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Entegre WiFi özelliği

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

VITODENS 100-W

Dayanıklı ve verimliliği kanıtlanmış paslanmaz 

çelikten Inox-Radial-eşanjör

Yeni MatriX-brülör ile yüksek modülasyon 

Otomatik yanma kontrol sistemi Lambda Pro 

Control ile değişmeyen istikrarlı alev

Yeni nesil elektronik platform ile kullanım kolaylığı

Entegre WiFi arayüzü ile internet bağlantısı

Vitoguide uygulaması ile basit devreye alma

Modüler tasarım sayesinde daha az yedek parça

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



nursal Başkanımız Celal Okutan’ın "Mekanik 
tesisat mühendisliği, insan yaşamı ile ilişkili çok 
önemli sorunlara teknik çözüm bulan bir uğra-
şıdır. Ekoloji, antropoloji, güzel sanatlar, enerji, 

bilim ve teknoloji ile kaynaşmış bir hizmettir. Zorunlu 
standartlar uygulanır; güven, sağlık ve konfor sağlanır. 
Çevre ve enerji ile ilgili teknik sorunlar halledilir. En 
önemlisi, kapalı ortamlarda konfor geliştirilir. Bu yön-
leri ile sektörel hizmetler çok gelişmiş ve yayılmıştır. 
Mekanik tesisat mühendisliği ısı, su, hava ile ilişkili 
termodinamik, hidrolik ve aerodinamik temel bilgile-
rinden destek alan mimari, inşaat, elektrik, elektronik 
mühendislikleri ile iç içe girmiş bir mühendislik hizmeti 
sayılmaktadır." şeklinde tariflediği meslek bilinciyle, 
katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir ihtisas 
derneği olarak görev yapmak amacıyla 28 kurucu 
üyemizin öncülüğünde yola çıkılan ve mesleğimiz 
gelişimine önderlik eden Derneğimiz, bilgi temelli 
gelişimini kesintisiz sürdürdüğü bu yolculukta 28. yılını 
doldurmuştur. 
Vizyoner girişimleriyle sektörümüz için önemli bir yapı 
taşının kuruluşunu gerçekleştiren Kurucularımızı say-
gıyla anıyor, Derneğimiz organlarında özveriyle gönüllü 
çalışmalarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza ve 
Derneğimizde görev alan çalışma arkadaşlarımıza 
şükranlarımızı sunuyorum.  
Mesleğimizi geliştirmek ve uluslararası teknoloji ve 
örgütsel düzeye yükseltmek, üyelerimizin mesleki ve 
bilimsel çalışmalarına katkıda bulunarak gelişimlerini 
desteklemek, aralarındaki dayanışmayı artırmak ve bilgi 
temelli deneyimlerini insanlığın gelişimine katkıda bulu-
nacak şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Derneğimiz; çevrimiçi seminerleri ve TTMD 
Akademi eğitimlerini sürdürmüş, her yıl düzenlemekte 
olduğumuz çalıştayımızı çevrimiçi gerçekleştirmiş, 
Genç TTMD kurulumunu tamamlamıştır. 
Aralıksız süren çevrimiçi seminerler birbirinden farklı 
konuları, uzmanları ile birlikte bulunduğumuz ortamlara 
taşımaya, ardından tekrar ve sürekli izleyebilme imka-
nını sağlayacak şekilde TTMD Youtube kanalında yerini 
almaya, TTMD Akademi Kursları ile bilgi ve deneyimin 
meslektaşlarımıza aktarılmasına devam edilmekte-
dir. HVAC Sistemleri ve Donanımı Kursu ile üçüncü 
düzenli kursu geliştirmiş olan TTMD Akademi; üyemiz 
Prof.Dr. Ahmet Arısoy liderliğinde ve üyelerimizin 
katkılarıyla bilim temelli bilgi ve uygulamalı tecrübenin 
sistemli paylaşım adresi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Kursta görev alarak bu sürekli gelişimin 
gerçekleşmesini sağlayan tüm üyelerimize ve Prof.Dr. 
Ahmet Arısoy’a katkıları için teşekkür ederim. 
AEE (Association for Energy Engineers) Türkiye 
Bölümü olarak enerji verimliliği alanında hem yetkinlik-
lerimizi güçlendirecek hem de uluslararası sertifikasyon 
süreçleri ile üyelerimize tüm dünyada yeni iş imkanları 
sunabilecek ilk Uluslararası Enerji Yöneticisi Sertifika 
Programı da (CEM, Certified Energy Managers) çev-
rimiçi süren bir haftalık eğitim ile başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır. “Eğitimcinin Eğitimi” kursunun da 
tamamlanması ardından bu Sertifika Programının 
ülkemizde daha yaygın bir şekilde sunulması planlan-

maktadır. 
Mekan içinde yaşayanlara kabul 
edilebilir iç mekan hava kalitesi 
sunmak ve sağlıklarına yönelik 
tehditleri en aza indirmek 
amacıyla mekana sağlanması 
gereken asgari hava miktarlarını 
belirlemeyi amaçlayan “ASH-
RAE Standardı 62.1 – Kabul 
Edilebilir Bir İç Hava Kalitesi 
İçin Havalandırma” standardını 
dilimize çevirerek 39 numaralı 
TTMD Yayını olarak sektörümüz 
kullanımına hazırlayan değerli üyemiz Dr. Murat Çakan’a 
ve baskı öncesi okumasını gerçekleştiren değerli üyemiz 
Orhan Gürson’a teşekkür ediyorum.
TTMD Çalıştaylarının 22.’si “COVID 19 Perspektifinde 
Biyolojik Kirliliğe Karşı Mekanik Tesisatın Rolü: Bugün ve 
Yarın” temasıyla gerçekleştirilmiştir. COVID-19 salgınının 
HVAC ile arakesitinin paylaşılması, şimdiye kadar yapılan 
çalışmaların gözden geçirilmesi, sonuçlarının tartışılması 
ve gelecek için önerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı 
Atölye Çalışmamızı gerçekleştiren İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitemiz değerli üyelerine ve Başkanı Prof.Dr. Macit 
Toksoy’a ve COVID 19 Teknik Komitemiz değerli üyelerine 
ve Başkanı Meriç Sapçı’ya gönülden teşekkür ediyorum. 
TTMD’nin kuşaklar arası köprü olma misyonu ile oluşturu-
lan Genç TTMD Komitemiz; 90 kuşağı TTMD üyelerimizin 
girişimiyle, arama toplantıları ardından kararlaştırdıkları 
eylem planı doğrultusunda kurulmuştur. Üyelerimizin % 
4,5’unu temsil eden 30 yaş ve altı üyelerimizin bu girişimi, 
TTMD çalışmalarını etkin planlama yönünden önemli ileri 
besleme sağlayacağı gibi, Derneğimizin nesiller arası 
sağlıklı iletişiminde de değerli bakış açıları kazandıracaktır. 
Bu girişimlerinden ötürü Genç TTMD Komitemiz üyeleri ve 
Başkanı Merve Sabay’a teşekkür ediyorum. 
Ulusal ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmek üzere 
çok yönlü girişimlerde bulunulmaya, Derneğimizin temsil 
ettiği Mekanik Tesisat Proje Mühendislerinin kurumsal ve 
sektörel gelişimine yönelik anket ve odak grup araştırma 
ile stratejik iletişim planını tamamlamaya yönelik çalışma-
larımız da hızlanarak devam etmektedir.
Son iki yılda %15 artarak 2100’ü aşan üyelerimizin; 
%10’unu kadın meslektaşlarımız, %14,6’sını de 35 yaş 
ve altı genç meslektaşlarımız temsil etmekte olup, üye 
sayımızın artışında da katılımlarıyla kadın meslektaşlarımız 
ve genç meslektaşlarımız önemli rol oynamışlardır. 
Siz Değerli Üyelerimizin süreçlere etkin katılım ve katkı-
larıyla Derneğimizin sürdürülebilir gelişeceğini ve kurucu 
meslektaşlarımızın koymuş olduğu temel taşları ile başla-
yan değer yaratımının zenginleşeceğini tekrar hatırlatmak 
istiyorum. 
14. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, 
Temsilcilerimiz ve şahsım adına samimi hislerle en derin 
saygılarımı sunuyorum.
Sağlıkla kalınız.

Dr. Kemal Gani Bayraktar
TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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Ttmd Yönetim Kurulu
Dr. Kemal Gani Bayraktar (Başkan), Meriç Sapçı (Başkan Yrd.), Dr. Kazım Beceren (Başkan Yrd.), 
Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.), Gökhan Ünlü (Genel Sekreter), Kemal Gökay (Muhasip Üye), Ceren 
Ercan (Üye), Deniz Arzu Atik (Üye), Hakan Kocaova (Üye), Haşim Alan (Üye), Prof. Dr. İbrahim 
Atmaca (Üye), Merve Sabay (Üye), Sinan Soğancı (Üye). 

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

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
• IBPSA – International Building Performance Simulation Association 
• AEE – The Association of Energy Engineers
• ASHRAE – American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
• EHPA – European Heat Pump Association
• ISHRAE – Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
• PHVACR – Pakistan HVACR Society
• REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
• CLIMAMED – Mediterranean Congress of Climatization

Ttmd Dergisi Makale Yazım Kuralları
1.  Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve  
 referans formatında (your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir. 
2.  Makalede sırasıyla Türkçe Başlık ,  Özet, Anahtar Kelimeler,  İngilizce  
 Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi,  
 Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa özgeçmişleri (maksimum 50 kelime) 
 yer almalıdır. 
3.  Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir. 
4.  Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki  
 yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. 
5.  Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır. 
6.  Değerlendirme için editöre 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. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU
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 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin, COVID-19 salgınının 
iklimlendirme ile arakesitinin pay-
laşılması ve şimdiye kadar yapılan 
çalışmaların gözden geçirilmesi, 
sonuçlarının tartışılması ve gelecek 
için önerilerin geliştirilmesi ama-
cıyla düzenlediği “COVID 19 PERS-
PEKTİFİNDE BİYOLOJİK KİRLİLİĞE 
KARŞI MEKANİK TESİSATIN ROLÜ: 
BUGÜN ve YARIN” temalı çevrim 
içi Atölye Çalışması, 6-7 Mart 2021 
tarihlerinde gerçekleştirildi.  

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
TTMD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve COVID-19 Teknik 
Komitesi Başkanı Meriç Sapçı, 
insan hayatının yaklaşık %90’lık kıs-
mının kapalı ortamlarda geçtiğine 
ve kapalı ortamların sağlık üzerinde 
doğrudan önemli bir etkiye sahip 

olduğuna dikkat çekerek, iç ortam 
hava kalitesinin iyileştirilmesi için 
çaba gösterilmesi gerektiğini ifade 
etti. Sapçı: “Şimdiye kadar iç ortam 
hava kirliliğine dair mücadele CO2 
ve partiküller üzerine olmuştur. 
Ancak bugün karşılaştığımız iç 
ortam kirleticisi bir virüstür ve 
bunu ölçebilmemiz şu an için 

mümkün görünmüyor. COVID-19 
ile mücadelenin çok yönlü ve 
disiplinler arası şekilde yapılması 
gerekiyor. Mekanik tesisat tasarım 
ve işletme mühendisleri olarak 
bizler, COVID-19 salgını ile müca-
deleye kapalı ortamlardaki kirletici-
lerin kaldırılması, azaltılması, ortam 
şartlarının sağlıklı hale getirilmesi 
ve hava üzerinden oluşan bulaş 
yollarının giderilmesi açısından 
bakıyoruz” dedi. TTMD’nin, bina-
ların gelecekte daha sağlıklı ve 
sürdürülebilir olması gerektiğini 
dile getiren Sapçı, bu amaç doğ-
rultusunda tüm yetkili kuruluşlara 
bilgi ve birikimleriyle yardımcı 
olmak istediklerini söyledi. 

'Solunum için temiz, patojen 
içermeyen hava sağlanmalıdır'
Yenilikçi yaklaşımları derinleme-
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sine öğrenmek, güncel ihtiyaçlara 
birlikte çözümler geliştirmek ama-
cıyla sektörümüzü bir araya getiren 
geleneksel TTMD çalıştaylarından 
22.’cisini düzenlediklerini belirten 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar; “İklim 
değişikliğinin küresel etkileri ile 
mücadele eden dünyamız, COVID-
19 salgını ile karşılaşmış, sadece 
ne kadar hazırlıksız olduğumuzun 
değil, havalandırma tasarımı için 
yeni kriterlere ve yaklaşımlara 
ihtiyacımız olduğunun da farkına 
varmıştır. Solunum için temiz, 
patojen içermeyen hava sağlanma-
lıdır. Bu hedefe ulaşmak, havalan-
dırma verimliliği, yerelleştirilmiş 
/ kişisel havalandırma ve hava 
kalitesi izleme için yeni yaklaşımlar 
gerektirdiği gibi, havalandırma 
tasarımını algılanan hava kalitesine 
dayalı tasarımdan sağlık temelli 
havalandırma tasarımına değiştir-
meyi de gerektirmektedir. Salgının 
başlangıcından bu yana geçen 
bir buçuk yıla rağmen söz konusu 
bilinmezlikler, tasarıma, işletmeye 
ve bakıma yönelik mühendislik 
uygulamalarının çerçevesinin tam 
olarak çizilmesini de mümkün kıla-
mamaktadır” dedi. Dr. Bayraktar, 
çalıştayın hazırlanmasında emeği 
geçen herkese katkılarından dolayı 
teşekkür etti.

Açılışta konuşan TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Makine Mühendisleri Odası olarak 
TTMD’yi organik bir parçaları 

olarak gördüklerini ve ortak çalış-
malardan duydukları memnuniyeti 
ifade etti. Yener, MMO ve diğer 
sektör dernekleri ile birlikte kuru-
lan İklimlendirme Teknik Kurulu 
çalışmaları hakkında bilgi vererek; 
salgın koşullarının ciddiyeti, bina 
ve tesislerin mevcut iklimlen-
dirme-tesisat sorunlarının önem 
ve büyüklüğünden hareketle bu 
çalışmaların birlikte sürdürülmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Salgın sürecinde iklimlendirme 
sektörünün pozitif olarak ön plana 
çıktığına değinen ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet, 
sektörel dernekler ve vakfın, hızlıca 
kümelenerek çalışmaları aralıksız 
sürdürdüğünü belirtti. Toplumda 
sağlık dışında en çok konuşulan 
konuların başında havalandırmanın 
geldiğine dikkat çeken Yönet, bu 
durumun iklimlendirme sektörüne 
ayrı bir sorumluluk yüklediğini 
ifade etti. 

'Biyoaerosollerde bulunan 
bakteri, virüs, polen gibi 
maddelerin solunum yolu 
hastalıkları doğurabilir'
Açılışın ardından, oturum baş-
kanlığını Prof. Dr. Ahmet Arısoy 
ve Dr. Murat Çakan’ın yürüttüğü 
teknik oturumda ilk sunumu 
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi Üyesi Prof. Dr. Sait 
Sofuoğlu yaptı. Uçuşan toz/aero-
sol ve gazlar olmak üzere iç hava 
kalitesini ikiye ayırarak sunumuna 
başlayan Sait Sofuoğlu, bir gaz 
içinde asılı duran partiküller ve 
damlacık (droplet) sıvı aerosol 
yapıları hakkında bilgi verdikten 
sonra;  par tikül maddelerin 
solunum-boyut ilişkisini, atmos-
ferde boyut dağılımını anlattı. 
Biyoaerosol tanımını “havada 
uçuşan, tüm veya parçacık şek-
linde biyolojik materyal içeren 
sıvı-katı partikül maddeler” 
şeklinde yapan Dr. Sofuoğlu, 
partikül maddelerin dışarıda fazla 
sorun yaratmayacağını ancak 
iç ortamlarda, biyoaerosollerde 
bulunan bakteri, virüs, polen gibi 
maddelerin solunum yolu hasta-
lıkları doğurabileceğini söyledi. 
Havalandırma ile biyoaresollerin 
uzaklaştırılabileceğine dikkat 
çeken Dr. Sofuoğlu, insanların 
hasta olmasında önemli olanın 
doz miktarı olduğunu ve hava-
landırma sayesinde derişimi 
azaltarak önlemler alınabileceğini 
belirtti.  
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'Mevcut biyolojik kirleticileri 
tanımalı'
İk inci sunumu gerçekleştiren 
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi Üyesi Doç. Dr. Orhan 
Ekren, Mart 2020’den itibaren 
TTMD ve diğer kurumların yaptığı 
teknik bilgi paylaşımlarını özet-
ledikten sonra havada asılı pato-
jenler açısından mekanik tesisatın 
önemine değindi. İklimlendirme 
sisteminin uygun çalışmadığı 
taktirde havada asılı patojenlerin 
yayılmasına yardım edebileceğine 
dikkat çeken Dr. Ekren, uygun 
dezenfeksiyon için gereken önem 
verilerek sistemlerin kurulup işle-
tilmesi gerektiğini söyledi. Mekanik 
havalandırma, filtrasyon ve ultravi-
yole ışık (UV-C) gibi etkisizleştirme 
yöntemleri,  REHVA COVID-19 
hesaplayıcısı ve standartlar hak-
kında detaylı bilgiler paylaşan Dr. 
Ekren; “Mevcut biyolojik kirleticileri 
tanımalı, bunların üstesinden gele-
cek standartlar yaparak yenilikçi 
örnekleri ön plana çıkarmalıyız 
ve bu alanlarda eğitimin mutlaka 
devam etmesini sağlamalıyız” dedi.

“Patojenlerin airborne oluşumu 
ve etkisizleştirmelerinde hava-
landırma veriminin ve havanın 
yaşının önemi” başlıklı bir sunum 
yapan TTMD İç Çevre Kalitesi 
Teknik Komitesi Üyesi Doç. Dr. 
Ziya Haktan Karadeniz, influenza, 
kızamık, kuduz, Sars-CoV-1 gibi 

insanlık tarihinde yer etmiş virüs-
lerin boyutlarını örnekledi. Pato-
jenlerin hava ile taşınımı hakkında 
hesaplama verileri paylaştı. Hap-
şırma, öksürme, sesli konuşma gibi 
durumlarda damlacık oluşumu ve 
yayılımına ilişkin bilgiler aktaran Dr. 
Karadeniz, patojenlerin havalan-
dırma ile taşınımına önlem olarak 
daha çok noktadan havalandırma 
yapılması ve maske kullanımını 
önerdi. Restoran, süpermarket, 
bar, sınıf gibi bazı mekanlarda 
virüs dağılım örnekleri veren Dr. 
Karadeniz; hava değişim verimi, 
yerel hava değişim değeri, kirletici 
atma etkinliği, yerel hava kalitesi 
değeri hesaplama yöntemlerini 
ve mekanlara göre farklı tasarım 
şekillerini gösterdi.  Dr. Karadeniz: 
“Patojenlerin hava ile taşınımı 
önümüzdeki en önemli sorundur 
ve ancak  doğru tasarlanmış etkin 

bir havalandırma sistemi ile çözü-
lür.  Doğru sistem tasarlamak için 
yerel sıcaklı ve hız dağılımı gibi 
konfor parametreleri ile kirleticileri 
uzaklaştırmak için gerekli taze 
hava miktarını belirlemek yeterli 
değildir. Havalandırma verimi, hava 
değişim verimi ve kirletici atma 
etkinliği genel olarak belirlenerek 
farklı havalandırma tasarımları 
karşılaştırılabilir. Böylece doğru 
tasarıma yakınsamak mümkündür” 
dedi.

'Hastanelerde kullanılmayan 
alanlarda havalandırmanın 
kapatılmadan düşük devirde 
çalışmaya devam etmeli'
Hastanelerde COVID-19 tedbir-
leri ve deneyimleri konulu bir 
sunum gerçekleştiren TTMD 
COVID-19 Teknik Komitesi Üyesi 
Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu, 
ilk olarak TTMD’nin hazırlamış 
olduğu COVID-19 Görüş Metni ve 
MMO’nun yayımladığı hastanelerin 
klima ve havalandırma tesisatla-
rında alınacak salgın önlemleriyle 
ilgili bilgilendirme yaptı. Virüs 
yükünün en yoğun olduğu kapalı 
alanların hastaneler olduğuna 
dikkat çeken Dr. Yılmazoğlu, virüs 
maruz kalınan süre ve miktarla ilgili 
hesaplama örnekleri gösterdikten 
sonra kendi ekibi tarafından geliş-
tirilmiş olan COVID-19 enfeksiyon 
olasılığı hesaplama aracını anlattı. 
Hastaneler özelinde havalandır-
mada farklı önlemler alınması 
gerektiğini belirten Dr. Yılmazoğlu; 
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“Özellikle yoğun bakımlarda egzoz-
lar hasta başı tarafında ve salgın 
durumunda kanal eklentisi ile baş 
seviyesinden egzoz yapabilecek bir 
tasarıma sahip olmalı” dedi.  Acil 
servis, yoğun bakım, görüntüleme 
odaları ve salgın hasta katlarında 
taze hava ve egzoz havası değişim 
sayılarının artırılması gerektiğini 
söyleyen Dr. Yılmazoğlu, hastane-
lerde kullanılmayan alanlarda hava-
landırmanın kapatılmadan düşük 
devirde çalışmaya devam etmesi 
yönünde görüşlerini aktardı.

'Yerel çözümler üzerine 
çalışmalı'
Türk Toraks Derneği adına bir 
sunum yapan Doç. Dr. Haluk 
Çalışır, ilk olarak hastanelerde 
ortam havalandırmanın tarihçesi 
hakkında bilgiler ve örnekler ver-
dikten sonra 562 sağlık çalışanın 
katılımıyla gerçekleştirilen “Meka-
nik Tesisat Mühendislerinden 
Beklentilerimiz” konulu anketten 
elde edilen verileri açıkladı. Hasta-
nelerde havalandırma yöntemleri, 
Covid-19’dan korunmak için 
havalandırma durumu yeterliliği, 
çalışılan bölümde saatlik hava 
değişim hızı, salgın sırasında lokal 
havalandırma koşulları için has-
tane mühendisi ile değerlendirme 
yapılması, hastane tasarımında 
havalandırma mühendislerinden 

talepler gibi birçok konuda sağlık 
çalışanlarının görüşlerini paylaşan 
Haluk Çalışır; “Sürdürülebilir bir 
çalışma ortamı için benim görüşüm 
sadece işveren ile değil, çalışanlar 
ile birlikte tasarım yapılmasıdır. 
Çok katlı olmayan, yer üstünde, 
çevresinde peyzaj düzenlemesi 
olan, günışığı ve açılır pencereli bir 
tasarım isterdim. Enerji temini ve 
atık yönetimine sahip, kent ekolo-

jisi ile uyumlu tasarımlar olmalı ve 
alanın diğer uzmanları ile disip-
linler arası bir platform ile birlikte 
yerel çözümler üzerine çalışmalı 
diye düşünüyorum” dedi. 

'Yeterli havalandırma şu an 
en önemli konulardan biri'
Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu’nun 
oturum başkanı olduğu, çalıştayın 
ikinci günü birinci oturumunda 
koronavirüs yayılımının önlenme-
sinde REHVA çalışmalarına dair ilk 
sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. 
Ahmet Arısoy, salgının başlan-
gıcından itibaren ilki yayımlanan 
“Guidance” dokümanının, binalar-
daki HVAC sistemlerinin kullanımı 
ve çalışması konularında tavsi-
yelerde bulunarak yol gösterme 
amacına sahip olduğunu belirti. 
Virüsün hava yoluyla yayılmasına 
yönelik bilgiler aktaran Dr. Arısoy; 
havalandırma etkisi ve hava yoluyla 
bulaş riski, virüs yüklü parçacıkların 
kontrol yöntemlerine değindikten 
sonra yeterli havalandırmayla ilgili 
görüşlerini paylaştı ve “Yeterli 
havalandırma şu an en önemli 
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konulardan biri. Kesin olarak saatlik 
hava değişim sayısının artırılması 
kapalı alanlarda riski azaltır. Bu 
havalandırma mekanik olarak veya 
doğal olarak gerçekleştirilebilir. 
İnsanların toplu olarak bulunduğu 
kapalı alanlarda hasta kişiden sağ-
lam kişilere hastalığı taşıyabilecek 
doğrudan hava akımları mutlaka 
önlenmelidir. Hacim içindeki hava 
hareketleri uygun olmalı, difüzör 
seçimi ve yerleşimleri uygun 
biçimde yapılmalıdır. Ayrı bir taze 
hava besleme sistemi olmayan ve 
fancoil veya split klima bulunan 
hacimlerde birinci öncelik yeterli 
taze dış hava beslemenin sağlan-
masıdır. Ancak, bu sistemler, ısıl 
konforun temini için çalışmaya 
devam etmelidir.” dedi.

Oturumda ikinci sunumu yapan 
TTMD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve COVID-19 Teknik 
Komitesi Başkanı Meriç Sapçı, 
COVID-19 ile ilgili ASHRAE ve TTMD 
çalışmalarını aktardı. ASHRAE’nin 

COVID-19’un havadan bulaş riski 
üzerine görüşlerini ve işletme 
tedbirlerini anlatarak sunumuna 
başlayan Sapçı, ASHRAE gerekçele-
rini paylaştıktan sonra klima sant-
rali psikrometrik diagramı örneği 
verdi. Mart 2020’de Dünya Sağlık 
Örgütü’ne ASHRAE’nin ilettiği mek-
tuba değinen Meriç Sapçı; “Haziran 
2020’de ASHRAE risk azaltıcı ilk 
radikal tedbirlerini yayımladı. Bu 
önlemlere göre taze hava miktarı 
%100’e veya mümkün olan en yük-

sek seviyeye getirilmeli. DCV (CO2) 
senaryosu devre dışı bırakılmalı. 
Filtrasyon seviyesi en az F7 (MERV 
13) yapılmalı. Mahal içi HEPA filtreli 
hava temizleyicileri kullanılmalı. 
Havalandırma + filtrasyon yeterli 
değil ise UVGI cihazları ile dezen-
feksiyon yapılmalıdır. 2021 Ocak 
ayında ASHRAE’nin yayımladığı 
temel tavsiyelere bakıldığında ise; 
halk sağlığı rehber yayınları takip 
edilmeli, maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyulmalıdır. ASHRAE 
standardı 62.1’e göre asgari kişi 
başı taze hava miktarına uyul-
malıdır. Hava dağıtım yöntemleri 
açısından oda havasının iyi karışımı 
sağlanmalı, kişiden kişiye kuvvetli 
hava akımları yaratılmasından 
kaçınılmalıdır. Klima havalandırma 
sistemi işletme yöntemleri kapsa-
mında mahal içi sıcaklık ve nem 
set değeri sağlanmalıdır. Sistemin 
tasarlandığı gibi çalıştığından emin 
olunması gereklidir” dedi. 

'Mevcut ve inşa halindeki 
tüm yapıların iklimlendirme/
havalandırma tesisatlarıyla 
ilgili önlemlerin yaşamsal 
öneme sahip'
TTMD’nin COVID-19 hakkında 
çalışmalarını da anlatan Sapçı, bu 
kapsamda TTMD COVID-19 Teknik 
Komitesi kurulduğunu, T TMD 
Covid-19 Görüş Metni hazırlan-
dığını, bilgilendirmeye yönelik 
sunumlar, makaleler, çevrimiçi 
eğitimler ve birçok tercüme rehber 
kitapçık yayımlandığını, tüm yayın-
lara websitesi aracılığıyla ulaşılabil-



Çalıştay Videoları:  
https://bit.ly/3r66FJw
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diğini ve TTMD Dergisi üzerinden 
bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. 

MMO ve İklimlendirme Teknik 
Kurulu’nun pandemi çalışmalarıyla 
ilgili sunum yapan TTMD ve İklim-
lendirme Teknik Kurulu Üyesi 
Aytekin Çakır, ilk olarak MMO’nun 
Mart 2020’den itibaren paylaştığı 
basın bültenleri ve önerilerine 
değindi. Salgın konusunda birlikte 
hareket edilmesinin önemini vur-
gulamak için MMO, ISKAV, İSKİD, 
MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA 
ile oluşturulan İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun çalışmalarını 
anlatan Çakır; AVM’lerde pandemi 
tedbirleri, karayolu toplu taşıma 
araçlarında pandemi önlemleri, 
okullar ve kreşlerde pandemi 
tedbirleri, hastanelerin klima ve 
havalandırma tesisatlarında alına-
cak önlemler, ofislerde pandemi 
tedbirleri gibi birçok konuda 
İTK’nın görüş belirttiğini söyledi. 
Çakır, mevcut ve inşa halindeki tüm 
yapıların iklimlendirme/havalan-
dırma tesisatlarıyla ilgili önlemlerin 
yaşamsal öneme sahip olduğunu; 
hastane, endüstriyel tesis, AVM, iş 
merkezi gibi mahallerin tesisatla-
rında bazı yeni düzenlemeler ile 
bakım ve periyodik muayenelerin 
tekniklerine uygun olarak yapıl-
ması gerektiğini ifade etti.

'Maske ve dokunma titizliği 
i le önleyebileceğimizi 
düşündüğümüz salgının, 
havada asılı kalabilen 
virüslerle yayıldığını gördük'
Teknik oturumlardan sonra, 

yöneticiliğini Prof. Dr. Macit Tok-
soy ve Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un 
yürüttüğü COVID-19 deneyi-
minde, kapalı hacimlerde yaşayan 
insanların salgın hastalıklara karşı 
korunmasında HVAC tesisatları-
nın rolünü geliştirmek amacıyla 
düzenlenen Forum’a geçildi. Açılış 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Macit 
Toksoy, bir yıldır hayatımızda olan 
salgının insanları sadece birey 
olarak değil, toplumsal anlamda 
etkilediğine dikkat çekerek, “Maske 
ve dokunma titizliği ile önleyebile-
ceğimizi düşündüğümüz salgının, 
havada asılı kalabilen virüslerle 
yayıldığını gördük ve bu nokta-
dan sonra yaşam hacimlerindeki 
havanın uzmanları olarak mesleki 
bir sorumluluk üstlendik. Birçok 
öneri geliştirdik, rehberler yayım-
ladık. Mevcut durum ve ekonomik 
paradigmalar, hepimizin bir araya 
gelerek devam etmesini zorunlu 
kılmaktadır. Okul, iş, ev gibi birçok 
mekânda içindekilerini görmediği-
miz bir havayı solumak zorundayız. 

Sahanın profesyonelleri olarak, 
forumun amacı doğrultusunda 
geleceğe ışık tutmak için çalıştay 
katılımcılarının görüş ve katkı-
larını belirtmelerini bekliyoruz” 
dedi.

'COVID-19 Teknik Komitemiz 
ile İç Hava Kalitesi 
Teknik Komitemiz sağlıklı 
ortamların oluşturulması 
için çalışmalarına devam 
edecektir'
Çok sayıda katılımcının söz alarak 
katkı verdiği forum bölümünün 
ardından kapanış konuşmasını 
yapan TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, 
“İki gün süren çalıştay boyunca 
sunumlarıyla düşüncelerimizi zen-
ginleştiren konuşmacılarımıza ve 
forumda söz alarak farklı alanlara 
dikkat etmemiz gerektiğini hatır-
latan meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Hali hazırda çalışmakta 
olan COVID-19 Teknik Komitemiz 
ve İç Hava Kalitesi Teknik Komi-
temiz sağlıklı ortamların teşkil 
edilmesi yönünde topluluğumuza 
katkı sağlamak ve değer yaratmak 
için çalışmalarına devam ede-
cektir” dedi. Bayraktar, çalıştayın 
hazırlığında emeği geçen herkese 
ve çalıştayın düzenlemesi için 
destek veren Alarko Carrier, Doğu 
İklimlendirme, FORM Grup, GF 
Hakan Plastik, Portvital ve Syste-
mair HSK firmalarına teşekkür etti.



 TTMD’nin düzenlediği Kojenerasyon 
Sistemlerinde Atık Isının Etkin Kulla-
nımı konulu çevirimiçi seminer 19 Ocak 
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Mode-
ratörlüğünü Onur Ünlü’nün yürüttüğü 
etkinliğe Hamdi Hoplamaz konuşmacı 
olarak katıldı.
Sunumuna mevcut elektrik üreteçlerine 
göre kurulu güçler ve Türkiye’de yenile-
nebilir enerji potansiyeli hakkında bilgi 
vererek başlayan Hamdi Hoplamaz, 
kojenerasyon tanımını “elektrik ve ısının, 
tek yakıt kaynağından birlikte üretimi 
yapılırken faydalı şekilde tüketilmesi” 
olarak yaptıktan sonra kojenerasyon 
sistemlerinde kullanılan yakıt çeşitlerini 
biyogaz, doğalgaz, çöpgazı, kömür, 
hidrojen, kok gazı, sentetik gaz ve sıvı 
yakıtlar olarak sıraladı.  Basit çevrim güç 
santrali, gaz türbini kombine çevrim, 
gaz türbinli kojenerasyon santrali ve 
gaz motorlu kojenerasyon santrali 
karşılaştırması yapan Hoplamaz, koje-
nerasyon kullanım nedenleri ve alanla-
rıyla ilgili: “Kojenerasyon ile elektrik+ısı 
enerjisi kullanım verimini toplamda 
%90’a kadar çıkarmak olasıdır. Maliyeti 
düşük elektrik ve ısı üretiminden dolayı 
kullanıcıların rekabet şansı artar. Hem 

Kojenerasyon Sistemlerinde Atık Isının Etkin Kullanımı Anlatıldı
verimlilik hem de 
doğalgaz kullanımı 
ile düşük sera gazı 
üretilir, tesisin karbon 
ayak izi küçülür. Diğer 
santrallere göre daha 
kısa devreye alma 
süresine sahiptir, temiz 
ve kesintisiz kaliteli elektrik üretimi 
gerçekleşir. Kojenerasyon sistemleri 
endüstriyel tesislerde, toplu yerleşim 
alanlarında, otellerde, hastanelerde, 
üniversitelerde, kamu binalarında ve 
alışveriş merkezlerinde kullanılabilir” 
dedi.
Sistem seçimi için optimizasyonu mak-
simize edilmesi hedeflenen 3 temel 
kriteri elektrik tüketiminin maksimum 
oranda karşılanması, soğutma ve 
ısıtma ihtiyacının maksimum oranda 
karşılanması, kojenerasyon sisteminin 
maksimum kapasite ile çalışması 
olarak sıralayan konuşmacı; bilgi 
toplama ve fizibilite hesabıyla ilgili 
örnek bir çalışma paylaştıktan sonra, 
sistem seçimi için temel hatalar ve 
üreteç seçimleriyle ilgili bilgiler aktardı.  
İhtiyaca göre seçimlerin belirlenmesi 
gerektiğine dikkat çeken Hamdi Hopla-

maz, kojenerasyon atık ısı potansiyelleri, 
egzoz ısısı geri kazanımı için ana ekip-
manları anlattıktan sonra sunumunun 
son bölümünde kojen ve trijen montaj 
uygulamaları örnekledi. Dinleyicilerden 
gelen soruların yanıtladığı bölümün 
ardından eğitim sona erdi. 

Çevrimiçi Seminer Videosu:
https://youtu.be/aau0MTomd_E

 Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin düzenlediği TTMD Com-
missioning (BİD) Çalıştayı Sonuç 
Değerlendirmesi konulu çevirimiçi 
seminer 15 Ocak 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi. Moderatörlüğü’nü Sarven 
Çilingiroğlu’nun yürüttüğü etkinliğe 
Emre Özmen konuşmacı olarak katıldı.
Açılışta konuşan Sarven Çilingiroğlu, 
Commissioning (Cx) sürecinin başında 
tasarımın önemine dikkat çekti ve 
tasarımcıların, Belgeleme, İletişim ve 
Doğrulama (BİD)’in vazgeçilmez bir 
parçası olduğunu söyledi. Sunumuna 
BİD’in tanımını “Bina sistemlerinin 
bina sahipleri ve kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşıladığını doğrulayan 
ve belgeleyen kalite prosesi” yaparak 
başlayan konuşmacı Emre Özmen, “Cx, 
Bina sahibinin belge haline getirilmiş 
proje isteklerine ve yapım dokümanla-
rına uygun bir şekilde bina yapımının 

TTMD Commissioning (BİD) Çalıştayı Sonuç Değerlendirmesi Yapıldı
tamamlanmasını sağlamak 
için üretilen kalite odaklı 
faaliyetler bütünüdür. Bu 
faaliyetler; BELGELEME, İLE-
TİŞİM, DOĞRULAMA olmak 
üzere üç ana bileşen üzerine 
oturur. En geniş anlamda 
tasarımdan önce başlar ve 
tasarım, yapım fazlarından geçerek 
binanın ömrü sonuna kadar devam 
eder. Tasarım öncesi, tasarım, imalat, 
yerleşme ve işletme aşamaları vardır” 
dedi.
Bina BİD sürecinin sağlayacağı 
faydaları anlatan Özmen, TTMD 
BİD Komitesi’nin geçmiş dönem ve 
şimdiki çalışmaları hakkında bilgi 
verdikten sonra 2019 yılı Kasım ayında 
Büyükada’da gerçekleştirilen TTMD 
Çalıştayı’nın detaylarını ve sonuçla-
rını anlattı. Çalıştay sonrası sektörel 
derneklerin eşgüdümüyle hazırlanan 

Sonuç Bildirgesini açıklayan Özmen; 
Türkçe terim bilimi karşılıklarını pay-
laştıktan sonra yaygınlaştırma, ihale ve 
uygulama süreçlerinde BİD’in katkıla-
rını aktararak ulusal ve yerel BİD süreci 
şartname ve kılavuzu oluşturmayı 
hedeflediklerini söyledi. Katılımcıların 
çok yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap 
bölümünün ardından etkinlik sona 
erdi. 

Çevirimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/1DPjpOHbKsI
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 TTMD’nin Mekanik Tesisatta Su Kalitesi 
çevrimiçi seminerler serisi kapsamında 
düzenlediği,  Buhar Üretme Sistem-
lerinde Su Kalitesi  konulu etkinlik 11 
Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Onur Ünlü’nün 
yürüttüğü eğitime Serap Kılıç konuşmacı 
olarak katıldı.
Sunumuna buhar tanımı, buharın 
kullanılma nedenlerini ve alanlarını 
anlatarak başlayan Serap Kılıç, buhar 
kazanlarının sınıflandırılması, kazanlarda 
enerji verimliliği ve kazan besi suyunun 
kimyasal parametreleri hakkında bilgiler 
verdikten sonra besi suyu için istenen 
toplam sertlik, yağ miktarı, oksijen, 
toplam demir, toplam karbondioksit 
gibi özellikleri açıkladı. Besi suyu kalitesi 
nedeni ile buhar kazanlarında yaşanan 
sorunlarla ilgili olarak Kılıç, “Buhar kazanı 
içinde taş oluşması ısı iletimini azaltarak 
çok büyük ekonomik zarara yol açar. 
Ayrıca kazanın alevli bölümlerinde 
saçların fazla ısınarak özelliklerinin kay-
bolması ve kazan ömrünün azalmasına 
neden olur. Buhar kazanında köpük 
oluşması ve sisteme köpük kaçması 
dolayısı ile istenmeyen mineraller buhar 
hattına geçer ve buhar kalitesi bozulur. 
Oksijen ve pH korozyonu ile beraber 
elekro-korozyon oluşur. Kondens boru-
larında korozyon alkalinitenin yüksek 
olması nedeni ile kazan içinde CO2 gazı 

oluşur. Bu gaz buhar ile 
beraber sisteme gider, 
buhar enerjisini harca-
dıktan sonra kondens 
haline dönüştüğünde 
bu gaz suda erir ve 
kondens suyunun pH 
derecesini düşürür, 
dolayısı ile kondens 
boruları da erimeye 
başlar. Bu sorunların 
azaltılması için kazan içindeki suyun 
iletkenliği belli bir dengede tutulmak 
istenir. Bu nedenle kazandan blöf yapılır. 
Besi suyu iletkenliğinin yüksek olması 
fazlaca blöf yapılmasına neden olur, bu 
da kazanın işletme verimini düşürür. 
Bu sorunların azaltılması için besi suyu 
kalitesini belirlemek gerekir” dedi. 
Suyun kalitesini ve içindeki kirleticilerin 
niteliğini ifade eden kalite parametrele-
rin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
olarak üçe ayrıldığını söyleyen konuş-
macı, özellikle endüstriyel uygulama-
larda, suyun fiziksel olarak iyi kaliteye 
sahip olması, kimyasal olarak dengede 
olması ve suda mikrobiyolojik faaliyet 
olmamasının istendiğini belirtti. Fizik-
sel, kimyasal ve mikrobiyolojik arıtım 
yöntemleri, filtrasyon üniteleri hakkında 
bilgiler paylaşan Kılıç; su yumuşatma 
cihazı ve ters ozmoz süreçlerini anlattı. 
Kılıç, ters ozmoz ile hazırlanan yüksek 

kalitede bir besi suyu ile işletilen buhar 
sisteminde elde edilecek tasarrufla 
ilgili olarak: “Blöf miktarları düşeceği 
veya daha da azalacağı için ısı enerjisi 
tasarrufu çok yüksektir. Yüksek kaliteli 
su kullanıldığı için kazan suyuna verilen 
kimyasalların miktarı azalır. Blöflerin 
azalması ile kazan kimyasallarının blöf 
ile atılması da çok aza iner. Kaliteli sudan 
dolayı kazanda taş oluşumu engellenmiş 
olur, dolayısı ile kazanın ısı geçirgenliği 
ve ısı verimi çok yüksek olur, bakımlar 
da en aza iner. Alkalinite ve iletkenlik 
çok azaldığından kazanda köpürme 
ve buhar ile sisteme mineral kaçması 
olmaz, üretilen buharın kalitesi yükselir” 
dedi. Soru cevap bölümünün ardından 
seminer sona erdi.

Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/dHgVCtHX7BM

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata 
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı 
Kazancı ve Sistem Tasarım Programı 
kursu TTMD tarafından beşinci 

76. Carrier HAP Kursu Yapıldı
kez çevirimiçi olarak düzenlendi.  
25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında 
GoToMeeting uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen eğitime 7 kişi katılır-
ken, eğitim Mustafa Kemal Sevindir ve 

Nermin Köroğlu Isın tarafından verildi. 
Carrier HAP programı eğitiminde 
kursiyerlere 5 gün boyunca program 
hakkında genel bilgi, program ter-
minolojisi, proje detayları, ekipman 

seçimi gibi konular 
detaylı  şekilde 
anlatıldı. Örnek 
proje ile kişisel 
çözüm çalışması-
nın ardından sınav 
soruları yanıtlandı. 
Eğitimin sonunda 
kursiyerlere dijital 
katılım sertifikaları 
gönderildi. 
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 TTMD’nin düzenlediği Veri Merkezle-
rinde Serbest Soğutma ve Trijenerasyon 
Uygulamaları konulu çevirimiçi seminer 
26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü TTMD Yönetim Kurulu 
Üyesi Sinan Soğancı’nın yürüttüğü 
etkinliğe C. Mutlu Tunç ve Doç. Dr. M. Zeki 
Yılmazoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin ilk konuşmacısı Mutlu Tunç, 
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği 
ve Politikaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin hazırlamış olduğu değişen 
iklim etkisinde Türkiye’nin serbest soğutma 
potansiyeline ilişkin veriler aktardı. İklimin 
serbest soğutma potansiyelini veri mer-
kezleri odağında tanımlamak ve 30 yıllık 
periyodlar arasındaki değişimini ölçmeyi 
hedeflediklerini belirten Tunç; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Konya ve Erzurum illerinden 
elde edilen serbest soğutma potansiyelle-
rini paylaştıktan sonra: “Denizin etkisinden 
uzak olan illerde serbest soğutma potan-
siyeli nispeten artmakta. Konya en yüksek 
potansiyele sahip ilimiz ve bu daha da 
artmakta. İstanbul ise en düşük potansiyele 
sahip ilimiz ve bu azalmakta. Hedefimiz 
ülkemizin gelecekteki serbest soğutma 
potansiyelini 81 ilimiz için çalışarak, ser-
best soğutma kullanan veya uygulamayı 
planlayan veri merkezlerinin gelecek yıl-
lardaki enerji sarfiyatlarını öngörebilmesini 
sağlamak. Tesis edilecek veri merkezlerinin 
bölge-soğutma sistemi seçimi ve yatırımın 
geri dönüşü değerlendirmelerine referans 
olabilecek veriyi sunmak” dedi.
Oturumda ikinci sunumu gerçekleştiren 

Doç. Dr. Zeki 
Yılmazoğlu, 
kojenerasyon 
ve trijenerasyon 
sistemlerinin 
kısa tanımlarını 
yaptıktan sonra 
bu sistemlerin 
avantajlarını; 
birincil enerji ve 
CO2 salımındaki 
azalma, enerji 
verimliliğindeki 
artış, enerji alt yapısının geliştirilmesi olarak 
sıraladı ve geleneksel sistemlerle kıyaslama 
yaptı.  Yılmazoğlu, “Kojenerasyon/trijene-
rasyon sistemleri genellikle temel yükleri 
karşılamak üzere tasarlanan sabit bir elekt-
rik ve ısı çıktısı olan sistemlerdir.  Bununla 
birlikte, tesis yükleri günlük, haftalık ve/
veya saatlik periyotlarda değişen dinamik 
yüklerdir. Hem elektriksel hem de ısıl 
yükün bu dinamik yapıda eş zamanlı olarak 
üretilmesi, sistemin verimli çalıştırılması 
adına önemlidir” dedi.
Kısmi yüklerde sıcaklıkların değişimi, farklı 
kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri 
için ısı/güç oranları, ortam sıcaklığının 
kapasiteye olan etkisi, kombine çevrimli 
kojenerasyon sistemleri hakkında bilgiler 
aktaran Dr. Yılmazoğlu, trijenerasyon ve 
ısıl olarak aktive olan soğutma sistem-
lerini anlattıktan sonra dünyadan ve 
Türkiye’den kojenerasyon verileri, destek 
mekanizmaları ve yatırımları paylaştı. Veri 
merkezlerinde enerji verimliliği için düşük 

güçlü server kullanımı, serbest soğutma, 
sıcak-soğuk koridor, evaporatif soğutma 
gibi uygulamalar yapılabileceğini söyleyen 
Dr. Yılmazoğlu, veri merkezlerinin trijene-
rasyon uygulamaları için biçilmiş kaftan 
olduğunu ve yaklaşık 2-4 yıl gibi sürelerde 
yatırımın geri ödemesinin mümkün 
olduğunu belirtti. Dr. Yılmazoğlu, “Veri 
merkezleri ile ilgili olarak ulusal standartlar 
ve metrikler belirlenmelidir. Verim değerli 
belirli bir limitin altında olan veri merkezleri 
için yaptırımlar uygulanabileceği gibi, 
başarılı olanlar desteklenmelidir. Atık 
ısıların değerlendirilmesi zorunluluğu geti-
rilmelidir. Fizibilite çalışmaları ile alternatif 
tasarımlar arasından seçimler yapılmalı, 
veri merkezleri için bina sertifikası oluş-
turulmalıdır” dedi.  Son bölümde katılım-
cılardan gelen soruların yanıtlanmasının 
ardından etkinlik sona erdi.

Veri Merkezlerinde Serbest Soğutma ve Trijenerasyon Uygulamaları Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/OCmn2-3WcuI

 TTMD AKADEMİ, tesisat mühendisleri 
için daha önce gerçekleştirdiği ve ASH-
RAE HVAC Fundamentals ile CIBSE Guide 
A Environmental Design ciltlerinin esas 
alındığı kursu, 4-26 Ocak 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy ve Prof. Dr. Yakup Erhan Böke 
tarafından goto meeting uygulaması 
üzerinden verilen üçüncü eğitime 17 
kişi katıldı.  Tasarım becerisi kazanmak 
isteyen mühendisler, HVAC sektöründe 
yeni olan ve deneyim kazanmak isteyen 
tasarımcılar,mimarlar ve satış mühen-
dislerine yönelik kursta şu içeriklere yer 
verildi. 

HVAC Tasarım Esasları Kursu Yapıldı
• Proje temel bilgileri 
• Psikrometri 
• İç ortam tasarım 
koşulları ve ısıl konfor 
• İç hava kalitesi 
• Havalandırma esas-
ları 
• Dış ortam tasarım 
koşulları, iklim verileri 
• Isıtma yükü hesapları 
• Soğutma yükü 
hesapları 
• Enerji tüketiminin 
hesabı 
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 TTMD tarafından düzenlenen  Soğuk 
Hava Depolarında Yeni Trend Kon-
denserler - Hibrit Kondenserler konulu 
çevirimiçi seminer 11 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. 
M. Zeki Yılmazoğlu’nun yürüttüğü semi-
nere Hayati Can konuşmacı olarak katıldı.
Enerji verimliliği yüksek kondenser ve 
kuru soğutucu tasarımının avantajlarını 
“adyabatik soğutma ile yüksek verim, 
mevsim geçişlerine uygun kullanım özel-
liği, kompresör seçiminde %25’e varan 
tasarruf, kirlilik faktörünün azaltılması ve 
fan enerjisinden maksimum fayda” şeklide 
sıralayarak sunumuna başlayan Hayati 
Can, hava soğutmalı, su soğutmalı, evapo-
ratif ve hibrit kondenser çeşitleri olduğunu 
söyledikten sonra hibrit kondenserlerin 
avantajlarını anlattı: “Hibrit kondenserler 
iklim ve saha şartına bağlı olarak; komp-
resör yatırım maliyetini düşürür, toplam 
yatırım maliyetini düşürür ve işletme de 
%30’lara kadar varan enerji tasarrufu 
sağlar. Yine iklim koşullarına bağlı olarak 

fan enerji verimliliği yükselir. 
İhtiyacın olmadığı zamanlarda 
adyabatik padler kolayca 
demonte edilebilirler ve sistem 
bu özelliği ile hem hava soğut-
malı hem de evaporatif kondenser olarak 
çalışabilmektedir. Sistemde genel çalışma 
basınçlarını düşürdüğü için tüm makine 
ve ekipmanların ömrü artar.” Kurulum 
ve işletme işletme ihtiyaçları hakkında 
Hayati Can şu bilgileri verdi: “Su tesisat 
bağlantısı yapılması gereklidir. Su pom-
pası kullanılması gereklidir. Su kullanım 
miktarına bağlı olarak padin belli aralık-
larla yenilenmesi gerekebilir. Sistem ürün 
bazlı pompalı tasarlanabilir ya da benzer 
üründen aynı sahada birden fazla kullanı-
lıyorsa merkezi sistem olarak tasarlanabilir. 
Kuru soğutucularda da hibrit çözümler 
uygulanabilir. Kuru soğutucularda elde 
edilen su sıcaklığı ortamın kuru termo-
metre sıcaklığına bağlıdır ve bu nedenle 
de kuru soğutucu olarak anılır. Normal 
şartlarda kuru soğutucular ile kuru ter-

mometre sıcaklığının yaklaşık 5°C üzerine 
kadar soğutulmuş su elde edilebilir. Daha 
düşük sıcaklıklarda soğutma suyuna ihti-
yaç duyulan uygulamalarda hibrit(ıslak/
kuru) kuru soğutucular  kullanılır. Kuru 
soğutucularda hibrit çözüm avantajlarını 
anlatan Can, hibrit sistemlerin çalışma 
prensipleri, yapısal elemanları ve montajı, 
padlerin temizliği hakkında bilgilendirme 
yaptıktan sonra hibrit kondenserin komp-
resör seçimine etkisi ve kondenser maliyet 
değerlendirmesi ile ilgili örnekler sundu. 
Dinleyicilerden gelen soruların yanıtlan-
masının ardından etkinlik sona erdi.

Soğuk Hava Depolarında Yeni Trend Kondenserler  
Hibrit Kondenserler Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/YH71wZnxKSI

 AEE (Association for Energy Engineers 
ile TTMD işbirliği çerçevesinde, Dünya'da 
geçerli olan AEE CEM (Sertifikalı Enerji 
Yöneticisi) Eğitimi 22-25 Şubat 2021 tarih-
leri arasında gerçekleştirildi. TTMD’nin ilk 
kez düzenlediği bu eğitimde, enerji verim-
liliği alanında hem yetkinliklerimizi güçlen-
direcek hem de uluslararası sertifikasyon 
süreçleri ile üyelerimize tüm dünyada yeni 
iş imkanları sunabilecek ilk Uluslararası 
Enerji Yöneticisi Sertifika Programı da (CEM, 
Certified Energy Managers) tamamlandı. 
“Eğitimcinin Eğitimi” kursunun da tamam-
lanması ardından bu Sertifika Programının 
ülkemizde daha yaygın bir şekilde sunul-
ması planlanmaktadır.
İlk eğitim Tim Janos, Louis Lagrange 
tarafından verilirken, kursiyerlere şu konu 
başlıklarında bilgiler paylaşıldı:
• Belgeleme, iletişim ve doğrulama (BİD) 
• Enerji hesapları ve ekonomisi 
• Enerji hesap denetimi ve belgeleme 
• Elektrik sistemleri 
• HVAC sistemleri 
• Motorlar ve sürücüler 

• Endüstriyel sistem-
ler 
• Bina kabuğu 
• CHP (Combined 
Heat Power) sistem-
leri ve yenilenebilir 
enerji 
• Bina otomasyon 
sistemleri 
• Kontrol sistemleri 
• Isıl enerji depolama sistemleri 
AEE Türkiye Temsilciliği (AEE Turkey Chap-
ter), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) işbirliği ile yürütülen ”Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının ve Enerji Verimliliğinin Artı-
rılması Projesi” kapsamında, uluslararası 
teknik işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 
2016 yılı Haziran ayında kurulmuştur. AEE 
Türkiye Temsilciliği, 2020 yılı yaz dönemin-
den itibaren TTMD ile işbirliği geliştirmiş, 
TTMD üyelerini bünyesine katmış ve 
TTMD bünyesinde bir komite oluştur-

AEE CEM (Sertifikalı Enerji 
Yöneticisi) Eğitimi Yapıldı

muştur. Komitenin kuruluş amacı, AEE’ye 
bireysel ve kurumsal üyelikler sağlayarak, 
profesyonel ve akademik alanlarda, enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji, kaynak 
verimliliği ve ikilim değişikliği konularında 
çalışmalar yürütenleri, teknoloji gelişim 
ve yaklaşımlar konusunda güncel olarak 
bilgilendirmek, uluslararası bir camianın 
işbirliği ağına dahil etmek ve sertifikalı 
eğitim programlarında yararlandırmaktır. 
AEE Türkiye temsilciliği, bu aşamada 24 
akademisyen ve profesyonel üyeden 
oluşmaktadır ve bireysel üyeliklerin 
artırılması ile temsilcilik gücünü artırmayı 
hedeflemektedir.
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 Üyelerimizin profesyonel, kişi-
sel gelişim ve liderlik hedeflerine 
rehberlik ederek, karşılıklı payla-
şımlarla, bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine olanak sağlamak 
amacıyla; TTMD  ilk kez 2021 
yılı Mart-Haziran döneminde 
Mentorluk Programını hayata 
geçirildi. Mentor ve mentilerin 
biraraya geldiği ilk toplantı 26 
Mart 2021 tarihinde gerçekleşti-
rildi. 

TTMD Mentörlük Programı’ndaki 
temel amaç;   sektörümüzde 
faaliyet gösteren genç meslek-
taşlarımız ile deneyimli meslek-
taşlarımızı bir araya getirmek, mesleki 
ve kişisel gelişimi artırmaya odaklı bir 
deneyim ve bilgi  paylaşım platformu 
oluşturmaktır. İlk dönem Mentörlük 
Programımız 2021 Haziran ayında sona 
erecek olup; bu süre içerisinde en az 4 

TTMD Mentor Programı Başladı

adet birebir görüşmeyi ve çeşitli gelişim 
faaliyetlerini içerecektir. Programımıza 
seçildiğiniz takdirde süreç ve işleyişe 
dair daha detaylı bir bilgi paylaşımı sağ-
lanacaktır.Derneğimizin misyonu olan 
‘Entelektüel birikimi, çözümsel yaklaşımı 

ve etik duruşu   ile mesleğe ve sektöre 
değer katmak’ çerçevesinde yürütülen 
Mentörlük Programı ile; üyelerimize 
mesleki gelişimlerine katkının yanı sıra, 
değerli bir deneyim ve bilgi paylaşım 
platformu da sunulmuş olunacaktır.

 T T M D ’n i n 
t o p l a m  2 1 0 1 
üyesinin, yalnızca 
85’ini genç üyeler 
oluşturmaktadır.  
G e n ç  T T M D 
üyelerinin, tüm 
ü ye l e re  g ö re 
oranı ise %4’tür. 
Derneğin sürdü-
rülebilir l iği ve 
kapsayıcılığı oda-
ğında, gençlerin 
dernekteki etkinliğini artırmak için, bir 
dizi görüşme gerçekleştirilmiştir.

Genç TTMD üyeleriyle yapılan yarı 
yapılandırılmış görüşmeler ve hazırla-
nan mevcut durum analizi sonucunda, 
genç üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamak yönelik bir çalışma planı 
yapılmıştır.  Çalışma planının ardından, 
Genç TTMD komitesinin kurulması 
için 90 kuşağı TTMD üyeleri bir araya 
gelmiştir. 

6 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleşen buluşma, Yönetim 

Kurulu’nun en genç üyesi Merve 
Sabay’ın kısa TTMD sunumu ile başla-
yıp, katılımcıların kendilerini tanıtması 
ve yeni oluşum hakkında fikirlerini 
paylaşması ile devam etmiştir.

Genç profesyoneller, sektörde kendi 
kuşaklarına ulaşmakta zorlandıklarını, 
birbirlerini desteklemek adına böyle bir 
oluşumun büyük bir ihtiyaç olduğunu 
belirttiler. Toplantı sırasında oluşan 
samimiyet, çözüm odaklılık ve yüksek 
enerjiden memnuniyet duyduklarını 
ifade ettiler.  TTMD’nin kuşaklar arası 
köprü olma misyonu ile kurulan 

90 Kuşağı Genç TTMD’yi Kurdu

Genç TTMD komitesi, etkinliklerini ve 
projelerini planlayarak, çalışmalarına 
hız kesmeden devam etmektedir. İki 
haftada bir toplanan komite, hem 
akranları ile network kurma hem de 
TTMD’de gençler adına daha etkin söz 
hakkı imkanı bulmuştur.

Toplantıya katılamayıp, Genç TTMD 
komitesinde yer almak isteyen 90 
kuşağı üyelerimizin, Sn. Gamze 
Esener gesener@ttmd.org.tr veya Sn. 
Bengüsu Gürçay bgurcay@ttmd.org.
tr ile iletişime geçmeleri önemle rica 
edilmektedir.
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T TMD Akademi’nin düzenle -
diği “HVAC Sistemleri ve Donanımı 
Kursu”  1-25 Şubat 2021 tarihleri 
arasında ilk kez çevirim içi olarak 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy’un yürütücülüğünde yapılan 
eğitime 21 kursiyer katılırken, eği-
timler Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Gürkan 
Görgün, Mehmet Oskay, Dr. Mustafa 
Bilge, Orhan Gürson, Sarven Çilin-
giroğlu ve Volkan Ünlü tarafından 
verildi.
Haftada 4 gün, günde 3 saat olarak 
kurgulanan eğitimde, lisans düze-
yinde HVAC sistemleri ve cihazlarının 
tanıtımı ve tasarımı anlatıldı. Toplam 
4 hafta ve 48 saat süren kurs kap-

HVAC Sistemleri ve Donanımı Kursu Yapıldı

TTMD Akademi’nin düzenleyeceği eğimlerden haberdar 
olmak için www.ttmd.org.tr  internet sayfasını ve TTMD 
sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

samında; kanal tasarımı, fanlar, oda 
hava dağıtım ekipmanları, klima 
santrali, ısı geri kazanımı, serpan-
tinler, boru tasarımı, genleşme 
tankları, vanalar, pompalar, motorlar, 
değişken hızlı sürücüler, kompre-
sörler, kondansatörler, evaporatif 
hava soğutma ekipmanları, ısıtma 
ekipmanları ve bileşenleri, kazanlar, 
radyatörler, HVAC sistem seçimi gibi 
konu başlıklarında detaylı bilgiler 
aktarıldı.
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 TTMD tarafından düzenlenen Sifonik 
Yağmur Drenaj Sistemleri konulu çevri-
miçi seminer 2 Mart 2021’de gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Arife Yıldırımın’ın yürüt-
tüğü etkinliğe Cenk Boduroğlu konuşmacı 
olarak katıldı. Sifonik drenaj sistem tanımı 
yaparak sunumuna başlayan Cenk Bodu-
roğlu, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de uygu-
lanan bu sistemin 1968’de Finlandiya’da 
geliştirildiğini ve ilk kez İngiltere’de Stansted 
Havalimanı’nda uygulandığını belirterek 
sistem özellikleri hakkında; “AVM, stadyum, 
havalimanı, endüstriyel tesisler gibi düz 
ve geniş çatılarda avantajı konvansiyonel 
sisteme göre yüksektir. Yağmur suyu drenaj 
için gereken hesap kuralları EN 12056’da 
verilmiştir ancak sifonik hesap kriterleri 
tamamen açıklanmadığı için VDI’nin 
ortaya koyduğu 3806 yönergesi dikkate 
alınır. Mayıs 2008 itibarıyla DIN 1986-100, 
bu yönergeyi kapsayıcı hale gelmiştir. DIN 
1986-100’ün içinde planlama, hesaplama 
ve konstrüksiyon için gerekli kurallar ve 
montaj direktifleri yer alır” dedi. Sifonik ve 
konvansiyonel sistemler arasındaki farklara 
değinen Boduroğlu, “Konvansiyonel (klasik) 
çatı drenaj sistemlerinde yağmur suyu; çatı 
ve oluk süzgeçleri aracılığıyla kısmi dolu 
boru hatlarından kanalizasyon borularına 

akar. Bina içlerinde yağmur 
suyu hatlarının doluluk oranı 
cazibeli sistemlerde en fazla 0,7 
olmalıdır (h/d=0,7). Bu doluluk 
oranı, boruların yeterli oranda 
hava içermesi için gereklidir. 
Konvansiyonel çatı süzgeçle-
rinde su, girdap şeklinde döner 
ve hava kabarcıkları oluşturur. 
Bu hava girişi, Coriolis kuvvetinden (girdap 
etkisi) dolayı oluşur. Buna, atmosfer basıncı, 
yer çekimi ve dünyanın dönüşü de etki 
eder. Süzgecin ortasında oluşan girdap ile 
hava emilir ve süzgecin performansı düşer. 
EN 12056’da tanımlanan konvansiyonel 
çatı drenajının tersine, basınçlı çatı drena-
jında, borular hesaplarda kullanılan yağış 
miktarında tam dolu olarak çalışır. Planlı 
şekilde tam dolu olarak çalışan yağmur 
suyu borularında çatı yüzeyi ile yer seviyesi 
arasındaki yükseklik farklı drenaj hattının 
boyutlandırılması için kullanılır. Boruların 
tam dolu olması, yalnızca hesaplarda kul-
lanılan yağmur suyu miktarına erişildiğinde 
hava girişini engelleyen özel dizayn edilmiş 
süzgeçlerle (sifonik süzgeç) mümkündür. 
Sifonik sistemde, süzgeç gövdesi içine üstü 
kapalı bir hava eleği monte edilmiştir” dedi. 
Acil tahliye sistemi ve hesaplama yöntem-

lerine ilişkin detaylı bilgiler aktaran konuş-
macı; pik sifonik sistem, pik sifonik tasarım 
yöntemi, bileşenler ve montaj konularını 
anlattıktan sonra yağmur drenajının günü-
müzde önemiyle ilgili şunları söyledi: “23 
Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan 
karar ile, 2 bin m2 ’den büyük parsellerde 
inşa edilecek tüm binaların çatılarında 
toplanan yağmur sularının, bahçe sulama 
veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak 
üzere bahçe zemini altında bir depoda 
toplaması amacıyla ‘yağmur suyu toplama 
sistemi’ yapılması zorunluluğu getirildi. 
Sifonik drenaj sistemleri, özellikle düz çatılı 
yapılarda ve yatay yer değiştirmenin yüksek 
olduğu yerlerde giderek önem kazanıyor. ” 
Dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının 
ardından etkinlik sona erdi..

Sifonik Yağmur Drenaj Sistemleri Semineri Gerçekleştirildi

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/6t4GhGP8UWU

 TTMD’nin düzenlediği Sanayide Enerji 
Verimliliği Uygulamaları ve Teşvikler 
konulu çevirimiçi seminer 16 Şubat 2021’de 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Buğra 
Serinyel’in yürüttüğü etkinliğe Altuğ Karataş 
konuşmacı olarak katıldı. Yıllık enerji tüketimi 
1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler 
için dört yılda bir yapılan, enerji verimliliği 
projeleri çıkarmaya yönelik olan zorunlu enerji 
etüdü hakkında bilgilendirme yaparak sunu-
muna başlayan Karataş, enerji etüdü süreci 
ve verimlilik potansiyeli bulunan alanlara 
değinerek bu alanları aydınlatma sistemleri, 
soğutma sistemleri, elektrik motorları, basınçlı 
hava, kazanlar, pompalar, fırınlar ve fanlar 
olarak sıraladı. İlk olarak basınçlı sistemlerde 
kayıplar ve tasarruf önerilerini anlatan 
Karataş, kompresör değişimi ile sağlanacak 
tasarruf örneği ve elde edilen verileri sundu. 
Kazanlarda verimlilik artırıcı uygulamaları 
kondensin geri döndürülmesi, izolasyon 
yenilemeleri, proses atık enerji geri kazanımı, 
yanma kontrol sistemi, buhar kazanı otomas-
yon sistemleri olarak sıralayan konuşmacı, 

Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Teşvikler Anlatıldı
örnek uygulamalar ve kayıpları 
anlattı. Pompalarda iyileştirme 
fırsatlarının, pompanın yüksek 
verimli seçilmesi, en uygun 
pompa seçimi, tesisatın iyileş-
tirilmesi ve periyodik bakımı, 
pompa dizaynı ve yerleşimi ve pompa 
sisteminin kontrol şekli olduğunu belirten 
Karataş, elektrik motoru seçimi ve örnek 
uygulama sundu. Soğutma ve aydınlatma 
sistemlerinde enerji verimliliğine de değinen 
konuşmacı, verimlilik artırıcı projeler (VAP) 
tanımını “Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt 
çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulan-
ması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri 
kazanılması için hazırlanan projeler” olarak 
yaptı ve “VAP için bazı kriterler belirlendi. 
Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan 
işletmelerde VAP yapabilecekler. VAP başvu-
ruları için dönem kaldırıldı, istenildiği zaman 
VAP başvurusu yapılabilir. VAP başvuruları 
elektronik ortamdan yapılabilir. VAP için üst 
proje limiti 5.000.000 TL’dir, destek alınacak 
oran net % 30’dur. VAP desteklerine, EVD 

şirketlerinin danışmanlık bedelleri de dahil 
edilecek. Endüstriyel tesisler aynı anda 5 VAP 
projesine birlikte başvurabilir. Enerji Yöneticisi 
bulundurmak veya EVD firmalarından Enerji 
Yöneticisi hizmeti alınmak zorundadır. ENVER 
portalına girdiler yapılmalıdır. Ticaret ya da 
Sanayi Odalarına kayıtlı olmak gerekir. ISO 
50001 Sertifika başvurusu yapılmış olunmalı-
dır” dedi. Karataş son bölümde gönüllü anlaş-
malar, 5.Bölge Teşvikleri, enerji performans 
sözleşmeleri, EPS ile iyileştirme, görev ve iş 
akışı, enerji izleme ve yönetme konu başlık-
larında bilgiler aktardı. Dinleyicilerden gelen 
sorunların yanıtlanmasıyla etkinlik sona erdi.

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/BGnX7MYegf8
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  TTMD’nin düzenlediği  Hastane 
Mekanik Sistemleri Covid-19 
Salgın İlişkisi konulu çevirimiçi 
seminer 27 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Doç. Dr. M. Zeki 
Yılmazoğlu’nun moderatörlüğünü 
yürüttüğü webinara Filiz Pehlivan 
konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna Türk Tabipler Birliği’nin 
vefat eden sağlık çalışanlarına ilişkin 
verilerini açıklayarak başlayan Filiz 
Pehlivan, Sars-Cov-2 virüsünün 
tanımı ve bulaşma yollarıyla ilgili bil-
giler aktardıktan sonra virüsün hava-
dan iletimi hakkında ASHRAE Beya-
nına değindi. Sağlık çalışanlarının 
Covid-19 salgın mücadelesinin ön 
saflarında yer aldığı için enfeksiyon 
kapma risklerinin yüksek olduğuna 
dikkat çeken Pehlivan, “Uzun çalışma 
saatleri, stres, yorgunluk, mesleki 
tükenmişlik, fiziksel ve psikolojik şid-
det faktörleri de riski artırmaktadır. 
Sağlık çalışanlarının da patojenlerin 
hastadan hastaya bulaşmasında rolü 
olduğuna dair göstergeler mevcut-
tur ancak ortaya çıkan çoğunluklu 
kanıtlar kontamine olmuş ortamın 
patojen bulaşmasında oldukça 
önemli olduğunu bildirmektedir” 

dedi. Covid-19 hasta-
larının tedavi gördüğü 
bazı hastane örnekleri 
veren konuşmacı, ağır 
covid-19 hastaları için 
ayrılmış bir hastanede 
SARS-CoV-2 RNA için 
aerosol ve çevresel 
yüzey izleme çalışmaları 
hakkında bilgiler aktar-
dıktan sonra Türkiye’de 
mevcut hastaneler 
üzerinden uygulama 
ve yaklaşım önerileri 
paylaştı. Özellikle eski 
yoğun bakım üniteleri 
için uyarıda bulunan 
Pehlivan; “Sistemlerin 
test edilmesi ve hava dengelerinin 
gözden geçirilmesi ve ihtiyaç varsa 
değiştirilmesi gereklidir. Odaların 
havalandırma yaklaşımı belirlen-
dikten sonra merkezi sistemin ola-
nakları değerlendirilmelidir. Sistem 
değişikliklerinden kaynaklanan nem 
etkileri izlenmelidir. Tüm dönüş 
havası egzoz edilmeli veya ancak 
HEPA filtreden sonra karışım havası 
olarak kullanılmalıdır” dedi.
Filiz Pehlivan sunumunun son 

kısmında HEPA filtreler, maskeler, 
hastanede bağıl nemin faydaları, nem 
kontrolünün virüslerle mücadeledeki 
önemi, medikal gaz sistemleri ve yeni 
havalandırma tasarım yaklaşımları 
başlıklarında bilgiler aktardıktan 
sonra dinleyicilerden gelen soruları 
yanıtladı.

Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
düzenlediği  Buhar Kazanı Dairesi ve 
Buhar-Kondens Tesisatı Uygulama-
ları konulu çevirim içi seminer 20 Ocak 
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Modera-
törlüğünü TTMD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ceren Ercan’ın yürüttüğü eğitime Ersun 
Gürkan konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna kazan dairesinin bağlantı 
elemanları ve detaylarını anlatarak baş-
layan Ersun Gürkan Skoç tip üç geçişli 
alev duman borulu kazanın çalışma ilke-
sini kesitli görseller üzerinden anlatmaya 
başlası. Kazan üzerinde bulunan kesme 
vanaları, emniyet ventili, seviye grubu, 
yüzey blöf sistemi (TDS), dip blöf sistemi, 
besi suyu sistemi hakkında bilgiler verdi. 
Kazan buhar çıkışında seperatör grubu, 
debimetre ve devamında buhar kollek-

törü tasarımı üzerine anlatımına 
devam etti. Özellikle emniyet 
ventilinde güvenilir sızdırmazlık 
için SHR contalı disk yapısının tam 
kalkışlı emniyet ventillerinde uzun 
hizmet ömrünün nasıl sağladığını 
açıkladı. Besi suyu hazırlanması, 
degazör tankı sisteminin çalışma 
ilkesini ve bu sistemdeki vana 
gruplarını çizimler üzerinden 
detaylı olarak aktardı.
Konuşmacı son bölümde buhar 
hattı üzerindeki kondens cebi 
tasarımları, ısı tüketen kullanıcı-
lardaki buhar ve kondens tesisatı, 
buhar kapanı tipleri, kontrol 
vanaları ve basınç düşürücü konularına 
değindikten sonra dinleyicilerden gelen 
soruları yanıtladı.

Buhar Kazanı Dairesi ve Buhar-Kondens Tesisatı Uygulamaları Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/-PVwyL4tTKQ

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/mHS5frtu9L4
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 TTMD’nin düzenlediği Okulların 
Yeniden Açılmasına Hazırlık Bazında 
Mekanik Tesisat Sistemlerinde Alı-
nabilecek Önlemler konulu çevirimiçi 
seminer 4 Şubat 2021 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hikmet 
Karakoç’un yürüttüğü etkinliğe Ahmet 
H. Gökşin konuşmacı olarak katıldı. Sunu-
muna okullarda havalandırma ve iç hava 
kalitesinin önemine değinerek başlayan 
Ahmet Gökşin, bazı okullardan örnek gra-
fikler vererek oksijen seviyesindeki düşü-
şün başarıya etkilerine değindikten sonra 
sınıflarda uygulanan farklı havalandırma 
yöntemlerini gösterdi. Pandemi sürecinde 
yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, 
özellikle iklimlendirme sistemleri ile ilgili 
birtakım yanlış bilgilendirme ve uygulama-
nın önüne geçmek amacıyla İklimlendirme 
Teknik Kurulu oluşturulduğunu söyleyen 
Gökşin, İTK komisyonlarının çalışmaları 
kapsamında okul ve kreşlerde pandemi 
yönetim planı hazırlandığını belirtti: “Okul 
ve kreşlerde bulunan cihaz ve sistemlere 
ait alınması gereken bazı önlemler var. Taze 

hava santralleri %100 
taze hava ile çalıştırılmaya 
devam edilmelidir. Eğer 
bu santralde ısı geri kaza-
nım ünitesi var ise aşağıda 
yer alan yönergeler takip 
edilmelidir. %100 taze 
havalı klima santralinde 
debi artırımı ihtiyacı söz 
konusu ise kayış kasnak 
sisteminde gerekli düzen-
leme yapılarak veya frekans değiştirme 
vb. yöntemlerle fan debisi artırılmalıdır. Bu 
durumda ısıtma ve soğutmada kapasite 
kontrolü yapılmalı ve gerekli tedbirler 
alınmalıdır. VAV ile taze hava verilen 
mahallerde CO2 sensörü devre dışı bırakı-
larak debi azalması engellenmelidir.” Okul 
ve kreşlerdeki diğer cihaz ve sistemlerle 
ilgili önlemleri anlatan Gökşin; UVC’li 
cihazlar, tavan tipi cihazlar, tuvaletler, 
yemekhaneler hakkında bilgi paylaştıktan 
sonra ASHRAE’nin hava yolu ile bulaşan 
hastalıklar hakkında görüş belgesine 
değindi. Gökşin, yeni/modifiye tesis tasa-

rımı tavsiyeler, tasarımcı kılavuzları, hemşire 
odası genel gereksinimleri, filtreleme 
iyileştirmeleri, filtreleme temel bilgileri, veri 
analizi ve gözden geçirme başlıklarında 
bilgiler aktardıktan sonra sunumunun son 
bölümünde yükseköğretimde öğrenci 
sağlık tesisleri, laboratuvarlar, spor tesisleri, 
öğrenci yurtları hakkında görüşlerini 
paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların 
yanıtlandığı son bölümün ardından eğitim 
tamamlandı.

Okulların Yeniden Açılmasına Hazırlık Bazında Mekanik Tesisat 
Sistemlerinde Alınabilecek Önlemler Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/L2JlUnku_H4

 Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe 
programı kapsamında yürütülen From 
Zero to Hero projesi kapsamında, üniver-
site öğrencilerine yönelik düzenlenen bir 
dizi çevrimiçi seminer serisinin birincisi 
“İklim Krizinin İktisadi ve Toplumsal 
Boyutu” temasıyla 3 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. 
Dr. Arzuhan Burcu Gültekin’in yürüttüğü 
etkinliğe Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu 
konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuş-
masını yapan Doç. Dr. Arzuhan Burcu 
Gültekin, projenin amacının gençleri sıfır 
atık yaşam tarzına teşvik etmek, günlük 
yaşamda daha sürdürülebilir olmanın yeni 
yollarını bulmak, ekoloji ve çevresel sürdü-
rülebilirlik konusunda bilgileri geliştirmek 
ve gençler bu anlamda teşvik etmek 
olduğunu belirterek proje kapsamında 
gerçekleştirilecek çevrimiçi seminerler 
hakkında bilgi verdi. Sunumuna iklim krizi 
ve afetlerin, salgından daha tehlikeli bir 
kriz yarattığına dikkat çekerek başlayan 
Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, şubat 2021’de 
Teksas Amerika’da yaşanan soğuk hava 

dalgası sonucundaki elektrik 
kesintisi ve kuyrukları 
işaret ederek “Krizde olan 
iklim değil, insanlık” dedi. 
Aşırı tüketim ile sorumsuz 
üretim açmazında dengenin 
kaybolmasının iklim deği-
şikliğine yol açtığını belirten Tiryakioğlu; 
iklim değişikliğine insanların sebep 
olduğunu, sorumsuz bir şekilde harcama 
yapılmaya devam edildikçe üretimin 
artacağını, fazla üretimden kaynaklanan 
salımın da atmosfere zarar vererek küresel 
ısınmayı etkilediğini ifade etti. Yapılan 
anketlere göre insanların iklim değişikliği 
konusunda endişeli olduğunu söyleyen 
Tiryakioğlu, “İklim krizine ilişkin en önemli 
tehlike olağan durum algısının ortaya 
çıkması. Bizim felaket olarak nitelendir-
diğimiz orta ve uzun vadede çok ciddi 
etkilerini göreceğimiz olaylar, artık toplum 
tarafından kanıksanmaya başlanıyor ve 
olağan olarak görülüyor” dedi. Salgının 
ekonomi ve iklim konusunda etkilerine 
değinen konuşmacı, arz-talep ve alışveriş 

etkisindeki değişimler ile birlikte salgının 
plastik talebini artırdığına dikkat çekerek 
plastik tüketiminin oluşturduğu çevre 
kirliliği, geri dönüşüm süreçleri ve prob-
lemler hakkında detaylı bilgiler verdi. Aşırı 
tüketim- sorumsuz üretim- yüksek salım- 
küresel ısınma- afetler- göçler şeklinde bir 
döngü yaşandığını belirten Tiryakioğlu, 
tüm bu süreçten herkesin sorumluluğu 
bulunduğunu söyledi. Sunumdan sonra 
geçilen soru-cevap bölümünün ardından 
etkinlik sona erdi.

From Zero to Hero Günleri - İklim Krizinin İktisadi ve Toplumsal Boyutu

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/wuliZPPrwAo
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  TTMD’nin düzenlediği  Kuraklık 
Sürecinde Sürdürülebilir Çözüm 
Önerileri  konulu çevrimiçi seminer 17 
Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü TTMD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Meriç 
Sapçı’nın yürüttüğü etkinliğe Melek 
Yıldız konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna iklim krizi sonuçlarını, 
kuraklık, sel, kasırga, aşırı hava olay-
larında artış, buzulların erimesi, okya-
nus ve deniz seviyelerinde yükselme 
şeklinde sıralayarak başlayan Melek 
Yıldız; her alanda artan su talepleri 
ve değişen iklim yapılarının, temiz su 
kaynaklarının kirlenmesi ve kuraklık 
gibi nedenlerle su kıtlığı probleminin 
arttığına dikkat çekerek mevcut su 
kaynaklarının dikkatli kullanılması, 
korunması ve ayrıca atık suların tekrar 
kullanılması gerektiğini söyledi.
Kuraklık karşısında çözüm önerilerin-
den yağmur suyu hasadının tanımı ve 
tarihçesi hakkında bilgiler veren Yıldız, 
“Yağmur suyu hasadında projenin 
büyüklüğüne bağlı olarak yatırım 
maliyeti düşüktür. İşletme maliyeti 
yoktur veya çok düşüktür. Yağmur 
suyu hasadı, sürdürülebilir ve çevre 
dostudur.   Mevcut sistemlere kolay 
adapte edilebilir ve mevcut su kay-
naklarının korunmasına yardımcı olur” 
dedi. Türkiye geneli yıllık yağış miktarı 
verileri ve yağmur suyu toplama 
hesabı yöntemlerine örnekler sunan 
konuşmacı, ilave olarak bir evde 
kullanılan suyun yaklaşık %80’inin gri 
su olduğuna dikkat çekerek arıtılmış 
gri suyun sulama, tuvalet rezervuarı, 
çamaşır yıkama, süs havuzu, temizlik, 

yangın söndürme gibi alanlarda 
tekrar kullanılabileceğini belirtti. Gri 
su arıtma yöntemlerine de değinen 
Yıldız daha sonra membran biyore-
aktörlerinin işleyişi ve MBR’nin avan-
tajlarını anlattı. Ayrıca yeni projelerde 
temiz su arıtma sistemlerinin tasarımı 
yapılırken , cihaz büyüklüklerinin 
gerçeğe yakın seçilmesi gerektiğini , 

ters yıkama esnasında su tüketiminin 
cihaz büyüklüğü ile doğru orantılı art-
tığı   bu durumun fazla su sarfiyatına 
sebep olduğunu , emniyet katsayısını 
dikkate alırken  standartların üzerine 
çıkılmaması gerektiğini söyledi.  Sunu-
munun son bölümünde işletme mali-
yeti ve amortisman süresine yönelik 
örnekler veren Melek Yıldız, bireysel 
olarak yapılması gerekenlerle ilgili 
olarak “Yaşam alışkanlıklarımızdan 
vazgeçerek sadeleşmeliyiz. Kağıt 
mendil, peçete vb ürünlerin kullanı-
mını mümkün olduğunca azaltmalıyız 
çünkü 1 ton kağıt mendil için 100 ton 
su tüketilmektedir. Her türlü binada 
su kaçaklarını gidermeliyiz” dedi.   
Dinleyicilerden gelen soruların yanıt-
lanmasıyla seminer sona erdi.

Kuraklık Sürecinde Sürdürülebilir Çözüm Önerileri Anlatıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/CSb2qxmkf0c
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  Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin Mekanik Tesisatta 
Su Kalitesi çevrimiçi seminerler 
serisi kapsamında düzenle-
diği,  Isıtma ve Soğutma Sis-
temlerinde Su Kalitesi - Tesisat 
İlk Yıkaması ve Su Kalitesi 
Sürekliliği  konulu etkinlik 4 
Mart 2021 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Oturum başkanlığını Levent 
Tosun’un yürüttüğü eğitime Sema 
Çelebi konuşmacı olarak katıldı. Açı-
lışta konuşan TTMD Bursa İl Temsilcisi 
Hamit Mutlu, seminer serisi hakkında 
kısa bilgilendirme yaptı.
Isıtma soğutma kapalı devre sistem-
lerinde su kalitesi ve kimyasal şartlan-
dırma konusundaki sunumuna 4 ana 
başlık altında “Tanım, Temel Sorunlar, 
Kimyasal Uygulamalar ve Kontrol 
Yöntemleri, Kullanılan Ekipmanlar” 
incelendiğini söyleyerek başlayan 
Sema Çelebi; tanım bölümünde ısı 
değiştiriciler yardımı ile dolaylı olarak 
soğutma veya ısıtma yapan kapalı 
devrelerin, tamamen atmosfere kapalı 
ve basınç altında çalışan, kendi içeri-
sinde su sirkülasyonu olan ve çok az 

su eksilten, çok az ilave su (makeup) 
kullanımı, ekonomik işletme maliyeti 
düşük ve denetlenebilir bir korozif 
etki, daha az koruyucu kimyasal 
tüketimi ile tercih sebebi olduğunu 
belirtti.
Korozyon, mikrobiyolojik oluşum, 
çamurlaşma gibi temel sorunlara 
değinen Çelebi, “Korozyon metalik 
malzemelerin içinde bulundukları 
ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, 
dışarıdan enerji vermeye gerek olma-
dan tabii olarak meydana gelen bir 
olaydır. Korozyon ile birlikte sermaye, 
enerji ve iş gücü kayıpları gerçekleş-
mektedir. Kapalı devrelerde sıklıkla 
görülen korozyon çeşitleri;  oksijen 
korozyonu, galvanik korozyon, depo-

zit altı korozyon ve erozyon koroz-
yonu olarak kabul edilebilir” dedi.
Kimyasal yıkama tanımı, amaç ve 
gerekçeleri hakkında bilgiler paylaşan 
konuşmacı, tesisatlarda besleme çap-
ları ve besleme su kalitesi konusuna 
değindikten sonra kimyasal ürün 
şartları ve mekanik tesisat şartları, 
uygulama süreçleri, kimyasal koruma 
programlarıyla ilgili detayları anlattı. 
Sunumunun sonunda, kullanılan 
ekipmanları anlatan Sema Çelebi en 
son bölümde katılımcılardan gelen 
soruları yanıtladı.

Mekanik Tesisatta Su Kalitesi Seminer Serisi 1 “Isıtma ve Soğutma 
Sistemlerinde Su Kalitesi - Tesisat İlk Yıkaması ve Su Kalitesi Sürekliliği”

Çevrimiçi Seminer Videosu: 
https://youtu.be/2_9bnCpFQg0

 TTMD Dijitalleşme Komitesi’nin 
düzenlediği “Pandemiyi Sohbete Çeviri-
yoruz!” konulu çevrimiçi seminer 12 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Mode-
ratörlüğünü Seçil Kızanlık İskender’in 
yürüttüğü sohbete Gökhan Tatlıdede, 
Nevroz Karakuş, Utku Özdemirel, Yalçın 
Katmer, Zafer Düşünmez ve Zerrin Yüce-
san konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda kısa bir sunum gerçekleştiren 
Zafer Düşünmez; değişen davranışlar ve 
dijital toplantılarla birlikte oluşan avan-
taj ve dezavantajlara değinerek, evden 
çalışmanın pandemi öncesi trafikte 
harcanan zamanı daha verimli kullan-
mayı sağladığını belirtti. Salgınla birlikte 
telefon ve internet kullanımındaki artışa 
dikkat çeken Düşünmez, iş modellerinin 
artık internet üzerinden yapılabilecek 
şekilde tasarlanabileceğini söyledi.   

İkinci sunumu 
yapan Gökhan 
Tatlıdede, 
Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği ve 
evde yaşama 
kültürümüzle, 
Türkiye’de 
birçok firmanın 
kalıcı uzaktan 
çalışmaya 
devam etmeyi 
planladığını söyleyerek uzaktan çalış-
manın getirdiği zorluklara ve faydalara 
değindi.
Küresel salgın şartlarına göre yeniden 
düzenlenen yaşam şekillerinin görü-
şüldüğü toplantıda, evden çalışma 
maceraları, şirketlerde dijital dönüşüm, 
yeni normalde HVAC, akıllı çözümler, 

dijital çay molası, yeni ekonomi eğilim-
leri, değişen inovasyon yaklaşımı gibi 
konu başlıkları gündeme alınırken tüm 
konuşmacılar süreçte yaşadıkları dene-
yimleri aktardı.

“Pandemiyi Sohbete Çeviriyoruz!” Etkinliği Yapıldı

Çevrimiçi Seminer Videosu:  
https://youtu.be/y3yZrYYO2dc
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 Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe 
programı kapsamında yürütülen From 
Zero to Hero projesi kapsamında, üni-
versite öğrencilerine yönelik düzenlenen 
çevrimiçi seminer serisinin ikincisi “3R 
İlkesi” temasıyla 17 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.  Moderatörlüğünü TTMD 
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soğancı’nın 
yürüttüğü etkinliğe Gülcan Ergün 
konuşmacı olarak katıldı.
3R (Reduce, Reuse, Recycle - azalt, yeni-
den kullan, geri dönüştür) sunumuna 
sürdürülebilirlik kavramını, kurgulanan 
bir sistemin, bir tasarımın, çevresel, 
sosyal ve ekonomik dinamiklerle uyum 
içerisinde ve uzun vadeli olarak işlevsel 
halde kalabilmesi, değerini koruyabil-
mesi şeklinde tanımlayarak başlayan 
Gülcan Ergün; “Teknolojinin gelişmesi 
ile birlikte üretim hacmindeki muazzam 
büyüme, beraberinde bazı sorunları da 
getirdi. Bir ürün üretmek için gerekli 
hammadde ve enerjiyi sağlamak ama-
cıyla yer altı ve yer üstü kaynaklarını 
kullanıyoruz.  Üretimdeki artış kaynak 
kullanımına da doğal olarak yansımakta. 
OECD verilerine göre kaynak çıkart-
manın maliyeti son 20 yılda 3 kattan 
daha fazla artmış durumda. BM Dünya 
Nüfus Beklentisi raporuna göre Dünya 
nüfusunun 2050 yılında mevcut duruma 
göre 2 milyar daha artarak 9.7 milyara 
ulaşması beklenmektedir. Yine Birleşmiş 
Milletlere göre Dünya nüfusunun kişi 
başı kaynak tüketiminin %71 artması 
öngörülmektedir. Kaynakların etkin kul-
lanımı için gerekli önlemler alınmazsa, 
metaller, biyokütle, mineraller vb. kısıtlı 
kaynaklara olan talep 2014 yılında yıllık 
50 milyar ton iken 2050 yılında yıllık 130 

milyar tona erişecektir” dedi. 
Dünyada yıllık yaklaşık 93 milyar ton 
olan malzeme kullanımının (mineraller, 
metaller, fosil yakıtlar ve biyokütle) yak-
laşık sadece %10’u yeniden kullanıma 
sunulmakta olduğunu belirten Ergün, 
“Ancak günümüzde bu oran oldukça 
düşük.  Bu orandaki düşüklüğün temel 
sebebi, içinde bulunduğumuz doğrusal 
ekonomik sistem dahilinde, sanayi-
leşmenin ilk evresinden beri ortaya 
konan “al-kullan-at” doğrusallığının 

ötesine geçilememiş 
o l m a s ı d ı r.  Ta l e p 
arttıkça, hammadde /
kaynak çıkarımı da aynı 
oranda artmış, kullanım 
ömrünü tamamlamış 
ürünler yeniden değer-
lendirilmek yerine 
maalesef işlevsiz halde 
bırakılmıştır.  Bu durum 
başta tanımladığımız 
sürdürülebilirlik kav-
ramı ile de tamamen 

ters düşmektedir.   Döngüsel ekonomide 
temel prensip, kaynakların mümkün 
olduğunca yeniden kullanımının 
sağlanması, kullanımın uzun ömürlü 
ve dayanıklı olması, atık kavramının da 
en aza indirilmesidir.  Böylece sistemde 
her şey en etkin şekilde kullanılmaya ve 
değer yaratmaya devam eder” dedi. 
Daha az doğal kaynak ve malzeme tüke-
terek, ürün imalatında veya kullanımında 
verimliliği arttırmak gerektiğini söyleyen 
Ergün, azaltma, yeniden kullanma ve 
geri dönüşüm üzerine fikirlerini paylaş-
tıktan sonra tasarım, hammadde, tedarik 
zinciri, işbirlikleri, gelir modelleri, ekti 
yatırımcılığı, pazarlama stratejileri, ulusal 
ve uluslararası düzenlemeler hakkında 
“Rethink – Yeniden Düşünme” odaklı 
görüşlerini aktardı.  Katılımcılardan 
gelen soruların yanıtlandığı bölümün 
ardından etkinlik sona erdi. 

From Zero to Hero Günleri - 3R İlkesi

Çevrimiçi Seminer Videosu:  
https://youtu.be/5ufkCr8gGK8
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 CWEEL Türkiye tarafından düzen-
lenen “Yenilenebilir Enerji Kaynak-
larımızın Önemi” konulu söyleşi, 30 
Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Gülcan Ergün’ün 
yürüttüğü etkinliğe Prof. Dr. Halime 
Paksoy konuşmacı olarak katıldı. 

Etkinlik açılışında konuşan TTMD 
Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sabay, 
i lk olarak Enerji  Mühendisleri 
Derneği (AEE) çatısı altında çalış-
malarını sürdüren Enerji ve Çevre 
Liderliğinde Kadın Konseyi CWEEL 
hakkında bilgilendirme yaparak 
CWEEL Türkiye’nin, TTMD bünye-
sinde kurulduğunu ve çalışmalarını 
sürdürdüğünü belir tti  ve AEE 
Türkiye’nin gerçekleştireceği Sertifi-
kalı Enerji Yöneticisi (CEM) eğitimine 
değindi. 

Sunumuna,  dünyadak i  ener j i 
durumu verilerine değinerek baş-
layan Prof. Dr. Halime Paksoy, fosil 
yakıtların enerji arzında halen %81, 
tüketimde %66 ve elektrik üreti-
minde %67 orana sahip olduğuna 
dikkat çekerek fosil yakıtların kar-
bondioksit emisyonlarına olumsuz 
etkisini anlattı. Uluslararası anlaşma-
lar ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında 
bilgi veren Paksoy, Türkiye’nin 
konut, sanayi, ulaştırma, tarım gibi 

CWEEL Türkiye 3. Söyleşisi Gerçekleştirildi

alanlarda enerji durumunu anlat-
tıktan sonra yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızın tüketimdeki rolüne 
değindi: “Türkiye’de tüketimdeki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
oranı %6 seviyesinde. Bunlar, güneş, 
jeotermal ve biyoenerji kaynakları. 
Elektrik üretimimizde yenilenebilir 
enerji oranı %32. Önemli bir kısmı 
hidroelektrik santrallerinden,  rüzgar 
ve jeotermalde henüz istediğimiz 
seviyeye gelemedik. Karbon ayak 
izimizi azaltmak için önemli adımlar 
atmamız gerekiyor. Çözüm yenile-
nebilir enerji kaynaklarında ama bu 
kaynaklar sürekli değil. Bu yüzden 
enerji depolama gereklidir.”

Enerji depolama yöntemleri, meka-

nik, kimyasal, manyetik, biyolojik 
ve termal olarak sıralayan Paksoy,  
mevsimlik olarak termal enerji 
depolama yöntemiyle akiferlerde 
(ATES), kuyularda (BTES) ve yer altı 
boşluklarında (CTES); kısa süreli 
depolamada ise tanklar, buz depo-
lama, faz değiştiren maddeler ve 
termokimyasal tepkimeler ile enerji 
depolanabileceğini söyledikten 
sonra dünyadan ve Türkiye’den 
çeşitli depolama örnekleri sergiledi. 

Enerji depolamasıyla sektörler arası 
esnek enerji paylaşımına değinen 
konuşmacı Paksoy son bölümde 
önerilerini sıraladı: “Karbon-nötr 
olmak için COP21 Paris’te belir-
lenen 1.5-2⁰C hedefine uymamız 
gerekiyor. Fosil yakıtların tarih 
olması, yenilenebilir enerji kaynak-
larından verimli yararlanılması ve 
enerjinin depolanması gerekli. Sür-
dürülebilirlik için Birleşmiş Miletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
uymalıyız ve kaynakları verimli kul-
lanmalıyız. Sadece kaynakları değil, 
atık kaynakları da değerlendirmeli-
yiz. Dünyamızı zor günler bekliyor 
ancak hepimiz aynı gemideyiz ve 
kendimizden önce başkalarını da 
düşünmeliyiz.”

Soru-cevap bölümünün ardından 
söyleşi sona erdi.

Söyleşi videosu:
https://youtu.be/b5Fha9SKg4M
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 CWEEL Türkiye tarafından düzenle-
nen  “İklim Pozitif Büyüme”  konulu 
söyleşi 10 Şubat 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi. Moderatörlüğünü Gülcan 
Ergün’ün yürüttüğü söyleşiye Dani-
marka Başkonsolosu Anette S. Galskjøt 
konuşmacı olarak katıldı.
Söyleşi öncesi bir açılış konuşması yapan 
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Merve 
Sabay, Enerji ve Çevre Liderliğinde 
Kadın Konseyi CWEEL hakkında kısa bil-
gilendirme yaparak CWEEL Türkiye’nin, 
TTMD bünyesinde kurulduğunu ve 
çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 
Moderatör Gülcan Ergün, günümüzde 
gezegenimize etki eden faktörlerin 
başında insanın geldiğine dikkat çeke-
rek, iklim değişikliğinin şu anki nesiller 
tarafından ciddi şekilde gözlemlene-
bildiğini ve  artık eylemlerimizin iklime 
uygun, sürdürülebilir ve döngüsel 
olması gerektiğini söyledi.
Konuşmasına dünya ve AB açısından 
mevcut durumu değerlendirerek 
başlayan Anette S. Galskjøt “AB 2013’te 
iddialı bir iklim eylem planının yürür-
lüğe koymuştu. Bunu, 2015’te küresel 
Paris Antlaşması izledi. Bence tüm AB 
Ülkeleri ve genel olarak AB, son 7 yıldır 
iklim değişikliğinin etkileri ve çevre 
sorunları konusunda yoğun bir şekilde 
çalışıyor. Ama dürüst olmak gerekirse AB 
Ülkelerinin daha fazla çaba göstermesi 
gerekiyor. AB tarafında Korona krizi, tüm 

devlet başkanlarının eyleme geçmek 
için son şansımız olduğunu anlamasını 
sağladı. AB kurtarma fonu kapsamında 
1.8 Trilyon Eurodan fazla kaynak ayrıldı. 
27 AB ülkesinde ekonomiyi kurtar-
mak için yapılacak girişimlerin yeşil 
ajanda, çevresel sorunlar ve çevreci bir 
toparlanma stratejisine yoğunlaşması 
gerekiyor” dedi.
Danimarka’nın sürdürülebilirlik konu-
sunda bakış açısına değinen Galskjøt, 
“Danimarka yeşil ekonomi konusunda 
1970’li yıllarda dahi ciddi önlemler 
almıştı çünkü o yıllarda petrol fiyatları 
çok yüksekti. O yıllarda bölgesel ısıtma 
ve soğutma (bölgesel enerji) kavramı 
geliştirilerek kömürle çalışan fabrikaların 
atık ısısı şehrin altından geçen borulara 

verildi ve böylece boşa 
gidecek bir kaynak kullanıldı. 
Bu yöntem günümüzde 
çok daha çevre dostu bir 
hale geldi. Bugün Kopen-
hag gibi bir şehrin %99’u 
bölgesel enerjiyle ısınırken, 
Danimarka’nın %60’ından 
fazlasında da bölgesel 
enerji kullanılıyor. Bu sistem 
için kullanılan kaynağın 
sürdürülebilir bir kaynak 
olması mümkün. SDG’lerin 
uygulanmasında 37 ulusal 
hedef belirledik ve 2018’de 
hazırladığımız rapora göre 
veriler iyi durumda. SDG’ler iş 
dünyasının olağan bir unsuru 

haline gelerek, yapılan her şeyin parçası 
oldu” dedi.
İstanbul ve Türkiye’nin iklim politikaları 
hakkında görüşlerini belirten Başkonso-
los şunları söyledi: “Türkiye’nin durumu 
ciddiye aldığını düşünüyorum. Dani-
marka Dışişleri Bakanlığı’nın gelişmekte 
olan ülkelere yönelik hükümetler arası 
işbirliği adını verdiği program 2015’ten 
beri devam ediyor Hükümetler arası 
işbirliği anlaşması Türkiye’de de 2017’de 
iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında 
bölgesel enerji konusuna odaklanarak 
başladı  2019’da imzaladığımız yeni bir 
anlaşma ile bu işbirliği 3 yıl uzatılarak 
deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünü 
de içine aldı. Danimarka Enerji Ajansı, 
Ankara’da Enerji Bakanlığı’na ısı kanunun 
ve bölgesel ısıtma sektörünün gelimi 
konusunda danışmanlık ediyor ve 
ısıtma konusunda bir mevzuat çerçevesi 
oluşturmak için çalışılıyor. Bu kapsamda 
bölgesel enerji Türkiye’de çok daha 
yoğun şekilde uygulanmaya başlayabilir. 
Türkiye bu sisteme çok uygun çünkü 
konutların yoğun olduğu bölgelerde bu 
yeni enerji kaynağı son derece faydalı 
olacaktır.”
Anette S. Galskjøt son bölümde 
önümüzdeki 10 yıllık süreçte SDG’leri 
yerine getirme ve daha döngüsel bir 
ekonomiye geçiş konusunda görüşlerini 
aktardı.

CWEEL Türkiye 4. Söyleşisi Yapıldı

Söyleşi videosu:  
https://youtu.be/n-hn0znYjDw
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 Eurovent Hava Sızıntıları Tavsiye 
Belgesi, İç Mekan Hava Kalitesinin 
iyileştirilmesi ve enerji tüketiminin azal-
tılması için yönergeler sunuyor. Eurovent 
Klima Santralleri (PG-AHU) Ürün Grubu, 
“Eurovent Tavsiye 6/15 - Klima Santral-
lerinde Hava Kaçakları”nın ilk baskısını 
yayımladı. Tavsiye dökümanı, iç sızıntılar 
nedeniyle İç Hava Kalitesini iyileştirmek 
ve Klima Santrallerinin performansını 
düzeltmek için yönergeleri içeriyor. 
Eurovent Tavsiye 6/15, Klima Sant-
rallerindeki hava kaçakları konusuna 
derinlemesine bir genel bakış sunan ilk 
kapsamlı yayındır;

Sızıntı türlerinin açıklaması
 İlgili standartlara ve düzenlemelere 

atıflar

 İklimlendirme sektörünün önemli 
yayın kaynaklarından Isısan kitaplarına 
https://www.gunesisi.com internet 
sayfası üzerinden ücretsiz erişim 
sağlanabiliyor. TTMD Üyesi Makine 

 Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği 7. Dönem Yönetim Kurulu, 
“Kuvvetler Ayrılığının Önemi” başlıklı 
kamuoyu bilgilendirme notu yayımladı. 
Bilgilendirme notunda şu ifadelere yer 
verildi: “Son yıllarda elektromekanik 
tesisat sektöründe sıkça rastladığımız 
“kuvvetler ayrılığı” ilkesine uyulmaması 
ve haksız rekabet ortamı, uzun vadede 
sektör bileşenleri aleyhine sonuçlar 
doğurmaktadır. Her geçen gün bu 
sorunlar ağırlaşmaktadır. Bu nedenle 
MTMD olarak sektör bileşenlerini ve 
kamuoyunu bilgilendirmeyi gerekli 
gördük. Bilindiği üzere, tesisat mühen-
disliği sektörü temelde, ‘tasarımcı/
danışman’, ‘tedarikçi’ ve ‘uygulayıcı/
yüklenici’ olmak üzere üç ana çözüm 
ortağından oluşmaktadır. Bu üç temel 
iş kolu, sektörün birbirinden ayrılmaz 
ve tamamlayıcı unsurlarıdır. Başarılı 
mühendislik çözümleri ve uygulamaları 

 Kaçak göstergeleri-
nin netleştirilmesi

 Çeşitli tasarım 
seçenekleri için tipik 
sızıntı oranları

 Sızıntıları ortadan 
kaldırmak veya en 
aza indirmek için tasarım, devreye alma 
ve bakım kılavuzu

 Dahili sızıntılar nedeniyle Klima Sant-
rali performansının düzeltilmesi
Konuya ilişkin olarak Eurovent PG-AHU 
Sekreteri Igor Sikonczyk şunları söyledi: 
“Mekanik havalandırmanın temel rolü, 
güvenli ve sağlıklı bir iç ortam sağlamak 
için kirli iç havayı temiz dış hava ile 
yenilemektir. Bu amaca ulaşılmasındaki 
sorunlardan biri, kanal şebekesinde 

Yüksek Mühendisi Rüknettin Küçükçalı 
ve ekibinin hazırladığı Klima Tesisatı, 
Isıtma Tesisat, Sıhhi Tesisat, Doğal 
Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar, Buhar 
Tesisat, Güneş Enerjisi Tesisatı, Yüksek 

için, bu üç unsurun birbiriyle uyumlu 
ve eşgüdümlü çalışmaları esastır. İyi bir 
tasarım olmadan, başarılı bir uygulama 
yapılamayacağı gibi, güvenilir ve reka-
betçi hizmet veren tedarikçi firmalar 
olmadan da müteahhitlik sektörünün 
başarılı olması mümkün değildir. Son 
yıllarda, artan rekabet ile iş hacminde 
yaşanan daralmalardan ötürü, maalesef 
tasarım, tedarik ve uygulama hizmet-
lerinin ikisinin ve hatta bazen üçünün 
de bazı firmalar tarafından tek elden 
sağlanmakta olduğu görülmektedir. 
Bu durum, zaten daralmış bir piyasada, 
iş hacminin daha da daralmasına ve 
rekabet şartlarının olumsuz etkilen-
mesine yol açmaktadır. Rekabetçi ve 
sürdürülebilir bir tesisat müteahhitliği 
sektörü için, üç iş kolunun sadece kendi 
uzmanlık alanlarında var olmaları gerek-
tiği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu 
şartlar doğrultusunda kaliteli, güvenilir 

ve Klima Santrallerinde meydana 
gelen hava kaçağıdır. Yeni ‘Tavsiye’miz, 
nihayetinde İç Mekan Hava Kalitesini iyi-
leştirmek ve enerji tüketimini azaltmak, 
hava kaçaklarını sınırlamak için iyi uygu-
lamalara ilişkin ilkeleri ortaya koymak-
tadır.” Eurovent Tavsiyesi 6/15, sistem 
planlayıcıları, montajcılar ve üreticiler 
dahil olmak üzere tüm havalandırma ve 
iklimlendirme uzmanlarına yöneliktir. 
Eurovent Document Web Mağazasından 
ücretsiz olarak indirilebilir.

Yapılarda Tesisat, Enerji Ekonomisi, 
Mimarın Tesisat El Kitabı, Yenilenebilir 
Enerji Alternatif Sistemler, Isıtma Sis-
temlerinde Gelişmeler kitaplarını pdf 
olarak indirebilirsiniz.

hizmet ve dengeli, sürdürülebilir rekabet 
koşulları sağlanabilecektir. Özellikle, 
uygulama taahhütlerine giren ve kendi 
müşterileri olan uygulayıcı firmalarla 
doğrudan rekabet içinde olan tedarikçi 
firmalar, bir anlamda ‘bindikleri dalı 
kesmekte’ ve satıcı-uygulayıcı olarak 
sektörde hem fiyat istikrarsızlığına hem 
de “menfaat çatışmasına” yol açmakta-
dırlar. Biz, Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği olarak, sektör paydaşlarının 
kendi iş kolları dışındaki hizmetlere talip 
olmamalarını gerektiğini hatırlatıyor ve 
her iş kolunun kendi uzmanlık alanında 
hizmetini ön plana çıkararak, sağlıklı ve 
sürdürülebilir rekabet koşullarının oluş-
masına destek vermelerini bekliyoruz. 
Ayrıca, sektörel derneklerin konuyla 
ilgili bilgilendirme yapmalarını ve sek-
törel platform içinde değerlendirmeler 
yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Eurovent Uzun Zamandır Beklenen Hava Sızıntıları Tavsiye 
Raporunu Yayımladı

Isısan Yayınları Çevrimiçi Erişime Açıldı

MTMD, Elektromekanik Sektöründe Kuvvetler Ayrılığı'nın Önemi 
Başlıklı Kamuoyu Bilgilendirme Notu Yayımladı
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 Türkiye iklimlendirme sektörü, 
2021 yılının Ocak ayında yaptığı 401,2 
milyon dolarlık ihracat ile ihracatını 
artıran 2. büyük sektör oldu. 2020 
Ocak ayından bu yılın Ocak ayına göre 
yüzde 11’lik bir ihracat artışı yakalayan 
Türkiye İklimlendirme sektörü, Aralık 
2020’de kırdığı tüm zamanların ihracat 
rekorunu Ocak 2021’de istikrarlı bir 
düzeye oturttu. Soğutma haricinde 
tüm alt ürün gruplarında ihracatını 
artıran Türkiye iklimlendirme sek-
törü; Isıtma Sistem ve Elemanları alt 
sektöründe yüzde 7,6, Klima Sistem 
ve Elemanlarında yüzde 23,7, Tesisat 
Sistem ve Elemanlarında yüzde 12,2, 
Havalandırma Sistem ve Elemanla-
rında yüzde 15,5, Yalıtım Malzeme-
lerinde ise yüzde 27 ihracat artışı 
sağladı. Ocak ayı içerisinde ihracatın 
en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa 
ve İspanya olurken, kilogram başına 
yaratılan değer 4,6 dolar oldu. Pan-
demi koşullarına rağmen ihracatımızı 

önceki yılların Ocak aylarına göre 
ciddi bir şekilde büyüterek başladık-
larını ifade eden İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, şunları 
söyledi: “Türkiye iklimlendirme sek-
törü, Türkiye’nin başat sektörlerinden 
biri olma yolunda ilerliyor. Pandemi 
koşullarında tüm dünya için ticari 
faaliyetler kısıtlanırken Türkiye ihracatı 
ile paralel bir şekilde Türkiye iklimlen-
dirme sektörü de ihracatta istikrarlı bir 
büyüme sağladı. Başta Hükümetimiz 
ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere 
sektörümüzü oluşturan tüm paydaşlar 
ile koordineli ve stratejik bir şekilde 
çalışıyoruz. Bununla birlikte Türkiye 
iklimlendirme sektörünü oluşturan fir-
malarımız tüm coğrafyalarda etkin bir 
şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri 
yürütüyorlar. Biz de İSİB olarak onları 
desteklemek ve bu faaliyetlerini daha 
da etkinleştirmek adına çok sıkı çalışı-
yoruz. Geçen sene başladığımız ticari 
sanal heyet organizasyonlarında 5 ülke 

ile yaptığımız görüşmeler ve toplan-
tılarda çok iyi iş bağlantıları kurduk. 
Bu sene içinde 16 ülkeye sanal ticari 
heyet düzenleyeceğiz. Bu da ihracatı-
mızın artması yönünde firmalarımızı 
destekleyecek. Pandeminin etkisinin 
azalması ile birlikte yapacağımız fiziki 
aktivitelerle de ihracat hedeflerimizi 
daha yukarı çekeceğimizi düşünüyo-
ruz. Sektör olarak yıl sonunu toplam 
5 milyar dolarlık ihracat ile tamamla-
yacağımıza gönülden inanıyoruz.”

2021 Yılı Ocak Ayında İhracatını Artıran 2. Büyük Sektör: 
Türkiye İklimlendirme Sektörü

 Dünya Soğutma Günü, içinde 
yaşadığımız dünyayı, sıcaklık kontrollü 
ortamlara bağlı bir dünya yaratan ve 
sürdürmekten sorumlu kişileri ve tek-
nolojileri kutluyor. 26 Haziran tarihinde 
düzenlenen etkinlik, dünya çapında 
endüstri, meslek grupları, bilim ve 
mühendislik dernekleri, hükümetler ve 
bireyler tarafından destekleniyor.
WRD 21 kampanyası, soğutma, klima ve 
ısı pompaları endüstrisindeki kariyerlere 
odaklanacak ve "Soğutmanın Şampi-
yonları: Daha İyi Bir Dünya için Harika 
Kariyer" başlığını taşıyacak. Kampanya-
nın amacı, tüm ülkelerde hem erkekler 
hem de kadınlara, öğrencilere ve genç 
profesyonellere ilham vermek ve onları 
topluluklarında karşılaştıkları zorluklarla 
başa çıkmaya teşvik etmektir.
Son iki yıldaki başarılı kampanyaların 
ardından, WRD Sekreterliği, yeni nesil 
Soğutma Şampiyonlarını sektöre çek-

mek için WRD 21 kampanyasında 
UNEP OzonAction ile ortak 
olmaya devam edecek. 
K ampanya,  endüstr iy i 
temsil eden diğer ortakları 
ve dünya çapındaki profes-
yonelleri içerecek. Ortakların 
tam listesi ve kampanya programı 
önümüzdeki haftalarda açıklanacak.
Soğutma, modern yaşamın tam kalbidir. 
Dünya çapında soğutma sektöründe 
yaklaşık 12 milyon kişi istihdam edil-
mektedir. Dünya çapında kullanılan 
soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası 
sistemlerinin toplam sayısı 3 milyar civa-
rındadır. Bu sistemler sağlık, konfor, işçi 
üretkenliği, üretim ve gıda, ilaç ve dijital 
veriler için gerekli ortamlar için ihtiyaç 
duyduğumuz koşulları sağlar. Kendini 
işine adamış profesyoneller, yeni nesil 
uygulayıcıları eğitmenin yanı sıra bunları 
tasarlar, inşa eder, sürdürür ve düzenler.

Dünya Soğutma Günü 2021 Teması  
“Soğutmanın Şampiyonları: Daha İyi Bir Dünya İçin Harika Kariyer”

Sektörde çok çeşitli kariyer 
hedefleri olan gençler için 

çokça fırsat bulunmaktadır. 
Uluslararası iklim ve ozon 
koruma anlaşmalarının sür-

dürülebilirlik gereksinimlerini 
karşılarken, yaşam gerektiren 

çevre koşullarını da geliştirmek 
için ileri soğutma teknolojilerinin 
uygulanması gerekmektedir. Modern 
yaşamın gerektirdiği kontrollü ortamları 
yaratmak için yeni nesil soğutma şam-
piyonlarına (mühendisler, teknisyenler, 
araştırmacılar, eğitimciler, politika 
uzmanları ve yöneticiler) ihtiyaç vardır. 
Gelecek vaat eden yetenekler için çok 
çeşitli topluluklara ulaşmanın faydaları, 
yüksek bir kampanya önceliği olacaktır.
Soğutma Şampiyonları Kampanyasını 
desteklemek için iletişim:
info@worldrefrigerationday.org
www.worldrefrigerationday.org
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TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

Bunları biliyor muydunuz?

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

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

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

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

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

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

• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" 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, BİD (Commissioning), COVID-19, Eşitlik, Su Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha 
etkin görevler üstlenebilir. Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır. 

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

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

• TTMD Web Sitesi: Sürekli güncellenen içerik ve haberleriyle TTMD web sitesini takip edebilir, TTMD e-dergisine 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), 2009
yılında CLIMAMED (Joint Organization of HVAC&R Associations of France, Italy, Portugal, Spain) ve 2021 EHPA (European Heat 
Pump Association  yılında üyesi olmuştur. 2018 yılından itibaren IBPSA Türkiye ve 2019 yılından itibaren AEE Türkiye TTMD tara-
fından temsil edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda 
ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) ve Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP) Teknoloji 
İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında da görev alabilirler. İşbirliği kurulmuş uluslararası kurumların üyeleri ile işbirliklerini 
geliştirmek mümkün olduğu gibi; üyeleri için sunulan olanaklardan, yayınlarını alırken ve faaliyetlerine katılırken bu kurumların 
üyeleri gibi TTMD Üyeleri de yararlanabilmektedirler. 

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

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

ENERJİ DÜNYASINDAN

 Dünyanın en güçlü gelgit türbini 
olduğu iddia edilen Orbital 02 tamam-
lanmak üzere. Orbital Marine Power 
tarafından tasarlanan ve inşa edilen 
02, şu anda Orkney Adaları’ndaki son 
konumuna doğru yol alıyor.
Orbital Marine Power, Orkney’deki 
Avrupa Deniz Enerji Merkezi’nde 
(EMEC) konuşlandırılması hedeflenen 
yeni ticari ürünü gelgit türbini Orbital 
O2 2MW’nin tasarımlarını açıkladı.
Türbin, faaliyete geçtiğinde yaklaşık 
2 megawatt güç üretecek. Bu, Birle-
şik Krallık’ta her yıl en az 2.000 eve 
enerji sağlamak için yeterlidir. Türbin, 
Orkney Adaları açıklarındaki Avrupa 
Deniz Enerjisi Merkezine bağlanacak.
Türbinin inşası ilk olarak 2019’da 
başladı ve şirketin önceki nesil büyük 
gelgit türbinleri SR2000 üzerine inşa 
edildi. Ancak 02 çok daha büyüktür 
ve iki adet 1 MW türbini destekleyen 
73 m’lik (239 fit) yüzer bir üst göv-
deden oluşur.
Bir yıldız gemisi için konsept bir 
modele benzeyen tüm teçhizat, 
maliyetleri düşürmek ve gelecekteki 

seri üretim için türbini geleceğe hazır 
hale getirmek için tasarlanmış imalat 
yöntemleri kullanılarak çelikten 
inşa edildi. Tasarımı, aynı zamanda, 
küçük boyutlu çalışma tekneleri kul-
lanılarak, yerinde daha kolay çekme 
ve kurulum sağlamak için ünitenin 
çekişini 9,8 fit’ten (3 m) daha aza 
indirmeye yardımcı olur.
Orbital Marine Power yaptığı bir açık-
lamada “Orbital O2, tüm sistemlere 
ve bileşenlere düşük maliyetli erişim 
için tasarlanmıştır; bunların büyük 
çoğunluğu, SR2000’e göre basit 
yerinde bakım için yüzer üst yapı 
içinde yer alır” dedi.

Türbin büyük ama aynı zamanda 
uzun süre dayanacak şekilde inşa 
edildi
Türbin ayrıca “martı kanadı” tarzı geri 
çekilebilir ayak setine sahip olacak. 
Bunlar, bakım ve onarım kolaylığı 
sağlamak için motor yuvalarını, eğimli 
göbekleri ve kanatları sudan çıkarmak 

için özel olarak tasarlan-
mıştır.
Her türbin, tam 360 
derece dönebilen 64 fit 
(20 m) uzunluğunda bir 

rotor çapına sahiptir. Bu, 
türbine 600 m2’lik (1.969 

fit kare) birleşik rotor alanı 
sağlayacak ve onu tek bir 

gelgit üreten platformda bugüne 
kadarki en büyük kapasiteli hale 
getirecek.
Bu yenilikçi özellik, türbinin gelgit-
ler değiştiğinde tüm türbinin yön 
değiştirmesine gerek kalmadan güç 
üretmesine izin vermektedir. Ayrıca, 
gücün çeşitli gelgit yönlerinden 
tüm platformun sapmasına gerek 
kalmadan yakalanmasını sağlayacak 
olan rotorların güvenli ve dinamik 
kontrolüne de izin verecektir.
Orbital Marine Power CEO’su Andrew 
Scott’a göre, “Orbital O2 gelecekteki 
ticari projeler için düşük maliyetli 
bir çözümdür ve SR2000'i sektörde 
bir atılım yapan özellikler üzerine 
inşa edilmiştir. Bu optimize edilmiş 
türbin, rekabetçi bir fiyat noktasında 
dünya çapındaki gelgit piyasalarının 
kilidini açacak ve düzenleyicilere ve 
yatırımcılara yeni, öngörülebilir bir 
yenilenebilir enerji seçeneği sunacak.”

https://youtu.be/9hN3dBpPu8Q
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

Healthy Buildings Europe 2021 - 17. Sağlıklı Binalar Konferansı
21-23 Haziran 2021

Building Simulation 2021 Conference
1-2-3 Eylül 2021 Brüksel Belçika

 İki yılda bir düzenlenen Sağlıklı 
Binalar konferansı, bilim ve meslek 
arasındaki boşluğu doldurarak, iç 
mekan ortamı için en iyi 
uygulamalar, sürdürülebilir 
çözümleri ele alıyor.
Çevrimiçi düzenlenecek konferans 
programında geleneksel bilimsel 
içeriğin yanı sıra, “uygulama 

 BS2021 Konferansı, Eylül ayında 
Brüksel’de güvenlik önlemleri 
alınarak fiziksel ve yüz yüze olarak 
gerçekleştirilecektir. Konferansta 
akademisyenler ve uygulayıcıların, 
yapılı çevredeki toplumsal 

oturumları” olarak adlandırılan yeni 
bir tür atölye çalışması da yer alacak. 
Bu oturumlar, hem profesyonellere 
hem de bilim adamlarına hitap 
edecek. Bu oturumlar uzmanlar, 
meslek örgütleri ve şirketlerle 
işbirliği içinde geliştirilecek.

https://hb2021-europe.org/ 

zorlukların sınırında en son bilimsel 
gelişmelerin değerlendirilmesi 
hedefleniyor.

https://bs2021.org/ 

EU Green Week 2021
31 Mayıs - 4 Haziran 2021

2021 EU Green Week (Avrupa Yeşil 
Haftası) “sıfır kirlilik” hedefine 
adanacak. Etkinlik; iklim değişikliği 
ile mücadele, yaklaşan Kimyasallar 
Stratejisi gibi diğer ilgili Avrupa Yeşil 
Anlaşması girişimlerinin yanı sıra 
enerji, sanayi, mobilite, tarım, 
balıkçılık, sağlık ve biyolojik çeşitlilik 
alanındaki girişimleri de ele alacak.
Çeşitli kuruluşlar ve STK’lar, “Sıfır 
Kirlilik” temalı etkinliklerini EU Green 
Week Etkinlik Takvimine 

kaydettirebiliyor. Çalıştay, rehberli 
tur, sergi, fuar, çevrimiçi etkinlik gibi 
çeşitli formatlarda etkinlik, 
programa dahil olabililyor.
AB Yeşil Haftası 2021, sıfır kirlilik ve 
toksik içermeyen bir çevre hedefini 
gerçeğe dönüştürmek için birlikte 
nasıl çalışabileceğimiz konusunda 
tüm paydaşlar ve ilgili uzmanlarla bir 
araya gelme fırsatı sağlayacak.

ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu



OCAK - MART 2021      TTMD DERGİSİ 39

CLIMA 2022, 14. REHVA HVAC Dünya Kongresi 
15-18 Mayıs 2022

AEE World Energy Conference
New Orleans, LA 20-22 Ekim 2021

ISES Solar World Congress 2021
25-29 Ekim 2021

bir düzenlenmektedir. CLIMA 2022, 
Techical University Delft ve Technical 
University Eindhoven ile işbirliği içinde 
Hollanda Yapı Hizmetleri Derneği olan 
TVVL tarafından organize edilecektir.

performans yöneticileri, enerji 
verimliliği danışmaları ve proje 
mühendislerinin uzmanlarla bir 
araya gelmesi sağlanacak.
https://aeeworld.org/

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

 REHVA Dünya Kongresi CLIMA, 
ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) 
alanında önde gelen uluslararası 
bilimsel kongredir. Kongre, REHVA’ya 
üye derneklerden biri tarafından 3 yılda 

 Enerji Mühendisleri Derneği (AEE) 
tarafından düzenlenen AEE World 
Energy Conference 2021’de,
sertifikalı enerji yöneticileri (CEM), 
enerji mühendisleri, bina yöneticileri, 
tesis yöneticileri, enerji hizmet

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

Healthy Homes Design Competition 2022
15-18 Mayıs 2022

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

hitap eden yarışma, yaşam 
ortamlarında insanların sağlığı ve iç 
mekan iklim çözümlerine odaklanan 
projeler için çağrıda bulunuyor. Tüm 
projeler sektördeki uzmanlardan 
oluşan uluslararası bir jüri 
tarafından incelenecek ve zaman 
çizelgesine göre adaylardan oluşan 
bir kısa liste projelerini 15-18 Mayıs 
2022 tarihlerinde Rotterdam’da 
yapılacak CLIMA 2022 konferansında 
sunacak.



SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen yeni tip bir korona virüsün 
sebep olduğu COVID-19 olarak isimlendirilen enfeksiyon 
hastalığı salgını bir yıldan fazla bir süredir tüm dünyayı etkisi 
altına almıştır. Bu süre zarfında salgını yavaşlatmak hedefiyle 
enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlarınca ana 
bulaş yolları olarak görülen enfekte kişiler ile yakın temas 
(dokunmak, soluk verdiği sırada havaya salınan damlacıklara 
maruz kalmak), enfekte kişilerin dokunması ve havaya sal-
dıkları damlacıkların çökelmesi yollarıyla mikroorganizmaları 
barındıran yüzeyler ile temas etme minimize edilmeye çalı-
şılmıştır (TCSB, 2020; DSÖ, 2020). Bu hedef doğrultusunda 
maske, mesafe, temizlik (TMM) kelimeleri ile özetlenen 
insanların maske takması, kişiler bir araya geldiklerinde 
aralarında en az 1,5 m mesafe bırakmaları ve temizliğe, özel-
likle ellerin temizliğine dikkat etmeleri istenmekte, ayrıca 
evde kalma teşvik edilmekte ve kalabalık grupların bir araya 
gelmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bunun en üst 
uygulaması olarak da tam kapanma veya aralıklı kapanma 
stratejileri ile sokağa çıkma yasakları uygulanabilmektedir.

Ne var ki, pratik olarak mümkün olmayan devamlı tam 
kapanmanın uygulanamaması sebebiyle TMM tedbirleri 
salgının hızını kesememiştir. Bu duruma sebep olan ana 
etken olarak iç hava kalitesi ve tesisat mühendisliği ve 
ilgili konularda çalışan bilim insanları hava yoluyla bulaşı 
göstermektedirler (Morawska ve Cao, 2020; Morawska vd., 
2020). Ancak, bu yöndeki verilerin ve hipotezlerin kabul 
görmemesi bu bilim insanlarını ortak bir bildiri yayınlamaya 
mecbur etmiştir (Morawska ve Milton, 2020).

Virüs içeren damlacıkların boyutu havada kaldıkları süre 
boyunca suyun buharlaşması sonucu küçülmekte, tüm su 
kaybedildiğinde 60 -140 nm boyutlarında olduğu bildirilen 
(Zhu vd., 2020) virüsün kendi başına bir aerosol (havada 
asılı kalabilen, uçuşan zerrecik) olarak kalabileceği kabul 
edilmektedir (Morawska ve Cao, 2020). Ancak, havada asılı/
uçuşan toz zerreleri olarak nitelendirebileceğimiz Partikül 
Madde (PM) (aynı zamanda aerosol olarak da isimlendi-
rilmektedir) üzerinde bulunmaları daha muhtemel olup 
Wuhan’daki iki hastanede daha çok 0,25 – 1,0 μm aralığın-
daki aerosollerde gözlenmiş, Hadei vd. (2020) tarafından 
yapılan derlemede konuşma, öksürme, hapşırma sırasında 

1 TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü, Urla 35430 İzmir.
2 TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Başkanı. *macittoksoy@gmail.com

oluşan damlacık büyüklüklerinin 1 ila 360 μm arasında değiş-
kenlik gösterdiğini, normal konuşma sırasında geometric 
ortalama partikül çapı 1 μm olan aerosollerden havaya sani-
yede 1 – 50 partikül (konsantrasyon: 0,06 – 3 partikül/cm3) 
salındığını, normal sürekli konuşma sırasında havaya salınan 
damlacıkların ağırlıklı olarak 3,5 ve 5 μm çapında olduğunu 
bildirmişlerdir. 

Esasen, Çin’in 320 ilçesindeki tüm vakalar arasında üç veya 
daha fazla bulaşın görüldüğü yayılma olayları incelendiğinde 
bunların tamamının iç ortamlarda, 416 muhtemel mekan 
içinde ağırlıklı olarak evde (254) ve taşımada (108) oluştuğu; 
diğerlerinin de yemek servis edilen işletmeler (14), eğlence 
(7), alışveriş (7), ve hastane, otel odası vb. (26) mekanlar 
olduğu bildirilmiştir (Qian vd., 2020). ABD’nin en büyük 10 
metropolünde 98 milyon kişinin cep telefonu verilerinin 
modellenmesi yoluyla yapılan bir çalışmada bulaşın ağır-
lıkla (% 85) restoran, kafe ve spor salonları gibi insanların 
bulundukları tüm yerlerin sadece % 10’una karşılık gelen 
mekânlarda, iç ortamlarda oluştuğunu bildirmişlerdir. Kaldı 
ki, şimdiye kadar bildirilen tekil “süper yayılma” hadiseleri 
de restoran, koro çalışması, çağrı merkezi gibi iç ortamlarda 
gerçekleşmiştir (Majra vd., 2021).

Süper yayılma olaylarının ana sebeplerinden birisi olarak 
havalandırma yetersizliği öne çıkmaktadır. Çünkü havalan-
dırmanın yetersiz olduğu iç ortamlarda hacme sağlanan 
taze hava yetersiz kalmakta, içerideki kaynaklardan salınan 
kirleticiler ki biyoaerosoller de bunlar arasındadır, dışarı atıla-
madığından iç havada birikmekte, artan iç hava konsantras-
yonları dolayısıyla sağlık etkisinin ortaya çıkması için maruz 
kalınması gerekli eşik dozun aşılma ihtimali maruz kalma 
süresi ile birlikte artmaktadır.  Bu durumun SARS-CoV-2 için 
ele alındığı bir risk değerlendirme süreci geliştirilmiş (Buo-
nanno, Stabile ve Morawska, 2020), bunun için bir hesaplama 
aracı herkesin kullanımına sunulmuş (Jimenez, 2020), salgının 
ilk başladığı yer olarak bilinen Wuhan’daki pazar yeri için bir 
değerlendirme yapılmış (Zhang vd., 2020) ve geçmişe ve ile-
riye dönük uygulamaları sunulmuştur (Buonanno, Morawska 
ve Stabile, 2020). Dolayısıyla, TMM tedbirlerinin havalandırma 
ile tamamlanması (HaTMM; Yılmazoğlu, 2021) elzem görün-
mektedir.
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Mekanik havalandırma tesisatı bulunmayıp taze hava kay-
nağının infiltrasyon ve pencere – kapıların açılması olduğu 
binalarda iç havada kirletici birikimini engelleyebilecek 
düzeyde havalandırma yapılamamaktadır. Avrupa’daki 
evlerde ortanca hava değişim sayısının saatte 0,35 ile 1,15 
arasında değiştiği bildirilmiş ve lognormal dağıldığı kabul 
edilmiştir (Geometrik ortalama 0,52 değişim/saat, standart 
sapma 1,49 değişim/saat (Salthammer, 2019a ve 2019b). 
Özellikle hava sıcaklığının çok düşük olduğu kış ve çok 
yüksek olduğu yaz aylarında doğal havalandırma (pencere 
ve kapıların açık tutulması) pratik olarak uygulanabilir 
olmamakta, havalandırma hızları azalmakta olup ülkemize 
benzer iklim şartlarına sahip Portekiz’deki doğal havalan-
dırmalı iki okulda kışın ortalama hava değişim hızları saatte 
bir defa olarak bildirilmiştir (Canha vd., 2013). Nitekim 
havalandırma hızının bir göstergesi olup hesaplanmasında 
kullanılabilen iç hava CO2 konsantrasyonları İzmir’de bir 
okulda 3500 ppm düzeylerine kadar çıkmakta ve derslik-
lerde yetersiz havalandırmaya işaret etmektedir (Ekren vd., 
2017). 

Doğal havalandırma dolayısıyla havalandırmanın yetersiz 
kaldığı ülkemiz okulları sınıflarında diğer iç hava kirleticile-
rinin de konsantrasyonları yüksek bulunmakta ve çocukla-
rımız sağlık ve akademik performanslarını etkileyebilecek 
düzeylere maruz kalabilmektedir (Güllü, 2015; Sofuoğlu, 
2015; Ekren vd., 2017). Bu tip bir sınıf ortamı, ülkemizde sınıf 
mevcutlarının yüksek olması (öğrenci başına düşen sınıf 
alanının az oluşu) ile birlikte değerlendirildiğinde, SARS-
CoV-2 gibi salgına yol açan, hava yoluyla yayılabilen mik-
roorganizmalar için bulaşın yüksek olacağı super yayılma 
ortamları sunacağı ortadadır. Bu olasılığı ve çocuklarımızın 
iç hava kirleticilerine maruziyetini azaltmak, dolayısıyla sağ-
lıklarını korumak ve akademik başarılarını yükseltecek bir 
iç çevre sunabilmek için, okullarımız sınıflarında mekanik 
havalandırma eklenmesi kritik önem arz etmektedir. 

Bu dönüşüme ve faydalarına dair ipuçları, bilimsel bulguları 
Ekren vd. (2017) tarafından bildirilmiş olan ısı geri kazanımlı 
mekanik havalandırma sistemi uygulaması ve okullarda iç 
çevre kalitesinin önemi konusunda detaylı bilgiler www.
iccevrekalitesi.net adresinde kamuoyuna sunulmuştur. 
Etkili bir havalandırmaya ek olarak virüsler gibi tüm 
biyoaerosollerden en üst düzeyde koruma sağlamak için 
alınabilecek filtreleme, dezenfeksiyon, temizlik, vb. ek ted-
birler ile ilgili bilgiler salgın sürecinde TTMD (www.ttmd.org.
tr) gibi meslek kuruluşları ve bilim insanlarınca yetkililerin 
dikkatine sunulmuştur (Zhang, 2020; Xu vd., 2021).

Yukarıda nedenleri ile önemi açıklandığı üzere, öğrencileri-
mizin sağlığı ile akademik başarısı ve öğrenciler tarafından 
okuldan evlere taşınabilecek salgın hastalıkların azaltılması 
yoluyla toplum sağlığı için okullarımızda uluslararası stan-
dartlarda tasarımı ve uygulaması yapılmış, enerji geri kaza-
nımlı mekanik havalandırma sistemlerinin oluşturulmasını 
önemle öneriyoruz. 
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ABSTRACT

National and international authorities such as CDC and WHO 
confirmed the potential for airborne spread of SARS-CoV-2 disease, 
COVID-19, after an appeal by Morawska and Milton (Clinical 
Infectious Diseases® 2020, 71(9), 2311–3) with the support of 239 
scientists. With this in mind and having the support of 41 scientists, 
we appeal to the Turkish authorities to recognize the immediate 
need for mechanical ventilation in public school buildings, all 
of which equipped with classrooms that are ventilated naturally, 
paving way to the spread of the virus and other microorganisms 
especially in cold winter days when it is difficult to open the 
windows. A retrofit of relatively lower energy consuming 
alternatives such as heat recovery ventilation units would also 
help provide students a better indoor air quality that can help to 
a better well-being, decrease absent days due to building related 
symptoms/illness, and increase their academic performance.
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ÖZET

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2019 - 2020 
eğitim öğretim yılından itibaren başlamak üzere, “Sanayi 
Destekli Lisans Bitirme Projeleri” programını geliştirmiş ve 
programın uygulaması ile ilgili bir yönerge hazırlamıştır. 
Programın amacı firma tarafından belirlenen veya firmanın 
çalışma alanı ve altyapısı dikkate alınarak bölüm veya 
öğrenci tarafından önerilen bir konuda, öğrencinin ilgili 
firmada  lisans bitirme projesi yapmasıdır.  

Bir firmanın ARGE Departmanı, bu programa katılarak 
üretim alanında tez çalışması yaptırmayı kabul etmiştir. 
Uygulama öncesinde de söz konusu tez çalışmaları ile ilgili 
öğrencilerin ARGE merkezi ve üretim tesislerindeki çalışma-
larını ve değerlendirme kriterlerini tanımlayan kendi iç esas-
larını belirlemiştir. Bu esaslar üniversite tarafından seçilen 
öğrencilerin lisans bitirme tezlerini aşağıdaki hususlar doğ-
rultusunda yapmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.  

 Öğrencilerin tezlerini firma ile BÖLÜM’ün birlikte seçtiği 
endüstriyel konularda yapması,

 Tezi yaparken firmanın iş kolunda planlama, üretim, kalite 
kontrol, yönetim gibi işletme fonksiyonlarını yakından 
tanıması,  

 Firmada inovatif ürün geliştirme çalışmalarının mekaniz-
ması hakkında bilgi sahibi olması,

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın firmadakii laboratuvar – 

a VANSAN
b Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü
c Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü

test çalışmalarını izlemek, en az bir pompa testini, ilgili 
laboratuvar uzmanlarıyla beraber gerçekleştirmek ve 
sonucu standart formatta raporlaması,

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın en az bir takım tezgahını 
veya kaynak makinasını tek başına kullanabilecek düzeye 
kadar eğitim alması,

 Firmada çalışırken öğrencinin iş disiplinine, iş ve çalışan 
güvenliği işlemlerini tanıması,

 Kişisel gelişim eğitimleri alarak kendini geliştirmesi.

2019/2020   Eğitim Öğretim yılının başından itibaren EÜ 
Makina Mühendisliği Bölümü ve Firma ARGE Merkezi 
işbirliği ile 8 öğrenci bitirme projesi çalışmalarına akade-
mik ve endüstri danışmanları ile başlamışlardır.  Program 
COVID-19 salgını başlangıcına kadar öngörülen esaslar 
içinde başarıyla sürdürülmüştür; öğrenciler haftada en az 
bir tam gün firmanın üretim tesislerine gelerek, akademik 
ve endüstri danışmanları ile birlikte tez çalışmalarını sür-
dürmüşlerdir. 

Bu çalışmada ele alınan model, bilindiği kadarıyla, Makine 
Mühendisliği Bölümleri ile bir endüstri kuruluşu arasında, 
bitirme projeleri uygulamasında, endüstrinin yoğun  
görev aldığı bir modeldir. Makalede önce EÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü Sanayi Destekli Lisans Bitirme Proje-
leri programı, daha sonra programa endüstriyel katılımcı 
kuruluş olarak firmanın geliştirdiği programın entegre bir 
parçası olan Lisans Tezi (Bitirme Projesi) Programı Esasları 
açıklanacaktır. Nihai olarak da, pandemi nedeniyle bir yarı-
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yıl sürdürülebilen öğrenci çalışmaları özetlenecektir.yarıyıl 
sürdürülebilen öğrenci çalışmaları özetlenecektir.  

Anahtar kelimeler: 

Mühendislik eğitimi, bitirme projesi, üniversite-sanayi 
işbirliği.

ABSTRACT

Ege University Mechanical Engineering Department has 
developed the "Industry Supported Undergraduate Gradu-
ation Projects" program starting from the 2019-2020 acade-
mic year and prepared a directive for the implementation of 
the program. The aim of the program is for the student to 
make a graduation project in the relevant company in a sub-
ject that is determined by the company or recommended 
by the department or the student, taking into account the 
working area and infrastructure of the company. 

R&D Department of a company has accepted to have a 
thesis study in the field of production by participating in 
this program. Before the application, the company deter-
mined its own internal principles defining the studies and 
evaluation criteria of the students in the R&D center and 
production facilities. These principles have been developed 
in order to enable the students selected by the university 
to complete their undergraduate thesis in line with the 
following points:

 Students to do their thesis on industrial subjects chosen 
by the company and the department together,

 While doing the thesis, the firm should be familiar with 
the business functions such as planning, production, quality 
control, management

 Having information about the mechanism of innovative 
product development activities in the company,

 Whether it is related to his thesis or not, to monitor the 
laboratory - test studies in the company, to carry out at least 
one pump test with the relevant laboratory experts and to 
report the result in a standard format

 Whether it is related to his thesis or not, he is trained to a 
level that he can use at least one machine tool or welding 
machine alone,

 While working in the company, the student should 
recognize the work discipline, job and employee safety 
procedures,

 Self-improvement by taking personal development 
trainings.

Since the beginning of the 2019-2020 academic year, 8 
students have started their graduation project studies with 
academic and industry consultants in cooperation with EÜ 
Mechanical Engineering Department and Company R&D 
Center. The program has been successfully maintained wit-

hin the prescribed guidelines until the onset of the COVID-
19 outbreak; Students came to the company's production 
facilities at least one full day a week and continued their 
thesis work with academic and industry consultants.

The model discussed in this study, to the knowledge of aut-
hors’, is a model in which the industry is intensely involved 
in the implementation of graduation projects between 
Mechanical Engineering Departments and an industrial 
organization. The article will first explain the Industry-
Supported Undergraduate Graduation Projects program of 
the Department of Mechanical Engineering, and then the 
Principles of the Undergraduate Thesis (Graduation Project) 
Program, which is an integrated part of the program develo-
ped by the company as an industrial participating institution. 
Finally, the student studies that can be continued for one 
semester due to the pandemic will be summarized.

Keywords: 

Engineering education, graduation project, university-
industry collaboration.

GİRİŞ

Üniversitelerin temel iki misyonu eğitim ve araştırmadır. 
Bilgi tabanlı ekonominin öneminin giderek artması, üniver-
sitelerin toplum içindeki yeri konusunun tartışılmasını daha 
canlı olarak gündemde tutmaktadır. Bilgi tabanlı ekonomi, 
üniversitelerden, onların üçüncü misyonu olarak tanımlanan, 

“üniversitelerden toplumla ilişkilerinin gelişmesi, pratiğe 
dönüşmesi, sunumu ve ölçülebilir kılınması (operasyonalleş-
tirme) yönünde daha stratejik, proaktif ve açık olma olmala-
rını istemektedir” [1].  Alman Rektörler Konferansı (German 
Rectors´ Conference), Körper Vakfı ve Hamburg Üniversitesi 
tarafından organize edilen 2019 Küresel Üniversite Liderler 
Konsülü için hazırlanan “Üniversitelerin Toplumdaki Yeri” 
adlı rapor, söz konusu yeri, farklı ülkelerdeki üniversiteleri 
ele alarak çok geniş ve yoğun olarak tartışmaktadır [1]. Bu 
raporda göze çarpan unsurlardan biri karşılaştırmaya olanak 
sağlayan üniversitelerin bütçeleridir. Tablo 1 ’de, rapordan 
düzenlenen 5 farklı ülkeden seçilmiş üniversitelerin 2016 – 
2018 aralığındaki yıllara ait öğrenci sayıları ve bütçeleri veril-

Tablo1: 5 Ülkedeki seçilmiş üniversiteler ve bütçeleri [1].
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miştir. Bu tabloda 2 milyarı aşan bütçeleri olan üniversiteler 
olduğu gibi, 100 milyonu ancak  aşan üniversiteler  de vardır. 
Tablo 2 ’de ise Türkiye’deki 2018 yılı için, bütçeleri en yüksek 
6 üniversiteye ait bilgiler düzenlenmiştir. Tablo 1 ve 2’deki 
bilgiler kullanılarak, bir gösterge olarak hesaplanmış öğrenci 
başına düşen bütçeler Şekil 1 de gösterilmiştir. Öğrenci 
başına düşen yıllık bütçeler yaklaşık 90.000 $ ile 1000 $ 
arasında değişmektedir.d Görülüyor ki öğrenci başına düşen 
bütçeler arasından büyük farklar vardır. Türk Üniversiteleri de, 
göz önüne alınan üniversiteler içinde, Tshwane Teknik Üni-
versitesi (Güney Afrika)  dışında en düşük bütçelere sahiptir. 

Tablo 2: Türkiyede en yüksek bütçeli 6 Üniversite ve 2018 bütçe-
leri[2,3].

Şekil 1: Üniversitelerde 2016-2018 verileriyle, öğrenci başına yıllık 
bütçe ($/Öğrenci).

d Tablo 2’de yer alan üniversitelerin dışında, Türkiye’de öğrenci başına düşen bütçenin Tablo 2’de yer alan üniversitelerden daha fazla olan 
üniversiteler de vardır. Örneğin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 2018 yılı için öğrenci başına düşen bütçe 4562 dolardır. Bu değerde 
diğer ülkelerdeki üniversitelere ait göstergeden daha düşüktür. 

Raporda göze çarpan diğer bir sonuç şudur: Üniversitelerin 
strateji ve aktivitelerinin politik, ekonomik ve yasal çerçevesi, 
ulusal bağlama (context) göre belirlenmektedir. Ulusal yöne-
timlerin politikalarında, üniversite ile toplum arasındaki sos-
yal arakesit politikalarının görünülürlüğü daha azdır. Bu beş 
ülkede, yerel ve ulusal yönetimlerin teşvik ve desteklerininin 
hedef beklentileri, ekonomik gelişme ile ilgilidir. Üniversite – 
endüstri – yönetim ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının des-
teklenmesi, özellikle gelişmiş ülkelerin beklentileri içindedir. 

Sonuç olarak, üniversitelerin toplum içindeki yerini belirle-
yen unsur, ulusal ve yerel ölçekte toplum gereksinimlerine 
bağlı olarak, üniversitelerin eğitim ve araştırma stratejilerini 
belirlemeleridir. Modern dünyada toplum gereksinimleri 
çoğunlukla bilgi tabanlı ekonomik gelişmelerdir ve bunun 
büyük bir kısmı endüstri tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Üniversiteler, yerel ve ulusal yönetimlerin teşvik ve desteği 
ile endüstriyel gelişmenin motoru olan inovatif ürünlerin, 
endüstri ile işbirliği içinde, ilgili eğitiminin ve araştırmasının  
kaynağı olmalıdır. Türkiye de son yıllarda, bu bağlamda,  
TÜBİTAK’ın ve  Bakanlıkların çeşitli programları ile önemli 
adımlar atmaktadır. Önemli olan bu adımlara bağlı olarak  
üniversitelerin  gerekli politika ve stratejileri geliştirmeleridir.

Bu çalışmada Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölü-

münün geliştirdiği bir program ve bu programa katılan bir 
firmanın geliştirdiği uygulama usul ve esasları sunulacaktır. 
2019/2020 eğitim öğretim yılında başlayan uygulama, kış 
yarıyılında başarıyla götürülmüş, 2020 yılı başında başla-
yan COVID-19 salgını ile  eğitimin tüm alanlarında olduğu 
gibi kesintiye uğramıştır. Program, eğitimin normale 
dönüşü ile birlikte tekrar tüm unsurlarıyla sürdürülmeye 
devam edecektir.

LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJELERİ 

Üniversitelerin hemen her bölümünün eğitim prog-
ramında son sınıfta, lisans bitirme tezi, bitirme projesi, 
bitirme ödevi gibi  isimlerle, açık uçlu bir problemin 
çözümüne veya belli bir konuda var olan çalışmaların veya 
yeniliklerin derlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik, 
literatür araştırmasını içeren ve ilgili alanın akademik form-
larında yazılmış, yüksek kredili bir çalışma gerçekleştirmek 
yer alır. Bu çalışmalar (a) oku ve yaz, (b) saha çalışması yap 
ve yaz, (d) uygulama/deney/test yap  ve yaz (e) Simülasyon 
yap ve yaz (f ) tasarım yap ve yaz gibi süreçlerinden biri 
veya birkaçını içerebilir. Çalışmaların temel amacı, öğren-
ciye,  bir konuyu detaylarıyla araştırma ve daha sonra da 
bulgularını (yeni bir bilgi, yeni bir ürün) bir disiplin içinde 
yazılı ve sözlü sunma yeteneğini kazandırmaktır. 

Hemen her alandaki her bölümde, yüksek kredisi ile, öğre-
tim elemanlarına  genel olarak yüksek ders yükü olarak 
kayıtlara geçen bitirme tezlerinin tanımı/amacı konusunda 
internette yapılan bir araştırma ile örnek anlamda yirmi 
beş farklı bilim alanındaki bitirme tezi yönergeleri incelen-
miştir. Bu yönergelerin yirmi birinde bitirme tezinin tanımı 
yoktur. Bir kısmı kullanılacak kağıt boyutları ile başlayan 
bu yönergeler format tanımlarından ibarettir. Sadece dört 
yönergede bitirme tezi çalışmasının amacı “kelime” olarak 
yer almıştır ve bunların ikisi de aynıdır. Tablo 3 de yer alan 
sınırlı sayıdaki bu amaç ve kapsamlar incelendiğinde, tez 
çalışmalarının daha çok bir araştırma metodolojisinin 
kazandırılması anlamında didaktik bir amaç güttüğü, üze-
rinde çalışılacak konuların toplumla arakesiti ile ilgili bir şar-
tın olmadığı görülmektedir. Şüphesiz tez danışmanlarına 
bağlı olarak yapılan tez çalışmalarında farklılıklar olacaktır. 
Ancak tez konularının yerel ve ulusal ölçekte toplumun 
ekonomik veya  sosyal faydasına yönelik bir hedefi olması 
koşul olarak getirilmemişse, tez çalışmalarının sonuçlarının 
da toplumsal arakesitinin olması düşük olasılıklı olacaktır. 
Bu durum lisansüstü tezler için de geçerlidir. Ancak böyle 
bir şart getirilse de her tez çalışmasının hedef yönünde 
pozitif bir çıktı vermesi beklenemez. Ancak bu şart, hem 
ilgili danışmanın hem de öğrencinin yerel ve ulusal ölçekte 
toplum gereksinimlerine olan bakış açısını, duyarlılığını ve 
bilgisini geliştirir. Bu tür çalışmalar nihai olarak az sayıda 
da olsa yenilikçi çözümlerle sonuçlanabilecektir. Batı ülke-
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e  (2019:10292;  2020: 9073) : http://erhanerkut.com/egitim/2020-universite-kontenjanlari/

lerindeki üniversitelerde tez çalışmalarının bu bağlamda 
planlandığı ve sonuçlandığını, internette kısa bir araştırma 
ile görmek mümkündür. [ 4,5,6,7,8,9,10,11]. Delft Teknik 
Üiversitesi Endüstriyel Tasarım mühendisliğinde  tam 
zamanlı (420 saat) bir çeyrek yarıyıl süren ve bir firmanın 
evsahipliğinde bir ürün tasarımına yönelik final projesi 
de toplum (endüstri) - üniversite arakesinde iyi bir örnek 
olarak görülmektedir [12]. 

öğrencilerin yapacakları çalışmalar için kendi program 
(uygulama) (EK 2) ve öğrenci çalışmalarını değerlendirme 
esaslarını oluşturmuştur (EK 3).

Endüstri Üniversite İşbirliği, Lisans Tezi (Bitirme 
Projesi) Programı Ve Tez Değerlendirme  Esasları

Firma öğrenci tez çalışmaları için oluşturduğu programın 
amacını aşağıdaki maddelerle belirlemiştir (EK 2). 

 Öğrencilerin tezlerini, Firma ile BÖLÜM’ün 
birlikte seçtiği endüstriyel konularda yapması, 

 Tezi yaparken firmanın iş kolunda planlama, 
üretim, kalite kontrol, yönetim gibi işletme 
fonksiyonlarını yakından tanıması,

 Firmada inovatif ürün geliştirme çalışmaları-
nın mekanizması hakkında bilgi sahibi olması, 

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın firmadaki laboratuvar – 
test çalışmalarını izlemesi, en az bir pompa testini, ilgili 
laboratuvar uzmanlarıyla beraber gerçekleştirmek ve 
sonucu standart formatta raporlaması,

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın en az bir takım tezgahını 
veya kaynak makinasını tek başına kullanabilecek düzeye 
kadar eğitim alması,

 Firmada çalışırken öğrencinin iş disiplinine, iş ve çalışan 
güvenliğine uyması işlemlerini tanıması,

 Kişisel gelişim eğitimleri alarak kendini geliştirmesi.

Öğrencinin firmada yapacağı çalışmaların nasıl değerlendi-
rileceğini belirlemek amacıyla hazırlanan Lisans Tezi Prog-
ramı Öğrenci Değerlendirme Esasları’nda da programın 
hedefleri,

1) Makina Mühendisliği Bölümü’nde yapılan son sınıf lisans 
tezi konularının endüstrinin açık uçlu problemlerinden 
seçilmesi ve üzerinde çalışılması,

2) Öğrenciye, mezuniyet öncesi, tez yaptığı alanda (Pompa 
Üretimi) ve genel olarak yoğun bir endüstri-üretim dene-
yimi kazandırmak   

şeklinde belirlenmiştir. Yine değerlendirme esaslarında 
programın genel hedefi de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır 
(EK 3): 

“Endüstri  – Üniversite İşbirliği Lisans Bitirme Tezi Programı 
bu iki hedefi göz önüne alarak şekillendirilmiştir. Bu prog-
ramın başarısının, üniversite – endüstri arasında lisans tezi 
uygulaması ile geliştirilen organik ilişkilerin, yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin de endüstri ile işbirliği içinde yürütülme-
sine neden olacağı öngörülmektedir. Böylece Üniversitenin 
beyin gücünün ve olası maddi desteklerinin (BAP), üniver-
site – endüstri iş birliği sinerjisinin artmasına yönelik bir 
modele doğal bir gelişim yolu sağlaması beklenilmektedir”. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversi-
telerde birinci ve ikinci eğitim olmak üzere toplam 160 
civarında Makina Mühendisliği Bölümü vardır. On bin 
civarında giriş kontenjanı1 olan bu bölümlerden her yıl 
binlerce öğrenci mezun olmaktadır ki danışmanları ile 
birlikte Humboldt (Humboldtian) modeli bir anlayışla, 
endüstriyel alanda tez çalışması yapmaları ile ortaya çıka-
cak bilgi ve yenilikçi ürün yaratma potansiyelinin ve ayrıca 
söz konusu genç mühendislerin böylece mühendislik 
yaşamlarının başlangıcında endüstri deneyimi kazanmala-
rının önemi yadsınamaz. Ege Üniversitesi Makina Mühen-
disliği Bölümü’nün, öğrenci bitirme tezlerinin, organik bir 
ilişki içinde bir ev sahibi firma iş birliğiyle belirlenmesi ve 
yürütülmesi programını başlatması üniversitenin toplum 
içindeki rolü için önemli bir gelişmedir.

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Sanayi Destekli Lisans Bitirme Projeleri Programı 

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, öğrencile-
rin son sınıfta yaptıkları bitirme tezi yönergesini EK 1’de 
verildiği üzere düzenlemişlerdir. Yönergenin tez çalışma-
sına getridiği temel iki yenilik,

Tez konularının bir ev sahibi firma ile birlikte belirlenmesi;

Tez çalışmalarında öğrencilerin akademik danışmanları 
yanında, “Tez proje konusunu tanımlayan ve proje süre-
since öğrencinin firmada yapacağı çalışmaları planlayan, 
izleyen ve denetleyen, öğrenciye birinci derecede reh-
berlik eden, en az lisans seviyesinde teknik eğitim almış, 

“firma tarafından belirlenmiş” birer endüstri danışmanı da 
olmasıdır. 

Bu uygulamada bitirme tezi çalışması, genel olarak bir 
yarıyıllık bir çalışmadan iki yarıyıllık bir çalışmaya dönüş-
müştür. 

Bölümle yapılan görüşmeler sonunda, firma da da 
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Firma 2019-2020 Bitirme Projleri Uygulaması  

2019-2020 döneminde programa, firma ARGE Departmanı 
ile EÜ Makina Mühendisliği Bölümünün birlikte belirlediği 
sekiz öğrenci, aşağıda başlıkları verilen ve EK 4’de örnekle-
nen formatta hazırlanmış olan tez konularında tez çalışma-
larına başlamışlardır.   

1. Çok kademeli düşey milli pompaların eklemeli üretim 
(3D-Printing) tekniği ile tasarımı ve üretimi,

2. Eş eksenli çift emişli ayrılabilir gövdeli pompaların tasarımı 
ve eklemeli üretim (3D-printing) tekniği ile tasarımı ve 
üretimi,

3. Güneş enerjili - sıfır enerji su pompalama biriminin tasa-
rımı,

4. Pompalarda mekanik sorunların titreşim analizi ile gözlemi,

5. Yalın üretim,

6. Önçark tasarımı,

7. Dik milli türbin pompalarda su alma yapıların modellen-
mesi,

8. Antik Mısır – Arşimet pompasının hidrodinamik tasarımı.

ARGE Merkezi tez çalışmaları için beş endüstri danışmanı 
belirlemiştir. Öğrenciler tez  çalışmalarını ve diğer program 
gerekliliklerini yürütmek üzere haftada bir tam gün firma  
ARGE merkezine gelmişler ve danışmanlarıyla buluşmuşlar-
dır. Birinci yarıyılda, tez çalışmalarının dışında, kendileri için 
hazırlanan aşağıdaki seminer ve kurslara katılmışlardır:

 İşçi ve çalışan güvenliği,

 Fabrika tanıtım semineri ve gezisi,

 Pompalara giriş ve enerji verimliliği,

 Pompa test laboratuvarı çalışma sistemi ve yapılan ölçümler,

 İş başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar ve etkili 
özgeçmiş hazırlama,

 Radyal pompa çark tasarım hesabı,

 Jeotermal santrallerde ‘BOP’ sistemi,

 3D Printer tanıtım.

İlk yarıyılda tez çalışmalarına başlayan öğrenciler, EK 4’de 
örneklenen tez tanımı içinde gösterildiği üzere, ilk olarak tez 
konularında literatür çalışması yapmışlar ve sunmuşlardır 
(Şekil 2). Öğrencilerin sunumları bir seminerde değerlendi-
rilmiştir. Bu aşamadan sonra öğrencilerden, literatür çalış-
malarını içeren birer makale yazmaları istenmiştir. Yine bu 
çalışmalar bir seminer ile değerlendirilmiştir. Böylece hem o 
zamana kadar yapılan tez çalışmaları  değerlendirilmiş hem 
de öğrencilerin bir konuda sunum yapma ve makale yazma 
konularındaki bilgileri geliştirilmiş deneyimleri arttırılmıştır. 

Program iş-zaman diyagramlarına göre devam  ederken, 

COVID-19 salgını nedeniyle, öğrencilerin ARGE merkezin-
deki ve üretim alanlarındaki çalışmaları zorunlu olarak sona 
ermiştir. Tez ve diğer çalışmalar planlandığı gibi sürdürüle-
memiştir. 

Şekil 2: Tez çalışmaları literatür çalışması sunumları.

Sonuçlar Ve Değerlendirmeler

Büyük ve özellikle ARGE Merkezi bulunan endüstriyel 
kurumların, bu çalışma ile sunulan, tüm detayları planlan-
mış, endüstriyel açık uçlu problemlerin üzerine yapılan 
lisans tezi uygulaması ile geliştirilen üniversite ile organik 
ilişkilerin, genç meslek insanlarının okul öncesi gelişimine 
büyük katkı koyacağı gibi, üniversite – endüstri arakesitini 
büyüterek, yüksek lisans ve doktora tezlerinin de endüstri 
ile işbirliği içinde seçilmesine ve yürütülmesine ve böylece 
bilgi tabanlı ekonominin inovatif ürünlerle gelişmesine 
büyük katkı koyacağı öngörülmektedir. 

Bu programa katılacak öğrencilerin, 3. Sınıfın sonunda seçi-
lerek, 4.sınıfın öncesindeki yaz stajını da seçtikleri endüstri 
tesisinde, iki ay gibi uzun bir zaman aralığında yaparak tez 
çalışmalarına başlamaları çok yararlı olacaktır. Programın 
uygulamasında çıkan pratik sorun, hem öngörülen yaz 
stajında hem de yıl içinde haftada bir gün üretim tesisinde 
çalışmaları ile ilgili sigortalanmalarını sağlayacak sistemin 
tanımlanmasıdır. Bu sigortalanmada maddi yükün, üniver-
site bütçesinden karşılanması, uygulamanın gelişmesini ve 
genişlemesini sağlayacaktır. 

Bir pilot çalışma olarak başlatılan proje, COVID-19 sonrası 
tekrar tanımlandığı şekilde ve geliştirilerek firma tarafından 
uygulanacak ve elde edilecek sonuçlar paylaşılacaktır. 

EK 1

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Sanayi 
Destekli Lisans Bitirme Projeleri Yürütme Yönergesi 
(SLBP-1).

1) Amaç:  

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ile lisans 
bitirme projeleri konusunda işbirliği yapan firmalar ile bera-
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ber yürütülecek olan bitirme tezlerinin uygulama esaslarını 
belirlemektir. 

2) Tanımlar

Bölüm: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümü.

Firma: Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ile 
lisans bitirme projeleri konusunda işbirliği yapan firma 

Öğrenci: Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden bitirme tezi dersi alıp, tez projesini sanayi 
destekli olarak gerçekleştirecek öğrenci. 

Endüstri Danışmanı: Tez proje konusunu tanımlayan ve 
proje süresince öğrencinin firmada yapacağı  çalışmaları 
planlayan, izleyen ve denetleyen, öğrenciye birinci dere-
cede rehberlik eden en az lisans seviyesinde teknik eğitim 
almış, firma üyesidir. 

Akademik Danışman: Akademik çalışma alanı, tez konu-
suyla ilgili olan ve öğrencinin bitirme projesi çalışmalarına 
akademik olarak danışmanlık yapacak olan öğretim üyesi. 

Tez: Firmanın ürünleri ve üretim yöntemleri alanında aka-
demik ve endüstri danışmanlarının birlikte karar verdikleri 
bir konuda, Bölüm’ün belirlediği kriterlere göre hazırlanmış 
çalışmadır.  

3)Yükümlülükler

Öğrenci: Bitirme Projesinin yürütücüsü öğrencidir. Ders 
kapsamında bölüm tarafından istenilen belgeleri hazırla-
makla yükümlüdür. 

Endüstri Danışmanı: Öğrencinin firmada yapması gere-
ken çalışmaları gerçekleştirebilmesi için firma içindeki 
organizasyonu yapıp, firma imkanları doğrultusunda varsa 
gerekli verilerin öğrenciye ulaşmasını sağlar. Ayrıca proje 
akış diyagramında belirtilen denetleme ve değerlendirme 
işlerini yapar.  

Danışman Öğretim Üyesi:Öğrencinin proje çalışması 
kapsamında bölüm altyapısını kullanarak yapması gere-
ken çalışmaları organize etmek, öğrenciye tez raporunu 
hazırlama aşamasında danşmanlık yapmak ve proje akış 
diyagramında yer alan denetleme ve değerlendirme işlerini 
gerçekleştirmekle yükümlüdür.  

4) Uygulama Esasları 

1. Konunun belirlenmesi: Sanayi odaklı lisans bitirme 
proje konuları firmanın çalıştığı alana uygun olarak firma 
tarafından belirlenir. Firmanın çalışma alanı ve altyapısı 
dikkate alınarak konu bölüm veya öğrenci tarafından da 
önerilebilir.   

2. Konuların dağıtılması: Bölüm tarafından belirlenmiş 
öğrenciler konuları ilgi alanlarına göre seçerler. Aynı 
konuyu birden çok öğrencinin tercih etmesi durumunda, 
konu dağılımı bölüm tarafından belirlenir. 

3. Akademik ve Endüstri Danışmanlarının belirlenmesi:  
Konusu belirlenen bitirme tezi projesine alanına uygun 
olarak bölüm tarafından bir akademik danışman ataması 
yapılır. Firmada öğrenciye danışmanlık yapmak üzere firma 
tarafından da bir endüstri danışmanı belirlenir. 

4. Bitirme tezinin izleme ve denetleme süreci aşağıda yer 
alan ve her sene tarihleri revize edilecek olan bitirme projesi 
iş akış planına uygun olarak gerçekleştirilir. 

5. Öğrencinin tez çalışması kapsamında bölümüne ve 
akademik danışmanına karşı sorumlulukları konusunda 
firmanın  herhangi bir paydaşlığı yoktur. 

6. Öğrenci tez çalışmasında firmanın istemediği bilgilere 
yer veremez. Firma gerek görürse öğrenci ve akademik 
danışmanı ile gizlilik sözleşmesi imzalayabilir. 

Sanayi Destekli Lisans Bitirme Projeleri İş Akış Diyagramı 

 Firma tarafından (Sanayi Danışmanı) konu başlığının, 
anahtar kelimelerin ve tahmini iş paketlerinin belirlenmesi.

 Öğrenci firma eşleşmelerinin yapılması.

 Öğrencinin koordinatör araştırma görevlisi yardımıyla 
proje önerisi formu hazırlaması ve sanayi danışmanı tarafın-
dan onaylanması. 

 Proje konusuna göre projeye bölüm tarafından akademik 
danışman (bölüm danışmanı) atanması. Bitirme proje öne-
risi ve uygulama sözleşmesinin öğrenci, bölüm danışmanı 
ve sanayi danışmanı tarafından imzalanması/onaylanması.

 Proje önerisinin genişletilerek Tübitak 2209-B (Sanayiye 
Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı) ve/veya 
BAP projesi formatında hazırlanması ve bölüm danışmanı 
tarafından onaylanması.

 Tübitak 2209-B’ye başvuru yapılması. (Her projeyle baş-
vuru yapma zorunluluğu yoktur. Başarılı başvurular bitirme 
notuna ek katkı sağlayacaktır. Sonraki başvuru dönemle-
rinde de başvuru yapılabilir. 

 Öğrenci tarafından projenin durumu ile ilgili ilk ara rapor 
teslimi. Danışmanların  öğrenci ile ilgili bir ara değerlen-
dirme yapması. 

 Dönemlik bitirme tezi alan öğrencilerin proje ile ilgili final 
raporu  hazırlaması ve projesinin sonuçlarını sunması.

 Öğrenci tarafından 2. Ara raporun teslim edilmesi. Danış-
manların  öğrenci ile ilgili bir ara değerlendirme yapması.

 Tez çalışmasının bölüme teslim edilmesi ve öğrencinin 
çalışmasıyla ilgili bir sunum yapması.Danışmanların tez 
çalışmasını değerlendirmesi.

EK2

Firma Üniversite İşbirliği, Lisans Tezi (Bitirme Projesi) 
Programı Esasları

Bu dokümanın (esasların) amacı ve kapsamı:
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Bu esasların amacı, temel olarak Ege Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü (BÖLÜM) ile firma arasında yapılan 
işbirliği sonucunda, Üniversite tarafından seçilen öğrencile-
rin lisan bitirme tezlerini (projelerini), 

 Öğrencilerin tezlerini, firma  ile BÖLÜM’ün birlikte seçtiği 
endüstriyel konularda yapması; 

 Tezi yaparken firmöanın iş kolunda planlama, üretim, 
kalite kontrol, yönetim gibi işletme fonksiyonlarını yakından 
tanıması;  

 Firmada inovatif ürün geliştirme çalışmalarının mekaniz-
ması hakkında bilgi sahibi olması; 

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın firmadaki laboratuvar 
– test çalışmalarını izlemesi, en az bir pompa testini, ilgili 
laboratuvar uzmanlarıyla beraber gerçekleştirmek ve sonucu 
standard formatta raporlaması; 

 Tezi ile ilgili olsun veya olmasın en az bir takım tezgahını 
veya kaynak makinasını tek başına kullanabilecek düzeye 
kadar eğitim alması; 

 Firmada çalışırken öğrencinin iş disiplinine, iş ve çalışan 
güvenliğine uyması işlemlerini tanıması.

Bu esaslar içinde yazılı olmayan diğer hususlarda öğrencinin 
rehberi, firmadaki ENDÜSTRİ  DANIŞMANI’nın veya YARDIM-
CISININ vereceği yazılı veya sözlü talimatlar, yanında çalıştığı 
süpervisor’un vereceği talimatlardır.

Tanımlar

Firma:  İşbirliği yapılan firma

Bölüm: Firmanın ürünleri veya üretim yöntemleri alanında 
bu esaslar çerçevesinde tez yapacak öğrencinin lisans eğiti-
mini sürdüğü Fakülte BÖLÜM. 

Öğrenci: Bu esaslar çerçevesinde FİRMA ile BÖLÜM arasın-
daki işbirliği içinde, FİRMA’da BÖLÜM tarafından onaylanmış 
bir konuda tez yapmak ve bu esaslar içinde belirlenmiş diğer 
faaliyetleri de yerine getirmek üzere seçilmiş lisans öğrenci-
sidir.

Tez: FİRMA’nın ürünleri veya üretim yöntemleri alanında, 
AKADEMİK ve ENDÜSTRİ danışmanlarının birlikte karar 
verdikleri bir konuda, BÖLÜM’ün belirlediği kriterlere göre 
hazırlanmış çalışmadır. Tez konusu, AKADEMİK ve ENDÜSTRİ 
DANIŞMANLAR’ının kabul etmesi şartıyla öğrenci tarafından 
da önerilebilir. Öğrencinin tez çalışmasında bölümüne, 
akademik danışmanına karşı sorumluluk ve görevleri konu-
sunda fşrmanının herhangi bir paydaşlığı yoktur. Öğrenci tez 
çalışmasında FİRMANIN yayınlanmasına istemediği bilgilere, 
yer veremez. 

Her öğrenci hazırladığı tezi, son haliyle, basılı ve elektronik 
ortamda endüstri danışmanına, FİRMA kütüphanesinde yer 
almak üzere teslim eder. 

Tez Defteri: Tez çalışmasına kabul edilen her öğrenciye, 

tez çalışmasına başladığı ilk günde bir tez defteri verilir. 
Öğrencinin FİRMA’da geçirdiği zaman diliminde geçirdiği 
deneyimleri, eğitimleri, kendisine verilen görevleri, özel 
notlarını bu deftere not etmesi önerilir. Bu not defterinin, 
mühendislik hayatının ilk deneyimlerini içereceğinden 
öğrenci için bir anı olması yanında, mühendislik hayatı için 
de öğrenilmiş derslerin dokümantasyonunun önemi için bir 
sembol olması öngörülmektedir. 

Akademik Danışman: Öğrencinin tez çalışmasında akade-
mik danışmanlığını yürüten öğretim üyesidir.    

Endüstri Danışmanı: Öğrencinin bu esaslar çerçevesinde 
FİRMA’da yapacağı çalışmaları planlayan, izleyen ve denetle-
yen, öğrenciye birinci derecede rehberlik eden, en az lisans 
seviyesinde teknik eğitim almış, firma üyesidir. 

Fabrika: FİRMA’nın üretim tesisleri.

Lisans Tezi (Bitirme Projesi) Çalışması Programı Yöne-
timi

Yöneticiler: Bu program FİRMA ARGE Merkezi Yöneticisi 
tarafından yönetilir. Öğrencilerin program süresince FİRMA 
çatısı altında çalışmasının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısın-
dan yönetimi, İNSAN KAYNAKLARI Yöneticisi tarafından, 
ARGE MERKEZİ Yöneticisi ile koordinasyon içinde sürdürülür.  

Program Sekreteri: Programın tüm kayıtları, öğrencilerle 
iletişim, öğrencilerin akademik kayıtları, çalışmaların takibi 
için ARGE MERKEZİ personeli içinden belirlenen bir PROG-
RAM SEKRETERİ ve yardımcısı tarafından yürütülür. 

Program Akademik Kurulu: Program içinde yer alan 
öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve programın 
geliştirilmesi konularında çalışmak üzere bir PROGRAM 
AKADEMİK KURULU oluşturulur. Program Akademik Kurulu, 
her yıl sonunda her öğrenci için ARGE MERKEZİ’nin hazır-
layacağı başarı raporuna göre öğrencileri, ARGE MERKEZİ 
tarafından hazırlanan FİRMA ÖĞRENCİ TEZ ÇALIŞMASI 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ’ne göre değerlendirir ve 
sonuçları akademik danışmana/danışmanlara ve bölüme 
bildirir. Program Akademik Kurulu öğrencilerin eğitim aldığı, 
çalıştığı birimleri de programa ve öğrencilere katkıları açısın-
dan değerlendirir ve sonucu ilgili birimlere bildirir.

Program Akademik Kurulu, FİRMA ARGE Merkezi Yöneticisi, 
firma İnsan Kaynakları Yöneticisi, öğrencilerin AKADEMİK   
ve ENDÜSTRİ DANIŞMANLARI ile PROGRAM SEKRETERİ 
‘nden oluşur. Dilerlerse FİRMA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
FİRMA Genel Müdürü, Bölüm Başkanı da toplantılar tabii 
üyeler olarak katılabilirler. Kurul, her yıl biri yıllık programın 
başlangıcında, diğeri yıllık programın sonunda olmak üzere 
en az iki defa toplanır. Kurulun çalışmalarını PROGRAM 
SEKRETERİ yürütür.

Firma Endüstriyel Tez Çalışması İş Paketleri

FİRMA’ da tez yapmak üzere Bölümü tarafından seçilmiş 
ve FİRMA tarafından tez programına kabul edilmiş öğren-
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ciler, aşağıda tanımlanan iş paketleri doğrultusunda tez 
çalışmasını ve bu programı yürütür ve tamamlar. FİRMA, 
tez öğrencilerinin kendi bünyesindeki çalışmalarında, 
geleceğin makina mühendislerinin yetişmesine mümkün 
olan en büyük kapasitede katkı koymak amacını hedefler. 
Bir makina mühendisliği öğrencisinin lisans bitirme tezi 
(projesi), o öğrencinin makina mühendisliğine adımını atma 
aşamasındaki ilk eseri olması nedeniyle çok önemlidir. Bu 
nedenle hem tezin geliştirilmesi hem de FİRMA’da sürecek 
çalışmaların, öğrenciye katkısının mümkün olan en üst 
seviyede olması esastır. FİRMA’ın aşağıdaki Tez çalışması İş 
paketleri içinde, öğrencinin en az bir üretim yönteminde 
kendi başına üretim yapabilir konumda eğitilmesi de yer 
almaktadır. FİRMA bu iş paketinin, hem öğrencinin bir yete-
nek kazanmasını hem de üretimde çalışan insanlara karşı bir 
makina mühendisi olarak empatik yaklaşımının gelişmesini 
sağlayacağını öngörmektedir. 

Firma – Üniversite İş birliği Lisans Tezi (Bitirme Projesi) 
Programı Çalışma Takvimi

Her yıl tez öğrencileri belirlendikten sonra, tez çalışması 
dışında öğrencilerin FİRMA fabrikalarında alacakları eğitim-
ler ve yapacakları çalışmalar için, aşağıdaki öğeleri içeren bir 
çalışma takvimi yapılır.

Tez konusunun belirlenmesi: 

Her öğrenciye tez programının başlangıcında tez konusu 
verilir. Öğrenci, FİRMA tarafından belirlenmiş ve akademik 
danışman tarafından onaylanmış tez havuzundan dilediği 
tezi seçme imkanına sahiptir. Aynı tezi birden fazla öğren-
cinin seçmesi durumunda, akademik başarısı en yüksek 
öğrenciye o tez konusu verilir. 

Tez iş-zaman planının belirlenmesi:

Kararlı – planlı bir çalışma ve üretme düzeni ile tez hazır-
lıklarının sürdürülmesi, akademik ve endüstri danışmanları 
ile yapılan çalışmaların periyodik (haftalık) olarak gözden 
geçirilmesi ve yapılan çalışmaların sürekli olarak geliştirilerek 
not edilmesi, iyi bir tez çalışması yapılmasının ön şartlarıdır. 
Danışmanların önerisi ve rehberliği ile yapılacak bir tez iş 
zaman planı, tez çalışmasının üretken olarak sürdürülmesine 
ve sonuçlanmasına imkan verecektir. Bir tez çalışmasının 
genel olarak iş planı aşağıdaki paketleri içerir:

 Tez konusunun belli olması; tez çalışmasından beklenen 
sonuçlar (çıktılar).

 Tez çalışması ile ilgili fabrika içi çalışmaların ve iş istasyon-
larının belirlenmesi

 Tez/makale yazım konusunda eğitim alınması ve/veya ilgili 
literatürün okunması.

 Literatür araştırması (Bir ay) ve “review” maka-
lenin yazılması ve teslim edilmesi (İki ay).

 Literatür çalışmasının FİRMA’da tüm öğrencile-
rin katılacağı bir seminerde sunulması. 

 Teorik ve/veya deneysel çalışmanın planlan-
ması (Bir ay)

 Teorik ve/veya deneysel çalışmanın yapılması 
(4 ay) ve ilgili notların düzenlenmesi.

 Sonuçların düzenlenmesi ve önceki çalışma-
larla karşılaştırılması (1 ay)

 Tezin çalışma boyunca düzenlenen notlardan 
BÖLÜMÜN istediği formatta yazılması (1 ay)

 Tezin FİRMA’da tüm öğrencilerin katılacağı bir 
seminerde sunulması. 

Öğrenilecek takım tezgahının belirlenmesi

Fabrikanın tanıtılmasından sonra öğrenciler üretim süreçle-
rinden (takım tezgâhı vb) bir tanesini seçebilirler. Endüstri 
danışmanının da onayıyla, söz konusu tezgâhta çalışma 
planı öğrenci, endüstri danışmanı ve tezgâh birim sorumlusu 
ile birlikte ilgili çalışma planlanır. Öğrencinin bu çalışmayı 
mümkünse yaz aylarında yapması daha uygun bir eğitim 
geçirmesini sağlayabilir. 

Laboratuvarda pompa testi yapılması

Tüm öğrenciler ayrı ayrı, laboratuvarda bir pompa testine 

Fabrikanın tanıtılması: 

Tez çalışmasına kabul edilen öğrencilere tez çalışmasının 
başladığı periyotta, grup/gruplar olarak veya tekil olarak fab-
rikanın tüm birimleri, endüstri danışmanının belirleyeceği bir 
programa göre, birim yöneticileri veya birim yöneticilerinin 
görevlendireceği bir FİRMA üyesi tarafından detaylı olarak 
tanıtılır. Öğrencinin gezdiği birimlerin işlevleri, üretim yön-
temleri konusunda not tutması, tanıtım yapan FİRMA üye-
sine merak ettiği konular konusunda sorular sorması önerilir.
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aktif olarak katılacaklardır. Yaptıkları pompa testinin de 
raporunu yazacaklardır. 

Fabrika içinde seminerler

Pompalar ve üretim konusunda fabrika içinde çeşitli 
seminerler düzenlenecektir. Bu seminerlere öğrenciler 
birlikte katılacaklardır.

İş ve işçi güveliği eğitimi alınması

Öğrenciler FİRMA’da çalışmaya başlamadan önce, 
topluca işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanı tarafından 
verilecek seminere katılacaklardır. Öğrencilerin FİR-
MA’daki çalışmaları esnasında iş sağlığı ve işçi güvenliği 
kurallarına tümüyle uymaları esastır. 

Öğrenci Başlangıç Tez Semineri

Öğrenciler tez çalışmalarının başlangıcında, tez tanım-
larının içinde tanımlanan literatür çalışmasını yaptıktan 
sonra derledikleri bilgileri, tez iş-zaman planında yer alan 
zaman diliminde, FİRMA ARGE Merkezinin ve İnsan Kay-
nakları Departmanının belirlediği bir günde sunarlar. Bu 
seminerler tüm öğrencilerin katılımıyla aynı günde olur. 
Seminerlere FİRMA çalışanlarının ve akademisyenlerin 
katılım için önceden duyuru yapılır. Bu seminerleri İnsan 
Kaynakları Departmanı organize eder.

Literatür çalışması ile ilgili derleme (review) maka-
lenin yazılması

Seminerden sonra, seminere esas olan literatür çalışma-
sına ait derleme (review) makale, çalışma takviminde 
belirtilen tarihte (en geç seminerden bir ay sonra) 
AKADEMİK ve ENDÜSTRİ DANIŞMANINA teslim edilir. 
Bu makale, bir bilimsel-teknik çalışmanın yazılı sunumu 
için öğrencinin ilk deneyimi olacaktır. Bu makale aynı 
zamanda tez çalışmasının giriş bölümü dâhil bazı bölüm-
lerini oluşturacaktır. Bu yüzden bu makale yazılmadan 
önce öğrencinin tez/makale yazım konusunda eğitim 
alması ve/veya ilgili literatürü okuması çok önemlidir. 

Tez  Sunumu

Öğrenciler tez çalışmalarını bitirip, tezlerini nihai forma 
getirdikten sonra, tezlerini yine tez iş-zaman planında yer 
alan zaman diliminde, FİRMA ARGE Merkezinin ve İnsan 
Kaynakları Departmanının belirlediği bir günde sunarlar. 
Bu seminerler de tüm öğrencilerin katılımıyla aynı günde 
olur. Seminerlere FİRMA çalışanlarının ve akademisyen-
lerin katılım için önceden duyuru yapılır. Bu seminerleri 
İnsan Kaynakları Departmanı organize eder.

EK 3

Firma Üniversite İşbirliği, Lisans Tezi Programı  
Öğrenci Değerlendirme Esasları

FİRMA – Üniversite İş birliği Lisans Tezi (Bitirme Projesi) 
Programı (V-LTEZP) Ege Üniversitesi Makina Mühen-

disliğinin geliştirmekte olduğu paradigma çerçevesinde, 
üniversite endüstri iş birliğinin temelini oluşturmak üzere 
kurgulanmış bir programdır. Bu programın iki ana hedefi 
vardır:

1) Makina Mühendisliği Bölümünde yapılan son sınıf lisans 
tezi konularının endüstrinin açık uçlu problemlerinden 
seçilmesi ve üzerinde çalışılması. 

2) Öğrenciye, mezuniyet öncesi, tez yaptığı alanda (Pompa 
Üretimi) ve genel olarak yoğun bir endüstri-üretim dene-
yimi kazandırmak. 

Endüstri – Üniversite İşbirliği Lisans Bitirme Tezi Programı 
bu iki hedefi göz önüne alarak şekillendirilmiştir. Bu prog-
ramın başarısının, üniversite – endüstri arasında lisans 
tezi uygulaması ile geliştirilen organik ilişkilerin, yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin de endüstri ile işbirliği içinde 
yürütülmesine neden olacağı öngörülmektedir. Böylece 
Üniversitenin beyin gücünün ve olası maddi desteklerinin 
(BAP), üniversite – endüstri iş birliği sinerjisinin artmasına 
yönelik bir modele doğal bir gelişim yolu sağlaması bekle-
nilmektedir. 

Öğrencilerin endüstri – Üniversite İş birliği Bitirme Tezi 
Programına katılımlarının yıl sonu değerlendirilmesi 
amacıyla, öğrencilere bu programa katılımlarında kendi-
lerinden ne beklenildiğini de niteliksel ve niceliksel olarak 
belirtmek hedefiyle aşağıdaki tablo formundaki değerlen-
dirme sistemi geliştirilmiştir. 

Programın hedefleri doğrultusunda öğrencinin bu 
program içinde yapacağı çalışmaların iki bileşeni vardır. 
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Bunlardan biri lisans tezi, diğeri FİRMA içinde yapacağı 
çalışmalardır. Bu bağlamda bu iki bileşen için ayrı ayrı değer-
lendirme sistemi geliştirilmiştir.  

Aşağıdaki A tablosu, öğrencinin gerçekleştireceği lisans tezi 
çalışmalarının değerlendirilmesinde, B tablosu ise öğrenci-
nin FİRMA’da tez dışı çalışmalarının değerlendirilmesinde 
kullanılacaktır. Öğrencinin tez çalışmalarının değerlendiril-
mesi öğrencinin AKADEMİK ve ENDÜSTRİ DANIŞMANLARI 
tarafından birlikte gerçekleştirilir. Öğrencinin tez dışındaki 
çalışmaları ise, öğrencinin ENDÜSTRİ DANIŞMANI ve öğren-
cinin çalıştığı birimlerdeki yöneticiler tarafından birlikte 
gerçekleştirilir. 

EK 4

Tez No: 1920-8

ENDÜSTRİ – ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ LİSANS TEZİ 
(BİTİRME PROJESİ) ÇALIŞMASI PROGRAMI

Tez No: 1920-9 

Tez konusu: Antik Mısır – Arşimet (Vidası) Pompasının 
Hidrodinamik Tasarımı

Akademik Danışman: Utku Şentürk

Endüstri Danışmanı: Özden Ertöz, Macit Toksoy

Tezin amacı:
Ne   kadar   geriye   bakarsanız, 
o kadar ilerisini görebilirsiniz.

Sir Winston Churchil

Antik Mısır veya diğer bir adıyla Arşimet Pompası, bili-
nen en eski su nakil araçlarından biridir. Bu projenin 
amacı, iki bin yıldan fazla bir tarihi olduğu bilinen  en 
eski pompanın, günümüz modern simülasyon tekniği 
(Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği – HAD / Compu-
tational Fluid Mechanics – CFD) analizini yaparak, 
pompanın tasarımdaki uygunluğunu ve performasını 
pompaların günümüzdeki temilcilerinin performans-
larıyla karşılaştırmaktır. Bu çalışma ile birlikte tez 
öğrencisinin HAD tekniğini öğrenmesi   ve uygulaması 
yetkinliğine ulaşması öngörülmektedir.

Tez İş Paketleri

1. Literatür çalışması 

a. Özet pompa tarihi 

b. Antik Mısır – Arşimet Pompası

c. Pompa tanımı ve çeşitleri

d. Bir pompanın karakteristikleri

e. Arşimet Pompasının tasarımı

2. Arşimet pompasının HAD tekniği ile modellenmesi 
ve analizi

(Performans açısından geometri optimizsyonu)

a. HAD tekniği eğitimi

b. Model çalışması

c. Analiz 

d. Optimizasyon 

3. Performans açısından en iyilenmiş arşimet pompası 
tasrımının, günümüz pompalarıyla karşılaştırılması

Tez İş-zaman Diyagramı

Aşağıda verilen iş-zaman diyagramı, tezin öngörülen 
içeriği ile beklenildiği gibi tamamlanabilmesi için 
yapılmış bir öneri iş planıdır. 3. İş paketi sonunda 
yapılacak seminer tarihi ile, 6. İş paketinde yazımı ve 
basımı tamamlanmış tezin firmada sunulması tarihi 
değiştirilmemek kaydıyla, iş planında  danışmanların 
onayı alınmak şartıyla ve değişiklikler yapılabilir.  Bölü-
münüzün belirteceği tarihte tezin bölümünüze teslimi 
sizin sorumluluğunuzdadır. 

İş-zaman diyagramları günümüz mühendislik dünya-
sının vazgeçilmez bir planlama aracıdır. Bir çalışmanın 
zamanında bitirilmesi  esastır. Bir projenin iş-zaman 
planına göre veya revize edilmiş plana göre yürütül-
mesi ve tamamlanması , bir sorumluluk olduğu kadar 

OCAK - MART 2021      TTMD DERGİSİ 53



uploads/2019/02/3-b-2018-2020-D%C3%B6nemi-
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[4].https://ocw.mit.edu/courses/electrical-
engineering-and-computer-science/6-170-software-
studio-spring-2013/projects/final-project-ideas/.

[5].http://www.cs.ox.ac.uk/teaching/courses/projects/.

[6]. https://interestingengineering.com/15-amazing-mit-
student-projects-of-the-past-10-years.

[7]. A Unique Civil Engineering Capstone Design Course 
A Unique Civil Engineering Capstone Design Course  
https://doi.org/10.3991/ijep.v8i1.7667  G. Padmanabhan", 
Dinesh Katti, Eakalak Khan, Francis Peloubet.

[8]. Innovative Final-Year Undergraduate Design Project 
Course Using an International Project

.Journal of Professional Issues in Engineering Education 
and Practice 132(4), October 2006.

DOI: 10.1061/(ASCE)1052-3928(2006)132:4(297)   Janaka 
Ruwanpura  Thomas G. Brown.

[9]. Collaborating With Local Practitioners To Lead A Caps-
tone Civil Engineering Design Course

June 2010 DOI: 10.18260/1-2--16226  Conference: 2010 
Annual Conference & Exposition  Gregg Fiegel Jay DeNa-
tale.

[10].http://www.cs.ox.ac.uk/teaching/courses/projects/.

[11]. https://library.iated.org/view/ARTALSEVIL2015FIN 
FINAL YEAR PROJECT AN IMPORTANT ELEMENT IN THE 
INTEGRATION OF KNOWLEDGE. IDEAS AND DISSERTA-
TIONS: A CASE STUDY J.S.  Artal-Sevil,  J.M.  Artacho-Ter-
rer, E. Romero-Pascual University of Zaragoza (SPAIN)

[12].https://www.tudelft.nl/en/ide/cooperation/student-

işin yapılması açısından bir kolaylıktır da. 

Her iş paketinde yapacağınız çalışma detaylarını ve 
sonuçlarını, tezinizin bir parçası gibi mutlaka not etme-
lisiniz. Bu notlar tezinizi kısa bir zaman da yazmanıza 
çok yardımcı olacaklardır.

Tezin yazımı ile ilgili notlar.

 Tezin içindeki bütün metinler sizin sözleriniz olma-
lıdır. Başka kaynaklardan alınıtılarınızı usülüne uygun 
referans verme-kaynak gösterme yöntemleriyle belirt-
melisiniz. 

 Tez çalışmasının başında makale bildiri tez yazımı 
üzerine yazılmış kitap ve diğer yayınları okumalızsınız 
(TÜBİTAK’ın bu konuda güzel bir yayını vardır); böyle-
likle çalışmanızın başından itibaren kendinize bir rehber 
edinmiş olursunuz. 

 Tezin yazımında Bölümünüzün kurallarına da sonuna 
kadar uyunuz.

 Unutmayınız ki, iyi bir çalışma ancak iyi bir sunum ile 
başarıyla sonuçlandırılır. 

 Vereceğiniz seminerler için hazırlayacağınız power 
point sunumlarını, uygun bir formatta hazırlayınız. 
TESKON Kongreleri web sayfalarındaki örnek sunum 
size bir rehber olabilir. 

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı ve önerilen modelin uygulanmasını 
desteklediği için VANSAN firması yöneticilerine çok 
teşekkür ediyoruz...  

KAYNAKLAR

[1].Maassen,P., Andreadakis, Z., Gulbrandsen, M. and 
Stensaker,B. “The Place of Universities  in The Society”. 
The Global University Leaders Council Hamburg, 2019.

[2].https://www.sbb.gov.tr/wp-content/
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[14].http://oidb.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/oidb/dosyalar/
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Özgeçmişler:

Macit Toksoy:

1949 yılında doğdu, 1967’de Manisa Lisesinden, 1972’de 
İTÜ Makina Fakültesinden mezun oldu, 1976’de Ege Üni-
versitesinde Doktorasını tamamladı. Akademik hayatına 
EÜ’de başladı, DEÜ’de ve 1999 sonrası İYTE’de devam etti. 
1978 – 1980 arasında North Carolina  Üyalet Üniversite-
sinde misafir Öğretim üyesi olarak bulundu.  1999-2005 
yıllarında İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu 
Başkanlığını yürüttü. Üniversitede FBE Müdürlüğü ve Rek-
tör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Üniversiade 
İzmir Yaz, Erzurum Kış ve Mersin Akdeniz Oyunlarının  
Genel Koordinatör Yardımcılıklarını yaptı. TTMD 1. Dönem 
Onur Kurulu Üyeliği, 2. Dönem Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde, TESKON ve TTMD Sempozyumlarınde Orga-
nizasyon Komitesi Başkanlıkları ve üyeliklerinde bulundu. 
1981-83  Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Baş-
kanlığını yaptı. MMO, TTMD, TIBTD, ASHRAE  üyesi, İSKİD 
Onur Kurulu üyesidir. 2013 Yılında Emekli olduktan sonra 
HVAC endüstrisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen 
VANSAN Firmasında danışmanlık yapmaktadır. TTMD Hiz-
met Ödülü sahibidir, Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Enerjide Bilim ve Teknoloji 2003 Necdet Eraslan 
Proje Yarışması Birincilik Ödülünü alan çalışma grubunun 
üyesidir. 100 civarında   makalenin, 80 bildirinin yazarı 
veya yazarları arasında olduğu 180 civarında makale ve 
bildirisi vardır. REHVA’nın bir kitabının yazarları arasındadır.  
Editörlük yaptığı kitaplar vardır.

Utku Şentürk

1980 yılı Denizli doğumludur. 2004 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2007 yılında 
Yüksek Mühendis ve 2011 yılında Doktor ünvanını almıştır. 
2015-2016 arasında Princeton Üniversitesi Makina ve 
Uzay Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırma 
yürütmüştür. Halen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde Doç. Dr. ünvanı ile görev 
yapmaktadır. Akışkanlar mekaniği, hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği, yüzme hidrodinamiği konularında çalışmaktadır. 
Evli ve bir kız babasıdır.

Tunç Değer

1977 yılı İstanbul doğumludur. 1994 yılında Bornova 
Anadolu Lisesinden, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
makine mühendisliği bölümünü mezunudur. Ege Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalında, ‘Pompa-
larda kavitasyon parametrelerinin hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği kullanılarak öngörülmesi’ konulu yüksek lisans 
çalışması yapıştır. Pompa dizaynı , pompalarda enerji 
verimliliği ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği konusunda 
araştırmaları yayınlanmış olup, 2003 yılından beri Vansan 
Makina Sanayiinde AR-GE bölümünde çalışmaktadır.

 Zafer Pekdarcanlar

1994 yılında İzmir’de doğdu. 2012 yılında Maltepe Askeri 
Lisesinden oldu. 2012-2013 yılları arasında Kara Harp Oku-
lunda eğitim gördükten sonra 2014-2018 yılları arasında 
Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun 
oldu. Şu anda Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü 
Makine Mühendisliği Tezli yüksek lisans bölümünde 
öğrenimine devam etmektedir. Aynı zamanda 2018 
yılından beri Vansan Makine Sanayi’de AR-GE bölümünde 
çalışmaktadır.

 Deniz Eker

1992 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. 2006-
2010 yılları arasında Dalaman Anadolu Lisesinde lise 
eğitimini, 2010-2015 yılları arasında Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini ve 
2015-2018 yılları arasından Celal Bayar Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. 2019 yılında yapılan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Fuarında Pompaya giriş ve enerji verimliliği 
hakkında eğitim vermiştir. MMO üyesidir. 2016 yılından 
itibaren VANSAN firmasında araştırma ve geliştirme 
mühendisi olarak çalışmaktadır.

Rasim İpek

1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden makine 
mühendisi olarak mezun olmuştur. 1987 yılında Yüksek 
lisansını 1990 yılında doktorasını Erciyes Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 1988-1990 yılarında 
Japonya ve İngiltere’de bulunmuştur. 2000 Yılında Doçent 
olan Dr. İpek, uzun yıllar özel sektör deneyimi ardından 
1994 – 2002 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi, 
2002-2006 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi’nde 
çalışmıştır. 2006 yılından beri de Ege Üniversitesi Makine 
Müh. Bölümünde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. 20O 
üzerinde bilimsel eseri bulunan Dr. İpek, 2 ulusal patent 
ve 2 adet faydalı model sahibidir. Bir çok ulusal ölçekte 
proje yürütmüş olan Dr. İpek, halen Makine Müh. bölüm 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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Projenin başından beri benimsenmiş tasarla-inşa et 
yaklaşımı, tasarım ekibinin, bütçeyi ve işletme sahibinin 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kullanıcı konforunu, 
enerji performansını ve bina sürdürülebilirliğini optimize 
etmesine imkan tanımıştır.

Tasarım sürecinin başlarında bir enerji simülasyon modeli 
oluşturulmuş ve müşteriye önerilen konseptin değişken 
soğutucu akışkan debili (VRF) teknolojisiyle çalışan orijinal 
bir tasarıma kıyasla sermaye kârlılığını açıklamak için 
kullanılmıştır.

Enerji performansını maksimize etme ve kullanıcı konforu 
amaçlarıyla kurulan Ullivik, ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2008, 
Ventilation of Health Care Facilities Standardı’nın hastane 

“Ullivik” kelimesi, İnuit tarafından konuşulan bir dil olan 
İnuitçe’de “kalınacak veya beklenecek bir yer” anlamına 
gelmektedir. Bu, Montreal ve çevresinde bulunan hasta-
nelere kaldırılan iyileşme dönemindeki İnuit hastalarını 
geçici olarak barındırmak amacıyla tahsis edilen Ullivik 
Sağlık Merkezi’nin çalışmalarının iyi bir tanımıdır. Aralık 
2016’da açılan sağlık merkezinin etkin tasarımı, esasen iç 
ve dış ortam havasının ısıtılması ve kullanım sıcak suyu-
nun ön ısıtılması için düşük sıcaklıklı bir glikol devresi 
tasarımına dayanmaktadır.

65,000 ft2’lik (6039 m2) bu bina, ASHRAE 90.1-2007 
Standartı’ndaki referans enerji tüketiminden %32 daha 
azına eşit olan, Kanada’daki MNECB (Model National 
Energy Code for Buildings) 1997 referans binasına göre 
%43.7’lik enerji tasarrufunu sağlayan, bir çok sürdürüle-
bilir gelişme ve enerji verimliliği kriterlerini kapsamakta-
dır. Açıldığından beri %100 doluluk oranına sahiptir.

Merkez dört kat ve bir bodrumdan oluşmaktadır. Bod-
rumda ana mekanik ve elektrik odaları, iki ofis, çalışanla-
rın soyunma odası ve halka açık tuvaletler bulunmakta-
dır. T şeklindeki zemin katta bir resepsiyon ve dinlenme 
alanı, bir idari kısım ve bir yükleme/boşaltma bölgesi 
olan bir catering alanı bulunmaktadır. İkinci, üçüncü 
ve dördüncü katlar L şeklindedir ve hasta odaları ile 
bazı genel kullanım alanları (koridorlar, çamaşırlıklar) 
bulunmaktadır.

Kanada QC, Dorval’daki Ullivik Sağlık Merkezi civar hastanelerin 
iyileşmekte olan hastaları ve aileleri için kalabilecekleri konforlu bir 
ortam sunmaktadır.

 

 

Sağlık Merkezi Verimliliğinde 
Isıtma Sistemi Anahtarı

Daniel Robert, Yüksek Mühendis, ASHRAE Üyesi; Stanley Katz, Ashrae Üyesi; Simon Kattoura, Yüksek Mühendis
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(FPMB) hitap eden, değişken debili bir çatı ünitesi 
tarafından ısıtılmakta ve iklimlendirilmektedir. Çevre 
bölgeler kanal sistemine VAV/FPMB ünitelerinden sonra 
yerleştirilen sıcak su serpantinleri tarafından ısıtılmakta-
dır. Diğer bölgelerde ısıtma ve soğutma, çoğunlukla tek 
serpantinli fan coil üniteleri tarafından, ihtiyaca göre hem 
sıcak hem de soğutulmuş suyu resirküle eden çok yollu 
vanalarla birlikte yapılmaktadır. Düşük sıcaklıklı ısıtma 
serpantinlerinin seçilmesi yoğuşma kazanlarının verim-
liliğini yükseltmekte ve geri kazanılan ısının kullanımını 
maksimize etmektedir.

Mutfak davlumbazları, taze havanın pişirme aktivitelerine 
bağlı olarak tahliye edilmesi ve beslenmesini ayarlamak 
için akıllı kontrol sistemi ile donatılmıştır. Davlumbazlar 
içerisine tortu ve sıcaklık sensörleri yerleştirilmiştir. 
Davlumbaz egzoz fanı ve mutfak taze hava alış sistemi 
değişken hızlı tahrik ile donatılmıştır.

Bina, kiracı (ilçe yönetimi) tarafından uygulanan CSA 
standardı uyarınca hastane ve klinik havalandırma stan-
dartlarına (dış ortam havası için saatte iki hava değişimi 
ve havalandırma için saatte altı hava değişimi) göre 
havalandırılmaktadır. Odalar saatte dört hava değişimi 
sağlayacak şekilde seçilmiş fan coil üniteleri tarafından 
iklimlendirilmektedir. Geriye kalan saatte iki hava deği-
şimi, tahsisli dış ortam havalandırma sistemleri (DOAS) 
tarafından direkt olarak odalara iletilen işlenmiş taze 
havadan karşılanmaktadır; iletilen hava oda sıcaklığın-
dadır (mevsimine göre iklimlendirilmiş, nemi alınmış ve/
veya ısıtılmış).

Başlıca enerji verimliliği kriterleri şunlardır:

 Bina iç ortamını ve taze havayı ısıtmak ve kullanım sıcak 
suyunu ön ısıtmak için ısı geri kazanımı yapılması. Isı geri 
kazanımının ana kaynakları mekanik soğutma, gerekti-
ğinde tuvaletler ve genel tahliye sistemi, elektrik odası ve 
sunucu odasıdır. Diğer kaynaklar ise soğuk hava depoları 
ile çöp odasına ait kompresörlerden çekilen ısıdır;

 İdari bölgeye hitap eden, değişken hızlı entegre tahrik 
sistemi ve oransal kompresörlerle yüksek verimli modüler 
çatı ünitesi;

ve klinik havalandırma şartlarını karşılayacak şekilde tasar-
lanmıştır.

Kurulan sudan suya ısı pompaları tüm yıl boyunca iklim-
lendirme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Isı pompası kondenser devresi, ısıyı, odadaki fan coil 
ünitelerine, dış hava ünitelerine ve kullanım sıcak suyu 
ön ısıtma sistemlerine taşıyan bir termal su devresi olarak 
kullanılmaktadır. Aynı devreye yaz mevsimlerinde fazla 
ısıyı uzaklaştırmak amacıyla kuru soğutucular bağlıdır; 
soğuk periyotlarda ise gerektiğinde devreye ısı vermek için 
yoğuşmalı kazanlar kullanılmaktadır.

Isı geri kazanımını maksimize etmek için, kondenser ısısı-
nın termal devreye aktarılması gerektiğinde sudan suya 
ısı pompasının ürettiği soğutulmuş su kullanılarak tuvalet 
egzozu, genel bina egzozu, ana elektrik odası ve sunucu 
odası mekanik olarak soğutulabilir.

Enerji Verimliliği

Binanın soğutma grupları olan sudan suya ısı pompaları, 
bir kuru soğutucu ve yoğuşmalı kazanlar, merkezin verimli 
tasarımının temelde dayalı olduğu, binadaki düşük sıcak-
lıklı glikol devresine (104°F [40°C]) bağlanmaktadır. Devre 
ilk ısıtma kademesi olarak ısı pompası kondenserleri 
tarafından, ikinci kademe olarak ise yoğuşmalı kazanlar 
tarafından ısı ile beslenmektedir. Fazla ısı kuru soğutucular 
aracılığıyla devreden uzaklaştırılır.

Soğutma grupları, binadaki soğutma ihtiyaçlarını kar-
şılamak için yıl boyunca işletilmektedir. Kışın soğutma 
yükünün azaldığı ve daha çok iç ortamların iklimlendi-
rilmesiyle sınırlı kaldığı zamanlarda soğutma grupları, 
ısının iç ortamlardan, proseslerden ve egzoz havasından 
termal ısıtma devresine transfer edilmesi için ısı pompası 
modunda çalışmaktadır. Isı geri kazanımının başlıca kay-
nakları tuvalet ve genel egzozlar, elektrik odası, sunucu 
odası, asansör odası ve soğuk hava deposu ile çöp oda-
sında bulunan soğutucu kompresörlerinden yayılan ısıdır.

İdari bölge, zonlar içerisindeki değişken hava hacimli 
(VAV) kutularına ve fan kontrollü karışım kutularına 

Tablo 1. İşletmenin ilk yılı için enerji tasarrufu karşılaştırması (5 Ocak 2017-3 Ocak 2018).
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İnovasyon

Suyla merkezi ısıtma ve soğutma konseptinin enerji 
performansı, bu konseptin uzun süredir var olması ve 
birçok enerji tasarrufu projesinde kullanılmış olması 
nedeniyle bir sürpriz ya da bir inovasyon değildir. Ancak 
VRF sistemleri gibi diğer daha ucuz konseptlerle karşı-
laştırıldığında bu konseptin finansal uygulanabilirliği-
nin gösterilmesi, aşağıdaki gibi birkaç inovatif unsura 
dayanmaktadır:

 Konvansiyonel tasarım ve kurulum yöntemlerinde 
yapılan yaratıcı yaklaşım ve fizibilite çalışması, toplam 
kurulum maliyetini düşürmüştür. Örneğin, kondens 
hattında Delta T kontrolü ile birlikte kullanılan kon-
vansiyonel olmayan Delta T (15°F) kontrolü, borulama 
maliyetini düşürmeye yardımcı olmuştur. Buna ek 
olarak fan coil ünitelerinin boru bağlantıları (altı yollu 
vana dahil) önceden yerinde monte edilmiş ve doğ-
rulanmış, bu da kurulum maliyetini düşürmüştür. Son 
olarak, boru malzemesinin seçimi maliyetten tasarruf 
edilmesine katkıda bulunmuştur: kolonlardaki borular 
siyah çelikti, ve şaftlar ile fan coil üniteleri arasındaki 
geçişler PEX ön yalıtım boruları içerisindeydi.

 Öncelikli olarak soğutma için tasarlanmış olan kalın 
tekli serpantinlerin avantajlarından yararlanarak 
düşük sıcaklıklı ısıtma sistemi tasarlanması ile, ısı geri 
kazanımından maksimum düzeyde yararlanılması.

 Mimar ve işletme sahibinin koordinasyonu ile ısı geri 
kazanımının olabildiği kadar uygulanabilir olmasını 
sağlamak için, mekanik oda yerleşimi ile ana HVAC 
sistemlerinin yerleşiminin basitleştirilerek/optimize 
edilerek ısı geri kazanımının maksimize edilmesi.
 Yarı anlık kullanım sıcak suyu ısıtma sisteminin 
tasarımı ve ısı geri kazanımının, mevsimine göre 
geri kazanımı maksimize etmek amacıyla termal su 
devresi sıcaklığının ayarlanmasına imkan tanıyan bir 
dizi işlemle birlikte ilk aşama olarak kullanılması. Isı 
pompası modunda soğutma gruplarının kontrolü, ısı 
geri kazanımını maksimize etmek ve ikinci kademede 
kullanım sıcak suyu ısıtmasını azaltmak amacıyla, belli 
şartlarda bize kondenser çıkış suyu sıcaklığını 130°F’a 
kadar (54°C) ayarlama imkanı tanımıştır.

İşletme & Bakım

Projede kurulan her sistem tesislerin daha uzun ömürlü 
olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Malzeme ve 
sistemlerin seçimi, yapı işleri bağlamında enerji kaynak-
ları kullanımını en aza indirebilmek için sürdürülebilirlik 
bakış açısıyla yapılmıştır. Enerji verimliliği, servis ömrü, 
seçilen ekipmanların bakım kolaylığı, erişilebilirlik ve 
uzun ömürlülük beklentisi ana seçim kriterleri içeri-
sinde olmuştur.

 İdari bölgedeki talebe dayalı havalandırma stratejisi;
 Pompalar dahil havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme 

sistemleri için kontrol sistemi (uzaktan erişimli merkezi 
kontrol);

 Yüksek yoğunluklu alanlarda verimli aydınlatma ve 
aydınlatma kontrolü;

 Bütün su sirkülasyon pompalarında değişken hızlı 
sürücü sistemleri;

 Bütün fan coil üniteleri ve fan kontrollü karışım kutuları 
(FPMB) içerisindeki ECM motorları;

 Mutfak ve kafeteryadaki akıllı davlumbaz kontrolü ve 
değişken hacimli havalandırma sistemleri;

 Düşük sıcaklıklı ısıtma serpantinleri;

 Yüksek verimli pencereler (Isı köprüsüz, çift camlı, low-e 
ve argon dolgulu).

İç Ortam Hava Kalitesi

Ullivik Sağlık Merkezi daha katı olan ANSI/ASHRAE/
ASHE 170-2008 Standartları’nı ve ASHRAE 62.1-2010 
Standartı’nı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Havalan-
dırma havası, ağırlıklı olarak kullanım alanlarına, hasta 
odalarına duvar menfezleri aracılığıyla ve idari, resep-
siyon ve catering alanına tavan difüzörleri aracılığıyla 
dağıtılmaktadır. Hava, soğutma modundayken 55°F 
ve 65°F arasında (13°C ve 18°C), ısıtma modundayken 
ise 75°F ve 85°F arasında (24°C ve 29°C) bir sıcaklıkta 
beslenmektedir. Hasta odalarında ve zemin kattaki çevre 
zonlarda ısıl konforu sağlamak için elektrikli konvek-
törle çalışan bir sürekli ısıtmalı sistem tesis edilmiştir. 
Elektrikli konvektörler 32°F’nin (0°C) altındaki dış ortam 
sıcaklıklarında çalışmaya ayarlıdır ve triyaklar tarafından 
ayarlanmaktadır.

Binaya getirilen dış ortam havası DDC ile kontrol edil-
mekte ve ölçülmektedir. İdari alana gelen dış ortam 
havasının iyileştirilmesini optimumlaştırmak için talep 
kontrollü bir havalandırma stratejisi uygulanmaktadır. 
Taze havalı sistemler MERV 13 filtreleri ve MERV 8 ön 
filtreleri ile donatılmıştır.

Binanın dışarıya göre nispeten pozitif basınç altında 
tutulmasını basınç kontrol devresi sağlamaktadır.

İnşaat boyunca kullanılan bütün malzemeler, yapıştırıcı-
lar, sızdırmaz malzemeler, boyalar ve kaplamalar düşük 
emisyonlu malzemelerdir.

Ullivik Sağlık Merkezi termal ve akustik konfor seviyesi ve 
iç mekanlarındaki ortam kalitesiyle öne çıkmaktadır; Taze 
havanın, ısıtmanın ve aydınlatmanın etkin yönetimiyle 
kullanıcı memnuniyeti arttırılmaktadır.
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Bina enerji performansının sürekliliğini sağlamak 
amacıyla bütün HVAC ekipmanı, düzenli bakımlar 
haricinde herhangi bir müdahale gerektirmeden 
çalışmayı tamamen otomatik hale getiren, son tek-
noloji ürünü bir denetim ve kontrol sistemiyle (EMCS) 
merkezileştirilmiştir. Ullivik teknik ekibine HVAC 
sisteminin devreye alma işleminin tamamlanmasının 
ardından ekipmanın çalıştırılması ve yönlendirilmesi 
hakkında eğitim verilmiştir.

Devreye alma işlemi ve enerji takibi bize, konforu 
etkilemeden ve elektrik talep pikleri yaratmadan 
enerji tasarrufunu maksimize etmek için, sıcaklık 
set noktalarının ayarlanması ve gece için azaltma 
stratejisinin başlatılması-durdurulmasını kapsayan 
bazı tasarım parametrelerine ince ayar yapma olanağı 
sağlamıştır.

Maliyet Etkinlik

Ullivik Sağlık Merkezi, Model National Energy Code 
for Buildings (MNECB-1997) yönetmeliğini enerji 
tüketimi açısından %43.7, enerji maliyetleri açısından 
ise %32.3 az olacak şekilde tasarlanmıştır.

Simüle edilen enerji tasarrufu 8,663 GJ/yıl (8.2 milyon 
kBtu/yıl) olup, karşılık gelen MNECB referans binasının 
enerji tüketiminin %43.7’sine denk gelmektedir.

Simüle edilen enerji maliyeti tasarrufları $92,317/yıl 
olup, karşılık gelen MNECB referans binasının enerji 
maliyetinden %32.3 daha azdır.

İlk işletme yılı içerisinde (5 Ocak 2017’den 3 Ocak 
2018’e kadar) enerji tasarrufları 11,645 GJ/yıl seviye-
sine, diğer bir deyişle karşılık gelen MNECB referans 
binasının ısıtılan derece gün sayısıyla normalize 
edilmiş enerji tüketiminin %64.5’ine ulaşmıştır. İlk 
yıldaki enerji maliyeti tasarrufları $136,634/yıl’dır, 
bu da karşılık gelen MNECB referans binasının enerji 
maliyetinden %51.2 daha düşüktür. İlk yılki işletmeye 
ait sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Binanın enerji performansını takip etmek ve enerji 
tasarruflarının sürdürülebilirliğini sağlamak için bir 
ölçüm ve doğrulama programı kurulmuştur.

Bu tasarım, merkezi ısıtma ve soğutma konseptinin, 
merkezi su soğutma ve ısıtma ile birlikte uygula-
nabilirliğinin bir göstergesidir. Bu durum, kurulum 
açısından daha ucuz ancak daha verimsiz olan ve 
dolayısıyla binanın toplam kullanım süresi göz önüne 
alındığında daha pahalı olan diğer konseptlere 
kıyasla, daha yüksek bir ilk yatırım maliyetine rağmen 
böyledir.

Benimsenen konsept, merkezi olmayan değişken debili 
soğutucu akışkanlı (VRF) ısı pompaları ile karşılaştırıl-
mıştır. Merkezi soğutma/ısıtmanın sağladığı sinerjiler 
şöyle dursun (acil durum jeneratörü kapasitesinin ve 
kullanım sıcak suyu ısıtma tesisinin küçülmesi gibi), 
bu iki konseptin HVAC sistem kurulum maliyetleri 
arasındaki fark ($650,000) tamamen enerji verimliliği 
sayesinde karşılanmıştır.

HVAC sistemlerinin enerji performansının bu şekildeki 
optimizasyonu aynı zamanda daha iyi kullanıcı konfo-
runu ve şu gibi diğer ekonomik etkileri sağlamıştır:

 Kurulan yüksek verimli HVAC konseptleriyle birlikte 
azalan enerji ve işletme maliyetleri.

 Binanın daha esnek işletilmesi: mekanik sistemlerin 
tamamı, bina teknik ekibinin binanın işletilmesini 
etkili bir şekilde takip ve kontrol edebilmesine ve 
değişikliklere cevap vermesine olanak sağlayan bir 
enerji denetim ve kontrol sistemi tarafından yönetil-
mektedir. Merkezdeki hastaların özel durumları göz 
önünde bulundurulursa bu esneklik çok önemlidir.

 Fan coil ünitelerinin ve koordineli ana mekanik oda 
yerleşiminin uygun bir şekilde boyutlandırılması ve 
ECM motorları sayesinde gürültünün azaltılması.

 Seçilen ekipmanların daha düşük maliyetli ve daha 
uzun servis ömürlü olması ve VRF konseptinin uygu-
landığı durumda olması gereken soğutma hatlarının 
ortadan kalkması sebebiyle artan bina değeri.

Çevresel Etki

Tasarım, atmosfere 408 ton CO2/yıl’lık emisyonun yayıl-
masını önlemiştir. Bu rakam 10,465 ağaç dikmeye ya 
da yoldan geçen 60 arabanın kaldırılmasına eşdeğerdir. 
Tasarım, sera gazı emisyonlarını (GHG) önlemenin yanı 
sıra, ısı geri kazanımı ve kuru soğutucu sayesinde bir 
konvansiyonel soğutma kulesi planından daha az su 
tüketmektedir.

Bu tasarım, çevresel etkiyi azaltan çeşitli önlemleri içer-
mektedir:

 Bir VRF sistemine kıyasla HVAC ekipmanında soğutucu 
akışkan miktarının önemli ölçüde azaltılması;

 Daha düşük emisyonlu materyallerin kullanılması; 
Toplu taşıma araçlarına yakınlık (otobüs duraklarına 
doğrudan erişim);

 Aydınlatma kirliliğinin azaltılması;

 İnşaat atıklarını geri dönüştüren bir geri dönüşüm 
şirketi.
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GİRİŞ

Oda havasındaki partikül madde konsantrasyonunu azalt-
mak için taşınabilir hava temizleyicileri kullanılabilir. Önemli 
miktarda viral materyal küçük damlacıklar veya havada asılı 
küçük parçacıklar (aeresoller) gibi davranan kuru damlacıklar 
olarak yayıldığından, iç ortam havasındaki patojenlerden kay-
naklanan enfeksiyon riskini de azaltabilirler. Bu viral partiküller, 
havanın ünite içinde resirküle edilmesi ile portatif hava temiz-
leyicileri kullanılarak oda havasından uzaklaştırılabilir. Güvenli 
ve etkili olması için hava temizleyicinin belirli performans 
kriterlerini karşılaması gerekir. Bunlar, ozon veya hidrojen 
peroksit üretirlerse, güvenlik endişeleri oluşturabilirler.

Bunun için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:
• Temiz hava dağıtım miktarı (CADR)
• Gürültü
• Enerji verimliliği
• Hava temizleyicisinin konumu
• Kirletici madde üretimi (ozon oluşumu gibi, hava temizleyici-
nin iç hava kalitesi üzerindeki olası olumsuz etkisi).
• İşletme
• Servis ve bakım

Genel bilgi

Hava temizleyici, tüm yasal gereklilikleri karşılamalı ve Avrupa 
Birliği veya ulusal otoriteler tarafından elektriksel güvenlik 
açısından onaylanmış olmalıdır. Ünitenin güvenli ve etkili 
performansını gösteren veriler, üçüncü taraf testlerinden elde 
edilmeli ve bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından 
sağlanmalıdır. Eurovent Certita Certification (1) ve (2) tarafın-
dan işletilen bir sertifika programı örneği.

Temiz hava dağıtım miktarı (CADR)

"Temiz hava dağıtım miktarı - CADR", odaya temizleyici tarafın-
dan sağlanan, belirli kirletici içermeyen hava debisidir. Ünite 
içerisindeki hava debisi ve belirli bir kirletici (genellikle partikül 
madde) için ünitenin giderme (filtreleme) veriminin çarpımı 
olarak elde edilebilir. Temizleyicinin giderme verimi ile ilgili 
olarak, partikül madde için en kritik boyut 0,3-0,5 μm'dir.

Parçacık giderme verimi, ünitenin çıkışında ölçülen ortalama 
parçacık konsantrasyonlarının girişte ölçülen ortalama kon-
santrasyonuna oranının birden çıkarılmasıyla hesaplanır.

CADR, diğer herhangi bir kirletici için de ifade edilebilir. Euro-
vent Certita Sertifikasyonu aşağıdaki kirleticileri tanımlamıştır 
(2): 0,3 µm ila 0,5 µm partiküller, 1,0 µm ila 2,0 µm partiküller, 
3,0 µm ila 5,0 µm boyutlu partiküller, Aseton, Asetaldehit, 
Heptan, Toluen, Formaldehit, Staphylococcus epidermidis, 
Aspergillus niger ve Fel-D1 kedi alerjeni.

Odaya yerleştirilen üniteler için temiz hava dağıtım miktarının 
(CADR) odada bulunan genel kirletici seviyesi üzerindeki etkisi, 
odanın büyüklüğüne ve havalandırma miktarına (dış hava) 
bağlıdır.

İç mekan havasındaki viral partiküllerde anlamlı bir ek azalma 
elde etmek için havalandırma miktarı 1 ACH'tan büyük olan 
odalarda CADR (0,3 - 0,5 µm partikül boyutu için ölçülmüş-
tür),  havalandırma sistemi (2) tarafından sağlanan taze hava 
miktarından 2 kat daha fazla olmalıdır. Bu temiz hava dağıtım 
miktarı, kirletici konsantrasyonunu %70 oranında azaltır. Daha 
düşük havalandırma miktarına sahip odalarda (1 ACH'den 
düşük) temiz hava dağıtım miktarı en az 2 ACH olmalıdır.

Örneğin:

Oda hava hacmi 200 m3 ve hava değişim miktarı 3 ACH ise, 
etken CADR, 2x3x200 m3/h = 1200 m3/h = 333 L/s veya daha 
fazla olmalıdır.

Konut kullanımı için, İsveç Astım ve Alerji Derneği CADR = 4 
x (havalandırma miktarı) önermektedir (3). Dış hava havalan-
dırma miktarı 0,5 ACH olduğunda CADR 4x0,5 ACH = 2 ACH 
olmalıdır.

15 m2 zemin alanı ve 2,7 m yüksekliği olan ve tasarım hava-
landırma miktarı 0,5 ACH olan bir yatak odasında CADR 
4x2,7x15x0,5 = 81 m3/h = 22,5 L/s olmalıdır.

Havalandırma ve hava temizleyicinin iç mekanda üretilen kirle-
tici madde konsantrasyonu üzerindeki birleşik etkisi, CADR ve 
havalandırma miktarının toplamıdır.

Gürültü

Temizleyicinin ürettiği gürültü genellikle cihaz tarafından 
üretilen ses gücüyle ifade edilir. Odadaki ses basıncı seviyesi, 
ses gücüne ve odanın akustik özelliklerine bağlıdır.

Etkin hızda çalışan temizleme ünitesinin ses gücü, odada 
aşırı ses basıncı seviyelerine neden olmamalıdır. Ses basıncı 
seviyesi çok yüksekse, kullanıcı temizleyiciyi kapatabilir veya 
daha düşük, daha az etkili bir hıza düşürebilir ve bunun 
sonucunda mahaldeki kirletici madde seviyeleri artacaktır. 
Tipik bir odadaki ses basıncı seviyeleri (emilim yaklaşık 10 
m2-sab), ünitenin ses gücü seviyesinden birkaç (1-3) desibel 
daha düşüktür. Ses basıncı seviyesi ulusal olarak düzenlenen 
seviyeleri aşmamalıdır ve tipik olarak yatak odalarında 30dB 
(A), oturma odalarında 35 dB (A), tekli ofislerde 35 dB (A), pey-
zaj ofislerinde 40 dB (A) ve sınıflarda 35 dB (A) (CEN 16798-1 (4) 
Cat II) olmalıdır.

Ses basıncı değerleri, ünitenin etkili temiz hava dağıtım miktarı 
(CADR) için test edilmeli ve belirtilmelidir, böylece kullanıcılar 
öngörülen temiz hava dağıtım miktarında ünitenin beklenen 
akustik performansını bilirler.
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Enerji verimliliği

Hava temizleyicinin enerji verimliliği, ilgili standart test temel 
alınarak rapor edilmelidir ve elektrik gücü birimi başına hava 
debisi, W başına L/s veya W başına m3/saat olarak tanımlanır. 
Eurovent Certita Sertifikasyon aralığı tarafından kullanılan 
sınıflar; A sınıfı> 13 m3/h/W ile E sınıfı <2 m3/h/W arasıdır.

Hava temizleyicisinin konumlandırılması

Performans testinde, hava temizleyicisi genellikle test odasının 
ortasına yerleştirilir. Test odasında homojen bir konsantrasyon 
elde etmek için bir karıştırma fanı kullanılır. Temizleyici odaya 
hava akışı engellenecek şekilde veya test koşullarında besle-
meden dönüşe kısa devre olacak şekilde yerleştirilirse, pratik 
uygulamalardaki temizlik etkinliği test sonucuna göre azalabi-
lir. Bundan kaçınmak için temizleyici, mobilya veya duvarların 
amaçlanan hava akış modelini bozmayacak biçimde odaya 
yerleştirilmelidir.

Kirletici madde üretimi (yan ürün)

Temizleyici, temizleme sürecinde elektrik kullanıyorsa, örneğin 
fotokataliz, elektrostatik filtreler, UV-A veya UV-C lambaları 
ve plazma / iyonizasyon üniteleri, ozon seviyeleri hakkında 
bir test raporu da olmalıdır. Hava temizleyicinin temiz hava 
dağıtım miktarının ölçüldüğü test odasında ozon seviyeleri 
0,05 ppm'nin altında olmalıdır. Potansiyel olarak zararlı yan 
ürünlerin ölçülen sonuçları talep üzerine sunulmalıdır. Hassas 
kişilerin (örneğin astımlı veya alerjisi olanlar) 0,05 ppm'den 
daha düşük O3 konsantrasyonlarında bile semptomları olabi-
leceği unutulmamalıdır. Ozon aynı zamanda diğer iç mekan 
kimyasal reaksiyonlarının da bir tetikleyicisidir ve ozonla 
başlatılan bu reaksiyonların ürünleri genellikle insan sağlığına 
reaksiyona girenlerden (öncülerden) daha büyük bir tehdit 
oluşturur.

ASHRAE'nin hava temizleme ile ilgili konum belgesi (5), 
önemsiz olmayan (herhangi bir elektrikli cihazın yayabileceği 
önemsiz bir miktardan daha fazla) ozon emisyonunun bir risk 
oluşturduğu sonucuna varmaktadır. Sonuç olarak, hava temiz-
leme amacıyla ozon reaktivitesini kullanan cihazlar, insanların 
bulunduğu alanlarda kullanılmamalı ve çalışmalarının bir yan 
ürünü olarak ozon yayan cihazlar, emisyonlar önemsiz değilse 
son derece dikkatli kullanılmalı ve ozon üretmeyen alternatif-
lerle değiştirilmelidir.

ABD EPA, halihazırda mevcut bilimsel kanıtların, halk sağlığı 
standartlarını aşmayan konsantrasyonlarda, ozonun iç mekan 
hava kirliliğini kontrol etmede genellikle etkisiz olduğunu 
gösterdiği sonucuna varmıştır (6).

Birleşik Krallık Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Komitesi, 
hava temizleme cihazlarının incelemesi (7), hava temizleme 
cihazlarının uygulanmasının, yetersiz havalandırılan alanlarda 
havadan bulaşma risklerini azaltmak için yararlı bir strateji 
olabileceği sonucuna varmıştır. Ayrıca, hava temizleme cihaz-
larının halihazırda yeterince havalandırılan alanlarda sınırlı 
faydası olduğunu ve belirli riskler tanımlanmadıkça yeterince 
havalandırılan binalar için gerekli olmadığına da dikkat çeker.

İşletme

Temizleyici, bulunduğu odaya uygun bir fan hızında kullanıl-
malıdır. Çoğu hava temizleyici, ünitede toz ve diğer kirleticileri 
toplar. Üreticinin talimatlarına göre bakım yapılmaz veya 
değiştirilmezse filtre veya toplama plakaları bir koku ve kirletici 
kaynağı olabilir. Her durumda, üreticilerin talimatlarına kullanı-
cılar tarafından uyulmalı ve üniteleri veya filtreleri temizlerken 

ünitenin bakımını yapanları korumak için uygun önlemler 
alınmalıdır.

Servis ve bakım

Filtreler gibi yedek parçalar kolayca bulunabilmeli ve kolayca 
değiştirilmelidir. Bileşenlerin değiştirme periyodunun tali-
matları dahil olmak üzere işletme ve bakım bilgileri mevcut 
olmalıdır. Hava temizleyicinin kullanılmış filtre üniteleri, bakım 
personeli tarafından kullanılan koruyucu giysiler ve solunum 
maskeleri ile birlikte tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
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Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

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

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34
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Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında 
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir 
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için 
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde 
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

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

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

www.ttmdkitap.com

TTMD Çevrimiçi Kitap Satış Sitesi YayındaTTMD Çevrimiçi Kitap Satış Sitesi Yayında

TTMD 
Üyelerine 

Özel 
İndirim



www.twitter.com/ttmdTR

www.instagram.com/ttmdtr/

www.youtube.com/channel/
UCPhI3VVeSYTn9hsqeyveGIA

www.linkedin.com/company/ttmd/

www.facebook.com/ttmdTR/

www.ttmd.org.tr

Bizi Sosyal Medyadan da takip edin...


