’un elinden aldılar. Eğitmen-
lerin kendi aralarında ve sektör 
firmaları temsilcileriyle kaynaştıkları 
yemek keyifli bir şekilde sona erdi.
Programın son gününde akademis-
yen Nuriye Akkul tarafından Mesleki 
Eğitimde Alternatif Öğretim Teknik-
leri konusu anlatıldı. Eğitmenlerin 
aktif olarak dâhil olmalarıyla birlikte 
interaktif şekilde geçen seminerden 
sonra Dr. Kadir İsa tarafından genel 
değerlendirme ve görüş alışverişi 
yapıldı. Eğitmenlerin yüksek 
memnuniyetlerini ifade etmeleriyle 
birlikte program sona erdi.

Eden Firmaları Bekleyen Süreçler”, 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğından Zeynep Gökçen Aşan ise 
“Yönetmeliklerin Uygluanması” 
konularında katılımcıları bilgilen-
dirdi. 
Toplantı, katılımcıların sorularının 
yanıt lanmasıyla sona erdi. 
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Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

ASHRAE®

Bölgesel Soğutma 
Kılavuzu
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Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34
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TEKNOLOJi BiZDEN
TAKDiR DÜNYADAN

ODE, Starflex Camyünü'nü
• Kendi ürettiği elektrik

 
• Kendi ürettiği oksijen

• Kendi ürettiği bağlayıcı
 

• Kendi geliştirdiği makine & ekipman

• Kendi yetiştirdiği teknik kadro

• Kendi geliştirdiği bilgi birikimi

• Kendi yarattığı AR-GE çalışmaları

• Kendi oluşturduğu Kalite Güvence sistemi

• Kendi oluşturduğu laboratuvar alt yapısı

Tamamen kendi teknolojisi sayesinde üretiyor, 
dünyanın birçok ülkesinde yapılar Starflex ile yalıtılıyor.

www.ode.com.tr
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ODE, Starflex Camyünü’nü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.
Yaptığı AR-GE yatırımları sayesinde, önce kendi hammaddesini sonra da
en kaliteli şekilde Starflex’i üretiyor. Bu yüzden, ODE Türkiye’de lider,
dünyada saygı kazanan bir marka.

ODE STARFLEX
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Türkiye’nin İlk Akıllı Canlı Hayvan Barınağı Sistemi Projesi, “3. AR-GE & 
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde

 Mimar ve Mühendisler Grubu  
(MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rindeki teknopark, Ar-Ge merkez-
leri, kalkınma ajansları ve üniversite 
projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon 
Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya 
getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 
2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşecek etkinlikte; “Türkiye’nin İlk 
Akıllı Canlı Hayvan Barınağı Sistemi 
Projesi” de sergilenecek. Küçük-
baş, büyükbaş, kanatlı ve evcil 
hayvanların doğada organik olarak 
yetişmesine yönelik gerçekleştirilen 
proje; bu hayvanların kapalı alan-
larda hazır yem yiyerek etlerinin, 
yumurtalarının lezzetsiz olması ve 
başında devamlı bir bakıcının dur-
ması sorunlarını ortadan kaldırıyor. 
Sistem, arazinin belirli oranlarda 
çitler sayesinde bölünmesi ile 
hayvan barınağının değiştirilmeden 
farklı ortamlara taşınarak doğal 
seleksiyonu desteklemesi ve hay-
vanın psikolojisini bozmadan besiye 
kazanımını sağlıyor. Özellikle orga-
nik alanların hiç durmadan nadasta 
kalmasını sağlayarak kuraklaşmasını 
engelliyor. 
Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve 
evcil hayvanlar belirli bir süre 
yaşamlarını devam ettirebilse de 

açlık, susuzluk ve hava-
sızlıktan dolayı sonra-
sında telef oluyor. Bu 
hayvanlar, toplu halde 
yaşadıkları yerlerde 
günlük yeme, içme ve 
hava alma ihtiyaçlarını 
sağlayamadıklarında 
kısa sürede hastalıklar 
ve toplu ölümler gibi 
sonuçlar ortaya çıkıyor. 
Mobil (hareketli, taşınabilir) olarak 
kapalı konteyner vb. tarzda araçla-
rın arkasına takılarak götürülebilen 
bu sistem, hayvanların götürül-
dükleri kırsal alanda daha organik 

beslenme ve semirme olarak tabir 
edilen gelişmesini doğal olarak 
sağlıyor.
Akıllı canlı hayvan barınağı sistemi 
projesi; birbirine monte edilebilen 
veya tek parça halinde olabilen 
ana gövde ile otomasyon paneli, 
havalandırma, yumurtalık, teker, 
akü, yağmur sensörü, ışık sensörü, 
güneş paneli, yem deposu, üst 
küreme, alt küreme, su deposu, 
üst hidrolik piston, ısıtıcı, kamera, 
aydınlatma, yemlik, suluk, alt 
hidrolik pistonu, havalandırma 
penceresi, sıcaklık sensörü, yem 
motoru, alt ızgara, üst ızgara, 
ısı-nem sensörü, teker hidroliği, 
havalandırma pistonu, rampa, çıkış 
kapısı ve soğutucudan oluşan, 
araziye nakil edilebilen mobil veya 
kombinasyonlara sahip olmasıyla da 
karakterize ediliyor.

Etiyopya’da Afrika’nın İlk Atıktan Enerji Üretim Tesisi Açıldı

 Etiyopya, Reppie projesinin 
başlatılmasından sonra kıtanın 
ilk atık enerji tesisine ev sahipliği 
yapacak. Cumhurbaşkanı Mulatu 
Teshome ve diğer üst düzey 
hükümet yetkilileri tarafından 
açılışı yapılan tesisin Etiyopya için 
önemli elektrik kaynağı olacağı ve 
ülke ekonomisine katkı sağlayacağı 
belirtiliyor. Etiyopya’nın başkenti 
Addis Ababa’da açılan ve Afrika’nın 
ilk atık enerji santrali olan tesis, 
Addis Ababa’nın elektrik ihtiyacının 
%25’ini karşılayacak. Tesis, Addis 
Ababa’nın eteklerinde bulunan 
Koshe depolama sahasında inşa 

edildi. 2013 yıl ında 
bir belediye katı atık 
hapsetme tesisi olarak 
hayata geçen tesisin aynı 
zamanda yıllık 185 GWh 
elektrik enerjisini sağlaya-
cağı öngörülüyor. Addis 
Ababa’nın ürettiği çöplerin 
yaklaşık %80’ine karşılık 
gelen günlük 1400 ton 
atığı yakacak olan tesisin, 
hava emisyonları konusunda küre-
sel standartlara uygun olarak baş-
kent hane halkının elektrik ihtiyacını 
karşılayacak. Çin ortak yüklenicileri 
ile Cambridge Industries Limited 

(CIL), British & Island tarafından 
inşa edilen tesis, 2,6 milyar USD 
olarak finanse edildi.

Kaynak: www.africanews.com
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Türkiye ve Güney Kore Müteahhitleri Güçlerini BirleştiriyorTürkiye ve Güney Kore Müteahhitleri Güçlerini Birleştiriyor
 Türk inşaat sektörünün önde 

gelen firmalarını temsil eden 
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 
Güney Kore Müteahhitler Birliği 
(CAK) ile önemli bir işbirliği mutaba-
kat zaptına imza attı. TMB ve CAK 
üyesi firmaların özellikle üçüncü 
ülkelerde ortaklığını daha ileriye 
taşıyacak mutabakat zaptı, TMB 
Başkanı Mithat Yenigün ve CAK 
Başkanı Joo Hyun Yoo tarafından 
imzalandı. İstanbul’da düzenlenen 
imza törenine, iki birliğin heyetleri-
nin yanı sıra Güney Kore Büyükelçisi 
Hong Ghi Choi de katıldı. TMB Baş-
kanı Mithat Yenigün, “Bugüne kadar 
Güney Kore’yle Türkiye 2011-2018 
arasında yaklaşık 25 milyar dolarlık 
ortak proje üstlenmiştir. Bu proto-
kol çerçevesinde işbirliğimiz arta-
cak, üye firmalarımız birbirlerinin 
faaliyetlerini daha yakından takip 
edebilecek, finansal ve teknolojik 
kapasitelerini birleştirme imkanlarını 
değerlendirebilecek, üçüncü ülke-
lerde ortak hareket etme ve pazar 
paylarını artırma olanağı bulacaktır” 
diye konuştu. TMB Başkanı Yenigün, 
şöyle devam etti: “Ortaklığımız 
Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, 
Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile 
Hindistan gibi pek çok pazarda yeni 

projeler yaratmamıza olanak sağ-
layacaktır. Bu süreçte gerek Türk 
Eximbank, gerek Kore Eximbank’ın 
da değerli desteklerinin önemine bu 
vesileyle dikkat çekmek istiyorum. 
Türk müteahhitleri, yurtdışında bu 
yıl Ağustos sonu itibariyle 11 milyar 
dolarlık yeni iş tutarına ulaştı. Artış 
eğilimindeki enerji fiyatları ve hedef 
pazarlardaki fırsatların etkisiyle 
yıllık iş tutarımızın bu yılın sonunda 
yeniden 20 milyar dolar düzeyine 
çıkmasını bekliyoruz.” CAK Başkanı 
Joo Hyun Yoo ise, üyeleri ile Türk 
müteahhitleri arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinin her iki ülkenin küre-

sel inşaat pazarındaki konumunu 
güçlendirdiğini vurguladı. Güney 
Kore Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, “İki 
ülke olarak 60 yıldır devam eden 
diplomatik ilişkilerimiz çerçevesinde 
ortaklığımız savunma sanayi başta 
olmak üzere siyasi, ekonomik ve 
kültürel boyutta önemli bir derinlik 
kazanmıştır. Uzun yıllara varan 
dostluğa sahip iki ülkenin inşaat 
sektörünün önemli temsilcilerini bir 
araya getiren ve mevcut işbirliğini 
daha üst düzeylere taşıyacak olan 
bu ortaklık, Türkiye ve Güney 
Kore’nin refahına da büyük katkıda 
bulunacaktır” diye konuştu.

Kaliforniya, 2045’e Kadar %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçmeyi Planlıyor
 Kaliforniya’nın 2045 yılına kadar 

%100 temiz enerji elde etmesi 
için hazırlanan tasarı, Kaliforniya 
Yasama Meclisi tarafından 29 
Ağustos günü onaylandı. Tasarı, 
Kaliforniya’yı “dünyanın temiz 
enerji süper gücü” olarak sağla-
yacağını söyleyen Senatör Kevin 
de León tarafından tanıtıldı. Leon 
aynı zamanda 2045’te %100 
yenilenebilir enerji hedefinin ilk 
adımını 2030’un sonunda %50 
temiz enerjiye geçerek atacaklarını 
belirtti. Tasarı, RPS şartını %50’den 
2030’a kadar %60’a çıkarmayı 
kapsıyor. 2045’in sonuna kadar 
kalan %40’ı, RPS’ye uygun ve sıfır 
karbonlu kaynaklarla sağlanacak bir 
dizi çalışma hazırlanıyor.
Kaynak: www.theepochtimes.com
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Eurovent, ISO 16890 Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi Konusunda Endüstri 
Tavsiyesini Güncelledi

Eurovent, Klima Santrali Rehberi Yayımladı

 Eurovent 4/23 - “Genel Hava-
landırma Uygulamaları için EN ISO 
16890 Sınıfı Hava Filtresi Sınıfları-
nın Seçimi-2018” tavsiye kitapçı-
ğında, pratik tablolar ve güncellen-
miş bilgiler bulunuyor. Seville’deki 
Eurovent Zirvesi’nde gerçekleşen 
toplantının ardından, Eurovent 
Hava Filtreleri Ürün Grubu, 4/23 - 
“Genel Havalandırma Uygulamaları 
için EN ISO 16890 Sınıfı Hava 
Filtresi Sınıflarının Seçimi” tavsiye 
kitapçığının güncellenmiş bir versi-
yonunu yayımladı. 
2018 versiyonu Avrupa standar-
dizasyon gelişmeleri ile uyumlu 
olacak şekilde güncellendi. 
Yayının içeriğinde; farklı filtreler 
veya farklı filtre kombinasyonları 

 Eurovent Derneği’nin Klima Sant-
ralleri Ürün Grubu ilk “Klima Santrali 
Rehberi”ni yayımladı. 
Yayın, havalandırma sistemlerinin 
kalbi olan klima santralleri konu-
sunda bilinmesi gereken her şeyi 
içeriyor. 53 sayfalık ücretsiz yayın, 
bu önemli teknoloji ürünü hakkında 
gerekli tüm bilgileri, pratik ve taraf-
sız bir şekilde sunuyor. 
Eurovent Klima Santrali (AHU) 
Rehber Kitabı; uygulama alanları, 
fonksiyonlar ve bileşenler, enerji 
verimliliği ve yaşam döngüsü mali-
yetleri, kontrol sistemi, tasarım ve 
seçim, sertifikasyon ve standartlar 
hakkında değerli bilgiler içeriyor. 
Yayın sadece üreticilerin değil, aynı 
zamanda danışmanların, tasarımcı-
ların, mimarların, test kurumlarının 
ve günlük yaşamlarında klima 
santralleri ile ilgilenmekle yükümlü 
herkesin ilgisini çekecek. 
Eurovent Klima Santralleri Ürün 
Grubu Başkanı, Trox GmbH fir-
masından Martin Lenz, yayınla 
ilgili şunları söyledi: “Yeni Rehber 
Kitabın yayımlanması, Ürün Grubu-
muzun tarihinde yeni bir kilometre 
taşı oldu. Çalışma arkadaşlarım 

kullanılarak gerekli filtrasyon 
verimlil iğine ulaşılabileceğini 
gösteren bir uygulamalı tablo da 
yer alıyor. Eurovent 4/23 (2018) 
tavsiye kitapçığı, EN 779’dan 
uzaklaşarak, İç Hava Kalitesi açısın-
dan EN 16890’daki potansiyelden 
tam olarak faydalanmak üzere, 

ve ben, bu kitabın, 
bugüne kadar yayım-
lanmış klima santralleri 
hakkındaki en kapsamlı  
rehber  o lduğunu 
söyleyebiliriz. Amacı-
mız, okuyucuların bir 
havalandırma siste-
minin kalbini daha iyi 
anlamalarını sağlayan, 
akademik olmayan, 
özlü ve okunması kolay 
bir yayın yaratmaktı.”
Eurovent Derneği Müdürü ve Ürün 
Grubu Sekreteri Morten Schmelzer 
de şu sözleri ekledi: “Teknolojik 
gelişmede gelinen en son noktayı 
vurgulamak, yaşam döngüsü 
maliyetleri, tasarım ve seçim gibi 
temel konular hakkında farkındalığı 
artırmak; bizim için özel bir öneme 
sahipti. Okurların, yüksek kaliteli bir 
klima santralini niteleyen özellikler 
konusunda tarafsız bir değerlen-
dirme yapabilmelerini ve ilk satın 
alma maliyetinin, ana argüman 
olarak görülmemesini istiyoruz. 
Eurovent adına, tüm katılımcı 
üyelere, son 12 ay boyunca bu 
benzersiz rehber kitabını oluşturma 

hızlı bir geçişi destekleyen kap-
samlı bir rehber niteliğinde. Yayın, 
havalandırma sistemleri, özellikle 
tasarımcılar, müşavirler, tesis 
yöneticileri ve hava filtreleri içeren 
ekipman üreticileri ile ilgili tüm 
HVAC profesyonellerine hitap edi-
yor. Eurovent Hava Filtreleri Ürün 
Grubu (PG-FIL) üyelerinin ortak 
çalışması neticesinde hazırlanan 
yeni yayın, www.eurovent.eu adre-
sindeki Document Webshop’undan 
ücretsiz olarak indirilebilir. Yeni 
test verileri elde edildiğinde, 
4/23 - “Genel Havalandırma Uygu-
lamaları için EN ISO 16890 Sınıfı  
Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi” 
tavsiye kitapçığı düzenli olarak 
güncellenecek.

konusunda verdikleri destek için 
teşekkür etmek istiyorum.”
Eurovent Klima Santrali Rehberi, 
https://eurovent.eu/?q=content/
eurovent-a i r -handl ing-un its-
guidebook-first-edition linkinden 
ücretsiz olarak indirilebiliyor. Reh-
ber, artan sayıda bölgeyi ve uygu-
lama alanlarını kapsayacak şekilde 
düzenli olarak güncellenecek. 

Eurovent Klima Santrali Ürün 
Grubu, secretariat@eurovent.eu 
adresine yönlendirilebilecek her 
türlü geri bildirim veya talep konu-
sunda yardımcı olacak.
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EIF 2018’de “Energy Challenge”a 7 Üniversite Katılıyor

 Türkiye’nin en büyük karma 
enerji etkinliği Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı, ‘Energy 
Challenge’ yarışması ile eğitime 
desteğini sürdürüyor. İlki 2012’de 
4 pilot üniversite arasında düzenle-
nen yarışmaya, bu yıl 7 üniversite 
katılacak. EIF 2018’de, ‘Global 
Enerji Derneği’ koordinatörlüğünde 
‘Geleceğin Enerji Aydınları’ teması 
ile gerçekleştirilecek yarışmanın 
ana başlığı ise ‘enerji verimliliği’ 
olacak. 
Bu yıl Energy Challenge yarışma-
sının moderatörlüğünü üstlenen 
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Birol Kılkış, etkinlikte 

öğrencilerin yarışmakla kalmayıp 
sorulardan önemli çıkarımlarda 
bulunarak enerji konusunda ilgi 
ve farkındalıklarını artıracaklarını 
belirtti. Yarışmanın öğrenciler için 
teknolojik ve kavramsal bir eşik 
olduğunun altını çizen Kılkış, söz-
lerine şöyle devam etti: “Yarışma 
ilk düzenlendiği yıldan itibaren çok 
sayıda üniversiteden öğrenciyi bir 
araya getirdi. Bu yıl İTÜ, KTÜ, Gazi, 
Başkent, Yaşar, Harran ve Çukurova 
üniversitelerinde öğrenim gören 
öğrenciler yarışacak. EIF 2018, 
öğrencilere her anlamda gelecek-
lerini kurgulama noktasında önemli 
fırsatlar sunacak. Öğrenciler bir 
yandan yarışma heyecanı yaşarken 

diğer yandan sektörün liderleri ile 
bir araya gelme, sektörü tanıma ve 
kariyer planlarını geliştirme imkânı 
bulacak.” Bu yıl yarışmada ‘enerji 
verimliliği’ temasının seçilmesinin 
ülkemizin cari açığındaki enerji 
bilançosu göz önüne alındığında 
çok yerinde bir karar olduğunu 
da belirten Kılkış, “Gençlerimiz de 
enerji bağımlılığının ne denli büyük 
bir sorun olduğunun farkında. Enerji 
verimliliğinde çözüm arayışlarına 
yeni soluk getirecek, dinamizmi 
oldukça yüksek bir yarışma bizleri 
bekliyor” dedi.

Energy Challenge’ta dereceye giren 
genç mühendis adaylarına verilecek 
ödüller ise şöyle:
1’inci olan öğrenciye akıllı telefon,
2’inci olan öğrenciye akıllı saat,
3’üncü olan öğrenciye minibook.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Ulusla-
rarası Enerji Kongresi ve Fuarı, 8-9 
Kasım’da Ankara Congresium’da 
gerçekleşecek.
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Makedonya’dan 10 Milyon Euro Değerinde Güneş Enerjisi Yatırımı
 10 milyon Euro değerindeki 

güneş enerjisi santral projesinin, 
2019’un başlarında ihale edilmesi 
ve Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası (EBRD) tarafından finanse edil-
mesi planlanıyor. Makedonya’nın 
devlete ait elektrik kuruluşu olan 
ELEM, ilk büyük ölçekli güneş 
enerjisi santralini inşa etme planını 
açıkladı. EBRD tarafından kısmen 
de ELEM’in kendi fonlarından 
sağlanan yaklaşık 10 milyon Euro 
değerindeki yatırımla 10 MW’lık 
bir güneş enerjisi santrali inşa 

edilecek. Projenin Ocak ayı başında 
ihale edileceği açıklandı. Tesis, TPP 
Oslomej Kömür Madeni üzerine inşa 
edilecek ve elde edilen elektriğin 
yakındaki şebekeye satılacağını 
belirtildi. ELEM, bir ihale dosya-
sında yaptığı açıklamada, ihale 
sürecinin EBRD’nin Müşteri E-Satın 
Alma Portalı (ECEPP) kullanılarak 
e-ihale yoluyla gerçekleştirileceğini 
söyledi. Yüksek karbon seviyesine 
sahip olan ülke, temiz enerji 
desteğiyle yenilenebilir enerji kay-
naklarından üretim payını artırmayı 

amaçlıyor. Makedonya, 2020 yılına 
kadar enerji ihtiyacının %28’ini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlamayı hedefliyor.

İZKA Destekli EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi ESSİAD 
Tarafından Kuruluyor

 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Güdümlü Proje Desteği ile Ege 
Soğutma Sanayicileri ve İş Adam-
ları Derneği (ESSİAD) öncülüğünde 
Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne 
İklimlendirme Laboratuvarı kuru-
luyor. Kısa süre içinde yatırım 
çalışmalarına başlanacak olan 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlen-
dirme ve Soğutma Cihazları Sektör 
Laboratuvarı, EHİS LAB Akredite 
Test ve Analiz Merkezi için bilgilen-
dirme toplantısı Tepekule Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Sektör 
ürünlerinin kapasite, performans, 
gürültü ve elektriksel güvenlik 
testlerini tek çatı altında gerçek-
leştirecek EHİS LAB hakkındaki 
toplantıya İZKA Genel Sekteri Dr. 
Mehmet Yavuz, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Semerci, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, Tire 
OSB Müteşebbis Heyet Başkanı 
Metin Akdaş, İklimlendirme Sanayi 
İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile 
sektör dernekleri temsilcileri ve 
dernek üyeleri katıldı. İZKA Genel 
Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz İZKA 
Güdümlü Proje desteği kapsamında 
hayata geçecek olan laboratuvarın 
ülkeye önemli bir katkı sağlayaca-
ğını söyledi. Endüstriyel havalan-
dırma, iklimlendirme ve soğutma 
cihazları sektörünün İzmir’de 

kümelenme potansiyeli en yüksek 
sektör olarak belirlediklerinin altını 
çizen Yavuz, bu laboratuvarın 
ülkeye kazandırılmasında pay 
sahibi oldukları için gururlandıklarını 
ifade etti.

Türkiye’de ilk olacak
Toplantıda konuşan ESSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hakan Semerci 
sektörün büyük bir ihtiyacını kar-
şılayacak olan EHİS LAB Akredite 
Test ve Analiz Merkezi kurma 
görevini Türkiye iklimlendirme 
sektörünün desteğini alarak üstlen-
diklerini söyledi. Tire OSB’de kendi-

lerine tahsis edilen 5 bin metrekare 
alanda kurulacak ve Türkiye’de 
bu kapasitede ilk olacak EHİS LAB 
sayesinde, sektör firmalarının artık 
ürünlerini yurtdışında test etmek 
zorunda kalmayacağını açıklayan 
Semerci, “Ürün testleri için harca-
nan milyonlarca liranın ülke içinde 
kalması sağlanırken üretim de 
teşvik edilecek. Laboratuvar ile 
teçhizat ve bilgi birikimi bakımından 
daha da gelişecek sektör teknoloji 
üreten bir yapıya kavuşup ihracat 
kapasitesinin artması ile Türkiye’ye 
daha çok ekonomik katkı sağlaya-
cak” dedi.



Facebook, 2021 Yılına Kadar Faaliyetlerini Yenilenebilir Enerji ile Güçlendirmeyi 
Hedefliyor

 Birleşik Krallık East Anglia 
Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından 
yapılan bir araştırma Çin’in, çevreye ilişkin 
hedeflerine planladığından on iki yıl önce 
ulaşmış olabileceğini ileri sürüyor. Pro-
fesör Dabo Guan’ın raporu, Çin’in geçen 
on yılın karbondioksit çıktılarını analiz 
ediyor. Buna göre emisyonların son üç 
yılda çok belirgin bir azalma gösterdiği 
saptanıyor. Söz konusu dönem, tam da 
ülkenin olağanüstü bir ekonomik büyüme 
kaydettiği dönem. Bu veri, Çin’in karbon-
dioksit emisyonlarının 2030’da doruğa 
ulaşacağına ilişkin öngörüsü ışığında ele 
alındığında, söz konusu doruk noktasının 
şimdiden aşılmış olabileceği varsayımı 
gündeme geliyor. Son araştırma, yenile-

 Gazze Şeridi’nde yeni 0.5 megavatlık 
güneş enerjisi santrali tamamlandı. Temiz 
enerji projesi, suyu arıtarak 75 bin kişiye 
temiz içme suyu sağlayacak. Santralde 
planlanan diğer yatırımlar, 2020 yılına 
kadar Gazze’nin güneyindeki 250 bin 
kişiye ulaşacak. Hem güneş projesi hem 
de su santrali Filistin’deki uzun vadeli 

Çin Yenilenebilir Enerji Hedeflerine On Yıl Öncesinden Ulaştı

Gazze’nin En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Temiz İçme Suyuna Güç Verecek

nebilir enerji konusunda Çin’in dünyanın 
geri kalan kesimine önderlik etmeyi 
sürdürdüğüne ilişkin olarak geçen Ekim 
ayında öne sürülmüş haber ve görüşleri 
doğruluyor gibi görünüyor. Bu haber 
ve görüşler, EY firması uzmanlarınca 
gerçekleştirilmiş araştırmaya dayalı olup 
“Renewable Energy Country Attractive-
ness Index” (RECAI) (Ülkelerin yenilenebilir 
enerji çekicilik indeksi) açısından Çin’in 
çevre dostu güçler arasında küresel lider 
olmayı sürdürdüğünü belirtiyor. 2015 
yılına değin ABD en önde idi. Ancak 
geçen yıl Çin ABD’yi ikinci sıraya indirdi; 
şu anda ise Çin’in arkasında Hindistan 
ikinci sırada ve ABD üçüncü sıraya düştü. 
Araştırmacılar Çin’in çok önemli bir 

kalkınma programının bir parçası olarak 
Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. 
Tüm bölge genelinde su altyapısının 
verimliliğini ve rehabilitasyonunu geliştir-
mek için 10 milyon Euro daha ilave edili-
yor. Gazze suyunun yüzde 97’sinin insan 
tüketimine uygun olmaması, halkta ciddi 
anlamda su güvensizliğine neden oluyor. 

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

 Facebook, 2020 yılı sonuna kadar 
küresel faaliyetlerini tamamen yenilene-
bilir enerji ile güçlendirmeyi planladığını 
açıkladı. 
Ayrıca, sera gazı emisyonlarını da aynı 
zaman diliminde yüzde 75 oranında 
azaltmayı taahhüt etti. Şirket, yaptığı 
açıklamada, “İhtiyaçlarımıza uyan ve 
enerji piyasalarını ileriye taşıyabilecek 
yenilenebilir enerji çözümleri bulmak için 
açık ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz. 

Bunu, altyapıyı inşa ederek, diğer alı-
cılara projeler açarak veya yeşil tarife 
kurarak, müşterilerin yerel tesislerinden 
yenilenebilir enerji satın almalarını sağ-
layarak, diğer şirketler ve kuruluşlar için 
yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim 
sağlamak için çalışıyoruz” dedi. 
2015 yılında Facebook, tesislerinin yarı-
sını 2018 yılına kadar yenilenebilir enerji 
ile desteklemeyi hedeflemiş ve geçen yıl 
bu hedefe ulaşmıştı.

miktar kömür enerjisinin yerini yenilene-
bilir kaynaklarla doldurmayı planladığını 
açıklıyor. Aynı zamanda elektrik veya 
diğer alternatif enerji ile çalışan araçların 
üretimini desteklemek için büyük çabalar 
harcanıyor.
Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

AB’nin komşu ülkelerden sorumlu 
komiseri Johannes Hahn şunları söyledi: 
“Gazze’deki sınırlı enerji kaynakları, yerel 
halkın güvenli ve içilebilir suya erişiminin 
en büyük zorluklardan biri. Fotovoltaik 
güneş enerjisi tesisi, acil su ihtiyacına 
cevap vermek için gerekli. Gazze’de bu 
durum halk için onurlu yaşam koşulları 
yaratıyor ve böylece çatışmaya karşı 
hassas bir bölgede gerginliği hafifleti-
yor.” Proje, Gazze’de yaşayan 2 milyon 
insanı temiz içme suyuyla temin etme 
konusunda daha geniş bir hedefin bir 
parçasını oluşturuyor. Yerel halk şu 
anda su ihtiyaçlarını kısmen karşılasa 
da, mevcut talep kapasiteden üç kat 
daha fazla.
Kaynak: www.climateactionprog-
ramme.org
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Özet

Ameliyathane havalandırma sistemlerinin temel amacı, 
havada bulunan kirletici maddeler ile bakteriler sebe-
biyle oluşan cerrahi alan enfeksiyonlarını en aza indir-
mek ve cerrahlar ile çalışanlar için konforlu bir çalışma 
alanı sağlamaktır. Cerrahi alan enfeksiyonlarını en aza 
indirmede kritik faktör, cerrahi işlemlerin yapıldığı 
steril (temiz) alanların kirletici madde  seviyesini en aza 
indirmektir. 
Ameliyathanelerdeki enfeksiyonların diğer bir kaynağı, 
odadaki kullanıcıların ciltlerinden soyularak pullar 
halinde dökülen skuamlardır (deri pulu).1 Havaya saçıl-
dıklarında bakteri taşıyan bu partiküller, genellikle oda 
içerisindeki hava akış yönünü takip ederler. Ameliyat-
hane havalandırma sistemi bu partikülleri steril ortam-
lardan etkili bir şekilde uzaklaştırmalı ve partiküllerin 
steril olmayan (kontamine) ortamlardan tekrar girişini 
en az seviyeye indirmelidir.

HOSPITAL OPERATING ROOM VENTILATION 
SYSTEMS

Abstract

The primary objective of the hospital operating room 
(OR) ventilation system is to minimize surgical site 
infection due to airborne contaminants and bacteria 
and to provide a comfortable environment for surgeons 
and other staff in the room. The key factor in reducing 
surgical site infection is to minimize the contamination 
of the sterile (clean) zone where the surgical procedu-
res are performed. One source of infection in the OR is 
squames, which are skin scales shed from the exposed 
skin of occupants in the room.1 Once airborne, these 
bacteria-carrying particulates generally follow the 
path of airflow in the room. The OR ventilation system 
should effectively sweep these particulates out of the 
sterile zone and minimize their re-entrainment from 
non-sterile (contaminated) zones. 

Ameliyathane Havalandırma 
Sistemlerinin
Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği Analizi
Kısım I: Hava Değişim Hızlarının Analizi

KISHOR KHANKARI, 
Ph.D., ASHRAE ÜYESİ

Teknik Yayın
Bu makale ASHRAE Journal’da Mayıs 2018 tarihinde 
yayınlanmıştır. Telif hakkı ASHRAE 2018. www.ashrae.
org’dadır. Bu makale ASHRAE’nin izni olmadan basılı 
halde ya da elektronik ortamda kopyalanamaz ya da 
dağıtılamaz. ASHRAE Dergisi hakkında diğer bilgiler 
için, www.ashrae.org sitesini ziyaret ediniz.
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ASHRAE/ASHE 170-2017 Standartı2 cerrahi alanlarda 
steril ortam koşullarını koruyabilecek havalandırma 
sistemlerinin ameliyathaneler için minimum gerekli 
tasarım ve planlarını içermektedir. Bu standarda göre 
difüzör yerleşimi, hasta ve cerrahi ekibin üstünden 
hava akışını sağlamalıdır. Buna ek olarak, birincil üfleme 
difüzör yerleşiminin kapsama alanı, ameliyat masası iz 
düşümünün her yanından minimum 12 in. (305 mm) 
daha geniş olmalıdır. Odaya yerden yükseklikleri en az 
8 in. (203 mm) olacak şekilde, karşılıklı köşelerden iki 
adet duvar tipi emiş menfezi yerleştirilmelidir. Ayrıca 
ameliyathane saatte 4 hava değişimi (ACH) dış hava 
tedariği ile toplamda 20 ACH pozitif basınçta tutulma-
lıdır. Üfleme havası ortalama 25-35 fpm (0.13-0.18 m/s) 
atış hızında, aşağı doğrultuda ve tek yönlü olmalıdır. Bu 
spesifikasyonlar minimum hava üfleme hızı için difüzör-
lerin, yeterli hava hızları ve kapsama alanıyla, duyulur ısı 
kaynaklarından (örn; steril alandaki ameliyathane lamba-
ları) yükselerek havada uçuşan tozları bertaraf ederken, 
aynı zamanda nispeten “sıcak” cerrahi alanı ısı sütunu 
oluşturarak koruyabildiğini ortaya koyan CFD çalışmaları 
baz alınarak belirlenmiştir.3 Ancak, daha sonraki kabuller, 
ameliyathane havalandırma sistemleri için deneysel 
olarak yapılan ASHRAE kapsamındaki araştırma projeleri 
ile doğrulanamamıştır.4 ASHRAE standartlarının rolünün 
yalnızca “minimum gereklilikleri” belirlemek olduğuna, 
bu gerekliliklerin her zaman optimal tasarım koşulları 
olmadığına dikkat edilmelidir.

Ameliyat odalarında hava, ısının, nemin, kirletici madde-
lerin ve uçuşan partiküllerin birincil taşıyıcısıdır. Besleme 
havasının dağılımı ve ilgili havaya ait akış rotası; neticede 
oluşacak hava hızlarını, sıcaklığı, kirletici madde konsant-
rasyonunu ve odanın çeşitli bölgelerinde uçuşan parti-
küllerin akış rotasını belirler. Dolayısıyla bu dağılım, ısıl 
konforu, hava kalitesini ve uçuşan partiküllerin yayılma 

Şekil 1 Bir hastane ameliyat odasının CFD modelinin diyagramı (Sol) izometrik görünüm, (Sağ) plan görünümü.

Şekil 2 Ameliyat odasının orta düzleminde üç farklı ACH için; hava 
sirkülasyonu ve steril alanın kenarındaki hava girişini gösteren 
hava akış profili.
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Şekil  3 Ameliyathane orta düzleminde üç farklı ACH miktarında 
üflenen havanın ameliyat masasına doğru yaklaşırken hızlandığını, 
yüksek ACH değerinde steril alanın kenarında oluşan yüksek hız 
bölgeleri (kırmızı ile gösterilmiştir) ile gösterilen hız konturları

Şekil 4  Isıl katmanlaşmanın her üç farklı ACH değerinde de 
oluştuğunu ve ACH’nin artmasının besleme hava jetindeki daral-
mayı azalttığını ve ameliyathanede ortalama sıcaklığı azalttığını 
gösteren  ameliyathane orta  düzleminde hava sıcaklığı konturları
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Hava akış biçimleri, sıcaklık dağılımı ve sonuç olarak 
havadaki kirletici maddelerin akış rotası, üfleme difüzör-
lerinin yerleşimi, tipi ve sayısına; üfleme hava değişim 
sayılarına ve sıcaklığına; oda içi aydınlatmaları ve cerrahi 
lambaları da içeren odada bulunan çeşitli ısı kaynakla-
rının konumlarına ve güçlerine; odada hava ve kirletici 
madde akışını engelleyecek ekipmanların konum ve 
ebatlarına; oda egzoz menfezlerinin büyüklük ve yerle-
şimlerine; hatta belki ameliyat odasının kapı kapanma ve 
açılma sıklıkları da dahil birbiriyle içten ilişkili çeşitli fak-

potansiyelini belirler. İdeal koşullarda, bir ameliyathane 
içerisinde üfleme havasının steril ortamdan geçmesi ve 
yeniden sirkülasyon ya da üfleme havasıyla tekrar karı-
şım olmadan “tek seferde” emiş menfezlerinden dışarı 
çıkması gerekir. Genellikle inanılan olgu, yüksek hava 
değişim sayılarının ameliyat odalarında daha temiz bir 
ortam oluşturabileceğidir. Buna birlikte, güncel çalışma-
lar ACH miktarını artırmanın her zaman daha temiz bir 
ortam sağlamadığını, ancak işletme maliyetlerini büyük 
ölçüde artırdığını göstermektedir.5



Şekil 5 Üç farklı ACH için kullanıcıların vücutlarında oluşup havada 
uçuşan partiküllerin steril alandan steril olmayan alana doğru 
sürüklenirken ameliyathaneden çıkmadan önce yeniden sirküle 
olduğunu gösteren akış eğrileri.

Şekil 6 Üç farklı ACH için anestezi uzmanının vücudunda oluşup 
havada uçuşan partiküllerin steril alandan steril olmayan alana 
doğru sürüklenirken ameliyathaneden çıkmadan önce yeniden 
sirküle olduğunu gösteren akış eğrileri.
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geçerli kanunlarına dayalı etkili bir alternatif olabilir. CFD 
analizleri hava akışının ve sıcaklık dağılımlarının detaylı 
olarak üç boyutlu görselleştirilmesini, sonuç olarak hava 
akış biçimi ve oluşturduğu kirletici madde akışının rotası 
hakkında oldukça değerli bilgiler sağlar.

Bu CFD analizinin ana amacı, ameliyathane içerisindeki 

törlere bağlı olabilir. Hava akış yolları ve beraberinde olu-
şan kirletici madde akış yollarını da içeren, ameliyathane 
havalandırma sisteminin performansını etkileyebilecek 
bütün bu parametrelerin fiziksel testlerinin ve gerçek 
zamanlı ölçümlerinin yapılması, imkansız değilse de 
elverişli değildir.1,4,5,6 Bu gibi durumlarda CFD analizleri, 
hava hareketinin ve ısı transferinin yasaları gibi fiziğin 



Şekil 7  Üç farklı ACH için steril alan dışında bulunan hemşirenin 
oluşturduğu partiküllerin havaya saçılmasından steril alana tekrar 
girişine kadar takip ettiği yol.
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standart k-epsilon (k-ε) türbülans modeli kullanılmıştır. 
Havadaki partiküllerin muhtemel akış yolları, en çok 
cerrahların belki de derilerindeki en açıkta kalan taraf 
olan yüzlerinden partiküllerin saçılması kabulü ile izle-
diği yollar takip edilerek analiz edilmiştir. Partiküllerin 

saatlik hava değişiminin hava akış biçimine, sıcaklık dağı-
lımına ve havada uçuşan partiküllerin olası akış yollarına 
etkisini değerlendirmektir. Bu çalışma aynı zamanda, 
çevre ortam havasının steril alana girişinin, üfleme hava 
jetinin merkez hızının ivmesinin değerlendirilmesi ile 
üfleme hava debilerinin etkisinin analizini incelemek-
tedir. İleride yayınlanacak olan ilişkili başka bir CFD 
çalışması ise HVAC konfigürasyonunun ameliyathane 
havalandırma sistemlerine olan etkisini inceleyecektir.

Ameliyathanenin Sanal Ortamda Modellenmesi

Ameliyathanenin üç boyutlu, zamana bağlı olmayan, 
izotermal olmayan CFD modeli 170-2017 Standartı’nda 
belirtilen minimum gerekliliklere göre oluşturulmuştur.2 
Oda, 560 ft² (52 m²) zemin alanına (28 x 20 ft [8.5m x 6 
m]) ve 10 ft (3 m) tavan yüksekliğine sahiptir. Şekil 1’de 
gösterildiği gibi, modelde hastayla birlikte bir ameliyat 
masası, iki cerrah, iki hemşire, anestezi uzmanı, ameliyat 
lambaları, tavan aydınlatmaları ve diğer eşya ve ekip-
manlar bulunmaktadır. Bunlar, duyulur ısı kaynakları ve 
hava akışına da engellerdir. Bu elemanların hepsi hemşire 
ve arka masa hariç, steril alan içerisinde konumlandırıl-
mıştır (tek yönlü lineer difüzör dizisinin altında olacakları 
şekilde). Hava, odanın tavanının merkezine yerleştirilmiş 
dokuz laminer akış difüzörden oluşan tek bir dizi yoluyla 
(72 ft² [6.7 m²]) beslenmektedir. Odanın havası, karşılıklı 
duvarlara konumlandırılmış iki emiş menfezinden ve 
iki kapının altında belirlenen açıklıklardaki sızıntılardan 
dışarı çıkmaktadır. Üfleme hava debisinin etkisi, sırasıyla 
15, 23 ve 31 ACH değerlerine denk gelen, 20, 30 ve 40 
fpm (0.1, 0.15 ve 0.2 m/s) difüzör atış hızları ile çalışılarak 
belirlenmiştir. Emiş menfezleri yoluyla egzoz havası 
debisi, iki kapıdaki sızıntılardan 350 cfm (165 L/s) debi 
ile hava çıkacak şekilde, üfleme hava debisinden daha 
düşük olarak belirlenmiş, böylelikle oda pozitif basınçta 
tutulmuştur.

Kullanıcılardan ve tavan aydınlatmalarından kaynakla-
nan duyulur ısı kazançları sırasıyla 1500 Btu/h (440 W) 
ve 2457 Btu/h (720 W) olarak alınmıştır. Anestezi cihazı, 
ekranlar, ameliyat lambaları ve monitörler gibi diğer 
cihazlardan kaynaklanan toplam duyulur ısı kazancı ise 
3583 Btu/h (1050 W) olarak alınmıştır. Dolayısıyla, oda 
içerisinde toplam duyulur ısı kazancı 7,540 Btu/h (2210 
W) olarak bulunmuştur. Üfleme havası sıcaklığı, ortalama 
oda sıcaklığını 70°F (21°C) değerinde tutacak şekilde 67°F 
(19.4°C) olarak ayarlanmıştır. 30 fpm (0.15 m/s) hızında 
üfleme havası debisi ASHRAE 170-2017 Standartı ile 
uyumludur.2 Bu çalışmada nemin taşınmasını ve bunun 
sonucunda mahaldeki bağıl nemi analiz etmemektedir.

Havanın türbülans viskozitesinin hesaplanmasında 
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üfleme havası, steril alanın merkezinde oluşan çekirdekte 
ilk sıcaklığı olan 67°F (19.4°C) sıcaklığını korumaktadır 
ve üfleme hava jetinde önemli ölçüde daralma göster-
mektedir. Benzer bir durum, model bir ameliyathanenin 
hava akış biçimini belirlemek için yapılan deneysel 
değerlendirme için de rapor edilmiştir.4 Steril alana sıcak 
ortam havasının girişi sebebiyle, çekirdek bölge hariç 
diğer bölgelerdeki sıcaklık üfleme hava sıcaklığından 
daha yüksek değerlerde kalmaktadır. 23 ve 31 ACH ola-
cak şekilde hava debisi artırıldığı zaman, steril alandaki 
soğuk havanın yoğunlaştığı bölge genişliği artmakta ve 
üfleme jetinin oluşturduğu çekirdekteki daralma miktarı 
azalmaktadır. Aynı şekilde, hava debileri artırıldığında 
beklendiği gibi steril ve steril olmayan alan arasındaki 
sıcaklık gradyeni azalmaktadır.

Uçuşan Partiküllerin Akış Yolu

Uçuşan partiküllerin muhtemel akış yolu üç farklı saçılma 
noktası için analiz edilmiştir: (1) Steril alanda bulunan 
cerrahların ve hemşirenin yüzlerinden; (2) Steril alanın 
kenarında bulunan anestezi uzmanının yüzünden ve; (3) 
Steril alanın dışında bulunan hemşirenin yüzünden. Steril 
alan içinden salınan partiküller alana saçıldığı zaman 
herhangi önemli bir tekrar giriş olmadan steril alandan 
dışarıya doğru kolayca sürüklenmektedirler (Şekil 5). Bu 
akış biçimi her üç ACH durumu için tutarlıdır. Partiküller 
ameliyathaneden çıkmadan önce steril olmayan alan 
içerisindeki havayla karışabilir ya da havada dağılabilir, 
ancak düşük ACH’de partiküller steril olmayan alanda 
yığılabilir.

yaklaşık 10 mikron çapında olan skuamlardan oluştuğu 
kabul edilmiştir.3 Bu analizde kullanıcıların yüzlerinden 
serbest bırakılan havada uçuşan partiküllerin, hava ile 
aynı yolu takip edeceği varsayılmıştır. 20 mikrondan 
küçük partiküller havanın aktığı yolu kolaylıkla takip 
edebilir.4 Önerilen bu analizin ana amacı, havada uçuşan 
partiküllerin akış yolunu analiz etmek olduğu için bu 
partiküllerin herhangi bir yüzeye yapışması ve tortu 
oluşturması bu çalışmada ele alınmamıştır.

Sonuçlar ve Tartışma

Hava Akış Biçimi

Üç farklı hava besleme miktarı için yapılan analizler 
benzer akış biçimlerinin oluştuğunu göstermiştir (Şekil 
2). Her üç durum için steril olmayan alandan hava girişi 
steril alanın kenarlarından gerçekleşmiştir. Zeminin 
hemen üzerindeki hava steril alandan emiş menfezlerine 
doğru hareket ederken, odanın orta ve üst bölgelerinde 
bulunan hava ise steril olmayan alandan steril alana 
doğru hareket etmektedir. Ayrıca her üç durum için 
laminer difüzörlerden beslenen hava, ameliyat masasına 
yaklaştıkça hızlanmaktadır (Şekil 3). Ancak, bu yüksek 
hız bölgesinin konumu hava besleme debileri ile birlikte 
değişmektedir.

Düşük hava debisi olan durum için (15 ACH), yüksek hız 
bölgesi neredeyse steril alanın merkezinde oluşmaktadır. 
Daha yüksek hava debilerindeki (23 ve 31 ACH) durum-
larda ise, yüksek hız bölgesi steril alanın daha dış böl-
gelerine doğru kaymaktadır. Ayrıca 31 ACH olan durum 
için yüksek hız bölgeleri ameliyathane masasının her iki 
tarafında da oluşmaktadır. Analiz sonuçları dış ortam-
dan steril alana havanın sürüklenmesinin üfleme hava 
debisinden bağımsız olduğunu, üç üfleme debisinde de 
aynı şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Sonuçlar, bir 
ASHRAE Araştırma Projesi4 kapsamında yapılan deneysel 
gözlemlerle birbirini tutmaktadır.

Sıcaklık Dağılımı

Analizler her üfleme hava debisi için oluşan sıcaklık 
katmanlaşmasını göstermektedir (Şekil 4). Soğuk hava 
zemine yakın kalırken, sıcak hava laminer difüzör dizi-
sinin çevresinde tavana daha yakın yığılma halindedir. 
Üfleme havası jeti ve tavana yakın çevreleyen hava 
arasındaki sıcaklık farkının, üfleme havası sıcaklıkları ve 
dönüş havası sıcaklığı (ortalama oda sıcaklığı) arasın-
daki teorik ortalama farktan daha büyük olabileceğine 
dikkat edilmesi gerekir. Bu durum hava akış modeline, 
dolayısıyla tavandan hava girişine olumsuz olarak etki 
edebilir. Saatlik 15 hava değişiminin olduğu durumda 

Şekil 8 Boyutsuz merkezi hızın lineer difüzöre dik olan uzaklık 
boyunca değişimi. Üfleme hızının masaya yaklaştıkça arttığı 
görülmektedir. Grafiğe göre hızdaki artış miktarı, ACH miktarının 
artışı ile azalmaktadır.

Püskürtmeden Olan Düşey Uzaklık (Y/Yd)
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temiz steril alan içine doğru kontamine çevre havasının 
istenmeyen biçimde girişini kolaylaştırabilir.

Steril alan içinden ve dışından gerçekleşen hava giri-
şinden kaynaklı resirkülasyondan dolayı, steril ve steril 
olmayan alan arasındaki resirküle olmuş havanın kesin 
debisini belirlemek kolay değildir. Tavandan zemine 
doğru düşey merkez çizgisi boyunca üfleme havasının 
merkezi hızındaki ivmelenmenin büyüklüğü bu girişin 
dolaylı hesabını mümkün kılabilmektedir. Boyutsuz  bir 
parametre olan Arşimet Sayısı (Ar), aşağı yönlü hava 
jetleri için kaldırma kuvveti ile atalet kuvvetinin oranıdır. 
15, 23 ve 31 ACH’nin üfleme debileri (20, 30 ve 40 fpm 
[0.1, 0.15 ve 0.2 m/s] üfleme hızları) sırasıyla 21, 6.3 ve 
2.7 Ar sayısına denk gelmektedir. Ar sayısının hesaplan-
masını anlatan detaylar ASHRAE Araştırma raporunda 
verilmiştir.4 Atış hızını artırmak, besleme ve dönüş 
havası arasındaki teorik sıcaklık farkını (ΔT) azaltmakta ki 
böylece Ar sayısının da azalmasına neden olmaktadır. Bu 
sebeple, yüksek debilerde daha düşük Ar sayıları atalet 
kuvvetinin akış üzerinde etkili olduğunun göstergesidir.

Şekil 8, boyutsuz hız değişimini (düşey merkez çizgisi 
boyunca belirli bir mesafede merkezi hızın laminer 
difüzör çıkışındaki atış hızına oranı) göstermektedir. Bu 
değişim boyutsuz düşey mesafeye – bir spesifik düşey 
konumda yüksekliğin tavandan laminer difüzörün yük-
sekliğine oranı - karşılık gelecek şekilde gösterilmiştir. 
Dolayısıyla, laminer difüzörde boyutsuz düşey uzaklık 
0.0’da, boyutsuz merkezi hız 1.0 değerindedir. Analiz 
her üç hava üfleme debisi için merkezi hızın ameliyat 
masasına yaklaşıldıkça arttığını göstermektedir. Bununla 
birlikte, besleme hava debisinin artırılmasıyla merkezi 
hızın bağıl ivmelenmesi azalmaktadır. Düşük 15 ACH (Ar 
21) olduğu durumda, merkezi hız tavandan düşey uzak-
lığın %38 civarına geldiği noktada başlangıç atış hızının 
yaklaşık 3.4 katına yükselmektedir. 23 ACH (Ar 6.3) ve 31 
ACH (Ar 2.7) olduğu durumlarda ise ilgili üfleme hızları-
nın sırasıyla 1.8 ve 1.3 katına yükselmektedir. Bu durum, 
steril ve steril olmayan alan arasındaki sıcaklık gradyeni 
azaltıldığında hava üfleme hava jetinin hızlanmasının 
düşebildiğine işaret etmektedir. Sonuç, hızların deneysel 
ölçümü ile örtüşmektedir.4,7 Besleme hava debisinden 
bağımsız olarak, en yüksek boyutsuz hızın, laminer 
difüzörden olan düşey uzaklık %36 - %38 arasındayken 
oluştuğuna dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, merkezi hızın böyle hızlanması, par-
tiküllerin akış yolu hakkında hiçbir fikir vermemektedir. 
Bu nedenle, üfleme hızını ya da Arşimet Sayısını tek 
başına azaltmak, steril olmayan alandan steril alana 
partikül girişini azaltmakta yardımcı olmayacaktır. Benzer 
değerlendirmeler ameliyathane HVAC konfigürasyonu 

Partiküller steril alanın dış kenarında bulunan anestezi 
uzmanından saçıldığı zaman da steril alandan kolayca 
dışarı çıkmaktadırlar (Şekil 6). Bu partiküller aynı 
zamanda odayı terk etmeden önce steril olmayan alanda 
yayılmaya eğilimlidirler. 15 ve 23 ACH gibi düşük debi-
lerin olduğu durumlarda bu partiküller steril alanın dış 
kenarlarından alana girebilirlerken, 31 ACH gibi yüksek 
bir debinin olduğu durumda ise steril olmayan alanda 
ciddi bir dağılım olmadan ameliyathaneden kolayca 
çıkabilmektedirler.

Son senaryoda, partiküller steril alan dışında bulunan 
hemşirenin yüzünden saçıldığı zaman ise, başlangıçta 
partiküller tavana doğru yukarı hareket etmekte, daha 
sonra tekrar steril alana doğru sürüklenmektedir. Bu 
durum her üç ACH için de gerçekleşmektedir. Steril alana 
doğru geçtikten sonra bu partiküller, steril alan içerisin-
den saçılan partiküller ile aynı yolu takip etmektedirler 
(Şekil 7). Steril alandan çıktıktan sonra ise partiküller 
ameliyathaneden çıkmadan önce steril olmayan alandaki 
havada dağılabilmekte ve havaya karışabilmektedir.

Her üç durum için de partiküllerin hasta çevresindeki kri-
tik zondan temizlendiğine dikkat edilmelidir. Ancak, par-
tiküller ameliyathaneyi terk etmeden önce steril olmayan 
alan içerisinde kalma ve yayılma eğilimi göstermekte, bu 
da steril alana tekrar girme ihtimallerini artırmaktadır. 
Emiş menfezlerinin iki karşıt köşeye konumlandırılmasın-
dan dolayı, partiküller odayı zamanla terk etmek üzere 
kıvrımlı bir yol takip etmektedir. Odayı terk etmeden 
önceki zaman aralığında, partiküller steril olmayan 
alanda bulunan arka masa üzerinde yığılma imkanına 
sahiptirler. Bu durum önceki çalışmaların sonuçlarıyla da 
uyuşmaktadır.1,3,4,6 Emiş menfezlerinin boyut, konum ve 
sayıları, özellikle steril olmayan alan içerisinde, havadaki 
kirletici maddelerin akış yolunun belirlenmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. Hasta odasındaki hava akışını ince-
leyen önceki çalışmalar, üfleme ve emiş konumlarındaki 
modifikasyonların havadaki kirletici madde akış yolunu 
önemli ölçüde değiştirdiğini belirtmektedir.8

Merkezi Hızın Analizi
Ameliyathaneler sıklıkla göreceli olarak küçük steril 
alanlar içerisinde yüksek duyulur ısı yükleri ile nitelen-
dirilmektedir. Çeşitli ekipmanlardan ve ameliyathane 
lambalarından yayılan ısı, girmekte olan soğuk üfleme 
havasına karşın, sıcak havanın lokal olarak yükselmesine 
sebep olmaktadır. Ek olarak, daha önce değinildiği gibi, 
yüksek sıcaklık bölgesi ve sıcaklık katmanlaşması sıklıkla 
soğuk hava üfleme jetinin çevresinde oluşmaktadır. Steril 
ve steril olmayan alanlar arasındaki sıcaklık gradyenleri 
laminer difüzörlerinden besleme havası jetinin hızlan-
masına sebep olabilir, ki böylece steril olmayan alandan 
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ketini değiştirmemektedir (steril olmayan alandan steril 
alana muhtemel partikül girişi dahil).

Havanın besleme ve dönüşünün boyutu, sayısı ve 
konumlarını da içeren HVAC konfigürasyonları özellikle 
steril olmayan alanda uçuşan partiküllerin akış yolunun 
belirlenmesinde rol oynayabilir. Steril olmayan alandaki 
hava akış biçiminin değiştirilmesi partiküllerin akış 
yolunu, steril alana tekrar girişini önlemek için değişti-
rebilir. Halihazırda varolan, tavan tipi laminer besleme 
difüzörleri ve alçak seviyede karşıt duvarlarda olacak 
şekilde duvar tipi emiş menfezleri ile tasarlanan ame-
liyathane HVAC tasarımı, steril olmayan alandan steril 
alana doğru partikül hareketinin engellenmesi için daha 
detaylı olarak değerlendirilmelidir.
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için yapıldığında, özellikle steril olmayan alan için, HVAC 
konfigürasyonunun steril olmayan alandan steril alana 
partikül geçişini azaltıp azaltmadığı konusuna açıklık 
getirebilir. Bu konu çalışmanın ikinci kısmında sunulmuş-
tur.

Özet ve Sonuçlar

Bir ameliyathane için CFD analizleri, besleme hava 
debilerinin ya da ACH miktarının hava akış biçimine, 
sıcaklık dağılımına ve bunun sonucunda havada uçuşan 
partiküllerin izlediği yola olan etkilerini incelemek üzere 
gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, besleme havası debilerinin, 
besleme hava jetinin merkezi hızının ivmelenmesi üze-
rine etkisi de değerlendirilmiştir.

Bu analizler besleme havası debisinin ve dolayısıyla tek 
yönlü hava jetinin atış hızının, toplam hava akış biçimine, 
sonucunda oluşan ısıl katmanlaşmaya ve ameliyathane 
havasındaki kirletici maddelerin akış yollarına oldukça 
küçük bir etki yaptığını göstermiştir. Partiküller steril alan 
içerisinden ya da steril alanın kenarından saçıldığında, 
genel olarak steril alandan steril olmayan alana doğru 
geçiş yapıp, steril olmayan alan havası içinde resirküle 
olabildikleri ve geri dönmedikleri görülmüştür. Ancak 
steril olmayan alandan saçılan partiküller, örneğin 
dışarıdaki hemşirenin yüzünden saçılan partiküller, hava 
üfleme debisinden bağımsız olarak steril alana giriş 
yapmaktadır. Bütün hava üfleme debileri için ve saçılma 
noktasından bağımsız olarak partiküller, ameliyathaneyi 
terk etmeden önce arka masada tortu oluşma ihtimalini 
artırarak steril olmayan alanda kalıp sirküle olmaya 
eğilimlidir.

Hava üfleme debisinin artırılması ve ilişkili üflenen hava-
nın ısı kapasitesi, steril ve steril olmayan alan arasındaki 
sıcaklık farkının azaltılmasına, böylelikle hava üfleme 
jetinde oluşan daralmanın ve steril olmayan alandan 
steril alana hava geçişinin azaltılmasına yardımcı olmak-
tadır. Bu çalışma aynı zamanda besleme havası jetine 
ait hızın, ameliyat masasına doğru yaklaştıkça arttığını 
göstermektedir. Ancak, atış hızında böyle bir hızlanma, 
besleme hava debisinin artmasıyla azalmaktadır.

Yüksek ACH, potansiyel olarak ameliyathanede toplam 
sıcaklık düzeylerini düşürebilmekte; steril ve steril olma-
yan boyunca sıcaklık gradyenini azaltmakta; beslenen 
hava jetinin hızlanmasını azaltabilmekte; ve partiküllerin 
steril olmayan alan içerisinde resirküle olmasını minimize 
edebilmektedir. Bununla birlikte, yüksek ACH miktarı, 
ameliyathane havalandırma sisteminin ilk yatırım ve 
işletme maliyetlerini artırmakta ve toplam hava akışı 
biçimi ile etki ettiği uçuşan partiküllerin havadaki hare-



Çalışmanın birinci kısmında1 hava değişim hızlarının hava 
akış biçimine, sıcaklık dağılımına ve sonucunda havada 
uçuşan partiküllerin akış yoluna etkisi analiz edilmiştir. 
Birinci kısımda yüksek hava değişim hızlarının (ACH) daha 
iyi termal çevre sağladığını steril olmayan alan havada 
uçuşan partiküllerin daha az resirkülasyona ve karışıma 
uğradığını göstermiştir; ancak yüksek ACH miktarı hava 
akış biçimini ya da sonucunda oluşan steril olmayan 
alandan steril alana doğru partikül akışını önemli ölçüde 
değişikliğe uğratmamıştır. Bu yeni çalışmada, ameliyat-
hanede bulunan üfleme ve emiş menfezlerinin sayıları ve 
yerleşimlerinin hava akış biçimini ve partikül akış yollarını 
değiştirip değiştirmediği değerlendirilecektir.

Birinci makalede bahsedildiği gibi1 hava, ameliyatha-
nelerde ısının, nemin, kirletici maddelerin ve uçuşan 
partiküllerin birincil taşıyıcısıdır. Dolayısıyla, üfleme hava-
sının dağılımı oda içerisindeki hava hızları, sıcaklık, kirletici 
madde konsantrasyonu ve havada uçuşan partiküllerin akış 
yollarını belirler. Bu faktörler daha sonra ısıl konforu, hava 
kalitesini ve havada uçuşan partiküllerin taşınma potan-
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Özet

Ameliyathane havalandırma sistemlerinin temel amacı, 
havada bulunan bakteriler sebebiyle oluşan cerrahi alan 
enfeksiyonlarını en aza indirmek ve cerrahlar ile çalışanlar 
için konforlu bir çalışma alanı sağlamaktır. Cerrahi alan 
enfeksiyonlarını en aza indirmede en önemli faktör, havada 
uçuşan partiküllerin steril olmayan alandan steril alana 
girişini önlemektir.

HOSPITAL OPERATING ROOM VENTILATION 
SYSTEMS

Abstract

The primary objective of the hospital operating room (OR) 
ventilation system is to minimize surgical site infection due 
to airborne bacteria and to provide a comfortable envi-
ronment for surgeons and other staff in the room. The key 
factor in reducing surgical site infection is to minimize the 
entrainment of airborne particulates from the non-sterile 
zone into the sterile zone.
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siyelini belirleyecektir. Ameliyathane içerisinde ASHRAE/
ASHE 170-20172, bütün steril alanı etkili bir şekilde koru-
yabilecek şekilde, ameliyat masası ve cerrahların üstünden 
aşağı yönde ve tek yönlü bir şekilde hava üflemesi yapıl-
masını önermektedir. Buna ek olarak, 170-2017 Standartı 
ameliyathanenin karşılıklı iki duvarının alçak seviyesine 
yerleştirilmiş iki duvar tipi menfez ile emiş yapılmasını 
tavsiye etmektedir.

Önceki çalışmalar, üfleme difüzörlerinin ve emiş menfezle-
rinin yerleşimini ve tiplerini de kapsayan HVAC konfigüras-
yonlarının hava akış biçimini değiştirebileceğini, böylelikle 
hava kirletici maddele-
rin akış yollarını da değiştirebileceğini göstermiştir.3,4,5 Yay-
gın bir şekilde kullanılmakta olan bölüntülü üfleme difü-
zörleri için geniş bir ACH aralığında yapılan analizler, steril 
alanda yeterli derecede koruma ile laminar (tek yönlü) akış 
şartlarını sağlayabilen havalandırma sistemlerinin daha iyi 
kirletici madde kontrolü sağlayabileceğini göstermiştir.4 

Diğer bir çalışma tek sıra halinde üfleme difüzörlerinin 
aralıksız diziliminin partikülleri ameliyat masasından 
uzaklaştırmada daha etkili olacağını belirtmiştir.5 Başka bir 
yaklaşım laminer difüzör dizisinin çevresinde hava perdesi 
oluşturacak şekilde engeller yerleştirmeyi ön görmüştür.6 

Ancak bu sistemin performansı; hava perdesinin uzunluk ve 
konumunu da içeren gerçek tasarım ve çalışma koşullarına, 
laminer difüzörün ve hava perdesinin üfleme merkezleri 
arasında hava akışının bölünmesine ve üfleme hızlarının 
bağıl oranına bağlıdır.6,7

Hasta odası havalandırma sistemlerine ait güncel bir 
CFD çalışması, basitçe hasta yatağının üzerinden emiş 
yapılmasının  kirletici madde akış yollarını önemli ölçüde 
değiştirdiğini ve partiküllerin oda içerisinde resirkülasyon 
ya da karışıma uğramasını azalttığını göstermiştir.3 Ancak, 
daha önceki çalışmalarda, geleneksel tasarım için havanın 
steril olmayan alandan tekrar steril alana girişini etkili 
şekilde azaltacak potansiyele sahip HVAC konfigürasyonları 
incelenmemiştir.

Bu CFD çalışmasında, üç farklı HVAC konfigürasyonunun 
steril alana hava girişine ve beraberinde partiküllerin akış 
yoluna etkileri analiz edilmiştir. İçeriğinde önceden çalı-
şılmış geleneksel tasarım konfigürasyonunu ve ek olarak 
geleneksel tasarım için iki konsept konfigürasyonunu 
barındıran toplamda üç HVAC konfigürasyonu incelen-
miştir. Genel hava akış biçimi, sıcaklık dağılımı ve havada 
uçuşan partiküllerin izledikleri muhtemel yollar karşılaştı-
rılmıştır. Ayrıca bu konfigürasyonların laminer difüzörlerde 
hava üfleme jeti merkezi hızının ivmelenmesi üzerine 
etkileri de değerlendirilmiştir.

Ameliyathanenin Sanal Ortamda Modellenmesi

Ameliyathanenin üç boyutlu, zamana bağlı olmayan (kararlı 

rejimde), izotermal olmayan CFD modeli oluşturulmuştur.2 
Oda, 560 ft² (52 m²) zemin alanına (28 x 20 ft [8.5x6 m]) ve 
10 ft (3 m) tavan yüksekliğine sahiptir. Şekil 1 ameliyathane 
için üç farklı HVAC konfigürasyonunu göstermektedir. 
Ameliyathanelerde hastayla birlikte bir ameliyat masası, iki 
hemşire, anestezi uzmanı, ameliyat lambaları, tepe ışıkları 
ve diğer eşya ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu unsurların 
çoğunluğu, temizlik hemşiresi ve odanın arka tarafındaki 

Şekil 1 Bir ameliyathane havalandırma sisteminin üç farklı HVAC 
konfigürasyonunun şematik diyagramı.

Kapıdaki Sızıntılar (2)
Emiş Menfezleri (2)

Engeller
Tavan Tipi Emiş 
Menfezleri

Geleneksel Tasarım

Tavandan Egzoz

Steril Olmayan Alandaki 
Üfleme Difüzörleri

Tıbbi Atık

Arka Masa

Ekranlar

Ameliyat 
Lambaları (2)

Kapı

Tavan Aydınlatmaları

Laminer Difüzörler

Anestezi Cihazı
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masa hariç, (laminer difüzör dizisinin tam altında olacak 
şekilde) steril alan içerisinde bulunmaktadır. Her üç durum 
için hava steril alan içerisine, odanın tavanının ortasında 
bulunan dokuz laminer difüzörden üflenmektedir. Gele-
neksel tasarımda oda havası karşılıklı duvarlara 

TABLO 1 170-2017 Standartı'na göre2 ameliyathane 
havalandırması için minimum şartlar.

MİNİMUM 
ŞARTLAR

GELENEKSEL 
TASARIM

TAVANDAN 
EGZOZ

BÖLÜNTÜLÜ 
ÜFLEME

Toplam Hava 
Değişim Sayısı 
(ACH): 20

23 23 23

Bitişik Bölgeler 
ile Basınç 
İlişkisi: Pozitif

Pozitif Pozitif Pozitif

Tasarım Sıcaklığı: 
68-75°F arası 
(20-24°C)

70°F (21°C) 70°F (21°C) 70°F (21°C)

Hava Akışı: Tek 
Yönlü, Aşağı 
Doğrultuda

Tek Yönlü, Aşağı 
Doğrultuda

Tek Yönlü, Aşağı 
Doğrultuda

Tek Yönlü, Aşağı 
Doğrultuda

Hava Debisi: 
Ortalama 25-35 
cfm/ft2 Arası 
Deşarj Hızı 
(127-178 L/s·m2)

30 cfm/ft2 
(153 L/s·m2)

30 cfm/ft2 
(153 L/s·m2)

22.5 cfm/ft2 
(114 L/s·m2)

Odada İki Karşıt 
Köşede ya da 
Mümkün Olan En 
Uzak Konumlarda                                
En Az Iki Adet 
Duvar Tipi 
Emiş ya da 
Tahliye Menfezi 
Bulunmalıdır* 

İki Adet Alçak 
Duvar Tipi 
Emiş Menfezi

Altı Adet Tavan 
Tipi       Emiş 
Menfezi*

İki Adet Alçak 
Duvar Tipi 
Emiş Menfezi

*Gerekli olan alçak emiş (ya da egzoz) menfezlerine ek olarak, 
böyle menfezler duvarların üzerlerine yerleştirilebilir.

yerleştirilmiş iki adet emiş menfezinden ve iki kapının 
altında bulunan açıklıklardan tahliye edilmektedir. 30 fpm 
(0.15 m/s) hava üfleme hızına denk gelen 23 ACH hava 
üfleme debisi, analiz edilen her üç HVAC konfigürasyonu 
için de sabit tutulmuştur. İki kapının açıklıklarından hava 
egzoz debisi 350 cfm (165 L/s) olarak belirlenmiş ve oda 
pozitif basınçta bırakılarak kalan havanın emiş menfezlerin-
den egzoz edilmesi sağlanmıştır. Hava üfleme debisi, deşarj 
hızları ve odanın halihazırda bulunan tasarımı 170-2017 
Standartları2 ile uyumludur. Tablo 1’de bu üç HVAC kon-
figürasyonunun bu standartlardaki mahal havalandırma 
şartlarını ne kadar sağladığı gösterilmiştir.

İki farklı ameliyathane konfigürasyonu da bu çalışmada 
analiz edilmiştir. Birinci konfigürasyonda, (“Tavandan Egzoz 
Durumu”) geleneksel tasarımda bulunan duvar tipi egzoz 
menfezlerin yerine, odanın steril olmayan kısmında dağınık 
bir şekilde yerleştirilen tavan tipi egzoz menfezleri kullanıl-
mıştır (Şekil 1’de gösterilmiştir). Ek olarak, perde şeklinde 1 
ft (0.3 m) derinliğe sahip bir engel, laminer difüzör dizisinin 

kenarları boyunca, steril alanı çevreleyecek şekilde tavana 
yerleştirilmiştir. Büyük tavan tipi egzoz menfezleri havanın 
önemli bir sirkülasyon oluşmadan ameliyathaneyi basit 
bir yolla terk etmesini sağlarken, engel sayesinde, havanın 
steril olmayan alandan steril alana girişini önlemesi beklen-
mektedir.

İkinci durumda (“Bölüntülü Besleme Durumu”)

geleneksel tasarımda bulunan duvar tipi alçak egzoz 
menfezleri aynen kalacak şekilde, fazladan 12 adet laminer 
üfleme difüzörü, steril olmayan alana yerleştirilmiştir 
(Şekil 1’de gösterilmiştir). Böylece steril alandaki laminer 
difüzörlerin ana dizilimi etrafını dairesel olarak çevreleye-
cek şekilde üfleme difüzörleri oluşturulmuştur. Toplamda 
23 ACH hava debisi, ana ve çevresel yerleştirilmiş difüzör 
dizileri arasında, iki difüzör dizisinin üfleme alanı da aynı 
oranda bölündüğü için 3:1 oranında dağıtılmıştır. Bunun 
sonucunda, steril ve steril olmayan alanlar için bütün difü-
zörlerin üfleme hızı, geleneksel tasarımdaki 30 fpm (0.15 
m/s) değerinden düşürülüp 22.5 fpm (0.11 m/s) değerinde 
tutulmuştur. Çevresel difüzör dizisinden üflenen havanın, 
steril olmayan alandan steril alana hava geçişini önleyerek 
steril olmayan alanı taze hava ile temizleyeceği ön görül-
müştür.

Kullanıcılardan ve tavan ışıklarından kaynaklanan duyulur 
ısı kazançları sırasıyla 1500 Btu/h (440 W) ve 2457 Btu/h 
(720 W) olarak alınmıştır. Anestezi cihazı, ekranlar, ameliyat 
lambaları ve monitörler gibi diğer cihazlardan kaynaklanan 
toplam duyulur ısı kazancı ise 3583 Btu/h (1050 W) olarak 
alınmıştır. Dolayısıyla, oda içerisinde toplam duyulur ısı 
kazancı 7,540 Btu/h (2210 W) olarak bulunmuştur. Üfleme 
hava sıcaklığı her üç durum için 67°F (19.4°C) olarak ayar-
lanmıştır.

Havanın türbülans viskozitesinin hesaplanmasında 
k-epsilon (k-ε) modeli kullanılmıştır. Analizlerde kullanı-
cıların yüzlerinden saçılarak havada uçuşan partiküllerin 
çoğunluğunun havanın akış yolunu takip edeceği kabul 
edilmiştir. Analizlerde partiküllerin yüzeylere yapışması ya 
da tortu oluşturması değerlendirmeye alınmamıştır.

Sonuçlar ve Tartışma

Hava Akış Biçimi

Geleneksel tasarımda, odanın orta ve üst kısımlarında 
bulunan hava, steril olmayan alandan steril alana doğru 
hareket ederken, zemine yakın hava steril alandan egzoz 
menfezlerine doğru hareket etmektedir (Şekil 2). Laminer 
difüzörlerden çıkan izotermal olmayan hava jetinin yüksek 
hızı, steril olmayan alandan steril alana doğru hava girişine 
sebep olmaktadır. Steril alandan çıkan hava, ameliyatha-
neyi terk etmeden önce steril olmayan alanda, havanın 
tekrar girişini artırabilecek şekilde yeniden sirkülasyona 
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uğramaktadır. Hava hızı kontur haritası laminer difüzör-
lerden üflenen havanın ameliyat masasına yaklaştıkça hız-
landığını göstermektedir (Şekil 3). Aynı zamanda üflenen 
hava aşağı doğru hareket ederken hava üfleme jetinin orta 
kısmında daralma da görülmektedir.

Difüzör dizisini çevreleyen engellerin bulunduğu ‘tavandan 
egzoz’ durumunda, steril alandan üflenen hava, önce 
yerden dış duvarlara doğru hareket etmekte, ardından 
tavanda bulunan egzoz menfezlerine doğru yönelmekte-
dir. Bitişik egzoz menfezleri arasındaki boşluklarda göze 
çarpacak şekilde küçük bir hava sirkülasyon bölgesi, steril 
alanın orta bölümünde oluşmaktadır (Şekil 2 de gösteril-
memiştir). Ancak geleneksel tasarımdan farklı olarak, deşarj 
havasının ivmelenmeside ve üfleme jetindeki daralmada 
önemli ölçüde azalma görülmekte (yani daralan ende artış 
olmakta), bu da steril olmayan alandan steril alana doğru 
hava geçişinin azalmasına sebep olmaktadır. Tavandaki 
laminer difüzörleri çevreleyen engel, hava üfleme jetinin 
aşağı yöndeki hareketinin korunmasına katkıda bulun-
makta ve tavandan hava girişini azaltmaktadır.
‘Bölüntülü üfleme’ durumunda, steril olmayan alana 

eklenen çevresel dizilimli üfleme difüzörlerinden çıkan 
hava, çekirdek bölgedeki üfleme jet ivmesinden dolayı 
steril alana doğru sürüklenmektedir. Bunun sonucunda 
geleneksel tasarımda görüldüğü gibi benzer bir hava akış 
biçimi oluşmaktadır. Ancak, geleneksel tasarımın aksine 
bu HVAC konfigürasyonundaki hava, steril alana giren kirli 
havaya göre oldukça taze ve steril bir üfleme havasıdır. Ste-
ril olmayan alandaki hava üfleme jetleri, steril olmayan alan 
ve steril alan arasında bir ‘yarı-steril’ alan oluştururken, steril 
alan ve dış duvarlar arasında ‘hava perdesi’ gibi davran-
makta, böylece steril olmayan alan dış duvarlar ile çevresel 
laminer difüzör dizini arasındaki bölgeye indirgenmiştir.

Sıcaklık Dağılımı

Mevcut HVAC konfigürasyonu tavana yakın bölgelerde, kır-
mızı ile gösterildiği gibi önemli derecede ısıl katmanlaşma 
oluşturmaktadır (Şekil 4). Steril olmayan alan ortasındaki 
hava resirkülasyon hareketleri soğuk havanın aşağıda 
kalmasını sağlarken, sıcak havanın steril alan çevresinde ve 
tavanda yığılmasına sebep olmuştur. Bu durum sonrasında 
hava üfleme jeti ile, çevredeki sıcak havanın çekirdek alana 
girişinde payı olan, çevre bölge arasındaki sıcaklık farkının 
artmasına sebep olmaktadır. Merkezi çekirdek bölgedeki 
daralma böyle bir hava girişine işaret etmektedir. Ayrıca 
steril olmayan alandaki daha yüksek hava sıcaklıkları 
kullanıcılar üzerinde, birçok teknik işletme müdürüne göre 
cerrahların oldukça yaygın bir şikayeti olan termal rahatsız-
lık hissettirebilir.

‘Tavandan egzoz’ durumu için sıcaklık dağılımı tam zıt bir 
durum göstermektedir. Geleneksel tasarımdan farklı olarak, 
steril alanda göreceli olarak soğuk olan hava, steril olmayan 
alan içerisinde dış duvarlardan tavandaki egzoz menfez-
lerine doğru hareket etmektedir. Bu durum zemindeki 
soğuk hava ile tavandaki sıcak havanın karışmasına sebep 
olmakta ve merkez çekirdekle çevredeki hava arasındaki 
sıcaklık farkını düşürmekte, böylelikle kirli havanın steril 
alana girişini azaltmakta yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, 
merkezde oluşan çekirdek çok ciddi bir daralmaya uğra-
madan steril alan boyunca daha soğuk sıcaklıkta devam 
etmektedir.

‘Bölüntülü üfleme’ durumunda ise çevresel dizilmiş laminer 
difüzör dizisinden çıkan hava jetleri merkezdeki çekirdek 
bölgeye doğru yaklaşmakta, bu da merkezi jetin daral-
masına sebep olmaktadır. Ancak geleneksel tasarımdan 
farklı olarak, steril alandaki ana çekirdek bölgeye doğru 
sürüklenen hava, merkezi çekirdek bölge çevresindeki 
sıcaklıkların azalmasını sağlayan soğuk üfleme havasıdır. 
Bu nedenle bu bölgedeki sıcaklıklar geleneksel tasarımdaki 
sıcaklıklara göre daha düşüktür (Şekil 4). ‘Bölüntülü üfleme’ 
için steril ve steril olmayan alanlar arasındaki 3:1 hava oranı 
için daha ileri optimizasyon yapılması gerekmektedir. Steril 
olmayan alanda daha yüksek hava hızları steril alana hava 
girişini azaltmakta yardımcı olabilir. Bununla beraber, steril 

Şekil 2 Üç farklı HVAC konfigürasyonu için ameliyathane içerisinde 
görülen hava akış biçimleri.
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olmayan alandaki göreceli olarak daha düşük sıcaklıklardan 
dolayı, ‘bölüntülü üfleme’ durumu için ısıl çevre geleneksel 
tasarıma göre daha konforlu olacaktır.

Partiküllerin Akış Yolu

Steril alan içerisinde bulunmakta olan iki cerrah ve hem-
şirenin yüzünden saçılan partiküllerin takip ettikleri akış 
yolu Şekil 5’te gösterilmiştir. Geleneksel tasarımdaki akış 
yollarına bakıldığında, partiküllerin önce aşağıdan dış 
duvarlara doğru hareket ettiği, daha sonrasında odayı 
terk etmek üzere steril olmayan alana doğru sürüklendiği 
görülmektedir. ‘Tavandan egzoz’ durumunda da partiküller 
başlangıçta geleneksel tasarımdaki aynı akış yollarında 
gitmektedir; ancak duvara ulaştıkları anda tavandan egzoz 
menfezlerine doğru yukarı hareket etmektedir. ‘Bölün-
tülü üfleme’ durumunda da partiküller ‘tavandan egzoz’ 
durumunda olduğu gibi başlangıçta benzer yolları takip 
etmektedir; ancak daha sonra steril olmayan alanda üfleme 
havasının akımıyla birlikte sürüklenmektedir. Bu partiküller, 
alttaki egzoz menfezlerine ulaşana kadar öncelikle steril 
olmayan alan içerisinde yeniden sirküle olup, sonrasında 
egzoz menfezlerinden geçerek ameliyathanenin dışına 
çıkmaktadırlar. Bu yeniden sirkülasyon durumuna rağmen 
analiz sonuçları, partiküllerin yeniden steril alana doğru 
hareket etmediklerini göstermektedir.

Steril alanın sınırına, ameliyat masasının uzağına yerleştiri-
len anestezi uzmanının yüzünden havaya saçılan partikül-
lerin muhtemel akış yolları Şekil 6’da gösterilmiştir. Gele-
neksel tasarım ve ‘bölüntülü üfleme’ konfigürasyonunda, 
ameliyathaneyi terk etmeden önce steril olmayan alanda 
yeniden sirküle olmalarına rağmen partiküller steril alan-
dan uzaklaştırılmıştır. Egzoz menfezlerinin duvara ve yere 
yakın şekilde yerleştirildiği mevcut ve ‘bölüntülü üfleme’ 
durumlarında, partiküller arka masaya doğru hareket etme 
eğiliminde olmakta, dolayısıyla burada bulunan herhangi 
bir ekipmana yerleşip kirletme riski bulunmaktadır. Bunun 
aksine, ‘tavandan egzoz’ durumunda partiküllerin başlan-
gıçta ameliyathaneyi kolayca terk edebilecekleri tavana 
doğru harekete zorlandıkları görülmüştür. Her üç durum 
için de anestezi uzmanından saçılan partiküller steril alana 
hiçbir şekilde tekrar girmemiştir.

Başka bir senaryoda havada uçuşan partiküllerin muh-
temel akış yolları, steril alan dışında bulunan hemşirenin 
yüzünden saçılan partiküller takip edilerek oluşturulmuştur. 
Analizler Şekil 7’de sunulmuştur. Karşıt duvarlara alçak 
seviyede yerleştirilen egzoz menfezlerinin bulunduğu 
durumlarda (geleneksel tasarım ve ‘bölüntülü üfleme’ 
durumu), partiküller başlangıçta tavana doğru yönelmekte, 
daha sonra tekrar steril alana doğru sürüklenmektedir. 
Steril olmayan alana ‘bölüntülü üfleme’ difüzörlerinden 
üflenen havanın aşağı yönlü hızı, steril alandaki hava 
üfleme jetinden kaynaklanan çekim kuvvetini yenerek, 

egzoz menfezlerine doğru aşağı yönde partikül hareketi 
için yeterli kuvveti oluşturamamaktadır. Diğer tasarımlar-
dan farklı olarak, ‘tavandan egzoz’ durumunda, partiküller 
steril olmayan alandan tekrar giriş yapmadan, tek yönlü bir 
akış yolu izlemektedirler. Bu durumda partiküller, diğer iki 
durumda olduğu gibi yukarı yönde hareket etmiştir. Ancak 
‘tavandan egzoz’ konfigürasyonunda partiküller tavan tipi 
egzoz difüzörlerinden tek yönlü bir yolu izleyerek ameli-
yathaneyi terk etmektedirler. Bu analizlere göre ‘tavandan 

Şekil 3 Ameliyathanenin merkez düzleminde üç farklı HVAC 
konfigürasyonu içerisinden tavandan egzoz durumunda deşarj 
hızının düştüğünü gösteren hava hızı konturları. Bölüntülü üfleme 
durumu için üfleme deşarj hızının diğer iki durumdan daha düşük 
olduğuna dikkat edilmelidir.

Geleneksel Tasarım

Tavandan Egzoz

Bölüntülü Üfleme
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egzoz’ tasarımı, steril olmayan alandan steril alana doğru 
önemli ölçüde giriş olmadan partiküllerin giderilmesi için 
en iyi akış yolunu oluşturabilmektedir. 

Merkezi Hızın Analizi

Daha önce anlatıldığı gibi, steril ve steril olmayan alan 
arasında oluşan sıcaklık farkları laminer difüzörlerdeki 
hava üfleme jetinin ivmelenmesine sebep olmakta, böy-
lelikle steril olmayan alandan steril alana doğru partikül 
girişi gerçekleşebilmektedir. Steril alan içinde ve dışında 
hapsolan havanın, yeniden sirkülasyona uğramasından 
dolayı akış debisini ölçmek zordur. Tavandan yere doğru 
düşey doğrultuda üflenen havanın hızında gerçekleşen 

ivmelenmeden yola çıkılarak giren hava miktarı hakkında 
dolaylı bir tahmin yapılabilir.

Boyutsuz hız değişimi – düşey merkez çizgisi boyunca 
belirli bir mesafede merkez çizgisi hızının laminer difüzö-
rün çıkışındaki deşarj hızına oranı - Şekil 8’de gösterilmiştir. 
Bu değişim, boyutsuz düşey yüksekliğe - belirli bir düşey 
konumdaki yüksekliğin tavandan laminer difüzörün yük-
sekliğine oranı - göre grafiksel olarak çizilmiştir. Laminer 
difüzör çıkışında 0.0 olan boyutsuz yükseklik için boyutsuz 
merkezi hız 1.0 olmaktadır. Analizlere bakıldığında her üç 
konum için hava jetindeki merkezi hızın ameliyat masasına 
doğru yaklaşıldıkça arttığı görülmektedir. Ancak, ‘tavandan 
egzoz’ durumu için merkezi hızda en az ivmelenme oluş-

Şekil 5 Üç farklı konfigürasyon için ameliyathanedeki kullanıcı-
lardan saçılarak steril alan içerisinde hareket eden partiküllerin 
izledikleri yollar. Sonuçlar partiküllerin bütün durumlarda steril 
alandan uzaklaştırıldığını göstermektedir, ancak 'tavandan 
egzoz' ve 'bölüntülü üfleme' konfigürasyonlarında yukarıya 
doğru harekete zorlanmışlardır.

Şekil 4 Ameliyathanede üç farklı HVAC konfigürasyonu için orta 
düzlemde sıcaklık dağılımlarını gösteren konturlar. Kullanıcılar 
için ısıl konfor şartlarını daha iyi sağlayan tavandan egzoz 
durumunda, ameliyathanedeki ortalama sıcaklığın diğer iki 
duruma göre daha düşük olduğu görülmektedir.

Geleneksel Tasarım
Geleneksel Tasarım

Tavandan Egzoz

Tavandan Egzoz

Bölüntülü Üfleme

Bölüntülü Üfleme
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makta, bu durum ise steril alana partikül girme ihtimalini 
düşürmektedir. Ayrıca bu durum için steril ve steril olmayan 
alanlar arasındaki sıcaklık farklarının en düşük olduğuna 
dikkat edilmelidir.

‘Bölüntülü üfleme’ durumunda merkezi hızdaki ivmelen-
menin diğer durumlara göre en yüksek olduğu, dolayısıyla 
yüksek hava giriş potansiyeli olduğu görülmektedir. Daha 
önce bahsedildiği gibi, steril olmayan alandaki çevresel 
dizilimli difüzörlerden gelen hava jetleri direkt olarak steril 
alandaki hava jetlerine doğru giriş yapmaktadır. Her üç 
durum için de merkezi hız, düşey uzaklığın yaklaşık olarak 
%38’ine gelindiğinde gerçekleşmekte; geleneksel tasarım, 
tavandan egzoz ve bölüntülü üfleme durumları için hızlar 
başlangıç hızlarının sırasıyla 1.9, 1.6 ve 2.2 katına yaklaşık 

olarak yükselmektedir.

Sonuçlar ve Tartışma

Daha önceki ameliyathane için mevcut HVAC tasarımının 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) çalışmaları, hava 
üfleme debisi ya da ACH değerinden bağımsız olarak, 
steril olmayan alandan saçılıp havada uçuşan partiküllerin 
steril alana tekrar giriş yapabileceğini göstermektedir. Bu 
çalışma, geleneksel HVAC konfigürasyonunda yapılan 
modifikasyonların kirletici maddelerin akış yolu değiştirip 
değiştirmeyeceği ve partikül girişini en aza indirip indire-
meyeceğini değerlendirmektedir. Çalışmada mevcut ameli-
yathane HVAC dizaynı için öngörülen iki farklı modifikasyo-
nun, hava akış biçimleri, sıcaklık dağılımları ve sonucunda 

Şekil 6 Steril alanın kenarında bulunan anestezi uzmanından 
saçılan partiküllerin izledikleri akış yolu. Sonuçlar tahliye 
menfezleri tavana yerleştirildiğinde partiküllerin kolayca 
çıktıklarını göstermektedir.

Şekil 7 Steril alan dışındaki hemşireden saçılan partiküllerin 
izledikleri akış yolu. “Tavandan tahliye” durumunda parti-
küllerin önemli ölçüde yeniden sirkülasyon ya da steril alana 
doğru girişi olmadan en etkili biçimde ameliyathaneden 
uzaklaştırıldıkları görülmektedir.
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oluşan partikül hareketleri açısından karşılaştırılması için 
CFD analizleri yapılmıştır. Ek olarak, hava üfleme jetlerinin 
merkezi hızlarında oluşan ivmelenmenin, analiz edilen bu 
üç HVAC konfigürasyonu için hava girişini nasıl etkilediğini 
anlamak üzere değerlendirme yapılmıştır. 

Analizler, üfleme ve egzoz menfez sayısı ve konumunu 
içeren HVAC konfigürasyonlarının ameliyathane havalan-
dırma sistemlerinin performansını etkilediğini göstermiştir. 
Alçak seviyeden egzoz yapıldığı geleneksel tasarımdan 
farklı olarak, egzoz menfezlerinin steril alanı çevreleyecek 
şekilde küçük bir engel ile konulduğu durumda ( “tavandan 
egzoz” ), steril olmayan alandan steril alana partikül girişi 
geleneksel tasarıma göre önemli ölçüde azalmıştır. Üstelik 

“tavandan egzoz” konfigürasyonunda, steril olmayan 
alandaki sıcak hava ile steril alandan çıkan soğuk hava 
arasındaki sıcaklık farkları da düşmektedir. Böylelikle 
ameliyathane içerisinde kullanıcılar için daha konforlu bir 
alan sağlanmasında, steril alan içerisindeki hava kirletici 
maddelerin indirgenmesinde ve laminer difüzörlerden 
üflenen hava jeti ivmelenmesinin azaltılmasında yardımcı 
olabilir.

İkinci tasarım modifikasyonunda steril olmayan alan 
içerisine, steril alandaki laminer difüzör dizisini çevrele-
yecek şekilde fazladan laminer difüzörler yerleştirilmiştir 
( “bölüntülü üfleme” ). Steril ve steril olmayan alanlarda 
bulunan difüzörlerin üfleme alanları ve üfleme debileri 3:1 
oranında bölünmüş olup, üfleme hızları bütün difüzörler 
için sabit tutulmuştur. Analiz sonuçları, steril olmayan 
alandaki hava üfleme jetlerini steril alandaki hava jetine 
doğru sürüklenmiş, bundan dolayı hava giriş miktarı 
büyük ölçüde artmıştır. Steril alandaki hava üfleme jetinin 
merkezi hızındaki ivmelenmenin en büyük olması bu 
durumun kanıtıdır. Dolayısıyla steril olmayan alandan 
steril alana doğru partikül hareketinde geleneksel tasarıma 
göre önemli bir gelişme görülmemiştir. Ancak, geleneksel 
tasarımdan farklı olarak, steril olmayan alandan steril alana 
doğru soğuk hava girişi merkezi çekirdek çevresindeki 
sıcaklıkların azalmasına sebep olmuştur. Steril alandaki 
kullanıcıları temizlemek ve partikül girişini engellemek 
üzere oluşturulan steril olmayan alandaki hava üfleme 
jetleri için; steril ve steril olmayan alanlar arasındaki debi ve 
üfleme hızlarının bölünmesi daha dikkatli bir dengeleme 
ve ayarlama gerektirebilir. Çalışmada gösterilen HVAC kon-
figürasyonları yalnızca kavramsaldır ve “optimize edilmiş” 
olmaları zorunlu değildir.

Bu çalışmalar, ACH değerinden ziyade, HVAC konfigürasyo-
nunun hava akış biçimlerine, sıcaklık dağılımlarına -berabe-
rinde partikül hareketlerine- ve kullanıcılar için ısıl konfor 
şartlarına daha çok etki ettiğini göstermiştir. Bu nedenle, 
ameliyathane havalandırma sistemlerinin verimliliğini artır-
mak için ACH değerini yükseltmek tek potansiyel çözüm 
yolu olarak görülmemelidir. Bunun yerine, düşük ACH için 

geleneksel HVAC konfigürasyonunda yapılacak analizler ve 
değişiklikler, ACH’yı artırmadan önce düşünülmelidir. 
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Şekil 8 Lineer difüzörden olan dik uzaklık boyunca boyutsuz 
merkezi hızın değişimi. Hava ameliyat masasına doğru 
yaklaşırken üfleme hızında oluşan bağıl ivme grafikteki gibidir. 
Steril olmayan alanda üflenen havanın steril alana direkt olarak 
girişinden dolayı, ‘bölüntülü üfleme’ konfigürasyonunun en 
yüksek ivmeyi kazandığı görülür.
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