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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

TMD, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mız tarafından, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 
üç Teknoloji İş Birliği Programında ülkemizi 
temsil etmek üzere atanmıştır. Uluslararası 

Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC), 
Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC) ve Enerji 
Depolama ile Enerji Verimliliği (IEA ECES) Teknoloji İş 
Birliği Programları; teknolojik gelişmeleri ve dünyadaki 
yenilikçi yaklaşımları üyelerimiz ve meslektaşlarımızla 
buluşturabilmek ve de uluslararası çalışmalara katkı 
koyabilmek yanında, uluslararası kurumlarla ortak gele-
ceği şekillendirmede iş birliklerini geliştirmek için de 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu önemli üç Teknoloji 
İş Birliği Programı Alt Çalışma Grupları katılımlarınızı ve 
bilgi üreten çalışmalarınızla katkılarınızı beklemektedir. 

Dünya genelinde süregelen Covid-19 pandemisi ile ilgili 
Türk yetkili makamları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 
öngördüğü tedbirler sebebi ile Derneğimizin 28 Mart 
2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, halk sağlığını riske atmamak ve Corona 
virüsü yayılma risklerini olabildiğince düşük tutmak 
amacıyla yetkili makamlarca yapılacak ikinci duyuruya 
kadar ertelenmiş, TTMD olarak en önemli değerlerimiz-
den biri olan sağlık ve güvenlik ile paralel olarak, gerek 
çalışanlarımızın gerekse üyelerimizin salgın etkilerinden 
korunması amacıyla bazı önleyici tedbirler de hayata 
geçirilmiştir. 

Bu çerçevede her ay 15 ayrı ilde yürütülen eğitim 
seminerleri Nisan ayında tekrar değerlendirilmek üzere 
Mart ayı sonuna kadar durdurulmuş ve çalışmaların 
sürekliliği için yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmeye baş-
lanmış, ofislerimiz de gelişmeleri yakından takip ederek 
sürekli değerlendirilmek üzere ay sonuna kadar kapa-
tılarak 3 ildeki ofislerimizde özveriyle çalışan TTMD 
Profesyonellerimiz ev ofis çalışma dönemine geçmiştir. 
TTMD Yönetimi olarak, çalışmalarımızı ve hizmetleri-
mizi taahhüt ettiğimiz doğrultuda kesintisiz devam 
ettirmek üzere gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Pandemi ile mücadelede literatüre sunulan yayınlar da 
hızla gözden geçirilmekte ve tercüme edilerek sektö-
rümüzle paylaşılmaktadır. 

“Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek için Esnek İklimlen-
dirme Çözümleri" ana temasıyla 1-3 Nisan 2020’de 
İstanbul’da gerçekleştirilmek üzere tasarlanmakta 
olan 14. Uluslararası Tesisat Teknolojileri Sempozyu-
mumuzun da, pandemi sebebiyle ilk kez sanal olarak 
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda sem-
pozyumumuz 1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında 4 
gün boyunca sürecek ve böylece sektörümüzde bir 

ilki gerçekleştirecektir. Dönüşen 
ve değişen dünyada esnekliğin 
önemini vurgularcasına tek-
nolojik sıçramanın yaşandığı 
dijitalleşme ile dünya genelinde 
erişime imkan verecek Sanal 14. 
Uluslararası Tesisat Teknolojileri 
Sempozyumumuz; disiplinlera-
rası işbirliği ile bilimsel ilerlemek, 
bilgi ve teknolojinin transferini 
sağlamak, mesleğimizin gelişi-
mine katkıda bulunmak olan amacımızı etkin bir şekilde 
gerçekleştirmemize imkan verecek, Doğu’dan Batı’ya tüm 
meslektaşlarımızla buluşturacaktır. 

Bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak amacıyla, 
sektörümüz ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren 
kitapların yayımlanması ve uygulama kurallarının konması 
hedefiyle, bugüne kadar çeşitli konularda hazırlanarak sek-
törümüzün yararına sunulmuş yayınlarımıza erişimi daha 
da kolaylaştırmak için TTMD Kitap sitemiz hizmete açılmış 
olup, kullanıma hazır olan yayınlarımızın  ülke çapında 
siparişi ve arzu edilen adrese teslimatı kolaylaşmıştır.   

Hem üyelerimizin iletişim yetkinliklerini güçlendirmek ve 
çalışmalarında ihtiyaç halinde destek sağlayabilmek hem 
de Derneğimizin etkinliğini geliştirmek üzere, ilk kez yurt-
dışında temsilcilerimiz görevlendirilmiştir. Yurtdışı çalış-
malarınızda sizlere yardımın amaçlandığı bu sorumlulukları 
Belçika, Fransa, İngiltere ve İsviçre’de gönüllü üstlenen 
üye meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 

Derneğimizin yurtdışı temsiliyetlerinde Aralık ayında 
Sırbistan’da KGH Konferans ve Sergisinin 50. Yıl Etkinlikle-
rine katılımın ardından; KKTC’de Kıbrıs Makina Mühendisleri 
Odası Yılbaşı Buluşmasına ve İş Birliği Geliştirme Toplantı-
sına, ABD’de ASHRAE Kış Konferansı ve AASAToplantısına, 
Belçika’da REHVA Strateji Toplantısına, Hindistan’da 
ISHRAE tarafından düzenlenen ACREX India 2020 Fuarına 
ve Değerlendirme Toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılı itibariyle E-dergi olarak yayımlanmaya başlanan 
Dergimiz; 2020 yılı ilk sayısıyla birlikte, hem içerik ve 
sayfa sayısı olarak geliştirilmiş hem de üç ayda bir sizlere 
ulaştırılmak üzere yayım sıklığı yeniden düzenlenmiştir. 
Hazırlanmış olan paylaşımlardan yararlanmanızı diliyor, 14. 
Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcile-
rimiz ve şahsım adına samimi hislerle en derin saygılarımı 
sunuyorum.

Sağlıkla kalınız.

Dr. Kemal Gani Bayraktar
TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

T
Çalışmalarda aralıksız DEVAMLILIK...

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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Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.), Gökhan Ünlü (Genel Sekreter), Kemal Gökay (Muhasip Üye), Ceren 
Ercan (Üye), Deniz Arzu Atik (Üye), Hakan Kocaova (Üye), Haşim Alan (Üye), Doç. Dr. İbrahim 
Atmaca (Üye), Merve Sabay (Üye), Sinan Soğancı (Üye). 

Temsilcilikler
Adana - Savaş Geçgeldi
Ankara - Yusuf Eren Gürdal
Antalya - İsmail Cem Çetin
Bursa - Hamit Mutlu
Denizli - Fatih Yaşa
Diyarbakır - Şeyhmus Dedeoğlu
Erzurum - Mustafa Yalçın Özçelik
Eskişehir - Ferhat Gül

Uluslarası Temsilciler
Belçika - Dr. Mehmet Mersinligil 
Birleşik Krallık - Okan Sever 
Fransa - Kıvanç Ezer 
İsviçre - Yalçın Katmer

Uluslararası İşbirlikleri
• IEA EBC TCP – International Energy Agency Energy in Buildings and Communities Technology 
 Collaboration Programme
• IEA ECES TCP – International Energy Agency Energy Conservation Through Energy Storage  
 Technology Collaboration Programme
• IEA SHC TCP – International Energy Agency Solar Heating Cooling Technology Collaboration  
 Programme
• ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
• ISHRAE - Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
• PHVACR – Pakistan HVACR Society
• REHVA - Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
• CLIMAMED - Mediterranean Congress of Climatization

Ttmd Dergisi Makale Yazım Kuralları
1.  Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve  
 referans formatında (your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir. 
2.  Makalede sırasıyla Türkçe Başlık ,  Özet, Anahtar Kelimeler,  İngilizce  
 Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi,  
 Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa özgeçmişleri (maksimum 50 kelime) 
 yer almalıdır. 
3.  Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir. 
4.  Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki  
 yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. 
5.  Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır. 
6.  Değerlendirme için editöre gönderi len makaleler öncelik le editör  
 kontrolünden geçmektedir. İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri 
 editör değerlendirmeye almama yetkisine sahiptir. 
7.  Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir.  
 Değerlendirmede single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem  
 bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır. 
8.  Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar  
 soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve  
 yayın yılı olarak belirtilmelidir. 
9.  Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır. 
10.  Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm 
 yazarlar tarafından imzalandıktan sonra basıma alınacaktır. 
11.  Makaleler direkt olarak ttmd@ttmd.org.tr e-posta adresine gönderilebilir. 
12.  Yayınlanan makalelerin olduğu dergi sayısı sorumlu yazarın adresine posta 
 yoluyla gönderilecektir. 
13.  TTMD Dergisi Google Scholar tarafından indekslenmektedir. 

Ttmd Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları
1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları, projelendirme ve hedef 

kitlenin genel mesleki ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir. 
2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet edilmelidir. 
3. Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk olmadıkça kullanılan kelimelerin 

yabancı dilde olmamasına özen gösterilmelidir. 
4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun menfaati öne 

çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz. 
5. Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde ürünün (veya sistemin) markası kesin-

likle belirtilmediği gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da yapılamaz. 
6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz veya benzerlik 

göstermez. 
7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayımlanma-

mış olmalıdır. 
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz. 
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez. 
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır. 
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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. 
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 TTMD, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından, Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın üç Teknoloji İş Birliği Prog-
ramında kapsamında ülkemizi temsil 
etmek üzere atanmıştır; 

• IEA SHC TCP, Güneşle Isıtma 
Soğutma Teknolojisi İş Birliği Prog-
ramı

• IEA ECES TCP, Enerji Depolama ile 
Enerji Verimliliği Teknolojisi İş Birliği 
Programı ile Enerji Tasarrufu

• IEA EBC TCP, Binalarda ve Toplu-

luklarda Enerji Teknoloji İş Birliği 
Programı

IEA, 1974 yılındaki ekonomik buhran 
sonucu OECD ülkeleri tarafından, üye 
ülkelerin enerji, özellikle de petrol 
sorununa çözüm getirmek amacıyla 
kurulmuştur. O günden bugüne ülkele-
rin herkes için güvenli ve sürdürülebilir 
enerji sağlamasına yardımcı olmak için 
analizler, veriler, politika önerileri ve 
çözümler sunan küresel enerji diyalo-
ğunun merkezindedir. IEA, enerjinin 
güvenilirliğini, karşılanabilirliğini ve 
sürdürülebilirliğini artıran politikaları 
savunmaktadır. 2015'ten bu yana 
küresel etkisini genişletmek ve enerji 
güvenliği, veri ve istatistikler, enerji 
politikası analizi, enerji verimliliği ve 
artan temiz enerji teknolojilerinin kul-
lanımındaki iş birliğini derinleştirmek 
için gelişmekte olan büyük ülkelere 

kapılarını açmıştır. Teknoloji İş Birliği 
Programı, dünyanın dört bir yanındaki 
hükümetlerin ve endüstrilerin çok çeşitli 
enerji teknolojileri ve ilgili konularda 
program ve projelere liderlik etmesini 
sağlayan bağımsız, uluslararası uzman 
gruplarının çalışmalarını desteklemek-
tedir. Bu iş birliklerindeki uzmanlar, 
enerji teknolojilerinin araştırılmasını, 
geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini 
geliştirmek için çalışmaktadır. Teknoloji 
İş Birliği Programı'ndaki analitik uzman-
lığın çeşitliliği, daha temiz bir enerji 
geleceğine küresel geçiş için eşsiz bir 
kazançtır. Bu iş birlikleri, 55 ülkede bulu-
nan yaklaşık 300 kamu ve özel kuruluşu 
temsil eden dünya çapında 6000'den 
fazla uzmanı içermektedir. TTMD de 
uzman paydaşları ile birlikte üç iş birliği 
programında Türkiye’yi temsil ederek 
çalışmalarını yürütecektir.

TTMD, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
Üç Teknoloji İş Birliği Programında 

Resmi Olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni 
Temsil Ediyor!

TTMD, Uluslararası Enerji Ajansı Teknoloji İşbirliği Programlarında 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile 
Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA 
SHC TCP) ve Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) 
Teknoloji İş Birliği Programlarında, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’mizi ülkemizi temsil 
etmek üzere görevlendirdiğini Uluslararası Enerji Ajansı’na bildirmiştir.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın Derneğimize olan güvenine gönülden teşek-
kür ediyoruz.
Derneğimiz adına üstlenilen sorumlulukları sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyar, Teknoloji 
İş Birliği Programlarına ilişkin daha detaylı bilgilendirmeyi tüm üyelerimize ve sektörü-
müze iletmeye devam edeceğimizi bildiririz. 
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Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Teknoloji İş Birliği 
Programı (IEA SHC TCP)

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ilk 
programlarından biri olan Güneşle 
Isıtma Soğutma Teknik İş Birliği 
Programı  (SHC TCP), 1977 yılında, 
güneş ısıl enerjisinin tüm yönleriyle 
kullanımını teşvik etmek amacıyla 
kurulmuştur. 

SHC TCP'nin çalışmaları, üye 
ülkelerden ve Avrupa Birliği'nden 
uzmanların uluslararası iş birliği ile 
yürütülmesi açısından benzersizdir. 
Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı'nın, 
Güneşle Isıtma Soğutma Teknik İş 
Birliği Programına katılan 20 ülkeden 
birisidir. Diğer ülkeler şu şekildedir: 
Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, 
Almanya, İtalya, Meksika, Hollanda, 
Norveç, Portekiz, Güney Afrika, Slo-
vakya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere.

Güneşle Isıtma Soğutma Teknik İş 
Birliği Programı; teknoloji geliştirme 
hızını artırır, standardizasyonu teşvik 
eder, zaman ve para tasarrufu sağlar, 
ulusal Ar-Ge programlarını geliştirir 
ve ulusal uzmanlaşmaya izin verir. Bu 
programın birincil faaliyeti, güneşle 
ısıtma ve soğutmanın çeşitli yönlerini 
incelemek için araştırma projeleri 
geliştirmektir. Etkin durumda olan 
görevler ve çalışma grupları şu 
şekilde listelenmektedir:

• Büyük Ölçekli Güneşle Isıtma 
Soğutma Sistemlerinin Bölgesel 
Isıtma Soğutma Ağları ile Bütün-
leşmesine Doğru

• İklimlendirme ve Aydınlatma için 
Binayla Bütünleşik Güneş Enerjisi 
Sistemleri 

• Isıl Enerji Depolama için Malzeme 
ve Bileşenler

• Düşük Enerji Talebine ve CO2 
Salımına (Sıfıra Yakın Enerjili Bina) 
Doğru Tarihi Binaların Yenilenmesi

• PVT Kollektörlerinin Uygulaması 
ve İklimlendirme Sistemlerinde 
Yeni Çözümler

• Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için 
Bütünleşik Çözümler

• Endüstriyel Su ve Atık Su Yöneti-
minde Güneş Enerjisi

• Güneş Mahalleleri Planlaması

• Güneş Proses Isısı

Güneşle Isıtma Soğutma Teknik İş 
Birliği Programı Stratejik Çalışma 
Planı 2019-2024’e göre bu programın 
vizyonu, güneş enerjisi teknolojile-
rinin 2050 yılında binalar için düşük 
sıcaklıkta ısıtma ve soğutma talebinin 
% 50'sinden fazlasını sağlaması ve 
tarım ve sanayi sektörleri için ısı 
arzında önemli bir paya katkıda 
bulunmasıdır. Böylece, güneş 
enerjisi ile ısıtma ve soğutma dünya 
çapındaki karbondioksit salımlarının 
azaltılmasına ve Paris Anlaşması 
hedefine ulaşılmasına önemli katkı 
sağlayacaktır. Misyonu ise, çok disip-
linli uluslararası iş birliğine dayalı bir 
araştırma ve bilgi alışverişinin yanı 
sıra pazar ve politika önerileri yoluyla, 
dağıtımı artırmak için teknik ve 
teknik olmayan engelleri kaldırarak 
güneşle ısıtma soğutma sistemlerinin 

dağıtım oranını artırmaktır.  

Programın 2019-2024 stratejik hedef-
leri ise şu şekildedir: 

Hedef 1: Güneş enerjisiyle ısıtma, 
soğutma ve günışığı aydınlatma 
teknolojileri ve pazarları hakkında 
yüksek kaliteli teknik bilgi ve analiz-
lerin dünya çapında birincil kaynağı 
olmaya devam etmek.

Hedef 2: Isıtma ve soğutma uygula-
malarında pazar rekabetçiliğini artır-
mak için artan performans ve düşük 
maliyetlerle güneş ısıtma ve soğutma 
teknolojilerinin ve tasarımlarının 
maliyet etkinliğinde önemli bir artışa 
katkıda bulunmak.

Hedef 3: Endüstri, uluslararası 
kuruluşlar ve yerel, bölgesel ve ulusal 
hükümetler, potansiyel müşteriler, 
enerji ve şehir plancıları gibi paydaş-
larla iş birliğini artırmak.

Hedef 4: Karar vericiler ve kamuoyu 
gibi teknik olmayan paydaşlara 
bilgi sağlayarak ısıl ve PV teknolojili 
güneşle ısıtma soğutma sistemleri-
nin potansiyeli ve değeri hakkında 
farkındalığı ve anlayışı artırmaktır.

Güneşle Isıtma Soğutma Teknik İş 
Birliği Programının iş birliği yaptığı 
kuruluşlar, SolarThermalWorld.org, 
International Solar Energy Society, 
ISO/TC 180 Solar Energy, The Solar 
Keymark ve European Solar Thermal 
Industry Federation (ESTIF) olarak 
özetlenmektedir.

Daha fazla bilgi için: 
https://www.iea-shc.org/
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1977 yılında kurulan Binalarda ve Toplu-
luklarda Enerji Teknoloji İş Birliği Prog-
ramı, yapılı çevrede sıfıra yakın enerji 
ve karbon salımlarına yönelik araştırma 
ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 
Program kapsamındaki faaliyetler, 
enerji verimli ve sürdürülebilir teknolo-
jilerin sağlıklı binalara ve topluluklara 
bütünleştirilmesine odaklanmaktadır. 
Program ülkeleri, Avustralya, Avusturya, 
Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuri-
yeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İtalya, İrlanda, Japonya, Kore 
Cumhuriyeti, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, 
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye'dir. Progra-
mın öncelikli çalışma alanları bütünleşik 
planlama ve bina tasarımı, bina enerji 
sistemleri, bina çerçevesi, topluluk 
ölçeğinde yöntemler ve gerçek bina 
enerji kullanımıdır. Programa katılımdan 
kaynaklanan en büyük fayda, Ar-Ge 
kaynaklarından yararlanma, teknoloji 
transferi, eğitim ve kapasite geliştirme 
gibi ulusal programlardan elde edilen 
faydalardır. Bilgi sahibi olmayan ülkeler, 
daha fazla uzmanlığa sahip olanların 
deneyimlerinden yararlanabilir, böylece 
tekrarlanan araştırmalardan kaçınabilir. 

Özellikle, eğer kendi uzmanları projelere 
katıldıysa ve ulusal gerekliliklerini ve 
önceliklerini dikkate alarak çıktıların 
üretilmesine yardımcı olduysa, ülkeler 
katılımın faydalarını en kolay şekilde 
görebilirler. Program kapsamında 
devam eden çalışmalar şu şekildedir:  

Pozitif Enerji Bölgeleri
• Değişken Düşük Karbonlu Enerji 

Sistemlerine Yönelik Enerji Esnek 
Binalar

• Veri Tabanlı Akıllı Binalar
• Değişken Soğutma
• Kullanıcı Merkezli Bina Tasarım ve 

İşletmesi
• Gaz Fazlı Hava Temizleme ile Tak-

viye Havalandırma, Uygulama ve 
Enerji Etkileri

• Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için 
Bütünleşik Çözümler

• Düşük Enerji Talebine ve CO2 
Salımına (Sıfıra Yakın Enerjili Bina) 
Doğru Tarihi Binaların Yenilenmesi

• Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Bölge Düze-
yinde Birleştiren Maliyet Etkin Bina 
Yenileme

• Rekabet ve Yaşam Laboratuvarı 
Platformu

• Net Sıfır Enerjili Esnek Topluluklara 
Doğru

• Binaların Neden Olduğu Yaşam 
Döngüsüne Bağlı Çevresel Etkilerin 
Değerlendirilmesi

• Yerinde Ölçümlere Dayalı Bina 
Enerji Performans Değerlendirmesi

• Bina Enerjisi Epidemiyolojisi: Ger-
çek Bina Enerji Kullanımının Ölçekli 
Analizi

• Düşük Enerjili Binalarda Uyar-
lanabilir Isıl Konfor Stratejisi ve 
Uygulaması

• Düşük Enerji Binalarında Yüksek İç 
Hava Kalitesi için Tasarım ve İşletim 
Stratejileri

• Enerji Esnek Binalar
• Hava Sızdırma ve Havalandırma 

Merkezi
Programın devam eden çalışma grupları 
ise İkamet Amaçlı Olmayan Binalar için 
HVAC Enerji Hesaplama Metodolojileri 
Çalışma Grubu ile Şehirler ve Topluluklar 
Çalışma Grubudur.
Daha fazla bilgi için: 
https://www.iea-ebc.org/

Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknoloji İş Birliği 
Programı (IEA EBC TCP)

ECES TCP'nin misyonu, her türlü enerji 
sisteminin enerji verimliliğini optimize 
etmek ve yenilenebilir enerjinin artan 
kullanımını sağlamak için enerji depo-
lama teknolojilerinin araştırılmasını, 
geliştirilmesini, uygulanmasını ve 
bütünleştirilmesini kolaylaştırmaktır. 
Depolama teknolojileri, enerji verimli 
ve sürdürülebilir enerji sistemlerinde 
merkezi bir bileşendir. Enerji depo-
lama, birçok disiplinin uzman bilgisine 
dayanan bir kesişim konusudur. ECES 
TCP, çalışma planlarının ve araştırma 
hedeflerinin yaygın deneyim, sinerjiler 
ve disiplinler arası koordinasyonunu 
teşvik eder. Bu iş birliği programının 
katılımcı ülkeleri Belçika, Kanada, Çin, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

İtalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, 
Norveç, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye, 
İngiltere, ABD'dir. Programın ana çalışma 
alanları Isıl depolama (depolanacak son 
enerji sıcak veya soğuk olduğunda), 
Elektrik enerjisi depolaması (pompa-
lanan su – hidro), piller, basınçlı hava, 
vb.), Malzeme depolama sistemleri (örn. 
Gaz depolama) ve Sanal depolamadır. 
(isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilen 
kontrol edilebilir yükler). Programın 
2019-2020 yılı için öncelikleri ve projeleri 
Enerji depolamasının sistem analizine 
bütünleştirilmesi ve yapay zeka kulla-
nımı, Uygun ısıtma ve soğutma, Esnek 
sektör eşleşmesi ve Orta boy depolama 
geliştirmeleri şeklinde özetlenmektedir. 
Programın devam eden çalışmaları ise 

Enerji sistemlerinde enerji depolama 
başlığı altında Enerji Sistemlerinin 
Simülasyonu / Optimizasyonu için Enerji 
Depolamasının Modellenmesi ve Esnek 
Sektör Eşleşmesi; Malzeme ve Bileşen 
başlığı altında Isıl Enerji Depolama 
için Malzeme ve Bileşen Geliştirme; 
Teknoloji Geliştirmeleri başlığı altında 
Sistemlerinin Tasarımı, İnşası ve İşletme-
sinde Kalite Yönetimi ile Konfor ve İklim 
Kutusu şeklindedir.

Daha fazla bilgi için: 
https://iea-eces.org/

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu Teknoloji İş 
Birliği Programı (IEA ECES TCP)



OCAK - MART 2020      TTMD DERGİSİ 11

 Isıtma, soğutma, iklimlen-
dirme sektörünün öncüsü Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği, 
kuruluş amacı doğrultusunda bilgi 
paylaşımı ve eğitimi her zaman 
ön planda yer edinmiştir. Yıllar 
boyunca düzenlediğimiz eğitim 
seminerleri, sempozyumlar ve 

TTMD YouTube Kanalı Yayında

çalıştaylardan gelen bilgi biri-
kimlerimizi, sektörümüze TTMD 
Yayınları, dergi ve bültenler olarak 
ulaştırdık.

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında 
görsel arşivimizin yer aldığı TTMD 
YouTube Kanalı artık yayında.

50’den fazla video ve 75 
saatten fazla içeriğin yer 
aldığı Kanalımızda; 

2014-2016-2018 yıllarına ait 
TTMD Sempozyum görüntüleri, 

2017-2018-2019 Çalıştayları,

TTMD Eğitim seminerleri, 
toplantılar ve 25.Yıl Galası 
gibi çok sayıda video 
izlenebilmektedir. 

TTMD, ilerleyen süreçte YouTube 
Kanalı ile geçmiş ve gelecek 
görsel arşivini sektörün yararına 
sunmaya devam edecek, 
eklenecek yeni içeriklerle bilgi 
paylaşımını sürdürecektir.

Tüm değerli üyelerimizi ve 
meslektaşlarımızı TTMD 
YouTube Kanalına Abone 
Olmaya Çağırıyoruz.

TTMD YouTube Kanalı
https://www.youtube.com/channel/UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA 
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 Mesleğimizi uygularken ülkemi-
zin gelişimine katkıda bulunmak, 
binalarda sağlıklı, güvenli ve 
konforlu yaşanabilir ortamlar 
yaratmak, doğanın imkânlarını da 
kullanarak enerji etkin ve çevreyi 
koruyan çözümler üretmek ve 
bu doğrultuda diğer meslek ve 
uzmanlık paydaşları ile eşgüdüm 
içinde hareket etmek ama-
cıyla Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneğimiz çalışmalarını 1992’den 
bu yana aralıksız sürdürmektedir. 
İklimlendirme sektörünün öncüsü 
Derneğimiz, kuruluş amacı doğrul-
tusunda bilgi paylaşımı ve eğitimi 
her zaman ön planda tutmuştur. 
Yıllar boyunca düzenlen eğitim 

seminerleri, sempozyumlar ve 
çalıştaylardan gelen bilgi birikim-
leri, sektörümüze TTMD Yayınları, 
Kitaplar, Dergi ve Bültenler olarak 
ulaştırılmıştır.
Profesyonel hizmet veren meslek-
taşlarımızla, yeni mezun mühen-
disler ve bu meslekte yetişmek 
isteyen öğrencilerin uygulama 
alanındaki eğitimlerine, araştırma-
larına, bilgi ve teknoloji transferine 
katkıda bulunmak amacıyla sek-
törümüz ile ilgili doğru ve çağdaş 
bilgiler içeren Kitaplar yayımlanmış 
ve sektörümüzün yararına sunul-
muştur.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
bünyesinde yıllardır siz değerli 

üyelerimize ulaştırdığımız kitapla-
rımıza artık TTMD Kitap internet 
sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 
ulaşıp, sipariş ettiğiniz kitapları 
evinizde veya işyerinizde teslim 
alabilirsiniz!
Tüm meslektaşlarımızı ttmdki-
tap.com kitap satış sayfamıza 
üye olmaya ve sektörümüze 
dair oldukça değerli bu kitapları 
okumaya ve okutturmaya davet 
ediyoruz…
TTMD Kitap bünyesinde yer alma-
sını önerdiğiniz yayınlar için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 

ttmd@ttmd.org.tr

https://www.ttmdkitap.com/ 

TTMD Kitap Yayında



TTMD Dijital Veri Arşivi ile Bilgiye Erişim...

 Dijital teknolojik gelişmeleri yakın-
dan takip eden TTMD, Üyeleri ile olan 
iletişimini ve veri paylaşımınıTTMD 
Portal üzerinden sağlamaktadır.  TTMD 
Portal uygulaması günümüz modern 
teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş ve 
TTMD tarafından yazılımı tasarlanmıştır. 
Sektörü yönlendiren, günümüz yazılım 
teknolojilerini geliştiren büyük firmaların 

da (Google, Facebook, Twitter vb) destek 
olduğu ve kullandığı açık kaynak kodlu 
projeler (PostgreSQL, Docker, Angular 
framework, Bootstrap vb) üzerine kurgu-
lanmıştır. 
Portala giriş yapan TTMD Üyeleri, 
TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, 
TTMD Dergilerini elektronik ortamda 
okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer 
sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilci-
liklerinde günümüze kadar yapılan yüz-

lerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD 
Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden 
paylaşıma açılmıştır.
Üyelerimiz, portalda bilgilerini güncel-
leyerek aidat işlemlerini de yapabilir.  
https://portal.ttmd.org.tr
TTMD Portal aynı zamanda Derneğimi-
zin Dijital Arşivi olarak kullanılmakta, 
TTMD’nin tüm hafızasının geleceğe 
aktarımı sağlanmaktadır.
TTMD, Üyeleri ve sektörle olan iletişimini 
yenilenen web sitesi ve sosyal medya 
kanalları Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram ve Youtube kanalları aracılı-
ğıyla üyelerine ve takipçilerine hitaben 
paylaşımlar yaparak tesisat sektörünün 
nabzını tutmaya devam ediyor.

TTMD’yi sanal ortamda ilgili adreslerden 
takip edebilirsiniz:
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www.ttmd.org.tr

www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/



Erasmus+ Projelerimizden “iCOINS”

 Çankaya Üniversitesi tarafından 
yürütülen ve Avrupa Birliği’nin 
finanse ettiği Erasmus+ Mesleki 
Eğitim ve Öğretim Alanında Stratejik 
Ortaklıklar projelerinden “Industry 4.0 
competences for SMEs – Awareness 
raising tools (iCOINS)” isimli projede 
TTMD ortak olarak yer almaktadır. 
Diğer proje ortakları, Hame Univer-
sity of Applied Sciences (Finlandiya), 

TTMD, aylık olarak verdiği seminerlerde proje tanıtımlarını gerçekleştirmektedir.

Projenin ilk toplantısı 11-12 Temmuz 2019’da İtalya’da gerçekleşmiştir. Toplantıda 
derneğimiz üyelerimizden Gökhan Tatlıdede ve Berk Torun katkıda bulunmuştur. 

Ecosistemas Virtuales Y Modulares 
SL (İspanya), Training 2000 psc 
(Italya)’dır. OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi ve SUPSI – the University of 
Applied Sciences and Arts of Sout-
hern Switzerland (İsviçre) projeye 
iştirakçi olarak destek vermektedir. 
Proje, Endüstri 4.0 bağlamında 
KOBİ’lerde kapasite geliştirme yetkin-
liklerinin tanımlanacağı temel beceri 

eksikliklerini ele alacaktır. Endüstri 4.0 
temalarındaki yenilikçi harmanlanmış 
öğrenme içerikleri sayesinde, iCOINS, 
KOBİ girişimcilerinin ve çalışanlarının, 
öğrenme ve eğitim sürecinde bir 
uygulama topluluğunun oluşturulma-
sını sağlayacak bir zihinsel değişimini 
hedeflemektedir. Bu kapsamda, pro-
jenin hedefleri Endüstri 4.0 hakkında 
farkındalığı artırmak için yenilikçi bir 
eğitim programı ile ortak AB yeter-
liliklerinin geliştirilmesi, KOBİ'lerde 
Endüstri 4.0 konusunda farkındalığı 
artırmak için kapasite geliştirme ve 
eğitim modülleri için eğitim planı 
geliştirilmesi, İmalat sanayiinde teda-
rik zincirinin ve üretiminin önemli 
ölçüde iyileştirilmesi, dijital çağda 
açık bir eğitime ve yenilikçi uygu-
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İkinci proje toplantısı ise 7-8 Şubat 2020’de Finlandiya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda  
üyelerimizden Gökhan Tatlıdede ve Projeler Sorumlumuz Gamze Esener katkıda 
bulunmuştur.
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diğer paydaşları ise yerel ve ulusal 
yöneticiler, politika yapıcılar, stan-
dardizasyon otoriteleridir. iCOINS, 
katılımcı kuruluşları, hedef gruplar 
ve paydaşlar arasındaki açık iletişimi 
aktif hale getirerek, bilgi paylaşarak, 
sonuçları yansıtarak, tartışma ve 
iş birliğine teşvik ederek tüm kilit 
unsurları sürecine dahil etmektedir. 
TTMD proje etkinlik ve toplantılarında 
aktif olarak yer almakta ve proje çıktı-
ları için teknik destek vermektedir. 
Proje ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Proje ile ilgili daha fazla 
bilgi için sosyal medya hesaplarımıza 
ulaşılabilir:

Web Sitesi: http://icoinsproject.net/
tr/proje-bilgileri/
Linkedin Hesabı: https://www.linke-
din.com/in/icoinsproject/

rin iCOINS çıktıları kullanarak bilgileri 
kursiyerlere aktarmalarını sağlayacak-
tır. Çıktılar pilot eğitimleri ve çarpan 
etkinlikleri ile test edilecektir.  TTMD 
olarak, uygulanacak olan pilot eğitim-
lerden biri de derneğimizde gerçek-
leştirilecektir. Ayrıca, proje sayesinde 
işletmeler için Endüstri 4.0 ilkelerine 
genel bakış, şirket bilgi tabanının 
güncellenmesine ve küresel pazarda 
rekabetçi olmasına olanak sağlan-
ması mümkün olacaktır. Projenin 
hedef kitlesi başta yüksek öğrenim 
ve mesleki eğitim kurumlarının per-
soneli ve öğrencileri ile Endüstri 4.0 
konusunda belirli beceriler kazanmak 
için kendilerini eğitmek veya bilgile-
rini tazelemek isteyen profesyoneller 
olmak üzere; Ticaret Odaları, Ticari 
Dernekler, Sendikalar, Girişimciler ve 
özellikle KOBİ çalışanlarıdır. Projenin 

lamalara ulaşılması ve Endüstri 4.0 
bağlamında KOBİ'ler için gelecekteki 
ortak ihtiyaçların belirlenmesi olarak 
tanımlanmıştır.
Endüstri 4.0’ın imalat sektöründe 
tedarik zincirini ve üretimi önemli 
ölçüde ilerletmesi beklenmektedir. 
Endüstri 4.0, yenilikçiliği hızlandırır, 
daha hızlı tasarım süreçlerini destek-
ler ve karlılığı artırma potansiyeline 
sahiptir. Endüstri 4.0’daki dijitalleşme, 
geleneksel işletmeleri zorlayan yeni iş 
modelleri de sunmaktadır. Şirketlerde 
dijitalleşme, on kat daha iyi perfor-
mans yaratabilir, ancak AB vatan-
daşlarının %47’si çevrimiçi alışveriş 
yaparken, KOBİ’lerin yalnızca %14’ü 
ürün ve hizmet satmak için interneti 
kullanmaktadır. Ek olarak, Avrupa’daki 
işletmelerin %2’sinden daha azı mobil 
iletişim, sosyal medya, büyük veri 
analizi ve IoT gibi dijital teknolojiler-
den tam anlamıyla yararlanmaktadır. 
Avrupa Sendikaları Konfederasyonu, 
Endüstri 4.0 dönüşümünü destekle-
mek ve yönetmek için yeni araçların 
geliştirilmesinin şart olduğunu vur-
gulamaktadır. Bu nedenle, rekabet 
gücünü ve yenilikçiliği korumak için 
KOBİ yöneticilerini, öğretmenleri, 
eğitmenleri ve çalışanları Endüstri 4.0 
bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile donat-
mak çok önemlidir. Bu ihtiyaç, proje 
ortaklarını; KOBİ'ler ve genel olarak 
toplum için ekonomik değer ve sos-
yal etki potansiyeline sahip Endüstri 
4.0 hedefli farkındalık yaratma 
konusunda bir eğitim oluşturmaya 
yöneltmiştir. 
Proje kapsamında, KOBİ'lerde 
Endüstri 4.0 kapasitesinin artırımı 
için rekabet yol haritası, KOBİ'lerde 
Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalığın 
arttırılması için eğitim modülleri, 
Açık Eğitim Kaynakları Platformu ve 
iCOINS açık rozetleri, eğitim meto-
dolojisi el kitabı ve eğitimciler için 
eğitim kursu planı oluşturulacaktır. 
TTMD olarak, Nesnelerin Interneti 
olarak tanımlanan IoT konusunda, 
Dijitalleşme Komitemizin ve üyeleri-
mizin de desteği ile içerik oluşturma 
konusunda çalışmalar sürmektedir. 
Eğitim metodolojisi el kitabı, eğiticile-
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1-3 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan 

XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu,  

Corono Virüs Pandemisi nedeniyle 

1-4 Haziran 2020

 tarihine ertelenmiştir.

Değerli Üyemiz,

 Dünya genelinde süregelen 
Covid-19 pandemisi ile ilgili Türk 
yetkili makamları ve Dünya Sağlık 
Örgütü'nün öngördüğü tedbirler 
sebebi ile Derneğimizin 28 Mart 2020 
tarihinde yapılması planlanan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, halk sağlığını 
riske atmamak ve Corona virüsü 
yayılma risklerini olabildiğince düşük 
tutmak amacıyla yetkili makamlarca 
yapılacak ikinci duyuruya kadar erte-
lenmiştir.
TTMD olarak en önemli değerlerimiz-

den biri olan sağlık ve güvenlik ile 
paralel olarak, gerek çalışanlarımızın 
gerekse üyelerimizin salgın etkilerin-
den korunması amacıyla bazı önleyici 
tedbirler de hayata geçirilmiştir. 
Her ay 15 ayrı ilde yürütülen eğitim 
seminerlerinin Nisan ayında tekrar 
değerlendirilmek üzere Mart ayı 
sonuna kadar durdurulması ardından, 
Ofislerimiz de 30 Mart 2020, Pazartesi 
gününe kadar kapatılarak 3 ilde bulu-
nan TTMD Personelimiz ev ofis çalışma 
dönemine geçmiştir.
İhtiyaç halinde lütfen aşağdaki bilgi-
leri aracılığıyla iletişim kurunuz.

Sn. Gülten Acar – ttmd@ttmd.org.tr 
0554 582 88 99

Sn. Hayriye Üye – ttmd.izmir@ttmd.
org.tr 0506 851 66 60

Sn. Ozan Yavuz – oyavuz@ttmd.org.tr 
0535 416 39 59

Sn. Gamze Esener – gesener@ttmd.
org.tr 0545 861 05 54

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle,

  TTMD Kocaeli Temsilciliği’nin 
düzenlediği Güneş Enerjisi ile Elektrik 
Üretim Sistemleri konulu eğitim 
semineri 6 Mart 2020 tarihinde MMO 
Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nde yapıldı. 
Oturum başkanlığını Tülin Tosunoğlu 
Türe’nin yürüttüğü seminere Kerem 
Çilli konuşmacı olarak katıldı. 

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Sistemleri Anlatıldı

TTMD Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
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 TTMD İstanbul Temsilciliği’nin 
düzenlediği STK’larda Dijital-
leşme konulu eğitim semineri 
18 Ocak 2020 tarihinde Tekfen 
Tower Binasında yapıldı. Sarven 
Çilingiroğlu’nun oturum başkanlığını 
yürüttüğü seminere TTMD Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Gökhan Ünlü 
konuşmacı olarak katıldı. 
Sunumuna, sanal varlıkların sahip-
lenilmesi ve yönetilmesi için TTMD 
tarafından sürdürülen çalışmaları 
anlatarak başlayan Gökhan Ünlü; 
derneğin sahip olduğu alan adları 
ve web sayfalarının yönetimi, üye 
bilgilerini saklanması, Kişisel Verile-
rin Korunması Kanununun getirdiği 
sorumluklar hakkında detaylı bilgiler 
aktardı. TTMD Üyelerine yönelik 
Portal uygulamasını hayata geçir-
diklerini belirten Ünlü, bu sayede 
üye bilgisi güncelleme, e-posta 
iletimi, doküman arşivleme, aidat 
tahsilatı gibi konularda TTMD’nin 
kaydettiği ilerlemeleri anlattı. 

STK’larda Dijitalleşme Semineri Yapıldı 

Sektöre birçok yayın kazandıran 
TTMD’nin artık kitap satışı için 
yeni bir web sayfası oluşturduğunu 
ilan eden Gökhan Ünlü, ttmdkitap.
com sayesinde TTMD Yayınlarına 
erişimin daha kolay hale geleceğine 
dikkat çekti.  
Aranın ardından geçilen ikinci 
bölümde Ünlü, TTMD Portal üze-
rinden uygulamalı örnekler sunarak 
Portalın işlevlerini dinleyicilere 
detaylı şekilde açıkladı. Katılımcı-
lardan gelen soruların yanıtlandığı 
son bölümün ardından seminer, 
TTMD İstanbul Temsilcisi Gülmetan 
Savaş’ın, oturum başkanı ve konuş-
macıya teşekkürüyle tamamlandı.
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 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği İzmir Temsilciliği tarafından 
düzenlenen, 2019-2020 Dönemi 
5. Semineri 18.01.2019 tarihinde, 
“Yangın ve Duman Damperlerinde 
EN ve UL Farkları ve Uygulama 
Detayları” konusunda gerçekleşti-
rildi. MMO İzmir Tepekule Kongre 
Merkezi  Ege Salonu’ndaki etkinliğe, 
Konuşmacı olarak  Numan Şahin 
katılırken seminer oturum başkanlı-
ğını Taner Kocaova yaptı.
Seminere, hayat kurtarma veya 
can güvenliği, yangından korunma 
yolları,  UL 555 yangın damperleri, 
yangına dayanımlı zonlar (kom-
partmanlar), zonlama yapmak 
için kullanılan yapı elemanlarını 
anlatarak başlayan Numan Şahin, 
daha sonra dumanın zehirli etki-
leri, duman damperleri ve duman 
kontrol sistemleri, dünyada yangın 
ve duman standartları, EN Avrupa 
İnşaat Ürünleri Yönetmeliği, NFPA 
dokümanları ve binaların yangından 
korunması hakkında yönetmelikle 
ilgili geniş bilgiler paylaştı. Soru-

Yangın ve Duman Damperlerinde EN ve UL Farkları ve Uygulama Detayları 
Anlatıldı

cevap bölümünün ardından seminer 
İzmir Temsilciliğinin oturum başkanı 

ve konuşmacıya teşekkür belgesi 
takdimiyle son buldu.  

 TTMD Ankara Temsilciliği’nin 
düzenlediği Mekanik Tesisat Birim 
Fiyatları semineri 18 Ocak 2020 
tarihinde Latanya Ankara Hotel’de 
yapıldı. Gürkan Arı’nın oturum baş-
kanlığını yürüttüğü seminere Önder 
Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. 
Sunumuna birim fiyat tarifi yaparak 
başlayan Yılmaz, birim fiyatların 
yasal dayanağının Resmi Gazete 

Mekanik Tesisat Birim Fiyatları Semineri Yapıldı

olduğunu ve birim fiyatların kamu 
ihale kanunundaki yerini belirtti. 
Mekanik tesisat birim fiyatlandırma-
sına, sıhhi tesisat, ısıtma sistemleri 
tesisatları, müşterek tesisat, hava-
landırma ve klima tesisatı, otomatik 
kontrol, mutfak ve çamaşırhane, 
hastane, yangından korunma dona-
nım tesisatının dahil olduğunu belir-
ten konuşmacı, bu başlıklar altında 

yapılan işlere ait fiyatlandırmalar 
hakkında bilgiler verdi. Seminer 
sonunda TTMD Ankara Temsilcisi 
Eren Gürdal, oturum başkanı ve 
konuşmacıya teşekkür belgesi 
takdim etti. 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Makine Tesisatı Genel Tasarım 
Teknik Şartnamesinin sekiz bölümü 
İklimlendirme Meclisi, Makina 
Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin ortak 
çalışmaları ile, konusunda uzman 
200’den fazla mühendise ek olarak 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat 
Şube Müdürlüğü mühendislerinin 
katkıları yanında, Sektörel Dernek-
lerimizin de destekleriyle yaklaşık 
2 yıldan fazla bir zamanda hazır-
lanmış; Bakanlığımızda Müsteşarlık 

Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi Yayımlandı
ve Fen Kurulu Başkanlığı düzeyinde 
yapılan toplantılarda, Sektörel 
Dernekler, Firmalar, Kamu Kuru-
luşları ve ilgili Bakanlıklardan gelen 
görüşlerle revize edilerek son şek-
lini almış olup, 19 Ocak 2020 tarih 
ve 31013 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Şartnamenin kalan bölümleri ile 
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
Söz konusu Makine Tesisat Genel 
Tasarım Teknik Şartnamesi özel 
tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına 
ait mevcut ve yeni yapılacak tüm 
yapılarda mekanik tesisat sistemle-

rinin tasarımından başlayarak, kul-
lanılacak tüm cihaz ve ekipmanların 
teknik özelliklerini, uygulama esas-
larını ve işletmeye alma sürecini 
kapsayan temel bir doküman olarak 
düzenlenmiştir.
Çalışmalarda emeği geçen değerli 
üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
Şartname Tebliği için: https://
www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2020/01/20200119-5.htm
Şartnameye ulaşmak için: https://
www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2020/01/20200119-5-1.pdf

  Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği Bursa Temsilciliğinin, TÜYAK ve 
MMO Bursa Şube SMM komisyonu 
ile ortaklaşa düzenlediği 2019/20 
eğitim seminerlerinden 7.’si 09 Ocak 
2020 tarihinde BAOB Bursa Aka-
demik Odalar Birliği Ortak Toplantı 
Salonunda yapıldı.  Oturum başkan-
lığını Fikri Düşünceli’nin yürüttüğü 
seminere Duhan Portakal ve Dr. Gök-
han Balık konuşmacı olarak katıldı.  

Seminerin ilk bölümünde sunum 
yapan Duhan Portakal, TTMD’nin 
son yayını Duman Kontrol Kılavuzu 
kitabı hakkında bilgi verdikten sonra 
koridor duman kontrolü/tahliyesi, 
atrium duman kontrolü, otopark 
duman tahliyesi, büyük depolarda 
duman tahliyesi, patlama riskine 
karşı havalandırma, temiz gazlı sön-
dürme sistemi ile korunan odalarda 
duman tahliyesi, basınçlandırma 

sistemlerinin tasarım esasları konu 
başlıklarında bilgiler aktardı.
İkinci bölümde konuşan Dr. Gökhan 
Balık sunumunda, yangın senaryosu-
nun başlatılması, algılama dedektör-
leri, manuel yangın ihbar butonları, 
söndürme sistemi izlemeleri, yangın 
algılama sisteminin bina sistemle-
riyle entegrasyonu, duman kontrol 
sistemlerinin otomasyonu hakkında 
detaylı bilgi verdi. 

Binalarda Duman Kontrol Sistemleri ve Yangından Korunum Sistemlerinin 
Otomasyonu
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 Bu yıl sekizincisi düzenlenen 
İnşaat ve Konut Konferans’ı 14 
Ocak 2020 tarihinde Ataşehir She-
raton Hotel’de gerçekleştirildi. Türk 
inşaat ve gayrimenkul sektöründen 
katılımcıların buluştuğu konferans 
kapsamında İnşaat Sektörünün 
Piyasa Dostu Yapısal Reformları 
konulu bir de panel yapıldı. Panele 
katılan Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar, Geleceğin 
Değerlerinde Bütünleşik Tasarımın 
Rolü başlıklı bir sunum yaptı.  
Bayraktar konuşmasında: “Dünya 
nüfusundaki artışa yetişemeyen 
eksik ve yanlış tasarlanmış şehir alt-
yapıları; iklim değişikliğinin sonucu 
olarak geliştiğine inanılan doğal 
afetlerin artması ve doğal hidrokar-
bon kaynakların giderek tükenmesi, 
özellikle yapılı çevre ve mekanik 
tesisatla ilgilenen profesyonellerin 
her zamankinden daha akılcı, esnek 

İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı

ve verimli çözümler üretmesini 
talep etmektedir.  
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu 
Şehirleşme Raporunda dünya nüfu-
sunun; 2050’de 9,7 milyarı aşması 
beklenirken, şehirlerin nüfusun 
%66’sını barındıracağı öngörülmek-
tedir. Bu çerçevede sürdürülebilir 
gelişmenin şehirlerde başarımını 
sağlayacak ve geleceğin enerji 
etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir 
enerji ile bütünleşik, çevre dostu 
alanlarını tasarlamak da önem 
kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve 
enerji bağımsızlığını kavramış olan 
pek çok ülke yenilenebilir enerji 
kaynaklarına duyulan ihtiyacın 
farkına varmış ve artan enerji tale-
bine, daha yüksek enerji korunumu, 
verimli teknolojiler ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı ile 
cevap vermeye çalışmaktadır. 
Binalarda enerji korunumunu 
artırmak ile birlikte yenilenebilir 

enerji kullanımı da yaygınlaşmakta, 
“Yerinde Üretim Tüketim” ve depo-
lama ile sürdürülebilir gelecek için 
zengin fırsatlar sunulabilmektedir. 
İklim değişikliği ile mücadelede 
düşük karbon salımı ve buna 
yönelik teknolojiler geliştirmede 
planlı seferberlik, ekonomilerin 
çok yönlü rekabetçiliğini daha da 
kuvvetlendirmektedir. İklim Deği-
şikliği ile mücadele ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine erişim için 
eşgüdümlü çalışma toplumun tüm 
kesimlerine önemli değer katacak 

yenilikleri doğrudan ya da 
dolaylı beraberinde getir-
mektedir. Bulunduğumuz 
bölge ve yenilenebilir enerji 
potansiyelimiz, halihazırda 
gelişmiş üretim yetkinlikle-
rimiz ve mimarlık mühen-
dislik bilgimiz, sektörümüze 
düşük karbonlu büyümenin 
önderliğini yapma ve rol 
model olma fırsatını sun-
maktadır” dedi. 
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 TTMD İstanbul Temsilciliği’nin düzen-
lediği İklimlendirme Sistemlerinde 
Yaşam Boyu Enerji Verimliliği konulu 
eğitim semineri 7 Mart Cumartesi günü 
Tekfen Tower Binasında yapıldı. Oturum 
başkanlığını Hırant Kalataş’ın yürüttüğü 
seminere Bekir Cansevdi konuşmacı ola-
rak katıldı.  Sunumuna İklimlendirme ve 
soğutmanın tanımını yaparak başlayan 
Cansevdi, bunlar sayesinde hayatımıza 
giren “ısıl konfor, iç hava kalitesi, enerji 
verimlilik oranı, performans katsayısı, 
sezonluk enerji verimlilik oranı, ısı geri 
kazanımı, doğal soğutma, evoporatif 
soğutma ve ısı pompası” gibi kavramları 
açıkladıktan sonra; iklimlendirme sis-
temlerinde bütünleşik süreç verimliliği-
nin önemine dikkat çekti. Tasarım, ope-
ratör ve uygulama hatalarının işletme 
ve yatırım maliyetlerine olan etkilerini 
değerlendiren konuşmacı, farklı sistem 
seçimlerinin avantaj ve dezavantajlarını 
kıyasladı. Sunumunun ikinci bölümünde 
soğutma sistemlerinde yüksek enerji 
verimliliği sağlayan yöntemlere değinen 

Cansevdi, son olarak işletmeye alma, 
işletme ve bakın esnasında verimlilik 
hakkında bilgiler aktardı. 
Seminer, soru cevap bölümünün 

ardından TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar’ın konuşmacı 
ve oturum başkanına teşekkürüyle son 
buldu. 

İklimlendirme Sistemlerinde Yaşam Boyu Enerji Verimliliği Anlatıldı
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 TTMD Ankara Temsilciliği’nin 
düzenlediği Jeotermal Uygulamalar 
ve Gelecekteki Önemi konulu eğitim 
semineri 29 Şubat 2020 tarihinde 
Latanya Hotel’de gerçekleştirildi. 
Ömer Faruk Eroğlu’nun oturum 
başkanı olarak yer aldığı seminerin 
sunumunu Ali Hıdır Ertem yaptı.
Ertem sunumuna: “Jeotermal yeni, 
yenilenebilir, çevre dostu ve özvar-
lığımızdır. 
Jeotermal akışkanlar yeryüzüne 

sıcak su, kaynar su, buhar veya 
gazlarla birlikte çıkar veya çıkarılır. 
İnsanlık en önce temizlenme ve 
ısınma olarak jeotermali kullanmış, 
1900'lü yılların başında pistonlu 
buhar makinası aracılığıyla elektrik 
üretmeye başlamıştır. Kimyasallar 
ve gazların meydana getirebileceği 
kabuklaşma ve korozyona karşı 
önlemler için özel inhibitörler, 
teknoloji geliştirilmiştir. Jeotermal 
kaynakların aranması, bulunması 

değerlendirilmesi neticesinde dün-
yada şu anda 15.500 MWe elektrik 
ve 70.000 MWt ısı enerjisi, kaplıca 
gibi elektrik dışı kullanımlar bulun-
maktadır” diye başladı. 
Jeotermal enerjinin avantaj ve fay-
dalarına değinen Ertem, Türkiye’de 
Jeotermal elektrik üretiminin yıllara 
göre kurulu güç kapasiteleri gös-
terdikten sonra; mevcut jeotermal 
kullanımı ve muhtemel teorik ısı 
potansiyeli hakkında bilgi aktardı. 

Jeotermal Uygulamalar ve Gelecekteki Önemi Anlatıldı

 TTMD Antalya Temsilciliği’nin 
düzenlediği Endüstriyel Mutfak 
Havalandırması ve Egzoz Debisi 
Hesabı Eğitimi konulu seminer 20 
Şubat 2020 tarihinde MMO Antalya 
Şubesi’nde gerçekleştirildi.  Oturum 
başkanlığını TTMD Antalya İl Tem-
silcisi İsmail Cem Çetin’in yürüt-

tüğü seminere Süleyman Kavas 
konuşmacı olarak katıldı. Sunumuna 
mutfak havalandırması tanımıyla 
başlayan Kavas; davlumbazlarda 
verim ve çift cidarlı davlumbazlar, 
yağ tutucu filtreler, davlumbaz 
boyutlandırılması, hava filtrasyon 
çözümleri ve dünyada geçerli 
mutfak havalandırması standartları 
hakkında bilgiler aktardıktan sonra 
VDI 2052 standardının önerdiği 
davlumbaz egzoz debisi hesabını 
sayısal örneklerle paylaştı. Yoğun 

Endüstriyel Mutfak Havalandırması ve Egzoz Debisi Hesabı Eğitimi Anlatıldı

bir katılımın sağlandığı seminer, 
soru cevap bölümünün ardından 
tamamlandı. 
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 TTMD Denizli İl Temsilciliği’nin 
düzenlediği Su Soğutmalı VRF 
Sistem Yaklaşımları semineri 29 
Ocak 2020 tarihinde MMO Denizli 
Şubesi’de yapıldı. Yalım Atalay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı seminerin 
oturum başkanlığını Metin Özkal 
yürüttü. Yalım Atalay sunumunun 
ilk bölümünde; iklimlendirme, ısının 
iletimi, taşıyıcı tipleri, sistem seçimi, 
mekanik ısıtma-soğutma, hava ve 
soğutmalı VRF sistemler ve temel 
sistem şeması konu başlıklarında 
bilgi aktardı. Atalay ikinci bölümde, 
ısı transferi imkanları, yer altı suları, 
su soğutma kulelerine değindikten 
sonra sunumunu, sistem seçim 
kriterlerini kıyaslayarak bitirdi. 

Su Soğutmalı VRF Sistem Yaklaşımları Anlatıldı

 TTMD Bursa Temsilciliği’nin 
düzenlediği Havuz Nem Alma İklim-
lendirmesi konulu eğitim semineri 
29 Şubat Cumartesi günü Bursa 
Akademik Odalar Birliği’nde yapıldı. 
Suat Gülçimen’in oturum başkanlığını 
yürüttüğü seminere Bekir Cansevdi 
konuşmacı olarak katıldı. 
Sunumuna kapalı havuzların tarihçesi 
ve havuz iklimlendirmesini anlatarak 
başlayan Cansevdi, daha sonra 
kapalı havuz çeşitleri, havuz konfor 
ve havuzda termal konfor hakkında 
bilgiler aktardı. Havuzda buharlaşan 
su miktarı hesaplamasını VDI ve 
ASHRAE açısından anlatan konuş-
macı, havuzda iç hava kalitesi, nem 
yükü ve havuzda yapının ve eşyanın 
korunması konu başlıklarında görüş-
lerini paylaştı. 

Havuz Nem Alma İklimlendirmesi Semineri Yapıldı
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 TTMD Kocaeli Temsilciliği’nin 
düzenlediği Koruyucu ve Kestirimci 
Bakımda Yağ Analizlerinin Önemi 
konulu eğitim semineri 20 Şubat 
2020 tarihinde MMO Kocaeli Şubesi 
Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Belkız Engin ve Umut 
Arslan’ın konuşmacı olarak katıldığı 
seminerin oturum başkanlığını TTMD 
Kocaeli İl Temsilcisi Tülin Tosunoğlu 
Türe yürüttü. 

 TTMD İstanbul Temsilciliği tara-
fından düzenlenen İklimlendirmede 
Dijitalleşmenin Verimliliğe Etkisi 
konulu eğitim semineri 8 Şubat 
Cumartesi günü Tekfen Tower Bina-
sında yapıldı. Oturum başkanlığını 
Süleyman Akım’ın yürüttüğü semi-
nere Utku Özdemirel, Erdem Can 
Pamuklu ve Oğuz Yaz konuşmacı 
olarak katıldı.
Seminerin ilk sunumunu yapan Özde-
mirel, dijitalleşen bina otomasyon 
sistemlerinin enerji verimliliğine kon-
for açısından etkilerini; akıllı cihazlar 
ve nesnelerin interneti, uygulama 
programlama arayüzleri, PMS ve 
BMS, optimum çalışma/durdurma, 
gölgeleme-aydınlatma-BMS, gece 
süpürmesi ve talep kontrollü hava-
landırma başlıkları üzerinden anlattı.

Sunumun ikinci bölümünde Erdem 
Can Pamuklu ise kestirimci bakım 
başlığında izlenen ekipmanlardan 

veri alınarak bozulma gerçekleş-
meden bakımın doğru ve yeterli 
bir biçimde yapılmasının fayda ve 
fırsatlarına değindi.
Son konuşmacı Oğuz Yaz, data 
analitiği başlığı altında büyük veri 
yönetimi, verilerin sınıflandırılması ve 
yazılımları anlatarak proje örnekleri 
sundu.  Seminer, TTMD İstanbul 
Temsilcisi Gülmetan Savaş’ın, 
oturum başkanı ve konuşmacılara 
teşekkürü ile son buldu.

Koruyucu ve Kestirimci Bakımda Yağ Analizlerinin Önemi Anlatıldı

İklimlendirmede Dijitalleşmenin Verimliliğe Etkisi
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 TTMD Samsun Temsilciliği’nin 
düzenlediği Pompa Uygulamaları 
- Isıtma Sistemi konulu eğitim semi-
neri 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 

 TTMD İstanbul Temsilciliği’nin 
düzenlediği Yeni ve Eski Binalarda 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uygula-
maları konulu söyleşi 9 Ocak 2020 
tarihinde İstanbul Kozyatağı Ofiste 
yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak 
katılan Arzu Gürkan; binalarda 
enerji verimliliği ile ilgili yasal mevu-
zat, binalarda enerji performans 
yönetmeliği, enerji kimlik belgesi, 
bina enerji performansı hesaplama 
yöntemi, BEP-TR yazılımı konu baş-
lıklarında bir sunum gerçekleştirdi. 

TTMD İstanbul Temsilciliği tarafın-
dan düzenlenen İklimlendirmede 
Dijitalleşmenin Verimliliğe Etkisi 
konulu eğitim semineri 8 Şubat 
Cumartesi günü Tekfen Tower 
Binasında yapıldı. Oturum başkan-
lığını Süleyman Akım’ın yürüttüğü 
seminere Utku Özdemirel, Erdem 
Can Pamuklu ve Oğuz Yaz konuş-
macı olarak katıldı.
Seminerin ilk sunumunu yapan 
Özdemirel, dijitalleşen bina otomas-
yon sistemlerinin enerji verimliliğine 
konfor açısından etkilerini; akıllı 
cihazlar ve nesnelerin interneti, 
uygulama programlama arayüzleri, 

Pompa Uygulamaları - Isıtma Sistemi Semineri Yapıldı

Yeni ve Eski Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uygulamaları Söyleşisi 
Yapıldı

MMO Samsun Şubesi Konferans 
Salonunda yapıldı. Bora Demir’in 
oturum başkanlığını yürüttüğü 
seminere Cüneyt Deniz Küheylan 

PMS ve BMS, optimum çalışma/dur-
durma, gölgeleme-aydınlatma-BMS, 
gece süpürmesi ve talep kontrollü 
havalandırma başlıkları üzerinden 
anlattı. 
Sunumun ikinci bölümünde Erdem 
Can Pamuklu ise kestirimci bakım 
başlığında izlenen ekipmanlardan 
veri alınarak bozulma gerçekleş-
meden bakımın doğru ve yeterli 
bir biçimde yapılmasının fayda ve 
fırsatlarına değindi. 
Son konuşmacı Oğuz Yaz, data 
analitiği başlığı altında büyük veri 

konuşmacı olarak katıldı ve bir 
sunum gerçekleştirdi.

yönetimi, verilerin sınıflandırılması 
ve yazılımları anlatarak proje örnek-
leri sundu.  Seminer, TTMD İstanbul 
Temsilcisi Gülmetan Savaş’ın, 
oturum başkanı ve konuşmacılara 
teşekkürü ile son buldu. 



TTMD DERGİSİ      OCAK - MART 202028

HABERLER  

 İklimlendirme sektörünün önemli 
konularının görüşüldüğü 5. Ankara 
İç Tesisat Buluşması, 22 Şubat 
2020 tarihinde Meyra Palace 
Otel’de gerçekleştirildi. Doğalgaz 
sektörüne yönelik analizlerin 
değerlendirildiği ve kamuoyu ile 
paylaşıldığı buluşma kapsamında 
gerçekleştirilen “Doğal Gaz İç Tesi-
sat Piyasasında Teknolojik Geliş-
meler” konulu panele katılan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Meriç Sapçı, Yapıda Güncel Meka-
nik Tesisat Yaklaşımları başlıklı bir 
sunum yaptı. 
Dünyamızda tüketilen enerjinin 
%39’nun binalar tarafından tüke-
tildiğine dikkat çekerek sunumuna 
başlayan Sapçı, binaların toplam 
tüketilen suyun %12’sini, yayılan 
CO2 miktarının %39’unu, atık 
malzemelerin %65’ini ve elekt-
riğin %71’ini tükettiğini belirtti. 
Dünyada sürdürülebilir tasarım 
bilincinin yeni yaklaşım olduğunu 
söyleyen Meriç Sapçı, dünya 
nüfusu, enerji ve su talebinin art-
tığını ancak enerji kaynaklarımızın 
azaldığını ifade etti. 
Sapçı sunumuna şöyle devam etti: 
“Sürdürülebilir tasarım çevre, insan 
ve ekonomi odaklı tasarımdır. Sınırlı 
enerji ve su kaynaklarımızı harcar-
ken sadece kendimizi değil bizden 
sonra gelecek olan nesillerin de 
bu kaynaklar üzerinde hak sahibi 
olduklarını düşünerek hareket 

5. Ankara İç Tesisat Buluşması Yapıldı

etmemiz gereklidir. Sürdürülebilir 
tasarımda 7 tane hedefimiz var-
dır, bunlar: çevreye saygı, enerji 
verimliliği, daha iyi konfor şartları, 
daha az su tüketimi, daha çok geri 
dönüşüm malzemesi kullanımı, 
daha az atık üretme ve ömür boyu 
düşük tüketim değeri.”
Tüm proje paydaşlarının birlikte 
çalıştığı bütünsel bina tasarımları 
sayesinden sürdürülebilir tasarım 
elde edilebileceğini söyleyen Sapçı, 
daha sonra BIM – yapı bilgi modeli 
ve mekanik tesisatta enerji tasar-
rufu stratejileri hakkında bilgiler 
aktardı. 



“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için 
Esnek HVAC Çözümleri”

XIV. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Sempozyumu, 
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 Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları 
Derneği (BACADER) Yönetim Kurulu-
nun 10. Olağan Genel Kurulu 29 Şubat 
2020 tarihinde Kartal Titanic Otel’de 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına 
M. İrfan Durak, Başkan Yardımcılığına 
Ömer Lütfi Yılmaz ve Katip Üyeliğe 
Muammer Akgün’ün seçildiği Genel 
Kurulda Yönetim Kurulu faaliyet 
raporları ve Denetim Kurulu raporla-
rının okunması ve ibrasının ardından 
diğer maddeler görüşüldü. Ardından 
yapılan seçim sonrasında yeni 
yönetim kurulu oluştu. Genel Kurul 
toplantısının ardından Murat Coşkun 
yaptığı açıklama ile genel kurula 
iştirak eden tüm üyelere teşekkür 
ederek bu dönemde katılan üyeler 
sayesinde oluşan yeni yönetim kurulu 
ile derneği daha ileriye taşımak için 
yapılacak faaliyetlere tüm üyelerin 
desteklerini beklediklerini ifade etti.  

BACADER 10. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri şu isimlerden oluştu:

1. Murat Coşkun - Yönetim Kurulu 
Başkanı

2. M. İrfan Durak - Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı
3. Mustafa Yallagöz - Muhasip Üye
4. Mustafa Ziylan - Üye
5. M. Ergün Akın - Üye

BACADER 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

 İklimlendirme sektörü çalışanlarına 
yönelik sektörün ihtiyaçları doğrul-
tusunda eğitim başlıkları belirleyen 
Isıtma Soğutma Klima Araştırma 
ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Alternatif 
Soğutucu Akışkanlar eğitimini ger-
çekleştirdi. 
29 Kasım Cuma günü vakıf mer-
kezinde yapılan eğitimde, Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu üyesi 
Tolga Aydınlı tarafından R1234ze 
başlığı anlatıldı, uygulama alanından 
örnekler verildi. Sonrasında Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu üyesi Dr. 
Kadir İsa ve SOSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Kıvanç Aslantaş tarafından R32 
anlatıldı. İnteraktif bir şekilde ilerle-
yen sunumda; uygulama örnekleri 
ve mevzuattaki son değişikliklere de 
değinildi. 
Sektörün farklı firmalarından gelen 
katılımcılar programdan memnun 
kaldıklarını ifade etti.  Katılım belge-
lerinin verilmesinin ardından eğitim 
sona erdi.

ISKAV 2019-2020 Eğitim Takvimine Alternatif Soğutucu Akışkanlar 
Eğitimiyle Başladı
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 Endüstriyel havalandırma, iklim-
lendirme ve soğutma sektörünün 
ülkemizde ilk kurulan derneği olan 
ESSİAD 6 Şubat 2020 tarihinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Özel Günler Salonu’nda düzenlediği 
kokteyl ile 30. Kuruluş Yıl Dönümü’nü 
kutladı.

ESSİAD üyeleri, sektör derneklerinin 
temsilcileri ve sektör paydaşlarının 
katılımları ile gerçekleştirilen kok-
teylin açılış konuşması 2019-2021 
Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray Korun tarafından yapıldı. Bu 
sene 30’uncu yılını geride bırakan 
ESSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray Korun, ESSİAD’ın seçkin üye 
portföyü, paydaşlarıyla olan güçlü 
ilişkileri, saygın imajı ve kurumsal 
hafızası ile sektörün önde gelen der-
neklerinden olmaya devam edeceğini 
söyledi.

Güçlü yapısıyla Endüstriyel Havalan-
dırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) 
sektöründeki firmaları bünyesinde 
barındıran Ege Soğutma Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)’ın, 
17 Ocak 1990 yılında kurucu üyeleri-
nin güç birliği ile yola çıktığını belirten 
Korun “30 yıllık zaman diliminde, 
kazanımlarımız ile birlikte almamız 
gereken doğru kararlar ve sonrasında 
yapılması gereken doğru çalışmalar 
ile birlikte birçok tecrübe yaşadık ve 
böylesi anlarda çareyi kurum kültü-
rümüzün içerisinde, Yüksek İstişare 
Kurulumuz başta olmak üzere geçmiş 
dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve sektör büyüklerimizde bulduk. 
Bu ortak akıl ve birliktelik sayesinde 
geldiğimiz nokta bize başarılarla dolu 

bir geçmişe sahip olmanın gururunu 
yaşatmaktadır.” dedi.

Bölgesel bir dernek olarak başlayan 
çalışmaların, gerçekleştirilen proje-
lerle birlikte, kısa süre içinde ulusal 
ve uluslararası boyuta ulaştığını belir-
ten Korun, “Değerli bilgi ve donanımı 
ile her zaman yolumuzu aydınlatan 
Onursal Başkanımız Erol Ertaş hoca-
mızın bu dernekte çok büyük emeği 
var. Bu vesile ile kendisini de bir kez 
daha saygı ve rahmetle anıyorum.” 
dedi.

Dernek kurucusu olan üyelerin adına 
kurucu üye Mustafa Kemal Yapan, 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanları adına ESSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Metin Akdaş, 
TMMOB Makina Mühendisleri İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel 
Yaşartekin, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği İklimlendirme Meclisi’ni 
temsilen İklimlendirme Meclisi Başkan 
Yardımcısı Metin Duruk, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sek-
tör derneklerimizi temsilen ISKAV 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, 
ESSİAD’a son giriş yapan üyeler adına 
Egetek Makina Çözüm Mühendisi 
Burak Satoğlu, ESSİAD Onursal Baş-
kanı Merhum Dr. Erol Ertaş’ın oğlu, 
Güneş Ertaş, ESSİAD’ın 1998-2000 
Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Halit 

ESSİAD’ın 30. Kuruluş Yıl Dönümü Üyeleri ve Sektör Paydaşları ile Birlikte 
Kutlandı

Şahin, 2011-2013 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever 
söz alarak dernek ile ilgili duygu ve  
düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

ESSİAD Kurucu Üyeleri Haluk Dön-
mez, Mustafa Kemal Yapan, Arif 
ACAR, Abdullah Külahçıoğlu ve 
Hakkı Oral Yücel ile birlikte İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Fab-
rikası Şube Müdürü Zeki Kapı’nın da 
katılım sağladığı kokteyle konuşmalar 
sonrasında ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray Korun’un daveti üze-
rine ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hakan Semerci 
kısa bir konuşma yaparak dernekteki 
çalışmaları ile ilgili anektodlarını pay-
laştı. Kokteyle katılan Kurucu üyele-
rin, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin, 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlarının, sektör derneklerimizin 
temsilcilerinin ve paydaşların katılım-
ları ile 30. Yıl pastası kesildi. Yoğun 
katılım ile gerçekleştirilen kokteyl 
keyifle sona erdi.

ESSİAD’ın Yürüttüğü Başlıca Projeler

1. Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) 
Kümesinin İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi

Endüstriyel Havalandırma, İklimlen-
dirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin 



ASHRAE Veri Merkezi Standardının Revize Edilmiş Versiyonunu Yayımladı

 Veri Merkezleri için Enerji Stan-
dardı”, kritik öneme sahip veri merkez-
lerinin tasarımı ve işletimi için mini-
mum enerji verimliliği gerekliliklerini 
belirliyor. Veri Merkezleri için Enerji 
Standardı olan ANSI ASHRAE Stan-
dardı 90.4-2019, veri merkezlerinin 
diğer binalara kıyasla benzersiz yük 
gereksinimleri dikkate alarak gözden 
geçirildi ve veri merkezlerinin tasa-
rımı ve işletimi için minimum enerji 
verimliliği gereksinimlerini revize etti. 
Standart 90.4, şartlandırılmış taban 

alanı 20 W/ft2’den 
ve BT ekipmanı 10 
kW’dan fazla olan 
yeni veri merkezleri 
veya ilave mekanik 
donanım gerekti-
ren, ihtiyaca göre 
ilave/değiştirilecek 
mekanik ve elektrik 
sistemleri barındıra-
cak veri merkezleri 
için özel gereklilik-
leri içerir. Standart 
90.4 komitesinin 
başkanı Richard 

Zbin, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: 
“Standart 90.4, veri merkezlerinin 
gereksinimlerin potansiyel etkisine 
dikkat etmeyi gerektiren, kritik öneme 
sahip tesisler olduğu yönündeki kıla-
vuzun temel ilkeleri doğrultusunda 
geliştirilmiştir. Güncellenmiş standart, 
operatörlerin ve tasarımcıların veri 
merkezlerinde enerji verimliliği sağla-
mak için en son ve en etkili ekipman 
ve teknikleri kullanmalarını sağlarken, 
aynı zamanda güvenilirlik sorunlarını 
da önleyecektir.”

Güncellemeler:

Yeniden numaralandırılan bölümler 
ve gözden geçirilmiş ifadeler, Standart 
90.1 bölümüyle daha yakındır.
Mekanik verimlilik gereksinimleri 
tamamen yıllık enerji hesaplamala-
rına dayanmaktadır ve detaylı bir güç 
hesaplama seçeneği içermemektedir. 
Dahil edilen tablo değerleri aynı 
zamanda en son “ASHRAE İklim Böl-
geleri” değerlerine paraleldir.
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) teknolo-
jisinde önemli iyileştirmeler yapıldı. 
Mekanik ve elektrik altyapı elemanları 
tanımlanmıştır. Güncellenmiş UPS 
segment tabloları mevcut donanımı 
yansıtır ve ortalama çıktı verileri dahil 
edilmiştir. Standart 90.4, 2013’ten bu 
yana Standart 90.1’e tamamlayıcı bir 
kod amaçlı olarak sürekli bir gelişti-
rilme durumundadır. Standart, bina 
zarfı, su ısıtma, aydınlatma ve diğer 
ekipmanlar için Standart 90.1’e uyul-
masını gerektiğini göstermektedir.
90.4 Standardını satın almak için 
www.ashrae.org/bookstore adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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İhracat Kapasitesinin Artırılması 
Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş-
tirilmesinin Desteklenmesi Tebliği 
(UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. 
ESSİAD iş birliği kuruluşu olarak ilk 
önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını 
belirlemek amacı ile saha analizi 
gerçekleştirmiştir. Saha analizinin 
sonuçlarına bağlı olarak düzenlen-
mekte olan eğitimler, danışmanlıklar, 
yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön 
heyet organizasyonları ile küme üye-
lerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin 
artırılması hedeflenmektedir. 

EHİS LAB Akredite Test ve Analiz 
Merkezi 

ESSİAD tarafından çalışmaları 
sürdürülen EHİS LAB Projesi kap-

samında kurulacak olan test ve 
analiz merkezinde cihaz kapasite, 
performans, elektriksel güvenlik ve 
akustik testlerinin yanı sıra yerinde 
test ve ölçüm hizmetleri, danışmanlık 
ve eğitim hizmetleri de verilecektir. 
Tüm iklimlendirme sektörü paydaşları 
tarafından desteklenen EHİS LAB 
iklimlendirme sektöründe kapasite, 
performans, gürültü ve elektriksel 
güvenlik testlerini tek çatı altında 
gerçekleştiren Türkiye’deki ve dün-
yadaki sayılı akredite laboratuvarlar-
dan birisi olacaktır.

2. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi 
(ESEM)

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi 
(ESEM) ile sektörde farkındalık yarat-
mak üzere teknik ve kişisel eğitimler 

ile seminerler düzenlenmektedir.

3. ESSİAD Okuldan İşe Projesi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mes-
leki eğitim almış öğrencilerin sektör 
hakkında bilinçlendirilmesi hedeflen-
mektedir. Küme üyeleri tarafından 
öğrencilere sektör hakkında bilgiler 
aktarılmakta, kariyer hedefleri tanım-
lanmakta ve ilgili kalifiye personel 
tarafından özgeçmiş hazırlama 
bilgileri verilmektedir. 
Ayrıca ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı 
tarafından yürütülen Geleceğe 
Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği 
projesinde, Associazione Tecnici Del 
Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Der-
neği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile 
birlikte proje ortakları arasında yer 
almıştır. 
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 Avrupa HVACR endüstrisi, AB 
ülkelerinin 2050’ye dek karbonsuzlaş-
ması arzusunda. Avrupa Komisyonu, 
Avrupa’yı 2050’ye kadar ilk iklim-nötr 
kıtası haline getirmeye yönelik iddialı 
bir politika önlemleri paketi olan 
Avrupa Yeşil Anlaşması’nı 11 Aralık 
2019'da sundu. Yeşil teknolojilere 
yapılan cesur yatırımlarla inovasyonu 
artıran ve iklim dostu endüstrilere 
destek sağlayan politika paketi, 
Avrupa HVACR sektöründeki işletme-
ler için yeni büyüme perspektifleri ve 
sürdürülebilir ürünlerde endüstrinin 
küresel lider olma konumunu des-
tekleme potansiyeli sunuyor. Avrupa 
Yeşil Anlaşması’nın dayanaklarından 
biri, enerji tedarikini, yenilenebilir 
enerjilere kaydırmayı ve enerji 
verimliliğine öncelik vermeyi içeren, 
temiz enerjilere olan bağlılıktır. Bu 
amaçla, Von der Leyen, Enerji Verim-
liliği Direktifi ve Yenilenebilir Enerji 
Direktifi'nin gözden geçirilmesini, 
yeni ve iddialı bir Ecodesign çalışma 
planı ve döngüsel ekonomi eylem 
planının hazırlanmasını zorunlu 
tuttu. Böylelikle Ecodesign ve Enerji 
Etiketleme düzenleyici çerçevesi, 
daha fazla ilgi görecek ve döngüsel 
ekonomi ile yaşam döngüsünü 

değerlendirme özelliklerini bütün-
leştirecek. AB’deki enerji tüketiminin 
yüzde 40’ı binaların payıdır ve bu da 
yapı sektörünü Komisyon’un yeni 
dekarbonizasyon stratejilerinin en 
önemli hedeflerinden biri yapıyor. En 
son 2018’de gözden geçirilen EPBD, 
yine Yapı Ürünleri Yönetmeliği’nde 
olduğu gibi Von Der Leyen’in sorum-
luluğunda tekrar incelemeye tabi 
tutulacak. Avrupa Yeşil Anlaşması, 
AB’nin bina stoğunun 2050’ye kadar 
karbonsuzlaşması yolunda ilerle-
mesini sağlamak için, bina yenileme 
oranlarını iki veya üç katına çıkarmayı 
ve binaların dijitalleştirilmesi hızını 
artırmayı hedefliyor. Yeni Komisyon 
ayrıca, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
kurallarına uygun olarak hava kalitesi 
standartlarını yükseltmeyi taahhüt 
etti. Temiz hava, sağlık için temel 
öneme sahip olmakla beraber, ne 
yazık ki iç ortamlarda olması gereken 
değerin altında kalmaya devam edi-
yor. Eurovent, insanların zamanlarının 
çoğunu harcadıkları temiz havanın iç 
mekanlardaki önemini vurgulamaya 
devam edecek ve sadece temiz ortam 
havasını değil, İç Hava Kalitesini de 
uygun şekilde değerleyen AB politika-
larını zorlayacaktır. Eurovent Başkanı 

Naci Şahin, “Eurovent, Avrupa Yeşil 
Anlaşmasının girişimlerini şiddetle 
desteklemektedir. Bina mühendisliği 
sektörünü daha sürdürülebilir hale 
getirme, piyasadaki en iyi teknoloji-
lerin ve en verimli ürünlerin alımını 
teşvik etme ve Ar-Ge faaliyetlerinde 
daha fazla yenilik ve yatırımı teşvik 
etme sözü veriyor. Bugün, enerji 
açısından en verimli ısıtma, soğutma 
ve havalandırma ekipmanları AB’de 
pazarlanmaktadır. Avrupa Yeşil Anlaş-
ması, Avrupa HVACR endüstrisinin 
yarının insan eliyle yapılandırılan çev-
rede oynayacağı rolün güçlenmesini 
sağlama sözü veriyor” dedi. Eurovent, 
Yeşil Anlaşması’nın gelişmesine des-
tek vermek, ortak iklim-nötr hedefle-
rine ulaşmak ve eş-liderlik edebilmek 
için Avrupa Komisyonu ile birlikte 
çalışmayı dört gözle bekliyor.

Eurovent, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı Bütünüyle Onayladı

 17 Mart 2020 tarihli REHVA 
dokümanı, “Koronavirüs hastalığı 
(COVID-19) virüsünün (SARS-CoV-2) 
işyerlerinde yayılmasını önlemek 
için bina hizmetleri nasıl çalıştırılır 
ve kullanılır?” sorusuna karşı, HVAC 
veya sıhhi tesisat sistemleri ile ilgili 
faktörlere bağlı olarak COVID-19'un 
yayılmasını önlemek için koronavirüs 
hastalığı (COVID-19) salgını olan alan-
larda bina hizmetlerinin işletilmesi 
ve kullanımı hakkındaki tavsiyeleri 
özetlemektedir. REHVA, güncellemeler 
gerektiği şekilde takip edilerek, yeni 
bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.
Aşağıdaki öneriler, WHO (Dünya Sağ-
lık Örgütü)’nun “İşyerlerini COVID-19 
için hazır hale getirme” belgesinde 
sunulan, işverenler ve bina sahipleri 

için genel rehberlik bilgilerine ek ola-
rak verilmiştir. Dokümanın kapsamı, 
ticari ve kamu binaları (örneğin ofisler, 
okullar, alışveriş alanları, spor tesisleri 
vb.) ile sınırlıdır; Hastane ve sağlık 
tesisleri (genellikle daha fazla enfekte 
insan konsantrasyonuna sahip) hariç 
tutulmuştur. Bu REHVA belgesi, 
mevcut en iyi kanıt ve bilgilere 

dayanmaktadır, ancak birçok açıdan 
korona virüsü (SARS-CoV-2) bilgileri 
o kadar sınırlıdır ki en iyi uygulama 
önerileri için bir önceki SARS-CoV-1 
ile ilgili bulgular kullanılmıştır. Son 
yirmi yılda üç koronavirüs hastalığı 
salgını ile karşı karşıyayız: İlki SARS 
2003-2004 (SARS-CoV-1), ikincisi 
2012'de MERS (MERS-CoV) ve üçün-
cüsü 2019-2020'de Covid-19 (SARS-
CoV-2). Bu belgenin odak noktası bu 
virüs salgınının son versiyonu olan 
SARS-CoV-2’dir. Belgede 2003-2004 
yıllarındaki SARS salgınına atıfta bulu-
nulduğunda, virüs, SARS-CoV-1 olarak 
adlandırılmıştır.
Dokümanın Türkçe metni, TTMD 
E-Dergi, Sayı 125’in (bu sayı) eki olarak 
çevrimiçi yayımlanacaktır.

REHVA, COVID-19 kılavuz dokümanı yayımladı
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 Mevcut işbirliklerini resmileştirmek 
için Uluslararası Soğutma Enstitüsü 
(IIR) ve BM Çevre Programı (UNEP), 
Montreal Protokolü (MOP) taraflarının 
31. toplantısı sırasında bir mutabakat 
Zaptı (MOU) imzalamıştı. 6 Kasım 
2019'da, BM Çevre Programı Ağ ve 
Politika Müdürü James Curlin ile 
Didier Coulomb (IIR Genel Müdürü) 
tarafından imzalanan IIR ve UNEP 
arasındaki Mutabakat Zaptı, dünya 
çapında daha sürdürülebilir bir 
soğutmayı teşvik etmek amacıyla 
gelecekte bir işbirliği çerçevesi 
sağlayacak ve taraflar arasındaki 
işbirliğini kolaylaştıracak. IIR Genel 
Müdürü Didier Coulomb'un UNEP ile 
uzun yıllar boyunca devam eden bir 
ortaklıklarının olduğunu ifade ede-
rek, “UNEP ile son on yıllarda ve diğer 
BM organlarıyla zaten çok çalışmıştık, 
ancak bu anlaşma, dünya gene-
linde, özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde sürdürülebilir soğutmayı 
sağlamak için karşılaşacağımız birçok 

güçlüğümüz oldu-
ğundan, işbirliğimizi 
resmileştirmemiz ve 
geliştirmemiz önem 
taşıyordu” dedi. Bir-
leşmiş Milletler Genel 
Sekreteri  António 
Guterres'in dönüm 
noktası açıklamaları-
nın ardından, soğutma 
sektörünü uluslararası 
düzeyde ön plana 
çıkaran geçen 4-8 Kasım 2019 tarih-
leri arasında Roma'da gerçekleşen BM 
toplantılarında, imzalanan anlaşmaya 
tarihi Roma Deklarasyonu tanıklık 
etti. 76 ülke tarafından imzalanan 
Roma Bildirgesi, uluslararası ilişkilerin 
merkezinde soğutmanın artan öne-
mini vurguladı ve dünya genelinde 
sürdürülebilir bir soğuk zincirin teşvik 
edilmesini istedi. Sürdürülebilir bir 
soğuk zincir lehine gerçekleşecek 
eylemler 2018'de Soğuk Zincir Bri-
fingi başlığı altında İngilizce olarak 

yayınlanan beş IIR-UNEP yayını, çok 
yakında Fransızca ve İspanyolca 
dillerinde de yayımlanacak “Dünyada 
Beslenmede Soğutmanın Rolü” 
ile ilgili yeni bir IIR Bilgi Notu da 
yakında yayımlanacak. 15-17 Nisan 
2020'de Nantes'te (Fransa) yapılacak 
IIR Sürdürülebilirlik ve Soğuk Zincir 
Konferansı sırasında IIR’nin Birleşmiş 
Milletler ortaklarıyla (UNIDO, UNEP, 
FAO…) birlikte birkaç çalıştay düzen-
lenecek.

IIR, BM Çevre Programı ile İmzaladığı Çerçeve Anlaşması Doğrultusunda 
Ortak Çalıştay Düzenleyecek

 Ventilatif soğutma ile ilgili olan 
Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda 
ve Topluluklarda Enerji Teknoloji 
İş Birliği Programı 62 numaralı 
Çalışma Grubu (IEA EBC TCP Annex 
62) (https://venticool.eu/annex-62-
home/), Venticool Platformu (www.
venticool.eu) ve Air Infiltration and 
Ventilation Centre (www.aivc.org 
) iş birliği ile hazırlanan Ventilatif 
Soğutma - Tasarım ve Örnekler 
konulu Webinar 26 Mart 2020 tari-

 Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle 
Isıtma Soğutma Teknoloji İş Birliği 
Programının PVT (Fotovoltaik Isıl) 
Sistemler Webinarı 25 Mart 2020 
tarihinde yapıldı. Konuşmacılar Jean-

hinde gerçekleştirildi. Yaklaşık Sıfır 
Enerjili Binalarına (nearly zero-energy 
buildings nZEB) yönelik bina enerji 
verimliliğindeki mevcut gelişme, 
tasarım ve inşaat için bir takım yeni 
zorlukları temsil etmektedir. 
Bu büyük zorluklardan biri, sadece 
yaz döneminde değil, aynı zamanda 
kış mevsiminde bile hava geçirmez 
binalarda soğutma ihtiyacının artma-
sıdır. Ventilatif soğutma, binalardaki 
bu soğutma sorununu çözmek için 

Christophe Hadorn, Laetitia Brottier 
ve Daneil Zenhausern tarafından PVT 
sistemleri, kullanım alanları, teknolji 
ve sektör gelişimleri, uygulamalar ve 
enerji üretiminde sağlanan yüksek 

enerji verimli bir çözüm olabilir.  
Webinarda, Uluslararası Enerji Ajansı 
Binalarda ve Topluluklarda Enerji 
Teknoloji İş Birliği Programı 62 numa-
ralı Çalışma Grubunun (IEA EBC TCP 
Annex 62) ventilatif soğutma tasarımı 
hakkındaki temel çıktıları, edinilen 
öğrenimler ve örnek uygulamalar 
paylaşıldı. Detaylı bilgi ve ilgili bel-
geler ile Webinar’ın kaydına  https://
venticool.eu/annex-62-home/ link 
aracılığıyla erişilebilir.

verimlilikler paylaşıldı.  Detaylı 
bilgi ve ilgili belgeler ile Webinar’ın 
kaydına  https://www.iea-shc.org/
solar-academy/webinar/pvt-systems-
task-60 link aracılığıyla erişilebilir.

Ventilatif Soğutma - Tasarım ve Örnekler Webinarı Yapıldı

PVT (Fotovoltaik Isıl) Sistemler Webinarı Yapıldı



Oyunun kuralları değişiyor
ROOFTOP
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HABERLER  

 İnşaat malzemesi sektörünün çatı 
kuruluşu Türkiye İMSAD’ın 37. Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’nda, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle Tayfun 
Küçükoğlu seçildi. Uzun yıllar yönetim 
kurullarında görev aldığı Türkiye 
İMSAD’da, şimdi başkan olarak sektöre 
hizmet edeceğini belirten Tayfun Küçü-
koğlu, “İnşaat malzemesi endüstrisinin 
tüm gruplarını temsil eden Türkiye 
İMSAD olarak, sektörümüzün yurtiçi ve 
dışında yüksek gelişme potansiyeline 
inanıyoruz. Bu gelişimin istikrarlı ve 
sürdürülebilir olması adına faaliyetleri-
mizi geliştirmeye kararlıyız” dedi.

Türkiye İMSAD’ın, 37. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu’nda 2020-2023 dönemini 
kapsayan 3 yıl için görev yapacak 
yönetim ve denetim kurulları belirlendi. 
Genel Kurul’un ardından yapılan yöne-
tim kurulu toplantısında Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Betek 
Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu 
seçildi.

 Türkiye’de yalıtım bilincinin artırılması 
ve yalıtım sektörünün gelişmesini hedef-
leyen İZODER’in Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı, 13 Şubat Perşembe 
günü Radisson Blu Hotel Asia’da yapıldı. 
Etkinlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
TÜRKKONFED Başkanı Prof. Dr. Kerem 
Alkin, İZODER Başkanlar Kurulu Üyeleri 
ve İZODER üyelerinden oluşan 135 kişilik 
seçkin bir grup bir araya geldi.
İZODER 13. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Pelesen, başkanlığı süre-
since İZODER’de yapılan çalışmaları katı-
lımcılarla paylaşarak, “3 yıl önce göreve 
başladığımızda söz verdiğimiz eksik 
yalıtım yönetmeliklerinin tamamlanma-
sına katkıda bulunduk ve Anadolu’ya 
açılım konusunda çalışma yürüttük” dedi. 
Levent Pelesen, şunları söyledi: “Su ve 

Türkiye İMSAD’ın 37. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı yapıldı
Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Tayfun Küçükoğlu Oldu

2020 Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı. İzoder'in Yeni Başkanı Levent 
Gökçe Oldu

ses yalıtımı yönetmelikleri çıkarılmasının 
ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
yaptığımız iş birliği protokolü çerçeve-
sinde tam 14 ilde ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım 
Seminerleri’ düzenledik. Toplam 3 binin 
üzerinde katılımcının izlediği toplan-
tılarla tüm yalıtım branşlarını anlatma 
fırsatı bulduk. 14 ile gittik ama 37 ilden 
gelen kamu personelleri de seminerleri-
mizi takip etti. Böylece çok geniş bir ağa 
ulaşırken, yerel yöneticilerle de bir araya 

geldik. Ayrıca İZODER’in 25. kuruluş yıldö-
nümüne özel sosyal sorumluluk projeleri 
yürüttük. Anadolu’da 4 okulun yalıtımı, 
üyelerimiz tarafından A’dan Z’ye her 
şeyiyle yapıldı. Ayrıca öğrencilere yönelik 
İZODER 25. yıl eğitim bursu açtık ve 40 
meslek lisesi öğrencisinin bir yıllık eğitim 
masraflarını üstlendik. Bu dönemde uzun 
zamandır yapamadığımız sektör envan-
teri çalışmasını da tamamlayıp, sonuçları 
sektör ve kamuoyu ile paylaştık.” dedi.





TTMD DERGİSİ      OCAK - MART 202040

TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

Bunları biliyor muydunuz?

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

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

• Ücretli Eğitimler: Türkiye’de sadece TTMD’nin eğitimini verdiği Alarko Carrier HAP Eğitimi TTMD Üyelerine indirimli olarak 
verilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere TTMD Temsilciliklerinde 70’in üzerinde düzenlenen kurslarda 500’ün üzerinde mezun, 
hem program bilgisine, hem de programın ömür boyu kullanım lisansına sahip olmuştur.

• ISK SODEX Fuar Alanı: Türkiye’nin ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş 
enerjisi sistemleri alanlarında en büyük fuarı olan ISK SODEX iki yılda bir TTMD’nin eş organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu 
fuara katılmak isteyen TTMD Üyeleri, fuar alanındaki stantlarda indirime sahip olmaktadır. 

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

2- Teknik Bilgi Paylaşımı
• Seminerler: Bilgi paylaşımı ve eğitimi kendisine kuruluş amaçlarından biri olarak belirleyen TTMD, 15 ayrı Temsilciliğinde 
düzenli olarak eğitim seminerleri vermektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu seminerler, TTMD üyelerini ve tüm sektör 
paydaşlarını bir araya getirme şansı yaratmaktadır. TTMD Üyeleri seminerlerden sürekli haberdar olurlar. 

• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" düzenle-
yerek alanında uzman çok sayıda bilim insanını ve sektör paydaşını bir araya getirmektedir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin, 
uluslararası akademik hakem heyetinden geçmesiyle en sağlıklı ve kaliteli bilgilerin sektöre ulaşması sağlanır.  

• Çalıştay: Yılda bir farklı tema ile düzenlenen çalıştaylarla, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri sorgulanmakta; sektöre, 
politika yapıcılara ve karar vericilere katkı sağlayıcı somut çıktılar üretilmektedir. Elde edilen sonuçlar her yıl üyelerle ve sektörle 
paylaşılmakta, bu sayede farkındalık ve sürdürülebilir bilgi üretimi sağlanmaktadır. 

• TTMD Yayınları: TTMD kuruluşundan günümüze çok sayıda basılı kitap ve dergi yayımlamıştır. Alanında uzman isimlerin 
yazdığı özgün ve çeviri kitapların yanı sıra TTMD, dergisi ile sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle TTMD 
Dergisi, e-dergi formatında çağın gereklerini karşılayacak şekilde yayımlanmaya devam etmekte; eğitici makaleler ve dergi 
ekleriyle bilgi paylaşmaktadır. Uluslararası işbirliği sürdürülen ASHRAE ve REHVA Yayınlarının tercümeleri TTMD tarafından tesisat 
sektörüne kazandırılmıştır. TTMD üyeleri tüm bu yayınlara öncelikli ve indirimli sahip olmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 
TTMD ofislerinin yanı sıra bu yayınlara web sitesi üzerinden de erişilebilmektedir. 

4- Komiteler 
TTMD Üyeleri birçok komite içinde görevler üstlenerek bilgi üretimine katkıda bulunabilir. Hali hazırda çalışmalarını sürdüren, 
Bina Enerji Performansı Simülasyonları (IBPSA Türkiye), Dijitalleşme, Enerji Mühendisliği (AEE Türkiye), Enerji Depolama ve Isı 
Pompası, İç Çevre Kalitesi ve Commissioning Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha etkin görevler üstlenebilir. 
Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır. 

4- Dijital Yaşam
• TTMD Portal: Dijital çağı yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan iletişimini TTMD Portal üzerinden sağlamaktadır. Portala 
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giriş yapan TTMD Üyeleri, TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, TTMD Dergilerini elektronik 
ortamda okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilcilikle-
rinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD Üyeleri için arşivlene-
rek portal üzerinden paylaşıma açılmıştır. Ayrıca TTMD Üyeleri; portalda bilgilerini güncelleyebilir, 
aidat, vb. gibi işlemleri de yapabilir.  https://portal.ttmd.org.tr

TTMD Sosyal Medya Hesapları: Çağımızın etkili iletişim yolu olan sosyal medyada TTMD’yi 
takip ederek en güncel haber, etkinlik ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. TTMD’yi Facebook, 
Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube üzerinden “ttmdtr” rumuzu ile takip edebilirsiniz.  

• TTMD Web Sitesi: Sürekli güncellenen içerik ve haberleriyle TTMD web sitesini takip edebilir, TTMD e-dergisine ulaşabilirsi-
niz. TTMD geçmiş dönem tüm dergileri pdf olarak web sitesinden ücretsiz yayımlamaktadır.  http://ttmd.org.tr/

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

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

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

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

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

 İklimlendirme sektörünün öncüsü TTMD, kuruluş 
amacı doğrultusunda bilgi üretimi, paylaşımı ve 
eğitimi her zaman ön planda tutmuştur. Sektör 

Dr. Murat Çakan 
TTMD Sempozyum Organizasyon Komitesi Başkanı: 

profesyonellerinin, akademisyenlerin, bu meslekte 
yetişmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine, araş-
tırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda 
bulunmak amacıyla düzenlenmeye başladığı Ulus-
lararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu, 
TTMD’nin kuruluşundan bu yana sektörümüzün ve 

TTMD'nin uluslararası alanda; akademik, bilimsel ve teknik bilgi, birikim ve deneyim paylaşımı 
platformu olarak gelenekselleşen Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, iki yılda bir düzen-
leniyor. Bu yıl Nisan ayında yapılması beklenen ancak, tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavi-
rüs Pandemisi nedeniyle ertelenen 14. Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu hazırlıklarını 
tamamlamak üzere. Sempozyumun Komisyon Başkanı Dr. Murat Çakan, sempozyum çalışmaları 
hakkında TTMD E-Dergi okurları için bilgi veriyor...

“Uluslarası Yapıda Tesisat 
Teknolojileri Sempozyumlarının 
14.’sünü düzenleyeceğiz
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üyelerimizin yararına kesintisiz hizmet etmektedir. 
Derneğimiz bu sene iki senede bir düzenlediği 
Yapıda Tesisat sempozyumlarının 14.’sünü düzen-
leyecek. Bu azımsanacak bir süre değil ve TTMD’nin 
kurumsallaşmak için geçirdiği sürece ve geldiği 
noktaya işaret ediyor. Kişisel hikayem açısından 
ise bu benim, Sempozyum Komisyon Başkanlığını 
üstlendiğim ikinci sempozyum. 

2018 senesinde yapılan sempozyum 
geçmiştekilerden hangi yönleriyle ayrılmıştı?

2018’de; yani 13. Sempozyumda, Sempozyum 
Bilim Kurulu başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un 
önemsediği bir noktayı uygulamaya yansıttığı-
mızı düşünüyorum. O da alanında uzman davetli 
konuşmacıların sempozyum katılımcılarının tamamı 
tarafından dinlenmesini sağlamaktı. 
Bunu, sempozyumu tek oturum ekseninde yap-
makla başardık. Katılımcılardan aldığımız geri 
bildirimlerde bu yaklaşımın olumlu bulunduğunu 
gördük. Geri bildirim konusu açılmışken; 2018 
sempozyumu elektronik ortamda oturum girişlerini 
kayda aldığımız, anket sorularıyla sempozyumun 
katılımcılar nezdinde memnuniyetini yakından takip 
ettiğimiz, önerilerini aldığımız ilk sempozyumdu. 
2018’de yurtdışından, çoğu Avrupalı olmak üzere 
13 konuşmacı davet etmiştik. Bu sene de benzer 

bir davetli konuşmacı profilimiz var. Ama sayı bu 
sene 2018’e oranla iki kat. 2018’de başlattığımız 
bir diğer yenilik, Sempozyum temasının akademik 
temelli olması yanında sektörün yararlanabileceği 
pratik bilgi ve deneyimleri de içermesine özen gös-
termekti. Dünyadaki gelişmeleri ve yeni trendleri, o 
işin uzmanlarının anlatmasını sağlamıştık. Dünyanın 
en yüksek binasının yapılmasından sorumlu Mehdi 
Jalayerian’ı Chicago’dan bu yüzden davet ettik ve 
konuşması çok ilgi uyandırdı.   

2020 sempozyumunu kimler hazırlıyor?

TTMD’nin Sempozyum Komisyonu Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy, Tuba Bingöl Altıok, Sarven Çilingiroğlu, Doç. 
Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil, Dr. Ece Kalaycıoğlu, 
Dr. Neşe Ganiç ve Dr. Z. Haktan Karadeniz’den 
oluşuyor. Komisyonun TTMD Yönetim Kurulu’ndaki 
temsiliyetini de Dr. Kazım Beceren yapmaktadır. 
Komisyonumuz hemen hemen 2018 Sempozyu-
munu hazırlayan üyelerden müteşekkil. Bu yüzden 
hızlı ilerliyor ve verimli çalışıyoruz. Bunun yanında 
Sempozyum organizasyon ve saha uygulamasını 
Eventuum’un yöneticisi Pınar Kopuz titizlikle 
sağlıyor bizlere. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. 
Kemal Gani Bayraktar da yurtdışı bağlantılarıyla 
sempozyumumuzu zenginleştirebilecek isimler 
sunuyor dikkatimize. 
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2020 sempozyumu ne zaman düzenlenecek ve 
bizleri sempozyumda neler bekliyor?   
           
Sempozyum hazırlıklarımızı 1-3 Nisan 2020'de 
düzenlemek üzere tüm hızımızla sürdürmekteyiz. 
Çalışmalarımızın son dönemi Dünyanın Covid-19’la 
mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Sempoz-
yumu, oluşturduğumuz teknik çerçeveyi korumak 
kaydıyla dijital ortamda nasıl gerçekleştirebileceğimiz 
üzerine de çalışmaktayız. Bu değişiklik “networking” 
imkânını sağlamamıza olanak veremese de, sempoz-
yuma erişimi çok daha kolaylaştıracağı ve oturumlara 
katılımda tüm dünyadaki meslektaşlarımıza bilgi 
paylaşımına sınırsız imkân sunacağı için büyük bir 
kazanımdır. 

Bir diğer olumlu husus da; sempozyumu destekle-
meyi şimdiye kadar düşünmeyen sektörel kuruluşlar 
artık internet ortamında destek vermekten çekin-
meyecekler. Tabii burada bir de TTMD Dijitalleşme 
Komitesi’ne büyük görev düşeceğini düşünüyorum. 
Çünkü webinar düzenlenmesi içinde çeşitli zorlukları 
ve teknik altyapı gerekliliklerini barındırıyor. Önü-
müzde fazla zaman yok, bu yüzden yeni bir çalışma 
evresine giriyoruz komisyonca.   
  
Bu seneki temamız “Daha Sürdürülebilir bir Gelecek 
için Esnek Mekanik Tesisat Çözümleri”. Mekanik tesi-
sat sistemi seçimlerinin/çözümlerinin iklime, iç ortam 

kalitesine, meteorolojik şartlardaki dalgalanmalara, 
kullanıcı profilindeki değişime cevap verecek şekilde 
tasarlanması kastediliyor bu başlıkta.  “Saçaklı” yani 
siyah-beyaz ya da 1-0’lı (binary) çözümlerin ara 
aşamalarını da dikkate alan yöntem aynı zamanda 
enerji etkin bir yöntem olarak çıkıyor karşımıza. Sür-
dürülebilirlik açısından bu yaklaşıma ihtiyacımız var 
insanlık olarak.  

Sempozyum teması altında sekiz başlığa yer verdik.  
Bunlar; mikro-iklim ve bina etkileşimi, dış ve iç ortam 
çevre kalitesi, modelleme araçları ve simülasyonlar, 
esnek HVAC sistem çözümleri: bölgesel ısıtma ve 
soğutma, enerji depolama, HVAC sistem tasarımı ve 
yenilenebilir enerji çözümleri, enerji verimli sistem 
tasarımı, solar decathlon yarışmaları.

Bu başlıklardan bazılarına değinmek isterim.  

Mikro-iklim ve bina etkileşimi şehirleşmenin giderek 
arttığı dünyamızda dikkatle ele alınması gereken bir 
konu. Küresel ve bölgesel iklim desenlerinden farklı 
olarak şehirlerimiz artık kendi iklimlerini yaratmaya 
başladı. Dünyadaki alım gücünün artmasıyla bir-
likte sıcak iklim bölgelerindeki şehirlerde soğutma 
ihtiyacının karşılanması için klima sistemlerinin 
kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Ancak mekânları 
soğuturken dış ortamı ısıttığımızı çoğu zaman göz 
ardı ediyoruz. Oluşan kısır döngü hem enerji sarfi-
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yatını artırıyor hem de sürdürülebilirlik açısından 
sıkıntı doğuruyor. Bu konuda Fransa, Almanya ve 
Yunanistan’dan üç uzman katılacak sempozyu-
mumuza. Söz konusu konuşmacılar; La Rochelle 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Francis Allard, Alman 
Meteoroloji Ajansı’ndan Dr. Andreas Matzarakis ve 
Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Panagiotis Nastos Sempozyumumuz içinde bu 
konuda bir de panele iştirak edecekler. 

Dış ve iç ortam çevre kalitesi konusundaki ilk davetli 
konuşmacımız Rehva’dan Jaap Hogeling. Bir diğer 
konuşmacımız daha var: Prof. Dr. Hasan Bayram. Dr. 
Bayram Koç Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı 
ve Türk Toraks Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. 
Türk Toraks Derneği’nin hedefi akciğer hastalıklarına 
karşı savaşan medikal bir sivil toplum örgütü. Dış 
hava/çevre kalitesinin iç ortam kalitesini belirlemesi 
dolayısıyla aslında sektörümüzün bilgi sahibi olması 
gereken, hatta ortak çalışma yapabileceğimiz bir 
alan. 

HVAC sistem tasarımlarının modelleme ve simülas-
yon araçlarının desteği ile yapılması son yıllarda öne 
çıkan konulardan biri. 2018 yılında IBPSA (Interna-
tional Building Performance Simulation Association) 
bünyesinde çalışmaya başlayan IBPSA-TR aynı yıl 
TTMD içerisinde bir komite olarak yer bulmuştur. 
Modelleme araçları ve simülasyon başlığı altında söz 
konusu derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Pieter de 
Wilde davetli konuşmacımız olacak. 

Esnek HVAC ekipmanları ve sistem çözümleri özel-
likle ülkemizin eksikliğini duyduğu bölgesel ısıtma ve 
soğutma konusuna odaklanacak. Bu konuda teoriyi 
sahada pratikle buluşturan üç uzman konuşmacımız var. 
Enerj i  depolama konusunda Çukurova 
Üniversitesi’nden TTMD ED-IP (Enerji Depolama 
ve Isı Pompası) Komitesi Başkanı ve IEA ECES TCP 
Yürütme Komitesi üyesi Prof. Dr. Halime Paksoy 
davetli konuşmacılarımızdan birisi. Kendisi Lund 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Olof Andersson’la birlikte 
katılımcılara IEA’nın bu konudaki etkinliklerinden 
ve de enerji depolama ile enerji tasarrufu hakkında 
detaylı bilgi paylaşacak. 

HVAC sistem tasarımı ve yenilenebilir enerji çözüm-
leri başlığı altında altı değerli konuşmacımız var: Dr. 
Değer Saygın katılımcılara ısıtma sektöründe yeni-
lenebilir enerjilerin rolü konulu bir sunum yapacak. 
AEE’nin (Association of Energy Engineers) eski baş-
kanı Dr. Stephan Roosa yenilenebilir enerjide yenilikçi 
yaklaşımlardan bahsedecek. Diğer üç konuşmacı: 
Prof. Dr. Jarek Kurnitski, Prof. Dr. Essam Khalil ve 

Doc. Dr. Catalin Lungu sırasıyla AB, Arap ülkelerinin 
ve Romanya’nın enerji performans yönetmeliklerini 
bizlere tanıtacaklar. Son olarak Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanı Dr. Oğuz Can enerji verimliliğin ülkemizdeki 
uygulamalarından bahsedecek.
2002’den bu yana düzenlenen Solar Decathlon yarış-
malarının Afrika-2019 ayağından birinciliklerle dönen 
YTÜ ve İTÜ’lü öğrencilerden oluşan Team Bosphorus 
ekibi bu çerçevede bir farkındalık yaratılmasını sağ-
ladı. Solar Decathlon yarışmasını en son düzenleyen 
ülke olan Fas Krallığı’ndan IRESEN Enstitüsü’nün 
müdürü Dr. Badr Ikken sempozyumda konuşmacımız 
olacak. İleriki yıllarda bu yarışmayı Türkiye’de de 
düzenlememizin mümkün olduğunu düşünüyorum.  

Görüldüğü gibi programımız oldukça zengin. 

Sempozyumu dijital ortama taşımak çeşitli zorlukları 
beraberinde getiriyor. Bu konuda nasıl hareket 
edeceksiniz?

Haklısınız, ancak bu konuda teknik altyapı sağlaya-
cak ve çözümler sunabilecek kurumlarla görüşmeler 
başladı. Çalışmalarımız hızla sürecek ve en kısa 
zamanda sempozyumun akış planını dünyadaki tüm 
meslektaşlarımızla paylaşacağız. Bunu yapabilecek 
bilgi birikimine sahibiz ve teknik destek alacağımız 
kuruluşları da ince eleyip sık dokuyarak seçiyoruz. 
Amacımız planlandığı gibi Haziran ayında sempozyu-
mumuzu gerçekleştirmek. 

Teşekkür ederim.
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IBPSA kimdir ve hangi meslek gruplarını temsil 
ediyor?

 Uluslararası Bina Performansı Simülasyonları Der-
neği (International Building Performance Simulation 

Association-IBPSA), kendini yapılı çevrenin iyileş-
tirilmesine adamış bina performans simülasyonu 
araştırmacıları, geliştiricileri ve uygulayıcılarından 
oluşan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir 
topluluktur. Çoğunlukla, mimar, mühendis, yazılım 

“IBPSA Türkiye Olarak; 
Her Yıl En Az Bir Etkinlik Yapmayı Planlıyoruz”

Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil:

Bina performans simülasyonu, yapı bilgi modelleme, bugünün ve geleceğin sürdürülebilir 
yapıları konusunun adeta altın anahtarlarından biri. Bu alanda bilgi birikimini güçlendirmeyi, 
bu uygulamaların kullanımının yaygınlaşması, bilgi ve deneyimlerin uluslararası platformda 
paylaşımı, IBPSA uluslararası derneğinin amaçları arasında. Türkiye’de mekanik tesisat 
mühendisliğinin vizyoner meslek örgütü TTMD, IBPSA ve Türk mekanik tesisat mühendisleri 
arasında köprü oluşturmayı hedefliyor. Bunun için çalışan TTMD IBPSA Türkiye Komitesi’nin 
çalışmalarını E-Dergi okurlarımız için Komite Başkanı Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil anlattı.
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geliştiricileri ve uygulayıcılardan oluşan bu topluluk, 
hem akademik araştırmacıları, hem de profesyonel 
uygulayıcıları kapsayan geniş bir kitleye hitap 
etmektedir.

IBPSA’nın dünya genelinde 32 temsilciliği bulun-
maktadır. Her temsilcilik, ülkesi veya bölgesi 
özelinde faaliyetlerinde bağımsız olmakla birlikte, 
IBPSA yönetiminin bir parçası olarak uluslararası 
düzeyde de temsil edilmektedir. Türkiye’de 2017 
yılında çalışmalarına başlamış olan IBPSA-Türkiye, 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) çatısı 
altında kurulan “Bina Performansı Simülasyonları 
Komitesi”nin temsiliyetinde faaliyetlerini yürütmek-
tedir. 

IBPSA Turkiye Komitesi olarak çalışma modelleriniz 
ve hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de aktif olarak inşaat sektöründe çalışmakta 
olan 250.000 civarında makine, inşaat ve elektrik 
mühendisi ile 50.000’den fazla mimar bulunmak-
tadır. Bu bina profesyonellerinin yalnızca küçük 
bir bölümünün bina performansı simülasyonlarıyla 
ilgilenmesi bile yaklaşık 3000 profesyonelin IBPSA 
etkinlikleriyle ilişkilendirilmesini kolayca sağlayabi-
lecek potansiyeldedir. Böyle bir kitleye hitap eden 
IBPSA-Türkiye’nin hedefi, bina performansı simü-
lasyonu ve ilgili konularda araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunanlar ve uygulayıcılar arasında 
bilgi alışverişi sağlayacak bir platform oluşturmaktır. 
Bu sayede, bina performansının iyileştirilmesini 
hedefleyen modelleme ve simülasyon çalışmalarının 
verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması,  belirli binalar 
için bunların zorunlu hale getirilmesi ve Türkiye’de 
ilgili konularda söz sahibi olan bir kurum haline 
gelinmesi amaçlanmaktadır.

IBPSA-Türkiye ulusal ve uluslararası ölçekte toplantı 
ve konferanslar düzenleyerek, interaktif internet 
sitesiyle, aktif sosyal medya hesapları ve e-posta 
(tartışma) gruplarıyla, bu amaçların gerçekleşmesi 
için çaba göstermektedir.

Ayrıca, IBPSA-Türkiye olarak, BIM Türkiye forum 
ve çalışma grupları ile beraber Bina Performans 
ve Simülasyonu konusunda farkındalık oluşturmak 
için ortak seminer ve bilgilendirme toplantıları da 
yürütmektedir. 

Geçmiş dönemde yaptığınız etkinlikler ve gelecek 
dönemde yapacağınız etkinlikler nelerdir?

IBPSA-Türkiye olarak, kuruluş aşamasında hede-
fimiz her yıl ulusal/uluslararası düzeyde en az bir 
etkinlik yapmaktır. Bu bağlamda ilk etkinlik, 2018 
Nisan ayında, TTMD’nin düzenlediği 13. Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu aracılığı 
ile gerçekleşti. IBPSA-Türkiye’nin faaliyet alanla-
rını tanıtmak ve iletişim ağını güçlendirmek için 
sempozyum alanında kurulan stantta sempozyum 
süresi boyunca tanıtım faaliyetinde bulunduk. 
Sempozyumun ikinci gününde, oturum başkanlığını 
Piercarlo ROMAGNONI’nin yürüttüğü, IBPSA dönem 
Başkanı Chip BARNABY; IBPSA-İtalya yönetim kurulu 
üyesi Livio MAZARELLA ve Francis ALLARD’ın yer 
aldığı, IBPSA-Türkiye için ayrılan özel oturumda, 
Türkiye’den de IBPSA-Türkiye Başkanı olarak ben ve 
İbrahim Utku BAŞYAZICI tarafından birer sunum ger-
çekleştirildi. Ayrıca bu etkinlik dolayısıyla İstanbul’a 
gelmiş olan IBPSA-World başkanı Chip BARNABY 
ile yürütülen ikili görüşmeler ile IBPSA-Türkiye’nin 
ileriye dönük faaliyetleri ve uluslararası tanınırlığı 
üzerine karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk.

Bir başka uluslararası etkinlik katılımı, Çankaya 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin evsahipliğinde, 
İtalya Universita Degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli ve İngiltere University of Plymouth ortaklı-
ğında 17-19 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Beyond All Limits: Sustainability Kongresi’nde 
düzenlenen özel oturumdur. “Sürdürülebilir Bina 
Tasarımında Performans Simülasyonları” başlığındaki 
oturumun yöneticiliğini ben üstlenmiştim. IBPSA 

TTMD - 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 
(İstanbul, 2018)
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Çankaya Üniversitesi - Beyond All Limits: Sustainability Kongresi 
(Ankara, 2018)

TTMD Temsilciliklerinin 2019 faaliyetleri çerçeve-
sinde ilk seminer Ocak ayında TTMD İzmir Temsil-
ciliğinde gerçekleştirildi. Aralık 2019’da ise, TTMD 
Gaziantep Temsilciliği ile Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen Bina Bilgi 
Modellemesi (BIM) paneline katkıda bulunuldu ve 
bilgi modelleme ve simülasyonları başlığı altında; 
yüksek performanslı bina tanımlaması ve bütün-
leşik tasarım ilkeleri gibi kavramların yanı sıra BIM 
ve bina performans simülasyonu uygulamalarından 
örnekler aktarıldı.

başkan yardımcısı Dru Crawley’in, IBPSA hakkında 
bilgi verdiği çevrimiçi bir sunum ile başlayan oturum, 
IBPSA sekreteri Prof. Dr. Pieter De Wilde’in, IBPSA-
Türkiye yönetiminde TTMD temsilci üyesi olarak yer 
alan ve aynı zamanda TTMD yönetim kurulu üyesi 
Gökhan Ünlü’nün ve benim yaptığım sunumlar ile 
tamamlandı.

Nisan 2019’da Makina Mühendisleri Odası’nın 
düzenlediği ve TTMD’nin de kurumsal destek 
verdiği 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-
TESKON’da “Bina Performans Simülasyonları: 
Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri” düzenlendi. 
IBPSA-Türkiye tarafından hazırlanan ve yürütülen 
seminerde, çeşitli alanlarda uygulama imkânı sunan 
performans simülasyonlarının daha fazla tanınır ve 
anlaşılır olmasını sağlamaya yönelik, enerji etkin 
bina tasarımı ve uygulamalarında, yangın güvenliği 
tasarım ve uygulamalarında ve akustik modelleme 
ve uygulamalarda simülasyonun sağladığı avantajlar 
ile CFD yazılımlarının sunduğu olanaklar kapsamlı 
şekilde aktarıldı. Ayrıca TESKON fuarı boyunca 
TTMD standında IBPSA-Türkiye de yer aldı ve tanı-
tım faaliyetinde bulundu.
 
Komite’nin kuruluşundaki bir diğer amacı ise, yerel 
sorunlara odaklanan ve bu konuda çalışan uzman-
ları bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. 
Bu bağlamda, kısa dönem için planlanan etkinlikler 
içinde bina performansı simülasyonları hakkında 
farkındalık yaratacak seminerler öne çıkmıştır. İlk 
etapta TTMD genel merkez ve temsilciliklerinde 
başlamak üzere, diğer meslek oda ve dernekle-
rinde de yaygınlaştırılması hedeflenen “Bina ve 

Sistem Tasarımında Modelleme ve Simülasyon” 
başlıklı seminerler dizisi için Aralık 2018’de TTMD 
Ankara Temsilciliğinde IBPSA-Türkiye yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile bir çalıştay gerçekleş-
tirilmiş ve seminerlerin tüm ilgili meslek gruplarının 
ilgisini çekebilecek ve simülasyon uygulamalarına 
merak ve ilginin artırılmasını sağlayacak bir çerçe-
vede kurgulanması hedefi doğrultusunda çalışma-
lara başlanmıştır. 

MMO - 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON (İzmir, 2019)
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TTMD ile Makina Mühendisleri Odası işbirliğine 
dayalı olarak, Ekim 2019’da biri Samsun Makina 
Mühendisleri Odası’nda IBPSA-Türkiye Başkan 
Yardımcısı Dr. Neşe Ganiç Sağlam ve Sekreter üye 
Dr. Ece Kalaycıoğlu’nun katılımıyla, diğeri Ankara 
Makina Mühendisleri Odası’nda ben ve TTMD 
temsilcisi üyemiz Sinan Soğancı’nın katılımı ile iki 
seminer daha düzenlenerek, seminerlere katılım 
gösteren akademisyen, öğrenci ve profesyonel-
lere bina performans simülasyonunun ne olduğu, 
kimler tarafından kullanılabileceği, bina elde etme 
sürecinin hangi aşamalarında destek sağlayabile-
ceği konularında genel anlatım ve bazı yaygın kul-
lanılan programlar ile ilgili ön bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Bimfili gibi BIM uygulamaları üzerinde çalış-
malar ve değerlendirmeler yapan platformlar tara-
fından da ilgi gören IBPSA-Türkiye, Aralık 2019’da 
Bimfili tarafından düzenlenen bir çevrimiçi canlı 
yayına davet edildi. IBPSA- Türkiye olarak katılınan 
canlı yayında, “Yüksek Performanslı Bina, Bütün-
leşik Tasarım İlkeleri ve Performans Simülasyonu” 
başlığında bir sunum yapıldı ve canlı gelen sorulara 
cevap verilerek farkındalık oluşturmaya ve etki 
alanını genişletmeye çalışıldı.

IBPSA-Türkiye’nin uluslararası ilişkileri bağlamında, 
IBPSA yönetim kurulu ile de yakın bir ilişkisi 
bulunmaktadır. IBPSA yeni dönem başkanı Lori 
McElroy’un ve sekreter Pieter De Wilde’in TTMD 
uluslararası sempozyumuna katılım göstermesi de 
beklenmektedir. Prof. Dr. Pieter De Wilde IBPSA-
Türkiye’nin kuruluşu aşamasında Kasım 2017’de 
Ankara’ya gelmiş ve destek sunmuştu. Ayrıca 
2019 Ekim ayında TTMD Ankara Temsilciliği’nin 
desteği ile düzenlenen IBPSA-Türkiye seminerine 
konuşmacı olarak katılmış ve hem öğrencilerden, 
hem de profesyonellerden oluşan bir dinleyici 
kitlesine, IBPSA ve Bina Performans Simülasyonları 
hakkında bilgi vermiştir.

Eylül 2019’da İtalya-Roma’da düzenlenen Building 
Simulation (BS2019) Konferansı’na Türkiye ola-
rak katılım gösterildi ve konferans dışında IBPSA 

TTMD - Bina Performans Simülasyonları Semineri (Samsun, 2019)

TTMD - Bina Bilgi Modellemesi (BIM) Paneli (Gaziantep, 2019) MMO - Bina Performans Simülasyonları Semineri (Ankara, 2019)
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IBPSA Türkiye Semineri (Ankara, 2019)

komisyonlar toplantısı ve Yönetim Kurulu toplantı-
larında da Türkiye temsilcisi olarak hazır bulunuldu. 
IBPSA Konferans komitesi toplantısında, 2023 
yılında düzenlenecek IBPSA BS2023 Konferansının 
Türkiye’de düzenlenebilmesi için IBPSA-Türkiye’nin 
aday olduğu dile getirildi. Hatta ilgili resmi başvuru 
da Şubat 2020 itibariyle gerçekleştirildi.

IBPSA-Türkiye’nin uzun dönem içerisinde, düzen-
lenecek ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılar 
ile seminer ve çalıştaylar dışında, bina modelleme 
ve simülasyon araçlarının gerekliliği, kullanım stan-
dardı, denetlenmesi, zorunluluğu vb. konularda 
kamuoyu yaratma faaliyetleri yürütmek, yasa ve 
yönetmeliklere katkı sağlayabilecek araştırma pro-
jelerini desteklemek, yürütmek veya ortağı olmak 
hedefleri de yer almaktadır.

Bina performans simülasyonu kapsamında hangi 
alt başlıklar yer almaktadır?

Bu soruya cevap vermeden önce, bina performans 
simülasyonunun ne olduğundan kısaca bahsetmek 
gerekir. Bina performans simülasyonu (BPS), 
özelleşmiş bir bilgisayar programı kullanarak, ger-
çek sistemin davranışını tahmin etmek amacıyla 
binanın performansını benzetim (simülasyon) 
yoluyla analiz etme yöntemidir. BPS, yeni fikirlerin 
ve tasarım alternatiflerinin performansını, fiziksel 
deneylere kıyasla, çok daha ucuz ve kısa sürede 
test edilebilmesini sağlar. BPS, binada gerçekle-
şebilecek iç ve dış koşulları simüle ederek (ben-

zetim), bina sistemlerinde gerçekte oluşabilecek 
problemleri ve bina kullanıcılarının konforunu test 
eder.

Bina performans simülasyonundan özellikle; bina 
inşa edilmeden önce değerlendirme yapabilme, 
hesaplamaları daha hızlı yürütebilme, çok sayıda 
alternatifi/tasarım kararını değerlendirebilme, 
farklı parametreleri, yatırım ve işletme maliyetle-
rinin optimize edebilme hususlarında yararlanılabil-
diği söylenebilir. 

Bina performans analizine yönelik pek çok simü-
lasyon programı vardır ve basit bazı uygulamalar-
dan, detaylı ve kapsamlı yazılımlara kadar geniş 
bir yelpaze içinde yer almaktadır. Simülasyon 
programlarını sınıflandırmak kolay olmayabilir, 
çünkü pek çoğu çoklu işlevler içermektedir ve 
yazılımların kendisi de sürekli değişmekte, geliş-
mektedir. Bir konuya ilişkin bir simülasyon progra-
mının seçimi, (a) projenin gereklerine, (b) analizin 
maliyeti ve süresine, (c) kullanıcının deneyimine 
ve (d) uygun simülasyon aracı verilerinin olanak-
larına bağlıdır. 

Performans simülasyonu dediğimizde, bina per-
formansına etki eden tüm faktörler, bir arada ya 
da ayrı ayrı performans analizinin konusu olabilir. 
Örneğin sadece mekanik sistem çözümüne yönelik 
hesaplama araçları, aydınlatma analizi ve simü-
lasyonu, maliyet analizi veya akustik performans 
analizi gerçekleştiren özelleşmiş programlar ola-
bileceği gibi, bina bütününde tüm sistemlerin bir 
arada ele alındığı ve etkileşiminin değerlendirildiği 
kapsamlı modelleme ve simülasyon araçlarından 
da söz etmek mümkündür. Bu programlar çoklu 
performans analizini eş zamanlı gerçekleştire-
rek, bina tasarımı sırasında gerçeğe daha yakın  
sonuçlar vermekte, çözüm alternatifleri gelişti-
rilmesine imkân sağlamaktadır. Uygulama alanları 
ve detay düzeyleri farklı pek çok bina performans 
modelleme ve simülasyon araçları vardır. Bu 
programlara ait en geniş listeye https://www.buil-
dingenergysoftwaretools.com adresinden erişmek 
mümkündür. 

Bina performans simülasyonu alanında çalışmak 
isteyenlere nasıl bir yol önerirsiniz? 

Bina performans simülasyonu akademik olarak 
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bir temel bilim değil, disiplinlerarası ve lisansüstü 
bir alanı temsil etmektedir. Bu nedenle bu alanda 
çalışabilmek için, mühendislik fakültelerinin ilgili 
bölümlerinden (özellikle, makine, elektrik, bilgi-
sayar, yazılım, vb.) veya mimarlık fakültelerinden 
lisans mezuniyeti gerekir. Daha sonrasında ya pro-
fesyonel olarak çalışılan alanda, yerinde öğrenerek, 
ya da lisansüstü eğitim ile bu alanda uzmanlaşmak 
mümkündür. Bina performans simülasyonu ala-
nında özelleşmiş lisansüstü eğitim veren İstanbul 
Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nün yanı sıra, 
pek çok üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsüne 
bağlı mühendislik ve mimarlık bölümlerinde ilgili 
uzmanların desteği ile dersler verilmekte ve tezler 
yazılmaktadır. Bilinmesi gereken en önemli konu-
lardan biri, bunun özel bir uzmanlık gerektirdiği 
ve mutlaka çok sayıda farklı uygulamalar aracılığı 
ile pekiştirilebileceğidir. Bu nedenle, bu alana ilgi 
duyanlar, profesyonel uygulamaların içinde bulu-
narak, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği ser-
tifikalı kurslara, çalıştaylara, eğitim platformlarına 
katılarak da kendilerini geliştirebilirler.

Bina performansı simülasyonlarının faydalarını  
ve sektörün geleceğindeki rolünü nasıl  
görüyorsunuz? 

Dünya çok hızla değişiyor. Bu değişim teknik ve 
teknolojik olanakların, hızlı dijitalleşmenin yarattığı 
pek çok kolaylığı beraberinde getirirken, diğer 
taraftan dünyanın kaynakları hızla tükeniyor, çev-
resel sorunlar ve iklim değişimine dayalı felaketler 
ve yıkım gözle görünür hale geliyor. Bu koşullarda, 
yapılı çevreden sorumlu meslek profesyonelleri 
olarak, bina tasarımı, uygulanması, kullanım ve 
dönüşüm sürecini içeren tüm yapı elde etme süreci 
boyunca, yapının tüm sistem ve bileşenlerinde 

“yüksek performansın” bir hedef olarak tanımlan-
ması zorunluluktur. Doğal kaynakların kullanımını 
en aza indiren ama kullanıcı konforu ve sağlığından 
ödün vermeyen, düşük maliyetli ama yaşam kali-
tesi yüksek bir yapı tasarımı, eğer disiplinlerarası 
bir ekip tarafından da yürütülmekte ise, bina 
bütününde beklenen performansı sağlayacaktır. 
Burada tasarım sürecine dahil teknik ekip ve tüm 
paydaşların sürecin en başından itibaren birlikte 
çalışarak, maliyet, yaşam kalitesi, esneklik, çevre-
sel etki, üretkenlik, yaratıcılık ve kullanıcı konforu 
açısından tasarımı sürekli değerlendirebilmesi son 
derece önemlidir. Bunu bir arada başarabilmek 

ancak tasarım süreci boyunca performans analizi 
ve simülasyonlarla, alternatifler arasından yüksek 
performans hedefine uygun seçim yapabilmekle 
mümkündür. 

Bugün artık tüm bu farklı uzmanlık alanları ve bu 
alanların ayrıcalıklı gereksinimlerini aynı ortamda 
buluşturarak, birbiri ile etkileşimini sağlayan, 
bina inşa edilmeden önce, performans hedefinin 
başarısını ortaya çıkartmayı sağlayan bütünleşik 
tasarım ortamları geliştirilmektedir. Tasarlanmakta 
olan yapının “dijital ikizinin” bilgisayar ortamında 
üretilmesi ile tüm sistem ve bileşenlerinin işlerliğini 
kontrol etme şansı veren yapı bilgi modelleme 
(BIM) ortamı önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Yapı bilgi modelleme binaya ait bilginin yeniden 
kullanılabilir şekilde üretimi, depolanması, yönetimi, 
değişimi ve paylaşımı sürecidir. Yapı bilgi modelle-
menin en temel özelliği binanın tasarımdan itiba-
ren yaşam döngüsü boyunca veri yönetimi, veri 
paylaşımı ve veri değişimi içeren 3D modelleme 
sistemi olmasıdır. Bu noktada bina sektörünün tüm 
paydaşları için, gelecek projeksiyonunda önemli 
bir fırsat vardır. Performans simülasyonları, yapı 
bilgi modelleme sistemlerinin sunduğu olanakları 
kullanarak, yapı daha inşa edilmeden önce, tüm 
paydaşların performansa dayalı beklentilerinin 
değerlendirildiği ve test edildiği gelişmiş yazılımlar 
ile gelecekte sektörü bekleyen tüm değişim ve 
dönüşümlere kolay adaptasyonu sağlayacaktır.

Bina performans simülasyonu ile ilgili bilgi ve 
destek isteyenler size nasıl ulaşırlar?

Bu konuda bilgi ve destek isteyenler IBPSA-
Türkiye’nin internet sayfasına girerek (http://
ibpsa-turkey.ttmd.org.tr) bilgi alabilirler, bize 
ulaşabilirler ve haberleşme ağımıza dahil olabilirler. 
Sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile de (Lin-
kedIn, Instagram, Twitter) bizi takip edebilirler. 
Böylece tüm duyurularımız ve etkinliklerimizden 
haberdar olabilirler. Uzmanlık alanları ve/veya 
ilgi duydukları konularda komite çalışmalarımıza 
katılarak bize destek olabilirler. Bina performans 
simülasyonu ve ilgili konularda araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerinde bulunanlar ve uygulayıcılar 
arasında bilgi alışverişi sağlayacak bir iletişim ağı 
olarak, IBPSA-Türkiye ilgi duyan herkesi birlikte 
üretmeye ve paylaşmaya davet etmektedir.
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Meyve atıklarından elektrik depolayan süper kapasitörler üretildi

IoT uygulamaları için iç mekan lambaları ışığından enerji üreten güneş pilleri 
geliştirildi

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

atıklarını kullanan bir yöntem üze-
rine çalıştı.
Sydney Üniversitesi Kimya ve Biyo-
moleküler Mühendislik Akademisi 
Doç. Dr. Vincent Gomes, araştırma 
ekibinin tropik meyveleri nasıl 
süper kapasitörlere dönüştürdü-
ğünü şöyle anlatıyor: "Sudaki ısı ve 
meyvenin biyokütlesinin dondura-
rak kurutulmasında kullanılan zehirli 
ve tehlikeli olmayan bileşenlerle, 
yeşil mühendislik yöntemi kullanı-
larak, durian ve jackfruit meyve-
lerinin atıkları çeşitli uygulamalar 
için kullanılan son derece hafif ve 
gözenekli sentetik malzeme, kararlı 
karbon aerojellere dönüştürüldü. 
Karbon aerojeller mükemmel süper 
kapasitörler oluşturur, çünkü 
oldukça gözeneklidir. Daha sonra, 
meyve türevli bu aerojelleri, istisnai 

için görünür ışığın yüzde 34'üne 
kadar elektriğe dönüştürebilen 
yeni iç mekan fotovoltaik hücreleri 
geliştirdi. Ekip, bakır kompleksi 
elektrolit bazlı boyaya duyarlı, 
floresan lambalardan ve LED'lerden 
iç mekan ışığını toplamak için ideal 
yeni fotovoltaik hücreler tasarladı. 
Bu hücreler geleneksel silikon ve 
güneş pillerinden daha iyi perfor-
mans göstermektedir.
Araştırma, akıllı seralar, ofisler, 
depolar ve Nesnelerin İnterneti 
enstrümanlarının kullanıldığı birçok 
ortamda, akıllı cihazlar için iç 
mekan dijital iletişim teknolojile-
rinde devrim yaratmayı vadediyor.
Freitag, "Bu ışık kaynaklarının 
spektrumlarını bilmek, iç mekan 
ışığını emmek için özel boyaların 
geliştirilmesini mümkün kılıyor. 
Büyük miktarda enerji üretirken, 
bu iç mekan fotovoltaikleri, IoT 
cihazlarına güç vermek için, düşük 
ışık altında da yüksek bir voltaj 
sağlayabiliyor" diyor.
Münih Teknik Üniversitesi ile işbirliği 
içinde, araştırmacılar ayrıca güneş 
enerjisiyle çalışan IoT sensörleri 
için uyarlanabilir bir 'güç yönetimi' 
sistemi tasarladı. Pille sınırlı sistem-

 Cep telefonları, tabletler, 
dizüstü bilgisayarlar ve hatta 
elektrikli arabalar gibi yaygın olarak 
kullanılan elektronik cihazları şarj 
edecek elektriği depolamak için 
bitki ve meyve gibi doğal olarak 
yetiştirilen ürünleri kullanan bir 
yöntem geliştirildi.
Sydney Üniversitesi'nden araştır-
macılar hızlı elektrik şarjı için enerji 
depoları oluşturmak için durian ve 
jackfruit gibi tropikal meyvelerin 

 Araştırmacılar, IoT uygulamaları 
için akıllı cihazları besleyecek yeni 
bir tür boya duyarlı güneş pili 
geliştirdi.
Günlük yaşamımızdaki birçok şeyin 
internet üzerinden bağlandığı bir 
gelecekte, cihazların ve sensör-
lerin kablolar veya piller olmadan 
çalışması gerekecek. Uppsala 
Üniversitesi'nden araştırmacılar, iç 
mekan lambalarından ışık toplayan 
yeni bir tür boya duyarlı güneş pili 
üzerinde çalıştı.
2025 yılına kadar hayatımızın pek 
çok alanında, çoğunluğu iç mekan-
larda bulunacak olan 75 milyar IoT 
cihazı olacağı tahmin ediliyor. Bu 
tür IoT cihazlarının otonom olması, 
yani artık pillere veya şebeke 
bağlantısına ihtiyaç duymamaları 
gerekecek. Özellikle iç ortam koşul-
larında IoT cihazlarına bulunduğu 
yerde güç sağlayabilen, az bakım 
gerektiren bir enerji kaynağının 
sağlanması çok önemlidir.

Bu amaca yönelik olarak, Uppsala 
Üniversitesi Kimya Bölümü'nde 
profesör olan Marina Freitag lider-
liğindeki bir araştırma ekibi, çok 
çeşitli IoT sensörlerine güç vermek 

bulduğumuz enerji depolama özel-
liklerini test edeceğimiz elektrotları 
yapmak için kullandık."
Süper kapasitörler, enerjiyi 
sorunsuz bir şekilde veren enerji 
rezervuarları gibidir. Küçücük, pil 
boyutlu bir cihazda büyük miktarda 
enerji depolayabilir ve daha sonra 
cep telefonları, tabletler ve dizüstü 
bilgisayarlar gibi elektronik cihazla-
rını birkaç dakika içinde şarj etmek 
için enerji sağlayabilir. 
Akülerle karşılaştırıldığında, süper 
kapasitörler yalnızca cihazları çok 
hızlı şarj etmekle kalmaz, aynı 
zamanda geleneksel cihazlardan 
daha büyük şarj çevrimleri elde 
edilebilir. Mevcut süper kapasitör-
ler, bu projede kullanılanlar kadar 
verimli olmayan aktif karbondan 
üretiliyor."

lerin aksine, ışıkla çalışan cihazlar, 
mevcut ışık miktarından akıllıca 
beslenebilmektedir. Hesaplamalı 
iş yükleri, aydınlatma seviyesine 
göre yürütülür, böylelikle depolama 
sırasında enerji kayıpları en aza 
indirilir ve tüm ışık enerjisinin kul-
lanılabilirliği en üst düzeye çıkarılır. 
Yapay zeka ve otomatik öğrenmeyi 
birleştiren bu güneş pili sistemi 
böylece enerji tüketimini, pil israfını 
azaltabilir ve genel yaşam koşulla-
rını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Gelecekte, bilim adamları, iç mekan 
güneş pilleri tarafından kendi ken-
dine çalışan milyarlarca IoT ciha-
zının, çevresel ortam bilgilerden, 
insan-makine ve makine-makine 
iletişimine kadar her şeyi sağlama-
sını bekliyor. 



 

OCAK - MART 2020      TTMD DERGİSİ 53

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT
8-11 Mart 2022 Milano, İtalya

13. Uluslararası Yapılar ve Endüstri için Güneş Enerjisi Konferansı 
1-3 Eylül 2020 Atina, Yunanistan

SOLAREX İstanbul 
3-5 Eylül 2020 İstanbul, Türkiye

 Ülkemizin partner ülke olacağı, 
HVAC-R, Sıhhi Tesisat Teknolojisi ve 
Yenilenebilir Enerji alanlarında 
dünyanın önde gelen fuarı olan ve 
daha önceden 17-20 Mart 2020 
tarihleri arasında düzenlenmesi 
planlanan MCE 2020 Fuarı, 
İtalya’daki (COVİD-19) koronavirüs 
salgını nedeniyle 8-11 Mart 2022 
tarihlerine ertelendi. Koronavirüs 
Covid-19 salgını sürekli izlendikten 
ve ilgili İtalyan Sağlık Otoriteleri 
tarafından yayımlanan tüm 
direktifleri titizlikle takip ettikten 
sonra Reed Exhibitions Italia, 

 01-03 Eylül 2020 tarihlerinde, 
Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu (ISES), Yapılar ve 
Endüstri için Güneş Enerjisi 13. 
Konferansı olan EuroSun 2020, 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
yapılacak. 
EuroSun 2020, lider güneş enerjisi 
uzmanlarının yanı sıra politika 
yapıcıları ve sektör temsilcileriyle 
birlikte, en son gelişmeleri 
tartışmak için ideal bir platform 
sunacak. Program, genel 
oturumlarda seçkin açılış 
konuşmacıları, ara oturumlarında 
ve poster Konferans, ISES 
tarafından Kıbrıs Teknoloji 
Üniversitesi, Batı Attika 
Üniversitesi ile işbirliği içinde 
düzenleniyor ve IEA Güneş Enerjisi 
Isıtma ve Soğutma Programı 
tarafından destekleniyor.

 Ülkemizin, solar sektöründeki 
uluslararası fuarı SOLAREX 
İstanbul, etkili bir şekilde yayılan 
yeni tip koronavirüsün (COVİD-19) 
Türkiye’ye sirayet etmesi sebebiyle 
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 
genelge doğrultusunda 3-5 Eylül 
2020 tarihine ertelendi. T.C Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. 
Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı olmak üzere her 

etkinliği ertelemeye karar verdi. 
Erteleme kararı ile ilgili olarak 
konuşan Reed Exhibitions Italia Genel 
Müdürü Massimiliano Pierini, 
“Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve 
çalışanlarımızın sağlığı bir numaralı 
önceliğimizdir. İtalya'da, özellikle 
Lombardiya'da ortaya çıkan salgının 
gelişmesiyle ve Lombardia Bölgesi 
Yerel Yönetimi'nin kamu veya özel 
mekanlardaki her türlü toplantı ve 
etkinliği askıya alması kararını göz 
önünde bulundurarak, MCE 2020 
etkinliğimizi Eylül ayına ertelemeye 
karar verdik” dedi.

Konferans Konuları:
• Güneş Yapıları
• Güneş Destekli Bölgesel Isıtma ve 
Soğutma
• Endüstriyel Prosesler için Güneş 
Enerjisi
• Kullanım Sıcak Suyu ve Alan Isıtma
• Binalar ve Sanayi için PV ve PVT 
Sistemleri
• Solar Termal Kolektörler ve Solar 
Çevrim Bileşenleri
• Termal Depolama
• Test ve Sertifikasyon
• Güneş Kaynağı ve Enerji 
Meteorolojisi
• Güneş Eğitimi
• Yenilenebilir Enerji Stratejileri, 
Politikaları, Gelecek için Bilim 
Adamları
• İzole Sistemler için Yenilenebilir 
Enerji Çözümleri (yani Adalar)
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve 
Mekansal Enerji Planlaması

3 bakanlığın da desteklediği ve 
13.’sü düzenlenecek SOLAREX 
İstanbul 2020, solar sektöründeki 
güçlü konumuyla dünya çapındaki 
örgütlerin yetkililerini
ağırlayacak. SOLAREX İstanbul’da; 
inovasyon, dijitalleşme, depolama, 
çatı ges uygulamaları ve finansal 
yaklaşımlar konularında 20’yi aşkın 
seminer programı 
gerçekleştirilecek.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER



EĞİTMEN

Prof. Dr. Ahmet ARISOY

NEREDE

Online eğitim – goto meeting

NE ZAMAN

4 - 21 Mayıs 2020
Haftada 4 gün (Pazartesi-Salı-Çarşamba-
Perşembe) 14.00-17.00 saatleri arasında her gün 
3 saat, toplam 36 saat

KATILIM

800 TL +KDV
500 TL +KDV - TTMD üyeleri
TTMD üyesi olmak için ttmd.izmir@ttmd.org.tr 
ile lütfen iletişime geçiniz.
Kurs en az 15 kişinin katılımıyla 
gerçekleşecektir.

İLETİŞİM

Kayıt ve daha fazla bilgi için;
Tel: 0216 464 93 50
ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
www.ttmd.org.tr

KİMLERİN KATILMASI GEREKİR?

• Tasarım becerisi kazanmak isteyen  
mühendisler

• HVAC sektöründe yeni olan 
mühendisler ve pratik deneyimi 
olmayan yeni mezunlar

• Tasarımcılar
• Yeni yapılacak bir bina veya onun  

HVAC sistemi konusunda çalışan 
sistem işletmecileri

• HVAC tasarımı konusunu anlamak 
isteyen mimarlar

• Satış mühendisleri, HVAC cihaz 
temin edicileri ve HVAC sistemlerinin 
esasları konusunda temel bilgi 
edinmek isteyenler.

İÇERİK

• Proje temel bilgileri
• Psikrometri
• İç ortam tasarım koşulları, ısıl konfor
• İç hava kalitesi 
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sistemleri tasarımının temelleri anlatılacaktır. 
Benzer eğitimler ASHRAE bünyesinde olduğu 
gibi CIBSE bünyesinde de verilmektedir. Bu 
eğitimde bu iki kuruluş örnek alınacaktır. 
Orijinal ders notları İngilizce olacaktır. Dersler 
ise Türkçe anlatılacaktır. Başarı değerlendirmesi 
yapılmayacaktır, esas olan katılımdır ve ders 
sonunda bir katılım belgesi verilecektir. Derslerin/
kursun amacı bir sertifika vermek değildir. Esas 
olan gönüllü katılım ve bilgi alışverişidir.

TMD AKADEMİ, tesisat mühendisleri 
için daha önce gerçekleştirdiği ve 
ASHRAE HVAC Fundamentals ile CIBSE 

Guide A Environmental Design ciltlerinin 
esas alındığı kursu bu kez online olarak 
tekrarlayacaktır.

T Bu kursta HVAC projelendirmesinin 
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MAKALEMAKALE

Çatı Tipi Klimalarda 
Kullanılan Soğutucu 
Akışkanların Performans 
ve Çevresel Etkileri

Özet

Bu makalede iklimlendirme cihazlarından biri olan çatı tipi 
klimalarda kullanılabilir soğutucu akışkanların performans 
ve çevresel etkileri üzerine çalışılmıştır. Farklı özelliklere 
sahip olan altı soğutucu akışkan seçilmiş ve bir çatı tipi 
klima üzerinde performansları analiz edilmiştir. Daha 
hassas bir performans analizinin yapılabilmesi için tüm 
performans analizleri eşit soğutucu akışkan şarj miktarı 
ve eşit enerji tüketimi olmak üzere iki farklı senaryoya 
dayandırılmıştır. Soğutucu akışkanın performans verile-
rinin nümerik olarak alınması için simülasyon programı 
kullanılmıştır. Simülasyon programından altı soğutucu 
akışkan için soğutma kapasitesi, enerji tüketimi, soğutucu 
akışkan şarj miktarı, sıcaklık ve basınç değerleri alınmıştır. 
Simülasyon programından çıkan sonuçların doğruluğunun 
kanıtlanması için R410A soğutucu akışkan kullanılan çatı 
tipi klima laboratuvar ortamında test edilmiştir. Çevresel 
etkilerin analizinde altı farklı soğutucu akışkanın iki farklı 
senaryodaki karbon salınımının hesaplanması için Yaşam 
Döngüsü İklim Performansı (LCCP) metodu uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çatı tipi klima, Performans analizi, LCCP 

Performance and Environmental Effects of Refrige-
rants Used in Rooftop Air-Conditioners

Abstract

This article focuses on the performance and environmental 
effects of refrigerants in rooftop air conditioning units. In 
this study, six refrigerants with different properties were 
selected, performed and analyzed on a single rooftop 
unit. In order to make a precise performance analysis, all 
performance evaluations were based on two different 
scenarios which are equal refrigerant charge and equal 
energy consumption. The simulation program was used 
for performance outputs of refrigerants. Outputs of this 
simulation program were cooling capacity, energy con-
sumption, temperatures and pressures. Test unit which 
R410A refrigerant was used, was tested in the laboratory 
to prove corrections of outputs of the simulation program. 
For environmental analysis, Life Cycle Climate Performance 
(LCCP) was carried out for six refrigerants for two different 
scenarios to evaluate carbon emissions.

Keywords: Rooftop, Performance Analyzing, LCCP
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Giriş

HVAC-R (Isıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma) 
sektöründeki soğutucu akışkan kullanılan tüm cihazların, 
doğrudan ya da dolaylı olarak dünyaya negatif etkileri vardır. 
Soğutucu akışkanların sahip olduğu bazı özelliklerin bu etki 
üzerinde rolü büyüktür. Bu özelliklerin başında ODP (Ozon 
Delme Potansiyeli) ve GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) gel-
mektedir. Soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerlerinin 
ozon deliğinin büyümesinde ve küresel ısınmanın artma-
sında direkt etkileri vardır. Soğutucu akışkanların dolaylı etkisi 
ise soğutma işlemi sırasında tükettikleri enerjidir. Elektrik 
üretiminin karbon salınımına neden olduğu bilinmektedir. 
Uluslararası Enerji Kuruluşu’nun (International Energy 
Agency) raporunda belirtildiği gibi üretilen elektriğin %80’i 
fosil kaynak olan petrol, kömür ve doğal gazdan sağlanır 
[1]. Bu sebepten dolayı çatı tipi klimaların istenilen soğutma 
kapasitesini en verimli şekilde elde etmesi karbon salınımını 
minimumda tutmak için önemli bir faktördür. Teknolojinin 
ilerlemesiyle bu konuda yapılan çalışmalar artmaktadır. Çatı 
tipi klimaların soğutma modunda EER (Enerji Verimliliği 
Oranı) ve SEER (Sezonsal Enerji Verimliliği Oranı) olmak üzere 
iki çeşit enerji verimliliği değeri vardır. EER değeri 35ºC dış 
ortam sıcaklığında hesaplanır [2]. Çatı tipi klimaların EER 
değeri uzun zamandır hesaplanmaktadır. Dış ortam sıcaklığı 
daha düşük değerlerdeyken SEER değeri cihazın enerji 
verimliliğini ifade etmektedir. Soğutucu akışkanlar soğutma 
kapasitesini sağlarken doğrudan ve dolaylı olarak karbon 
salınımına sebep olmaktadır. Soğutucu akışkanların GWP 
değeri doğrudan karbon salınımına sebep olurken sistemin 
enerji tüketimi dolaylı karbon salınımına sebep olmaktadır. 
Bu iki tür karbon salınımının toplamı LCCP metoduyla bulun-
maktadır [3].

Sistem Tanımı

Çatı tipi klimalar bağımsız (kendi kendine) çalışarak havanın 
koşullandırılmasını sağlayan iklimlendirme cihazlarıdır. Genel 
olarak kompresör, kondenser, evaporatör ve genleşme valfi 
olmak üzere dört ana ekipmanı bulunan çatı tipi klimaların 
soğutma işleminde, soğutma çevriminde dolaşan soğutucu 
akışkanın belirli basınç aralıklarında sıvı-gaz faz değişikliğin-
den yararlanılarak havanın soğutulması sağlanmaktadır. Bu 
cihazların standart tasarımında kondenser ve kompresörün 
yer aldığı bölüm dış ünite, evaporatörün yer aldığı bölüm iç 
ünite olarak adlandırılır [4].

Bu çalışmada kullanılan çatı tipi klimanın soğutma kapasite-
sinin ayarlanabilmesi için her devresinde iki adet kompresör 
bulunun iki devreli soğutma çevrimi kullanılmıştır. Evaporatör 
ve kondenser bu iki çevrim için ortak kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde soğutucu akışkanın kısmi 
soğutma yüklerinde tüm evaporatör ve kondenser yüzeyini 
kullanarak verimli bir şekilde ısı transferinin gerçekleştirmesi 
düşünülmüştür.

Soğutucu akışkanlar, iklimlendirme cihazlarında ve soğutma 
proseslerinde saf ya da karışım halinde kullanılan akışkanlar-
dır. Soğutucu akışkanın mevcut durumunu sıcaklık ve basınç 
etmenleriyle değiştirerek soğutucu akışkanın ortamdan ısı 
çekmesi ya da ortama ısı vermesi sağlanır. Soğutucu akış-
kanların kullanılmasının sürdürülebilir çevre açısından bazı 
negatif etkileri mevcuttur. ODP ve GWP değerleri bu etkilerin 
başında gelmektedir [5].

Soğutma modunda çalışan sistemlerde kullanılan soğutucu 
akışkanın görevi, düşük sıcaklıktaki ortamdan yüksek sıcak-
lıktaki ortama ısıyı transfer ederek düşük sıcaklıktaki ortamı 
soğutmaktır. Soğutma çevrimi kapalı döngü bir sistemdir. İlk 
olarak gaz fazındaki düşük sıcaklık ve basınç değerindeki 
soğutucu akışkan kompresöre girer ve aynı fazda yüksek 
sıcaklık ve basınç değerlerine ulaşır. Daha sonra kondenserden 
geçen soğutucu akışkan, bu geçiş sırasında sıcaklığını atmos-
fere vererek sıvı fazına geçer ve sonrasında düşük sıcaklık ve 
yüksek basınç halinde genleşme valfine girer. Genleşme valfi, 
evaporatör çıkışından aldığı sıcaklık bilgisine göre kendisini 
açıp kapayarak evaporatöre iletilecek soğutucu akışkan mikta-
rını ayarlar. Genleşme valfinden püskürtülen sıvı-gaz fazındaki 
düşük sıcaklık ve basınç değerindeki soğutucu akışkan evapo-
ratörden geçer. Son olarak evaporatörden geçen düşük sıcaklık 
ve basınçtaki soğutucu akışkan ortamdan ısı çekerek ortamın 
soğumasını sağlar ve aldığı ısıyla tamamen gaz fazına geçerek 
kompresöre girer [6]. Bu çalışmadaki çatı tipi klimanın soğutma 
çevrimi şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Soğutucu akış-
kanın soğutma çevriminde, ana ekipmanlar arasındaki basınç 
ve faz bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çatı tipi klimadaki örnek soğutma çevrimi

Tablo 1. Soğutucu akışkanın soğutma çevrimindeki basınç 
ve faz bilgileri

Bölüm Basınç Faz

Kompresör – Kondenser Yüksek Gaz

Kondenser – Genleşme Valfi Yüksek Sıvı

Genleşme Valfi – Evaporatör Alçak Sıvı-Gaz

Evaporatör - Kompresör Alçak Gaz
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(2)

  

 Fonksiyon

 Fonksiyonun Türevi

 Fonksiyonun “i” Kökü

 Fonksiyonun “i+1” Kökü

 Denklemin Hata Payı

Karbon Salımı TEWI (Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi) veya 
LCCP metotlarıyla hesaplanabilmektedir. LCCP, TEWI yöne-
timine göre daha detaylı bir hesaplama yöntemidir. LCCP 
metodunda, soğutucu akışkanın ve cihaz malzemelerinin 
üretiminden ve taşınmasından kaynaklı dolaylı karbon 
salınımları da hesaplamaya katılmıştır [9]. LCCP yöntemiyle 
toplam karbon salınımı Denklem 3’e göre hesaplanır [3].

           (3)

C: Şarj Edilen Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)
GWP: GWP Değeri (kg CO2e/kg)
Adp. GWP: Atmosferik Bozunmanın GWP Değeri (kg CO2e/
kg) 
L: Cihazın Ortalama Ömrü (yıl)
ALR: Yıllık Kaçak Oranı (Soğutucu Akışkan Şarjı %) 
EOL: Cihazın Ömür Sonu Kaçağı (Soğutucu Akışkan Şarjı %)
AEC: Yıllık Enerji Tüketimi (kWsa)
EM: Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kg CO2e/kWsa)
MM: Malzeme Kaynaklı Karbon Salımı (kg CO2e/kg)
m: Cihazın Kütlesi (kg)
RM: Malzeme Geri Dönüşüm Kaynaklı Karbon Salımı (kg 
CO2e /kg)
mr: Geri Dönüştürülen Malzeme Kütlesi (kg)
RFM: Soğutucu Akışkan Üretimi Kaynaklı Karbon Salımı (kg 
CO2e/kg)
RFD: Soğutucu Akışkan Bertaraf Kaynaklı Karbon Salımı (kg 
CO2e/kg)

Deneysel Çalışma

Altı farklı soğutucu akışkanın sayısal modellemesinden elde 
edilen sonuçların tutarlılığının doğrulanması için R410A 
soğutucu akışkan kullanılan çatı tipi klima laboratuvar orta-

Amaç ve Metot

Çatı tipi klimalarda kullanılan soğutucu akışkanların 
performanslarının ve çevresel etkilerinin incelenmesi için 
aynı çatı tipi klima modeli üzerinde farklı iki senaryoda altı 
farklı soğutucu akışkanın analizi amaçlanmıştır. Bu analiz-
lerden elde edilecek sonuçların mevcut çatı tipi klimalarda 
kullanılan R410A soğutucu akışkan yerine alternatif enerji 
verimliliği yüksek ve çevreye daha az zarar veren soğutucu 
akışkanların belirlenmesi konusunda fikir vermesi öngörül-
mektedir. Bu amaçla seçilen altı farklı soğutucu akışkanın 
performansları simülasyon programında nümerik olarak 
kıyaslanmıştır. Sayısal modellemedeki nümerik hesap-
lamanın doğruluğunun kanıtlanması için altı soğutucu 
akışkandan biri olan R410A soğutucu akışkanı için deneysel 
çalışma yapılmıştır. R410A kullanılan çatı tipi klima labo-
ratuvar ortamında test edilmiştir. Bu çalışmada izlenilen 
adımlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Çatı tipi cihazın nümerik modelinin simülasyon progra-
mında oluşturulması
2. Simülasyon programından elde edilen sonuçların 
doğruluğunun kanıtlanması için R410A soğutucu akışkan 
kullanılan çatı tipi klimanın laboratuvar ortamında deney-
sel çalışması
3. Eşit soğutucu akışkan şarj miktarı senaryosundaki altı 
soğutucu akışkanın sayısal modellemesi (1. Senaryo)
4. Eşit enerji tüketimi senaryosundaki altı soğutucu akışka-
nın sayısal modellemesi (2. Senaryo)
5. Soğutucu akışkanların performans ve çevresel etkilerin 
analiz edilmesi.

Bu çalışmadaki nümerik hesaplamalar için kullanılan simü-
lasyon programı, durağanlık durumundaki (steady state) 
buhar sıkıştırmalı çevrimlerde kullanılan bir hesaplama 
programıdır. Evaporatör, kondenser, kompresör, soğutucu 
akışkan ve soğutma devresinde bulunan diğer ekipmanla-
rın tasarlanması ve sistemin çözümlenmesi bu programda 
yapılır. Simülasyon programı, oluşturulan sistem mode-
lindeki bileşenlerin sabit ve değişken parametrelerini 
birlikte kullanarak Newton-Raphson yöntemi ile sistemin 
denklemlerini ardı ardına yaklaşımlar yaparak çözmektedir 
[7]. Newton-Raphson yöntemi, bir fonksiyonun ya da denk-
lemin köküne rastgele bir değer atadıktan sonra yapılan 
iterasyonlarla sistemin gerçek köküne yaklaşım metodudur 
(Denklem 1). Denklem 2’de gösterildiği gibi kökler arasın-
daki fark, belirtilen hata payından düşük olduğu zaman 
sistem kökleri bulunmuş olur [8].

(1)
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Şekil 3. Simülasyon programı ve deneysel çalışmadaki kısmi EER değerleri ve hata payları

mında test edilmiştir. ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma 
ve İklimlendirme Mühendisleri Birliği) standartlarına uygun 
bir şekilde yapılan testler aşağıdaki gibi sıralanmıştır [10]:
• Duyulur soğutma kapasitesi (W)
• Gizli soğutma kapasitesi (W)
• Toplam soğutma kapasitesi (W)
• İç ortam hava debisi (m3/s)

• İç ortam havasının basınç kaybı (Pa)
• Enerji tüketimi (W)

Test cihazının performans değerlendirmesinde, testler 
35ºC, 30ºC, 25ºC ve 20ºC dış ortam sıcaklıklarında gerçekleş-
tirilmiştir [11]. Belirtilen dış ortam koşullarındaki soğutma 
kapasiteleri soğutma devrelerinin ve kompresörlerin farklı 

Tablo 2. Simülasyon ve deneysel çalışmadan elde edilen soğutma kapasitesi, enerji tüketimi, EER ve SEER değerleri

Dış Ortam Sıcaklığı (ºC) Soğutma Kapasitesi (kW) Enerji Tüketimi (kW) EER SEER

Simülasyon

35 153,7 51,3

2,997 4,090
30 113,2 31,3
25 72,8 17,1
20 32,4 5,5

Laboratuvar

35 152,7 51,4

2,973 4,030
30 112,6 32,0
25 72,4 16,8
20 32,2 5,6

Şekil 2. Deneysel çalışmadaki değerlerin simülasyon programından alınan sonuçlara göre yüzdesel doğrulukları



TTMD DERGİSİ      OCAK - MART 202060

MAKALE

kombinasyonlarda çalışmasıyla elde edilmiştir.

R410A soğutucu akışkan kullanılan test cihazının deneysel 
çalışma ve sayısal modellemeden elde edilen soğutma 
kapasitesi, enerji tüketimi, EER ve SEER değerleri Tablo 2’de 
gösterildiği gibi bulunmuştur.

Sayısal modellemede elde edilen soğutma kapasitesi, 
enerji tüketimi ve EER değerlerinin deneysel çalışmadan 
elde edilen değerlere olan yüzdesel farklılıkları Şekil 2’de,  
buna ek olarak her sıcaklıktaki kısmi EER değerlerinin ve o 
sıcaklıktaki hata payları Şekil 3’te gösterilmiştir.

R410A kullanılan test cihazının değerlendirilmesi kapsa-
mında, deneysel çalışma ve sayısal modellemeden veriler 
elde edilmiştir. Buna göre, sayısal modellemeden elde 
edilen verilerin, laboratuvar ortamında yapılan deneysel 
çalışmadan elde edilen verilerle örtüştüğü gözlenmiştir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda, çatı tipi klima ünitelerinde 
kullanılacak altı farklı soğutucu akışkanın performansını 
değerlendirmek için sayısal modellemede analiz için kul-
lanılacak olan simülasyon programı uyumlu bulunmuştur.

Sayısal Modelleme

Tablo 3’te gösterilen seçilmiş altı soğutucu akışkan, iki farklı 
senaryoda analiz edilmiştir. Birinci senaryoda soğutma çev-
rimine eşit miktarda soğutucu akışkan şarj edilip sistemden 
elde edilen diğer veriler kıyaslanırken ikinci senaryoda 
cihazın enerji tüketimi sabit tutularak analizler yapılmıştır. 
Her iki senaryoda da R410A soğutucu akışkan kullanılan 
sistem referans sistem olarak kabul edilmiş ve kıyaslamalar 
ona göre yapılmıştır.

Birinci senaryoda referans sistem olan R410A soğutucu 
akışkanlı çatı tipi klimadaki şarj edilen soğutucu akışkan 
miktarı diğer soğutucu akışkanlı sistemler için sabit alınarak 
tüm sistemlere eşit soğutucu akışkan şarj edilerek analizler 
yapılmıştır. Bu duruma göre sistemlerin soğutma kapasite-
leri, enerji tüketimleri ve enerji verimlilikleri sırasıyla Tablo 
4, 5 ve 6’da verildiği gibi bulunmuştur.

Kullanılan diğer beş soğutucu akışkanın soğutma kapasitesi 
ve enerji tüketimi değerlerinin referans sistem olan R410A 
soğutucu akışkanlı sisteme göre olan yüzdesel farklılıkları 
Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Kullanılan soğutucu akışkanlar ve özellikleri

Soğutucu 
Akışkan Aile Kaynama 

Noktası (ºC) Kritik Sıcaklık (ºC) Zehirlilik Yanıcılık GWP ODP

R410A HFC 71,34 -51,44 A 1 2088 0

R1234yf HFO 94,70 -29,49 A 2L 4 0

R454B HFC & HFO 78,10 -50,49 A 2L 467 0

R32 HFC 78,11 -51,65 A 2L 675 0

R404A HFC 72,12 -46,22 A 1 3922 0

R22 HCFC 96,14 -40,81 A 1 1810 0,055

Tablo 4. Senaryodaki soğutma kapasiteleri
Soğutma Kapasitesi (kW)

R410A R1234yf R454B R32 R404A R22
Dış Ortam Sıcaklığı (ºC)

35 153,7 80,1 152,1 171,9 114,2 116,3

30 113,2 59,0 112,1 126,7 84,2 85,7

25 72,8 37,9 72,0 81,4 54,1 55,1

20 32,4 16,9 32,0 36,2 24,0 24,5

Tablo 5. Senaryodaki enerji tüketimleri
Enerji Tüketimi (kW)

R410A R1234yf R454B R32 R404A R22
Dış Ortam Sıcaklığı (ºC)

35 51,3 26,8 49,5 53,4 39,9 35,5

30 31,3 18,2 30,9 33,4 24,8 23,3

25 17,1 10,9 17,1 18,4 13,7 13,6

20 5,5 2,5 5,4 6,0 3,9 3,6
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İkinci senaryoda referans sistemdeki 
enerji tüketimi diğer soğutucu akış-
kanlar için sabit alınmış ve soğutucu 
akışkanların soğutma kapasitesi ve şarj 
miktarlarının kıyaslanması amaçlanmış-
tır. Bu duruma göre sistemlerin soğutma 
kapasiteleri, soğutucu akışkan şarj mik-
tarları ve sistemlerin enerji verimlilikleri 
sırasıyla Tablo 7, 8 ve 9’da verildiği gibi 
elde edilmiştir.

Kullanılan diğer beş soğutucu akışkanın 
soğutma kapasitesi ve soğutucu akışkan 
şarj miktarı değerlerinin referans sistem 
olan R410A soğutucu akışkanlı sisteme 
göre olan yüzdesel farklılıkları Şekil 5’te 
gösterilmiştir.

Soğutucu akışkanların çatı tipi klima-
larda kullanılmasının neden olduğu 
doğrudan ve dolaylı yıllık karbon salı-
nımı tonCO2 cinsinden LCCP metoduyla 
hesaplanmıştır. Bu hesaplamada doğru-
dan karbon salınımı soğutucu akışkanın 
sahip olduğu GWP değerinden kay-
naklanmıştır. Dolayı karbon salınımı ise 
cihazın enerji tüketimi, malzeme üretimi 
ve soğutucu akışkan üretimi kaynaklıdır. 
Karbon salınım türlerine göre çıkan gra-
fikler 1. ve 2. senaryo için sırasıyla Şekil 6 
ve 7’de gösterilmiştir.

Tablo 6. Senaryodaki enerji verimlilikleri

Enerji Verimlilikleri R410A R1234yf R454B R32 R404A R22

EER 2,997 2,983 3,071 3,217 2,864 3,274

SEER 4,086 3,636 4,080 4,270 3,856 4,082

Tablo 7. Senaryodaki soğutma kapasiteleri
Soğutma Kapasitesi (kW)

R410A R1234yf R454B R32 R404A R22
Dış Ortam Sıcaklığı (ºC)

35 153,8 76,9 154,8 153,9 119,4 115,7

30 113,3 56,7 114,0 113,4 87,9 85,3

25 72,8 36,4 73,3 72,9 56,5 54,8

20 32,4 16,2 32,6 32,4 25,1 24,4

Tablo 8. Senaryodaki soğutucu akışkan şarj miktarları

Soğutucu Akışkan R410A R1234yf R454B R32 R404A R22

Şarj Miktarı (kg) 17,1 40,8 22,05 11,22 35,22 40,81

Şekil 4. Senaryodaki soğutucu akışkanların referans soğutucu akışkana göre yüzdesel 
farklılıkları

Şekil 5. Senaryodaki soğutucu akışkanların referans soğutucu akışkana göre yüzdesel 
farklılıkları
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Sonuçlar
Altı farklı soğutucu akışkanın iki farklı senaryoda yapılan 
analiz sonuçları soğutma kapasitesi, enerji tüketimi, 
soğutucu akışkan şarj miktarı, enerji verimlilikleri ve LCCP 
hesaplaması olmak üzere beş alt başlıkta toplanmıştır. 
R410A soğutucu akışkan kullanılan çatı tipi klima referans 
sistem olarak alınmıştır.

• Soğutma kapasitesi sonuçlarına göre;

R1234yf, 1. senaryoda 80,1 kW ve 2. senar-
yoda 76,9 kW olmak üzere en düşük soğutma 
kapasitelerini vermiştir. R32, 1. senaryoda 
171,9 kW ile en yüksek soğutma kapasitesini 
elde ederken 2. senaryoda R454B 154,8 kW ile 
en yüksek soğutma kapasitesini elde etmiştir.

• Enerji tüketimi sonuçlarına göre;

1. Senaryodaki sonuçlara göre 26,8 kW ile 
en düşük enerji tüketimi R1234yf kullanılan 
sistemde gözlemlenirken R32 kullanılan sis-
temde 53,4 kW ile en yüksek enerji tüketimi 
gözlemlenmiştir. R1234yf en düşük enerji 
tüketimine sahip olmasına rağmen referans 
sisteme göre %49 daha az soğutma kapasitesi 

elde etmiştir. Bunun yanı sıra R32’nin kulla-
nıldığı sistem en yüksek enerji tüketimine 
sahip olmasının yanında referans sisteme 
göre %11 daha fazla soğutma kapasitesi 
sağlamıştır.

• Soğutucu akışkan şarj miktarına göre;

2. Senaryodaki sonuçlara göre R1234yf 40,8 
kg şarj edilirken R32 11,22 kg şarj edilmiştir. 
R123yf referans sisteme göre %138 daha 
fazla şarj edilmiş ve %49 daha az soğutma 
kapasitesi elde edilmiştir. R32 referans 
sistemin soğutma kapasitesine %34 daha az 
soğutucu akışkan miktarıyla ulaşmıştır.

• Enerji verimlilikleri sonuçlarına göre;

1. Senaryodaki EER değerleri büyükten 
küçüğe R22 (3,274) , R32 (3,217), R454B 

(3,071), R410A (2,997), R1234yf (2,983) ve R404A (2,864) ola-
rak sıralanmış, SEER değerleri büyükten küçüğe R32 (4,270), 
R410A (4,086), R22 (4,082), R454B (4,080), R404A (3,856) 
ve R1234yf (3,636) olarak sıralanmıştır. 2. Senaryodaki EER 
değerleri büyükten küçüğe R454B (3,018), R32 (3,000), 
R410A (2,997), R1234yf (2,983), R404A (2,328) ve R22 (2,257) 
olarak sıralanırken, SEER sıralaması büyükten küçüğe R32 
(4,101), R410A (4,086), R454B (4,015), R404A (3,270), R22 
(3,205) ve R1234yf (2,298) olarak sıralanmıştır.

Şekil 6. Senaryodaki soğutucu akışkanların LCCP kıyaslaması

Şekil 7. Senaryodaki soğutucu akışkanların LCCP kıyaslaması

Tablo 9. Senaryodaki enerji verimlilikleri

Enerji Verimlilikleri R410A R1234yf R454B R32 R404A R22

EER 2,997 2,983 3,018 3,000 2,328 2,257

SEER 4,086 2,298 4,015 4,101 3,270 3,205



OCAK - MART 2020      TTMD DERGİSİ 63

• LCCP sonuçlarına göre;

Her iki senaryoda karbon salınımının en büyük sebebi 
enerji tüketiminden kaynaklı karbon salınımı olarak 
gözlemlenmiştir. 1. Senaryoda LCCP sıralaması büyükten 
küçüğe R1234yf (84,2 tonCO2), R22 (137,3 tonCO2), R454B 
(151,0 tonCO2) , R32 (167,0 tonCO2), R404A (174,4 tonCO2) 
ve R410A (177,5 tonCO2) olarak sıralanmışken, 2. senaryoda 
R1234yf (130,0 tonCO2), R32 (151,6 tonCO2), R454B (158,2 
tonCO2), R410A (177,5 tonCO2), R22 (206,2 tonCO2) ve 
R404A (266,0 tonCO2) olarak sıralanmıştır.

Değerlendirme

Soğutucu akışkanların performans ve çevresel etkilerinin 
tüm analizleri aynı çatı tipi klima üzerinde gerçekleştiril-
miştir. Mevcut çatı tipi klimanın R410A soğutucu akışkan 
ile çalıştığı ve bu cihazın referans sistem olması göz önüne 
alındığında, alternatif olarak seçilecek soğutucu akışkanın 
performans ve çevresel yönden R410A soğutucu akışka-
nından daha iyi olması beklenmiştir. Bu nedenle ilk olarak 
performans açısından R410A soğutucu akışkanından daha 
iyi sonuç veren soğutucu akışkanlar incelenmiştir. Her iki 
senaryoda da daha iyi sonuç veren soğutucu akışkanlar 
R454B ve R32 olmuştur. Soğutucu akışkanların çevresel 
etkilerinden elde edilen sonuçlara göre toplam karbon 
salınımının en büyük payı enerji tüketiminden kaynaklanan 
karbon salınımı olmuştur. Bu durum göz önüne alındığında, 
sistemlerin enerji verimliliği kritik bir faktördür. Her ne 
kadar R22'nin EER ve SEER değerleri R32 ve R454B'ye göre 
daha iyi olsa da, R22 her iki senaryoda performans olarak 
referans sisteme göre ortalama %24 daha az soğutma 
kapasitesi sağlamıştır. LCCP hesaplamasında, her iki senar-
yoda R1234yf soğutucu akışkanın en düşük karbon salınımı 
değerine sahip olmasına karşın referans soğutucu akışkan 
R410A’ya göre ortalama %48 daha az soğutma kapasitesi 
elde etmiştir.

İki farklı senaryodan elde edilen sonuçlar birbirine paralellik 
göstermiştir. Elde edilen verilerin ortak sonucu olarak, 
soğutucu akışkanların performansı ve çevresel etkileri göz 
önüne alındığında, R454B ve R32 soğutucu akışkanlarının 
diğer soğutucu akışkanlar arasında çatı tipi klimalarda 
kullanılmasının hem daha iyi performans sağlaması hem 
daha çevre dostu olması açısından uygun olduğu kararına 
varılmıştır.

Bu çalışmada sonuçlar, R410A soğutucu akışkan kullanılan 
çatı tipi klima üzerinde altı farklı soğutucu akışkanın iki 
farklı senaryoda analiz edilmesiyle elde edilmiştir. Soğutucu 
akışkanların soğutma kapasitelerindeki büyük farklılıkların 
sebebi, soğutucu akışkanların çalışma basınç aralıklarının 
farklı olmasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bu 
sebeple ileriki çalışmalarda incelenecek soğutucu akışkan-
ların çalışma basınç aralıklarına veya soğutma kapasitele-

rine göre sınıflandırıldıktan sonra analiz edilmesinin yararı 
olacaktır.
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MAKALE

Computational Fluid Dynamics (CFD). Living space was 
heated from wall and floor, respectively. In the case of 
heating, temperatures were specified between 303 K and 
313 K for heated surface and specified 293 K for the other 
surfaces. Convection heat flux, radiation heat flux, total 
heat flux, heat transfer coefficient and Nusselt number 
were determined for every different cases. Graphics were 
drawn about heat transfer coefficients depend to tempe-
rature difference between heated surface and reference 
surfaces. Findings from graphics were compared and it was 
come out that which method of heating is more effective 
than the others.
This study is aimed to be a reference for future studies.

Keywords: Radiant Panel Simulation, Convection, Radia-
tion, Heat Transfer Coefficient, CFD.

Giriş

Bu çalışmada gerçekleşen ısı transferinin taşınım ve ışınım 
olmak üzere iki mekanizması vardır.  Doğal ve zorlanmış 
taşınım olmak üzere iki tip taşınım geliştirilebilir. Doğal 
taşınım yerçekimi ile, zorlanmış taşınım ise havalandırma 
gibi zorlanmış hava hareketleri ile gerçekleşir. Başka bir ısı 
transferi mekanizması ışınımdır. Sıcaklığı mutlak sıfırdan 
yüksek olan her nesne ısıl ışınım yayar. Bu nedenle ışınım, 
ısı transfer uygulamalarında önemli bir konuma sahiptir. 
Bu makalede, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile 

Özet

Bu makale, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) kulla-
nılarak radyant paneller tarafından ısıtılan bir yaşam ala-
nındaki taşınım ve ışınım yoluyla gerçekleşen ısı transferi 
karakteristiklerini araştırmaktadır. Yaşam alanı sırasıyla 
duvar ve yerden ısıtılmıştır. Yüzey sıcaklıkları sırasıyla; 
ısıtılan yüzey için 303 K ile 313 K arasında ve diğer yüzeyler 
için 293 K olarak belirlenmiştir. Her farklı durumda taşınım 
ısı akısı, ışınım ısı akısı, toplam ısı akısı, ısı transfer katsayısı 
ve Nusselt sayısı belirlenmiştir. Isıtılmış yüzey ile referans 
sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak değişen ısı 
transfer katsayıları için grafikler çizilmiştir. Grafiklerden 
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve hangi ısıtma yön-
teminin diğerlerinden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmanın gelecekteki çalışmalara referans olması 
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyant Panel Simülasyonu, Taşınım, 
Işınım, Isı Transfer Katsayısı, CFD.

The Numerical Analysis of Convection And  
Radiation In A Living Space That Is Heated By 
Radiant Panel Simulation

Abstract

This paper investigates convection and radiation heat 
transfer in a living space heated by radiant panels using 
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cılığının ısı transferi karakteristikleri üzerindeki etkilerini 
ayrıntılı olarak araştırdılar. Çalışmalarından; hem izotermal 
hem de ısı üreten ısıtıcılar için, toplam ısı transfer hızının 
artan yüzey yayıcılığı ve Rayleigh sayısıyla beraber arttığı 
sonucuna varmışlardır.

Causone ve diğerleri, [5] radyant tavan ile oda arasındaki 
ısı transfer katsayıları üzerine deneysel bir çalışma sundular. 
Radyant tavan ile oda arasındaki ısı transfer katsayılarının; 
yüzey sıcaklıklarından, iç ısı yükünden ve hava hareketle-
rinden etkilendiğini belirttiler. Bu çalışmada, bir ofis veya 
konut binasının tipik koşullarında radyant tavan ile oda 
arasındaki ısı transfer katsayılarının araştırılması amaçlan-
mıştır. Deneylerinde ısı ihtiyacını ısıtılmış silindirlerle, ısı 
kayıplarını ise soğutulmuş yüzeylerle simüle etmişlerdir. 
Deney sonuçlarından elde ettikleri ısı transfer katsayısı 
değerlerini, taşınım ve ışınım için ayrı ayrı ve toplam olarak 
sundular.

Bu makalede, bir konut veya ofis odasına ait bir yaşam 
alanı sırasıyla farklı parametreler kullanılarak ısıtılmıştır. 
Taşınım ve ışınım ısı transferi karakteristiklerini araştırmak 
için sayısal analiz yapılmıştır. Nusselt sayısını, ısı akılarını 
ve ısı transfer katsayılarını belirlemek için bir Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği programı olan Ansys Fluent kullanıl-
mıştır.

Yöntem

Yüzeylerinden ısıtılan bir yaşam alanında ısıtılmış yüzey-
deki taşınım ısı akısını, ışınım ısı akısını, toplam ısı akısını, 
toplam ısı transfer katsayısını ve Nusselt sayısını bulmak 
için sayısal bir yaklaşım kullanılmıştır. Sayısal yaklaşım 
CFD programı ANSYS Fluent ile gerçekleştirilmiştir. ANSYS 
Fluent, sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplamalı akışkanlar 
dinamiğinde sayısal analizler yapan bir yazılımdır. Bir 
ANSYS Fluent problemi beş adımdan oluşur: Geometry, 
Mesh, Setup, Solution ve Results.

Geometry adımında problemin geometrik modeli oluş-
turulmuştur. Probleme ait geometrik model ANSYS’e ait 
DesignModeler yazılımı ile oluşturulmuştur. Problemdeki 
oda 3 metre genişliğinde, 4,5 metre uzunluğunda ve 2,7 
metre yüksekliğinde modellenmiştir. Odanın içi akışkan 
olarak tanımlanmış ve oda duvarları, tavanı ve zemini sınır 
koşulları olarak atanmıştır.

Mesh adımı, problemde kullanılan geometrinin sonlu 
elemanlara ayrıldığı adımdır. Bu çalışmanın amacı sonlu 
elemanlar yöntemi ile sayısal analiz yaklaşımı olduğundan 
sonlu elemanlara ayırma işlemi oldukça önemlidir.

Bu çalışmada; oda duvarları sınır koşulları olduğundan, 
sonlu elemanlar yöntemi ile doğru çözümü elde etmek 

sayısal analiz yapılarak yüzeylerinden ısıtılmış bir yaşam 
alanındaki taşınım ısı transferi ve ışınım ısı transferi ince-
lenmiştir.

Cholewa ve diğerleri [1], tavanından ısıtılan ve soğutulan 
bir oda için yüzeydeki ısı transfer katsayılarını deneysel 
olarak inceleyip sonuçlarını sunmuşlardır. Bu çalışmada, 
ölçtükleri ısı transfer katsayılarını literatürdeki sonuçlar ile 
doğrulayarak sonraki çalışmalar için referans oluşturmayı 
hedeflemişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışma ısı transfer 
katsayısı değerlerinin özellikle tavandan ısıtma için fazla 
tahmin edildiğini göstermektedir. Ayrıca tavandan ısıtma 
ve soğutma ile döşemeden ısıtma ve soğutma durumları 
için ısı transfer katsayılarını karşılaştırmışlardır.

Awbi ve Hatton [2] yüzeylerinden ısıtılan havalandırmalı bir 
odada yüzeylerdeki taşınım ısı transferi karakteristiklerini 
deneysel olarak incelemişlerdir. Deneylerini, iç yüzeye 
sabitlenmiş ısıtma plakaları ile küçük bir ofis boyutunda, iyi 
yalıtılmış bir test odasında gerçekleştirdiler. Konveksiyon 
akımları oluşturmak için ayarlanabilir nozullu bir jet fanı 
kullandılar ve bir duvar yüzeyinde soğutma sağladılar. 
Duvarlar, zemin ve tavan için doğal ve zorlanmış taşınımın 
bir kombinasyonu olarak toplam taşınım ısı transferini 
belirlemek için denklemler sundular. Fan, ısıtılmış bir yüzey 
üzerinde çalıştırıldığında deneysel taşınım ısı transfer kat-
sayısının, eşdeğer doğal taşınım ısı transfer katsayısından 
daha büyük olduğunu gördüler.

Wang [3], konut binalarında kışın gerekli iç ortam sıcak-
lığını korumak için gerekli ısı yükünde doğal taşınım ısı 
transferinin en önemli araç olduğunu belirtmiştir. Buna 
ek olarak, bir radyatörün yüzeyindeki taşınım ısı transfer 
katsayısını belirlemenin, iç mekanlarındaki ısı akışını ve 
böylece bir binanın termal konforunu ve toplam enerji 
tüketimini değerlendirmek için birincil öneme sahip oldu-
ğunu belirtti. Çalışmasında, Çin'in Lanzhou bölgesinde 
bir odayı ısıtmak için kullanılan bir radyatörün ısı transferi 
özelliklerinin sayısal analizi için k-ε türbülans modeli kul-
lanmıştır. Sonuçlar; radyatör yüzeyindeki ortalama Nusselt 
sayısının, dış duvar ısıl iletkenliğinin artması, dış ortam 
sıcaklığının düşmesi ve radyatör yüzey alanının azalmasıyla 
beraber arttığını göstermiştir. Bununla birlikte, dış duvar 
ısıl iletkenliğinin radyatör yüzeyi üzerindeki yerel Nusselt 
sayısı üzerindeki etkisinin zayıf olduğunu saptamıştır.

Saravanan ve Sivaraj [4], bir test odasında ısıl ışınım ile 
doğal taşınım arasındaki etkileşimi, oda içerisine bir ısıtıcı 
yerleştirerek araştırmışlardır. Bu çalışmada, test odasının 
dikey duvarları soğutulmuş, yatay duvarları ise tamamen 
adyabatiktir. İzotermal ve ısı üreten ısıtıcılar dikkate alın-
mıştır. Sonlu eleman yöntemi ile yönetilen birleştirilmiş 
doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemleri çözdüler. 
Rayleigh sayısının, ısıtıcının en/boy oranının ve yüzey yayı-
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için sınırlardaki elemanların yoğunluğu daha sık olmalıdır. 
Böylece problem sınırlarında daha hassas bir çözüme 
ulaşılacak ve sonuçların güvenilirliği artacaktır. ANSYS 
Meshing yazılımında problem sınırlarında daha sık eleman 
oluşturmak için “Edge Sizing” oluşturulmuş ve “Bias Factor” 
tanımlanmıştır. Aşağıdaki görsel, yukarıda açıklanan 
yöntemle sınırlarda daha sık olacak şekilde problem geo-
metrisinin sonlu elemanlara ayrılmış halini göstermektedir.

Şekil 1. Sınırlarda daha sık olmak üzere sonlu elemanlara ayrılmış 
geometri

Sonlu eleman sayısı arttıkça çözümün doğruluğu artar, 
ancak çözüm süresi gerçekçi olmayan sınırları aşabilir. Bu 
nedenle, iyi bir çözüm doğruluğu ile kabul edilebilir bir 
çözüm süresinin korunduğu sonlu eleman sayısı belirlen-
melidir. Sonlu eleman sayısını belirlemek için az sayıda 
elemandan başlayarak çözümler üretilmiş ve eleman sayısı 
artırılarak çözümler yinelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
karşılaştırıldığında; 216.000 eleman sayısında çözümler 
birbirine yakınlaşmış ve eleman sayısındaki artışın sonuç-
lar üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
Çalışmadaki tüm çözümlerde, belirlenen bu eleman sayısı 
kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo, sonlu eleman sayısını belir-
leme testini göstermektedir.

Tablo 1. Sonlu Eleman Sayısı Belirleme Testi

Eleman Sayısı Nusselt Sayısı Değişim

125.000 223,47 -

216.000 238,11 %6,55

343.000 238,50 %0,02

Setup adımında; çözüm modelleri, kullanılan malzemeler, 
malzemelerin özellikleri ve sınır koşulları tanımlanır. Bu 
çalışmada enerji denklemi çözülmüştür. Viskoz model 
olarak k-epsilon RNG türbülans modeli seçilmiştir. Işınım 
modeli olarak “Surface to Surface” ışınım modeli seçilmiştir.

Odanın içi akışkan olarak tanımlanmış ve havanın özellik-
leri kullanılmıştır. Havanın özgül ağırlığı için Boussinesq 
yaklaşımı kullanılmıştır. Odanın sınırları olan duvarlar, 
tavan ve zemin için sıcaklık ve ısıl yayıcılık değerleri 
tanımlanmıştır. Bu çalışmada sırasıyla duvardan ve yerden 
ısıtmanın sayısal analizi incelenmiştir. Isıtma durumunda, 
ısıtılan yüzeyin sıcaklığı sırasıyla 303 K, 305 K, 307 K, 309 K, 
311 K ve 313 K olarak ayarlanmış ve diğer yüzeylerin sıcak-
lığı sabit ve 293 K olarak ayarlanmıştır. Tüm yüzeylerin ısıl 

yayıcılık değeri, tüm durumlar için 0,9 olarak belirlenmiştir.

Çözüme başlamadan önce, “Initialization” işlemi gerçekleş-
tirildi, ardından hesaplama yapıldı. Çözüme ulaşmak için 
10.000 iterasyon yapıldı. İterasyonlarda; enerji, momentum, 
k, epsilon ve süreklilik eğrileri izlenmiştir. 

Sonuçlar 10.000 iterasyonun sonunda elde edilmiştir. 
Isıtılan yüzeyde ısı akısı, ısı transfer katsayısı ve Nusselt 
sayısı belirlenmiştir. Bu değerleri elde etmek için, " Surface 
Integrals " bölümündeki "Post-Processing" seçeneği kulla-
nılmıştır. Bulgular, Sonuçlar bölümünde tartışılacaktır.

Isı Transfer Katsayısının Bulunması

Bu çalışmanın amacı, ısıtılmış yüzey ile yaşam alanı arasın-
daki taşınım ve ışınım yoluyla gerçekleşen ısı akılarını ve ısı 
transfer katsayılarını hesaplamaktır. 

Isıtılmış yüzey ile yaşam alanı arasındaki toplam ısı akısı, 
aşağıdaki denklem kullanılarak belirlenir.

                     
 Işınım ısı transfer katsayısının hesaplanmasında kullanılan 
sıcaklık; yüzeyler arasındaki görüntü faktörü kullanılarak 
hesaplanmış ortalama ısıtılmamış yüzey sıcaklığıdır. [6, 7]

Işınım ısı transfer katsayısı, ısıtılmış yüzey ile diğer yüzeyler 
arasındaki net ısı transferi yoluyla belirlenebilir. Isıtılmış 
yüzey ile diğer yüzeyler arasındaki ışınım ısı akısı ve ışınım 
ısı transfer katsayısı aşağıdaki denklemlerle belirlenir.

Işınım ısı akısı ve taşınım ısı akısının toplamı, toplam ısı 
akısı değerini verir.
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Taşınım ısı transfer katsayısı aşağıdaki eşitlikle belirlenir. [8]

Elde Edilen Bulgular 

Farklı ısıtma koşulları için CFD hesaplamalarından elde 
edilen ısı akısı ve ısı transfer katsayısı değerleri sunulmuştır.
İlk olarak simülasyonlarda 3 m x 2,7 m boyutlarındaki 
duvardan ısıtma uygulanmıştır. Isıtılan yüzeyler 303 K ve 
313 K arasında 6 farklı sıcaklığa ayarlanmıştır. 

Duvardan ısıtma koşullarındaki hesaplamalardan elde 
edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Ek 
olarak duvardan ısıtma durumunda; 3 boyutlu izometrik 
görünüm ve 2 boyutlu x-düzlemi görünümü üzerinde 
sıcaklık dağılımı ve hız vektörleri gösterilmştir.

Tablo 2. 303 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

 Bulgu                               Değer      

qt (W/m2) 85.51

qr (W/m2)  52.84

qc (W/m2) 32.67

qr/qt 0.618

ht (W/m2 K) 5.76

Nusselt Sayısı  238.11

Tablo 3. 305 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer      

qt (W/m2) 105.54

qr (W/m2) 64.06

qc (W/m2) 41.48

qr/qt 0.607

ht (W/m2 K) 6.27

Nusselt Sayısı  258.97

Tablo 4. 307 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer      

qt (W/m2) 126.24

qr (W/m2) 75.50

qc (W/m2) 50.74

qr/qt 0.598

ht (W/m2 K) 6.70

Nusselt Sayısı  276.90

Tablo 5. 309 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer      

qt (W/m2) 147.59

qr (W/m2) 87.16

qc (W/m2) 60.43

qr/qt 0.591

ht (W/m2 K) 7.08

Nusselt Sayısı  292.65

Tablo 6. 311 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 169.55

qr (W/m2) 99.05

qc (W/m2) 70.50

qr/qt 0.584

ht (W/m2 K) 7.42

Nusselt Sayısı  306.75

Tablo 7. 313 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar 

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 192.09

qr (W/m2) 111.18

qc (W/m2) 80.91

qr/qt 0.579

ht (W/m2 K) 7.73

Nusselt Sayısı  319.55

Şekil 2. İzometrik Görünümden Duvardan Isıtma Durumundaki 
Sıcaklık Dağılımı



TTMD DERGİSİ      OCAK - MART 202068

MAKALE

Şekil 6'da; duvardan ısıtma durumlarında ısıtılan yüzey ile 
referans sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak ısı 
transfer katsayısı değerlerinin değişimini göstermektedir. 
İkinci olarak başka bir ısıtma yöntemi olan yerden ısıtma 
uygulanmış ve araştırılmıştır. 3 m x 4,5 m boyutlarındaki 
zemin ısıtılmıştır. Isıtılan yüzeylerin sıcaklıkları sırasıyla 303 
K, 305 K, 307 K, 309 K, 311 K ve 313 K değerlerine ayar-
lanmıştır. Elde edilen sonuçlar, sıcaklık dağılımları ve hız 
vektörleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 8. 303 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar 

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 87.61

qr (W/m2) 52.52

qc (W/m2) 35.09

qr/qt 0.599

ht (W/m2 K) 5.90

Nusselt Sayısı  243.94

Tablo 9. 305 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar 

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 110.90

qr (W/m2) 63.67

qc (W/m2) 47.23

qr/qt 0.574

ht (W/m2 K) 6.59

Nusselt Sayısı  272.13

Tablo 10. 307 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar 

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 129.28

qr (W/m2) 75.04

qc (W/m2) 54.24

qr/qt 0.580

ht (W/m2 K) 6.86

Nusselt Sayısı  283.56

Tablo 11. 309 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 151.45

qr (W/m2) 86.63

qc (W/m2)  64.82

qr/qt 0.572

ht (W/m2 K) 7.27

Nusselt Sayısı  300.29

Şekil 3. X-Düzlemi Görünümünden Duvardan Isıtma Durumundaki 
Sıcaklık Dağılımı

Şekil 4. İzometrik Görünümden Duvardan Isıtma Durumundaki Hız 
Vektörleri

Şekil 5. X-Düzlemi Görünümünden Duvardan Isıtma Durumundaki 
Hız Vektörleri

Şekil 6. Duvardan Isıtma Durumlarında h -ΔT Grafiği
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Tablo 12. 311 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar 

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 175.74

qr (W/m2) 98.45

qc (W/m2) 77.29

qr/qt 0.560

ht (W/m2 K) 7.69

Nusselt Sayısı  317.95

Tablo 13. 313 K Yüzey Sıcaklığında Elde Edilen Sonuçlar

Bulgu                               Değer     

qt (W/m2) 203.59

qr (W/m2) 110.50

qc (W/m2) 93.09

qr/qt  0.543

ht (W/m2 K) 8.20

Nusselt Sayısı  338.68

Şekil 7. İzometrik Görünümden Yerden Isıtma 
Durumundaki Sıcaklık Dağılımı

Şekil 8. X-Düzlemi Görünümünden Yerden Isıtma 
Durumundaki Sıcaklık Dağılımı

Şekil 9. İzometrik Görünümden Yerden Isıtma 
Durumundaki Hız Vektörleri

Şekil 10. X-Düzlemi Görünümünden Yerden Isıtma 
Durumundaki Hız Vektörleri

Aşağıdaki grafik; yerden ısıtma durumlarında ısıtılan yüzey 
ile referans sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak 
ısı transfer katsayısı değerlerinin değişimini göstermektedir. 

Şekil 11. Yerden Isıtma Durumlarında h -ΔT Grafiği
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Sonuç

Bu makalede yüzeylerinden ısıtılan bir yaşam alanındaki ısı 
transferi karakteristiklerini incelemek için sayısal bir analiz 
geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu yaklaşımın taşınım 
ve ışınıma ait ısı akılarını ve ısı transfer katsayılarını belirle-
mek için uygulanabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, bu 
çalışma daha sonraki çalışmalar için bir referans olabilir, 
deneysel çalışmalarla karşılaştırılabilir ve genişletilebilir.

Duvardan ısıtma durumunda ısıtılan yüzeyin sıcaklığı 303 
K ile 313 K arasında ayarlandığında, yüzeydeki toplam 
ısı transfer katsayısı değerleri 5.76 W m-2 K-1 ve 7.73 W 
m-2 K-1 arasında bulunmuştur. Bununla birlikte ısıtılan 
yüzey değiştirilip zemin 303 K ve 313 K arasındaki sıcaklık 
aralığına ayarlandığında yüzeydeki toplam ısı transfer 
katsayısı değerleri 5.76 W m-2 K-1 ve 7.73 W m-2 K-1 arasında 
bulunmuştur. Yerden ısıtmada ısı transfer katsayısının 
duvardan ısıtmadakinden % 2 ile % 5 arasında daha yük-
sek olduğu gözlenmiştir. Öte yandan duvardan ısıtmada 
ışınımın yerden ısıtmadaki ışınımdan daha etkili olduğu 
gözlenmiştir. Bu çalışmadaki sonuçlara göre; toplam ısı 
transferi içerisinde, ışınım %55 ile %60; taşınım ise %40 ile 
%45 arasında bir orana sahiptir. Bu sonuç, bu çalışmadaki 
ısıtma yönteminin literatüre göre radyant panel ısıtma gibi 
davrandığını göstermektedir. [8]

Isıtılan yüzey ile referans sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı 
arttıkça, taşınım ve ışınım ısı akılarının da bununla bera-
ber arttığı gözlenmiştir. Bahsedilen sıcaklık farkı arttıkça 
yüzeydeki Nusselt sayısı, dolayısıyla da ısı transfer katsayısı 
da artar. Yerden ısıtma, duvardan ısıtmadan daha yüksek 
ısı transfer katsayısına ve yüzey Nusselt sayısına sahiptir. 
Duvardan ısıtmada, ışınım ısı akısı her durumda yerden 
ısıtmadakinden daha yüksektir. Bununla birlikte; yerden 
ısıtma, her durumda duvardan ısıtmadan daha fazla taşı-
nım ısı akısına sahiptir.    

Duvardan ısıtma uygulaması daha düşük ısı transfer kat-
sayısı değerlerine sahip olduğundan dolayı yerden ısıtma 
uygulamalarına iyi bir alternatif olabilir. Duvardan ısıtma 
uygulamalarının daha düşük ısı transfer katsayılarına sahip 
olması; yerden ısıtma uygulamalarına göre daha az enerji 
tüketim ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Hava hareketi, havalandırma ve bağıl nem oranı gibi farklı 
parametreler termal konforu etkilediğinden; bu çalışma 
diğer parametrelerle yapılan deneysel ve CFD çalışmaları 
ile genişletilebilir.
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Investigation of Energy Efficiency and Cost Effect in 
Industrial Processes: Case Study

Abstract

Effective management of energy in the industrial sector, 
which has about 30% of total energy consumption, is 
primarily related to the improvement of energy efficiency. 
Especially in the manufacturing sector, the effective and 
efficient manageability of the energy needed by the 
processes will directly affect the holistic energy consump-
tion. In this study, firstly a detailed study of the existing 
cooling system was conducted in a metal processing and 
production facility and energy efficiency performance was 
evaluated. Afterwards, the cooling demand needed by the 
process was examined with an energy efficient system 
preference. In this context, the performance of a natural 
cooling supported solution was evaluated comparatively 
instead of the classical cooling group preference existing in 
the enterprise. In the study, while saving 65.77% of energy 
in the energy consumption of the existing process with 
the proposed natural cooling process, it was seen that the 
recycling due to savings is about 3.22 years. At the end of 
the study, the saving effect of the system according to the 
energy load consumption and the effects of this saving on 

Özet

Toplam enerji tüketiminin yaklaşık%30’una sahip sanayi 
sektöründe enerjinin etkin yönetimi, öncelikle enerji 
verimliliğinin geliştirilmesiyle ilişkilidir. Özellikle imalat 
sektöründe, proseslerin ihtiyaç duyduğu enerjinin etkin 
ve verimli yönetilebilirliği, bütüncül enerji tüketimini 
doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmada bir metal işleme 
ve üretim tesisinde, mevcut soğutma sisteminin öncelikle 
bir detay etüt çalışması yapılmış ve enerji verimlilik per-
formansı değerlendirilmiştir. Daha sonra prosesin ihtiyaç 
duyduğu soğutma talebinin, enerji etkin bir sistem tercihi 
ile iyileştirilmesi incelenmiştir. Bu kapsamda işletmede 
var olan klasik soğutma grubu tercihi yerine, doğal 
soğutma destekli bir çözümün performansı karşılaştırmalı 
değerlendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin enerji 
tüketiminde, önerilen doğal soğutma prosesi ile % 65,77 
enerji tasarrufu sağlanırken, tasarrufa bağlı geri dönü-
şümün yaklaşık 3,22 yıl olduğu görülmüştür. Çalışmanın 
sonunda sistemin enerji yük tüketimlerine göre tasarruf 
etkisi ve bu tasarrufun CO2 salım yük potansiyeline etkileri 
de değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmalat prosesleri, doğal soğutma, 
verimlilik, sürdürülebilirlik, salımlar.
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tadır. Ayrıca, üretimde işleme ve uygulama problemleri, 
sistem ihtiyaçlarının ve değerlerinin kontrolü, enerji etkin 
uygulama eksiklikleri, bakım onarım maliyetlerinin neden 
olduğu uygulama problemleri, işletmede enerji verimlili-
ğinin problem noktalar olarak görülebilir. Tüm bu süreçler 
için, özellikle soğutma tercihlerinde enerji verimliliği ve 
işletme maliyetlerinin azaltılmasında,  doğal soğutma 
(free-cooling)uygulamaları, son yıllarda öne çıkan etkin 
çözüm yöntemi olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye içinde bulunduğu iklim koşullarında doğal 
soğutma potansiyelinin %70’lere ulaşabildiği şartlara 
sahiptir. Özellikle işletmelerde soğutma sıvısı ihtiyacı, 
hidrolik yağ soğutma, havalandırma gibi üretimi doğrudan 
etkileyen noktalar dikkate alındığında, doğal soğutma 
tercihleri öncelikle tüketime bağlı önemli tasarruf sağ-
layabilecek sistemlerdir. Özellikle soğutma kapasite 
hesaplamalarında, genellikle mevsimsel ortalamalar veya 
pik değerler temel alınır. Enerji verimliliğinin ve enerjinin 
çevresel etkilerinin farkındalığı geliştikçe bu tür hesapla-
malarda iklimsel verilerini anlık değerleri önem kazanmıştır. 
Üretim ihtiyaçlarında genellikle proses soğutma ihtiyaçları 
15-35 °C aralığında bir dalgalanmaya sahiptir. BIN değerleri 
olarak ifade edilen anlık sıcaklık değişimlerinde bu ihtiya-
cın karşılanabileceği ortam sıcaklıkları hayli yüksektir[3,4]. 
Nitekim BIN değerleri ve işletmelerin çalışma saatleri 
dikkate alınarak yapılan analiz çalışmalarında, sistemlerin 
enerji tüketim potansiyelleri oldukça etkilenmiştir. 

Bu çalışma öncelikle, bir metal işleme tesisinde, mevcut 
proses soğutma sisteminin termodinamik analizleri yapıla-
rak etkinliği ve enerji verimlilik performansı hesaplanmıştır. 
Üretimde soğutma performansının ve enerji tüketiminin 
etkinliğini geliştirmek amacıyla bir doğal soğutma destekli 
mekanik soğutma sistemi tasarlanmış ve mevcut klasik 
soğutma sistemine göre enerji performans analizleri yapıl-
mıştır. 

Sanayi Sektörü ve Proses Enerji Yönetimi

Sanayi sektörün, %30’ları bulan tüketim potansiyeli ile 
birlikte, enerjinin elektrik, yakıt, buhar, ısı, basınçlı hava 
gibi bir çok formda kullanmaktadır. 2017 yılına kadar, eko-
nomik durgunluğu etkisiyle sürekli düşüş eğilimi gösteren 
sektörel tüketim; 2018’den itibaren tekrar artış eğilimine 
geçmiştir. Ancak, sektörün 1990'ların sonlarında başlayan 
iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önlemler alması 
kaçınılmazdır. Çoğunlukla fosil yakıt tüketimine dayanan 
sektörel tüketimde, enerji öncelikle yönetilmesi gereken 
bir sorundur. Enerji yönetim kültürü içinde, proses ihtiyaç-
ları dikkate alınarak, talep kontrolü, üretim süreçlerindeki 
doğrudan veya dolaylı enerji talebi öncelikle mevsimsel 
iklim parametrelerine, ürün veya süreçlerin ihtiyaçlarına 
ve işletmelerin ekonomik sınır koşullarına bağlıdır.

the CO2 emission load potential were also evaluated.

Keywords: Manufacturing processes, free cooling, effici-
ency, sustainability, emissions.

Giriş

Enerji verimliliği dünya ticaretinin rekabete bağlı önemli 
problemler yaşadığı günümüzde, işletmelerin sürdürüle-
bilirliği yönetebilmeleri yönüyle, oldukça  önemli bir konu 
haline gelmiştir. Özellikle enerji tüketim projeksiyonları 
fosil yakıt tüketiminin 2018’e göre 2050’de yaklaşık %30 
bir artışı öngörmektedir. Ayrıca sektörel satış taleplerinin 
2 katın üzerinde bir artış göstereceği ön görülmektedir ve 
bu dikkate alındığında, fosil yakıt tüketiminin maliyet ve 
çevresel problemleri de çok yönlü değerlendirilmelidir. Bu 
nedenle tüm bu süreçlerin olası olumsuzluklarını yöne-
tebilmek için, enerji verimliliği, etkin bir enerji yönetimi 
ile birlikte, sürdürülebilirliğin önemli bir anahtarı olarak 
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda sanayi sektörü, işlet-
melerde tanımlanan önemli enerji kullanım noktaları için 
enerji etkin çözümler geliştirmelidir [1,2].    

Sanayi sektörünün artan yoğun enerji tüketim talebi, 
doğrudan ve dolaylı market taleplerinin bir sonucu 
olarak değerlendirilse de, çoğunlukla bir paralelliği sahip 
olmadığı söylenebilir. Enerji tüketim dağılımlarının üretim 
türlerine göre farklılık gösterdiği sanayi sektöründe, birim 
maliyet dağılımları da verimsizlikler nedeniyle olumsuz 
etkilenmektedir. Sanayi sektörlerinde enerji talepleri, doğ-
rudan üretime bağlı olduğu gibi, üretimi dolaylı etkileyen 
proseslerin performansına da bağlıdır. Özellikle imalat 
uygulamalarında, soğutma sistemleri ile basınçlı hava 
uygulamaları üretimle bağlantılı ve yoğun enerji tüketen 
prosesler olarak değerlendirilebilir.   

İmalat sektörlerinde soğutma talebi, doğrudan, kaynak 
hatları, termal ilişkili üretim prosesleri, metal işleme pro-
sesleri gibi, ısıl işlem süreçleri için kullanılmaktadır. Farklı 
sıcaklık değerlerine sahip bu proseslerde, ısıl talepler, debi 
yönetimi ile birlikte değerlendirilir ve üretim hatlarının 
sağlıklı çalışabilmesi için planlanır. Bu tür sistemlerde 
etkin çözümlerin aksine, imalat proseslerin üretim plan-
lamalarından çok, yüksek kapasiteli sistem tercihleriyle 
sağlanmaktadır. Bu, özellikle on/off kontrol uygulama-
larıyla birlikte, işletmenin yüksek enerji tüketimlerine ve 
maliyetlerine neden olmaktadır.  

Enerji verimliliğinde öncelikli konu, talep yönetimi ve 
kontrolü olarak görülebilir. Bu kapsamda,  özellikle enerji 
verimliliği yönüyle, debisel kontrol yönetimi, talep edilen 
sıcaklık değerleriyle birlikte ele alınmasını gerektirir. Ancak, 
üretim süreçlerinde, üretim öncelikli bir konu olduğu için,  
bu tür sistemlerin etkinliği genellikle dikkate alınmamak-
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proses yönetiminde enerji verimliliği doğru 
sistem seçimi ile birlikte ele alınır.  Soğutma 
prosesleri bu kapsamda değerlendirilen 
ünitelerdir ve çoğunlukla elektriğin primer 
ve sekonder akışkanlarla soğutma yüküne 
dönüştürüldüğü sistemlerdir. Fabrikalarda 
üretim özelliğine bağlı yüksek enerji tüke-
ten sistemlerdir.   

Soğutma Sistemleri  Ve Doğal 
Soğutma

İmalat proseslerinde soğutma suyu, pek 
çok sistem ve ünite için gerekliliği olan 
ortak kullanım taleplerinden biridir. Enerji 
denetimi ve analizler yönüyle, soğutma 

grupları, soğutma kuleleri, pompalar, fanlar, proses ısı 
eşanjörleri ve kontrol sistemleri olmak üzere pek çok tüke-
ticinin olduğu proseslerdir. Farklı taleplere rağmen, imalat 
süreçlerinde, soğutma çoğunlukla 7-35 °C aralığında akış-
kan ile sağlanır. Bu süreçler için özellikle 15-35 °C sıcaklık 
talepleri, Türkiye iklim şartlarında, doğal soğutma tercihi 
yönüyle ele alınmalıdır. Doğal soğutma uygulaması, proses 
ihtiyaçlarının doğal ortamlardaki hava şartları dikkate 
alınarak öncelikle enerji tüketim ihtiyacının ve maliyet 
etkilerini azaltılmasını sağlar.  Bu sistemler kısaca düşük 
dış ortam sıcaklıklarının avantajlarından yararlanılarak bir 
kompresör veya çiller grubunun çalışmasına bağlı kalmak-
sızın proseslerde su kaynaklı istenilen soğutmayı sağlayan 
sistemlerdir [6]. Su kaynaklı doğal soğutma uygulamaları 
temelde iki kategoride sınıflandırılır. 
 
a. Evoparatif soğutma uygulamaları 
1) Açık devre (Direct free-cooling coil) soğutma kulesi 
uygulamaları 
2) Kapalı devre (Indirect free-cooling) soğutma kulesi 
uygulamaları
b. Isı değiştiricili soğutma uygulamaları 
1) Entegre (Integrated Free Cooling Coil ) Soğutma Batar-
yası Uygulamaları
2) Kuru ve Islak/kuru (Dry and Wet/Dry Cooler) Soğutucu 
Uygulamaları [7,8] 

Her bir sistem kendi içinde farklı özelliklere sahiptir. Doğal 
soğutma uygulamaların seçiminde sistemin kullanım amaç-
ları ve ihtiyaç duyulan soğutma yükleri önem kazanır. Bu 
tür uygulamalarda sistemin avantajını sağlayan etki mev-
simlerde spesifik sıcaklıklar olarak değerlendirilebilir. BIN 
değerleri olarak ifade edilen sıcaklık aralığına bağlı olarak 
proses sularının doğal soğutulması kolaylıkla yapılır. BIN 
değerleri, herhangi bir yerin belirli bir dönemi için dış hava 
sıcaklığının belirli aralıklarla kaç saat olduğunu tanımlayan 
değerlerdir [6]. Bu sistemlerin enerji ve maliyet analizleri 
yapılırken soğutma kapasitesi, soğutma grubunun çalışma 
zamanı ve çalışma süreçleri, doğal soğutma maliyeti ve geri 

Sektörel öngörülerde iklim değişikliği ile mücadele kap-
samında, CO2 salımlarının kontrolü de değer kazanmıştır. 
Özellikle proses salımları dahil olmak üzere, 2017 yılı için 
8.5 GtCO2 ile küresel salımların %24’ünü aşmıştır. Süreç 
analizlerinde, Şekil 1’de olduğu gibi, sürdürülebilir etki 
salım öngörüleriyle birlikte değerlendirilmektedir.  

Proses süreçlerinde enerji verimliliğinin arttırılması, 
düşük karbon teknolojileri gibi, alternatif çözümlerin 
geliştirilmesiyle birlikte, yönetilebilirliği kritik öneme 
sahiptir. Bu nedenle işletmelerde etkin enerji yönetimi, 
enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi de dahil olmak 
üzere enerji performansını artırmak için gerekli sistemleri 
ve süreçleri kurmalarını sağlamaktır. Son zamanlarda, bir 
enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakımı 
ve iyileştirilmesi için yönergeler sağlayan ve şartları belirle-
yen ISO 50001: 2018 - Enerji Yönetim Sistemleri 5 standardı 
yayınlanmıştır. 

Endüstrilerde enerji yönetimi ağırlıklı olarak sistem iyileş-
tirmeleri ve enerji verimliliği ile ilgili teknolojik yönlere 
odaklanmalıdır. Bu sistemin öngörüsü, organizasyonel 
yapılarda, Mühendislik (EE) perspektifiyle uyumlu olma-
sıdır. Bu kapsamda enerji verimliliği, yeni uygulamalar ile 
birlikte,  çok yönlü disiplinler arası araştırma alanı olarak 
şekillenir. Endüstriyel süreçler için enerji verimliliği sistem 
boyutlarını, iş süreçleri ve yönetim destek sistemleri 
arasındaki ilişkileri ve bağımlılıkları modellemek veya 
değerlendirmek için yollar sağlar. Bu kapsamda bir siste-
min verimliliğini geliştirecek evreler için anahtar konular, 
(i) modelleme ve entegrasyon; (ii) referans modeller; (iii) 
iş süreçleri; (iv) ontolojiler; (v) sanal işletmeler; (vi) birlikte 
çalışabilirlik; (vii) yapısal modelledir [6]. 

Enerji yönetiminde proses yönetimi ve enerji verimliliği 
temel konulardan biridir. İmalat proseslerinde, üretimin 
ihtiyaç duyduğu enerji, kaynağa bağlı olarak, birincil 
enerjinin güç, buhar, basınçlı hava, soğutulmuş su vb. 
gibi ikincil enerji türlerine dönüşerek kullanılır. Bu amaçla 

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosunda endüstriyel doğrudan CO2 salımı, 
2000-2030 [5]
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bağlı olarak yapılır. İşletmede doğal soğutma kapasitesi, 
prosesin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının yük değeri 
için yapılan tasarruf miktarı olarak tanımlanabilir. Bu 
kapsamda enerji dengesi, doğal soğutma potansiyeli ile 
birlikte değerlendirilir.  
                                 
       
                                (5)

dir. Burada j doğal soğutma için geçerli olan BIN değerleri-
dir. Çalışmada imalat prosesinde gerçek üretim ve tüketim 
verilerden hareket edilerek öncelikle soğutma prosesinin 
ön etüde bağlı performansı incelenmiştir. Bu kapsamda 
prosesin enerji tüketimleri yukarıda verilen akış yöntemine 
bağlı olarak irdelenmiştir. İşletmenin debi ve tüketim dağı-
lımlarında veri değerlendirmesi saatlik değerler üzerinden 
yapılmış ve enerji tüketim maliyet analizleri işletme maliyet 
değerleri üzerinden incelenmiştir. 

Soğutma Sistem Etüdü 
 
Sanayide üretim süreçleri dikkate alındığında, lokal veya 
bütüncül olarak soğutma ihtiyacı olan pek çok yapıya 
sahiptir. Bu yönüyle işletmelerde soğutma ihtiyaçlarının 
karşılanması için süreklilik dikkate alınması gereken bir 
konudur. Ancak bu kapsamda sağlanan prosesler için yük-
sek kapasiteli tercihler yüksek işletme maliyetlerine sahip-
tir. Özellikle yaz ayları ve mevsim geçişlerinde soğutma 
kaynaklı yüksek enerji tüketimi doğrudan bu ihtiyacın 
karşılanmasında önemli bir maliyet etkisine neden olur. 

Bu çalışma bir imalat prosesinde mevcut üretim prosesinin 
ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının karşılanmasını temel 
alan bir etüt çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
incelemede işletmenin mevcut soğutma talebi açık sistem 
soğutma grubuyla karşılanmaktadır. İşletmenin soğutma 
sistem şeması Şekil 2’de verilmiştir.  
  
Mevcut sistem değerlendirmesi, sistem kapasiteleri ile 
birlikte ele alınmıştır. Mekanik sistem ele alındığında, 
soğutma kapasitesinin yaklaşık %50 oranında çalıştırıldığı 
görülmüştür. Ayrıca sistem mekanik tesisat akışlarında 
pompalama hataları ve işletme problemleri nedeniyle yük-
sek enerji kayıplarına sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
değerlendirmede, soğutma ve proses sularında kollektör 
denge tankı boru dağılımlarının yanlış planlandığı ve 
sistemden dönen sıcak su ile soğutucudan dönen soğuk 
suyun aynı noktaya verildiği saptanmıştır. Bu kapsamda 
yapılan proses etüt çalışmalarında mevcut soğutma grubu 
pompası, pompa seçim eğrileri incelendiğinde 261 m3/h 
30 mSS olarak tesis edildiği görülmüştür. Bu kapsamda 
pompa debi değeri soğutma grubunun oldukça altında 
çalıştığı tespit edilmiştir. Seçilen soğutma grubu on/

ödeme süreci, sistemde diğer ekipmanların etkileri, bölge-
sel değerler ve enerji maliyetleri göz önüne alınır.

Soğutma Uygulamalarında Yük Ve Enerjı Analızlerı

Soğutma sistem analizlerinde, tüm enerji sistem analiz-
lerinde olduğu gibi, bir yaklaşım metodolojisi geliştiril-
melidir. Bu proseslerde özellikle soğutma için kullanılan 
sıvıların soğutulması, doğrudan veya dolaylı soğutma 
uygulamaları ile yapılır. Ancak, tüm bu süreçlerde soğutma 
işlemi temelde sürekli akışlı prosesler için tanımlanır. Bu 
kapsamda, yük analizi bir ısı değiştiricisinin termodinamik 
çözümüne bağlı olarak değerlendirebilir. Buna göre bir 
proses soğutmada enerji dengesi;
  
∑Ėg  = ∑Ėç                              (1)

dir. Burada ∑Ėg proses soğutmada, soğutma devresinden 
alınması gereken ısı yük,  ∑Ėç proses soğutmada soğutu-
lacak sıvıya aktarılan ısıl yük olarak görülebilir [9]. Birim 
enerjide kinetik ve potansiyel etkiler ihmal edildiği durum 
için sistemin akışa bağlı enerji dengesi;
  
                   (2)

dır. Burada  her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu 
akışkanın kütlesel debisi, h ise her bir nokta için tanım-
lanmış entalpi değerleridir [10]. Proses soğutma akışları 
sürekli değişken ve farklı sıcaklıklarda olabilir. Proses sıvıla-
rının yük değerlerini bulmak için her bir akışkan devresinin 
enerji yüküne göre enerji dengesi; 
  
                               (3)

dir. Burada Cp,hot proses sıvısının özgül ısı kapasitesi, Cp,col  
soğutma sıvısının özgül ısı kapasitesi, T her iki devre için 
proses sıvısı ve soğutucu akışkanın sıcaklık değerleridir. 
Proses soğutmalarda yük dağılımları bir buhar sıkıştırmalı 
çevrime bağlı olarak yapılıyorsa yük analizleri soğutulmak 
istenilen yük için soğutma makinalarının analizlerine bağlı 
olarak yapılır [7]. Enerji analizlerinde termal yük dengesi 
sistemdeki elektrik tüketimiyle doğrudan ilişkilidir. Ancak 
doğal soğutma uygulamalarında yıllık tüketim karşılaştır-
ması dikkate alınarak yapılır. Bu kapsamda talep analizine 
bağlı ihtiyaç duyulan soğutma ihtiyacı, yıllık tüketime bağlı 
bir analiz ile ele alınır. Buna göre soğutma grubunun yıllık 
enerji dengesi; 

                                                                        (4)

dir. Burada i indisi yıllık tüketim saatini ifade eder. Doğal 
soğutma uygulamalarda tasarruf miktarı yük değerlerine 
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müştür. Bu değer özellikle soğutma 
grubunun kapasite yönüyle oldukça 
büyük olduğu, ihtiyacın ise ortalama 
%52,1’lerde olduğu görülmektedir. Bu 
yönüyle 1500 kW soğutma kapasitesine 
sahip soğutma grubunun oldukça 
düşük kapasitede çalıştırıldığı görül-
mektedir. Yapılan analizör ölçümlerinde 
pompanın fiili tüketimi, ortalama 
135 m3/h debiye karşılık 29.5 kWh’dir. 
Pompa debi değişimin ortalamaya 

off çalıştırılmaktadır ve güç eğrisinde düşük 
formda çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda uzun 
süreli ölçüm değerleri alınmış ve değerlen-
dirme buna göre yapılmıştır. Yapılan saha 
çalışmasında, uzun vadeli ölçüm planı ile 
alınan sonuçlara göre, pompa debi dağılımının 
%33,62’lik bir farka sahip olduğu belirlenmiştir. 
İşletmede prosesin 3 günlük saatlik ortalama 
ölçüm değerlerine göre, pompa debisinin 
118,17 m3/h ile 157,90 m3/h aralığında bir 
çalışmaya sahip olduğu belirlenmiştir. Burada 
pompa ölçümleri yapılırken kuru soğutucuya 
girmeden soğutma grubuna girdiği hal ölçüm-
lenmiştir. Sistem tasarımı geçiş dönemlerinde 
uygun dış hava sıcaklığında 3 yollu vana kuru 
soğutucudan geçirdikten sonra suyu soğutma 
grubuna girmesi sağlanmaktadır. Şekil 3 Pom-
panın kapasiteye göre çalışma değerleri ve 
değişimleri verilmiştir. 

Prosesin yapılan ölçüm aralığında pompa 
ortalama su debisinin 135 m3/h olarak ölçül-

Şekil 2. Mevcut proses soğutma devresi 

Şekil 3. Pompa basma debi dağılımı

a. Kullanım Değişimi

Şekil 4. Pompanın akış değerlendirmesi

b. Debi histogramı
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pompaları için de gerçekleştirilmiştir. Buna göre proses-1 
hattı için 64 m3/h ve 42 mSS kapasite ile 15 kW’lık pompa, 
Proses-2 için ise, 10,1x4 m3/h ve 33 mSS kapasite ile 4 
kW’lık pompa tercihi yapılmıştır. Ancak pompa debilerine 
göre oldukça düşük bir debi akışı verilmiştir. Her hat için 
ölçülen bir pompa debi dağılımları Şekil 5’de görülebilir.

İşletmede tercih edilen proses pompaları ise, 
her proseste iki farklı yükü besleyen hatlar ile 
tasarlanmıştır. Her iki hat pompalarında da 
kapasite tercihlerine göre kullanım oranları 
proses-1 için % 9,01 iken proses-2 için bu oran 
%52.14 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
proses pompalarının da oldukça verimsiz çalış-
tırıldığı görülmüştür. İşletmede mevcut tesisat 
revizyonu ile önerilen kapalı sistem soğutma 
tesisinde kullanılacak olan pompa 261 m3/h 15 
mSS olarak tesis edilmesi yeterli olacaktır. Bu 
durumda güç 15 kW olarak gerçekleşecektir. 
Bu iki durum arasında elde edilecek elektrik 
tasarrufu günde 24 saat çalışma ayda 25 gün 
ve 12 ay için yaklaşık 130 MWh olarak gerçek-
leşmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle soğutma sisteminde 
mekanik tesisat hataları üzerine bir çalışma 
geliştirilmiştir. Çalışmada proses akışları ve 
çevrim yapısı düzeltilmiş ve tesisat proje 
şeması oluşturulmuş ve Şekil 6’da bu revizyon 
şeması verilmiştir. 

Yapılan düzenleme ile sistemden dönen suyun 
dış hava şartlarına uygun olarak öncelikle kuru 
soğutucudan ve sonrasında soğutma grubu ile 
soğutulmasından sonra depolama hacmi üze-
rinden tekrar sisteme gönderilmesi sağlandı. 
Ancak burada akış noktasında kuru soğutucu 

proses ile soğutma grubu yüksek su debisi nedeniyle dev-
rede kalmaya devam ettiği görülüştür. Özellikle sistemdeki 
yaklaşık 30 tonu bulan soğuk su deposunda istenilen 
soğutmanın sağlanması için soğutma grubunu kullanıldığı 
görülmüştür. Oysa prosesin bu kadar su ihtiyacı olmadığı 
görülmüştür. Bu kapsamda kapalı devre doğal soğutma 

bağlı değişimi ve kullanım histogramları da incelenmiştir. 
Buna göre dağılımlar Şekil 4’de verilmiştir. 

Pompanın analizör ölçümleri yapılmıştır. Bu kapsamda 
alınan ölçümlere göre, minimum, maksimum ve ortalama 
tüketim değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Soğutma sisteminde proses pompalarının tüketimi de 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda benzer dağılımlar bu 
pompalar için de belirlenmiştir. Benzer ölçümler proses 

Tablo 1. Analizör sonuçları

Gerilim 
V

Akım 
Amper PF kWh  

(ölçülen) Yük faktörü
Yıllık 

tasarruf 
kWh/Yıl

Yıllık tasarruf 
TL/yıl Verim 

Min 382.80 38.26 0.796 20.17 0.5451 0.6445

Max 399.70 49.66 0.81 27.81 0.7517

Ort 394.28 43.12 0.801 23.56 0.6367

23.85 0.6445 5660.50 3113.28

Şekil 5. Proses pompa debileri

a. Proses-1                                                                    

b. Proses-2
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lacak Bursa merkez için BIN değerleri proje yılı referans 
alınarak tekrarlanmıştır. Saatlik ölçüm aralıklarına göre 
Bursa aylık ortalama sıcaklık BIN değerlerinin dağılımı Şekil 
7’de görülmektedir.   

Bursa ili Nisan-Ekim dönemi için referans aylık dış ortam 
sıcaklığı 12,14°C ile 23,54°C aralığında değişmektedir. Bu 
dağılımda yıllık BIN değerleri üzerinden saatlik doğal 
ve mekanik soğutma potansiyelleri üzerinde inceleme 
yapılmıştır. Çalışmada doğal soğutma ile mekanik soğutma 
potansiyellerinin yüzde dağılımları bulunmuş ve bunların 

sistemli kapalı devre soğutma sistemi planlanmıştır. Önce-
likle Bursa iklim koşulları değerlendirilmiştir. Bursa ili iklim 
verileri üzerinden BIN değerleri dikkate alınarak gerekli 
çalışma hesaplanmıştır [4,10]. Bursa ili dış sıcaklık değişim-
leri ve aralıklarına göre yapılan incelemede doğal soğutma 
için soğutma potansiyeli incelenmiş dağılımlar Tablo 2’de 
doğal ve mekanik soğutma olarak ayrı ayrı verilmiştir. 

Doğal soğutma Bölgesi
 
Bu genel değerlendirme kriterine göre uygulama yapı-

Şekil 6. Düzeltilmiş tesisat şeması

Tablo 2. Bursa ili doğal ve mekanik soğutma dağılımı

Sıcaklık  
Aralığı <-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0/3 3/6 6/9 9/12 12/15 15/18 18<

Sıcaklık  
tekrar sıklığı 
(Saat/yıl)

0 0 2 5 36 237 568 810 1028 961 942 985 3166

Çalışma  
Yöntemi

%100 Doğal Soğutma Kısmı Soğutma Bölgesi Mekanik soğ

                Mek. Soğ. Bölgesi  

                20% 45% 72% 100%

                       

                       

                       

                       

                80% 55% 28%  

                Doğal soğutma Bölgesi  
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potansiyeli ise yaklaşık %52,53 olarak bulun-
muştur. Çalışmada doğal soğutma toplam 
8760 saat için 4157 saattir. Bu veriler dikkate 
alınarak işletmenin yük analizleri ayrı ayrı 
çalışılmıştır.

Bulgular ve Değerlendirmeler 

Proje çalışması işletmenin metal işleme 
proseslerinin soğutma ihtiyaçlarının karşı-
lanması, işletmenin üretim süreçlerinde de 
farklı proses taleplerinin karşılanması olarak 
planlanmıştır. Bu amaçla öncelikle prosesle-
rin soğutma hatlarında ihtiyaç duyulan yük 
değerleri incelenmiştir. İşletme için tüketim 
ve debi talepleri dikkate alınarak Şekil 9’da 
sistem şeması önerilmiştir.  

Bu kapsamda öncelikle soğutma grubu ile 
kuru soğutucu sistemde tekrar kullanılacaktır. 
Sistemde balans kontrolü yapılarak denge 
kollektörlü sistem planlanmıştır. Her bir 
proses hattı soğutma talep noktasına göre 
yeniden tasarlanmıştır. Öncelikle toplam 
soğutma yük değerinde toplam debi 261 
m3/h olarak tasarlanmıştır. Ancak düzenlenen 
yeni proses için yenilenen boru hatlarına 
göre statik yük 15 mSS olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca işletmede proses debi talepleri dikkate alınarak 
pompalar, her iki hat akışında 10 m3/h ve 15 mSS olarak 
pompa tercihleri yapılmıştır. İşletmenin yıllık çalışma saati 
7200 saat üzerinden enerji maliyet analizleri yapılmıştır.  

Şekil 7. Bursa merkezi dış hava sıcaklık değişiminin aylık ortalama dağılımı

Şekil 8. Bursa merkezi dış hava sıcaklıklarına göre doğal soğutma dağılımı 

Şekil 9. Enerji etkin doğal soğutmalı sistem şeması

aylara göre dağılımları Şekil 8’de verilmiştir.

Bu analizlere göre yapılan proje çalışmasında doğal 
soğutma potansiyeli %45,47 olarak, mekanik soğutma 
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Mevcut soğutma sisteminin tüketim yükü, tüm 
proses pompaları dahil olmak üzere 361,75 
kWh olarak ölçülmüştür. Pompa verimlerinin 
oldukça düşük olduğu görülmüştür. Yeni 
sistem proses pompa eğrileri Şekil 10’da veril-
miştir.

Yeni proses hatlarındaki kayıplar da gideril-
dikten sonra işletmede beklenen tüketim 
dağılımları incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan 
analizlere göre her iki durum için enerji tüke-
tim değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

İşletmede mevcut sistem şemasının yıllık tüke-
tim değerleri referans alındığında %65,77’lik bir 
tasarruf görülmüştür. Bu tasarruf potansiyeline 
göre maliyet analizleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Sonuçlar

Bu çalışmada özellikle bir metal işleme prose-
sinin soğutma sistemi için öncelikle bir sistem 
iyileştirmesi temel alınmıştır. Enerji verimliliği 

Şekil 10. Proses pompa eğrileri

Tablo 3. Sistemlerin analizleri

Prosesin Adı Mevcut Tüketim (kWh) Alternatif Tüketim (kWh)

Chiller 280 104

Chiller Pompaları 22,75 6,37

Proses 1 45 7,1

Proses-2 14 6,35

Toplam 361,75 123,82

Tablo 4. Soğutma sistem tercihlerinin enerji maliyet analizleri 

Tasarruf Maliyeti 
Pompaların çalışması : 200 Saat

Prosesin toplam tasarrufları: 
(Soğutma grubu kapalı)

Birim tüketim maliyeti: 0,55 TL Birim tasarruf: 61,93 kWh/yıl Yıllık enerji tasarrufu: 868.296 kWh/yıl

Soğutma grubu (100 gün) Yıllık enerji tasarrufu: 297.264 kWh/yıl Yıllık tasarruf maliyeti: 477562,8 TL/
yıl (basit enerji maliyet analizi)

Birim tasarruf : 237,93 kWh Yıllık tasarruf maliyeti: 163495,2 TL/yıl Geri dönüş süresi:  3,22

Yıllık Tasarruf: 571.032 kWh    

Yıllık tasarruf maliyeti: 314067,6 TL/
yıl(Sadece soğutma grubu)    
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yönüyle Bursa ili iklim değerleri referans alınarak doğal 
soğutma uygulamasının enerji ve maliyet avantajları ter-
moekonomik prensiplerle birlikte incelenmiştir. Çalışmada 
elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

a. Doğal soğutma uygulaması, enerji tüketiminde Bursa 
için %65,77 gibi yüksek bir enerji tasarruf potansiyeline 
sahip olabileceği görülmüştür.  
b.  Proseslerde doğal soğutma uygulaması temel alınarak 
geliştirilen alternatif modelin enerji maliyetlerine bağlı geri 
dönüş süresi  3,22 olarak hesaplanmıştır. 
c. Geliştirilen sistem modelinin CO2 salım tasarruf potansi-
yeli ise 1268,73 tonCO2/yıl azalabileceği görülmüştür. 

Proses soğutma sektörel uygulamalarda en çok kullanılan 
işlemlerden biridir. Bu sistemlerde doğal soğutma uygu-
lamalar iklimsel veriler dikkate alınarak %50’lere vardığı 
görülmektedir. Ancak öncelikle etkin proje kültürünün 
kazandırılması önemlidir. Bu kapsamda enerji etkin sistem 
tasarımı, enerji verimliliğinin sağlanmasında önemli avan-
tajlar sağlayacaktır.  
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Florlu Sera Gazları 
Yönetmeliği ve Güncel 
Soğutucu Akışkanlar
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TEKNİK NOT

Fluorinated Greenhouse Gases" is being studied as a noti-
fication related the F-Gas Regulation will be new version in 
2018 and entered into force.

Keywords: Fluorinated greenhouse gases (f-gases), F-Gas 
Regulations

İlkel soğutma tekniklerinin ilk uygulaması Çinliler tarafın-
dan MÖ 1100 de kullanılmış olup o zamanki amaç sadece 
yiyeceklerin bozulmasını önlemek idi. Fakat günümüzde 
hepimiz biliyoruz ki “soğutma” sadece gıda muhafazası 
için değil konfor, endüstriyel uygulamalar, elektronik 
ekipmanlar, data ve telekomünikasyon sistemleri vs. için 
vazgeçemeyeceğimiz bir işlemdir. Soğutma için çeşitli 
metotlar bulunmakla birlikte halihazırda en çok kullanılan 
(ancak en verimlisi diyemeyiz) termodinamik anlamda 
buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimine göre çalışan 
sistemlerdir. Bilindiği üzere yazıya konu olan “soğutucu 
akışkanlar” bu sistemler için olmazsa olmazdır. 

Ancak yaşadığımız dünyada ozon tabakası incelmesi, küre-
sel ısınma etkisi gibi çevre problemlerinin sebeplerinden 
birisi de soğutucu akışkanlardır. Bu soruna neden olan sera 
gazları ve atmosferde bulunma oranları şöyledir: Metan 

Özet

Soğutma sistemleri için vazgeçilmez olan soğutucu akış-
kanların dahil olduğu florlu gazlar (F-gazlar) atmosferde 
sadece %3 oranında olmasına rağmen küresel ısınmayı 
önleme çalışmalarında en fazla kısıtlama uygulanan 
gazlardır. Şu an geçerli olan versiyonu F-Gas Regulation 
517/2014 tür. Türkiye’de de aynı amaçla, “Florlu Sera 
Gazlarına İlişkin Yönetmelik“ olarak 2018 yılında yürürlüğe 
girmiş olup yönetmeliğe bağlı olacak şekilde Tebliğ çalış-
maları yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) , F-Gaz 
yönetmeliği

Fluorinated Greenhouse Gases Regulation and 
Current Refrigerants

Abstract

Although fluorinated gases (F-gases), which are indispen-
sable for cooling systems, are only 3% in the atmosphere, 
they are the most restricted gases in the prevention of 
global warming. The current version is F-Gas Regulation 
517/2014. In Turkey the same purpose, "Regulation on 
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Şekil 1. CO2 cinsinden florlu gazlar[3]

Florlu sera gazları kapsamındaki soğutucu akışkanlarla 
ilgili yaptırımlar şu şekilde özetlenebilir.

a- Montreal Protokolü (1987):  
Tüm dünyada 197 ülkenin imzalamasıyla yürürlüğe gir-
miş olup temel amacı ozon tabakasını incelten gazların 
azaltılmasıdır. Türkiye 1991’de dahil olmuştur. Protokol 
kapsamında, imzası olan ülkelerce CFC, HCFC ve Halonların 
(Yangın Söndürmede) kullanımına tamamen son verilmiştir. 
Dünyada amacına ulaşan en iyi uluslararası anlaşma olarak 
görülmektedir. Montreal protokolü yola çıkış amacına 
ulaştıktan sonra 2016 yılında Ruanda’nın Kigali kentinde 
yapılan bir toplantıda “Kigali Değişikliği-Ruanda” adı 
altında revize edildi ve artık kapsamına HFC’leri azaltma 
hedef olarak eklendi. Kigali Değişikliği ile 2050 yılına kadar 
en az 80 milyon tonCO2 eşdeğeri sera gazını azaltma hedefi 
konulmuştur. Küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna 
kadar 2oC altında kalmasına yardımcı olma hedefi bulun-
maktadır. Türkiye, Kigali Değişikliği’ne göre, A5-Grup-1 
ülkesi olup, 2020, 2021 ve 2022 yılları referans yıl olarak 

“HFC tüketimi+HCFC nin %65” i referans değer olmak kay-
dıyla 2024 ten itibaren azaltıma başlayacaktır.

b- Kyoto Protokolü (1997): 
Kyoto protokolü 181 ülkenin imzasıyla yürürlüğe girmiş 
olup gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmalarını 
öngörmüştür. Türkiye 2009 da dahil olmuştur. Kapsamın-
daki gazlar;

Karbondioksit(CO2), 
Metan(CH4), 
NitrözOksit(N2O),
Hidrofluorokarbonlar(HFCs),
Perfluorokarbonlar (PFCs), 
Kükürt heksaflorür (SF6)

Kyoto Protokolü kapsamda iki temel yükümlülük tanımı 
bulunmaktadır:

(%9), NO2 (%6), CO2 (%82) ve Florlu Gazlar (%3). Florlu sera 
gazları aşağıdaki sınıflandırılmıştır [1]:
Chlorofluorocarbons (CFCs)
Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF6)
Nitrogen trifluoride (NF3)

Soğutma sistemleri için vazgeçilmez olan soğutucu akış-
kanların dahil olduğu florlu gazlar atmosferde sadece %3 
oranında olmasına rağmen küresel ısınmayı önleme çalış-
malarında en fazla kısıtlama uygulanan gazlardır. Çünkü 
florlu gazlar diğer sera gazlar içinde en yüksek küresel 
ısınma etkisine sahip gazlardır. Tablodan görüleceği üzere 
referans alınan CO2‘e göre çok yüksek küresel ısınma 
potansiyeli (GWP=KIP) bulunmaktadır. 

İklim konusunda yapılan araştırmalar gösteriyor ki küresel 
sıcaklıklar insan aktiviteleri sonucu endüstri devrimi öncesi 
periyoda göre (1850 öncesine göre) yaklaşık 1±0,2°C art-
mıştır.  Daha kötüsü bu artışın günümüzdeki gibi devam 
etmesi halinde 2030-2052 yılları arasında 1,5°C’ye ulaşması 
beklenmektedir ve bunun 2°C’ye ulaşması geri dönülemez 
hasarlara neden olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, 
uluslararası arenada sera gazlarını azaltmak amacıyla çeşitli 
yaptırımlar, kurallar uygulamaya girmektedir.

Tablo 1. Soğutucu akışkanların GWP değeri [1]

Soğutucu akışkanları yakından ilgilendiren bu gelişmeler 
iklimlendirme ve soğutma sektörünü de doğrudan etkile-
mektedir çünkü en fazla florlu gazın kullanıldığı ve atmos-
fere bırakıldığı sektördür. Ayrıca, iklimlendirme ve soğutma 
sistemlerinde soğutucu akışkan kullanımının 2050 yılına 
kadar OECD dışı ülkelerde 4,5 kat, OECD ülkelerinde ise 1,3 
kat artacağı öngörülmektedir [2]. 
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Yükümlülük-1: Sanayileşmiş ülkeler, 1990'daki sera gazı 
salım oranlarını 2008-2012 yılları arasında %5 oranında 
azaltmayı  taahhüt etmiştir. Bu yükümlülük tam olarak 
hayata geçirilememiştir.

Yükümlülük-2: 2013-2020 taahhüt döneminde 1990 
yılına göre sera gazı salımı en az %18 azaltılması kararlaş-
tırılmıştır. 144 taraf ülke gerekirken 126 ülke kabul etmiş 
olup, yürürlüğe girmemiştir. ABD, Japonya, Rusya ve Yeni 
Zelanda  imzalamamıştır. 

Kyoto Protokolü’nün 2020 sonrası iklim değişikliği çer-
çevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te 
gerçekleşti ve 2016 da yürürlüğe girdi (Türkiye henüz Paris 
Anlaşmasını imzalamamıştır). Temel amacı sera gazlarını 
2030 yılına kadar 56 milyar ton düşürmeyi ve küresel sıcak-
lık artışını yüzyılın sonuna kadar 2oC altında tutma hedefi 
bulunmaktadır. 

c- F-gaz Yönetmeliği (2006):

Şekil 2. F-gaz yönetmelik içeriği [4]

Florlu sera gazlarının Avrupa’da kullanımını azaltma 
amacıyla “F-gas Regulation 842/2006” olarak ilk defa 2006 
yılında yürürlüğe girmiştir. Şu an geçerli olan versiyonu 
F-Gas Regulation 517/2014 tür. Türkiye’de de aynı amaçla, 

“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik“ olarak 2018 yılında 
yürürlüğe girmiş olup yeni versiyonu üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 
yürütülen bu yeni yönetmelik kapsamında Kigali değişikli-
ğinin uygulamasına yönelik detayların da yer alacağı ifade 
edilmektedir.

Görüldüğü üzere, Türkiye’de uygulanan yönetmelik 6 
ana bileşenden oluşmaktadır. Avrupa’da uygulanan 
yönetmelikten farkı; kademeli azaltım ve kota uygulaması 
olmamasıdır. Türkiye-F-gaz yönetmeliğine göre, “Merkezi 
Veri Tabanı” kullanıma geçene kadar her yıl ÇŞB tarafından 
yayınlanan formlar kullanılarak takip eden yıl Mart ayına 
kadar aşağıdaki kriterlere uyan F-gaz kullanıcıları bildirim 
yapmak zorundadır.

(i) Yılda 1 tondan fazla F-gazı üreten, ithal eden ve ihraç 
edenler, 

(ii) F-gazlarını geri kazanan, geri dönüştüren, yenileyen 
veya imha eden gerçek ve tüzel kişiler ve distribütörler,

(iii) Ürün ve ekipman üreticileri,

(iv) Ekipman operatörleri bu yönetmeliğe tabidir.

Türkiye F-gaz yönetmeliğine göre, saf veya karışım halinde 
florlu sera gazları içeren etiketsiz ürünlerin veya ekipman-
ların veya basınçlı konteynerlerin piyasaya sürülmesini 
yasaklamaktadır. Buna göre, 

(i) Florlu sera gazları içerir ifadesi, endüstriyel veya kimya-
sal isim ve kg olarak miktarı,

(ii) F-gazlarının karbondioksit eşdeğeri miktarı, (1 Ocak 
2019'da başlamıştır),

(iii) Eğer ürün veya ekipman hermetik olarak sızdırmazsa 
“Hermetik sızdırmaz” ibaresi yazılmak zorundadır.

Türkiye’de yürürlükte olan F-gaz yönetmeliğine göre, 
sertifikalı personel tarafından yapılması gereken sızıntı 
kontrol aralıkları (Tablo 2), soğutucunun şarj miktarına 
göre tanımlanmıştır. Ayrıca, Ocak 2019'dan itibaren >300 
kg'lik şarj taşıyan sabit soğutma ve ısı pompası ekipmanları 
için sızıntı tespit sistemi kurma yükümlülüğü getirilmiştir. 
Sistemin çalışır olması ve 12 ayda bir kontrol edilmesi 
gereklidir.  

Tablo 2. F-gaz sızıntı kontrol kuralları [4]
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F-gaz yönetmeliği gereği, F-gazların 
miktarı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 
tonCO2 eşdeğeri cinsinden ifade edilmeye 
başlanmıştır. Buna göre, ilgili F-gazın sahip 
olduğu küresel ısınma yaratma potansiyeli 
(GWP) değeri ile ton cinsinden miktarı çar-
pılarak tonCO2 eşdeğeri (tCO2e) bulunur. 
Düşük tCO2e değerine sahip soğutucu 
akışkanlar tercih edilmektedir. Söz konusu 
mevzuat ve uluslararası anlaşmalara 
göre, öncelikle Avrupa pazarı daha sonra 
ülkemizde iklimlendirme ve soğutma sek-
töründe hali hazırda kullanılan soğutucu 
akışkanlarda köklü değişiklikler olması 
gerekmektedir. 

Türkiye F-gaz yönetmeliğine göre florlu 
ürün ve ekipmanlar için yasaklama tak-
vimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Avrupa, 517/2014 sayılı F-gaz yönetme-
liğine göre piyasaya sürme ve kullanım 
kontrol takvimi sırasıyla aşağıdaki tablo-
larda verilmiştir.

Her ne kadar Türkiye’de kademeli azaltım 
takvimi olmasa da Avrupa ile ticari ilişkiler 
ve soğutma-iklimlendirme sektörünü 
gelecekte nelerin beklediğinin görülmesi 
açısından azaltım takvimi önemlidir. 

Tablo 3. F-gaz yasaklama takvimi [4]

Tablo 4. F-gaz yasaklama takvimi [5]

Şekil 3. Farklı soğutucu akışkanlar için AB azaltım takvimi [5]
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Avrupa F-gaz yönetmeliğine göre çeşitli soğutucu akışkan-
lar için azaltım takvimi ve GWP değerleri şekilde verilmiştir.

Görüldüğü üzere farklı soğutma uygulamalarında çok 
kullanılan HFC türü soğutucu akışkanların (R410A, R134a, 
R404A, R407C ve son yıllarda R32), florlu gazlar yönetmeliği 
gereği kullanımının sonlandırılması nedeniyle alternatifi 
olan gazlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alternatif soğutucu 
akışkanlar öncelikle Hidrofloro-Olefinler (HFO) olup bu 
gazlar hem F-gaz hem de Kigali Değişikliği kapsamındaki 
yaptırımlara dahil değildir. Yaptırımlar nedeniyle HFO türü 
soğutucu akışkanlar ve/veya geçiş dönemi için düşük 
tCO2e ‘e sahip HFC’ler (Örneğin R32) tercih edilmektedir. 
HFC alternatifi olarak şu an için kullanıma girmiş HFO’lar 
R1234YF, R1234ZE’dir. HFC’ler için diğer bir alternatif ise 
HFO tabanlı soğutucu akışkanlardan R452A, R452B, R454A, 
R454B gazlarıdır.  HFC’ler için alternatif gazlar özetle aşa-
ğıda verilmiştir [6];

R410A gazı (GWP 2100) için alterna-
tifler ve kapasite karşılaştırması: 

• HFC tabanlı R32 birim gaz hacmi için 
(kJ/m3) soğutma kapasitesi %10 daha 
FAZLA 

• HFO tabanlı R452B birim gaz hacmi 
için (kJ/m3) soğutma kapasitesi %1 
daha AZ

• HFO tabanlı R454B birim gaz hacmi 
için (kJ/m3) soğutma kapasitesi %1 
daha AZ

R404A/R407C gazı için alternatifler 
ve kapasite karşılaştırması:

• HFO tabanlı R452A
• HFO tabanlı R454C birim gaz hacmi 

için (kJ/m3) soğutma kapasitesi %8 
daha AZ

R134a gazı için alternatifler ve 
kapasite karşılaştırması:

• HFO tabanlı R1234ze birim gaz hacmi 
için (kJ/m3) soğutma kapasitesi %25 
daha AZ

• HFO tabanlı R1234YF birim gaz hacmi 
için (kJ/m3) soğutma kapasitesi %6 
daha AZ

• Farklı uygulama türleri için F-gaz 
yönetmeliği gereği mevcut ve alter-
natif soğutucu akışkanlar tabloda 
özetlenmiştir.
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Tablo 5. Mevcut ve alternatif soğutucu akışkanlar [6]
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tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. 
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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. 
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BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU
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TTMD AKADEMİ

SERTİFİKALI CARRIER HAP v.5.11i (Temel) 
HVAC Sistem Tasarım Programı Eğitimi

  KATILIMCI SAYISI
Eğitim için katılımcı sayısı 10 olarak sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru ve ödeme sırasına göre değerlendirilecektir. 
Katılımcı niteliği kazanmış olanların sayısı 10’dan fazla olduğunda ilk 10 katılımcının dışında kalanlar bir sonraki 
eğitime yine sıralama ile alınacaklardır. Grup taleplerinde özel program uygulanabilecektir.

  KATILIM KOŞULLARI
1) Makina mühendisi olmak,
2) Mekanik sistemlerle ilgili ve bu konularda bilgi sahibi olmak,
3) Bilgisayar kullanabilmek,
4) Eğitim için belirlenen ücretini yatırmış olmak,
Not: Örnek çözümler ve program kullanımı için katılımcının taşınabilir bilgisayar getirilmesi gereklidir.
Katılım koşullarını sağlayan ve katılım ücretini ödeyenler için eğitimde yanlarında getirecekleri bilgisayarlara 
TTMD tarafından program yüklenecektir. Eğitmenler projeksiyona yansıttıkları eğitim akışının takibini program 
dokümanlarıyla yapacak ve örneklerle de test edeceklerdir.

  KATILIMCIYA SUNULACAK HİZMETLER
Carrier E 20 –II HAP Programı yeni sürümü 5.11i’nin yüklenmesi ve şifresinin verilmesi + Çay - kahve ikramı ve öğle 
yemeği

  KATILIM ÜCRETİ ve ÖDEME ŞEKLİ
Eğitime katılım ücreti; TTMD üyesi olan ve aidat borcu olmayanlara 1.250 TL + KDV, diğer katılımcılar için 1.750 TL + 
KDV’dir.

Katılımcılar ödemelerini, eğitim başlamadan önce nakit olarak elden TTMD İstanbul Ofisi’ne veya TTMD İş Bankası 
Ankara Akay Şubesi 4201-0814312 (IBAN TR33 0006 4000 0014 2010 8143 12) no’lu TTMD İktisadi İşletmesi hesabına 
yatırarak yapabilirler.

1. Gün
•	 Açılış konuşması & Tanışma
•	 Programların yüklenmesi
•	 Ön soruların alınması
•	 Konu anlatımı
•	 Agenda
•	 Data management
•	 Load estimating procedures
•	 Ashrae std.62
•	 Program terminology
•	 Project details
•	 Weather data
•	 Schedules
•	 Construction library
•	 Spaces

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

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

•	 Örnek proje çalışması

4. Gün
•	 Örnek proje ile kişisel 

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

belgeleri dağıtımı

BAŞVURU
Başvurular TTMD İstanbul Temsilciliğine yapılacaktır.
Telefon:  0216 464 93 50 - Faks: 0216 464 93 51
Mail: ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
Adres: İnönü Cad. Mercan Sok. STFA Blokları B8 Blok No:12/B Kozyatağı /İstanbul

NOT: CARRIER HAP v. 5.11i (Temel) – “HVAC Sistem Tasarım Programı Eğitimi”ni alarak başarılı olanlar için CARRIER HAP “İleri Düzey” eğitimleri de 
düzenlenmektedir. İleri Düzey (Advanced) eğitimi tarihi ve diğer hususlarda bilgi edinmek için TTMD ofislerini arayabilirsiniz.

  EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimler 09.00-17.00 
saatleri arasında
düzenlenecektir



Bizi Sosyal Medyadan da takip edin...

www.ttmd.org.tr

www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/
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Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ile
Birleşik Isı ve 
Güç Üretimi

Konfor Modülü 
Uygulama Kılavuzu

ASHRAE
Yeşil Rehber

Türkiye
İklim Verileri

HVAC Akustiği 
için Algoritmalar

HVAC Sistemleri 
için Ses ve 
Titreşim Kontrolu 
Kılavuzu

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. 
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BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

ASHRAE®

Bölgesel Soğutma 
Kılavuzu

Duman Kontrol
Sistemleri

İklimlendirme 
ve Soğutma 
Terimleri Sözlüğü

Isıtma, Havladırma, 
Klima Terimleri 
Sözlüğü
Türkçe-İngilizce-
Almanca

Jetfanlı Otopark 
Havalandırma 
Sistemi 
HAD Analizi 
Kılavuzu

Sıhhi Tesisat 
Teknolojisi

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. 
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BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

ASHRAE®

Bölgesel Isıtma 
Kılavuzu

Düşük Sıcaklıklı 
Isıtma Yüksek 
Sıcaklıklı Soğutma

Otopark ve 
Tünellerde Jetfan 
Havalandırma ve 
Duman Kontrolü

Mekanik Tesisat 
Proje Hazırlama 
Temel Kuralları

Tesisat 
Mühendisliği 
Uygulama Kitabı

TTMD
ÜYELERİNE VE
ÖĞRENCİLERE 

İNDİRİM

ttmd@ttmd.org.tr



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

www.ttmd.org.tr

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


