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Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 
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ildiğiniz üzere derneğimiz Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği, olağan genel kurulunu pandemi nedeniyle biraz 
da gecikmeli olarak 24 Haziran 2021 tarihinde yapmış ve 
15. Dönem yeni Yönetim Kurulumuz belirlenmişti. Bu yıl 
ilk defa yönetim kurulu olarak bir ana temamız olmalıdır 

diyerek, “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konusunu 2 yıl 
boyunca çalışılması gereken önemli bir ana başlık olarak tespit 
ettik ve çalışmalarımızı bu tema çevresinde planlama çalışmalarına 
başladık.
Geçtiğimiz yaz, temmuz sonu itibariyle başlayan ve ağustos ayı 
boyunca da devam eden orman yangılarını ülkemizi son yıllarda 
etkisi altına alan küresel ısınmanın çevresel sonuçlarını hissettir-
mesi açısından da çok yakından gözlemlemiş olduk. Yerküremizin 
yavaş yavaş ısınması ile yaşanan kuraklık ve atmosferdeki su 
buharının yani nemin azalması ile ormanlarımızın yangınlara 
karşı nasıl savunmasız olduğunu yakından gördük ve kaybedilen 
zenginliklerin acısını hep birlikte yaşadık. 
Bugün artık küresel ısınmanın en büyük nedeninin dünyamızın 
enerji ihtiyacını karşılayabilmek için kullanılan fosil yakıtların 
(doğal gaz, kömür, motorin, fuel oil gibi) yanması sonucunda 
atmosfere salınan CO2 olduğunu biliyoruz. Mesleki olarak içinde 
bulunduğumuz inşaat sektörünün ve bina endüstrisinin de bu 
üretilen enerjinin yaklaşık %36’sını tükettiğini ve buna paralel 
olarak ortaya çıkan CO2 salımının da toplamda üçte birinden daha 
fazlasının sektörümüzden kaynaklandığının farkındayız. Fosil 
yakıtlara ilaveten sektörümüzün soğutma endüstrisinde kullanılan 
diğer birçok soğutkan gazında bu CO2 emisyon oranını yükseltici 
yan faktörler olduğunun bilincindeyiz. 
Geriye dönerek kronolojik olarak baktığımızda, 1970’li yıllarda 
yaşanan petrol krizinin etkisiyle enerji maliyetlerinin yükselmesi 
neticesinde inşaat sektöründe olabildiğince sızdırmaz, ısı geçirmez 
bina yapı elemanları ve daha nitelikli yalıtım malzemeleri kulla-
nılmaya başlanarak enerji tüketimlerinde tasarruf fikri doğmuştur. 
Buna ayrıca günümüze kadar gelen süreçte ısıtma -havalandırma 
ve klima endüstrisindeki olumlu teknolojik gelişimlerin katkısıyla 
ortaya çıkan daha verimli cihazlar ve sistem çözümlerini de ilave 
edersek hep daha az enerji tüketen tasarım hedefli binaların da 
bugüne kadar oluşturulduğunu görürüz. Fakat, enerji maliyetlerinin 
sürekli artışı yanında bir de mevcut doğal enerji kaynaklarımızın 
sürekli azalması ve doğaya verdiğimiz zararların fark edilmesi ve 
bizden sonra gelecek nesillerinde bu enerji kaynakları ve doğal 
zenginlikler üzerinde hak sahibi olduğu düşüncesinin yaygın-
laşmasıyla 1990’lı yıllardan itibaren başlayan “sürdürülebilirlik” 
kavramı bilinci neticesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 
çok kullanılmasına yönelik bir düşünsel ve teknolojik evrilme de 
yaşanmıştır. İşte 1970’li yıllardan itibaren başlayarak bugüne kadar 
zaman içinde evrilerek gelen, bina endüstrisi üzerindeki enerji mali-
yetlerini devamlı azaltmaya yönelik bu paradigmanın (ortak bakış 
açısı, görüş ve düşüncenin) bugüne kadar daima hakim olduğunu 
da yakından takip ediyoruz.
Her ne kadar bu süreçte enerji maliyetleri baskın faktör olsa da 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kurumlarda binaların insan sağlığı 
üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçları takip ederek raporlamaya 
çalışmışlardır. Örneğin bina yapı elemanlarının aşırı sızdırmazlığı 
ve enerji tüketimi kaygısı nedeniyle havalandırma gereksinim-
lerinin azaltılması neticesinde kapalı alanlarda bulunan insanlar 
üzerinde nedeni teşhis edilemeyen sağlık sorunlarının oluşması iç 
ortam hava kalitesinin de öneminin farkına varılmasını sağlamış bu 
rahatsızlıklar nedeniyle oluşan iş gücü kaybı, verimsizlik, bilişsel 
performansın azalması ve gereksiz sağlık harcamalarının her yıl 
milyarlarca dolara neden olduğu bildirilmiştir. Hatta iç ortam 
hava kalitesi ile birlikte aydınlatma, gürültü ve termal konfor para-

metrelerini de içeren bütünsel İç Çevre Kalitesi olgusu da en az enerji 

maliyetleri ve CO2 salımı kadar da önemsenmelidir denmiştir. Ancak 

paradigma hep aynı şekilde yerini korumaya devam etmiştir. 

2019 yılının sonuna geldiğimizde ise dünyamız aniden gelişen ve hızla 

yayılan COVID-19 küresel salgın hastalığının ölümcül ve yıkıcı etkileri 

ile yüz yüze kalmıştır. Yaygın olarak havalandırması yetersiz kapalı 

alanlarda iç ortam havası üzerinden bulaşan bu hastalık geçen 20 aylık 

süre zarfında Ekim 2021 sonu itibariyle DSÖ verilerine göre resmi olarak 

246 milyon vakaya ve 4 milyon 998 bin kişinin ölümüne sebep vermiştir. 

Hasta kişiden uzak mesafedeki duyarlı insanları havadaki aerosoller (< 

5µ) üzerinden enfekte edebilmesi sebebiyle kapalı alanlardaki havalan-

dırma sistemleri üzerinde alınması gereken risk azaltıcı ve halk sağlığını 

koruyucu mühendislik’ tedbirlerinin mesleğimiz ile doğrudan ilişkisi 

vardır ve bu nedenle de bina tasarımlarındaki paradigmanın önümüz-

deki süreçte insan sağlığını da koruyacak şekilde kaymaya başladığı 

görülmektedir. Diğer bir değişle, ortalama olarak ömrümüzün en az 

%80’ni geçirdiğimiz binalarımızın en az az karbon salımı yapacak şekilde 

enerji verimli olması kadar bir de insan sağlığını azami dikkate alacak 

şekilde tasarımı yakın gelecekte çok önemli olacaktır. Çünkü binaları-

mızın en değerli varlığı insanlardır ve insanların yeteri kadar korunması 

ve sağlığı dikkate alınmadıkça sürdürülebilirlikten bahsedilmesi de 

mümkün olamaz. Doğal olarak bu düşünce bir de paradoks (çelişki) 

yaratmaktadır. Nedeni ise, havalandırmanın artırılması ile ister istemez 

enerji maliyetlerinin artışı ve karbon salımının yükselmesidir. Sonuç 

olarak önümüzdeki süreçte bina tasarımlarını yaparken bu paradoksu 

dikkate alacak en akıllı mühendislik’ çözümlerini düşünmek gerekecektir. 

Birleşmiş Milletler Paris ve Avrupa Yeşil Mutabakat antlaşmalarının 2030 

ve 2050 karbon salımı hedeflerini dikkate almak zorunda olduğumuz 

bu yakın gelecekte, bina tasarımlarında Bina Makina Mühendisliğinin 

mimari de dahil olmak üzere diğer disiplinler arasında en önemli ve kilit 

rolü oynayacağını görüyor ve bütün meslektaşlarımızı tasarımlarında, bu 

iki bilinmeyenli denklemi (paradoks) çözerek insan sağlığını, konforunu, 

enerji verimliliğini, sürdürülebilirliği, daha az karbon salımını ve daha 

az su tüketimini dikkate alacak şekilde ve olası tüm pandemi ve doğal 

felaketlere de dayanıklı ve işletmesel esnekliğe de sahip nitelikli binalar 

yapmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki en az 20 hatta daha fazla yılın 

bizim mesleğimizin değerini yükselteceği yıllar olarak görüyoruz.

Tüm meslektaşlarımıza sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Meriç Sapçı

TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

B
Değerli meslektaşlarım,
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Adana - Savaş Geçgeldi
Ankara - Yusuf Eren Gürdal
Antalya - İsmail Cem Çetin
Bursa - Hamit Mutlu
Denizli - Fatih Yaşa
Diyarbakır - İlhan Güler
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	Technolog	

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

Ttmd Dergisi Makale Yazım Kuralları
1.  Değerlendirme için editöre iletilen makaleler yazarların istediği yazı ve referans formatında 

(your paper your way) ilk sunuş için hazırlanabilir. 
2.  Makalede sırasıyla Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar 

kelimeler, Giriş, Metot, Sonuçlar, Değerlendirme, Bilgi, Semboller, Kaynaklar ve yazarların kısa 
özgeçmişleri (maksimum 50 kelime) yer almalıdır. 

3.  Makaleler “.doc” ya da “.docx” uzantılı olarak editöre iletilmelidir. 
4.  Makaleler değerlendirme kolaylığı açısından 1.5 satır boşluğu, tek sütun ve iki yana yaslı 

olarak hazırlanmalıdır. 
5.  Tablo başlığı tablonun üzerinde, şekil başlığı şeklin altında olmalıdır. 
6.  Değerlendirme için editöre gönderilen makaleler öncelikle editör kontrolünden geçmektedir. 

İçerik yönünden uygun bulunmayan makaleleri editör değerlendirmeye almama yetkisine 
sahiptir. 

7.  Editör içeriği uygun bulması halinde makaleyi hakemlere gönderecektir. Değerlendirmede 
single blind review sistemi kullanılmakta olup hakem bilgileri yazarlarla paylaşılmamaktadır. 

8.  Hakem raporu doğrultusunda kabul edilen makalelerin referansları yazar soyadına göre 
alfabetik olarak düzenlenmeli ve metin içinde yazar soyadı ve yayın yılı olarak belirtilmelidir. 

9.  Makaledeki resimler ve fotoğraflar yüksek kalitede olmak zorundadır. 
10.  Kabul edilen makalelere ait Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar ya da tüm yazarlar tarafın-

dan 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 gönderi-

lecektir. 
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 yayımlanmamış olmalıdır. 
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz. 
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez. 
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır. 
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Yönetim Kurulu sorumluları aşağıdaki şekilde belirlenerek görevlendirilmişlerdir:

TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

1966	yılında		Ankara’da	doğdu.	Lisans	
eğitimini 1989 yılında ODTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü'nde  tamamladı. 
1989  yılında Alarko San. ve Tic. AŞ.’de 
teklif mühendisi olarak göreve başladı. 
halen Alarko San. ve Tic. AŞ. Sistem 
Satış Direktörü olarak  görevine devam 
etmektedir. MMO, TTMD  üyesidir.  

MERİÇ SAPÇI (BAŞKAN) DR. KEMAL GANİ BAYRAKTAR 
(BAŞKAN YRD.)

Meriç Sapçı, merkezi Ankara’da bulu-
nan METTA Mühendislik ve Müşa-
virlik	Ticaret	Ltd.	Şti.’nin	 sahibi	 	 	 ve	
genel müdürüdür. 1988 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü'nden lisans 
derecesi ile mezun olmuş ve 1991 
yılında da yine aynı üniversitenin 
makina mühendisliği bölümünden 
yüksek lisans derecesini almıştır. Yapı 
mimarisi içinde bina mühendisliği 
ihtisas konularından olan Klima 
-Havalandırma- Isıtma ve Soğutma, 
Yangın Söndürme, Sıhhi Tesisat 
ve Bina Otomasyon sistemlerinin 
tasarımları üzerinde uzmanlaşmıştır. 
Bilgisayarlı bina enerji analizleri, 
klima santrallarının psikrometrik 
diagram üzerindeki senaryolarına 
dair simülasyonlar, bina içi hidronik 
boru hatlarının performans temelli 
çözümleri, iç ortam hava kalitesinin 
insan sağlığı üzerindeki tesirleri  gibi 
konular da ayrıca ilgi alanlarıdır. 
Projelerinde enerji verimliliği ve sür-

dürülebilirlik, dayanıklılık ve esneklik 
prensiplerine ilaveten binaların 
insan sağlığına uygun olarak tasar-
lanmasına dair esasları son derece 
önemser. 30 yılı aşkın bir süre içinde 
konutlar, alışveriş merkezleri, ofis 
binaları, havaalanı terminal binaları, 
endüstriyel ve kurumsal binalar gibi 
birçok çeşit yapının proje müellifi 
olmuştur. Projenin bir takım çalış-
ması olduğuna inanarak diğer tüm 
disiplinler ile de dijital ortamda 
bütünsel ve senkronize çalışmaların 
daha nitelikli binaların oluşumunda 
çok fayda sağlayacağını düşünür. 

Dr. Kemal Gani Bayraktar makina mühen-
disi olup; enerji ve yapı fiziği alanında çalış-
mış, çeşitli AB fonlu araştırma projelerinde 
ve UNDP tarafından desteklenen kalkınma 
projelerinde görev almıştır. Enerji tekno-
lojileri ve güneş enerjisi, yalıtım ve inşaat 
teknolojileri, çevre ve iklim değişikliği, 
iklimlendirme, düşük karbon ekonomisi, 
yenilikçilik, sürdürülebilirlik, döngüsellik, 
dönüşüm ve büyüme, kümelenme, Kobi-
ler, küresel ortaklıklar ve mesleki eğitim ilgi 
alanları arasındadır. Çerçeve düzenleyici 
mevzuat çalışmalarına etkin katılmakta 
ve STK'larda aktif görev almaktadır. Çeşitli 
STK’larda	 (IMSAD,	 IZODER,	 PANELDER,	
IAEE,	Temiz	Enerji	Vakfı)	görev	almış	ve	
(GÜNDER)	Türkiye	Güneş	Enerjisi	Derneği	
Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı 
görevini yürütmüş olup; halen (ISES) 
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Başkan	Yardımcısı,	(REHVA)	Avrupa	Isıtma,	
Havalandırma ve İklimlendirme Dernek-
leri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve 
(TTMD) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı 

B. TAMER ŞENYUVA  
(BAŞKAN YRD.)

• Teknik ve Sosyal Komiteler Sorumlusu: 
Meriç Sapçı, Tamer Şenyuva

• Eğitim / Webinar Sorumlusu:  
Prof. Dr. İbrahim Atmaca

• Eğitim/Webinar Sponsorlukları 
Sorumlusu: Sinan Soğancı

• Dış İlişkiler Sorumlusu:  
Meriç Sapçı, Kemal Gani 
Bayraktar, Oktay Güven 

• İl Temsilcilikleri Sorumlusu:  
Seçkin Erdoğmuş

• MechTalks Sorumlusu:  
Nermin Işın, Oktay Güven

• Sektörel Platformlar Sorumlusu: 
Meriç Sapçı, Tamer Şenyuva

• Sempozyum ve Çalıştaylar  
Sorumlusu:   
Meriç Sapçı, Seçil Kızanlık İskender

• Stratejik Plan Sorumlusu:  
Merve Sabay, Seçil Kızanlık İskender

• İş ve Araştırma Merkezi Sorumlusu: 
Arkun Andıç

• Kamu İşleri Sorumlusu:  
Tamer Şenyuva, Ceren Ercan

• Hukuk İşleri Sorumlusu:  
Kemal Gökay, Prof. Dr. 
İbrahim Atmaca

• Dernek Çalışanları Sorumlusu:  
Ceren Ercan
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1984 yılında Ankara’da doğdu. Kırık-
kale Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 2007-2013 
yılları arasında Danfoss, 2013-2016 
yılları arasıdna Kodsan Caleffi fir-
malarında çalıştı. 2016 yılından bu 
yana Caleffi Isıtma Soğutma A.Ş.’de 
çalışmaktadır. TTMD 14. Dönem Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, MÜKAD Kurucu 
Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 

İklimlendirme sektöründe satış, iş 
geliştirme, pazarlama alanlarında 12 
yıldır çalışmakta olan Arkun Andıç, 
son 10 yıldır Systemair Türkiye’de 
çalışmaktadır. Şu anda Teknik Depart-
manlar Direktörü olarak Systemair Tür-
kiye’deki görevine devam etmektedir.
Arkun Andıç, iyi derecede İngilizce ve 
orta derecede Almanca bilmektedir.  

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 
yılında Uludağ Üniversitesi İklimlen-
dirme-Soğutma, 2011 yılında da Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği, 2021 yılında da Boğaziçi Üni-
versitesi Executive MBA Bölümü’ndne 
mezun oldu.

1980 yılında İstanbul’da doğdu, Üsküdar 
Amerikan lisesi ve Yıldız Teknik Üniversi-
tesi okullarından mezun oldu. California 
Polytechnic University’de Teknoloji 
mühendisliği üzerine master yaptı. 2014 
senesinden beri BAKI Mühendislik aile 
şirketinde mekanik tesisat proje hizmeti 
sunmaktadır. 2006 senesinden beri 
TTMD’de Hourly Programme Analysis 
Programı (HAP) eğitimi vermektedir. Şu 
anda Eşitlik komitesinde ve Mechtalks 
organizasyon komitesinde aktif olarak 
görev almaktadır. 

1977 Erzurum doğumlu, evli ve 
Ankara’da	 ikamet	etmektedir.	 Liseyi	
Ankara	 Gazi	 Anadolu	 Lisesinde	
bitirdi.	Lisans	eğitimi	Gazi	Üniversitesi	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği bölümde, 
yüksek lisans eğitimi Orta Doğu 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 

bölümde ve MBA eğitimini de Bahçe-
şehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 
Sektöre 2002 yılında Isısan Buderus 
firmasında çalışmaya başlayarak 
girmiştir.  Şu anda Bosch Termotek-
nik firmasında klima ürünleri satış 
müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 
TTMD’de Ankara İl Temsilciliği, 13. 
Dönem yönetim kurulu üyeliği, 14. 
Dönem yönetim kurulunda saymanlık 
görevlerini üstlenmiştir. 

sorumluluklarını yürütmektedir. Uluslara-
rası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma 
Teknoloji İşbirliği Programı'nda Yürütme 
Kurulu Üyesi, Uluslararası Enerji Ajansı 
Binalarda ve Topluluklarda Enerji ve Enerji 
Depolama ile Enerji Tasarrufu Teknoloji 
İşbirliği Programları'nda da Üye olarak 
Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.

KEMAL GÖKAY  
(GENEL SEKRETER)

CEREN ERCAN (MUHASİP ÜYE)

ARKUN ANDIÇ (ÜYE)

NERMİN KÖROĞLU ISIN 
(BAŞKAN YRD.)

1979 yılı Antalya doğumludur. 1999 
yılında Uludağ Üniversitesi Makine 
Mühendisliği	 Bölümünden	 Lisans,	
2002 yılında Uludağ Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendis-
liği Anabilim Dalından yüksek lisans ve 
2006 yılında aynı Enstitüden Doktora 
derecelerini aldı. 2007 yılında Akdeniz 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Termodinamik Anabilim 
dalına Yardımcı Doçent olarak atandı, 
2014 yılında Doçent, 2020 yılında 
Profesör oldu. Güneş enerjisi destekli 
absorpsiyonlu soğutma sistemleri, 
güneş enerjisi destekli ısı pompası 
sistemleri, iklimlendirilen ortamlarda 
ısıl konfor ve iç hava kalitesi, nanoakış-
kanların çeşitli ısıl uygulama alanları, 
binalarda ısı yalıtımı ve enerji verim-
liliği, evaporatif soğutma ile iklimlen-
dirme sistem verimlerinin iyileştiril-
mesi konularında bilimsel çalışmalar 
yapmakta ve Akdeniz Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünde 
Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı 
olarak profesyonel meslek yaşantısını 
sürdürmektedir. Aynı zamanda Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli 
ve bir çocuk babasıdır.  

PROF. DR. İBRAHİM ATMACA (ÜYE)
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1982 Bursa doğumludur. 2004 yılında 
İÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği ve  Makine Mühendisliği 
Bölümünü bitirmiştir. Daha sonra 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve 
Teknoloji Yönetimi konusunda yüksek 
lisans yapmıştır.  2004 yılından itibaren 
özel sektörde çeşitli yerli ve yabancı fir-
malarda satış, pazarlama, ürün yönetimi 
ve iş geliştirme konularında yöneticilik 
yapmıştır. Öncelikle Türkiye ve Avrupa 
olmak üzere çeşitli coğrafi bölgelerde 
sorumluluk	almıştır.Halen	Resideo	firma-
sında pazarlama alanında çalışmaktadır. 
Isıtma soğutma havalandırma sistemleri, 
otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği 
konularında çalışmaktadır.

SEÇİL KIZANLIK İSKENDER (ÜYE)
1987 yılında İstanbul’da doğdu. 
2011 yılında Gebze Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği bölümünden bölüm 
birinciliği ile, 2012 yılında ise aynı 
üniversitenin Elektronik Mühen-
disliği bölümünden mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesi’nde yüksek 
lisans programına (Exc. MBA) ve 
Harvard Business School’da (Sür-
dürülebilir İş Stratejileri) eğitimine 
devam etmektedir. Arçelik Ar&Ge 
elektronik tasarımlar departmanında 
proje stajını tamamladıktan sonra, 
2010 yılında stajyer olarak başladığı 
Grundfos firmasında halen Kıdemli 
Satış Geliştirme Müdürü olarak 

görev yapmaktadır. TTMD yönetim 
kurulu	üyesi,	CWEEL	Türkiye	kurucu	
üyesi, Genç TTMD kurucu üyesi 
ve Toastmasters konuşma kulübü 
üyesidir.

Liseyi	 Ankara	 Özel	 Tevfik	 Fikret	
Lisesinde	 okudu.	 Orta	 Doğu	 Teknik	
Üniversitesinde Makine Mühendis-
liği mezunu. Üniversiteden mezun 
olduktan çok kısa bir süre sonra Celal 
Okutan Firmasında proje mühendisi 
olarak iş hayatına ilk adımımı attı. 
1991 yılından bu yana sürekli olarak 
Mekanik Tesisat Sektörü içinde yer 
aldı. Yaklaşık 2,5 sene Celal Okutan 
Firmasında çalıştı. Askerlik sonrasında 
Alarko Sanayi Ticaret A.Ş. Firması’nda 
işe başladı. Alarko’da yaklaşık 13 sene 
sistem satış biriminde değişik görev-
lerde çalıştıktan sonra 2006 yılında 
Hakan Gürbüz ile kendi şirketini kurdu. 
STM Proje ismini verdikleri şirkette 
kuruluşundan bugüne kadar her türlü 
yapıların mekanik tesisat sistemlerinin 
tasarımlarını yapmaktadır. 

MERVE SABAY (ÜYE)

K. OKTAY GÜVEN (ÜYE)

2008 yılında ODTÜ Makine Mühen-
disliği Bölümü lisans, 2016 yılında ise 
Bahçeşehir Üniversitesi Tezli İşletme 
yüksek lisans programlarından mezun 
olmuştur. 2011 yılına kadar; Pars 
Makina’da içten yanmalı motorlar, 
Gate Elektronik ve TUSAŞ’da ise CFD 
üzerine çalışmıştır. 2008-2015 yılları 
arasında kurucularından biri ve genel 
müdürü olduğu Fankom Mühendislik 
firmasında CFD başta olmak üzere 
CAE alanında projeler yürütmüştür. 
2015 yılında başladığı Belçika mer-
kezli Capvidia bünyesinde; 2017 
yılına	 kadar	 FlowVision	 CFD	Global	
Pazarlama ve Satış Müdürü, 2017-
2020	 yılları	 arasında	 ise	 FlowVision	
CFD Global İş Geliştirme Müdürü 
olarak çalışmıştır. Akana Mühendislik 
bünyesinde; 2015 yılından beri bil-
gisayar destekli mühendislik takım 
liderliği ve 2020 yılından beri ürün 
müdürlüğü görevlerini yürütmekte-
dir. Mesleki örgütler içerisinde; 2011 
yılından beri Makine Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesinde CFD eğit-
meni olarak çalışmaktadır. 2018’den 
itibaren IBPSA Türkiye ve 2019’dan 
itibaren TTMD Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görev yapmaktadır.

SİNAN SOĞANCI (ÜYE)

SEÇKİN ERDOĞMUŞ (ÜYE)

1980 yılında İzmir’de doğmuştur. 2003 
yılında Ege Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünden mezun olmuştur. 
2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Üretim 
Yönetimi ve Endüstriyel İşletmecilik 
yüksek lisans programını tamamlamıştır. 
2004 yılından beri Doğu İklimlendirme 
San. Tic. AŞ’de çalışmaktadır. Şu anda 
firmada genel müdürlük görevini yürüt-
mektedir. MMO, TTMD üyesidir. Triatlon 
ve açık su yüzme dallarında lisanslı spor-
cudur. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır.





Okullarda İç Çevre Kalitesi Anlatıldı
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 Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği 2021-2022 Çevrimiçi Seminer 
Dönemi’nin ilk etkinliği 2 Eylül 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.  Okullarda 
İç Çevre Kalitesi konulu seminere 
Prof. Dr. Sait Cemil Sofuoğlu, Prof. 
Dr. İbrahim Atmaca, Doç. Dr. Ziya 
Haktan Karadeniz ve Doç. Dr. Zeki 
Yılmazoğlu katılırken seminerin 
moderatörlüğünü TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Meriç Sapçı yürüttü.

Açılışta konuşan Meriç Sapçı, kapalı 
ortamlardaki havanın dış havaya 
göre 2-5 kat daha kirli olduğuna ve 

insan ömrünün yaklaşık %80’inin 
kapalı alanlarda geçtiğine dikkat 
çekerek solduğumuz havanın kali-
tesinin sorgulanmasını gerektiğini 
söyledi.  Sapçı, alınacak mühendislik 
kontrol	tedbirleri	sayesinde	COVID-
19 hastalığına sebep olan virüsler de 
dahil tüm patojenlerin insanlardan 
uzak tutulabilmesinin sağlanacağını 
ancak bulaş riskinin tamamen sıfırla-
namayacağını belirtti.

Okullarda iç hava kalitesi ve yönetimi 
başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Sait 
Cemil Sofuoğlu, iç çevre kalitesini 
belirleyen ısıl, akustik, görsel konfor, 
koku, titreşim ve iç hava kalitesi gibi 
unsurları sıraladıktan sonra iç hava 
kalitesini belirleyen kirleticiler hak-
kında bilgi verdi.  Kirleticilerin kay-
nak gücü ve sıklığının önemli oldu-
ğunu belirten Sofuoğlu, yapılması 
gerekenin aralarında mekanik hava-
landırmanın ana unsur olduğu iç 
hava kalitesi yönetimi stratejilerinin 
birlikte uygulanması olduğunu ifade 
etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuk 
dostu okullar rehberi hakkında bilgi 
veren Sofuoğlu: “Sınıflarda karbon-
dioksit konsantrasyonunun 1000 
ppm artması devamsızlığı göreceli 
%10 ile %20 arasında arttırmaktadır. 
Okullarda devamsızlığa neden 
olan en önemli etkenlerden biri 
astımdır. Sınıflardaki hava kirliliğinin 
artması, alerji ve astım ile ilgili sağlık 
problemleri geliştiren ve tetikleyen 
bir faktördür. Daha fazla taze hava 

verilen sınıflarda okuyan çocukların 
akademik performansları düşük taze 
hava verilen sınıflarda okuyanlara 
göre %14-15 düzeyinde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur” dedi. 

Okullarda Isıl Konforun Öğrenci 
Sağlığı ve Akademik Başarısı Üzerine 
Etkisi başlıklı bir sunum gerçekleşti-
ren Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Isıl kon-
foru “ısıl çevreden memnun olunan 
düşünce hali” olarak tanımladıktan 
sonra ısıl konfora etki eden çevresel 
parametrelerin sıcaklık, bağıl nem, 
hava hızı ve ortamdaki yüzeylerin 
sıcaklıklarına bağlı olan ortalama 
ışınım sıcaklığı olduğunu; kişisel 
parametrelerin ise kişilerin hareket-
lilik veya düşünme süreçlerine bağlı 
metabolik aktivite düzeyi ve giyinme 
durumu olduğunu belirtti. Isıl kon-
forla	ilgili	uluslararası	ASHRAE	ve	ISO	
Standartları hakkında detaylı bilgiler 
aktaran Atmaca; Çin’de okullarda ısıl 
konfor üzerine yapılan bir çalışmanın 
detaylarını paylaştı: “Yapılan çalışma 
sonunda yüksek veya düşük sıcaklık-
ların neden olduğu termal rahatsız-
lığın, öğrenci öğrenme performansı 
ve sağlığını etkilediği kanıtlanmıştır. 
Sıcaklık değişimi sadece termal 
konforu değil aynı zamanda öğren-
cilerin hasta bina sendromu olarak 
adlandırılan burun kuruluğu, boğaz 
ağrısı, halsizlik gibi etkiler üzerinden 
yapılan kendilerini iyi hissetme hal-
lerini de etkilemiştir. En iyi öğrenme 
performans, öğrenciler ortamı "biraz 



Çevrimiçi seminer videosu: 
https://youtu.be/8OeQmljMUFA
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serin" hissettiğinde elde edilmiştir. 
Sonuç olarak, sınıflardaki konfor 
alanını kabul edilebilir alt sıcaklık 
değerlerinde ayarlamak önemlidir. 
Yani mevsime uygun kışlık normal 
iç ortam giyim hali durumu için  
20 oC sıcaklıklar optimum seviyeler-
dir. Ayrıca, soğuk konforsuz çevre, 
sıcak konforsuz çevreye nazaran 
hasta bina sendromlarına bağlı ola-
rak öğrenci sağlığı açısından daha 
zararlı olduğu da çalışmada tespit 
edilmiştir.”

Seminerin üçüncü sunumunu “Sınıf-
larda Taze Havanın Etkin Dağılımı” 
başlığında yapan Doç. Dr. Ziya 
Haktan Karadeniz, farklı ülkelerin 
sınıflarda havalandırmayla ilgili stan-
dart değerlerini paylaşarak kirlilik 

miktarına göre havalandırmanın artı-
rılmasını gerektiğini söyledi. Farklı 
havalandırma tasarımlarını detaylı 
şekilde kıyaslayan Karadeniz, önemli 
olan konunun havalandırma verimi 
ve havalandırma yaşı olduğunu söy-
leyerek 3 farklı havalandırma tasarı-
mından elde edilen verileri paylaştı. 
Karadeniz sunumunun son bölü-
münde patajonlerin hava ile taşını-
mında nem, sıcaklık ve hava hızı gibi 
faktörlerin etkilerine ilişkin bilgiler 
aktararak patojenlerin oluşumu ve 
havalandırma ile taşınımına değindi: 
“Patojenlerin hava ile taşınımı 
önümüzdeki en önemli sorundur. 
Çözümü ancak doğru tasarlanmış 
etkin bir havalandırma sistemi ile 
mümkündür.  Havalandırma verimi, 
hava değişim verimi ve kirletici atma 

etkinliği genel olarak belirlenerek 
farklı havalandırma tasarımları karşı-
laştırılabilir. Böylece doğru tasarıma 
yakınsamak mümkündür. Türkiye’nin 
genel durumunu temsil edebilecek 
bir sınıf için çalışma yapılarak, daha 
etkin havalandırma sağlayan, enerji 
verimliliği yüksek, basit ve ucuz bir 
sistem tasarımı yapılabilir.”

Okullarda	Bulaş	 için	Risk	Analizi	 ve	
Havalandırma ile Bağlantısı başlıklı 
bir sunum yapan Doç. Dr. Zeki 
Yılmazoğlu, sağlıklı bir yaşam için 
iç çevre kalitesinin her şeyden önce 
geldiğine dikkat çektikten sonra iyi 
havalandırılmış kapalı ortamlarda 
riskin çok daha düşük olduğunu 
belirtti. Türk Tabipleri Birliği’nin 
açıkladığı okullar açılırken alınması 
gereken önlemlere de değinen Yıl-
mazoğlu, son olarak risk hesaplama 
aracı hakkında bilgi verdi. Pandemi 
ve sonrası iç ortam için hava kalitesi 
indeksini gösteren karbondioksit 
değerlerini paylaşan Yılmazoğlu, risk 
analizinde virüsün kaynağının çok 
önemli olduğunu söyledikten sonra 
kapalı alanlardaki riskler ve alınacak 
önlemleri sıraladı. Sunumda özellikle 
okullarda havalandırmanın önemi 
belirtildi ve 30 kişilik bir sınıfta bir 
enfekte öğrencinin olması duru-
munda havalandırma yok iken riskin 
%82, doğal havalandırma yani pen-
cerelerin açılması ile riskin %49 ve 
mekanik havalandırma olması duru-
munda riskin %7 olacağını belirtti. 
Son olarak, mekanik havalandırması 
olmayan sınıflarda CO2 sensörlerinin 
teneffüs zamanını belirlemek için 
kullanılabileceğini ve HEPA filtreli ve 
UVC	lambaya	sahip	hava	temizleme	
sistemlerinin mekanik havalandır-
ması olmayan sınıflarda kullanılarak 
riskin azaltılabileceğini belirtti.   

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği 
soru cevap bölümünün ardından 
etkinlik sona erdi. 



 Haziran 2021’de göreve başlayan 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 15. 
Dönem Yönetim Kurulu, yürütülecek 
çalışma ve faaliyetlerde ana tema ola-
rak Küresel Isıma ve İklim Değişikliği 
konusunun önemini vurgulama kararı 
aldı. 
Özellikle artan karbon salımına bağlı 
iklim değişikliği ve ortaya çıkan küre-
sel afetlere dikkat çekmeyi hedefleyen 
TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu, bu 
sayede toplumsal bilinç ve farkındalığı 
yaratmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, TTMD çatısı altında görev 
yapan Teknik Komitelerin yeniden 

yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar 
yürütülmeye başlanmıştır. Tüm Tek-
nik Komitelerin proje tasarımından 
binanın işletmeye alınmasına kadar 

olan tasarım- danışmanlık- imalat – 
işletmeye alma süreçlerini ele alarak 
çalışacak şekilde yeniden kurgulan-
ması için adımlar atılmıştır. Teknik 
komitelerimizde bulunan uzman 
mühendislerimizin katkılarıyla sek-
törümüzün ihtiyaç duyduğu ve eksik 
kalmış konuların tekrardan gözden 
geçirilmesi sağlanacaktır. Proje geli-
şim sürecinde bütün teknik komitele-
rimizin birbirlerine geri beslemelerde 
bulunup gerektiğinde birbirlerine itici 
güç olmaları sağlanacak ve bütün-
leşik bir işbirliği içinde çalışmaları 
sağlanacaktır. 

TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Ana Teması Belirlendi: 
“Küresel Isınma ve İklim Değişikliği”  

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı ve 
Başkan Yardımcısı Tamer Şenyuva 16 
Eylül 2021 tarihinde Türkiye İklimlen-
dirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz ve 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal’a; 21 Eylül 2021 tarihinde ise 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve MMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. TTMD 15. Dönem Yönetim 
Kurulu adına yapılan görüşmelerde 
Derneğimizin çalışmaları hakkında bil-
gilendirme yapılarak fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

TTMD’den İklimlendirme Meclisi, İSİB, TMMOB ve MMO Ziyaretleri

TTMD’nin Carrier HAP Eğitimleri Devam Ediyor
 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata 
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı Kazancı 
ve Sistem Tasarım Programı kursu 
TTMD tarafından düzenlemeye 
devam ediyor. 6-10 Eylül 2021 tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti-
rilen eğitime 7 kişi katılırken, eğitim 
Mustafa Kemal Sevindir tarafından 
verildi. Carrier HAP programı eğiti-
minde kursiyerlere 5 gün boyunca 
program hakkında genel bilgi, 
program terminolojisi, proje detayları, 
ekipman seçimi gibi konular detaylı 
şekilde anlatıldı. Örnek proje ile kişisel 
çözüm çalışmasının ardından sınav 

soruları yanıtlandı. Eğitimin sonunda 
kursiyerlere dijital katılım sertifikaları 
gönderildi. 

TTMD’nin çevrimiçi 
eğitimlerinden haberdar olmak 
için: https://ttmd.org.tr/
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 90 Kuşağı TTMD Üyelerinden oluşan 
Genç TTMD Komitesi’nin hazırladığı 

"Kilometre Taşları Webinar Serisi"nin ilk 
etkinliği 7 Eylül 2021 tarihinde gerçek-
leştirildi. Filiz Pehlivan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı söyleşinin moderatör-
lüğünü Taha Karasu yürüttü.

“Kilometre Taşları” ismi verilen serinin 
başarılı olmasını ve genç mühen-
dislere ilham vermesini dileyerek 
sözlerine başlayan Filiz Pehlivan, bilgi 
ve deneyimin çok değerli olduğunu 
ve sektörel olarak teknik bilgi ve etik 
kuralların aktarılmasının önemli oldu-
ğunu söyledi. Gençlerin mezuniyet 
sonrası tecrübesizlik ve iş bulma süreç-
lerine değinen Pehlivan, günümüzde 
gençlerin kariyer hedefleri açısından 
daha sabırsız olduğuna dikkat çekerek, 
kendisinin de tecrübesiz bir şekilde 
işe başladığını ve zor koşulları tecrübe 
ettiğini, ama gençlerin karamsarlığa 
kapılmadan tecrübe kazanma konu-
sunda çaba sarf etmeleri gerektiğini 
ifade etti.  Girişimci bir ruha sahip 
olduğunu söyleyen Filiz Pehlivan: 

Genç TTMD "Kilometre Taşları Webinar Serisi 1 – Filiz Pehlivan”

“Girişimci ruhlar, başarıya yüksek bir 
ihtiyaç duymaktadırlar. Onlar başarı 
elde etmek ve zorlu görevlerin 
üstesinden gelmek istemektedirler. 
Başarı için güdü istekleri bağımsızlık 
arzusuna da yol açmakta. Bu tür 
girişimciler, kendi rotasını belirlemek, 
kendi hedeflerini oluşturmak ve kendi 
stillerini kullanmak için özgür olmak 
isterler.  Çünkü girişimci ruhlar sıradan 
işleri sevmiyorlar, daima yenilik ve 
yaratıcılık peşindedirler. Buna bağlı 
olarak, bir girişimcinin belirlediği 
hedeflere ulaşabileceğine inanması 
gerekmektedir. Eğer girişimci işine 

saygı duyar ve o işi başaracağına 
inanırsa başarılı olabilmektedir” dedi. 

İş hayatında başarılı olmak için 
sorumluluk duygusuna sahip, azimli 
ve kararlı, yaratıcı, yüksek tempoda 
çalışmayı sağlayacak şekilde enerjik 
ve işini seven bireyler olmak gerek-
tiğini belirten Pehlivan, sektörde 
kendi hedeflediği noktalara ulaştığını 
söyleyerek gelecekte sektörde ve iş 
yaşantısında beklediği öngörüleri pay-
laştı.  Katılımcılardan gelen soruların 
da yanıtlandığı son bölümün ardından 
söyleşi tamamlandı. 

 90 Kuşağı TTMD Üyelerinden oluşan 
Genç TTMD Komitesi’nin hazırladığı 
"Kilometre Taşları Webinar Serisi"nin 
ikinici söyleşisi 14 Eylül 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ece Fırat’ın moderatör-
lüğünü yürüttüğü etkinliğe Barbaros 
Demiralp konuşmacı olarak katıldı.

İyi ve kötü gibi tanımlamaların kişiden 
kişiye değişebildiğine bu açıdan 
bakıldığından başarı ve başarısızlığın 
da sübjektif kavramlar olduğuna 
dikkat çekerek konuşmasına başlayan 
Barbaros Demiralp, başarısızlık olarak 
nitelendirilebilecek durumların belki 
de başarının ta kendisini olabileceğini 
söyledi.  Genç mühendislere, hayata 
bakış açısı hakkında görüşlerini 
paylaşan Demiralp: “Gençler öncelikle 
hayatı içselleştirmeli. Toplumdan, 
aileden ve kamuoyundan bize birçok 
değerle aktarılıyor ve bir takım fikirler 
sahip olmaya başlıyoruz ama bunları 
içselleştirmek farklı bir kavramdır. 
Önümüze gelen fikirleri hemen kabul 

Genç TTMD "Kilometre Taşları Webinar Serisi 2 – Barbaros Demiralp”

etmemeliyiz, kuşku duymalı, merak 
etmeli ve çeşitli filtrelerden geçirip 
kendimize ait hale getirmeliyiz. Genç-
ler kendilerine ait bir yaşam biçimi 
geliştirmelidir” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının mesleki 
gelişim ve iş yaşantısına dair katkı-
larına değinen Demiralp: “Öncelikle 
hepimiz kamuya karşı sorumluluk 
sahibiyiz, kamuya bir borcumuz var 
ve kamu yararına olan her türlü etkin-
liğin içerisinde olmalıyız. Bunu yerine 
getirirken kendimize de bazı artılar 
sağlıyoruz, bir kişisel ağ ediniyoruz 

ve bu çok önemli bir şey. Sivil toplum 
kuruluşlarında ‘Sorumlu Adanmışlık’ 
bakış açısıyla fikir üretilmeli ve çalış-
malara katkı konulmalıdır” şeklinde 
konuştu. 

40 yılı aşkın mühendislik hayatının son 
26 yılında tesisat sektöründe çalıştığını 
ifade eden Barbaros Demiralp, konfor 
algısının değişimiyle birlikte tesisat 
sektörünün gelişmeye devam ettiğini 
ve günümüzde yaşanan dijitalleşme 
ile birlikte sektörü farklı bir gelecek 
beklediğini söyledi. Soru-cevap bölü-
münün ardından söyleşi sona erdi.
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 90 Kuşağı TTMD Üyelerinden oluşan 
Genç TTMD Komitesi’nin hazırladığı 
"Kilometre Taşları Webinar Serisi"nin 
üçüncü söyleşisi 21 Eylül 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Hırant Kalataş’ın konuş-
macı olarak katıldığı etkinliğin modera-
törlüğünü Aybüke Şentürk yürüttü.

Başarı kavramını yorumlayarak sözlerine 
başlayan Hırant Kalataş, başarı için çok 
çalışmak gerekebileceği ama öncelikle 
doğru hedef belirledikten sonra, kişinin 
kendi belirlediği hedeflere ulaşmasının 
başarı kabul edilebileceğini söyledi. 
Kalataş: “Aslında sadece başarmanın 
kendisi değil, yolculuğu da haz verebilir. 
Başarı için olmazsa olmaz koşul; doğru 
hedefler koyabilmektir. Bunun için de 
kişinin kendisini iyi tanıyabilmesi gerekir. 
Başarı, ulaşıldığında önemini kaybeder, 
yeni hedefler koymak gerekir. Aslında bu 
güzel bir şey, hayata anlam kazandırır. 
Tabii ki doğru hedefleri belirlemek başarı 
için yeterli değildir, o hedefe ulaştıracak 
çabayı da sarf etmek gerekir.

Başaramamak, elinizden geleni en iyi 
şekilde yaptığınıza eminseniz bir hüsran 
değildir. Hatta başarısızlığın nedenlerini 
irdeleyerek gelecek başarılarınız için 

 90 Kuşağı TTMD Üyelerinden oluşan 
Genç TTMD Komitesi’nin hazırladığı "Kilo-
metre Taşları Webinar Serisi"nin dördüncü 
söyleşisi 5 Ekim 2021 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Ali Menekşe’nin moderatörlüğünü 
yürüttüğü etkinliğe Sarven Çilingiroğlu 
katıldı.

İlk olarak tasarımcı kimdir sorusunu “Bir 
yapının mekanik tesisat sistemini ulusal ve 
uluslararası standartlar ve yönetmelikler 
çerçevesinde; enerji, konfor, hijyen ile 
çevre duyarlılıklarını göz önüne alarak 
mimari gereksinimlerle birlikte tüm proje 
disiplinlerinin ve yatırımcının beklentile-
rine uygun olarak tasarlayan kişidir” şek-
linde yanıtlayarak sözlerine başlayan Sar-
ven Çilingiroğlu, mekanik tesisatta tasarım 
üzerine kısa bir sunum yaparak tasarımda 
uzmanlık alanları, tasarımda danışmanlar, 
tasarımda otomasyon, tasarımda matris ve 
tasarımdaki bina yapım süreci gibi başlık-
lar hakkında bilgiler paylaştı. Çilingiroğlu; 
“Tasarım ofisleri iklimlendirme sektörünün 
ikinci okuludur. Tasarım ofisinden mezun 

fırsata dönüştürebilirsiniz. Her düştü-
ğünde yerden bir taş al derler. Buna dair 
Galileo da ne diyor: ‘Deneyiniz, tekrar 
deneyiniz’”

İş hayatında başkası tarafından motive 
edilmek yerine kişinin kendisini motive 
etmesi gerektiğini belirten Hırant 
Kalataş, motivasyon olmadan başarılı 
olunamayacağını, çalışırken üstlenilen 
rolün yerine getirilmesi için çabalamak 
gerektiğini ifade etti. Kişilerin birbirini 
dinleme eksikliğine ve aynı anda birçok 
işi yapmaya çalıştığına değinen Kalataş; 
“Çoğu kez birbirimizi yeterince ve etkin 
biçimde dinlemiyoruz. ‘Ne söylüyor’u 
anlamaya çalışırken ‘Neden söylüyor’u 
da sezmeliyiz. Aynı anda birçok işi 

olan bir kişi projeden bina ve binaya ait 
sistem tasarımlarını okuyabildiği için 
uygulamada neyi niçin yaptığını bilerek 
ve hatta tasarımlara katkı koyarak uygu-
lamasını yapabilir. Günümüzde, pandemi 
süreci ile birlikte, Dünyamızda yaşanan 
doğal afetlerde farkındalığımızın arttığını 
görüyoruz. Bunlara sebep olan küresel 
ısınma ve iklim değişikliği konusu enerjiyi 
etkin kullanan ve duyarlı binaların tasar-
lanmasını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla 
mekanik tasarımcılarının önemi de bir kez 
daha anlaşılmaktadır” dedi.

yapmaya çalışıyoruz, masamız ne kadar 
dağınıksa o kadar çok çalışıyormuşuz 
sanıyoruz. Oysa ‘yalın üretim’de olduğu 
gibi, bir işi yaparken, o iş için gerekli 
olmayan her şey, masanın üzerinden eli-
mine edilmeli, odaklanmayı engelleye-
cek her şey uzaklaştırılmalı. İyi dinleyici 
olurken soru sormaktan da çekinilme-
meli. Sorunun aptalcası yoktur, cevabın 
aptalcası vardır derler. Doğru anlamak 
için gereken soruları sorun” dedi. 

Konuşmacı son bölümde gençlerin 
STK’larda etkin görev alarak bilgi 
paylaşımı ve yeni şeyler öğrenmesinin 
faydalarına dikkat çektikten sonra dinle-
yicilerden gelen soruları yanıtladı. 

Mekanik tesisatın geleceğinde projelerde 
uzmanlık alanları, BIM, HAD analizi, simü-
lasyon programlarının önem kazanacağını 
söyleyen Çilingiroğlu, gelecekte enerji 
mühendisliğinin de önemli yer edineceğini 
belirtti. TTMD’nin dijitalleşme çalışmaları, 
TTMD	 Portal	 ve	 TTMD	 Strateji	 Raporu	
hakkında bilgiler aktaran Çilingiroğlu, yeni 
mezun mühendislere ise yenilikleri takip 
etmelerini, yeni şeyler öğrenme azminde 
olmalarını ve çok okumalarını tavsiye ede-
rek sözlerini tamamladı. 

Genç TTMD "Kilometre Taşları Webinar Serisi 3 – Hırant Kalataş”

Genç TTMD "Kilometre Taşları Webinar Serisi 4 – Sarven Çilingiroğlu”

Söyleşi	Videosu:	 
https://youtu.be/eM1Y1DwpF88
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İç Çevre Kalitesi ve Uyku Semineri Yapıldı

 TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi’nin düzenlediği “İç Çevre Kalitesi 
ve Uyku Semineri” çevrimiçi olarak 26 Eylül 
2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Uyku 
ortamı iç çevre kalitesinin, uyku kalitesi 
ve bu kalitenin ertesi gün fonksiyonları 
üzerine etkisi ve uyku ortamı iç çevre 
analizi üzerine yapılan HAD çalışmalarının 
sonuçlarının ele alındığı seminerde tesisat 
mühendislerinin kaliteli uyku ve bunun 
ertesi gün sağlayacağı faydaları maksimize 
edecek özellikleri, tasarımlarında dikkate 
almaları için yol gösterici bilgiler aktarıldı. 

Seminerin ilk bildirisini “İç Hava Kalitesinin 
Uyku Kalitesine ve Ertesi Gün Sağlık ve 
Performansına Etkisi” konusunda gerçek-
leştiren TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Macit Toksoy, Amerikan 
Çevre Ajansı (EPA) uyku süreleriyle ilgili 
verilerini açıkladıktan sonra uykuyla ilgili 
bilim dalları ve uyku fizyolojisine değindi. 
Uyku kalitesi, uyku evreleri, uyku mimarisi 
gibi kavramlar hakkında bilgiler aktararak 
uyku verimi hesaplama parametrelerine 
değinen Toksoy; “Kaliteli uyku için uykuya 
dalma süresi 30 dakikadan az olmalı, uyku 
içerisinde uyanma sayısı bir veya az sayıda 
olmalı, uyku içerisinde uyanıklık 20 daki-
kadan az olmalıdır. Bir kirlilik göstergesi 
ve kirletici olarak uyunulan mahaldeki 
karbondioksit konsantrasyonu bir indeks 
olarak kullanılarak araştırılmalıdır. Uyku 
mahallerindeki karbondioksit kaynağı, 
uyuyan insanların kendisidir” dedi.

Ölümcül yüksek seviyeli mikro alan kirliliği 
ve Ani Bebek Ölümü Sendromu hakkında 
bilgi paylaşan Macit Toksoy son olarak 
şunları aktardı: “Uyku mahallerinde kar-
bondioksit seviyesi 800ppm’den aşağıda 
tutulmalıdır. Kreşlerde havalandırma 
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Akustik Konfor ve Uyku başlığında, 
seminerin ikinci sunumunu paylaşan 
Çağrı Şahin ilk olarak çevresel gürültü 
tanımını insan etkinlikleri sırasında oluşan 
zararlı ve istenmeyen hava ve katı ortam 
doğuşlu seslerin tümü olarak yaptıktan 
sonra çevresel gürültünün akustik konfora 
etkilerini, uyku bozukluğu, kardiyovasküler 
rahatsızlıklar, depresyon şeklinde sıraladı. 
Uyku tanımı, uykunun sağlığa etkisi gibi 
başlıklara değinen Şahin, uyku ve ses etki-
leşimine dair bilgilendirme yaptıktan sonra 
akustik konforun sağlanması konusunda 
ses kaynağı için alınan önlemleri anlattı: 
“Uyku bozukluklarını önleyebilecek akustik 
konfor unsurları olarak dikkate alınması 
gereken hususlar şunlardır; Trafik nedenli 
çevresel gürültünün giderilmesi. Mimari 
ve yapısal değerlendirmelerin dışında 
ekonomik düzeyin el verdiği durumlar 
için çevresel gürültünün önlenmesinde 

zorunlu hale getirilmeli ve denetlenmelidir. 
Kreşlerde karbondioksit kümelenmesi 
önlenmelidir. Bebek soluma bölgesinde 
minör hava hareketi yaratılmalıdır. Bebek 
etrafında karbondioksit kümelenmesini 
önleyecek mikro havalandırma teknolojisi 
geliştirilmelidir.  Çocuk karyolaları için stan-
dartlar konulmalı. Konutlarda, yurtlarda, 
otellerde, enerji kazanımlı havalandırma 
zorunlu hale getirilmelidir.”



doğal havalandırma yerine mekanik 
havalandırmanın	tercih	edilmesi.	Rüzgar	
türbinlerinin ses şikayetlerine ve buna 
bağlı uyku bozukluklarına neden olması 
ile ilgili çalışmalarına önem verilmesi. 
Hastanelerde, hastaların uyku kalitesini 
artıracak şekilde kişisel önlemlerin görevli 
personel ile hastalar tarafından alınması.”

Işık ve Uyku başlıklı bir sunum gerçek-
leştiren üçüncü konuşmacı Begüm Can; 
uykuyu memelilerde, kuşlarda ve balık-
larda gözlenen doğal dinlenme biçimi 
olarak tanımladıktan sonra uykunun 
faydaları ve evreleri hakkında bilgi verdi. 
Türkiye’de insanların tahmini olarak 78 
yıl ortalamam yaşadığını ve bu sürenin 
26 yılının uykuda geçtiğini söyleyen Can; 
insomnia, uyku apnesi, gündüz aşırı uyku 
hali, huzursuz bacak sendromu gibi yakla-
şık 85 tür uyku bozukluğu bulunduğuna 
değinerek uyku ve uyanıklık dengesinde 
en önemli etkenin ışık olduğunu belirtti. 
Can; “Işık ve ortam aydınlatmasının 
fizyolojik ve psikolojik olarak birçok etkisi 
vardır. Sağlıklı bir uyku düzenine sahip 
olmak için yapay ışığa maruz kalma süresi, 
maruziyet zamanlaması, ışığın yoğunluğu, 
rengi ve ortamdaki dağılımı dikkatle ayar-
lanmalıdır. Akşam ve gece saatlerinde kul-
lanılan elektronik cihazların uyku sağlığını 
zayıflattığı, uyku bozukluklarını arttırdığı, 
uyku döngüsünü geciktirecek akşamcılığı 
arttırdığı görülmüştür. Yeterince ışık 
alınamaması ve sirkadiyen ritmin gerekli 
saatlerde yeterince uyarılmaması kon-
santrasyon güçlüğü, yorgunluk, ilgisizlik 
gibi sonuçlar doğurabilir. İç ortamlarda 
dinamik aydınlatma kullanılarak doğala 
yakın aydınlatma yapılması bu sorunlara 
çözüm olabilir” dedi.

Isıl Konfor ve Uyku Kalitesi başlıklı sunumu 
yapan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ilk olarak 
ısıl konforu “ısıl çevreden memnun olunan 

düşünce hali” olarak tanımladıktan sonra 
ısıl konfora etki eden çevresel paramet-
relerin sıcaklık, bağıl nem, hava hızı ve 
ortamdaki yüzeylerin sıcaklıklarına bağlı 
olan ortalama ışınım sıcaklığı olduğunu; 
kişisel parametrelerin ise kişilerin hare-
ketlilik veya düşünme süreçlerine bağlı 
metabolik aktivite düzeyi ve giyinme 
durumu olduğunu belirtti. Isıl konfora dair 
uluslararası	standartlar	olan	ASHRAE	ve	
ISO Standartları hakkında detaylı bilgiler 
aktaran Atmaca, iki standartta da uyku 
durumu için net veriler olmadığına dikkat 

çekerek uyku durumundaki sıcaklık etkisi 
hakkında; “Uyku esnasında ısıl konfor ve iç 
hava kalitesinin incelendiği çalışmalarda 
özellikle öne çıkan parametrelerden 
bir tanesi hava sıcaklığı olmuştur. İnsan 
vücudu uyku sırasında hava sıcaklığına 
karşı oldukça hassastır ve orta derecede 
soğuk veya sıcağa maruziyet durumunda 
dahi uyku kalitesinin önemli oranda 
azaldığı	görülmüştür.	Rahat	uyku	için	en	
uygun insan vücudu ısıl koşulları, uyanık 
haldeki en uygun koşullardan önemli 
ölçüde farklıdır” dedi.
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için gürültü, oda sıcaklığı ve bağıl nem 
açısından yüksek kaliteli bir uyku ortamı 
gerektiğine dikkat çekerek ortamdaki 
karbondioksit konsantrasyonunun uyku 
derinliği, uyku kalitesi, uyku verimi, 
uyanma sıklığı ve ertesi gün performan-
sını	 etkileyebileceğini	 belirtti.	 ASHRAE	
standartlarında havalandırma debisinin 
belirlenmesi için Havalandırma Miktarı, 
İç Hava Kalitesi, Doğal Havalandırma 
olmak üzere 3 ayrı prosedür olduğunu 
ifade eden Çobanoğlu bu prosedürlerin 
detayları hakkında detaylı bilgiler aktardı. 
Konuşmacı; “Bu çalışmada yatak odaları 
için sağlanması gereken taze hava 
debisi ile ilgili farklı tasarım yaklaşımları 
kapsamında	ASHRAE	standartları	ile	hava-
landırma debisini belirleme yöntemlerini 
inceledik. Uyku mahallinde karbondioksit 
konsantrasyonunun bir üst limit değerinin 
1000ppm altında olmasını sağlamak 
üzere önerilen İç Hava Kalitesi Prosedürü, 
yatak odası ve yurt yatakhaneleri özelinde 
açıklanarak tasarımcılara uygulama için 
doğrudan kullanabilecekleri bir yaklaşım 
sunulmuştur” dedi.

Seminerin son bölümünde katılımcılardan 
gelen sorular yanıtlanmasının ardından 
TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbra-
him Atmaca seminerin düzenlenmesinde 
emeği geçen bildiri sahiplerine ve TTMD 
İç Çevre Kalitesi Komitesi’ne teşekkür 
ederek İç Çevre Kalitesi ve Uyku  kitabının 
TTMD web sitesinden herkesin erişimine 
sunulduğunu söyledi. 

Kaliteli Bir Uyku için Havalandırmanın 
Önemi konulu günün son sunumunda 
ise Nur Çobanoğlu, iyi bir uyku kalitesi 

Atmaca, uyku esnasında ısıl konforla ilgili 
çalışmanın detaylarını aktardıktan sonra 
uyku esnasında konforlu hissedilen hava 
sıcaklığının kış şartlarında daha düşük 
değerler ile sağlanmasının enerji tasarru-
funa da imkan sağlayacağını söyledi.

Seminerin son iki sunumunu gerçekleş-
tiren Nur Çobanoğlu, Uyku Ortamında 
İç Çevre Kalitesinin HAD Analizi ile 
İncelenmesi Üzerine Bir Derleme başlıklı 
ilk sunumunda havalandırmaya yönelik 
HAD çalışmaları ve yatak odası dışındaki 
diğer uyku mahalleri için yapılan çalış-
maları detaylı şekilde anlattı.  Çobanoğlu; 
“Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 
tabanlı sayısal yöntemler, havalandırma 
sistemlerinin tasarımını optimize etmek 
için ve bir yatak odası veya bir insan 
vücudu etrafındaki hava akış hızı ve sıcak-
lık dağılımı ile kirletici konsantrasyonunu 
belirlemek amacıyla yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. HAD analizlerinin solunan 
hava kalitesini, uyku mahalli sakinlerinin 
ısıl konforunu ve sistemlerin enerji 
tasarrufu potansiyelini tahmin etmek için 
güçlü bir araç olduğu görülmüştür. HAD 
analizleri deneysel çalışmalara kıyasla 
daha az zaman ve daha düşük maliyet 
gerektirmesine rağmen sayısal modeli 
geliştirirken belirlenmesi gereken ağ 
yapısı hassasiyeti ve türbülans modelinin 
doğru seçilmesi gibi faktörler HAD analiz-
lerinin doğruluğunu etkilemektedir. Bu 
nedenle HAD analizlerinin doğruluğunu 
iyileştirmenin en uygun yolu, elde ilen 
verileri tam ölçekli deney sonuçları ile 
ilişkilendirmektir.  Gerçek hayatta uyku 
hacimleri çok farklı şekillere sahip olabil-
mektedir ve içerisinde birbirinden farklı 
dekorasyonlar da bulunabilir. Bunun için 
her bir durumda HAD çalışması yapılarak 
uyku içerisinde daha sağlıklı ve konforlu 
bir ortam yaratmak mümkündür” dedi. 

Kitaba erişmek için: https://ttmd.
org.tr/haberler/ic-cevre-kalitesi-
ve-uyku-kitabi-yayimlandi

Seminer videosunu izlemek için: 
https://youtu.be/LxIty9mYJhM



 Geçen yıl ISES tarafından ilk kez 
sanal olarak gerçekleştirilen 13. Ulus-
lararası Binalar ve Sanayi için Güneş 
Enerjisi Konferansı’nın bildirileri 
çevrimiçi olarak yayımlandı. 

EuroSun 2020, Kıbrıs Teknoloji 
Üniversitesi (CUT) ve Batı Attika Üni-
versitesi birlikteliği ve Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) Güneşle Isıtma 
ve Soğutma (SHC) ile işbirliği içinde 
düzenlendi. EuroSun 2020, yalnızca 
Avrupa'dan değil, dünyanın dört 
bir yanından birçok araştırmacıyı, 
yenilenebilir enerji uygulayıcılarını, 
öğrencileri, hükümet yetkililerini, 
medyayı ve genel halkı, yenilenebilir 
enerji teknolojileri ve dağıtımları 
hakkında en son bilgileri öğrenmek 
için çevrimiçi buluşturdu. Konferans, 
dünyanın tüm son kullanım enerji 
gereksinimlerini karşılamak için 
%100 yenilenebilir enerjiye nasıl 

ulaşabileceğine ilişkin tartışmaları 
canlandırmak için çeşitli teknik 
oturumlar, genel oturumlar ve açılış 
konuşmaları yanı sıra sadece elektrik 
değil, aynı zamanda ısıtma, soğutma 
ve ulaşım uygulamaları başlıkla-
rından oluşmaktadır.  12 konferans 

temasını kapsayan toplam 101 bildiri 
içermektedir.

Veri	 tabanındaki	makalelerin	 tama-
mına başlık, yazar ve konuya göre 
arama yaparak ilgili bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz. http://proceedings.
ises.org/?conference=eurosun2020

EuroSun 2020 Bildirileri Çevrimiçi Yayımlandı

https://procure-pcp.eu/events/
matchmaking-event/
Proje ve ihale süreçleri hakkında 
daha fazla bilgi almak için:
ProcuRE	Websitesi:	
https://procure-pcp.eu/ 
ProcuRE	İhale	Süreçleri:	
https://procure-pcp.eu/tender/

proCURE Projesi
 Avrupa Komisyonu’nun H2020 

programı kapsamında desteklenen 
procuRE	 projesi	 ile,	 İstanbul’un	 da	
aralarında bulunduğu 6 farklı şehirde 
yer alan mevcut kamu binalarında 
yenilikçi çözümler uygulanarak, enerji 
ihtiyacının %100 yenilenebilir enerji ile 
karşılanabilir hale getirilmesi amaçlan-
maktadır. Türkiye’den İBB ve Özyeğin 
Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı 
procuRE	 projesi	 ile	 7,68	 Milyon	 Euro	
bütçe ayrılarak, 3 aşamalı bir ihale açıla-
cak olup, ihaleye katılacak firmalardan, 
proje kapsamında ele alınan kamu 
binalarında uygulanmak üzere, yenilikçi 
ve özgün çözümler geliştirmeleri bek-
lenmektedir. 

Ekim 2021’de açılması planlanan ihaleye 
firmalar tek başlarına ya da diğer firma-
lar ile ortaklık kurarak katılabileceklerdir. 
Firmaların ortaklık kurmalarını kolay-
laştırmak ve daha rekabetçi tekliflerin 
hazırlanmasını desteklemek adına, hem 
kendilerini tanıtabilecekleri, hem de 
projeye ilgi duyan diğer firmaları tanıya-
bilecekleri bir platform oluşturulmuştur. 

ProcuRE	projesi	kapsamında	potansiyel	
ortaklık olanakları için: https://procure-
pcp.eu/matchmaking-platform/

Ayrıca, ihaleye katılmak ve ortaklık 
kurmayı planlayan firmalar, 23 Eylül 2021 
(16:00)  tarihinde “çevrimiçi” olarak yapı-
lacak "eşleştirme etkinliğine" katılabilirler. 
Katılım için, toplantı günü ve saatinde 
yanda verilen bağlantıları kullanabilirsiniz..
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TTMD Çevrimiçi Semineri: “COVID-19 Salgınında Kapalı Ortamlarda ve 
Isıtma-Havalandırma-Klima Sistemlerinde Risk Azaltıcı Tedbirler”

	 TTMD’nin	 düzenlediği	“COVID-19	
Salgınında Kapalı Ortamlarda ve 
Isıtma-Havalandırma-Klima Sistem-
lerinde	Risk	Azaltıcı	Tedbirler”	konulu	
çevrimiçi seminer 15 Eylül 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Moderatör-
lüğünü TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Meriç Sapçı’nın yürüttüğü etkinliğe 
Filiz Pehlivan konuşmacı olarak katıldı.

Seminer açılışında konuşan Meriç 
Sapçı,	COVID-19	hastalığının	bir	solu-
num yolu hastalığı olduğuna dikkat 
çekerek,	 bunun	 HVAC	 sektöründe	
çalışan mühendisler için bir iç ortam 
hava kalitesi problemi olduğunu söy-
ledi.	Sapçı,	COVID-19	ile	mücadelede	
kapalı alanlardaki insanların patojen-
lerden uzak tutulması için, risk azaltıcı 
mühendislik tedbirlerinin alınması ve 
mekanik sistemlerinin doğru şekilde 
işletilmesi gerektiğini belirtti.

Sunumunun	 ilk	 bölümünde	 SARS-
CoV-2	 virüsünün	 bulaşma	 yolları,	
damlacık/aerosol tartışmaları hak-
kında bilgi vererek konuşmasına 
başlayan Filiz Pehlivan, virüsün 
havadan iletim yoluyla yayıldığına 
dair kanıtlar ve veriler paylaştıktan 
sonra aerosol boyutlarının küçüldükçe 
havada kalma sürelerinin uzadığına 
dikkat çekerek; iç mekan hava kali-
tesini iyileştirmek için sunulan bazı 
önerilerin	 COVID-19	 salgınının	 çok	
ötesine uzanan sağlık yararları olan ve 
gecikmiş iyileştirmelere yol açacağını 
ifade etti. İnsanların zamanının %90’ını 
iç ortamda geçirdiğini, ve kapalı 
ortamların insan sağlığı üzerinde 

kritik bir role sahip olduğunu söyleyen 
Pehlivan, daha sonra havadan iletimin 
önlenmesinde havalandırma sistem-
lerinin önemini anlatan Almanya’da 
yapılmış bir süper bulaşma çalışma-
sını anlattı. Filiz Pehlivan: “Sonuçlara 
bakıldığında enfeksiyon riskiyle 
ilişkili önemli bir faktör havalandırma 
sistemi ve havalandırma çıkışlarına 
bireysel yakınlıktı.  Az miktarda temiz 
hava içeren hava üfleme menfezlerine 
yakın kişiler, hava emiş menfezlerine 
yakın olanlara göre yüksek enfeksiyon 
riskine	 sahipti.	 Bu,	 SARS-CoV-2'nin	
belirli koşullar altında hava yoluyla 
bulaşabildiğini ve havalandırma siste-
minin virüsün yayılması üzerinde etkili 
olabileceğini gösteren önceki çalış-
malarla uyumludur. Mekandaki hava 
filtreleri virüs partiküllerini yakalamak 
için uygun değildi. Molanın dışarıda 

geçirilmesi enfeksiyon olasılığını 
azalttı ve aerosol miktarını azaltmak 
için uygun havalandırmanın yararının 
altını çizdi. 

Sonuçlar, gençlerin daha büyük yaş 
gruplarına kıyasla enfekte olma olası-
lığının daha düşük olduğu bir eğilimi 
göstermektedir.  Çocuklarda genel 
enfeksiyon riski yetişkinlerden daha 
düşük görünmektedir” dedi.

Sunumun üçüncü bölümünde 
DSÖ’nün	 COVID-19	 bağlamındaki	
iç mekan havalandırması için yol 
haritasını anlatan konuşmacı; karan-
tina tesisleri dahil sağlık merkezleri, 
konut dışı binalar, evler ve evde 
kendi kendine karantina dahil olmak 
üzere konutlar şeklinde üç katego-
ride yapılması gerekenler hakkında 
bilgiler paylaştı. Son bölümde 
okullar ile ilgili öneriler başlığında 
sınıflardaki iç hava kalitesini etkile-
yen faktörlere değinen Filiz Pehlivan, 
bir makaleden elde edilen sonuçları 
şöyle sıraladı: “Havadan bulaşan 
bulaşıcı hastalıklarda sağlıklı okul 
binası için mevcut sistemler ince-
lenmeli, eksikleri tespit edilmelidir. 
Havalandırma performansını kontrol 
için CO₂ sensörleri kullanılmalı, 
temiz dış hava ile havalandırılmalıdır 
(%100 taze hava). Filtre kalitesi sınıfı 
yükseltilmeli, mümkün olan en 
yüksek verime sahip filtreler kulla-
nılmalı. Eğer her ikisi de sınırlı yapı-
labiliyorsa, ilave HEPA filtreli portatif 
hava temizleyiciler kullanılmalı.”
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TTMD’nin İlk Mentor Programı Tamamlandı

 TTMD tarafından hayata geçirilen 
ilk mentorluk projesi, 12 menti ve 12 
mentor ile başarıyla sonuçlandırıldı.

TTMD olarak; sektörümüzde faaliyet 
gösteren genç meslektaşlarımız ile 
deneyimli meslektaşlarımızı bir araya 

getirmek amacıyla başlatılan program, 
üyelerimize mesleki katkısının yanı 
sıra, değerli bir deneyim ve vizyon da 
sağlandı. 

Bilgisini ve deneyimini paylaşan, 
meslektaş olarak birbirlerinin gelişi-

mine katkıda bulunan, ilham veren, 
üstelik bunu gönüllü bir şekilde yapan 
değerli mentor ve mentilerin, tesisat 
sektöründeki iş kalitesinin artmasına 
katkı sağlamada ve ekosistemin geli-
şimini desteklemede, önemli rolü ve 
etkisi olacağına inanıyoruz.

Okullarda daha yüksek havalandırma 
miktarları ve iç hava kalitesinin ek 
faydalarına da değinen Pehlivan, son 
olarak bireysel çözüm önerileriyle 
ilgili tavsiyelerde bulundu. Yoğun bir 
katılımın gerçekleştiği seminer, soru 
cevap bölümünün ardından sona erdi.

Çevrimiçi Seminer videosu: 
https://youtu.be/zKIBoCpRiE4

 Avrupa Komisyonu, yeni bir tebliğ ile birlikte "Fit for 55” 
teklif paketinin ilk bölümünü yayımladı. Bu öneriler seti, AB'nin 
iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım, binalar ve vergilerle ilgili 
politikalarını, sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla 
2030 yılına kadar %55 azaltma hedefine hazırlamayı amaçlıyor. 

"Fit for 55" İlk Bölüm Yayımlandı

Detaylı Bilgi: https://www.rehva.eu/news/article/fit-for-55-
first-part-published 
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ISK SODEX 2021 Fuarı Sona Erdi
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TTMD ASHRAE İşbirliği Toplantıları Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı 
ile	ASHRAE	President	Elect	Mr.	Farooq	
Mehboob arasında 1-2 Ekim 2021 
tarihlerinde	Lazzoni	Otel’de	toplantılar	
gerçekleştirildi.	ASHRAE	Turkish	Chap-
ter ve İSİB evsahipliğinde gerçekleşen 
görüşmelerde,	TTMD	ve	ASHRAE’nin	
ortak hareket ederek yürüteceği 
çalışma alanları belirlendi:

 Avrasya bölgesinin lider iklimlen-
dirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 29 
Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında 
sektör oyuncularını bir araya getirdi. 
İklimlendirme sanayinde sağlıklı 
iklimlendirme çözümleri temasıyla 
düzenlenen ISK SODEX 2021’de; 27 
ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil 
95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 
86.217 sektör profesyoneli ziyaretçi 
ile bir araya gelerek önemli iş birlikle-
rine imza attı.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
tarafından	 TTMD,	 ISKAV,	 DOSİDER,	
İSKİD,	İZODER	eş	organizatörlüğünde	
ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD 
ve KBSB destekleriyle gerçekleştirilen 
ISK SODEX Fuarı’nda Türkiye’deki 
üreticiler, İSİB’in katkılarıyla düzen-
lenen B2B İkili İş Görüşmeleri’nde 53 
ülkeden 300 profesyonel satın almacı 
ile görüşerek ihracata yönelik yeni 
iş birlikleri gerçekleştirdi. B2B İkili 
İş Görüşmelerinde bir önceki fuara 
kıyasla katılımcı ülke sayısı 44’ten 
53’e çıkarken, katılan satın almacı 
sayısında %46 artış sağlandı. Fuar 
süresince gerçekleştirilen iş birliği 
görüşmeleri neticesinde; sektör fir-
maları, önümüzdeki iki yılda gerçek-
leştirilecek, ilave 500 milyon dolarlık 
ihracat potansiyeli sağladı.

Pandemi	 döneminde,	 HVAC&R	 sek-
töründe bu büyüklükte ve yüksek 
katılımla yapılan dünyadaki tek 
fuar olan ISK-SODEX 2021’de; 2019 
yılında gerçekleşen fuara kıyasla %27 
yabancı ziyaretçi artışı yakalandı. 
Ayrıca 2019’a kıyasla gerçekleşen 
online ziyaretçi kaydında da %14 artış 
elde edildi.

Fuar kapsamında Türkiye’ye gelen 
Özbekistan Heyeti ile TTMD-İSİB 
Heyetleri arasında özel bir görüşme 
gerçekleştirildi. TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Meriç Sapçı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Oktay Güven ile İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın 
katıldığı toplantıda; TTMD’nin yapısı, 
faaliyetleri ve üye profili hakkında 
bilgi	verilerek,	iki	ülke	arasında	HVAC	
sektöründe gerçekleştirilecek işbirliği 
çalışmaları üzerine planlamalar 
yapıldı. 

4 gün süren ISK-SODEX 2021 Fuarı’nda 
TTMD standı çok sayıda katılımcı tara-
fından ziyaret edildi.

1- Yenilikçi teknolojik gelişmelerin 
HVAC	endüstrisi	üzerindeki	etkileri	
hakkında ortak çalışmalar yapmak,

2-	ASHRAE’nin	yeni	kurduğu	prefabrik	
mekanik tesisat imalat teknikleri 
ile ilgili Technical Komite’de  ortak 
çalışmalar geliştirmek ,

3-	ASHRAE	 ve	 TTMD	 arasındaki	 her	
türlü bilgi paylaşımını geliştirmek,

4-	Büyük	 projelerde	 ASHRAE	 	 üyesi	

tasarımcılar arasında dış kaynak 

imkanları ve işbirlikleri geliştirebil-

mek,

5-	ASHRAE’de	 bulunan	 	 seçkin	

eğitimcilerinin Türkiye’deki meslek-

taşlarımıza webinarlar sunmasını 

sağlayabilmek.
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Bunları biliyor muydunuz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toplumsal zorlukların sınırında en 
son bilimsel gelişmelerin 
değerlendirilmesi hedefleniyor.

https://bs2021.org/ 

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

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

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

ISK-SODEX 2021 - Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı
29 Eylül-2 Ekim / İstanbul

 Sektörün önemli fuarlarından 
olan ISK-SODEX 2021 - 
Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, 
Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Fuarı, 29 Eylül - 2 Ekim 
2021 tarihleri arasında 

gerçekleşecek. İş bağlantıları 
kurma, geliştirme, sektördeki en 
son yenilik ve gelişmeleri 
yakından tanıma fırsatı sunan ISK-
SODEX ISTANBUL Fuarı, TÜYAP 
İstanbul’da yapılacak.
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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 
kongresinde sunacak.

SHC Solar Award 2022
Son Başvuru: 1 Nisan 2022

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

     REHVA CLIMA Dünya Kongre-
si,ısıtma, havalandırma ve 
iklimlendirme (HVAC) alanında 
önde gelen uluslararası 
bilimsel kongredir. Kongre üç 
yılda bir, REHVA’nın üye 
derneklerinden biri tarafından 
düzenlenmektedir. CLIMA 2022, 
hem Delft Teknoloji Üniversitesi 
hem de Eindhoven Teknoloji 
Üniversitesi ile işbirliği içinde 
Hollanda Bina Hizmetleri 

Derneği olan TVVL tarafında-
norganize ediliyor.
CLIMA 2022 Kongresinin beş 
ana teması; Enerji, Dijitalizas-
yon, Sağlık&Konfor, Öğren-
me&Eğitim ve Döngüselliktir.
Gelen çok sayıda talep ve bildiri 
özeti gönderimi nedeniyle, 
CLIMA 2022 Bilimsel Komitesi 
tam metin son gönderim 
süresinin 03 Ocak 2022 tarihine 
kadar uzatıldığını duyurdu.

    IEA Güneşle Isıtma Soğutma 
Programının SHC Solar Ödülü, 
güneş enerjisiyle ısıtma ve 
soğutma teknolojilerinin piyasa 
etkisini artırmak için çalışanların 
başarısını kutlamak amacıyla 
veriliyor. Bu yılın kazananı, sosyal 
konutlarda konforu korumanın 
veya artırmanın maliyetlerini ve 
çevresel etkisini azaltmak için 
güneş enerjisiyle ısıtma ve 
soğutmayı destekleyen, son 5 
yılda yürütülen bir program veya 
projeden önemli bir başarı elde 

etmiş olacak. Adaylıklar, 
güneşle ısıtma, soğutma ve/veya 
günışığı teknolojilerini kullana-
rak mali açıdan hassas kullanı-
cılar için uygun fiyatlı konutlarda 
konforlu ve düşük maliyetli 
yaşam koşulları sağlayan bir 
program veya projeyi uygula-
maktan sorumlu bir kişi veya 
kuruluş için olacak. 
Adaylık için: https://iea-shc.or-
g/solar-award/nomination
Detaylı bilgi için: https://iea-sh-
c.org/solar-award
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kurma, geliştirme, sektördeki en 
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ABDURRAHMAN KILIÇ ANISINA

Sevgili Abdurrahman'a mektup,

Yalnız başıma uzaklarda sevgili dostumun ölüm haberini aldı-
ğımda sarsıldım, şaşırdım, elbette çok üzüldüm. Belki dostlarla 
acıyı paylaşabilsem avunurdum. Onu düşünmeye çalıştım, tek 
başıma, ama düşüncelerim bir taraftan diğer tarafa savrulup du-
ruyor, bunu da beceremedim. Sonunda ona yazmaya karar ver-
dim. Onun acısını en iyi onunla paylaşabilirdim sonunda. Elbette 
kendisine yazdığım özel mektubu burada herkesle paylaşmaya-
cağım, ancak hislerimin en taze ve içten ifadesi bu olduğu için 
paylaşabileceklerimi paylaşmak istiyorum.

Yıllar önce tanıştığımızda ikimiz de genç asistanlardık. Ben 
Gümüşsuyu’nda sen Maçka’daydın. İlk hatırladığım geniş bir grup 
olarak birlikte çalıştığımız güneş projesiydi. Galiba ilkokulların gü-
neşle ısıtılması projesiydi. Ama esas siz Maçka’dan Gümüşsuyu’na 
taşınıp, yangın projesinde birlikte çalışmaya başladığımızda dost-
luğumuz gelişmeye başladı. Sonrasında, hem kürsü arkadaşlığı, 
hem de TTMD’de çalışmalarımız bizi birbirimize bağladı. Birlik-
te kaç sempozyum düzenledik? Kaç toplantı yaptık? Yurtdışı ve 
yurtiçi seyahatlerimizde bir an ayrılmazdık. Birlikte geçirdiğimiz 
Walt Disney günü en canlı anılarımdan biri… Ne kadar özel bir 
gündü, ne kadar eğlenmiştik. 

Sen	çok	özel	biriydin.	Ve	hep	aranan	hep	sevilen	biriydin.	Birlikte	
olduğumuz ortamlarda paylaşılamayan esas oğlan sendin. Sen-
de şeytan tüyü vardı, herkesle anlaşır, kendini sevdirirdin. Herkes 
seninle birlikte olmak isterdi. İlgi odağı idin. Suratını hiç asmaz-
dın, hep güler yüzlüydün. Zaman zaman sıkıntıda olduğunu, acı 
çektiğini bildiğim zamanlarda bile suratını asmazdın. Migren ağ-

rılarından bir kaçında yanındaydım. O durumda bile belli etme-
meye çalışıp, gizlerdin. Sonunda zaten en büyük hastalığını da 
bizden gizledin. Bir sabah senin şokunla gün başladı. Hiç kimse 
bilmedi, haber ortalığa bir bomba gibi düştü. 

Ne mutlu sana hayatta bu kadar sevilip, sayılarak yaşadın. İnsan-
lar çok samimi olarak üzülüp, birbirini arıyor. Ne kadar az insan 
başarmıştır. Ne kadar az insan bu kadar sevilmiştir. 

Seninle hiç çatışmamız olmadı. İkimiz ayrı konularda geliştik ve 
birbirimizin konusunda hiç ukalalık etmedik. Tam tersine birbiri-
mizi hep destekledik. Emekliliğimizi de birlikte düzenledik. Son 
ortak toplantımızı, kendi törenimiz için düzenledik. Son dönemde 
benim özel durumum, pandemi ve sonunda senin özel durumun 
birbirimizden uzak kalmamıza neden oldu. En son birlikte kah-
valtı ettik. Son anı ve bu sabah gelen son duyum…

Cenazene katılamayacağım. Öte dünya diye bir yer var mı? Ora-
da buluşur muyuz? Ama emin olduğum bir şey var ki ben ölün-
ceye kadar bende yaşayacaksın. Birçok insanda da yaşayacaksın. 
Elveda canım arkadaşım, can dostum.

Ahmet Arısoy

Abdurrahman hocam ile 8.ve 9. Dönem Yönetim 

Kurulunda birlikte görev aldığımdan, birlikte ça-

lışabilme şansına sahip olduğum için çok mutlu-

yum. Ancak böyle bir değeri yitirdiğimiz için de 

üzüntü içerisindeyim. Hocamızı birkaç cümley-

le anlatmak kolay olmasa gerek ama çok kısaca 

tanımlamam gerekse herhalde,  “Bilgi de yuka-

rıda olan ama bilgiyi paylaşmakta son derece 

cömert olan, üstelik bir o kadar da alçak gönül-

lü, ve hepsinden önemlisi dost canlısı ve gerçek 

bir beyefendi” şeklinde tarif edebileceğim kişi, 

hepimizin Abdurrahman hocasıydı… olarak ifa-

de etmek isterdim. Dilerim nurlar içinde yatsın.

M. Fevzi ÖZEL       
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ABDURRAHMAN KILIÇ ANISINA

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Kendisini 1990’ların başında tanımıştım. Daha sonra birçok kez 
çeşitli	platformlarda	daha	yakından	tanıma	fırsatı	buldum.	Ve	kısa	
süre içerisinde “dost” olmuştuk. Uzmanlığı olan alanlardaki bilgi 
seviyesi tartışılmazdı. Araştıran ve sorgulayan bir akademisyen, 
itfaiye müdürlüğü yapmış bir bürokrat, özverili çalışmaları ve 
üretkenliği ile yararlı çalışmalar yapmış bilim insanıydı. Ayrıca, 
sektörel derneklerde de çok önemli görevler almıştı. TTMD Yö-
netiminde dört dönem birlikte çalıştık. Özellikte 2010 yılındaki 
Dünya Klima Kongresi ile TTMD’nin düzenlediği Uluslararası Ya-
pıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun organizasyonlarında 
birlikte çalışmıştık. Çok özveriliydi. Sektör için saatlerce çalışır-
dı. Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi çok sayıda or-
ganizasyonda beraber olduk.  2010 yılının Mayıs’ında sektörü-
müz için çok yoğun aktiviteler vardı. Önce TTMD’nin Uluslararası 
Sempozyumu arkasından da Dünya Klima Kongresi(Clima) geli-
yordu. Çok önemli iki programı arka arkaya gerçekleştirecektik. 
Sempozyum’un organizasyonun da başkanıydı. Dernek Başkanı 
olarak sempozyumun açılış konuşmasını hazırlarken bir konuy-
la ilgili mesaj gönderdim, gece yarısını geçmişti saatler, anında 
cevabı yazmıştı. “Hocam bu saatte rahatsız ettim” dediğimde 
“sabaha kadar arayabilirsin dostum, sempozyumumuz yarın iyi 
geçecek hiç tereddüt etme” demişti.  

Sosyal bir insandı, sektörün her organizasyonunda bulunma-
ya çalışırdı. Aldığı her görevi başarı ile yapardı. İstanbul İtfaiye 
Müdürü iken de yurtdışından aldığı bilgilerle itfaiyeye çok şey 
öğretmişti. Araştırarak öğrendiği bilgilerle yangın güvenliği 
konusunda yönetmeliklerin hazırlanmasına, standartların ya-
yınlanmasına önemli katkılarda bulunmuştu. Bunun yanında 
tarihi konulara da merakı vardı. İTÜ Tarihini yazmak için çalış-
malar yapıyordu. MMO’nun Teskon Kongresi’nde TTMD adına 
yapacağım “Türkiye Tesisat Tarihi” konulu konferans konuşması 
için ondan epey bilgiler öğrenmiştim. Bunlardan en ilginci de 
Dolmabahçe Sarayı’nın ısıtılmasında  Yavuz Zırhlısı’nın kazanı-
nın kullanılmasıydı.

Teskon Kongresi’nde de tesadüfen yan yana oturuyorduk. Birlikte 
izliyorduk. Açılış konuşmalarının ardından “Türkiye Tesisat Tarihi” 
konferans konuşmasını yapacaktım. Kongre’nin açılışı esnasında 
salonda;	Vali,	Milletvekillleri,	Büyükşehir	Belediye	Başkanı,	 İlçe	
Belediye Başkanları, TMMOB Başkanı, MMO Başkanı ve Sektörel 
Derneklerin Başkanları vardı. Protokoldekilerden her kürsüye 
çıkan;	Sayın	Valim,	Sayın	Milletvekilleri,	Sayın	…..,		diye	uzayıp	
giden bir selamlama yapıyordu. Sıra derneklere geldiğinde 9-10 
dernek başkanı da aynı şekilde uzun uzun, salondakileri saymaya 
başlayınca bir izleyici olarak rahatsız olmuştum. Abdurrahman 
Hocam’a döndüm ve sordum “Hocam, ilk açılışı yapanın, kinci-
sinin belki de üçüncüsünün salondaki protokolü tek tek belir-
terek selamlaması olabilir ancak, neredeyse 15 konuşmacı aynı 

şeyleri tekrarladı, bu doğru mudur?” diye sordum. O da “doğru 
değil, açılışta bir veya iki kişi salondakilerin kim olduğunu da 
vurgulamak için böyle bir selamlama yapabilir, ancak her kürsü-
ye çıkanın bu şekilde selamlaması hoş olmuyor” dedi biraz son-
ra konferans konuşması için kürsüye çıktım ve ”Sayın Konuklar, 
Değerli Meslektaşlarım,” diye konuşmama başlamıştım. Konuş-
ma bittiğinde yanıma gelerek kutlamış ve bir ilki gerçekleştirdin 
demişti. Daha sonra katıldığım organizasyonlarda eğer ilk açılış 
konuşmasını yapmıyorsam, kısa selamlamayı ilke edinmiştim.

Kendisine “Hocam” diye hitap ederdim. O da “Dostum” derdi. 
Dostum kelimesini o kadar içten söylerdi ki daha şimdiden çok 
özledim bu kelimeyi duymayı…

YÜZLERCE	YANGINI	SÖNDÜRDÜN,	YAYINLARINLA,		AKTARDIĞIN	
BİLGİLERİNLE	BİNLERCE	YANGININ	SÖNMESİNE	KATKIDA	BULUN-
DUN	AMA	BİZLERİ	YAKTIN	DA	GİTTİN	HOCAM!	

KAYBEDELİ	 İKİ	AY	OLDU	AMA	DOSTLARLA	BİRARAYA	HER	GE-
LİŞİMİZDE	 SENDEN	BAHSETMEDEN	GEÇEMİYORUZ.	 	 SENİ	HİÇ	
UNUTMAYACAĞIM,	 UNUTMAYACAĞIZ	 SEVGİLİ	 DOSTUM,	 	 DE-
ĞERLİ	HOCAM…

Cafer Ünlü
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Değerli Arkadaşım, Sevgili Abdurrahman Kılıç

-Aradığımda veya buluştuğumuzda “ Can Dostum, nasılsın? “ 
diyerek çok içten ve sıcak bir seslenişle başlardı konuşmaya. İş 
hayatında ciddi, çalışkan otoriter ve kararlı olan sevgili Abdur-
rahman Kılıç ; özel buluşmalarımızda sevgi dolu, güler yüzlü ve 
sıcak bir insandı.

-Hepimiz onu itfaiye müdürlüğü yaptığı dönemden ve hazırladığı 
ve sürekli güncellediği yangın yönetmeliklerinden tanıdık. Daha 
önceleri binaların çatı arasına konan 2 m3 su deposu ve her katta 
1 adet yangın dolabından oluşan basit yangın tasarımı yapılırdı.

Önce yangın riskini azaltacak önlemleri, yangın algılama, söndür-
me ve duman tahliye sistemlerini oluşturarak insanların yangın-
dan zarar görmeden güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağ-
lamayı hedefleyen yönetmelikleri oluşturdu, geliştirdi ve sürekli 
güncelledi. Bu konuda da çok başarılı oldu. Kendisine hepimiz 
teşekkür borçluyuz.

-Yönetmelikleri yayımlamadan önce seminer salonlarında mü-
hendis ve mimarlara anlatır, tartıştıktan sonra yayımlardı. Se-
minerlerde ve sempozyumlarda konuşmasını hep tam (+) dolu 
salonlarda yaptı. Her zaman ilgi odağıydı saygı ve sevgi çemberi 
ile kuşatılmıştı.

-İtfaiye müdürü olduğu dönemde, yangınlarda en önde, elin-
de yangın hortumunun nozulu ile su sıkarken gördük yürekli 
arkadaşımı.

Seminerler ve sempozyumlardan sonra da birlikte oluyorduk. Te-
sisat sektörünün, Türkiye’nin ve Dünya’nın geleceği ile ilgili gö-
rüşlerimizi paylaşıyorduk.

-	 ASHARE	 kış	Toplantılarında	 da	 birlikte	 oluyorduk.	 Chicago,	

New York, Orlando, vb. şehirlerde gündüz seminerler, forum-
lar, teknik gezilere katılıyorduk. Akşamları da Türkiye’den gelen 
Arkadaşlarımız ile yemekte buluştuğumuzda çok keyifli bir or-
tam oluşuyordu. Sevgili Abdurrahman Kılıç yine ilgi odağıydı.

 İstanbul’da bir arkadaş toplantısında veya Fatih’teki büryan   

                                        

salonunda ya da sevgili Önder Foçan’ın caz konserinde arkadaş-
larımız ile birlikte olmak çok güzeldi. Kendisinden sonra bu işi 
devam ettirebilecek kişi olarak Sevgili Kazım Beceren’i hazırladı.

Son dönemde tarihi yapıları yazmaya başladı. İTÜ Gümüşsuyu, 
Taşkışla Maçka’daki Binaların tarihçesini yazıyordu ve keyifle 
okuyorduk bu ilginç ve yararlı bilgileri.  

Bir de yarım kalmış bir işimiz oldu : “Madenlerde yangın güven-
liği ve söndürme sistemleri “.

Sevgili Abdurrahman seni hep çok sevdim, ışıklar içinde uyusun.

Rüknettin Küçükçalı

Makine Y.Mühendisi

Abdurrahman Kılıç,

Sevgi dolu Abdurrahman hocamızı TTMD yönetim kurulu üyeliği ile yakından ta-
nıma fırsatı buldum. Her zaman aynı fikirde olmasak ta medeni tartışmalar neti-
cesinde nezaketi ve farklı bakış açıları ile sohbetlere zenginlik katardı. Her zaman 
ortak fikirde birleşemesek te nezaketinden ve medeni yaklaşımından tereddüt 
etmezdik. Hocamla sohbetler entellektüel kişiliği, bilgi birikimi, yaşanmışlıkları 
ve yaşanmışlıklarından biriktirdiği anıları ile ama en önemlisi esprili yüreğindeki 
sevgisini sohbetine katabilme yeteneği ile sohbetlerin aranan ve en renkli köşe 
taşlarından birisi olarak zevkle sohbet ettiğimiz bir hoca, bir abi, bir arkadaştı. Ço-
ğumuz Yangın Söndürme sistemlerindeki uzmanlığı, bilgeliği, deneyimi, öngörüsü 
ile tanırdık. Ancak hocamızın termodinamik, mühendislik bakışı, insan ilişkiler uz-
manlığı, diplomat kişiliği, stratejistliği, en sert eleştirilerini dahi yumuşak bir dille 
söyleyebilme kabiliyeti bizlere çok şey katmıştır. Dostluğu, mertliği, gücün karşı-
sında eğilmemesi bize bıraktığı hoş değerler olmuştur. Kesin cennette istirahatte-
dir ve cehennemdeki alevleri söndürmek için proje üretiyordur. Sevgi ve Saygıyla. 

Gürkan Arı     



Abdurrahman Hocanın pek çok yazısını, yayınlanan kitapları-
nı okudum. Hatta zaman zaman dergilere göndereceği yazıla-
rı önceden yolladığı olurdu. Büyük bir alçakgönüllülükle nasıl 
olmuş diye sorardı. Yazılarını eleştirecek kadar hadsiz değildim 
ama pek çok kişiden  önce okumanın keyfini duyardım. Bir gün 
arkasından yazı yazmak durumunda olacağım ise hiç aklıma 
gelmemişti. Doksanlı yılların ortalarında tanıştığımızdan beri, 
hem çok saygıdeğer bir hoca ve meslektaş olarak hem de dos-
tum olarak hep hayatımda var oldu. Hiç sözlük anlamı olarak 
hocam, yani okulda öğretmenim olmadı. ODTÜ mezunuyum. 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile, hocalarımdan dolayı gönül ba-
ğım olsa da,  fiziksel bir bağım yok. Ancak tanıştığımız günden 
beri Abdurrahman Hoca hep hocam oldu. Pek çok konu hak-
kında kendisinden bilgi edindim. Çalışma yöntemini, titizliğini, 
buna karşın hayatın tadını çıkarmasını, sadece mesleğiyle değil, 
sanatla da, doğayla da yakından ilgili olmasını gözlemledim ve 
hep kendime dersler çıkardım. Gerçek anlamda bir yol göste-
rici oldu benim için.

TTMD’nin sempozyumlarına, 1998 yılından başlayarak katkı koy-
maya çalıştım. En son 2018 Sempozyumunu düşünürsek 20 se-
nelik bir süreçte en az yedi sekiz sempozyum organizasyonunda 
bulundum. Bunların pek çoğunu Abdurrahman Hocamın başkan-
lığında yaptık. Keyifli çalışmalarımızı unutmam mümkün değil. 
Hocam hem titiz ve detaycıydı, hem de sorun çözücüydü. Her 
zaman elini masaya vurup, verilmesi gereken kararları verirdi. 
Onunla beraber çalışan, katkılarını koyan bizler de hep arkamız-
da olduğunu bilir, birlikte keyifli işler kotarırdık.  Tabii ki terslik-
ler de olurdu. 2006 yılında Sempozyum kitapçığında ilk sayfada 
olmaması gereken iki satırlık yazının varlığını, sempozyumdan 
bir gün önce kitaplar elimize geçince farketmiştik. Hayatımda 
ilk defa hocamı bu kadar sinirli görmüştüm. 

Kitaplardan direk sorumlu olmadığım halde, beni bir arayışı 
vardı, inanamadım. Tabii çok haklıydı, sorumlusu kim olursa ol-
sun, sorun kucağımıza düşmüştü. Sonuçta büyük etiketler alıp, 
olmaması gereken yazıyı kapatmıştık tek tek. Tüm ekip olarak 
Sempozyum Oteli olan Hilton’da, küçük bir odada gece yarısına 
kadar etiket yapıştırdığımızı hatırlıyorum. Gergin başlayan gün, 
birlikte bulduğumuz çözüm ve kimsenin erinmeden çalışması 
sonucu keyifli bir anıya dönüşmüştü. En küçük bir hataya bile 
çalışmalarında yer olmadığını net bir şekilde görmüştüm. Bu 
aslında benim çalışma yöntemime de çok uyuyordu. 

Yine sempozyum anıları arasında, Ole Fanger ile olan dostlu-
ğumuzu ve Yönetim Kurulu kararıyla ona TTMD onur ödülü 
verdiğimizi hatırlıyorum. Dünya çapında bir isim olan Ole Fan-
ger, verdiğimiz ödülden büyük mutluluk duymuş, katıldığı son  
toplantılardan biri olan sempozyumumuzda, tabii o gün için 
bu durumu bilmiyorduk, aldığı bu ödülle evine mutlu döndü-
ğünü ifade etmişti.

Abdurrahman Hoca pek çoğumuzun bildiği gibi, hafızası çok kuv-
vetli bir insandı. Bunu sadece mesleği için değil, farklı alanlarda 
da kullanırdı. Şiir çok severdi. Sevdiği pek çok şairin şiirlerini de 
ezbere bilirdi. Siz bir şairden iki mısra hatırlasanız, hocam der-
hal kalan kısmını tamamlardı. Şaşmaz yanılmaz, sonuna kadar 
okurdu şiiri. Müzik, şiir, çiçekler hep hayatının parçasıydı. Haya-
tında var olan bir başka özelliği de, sektördeki tüm kadınlara çok 
değer vermesiydi. Hocam eşitlikle yetinmiyordu, pozitif ayrımcı-
lıktan yanaydı.Hepimizin kendimizi iyi hissetmemizi sağlar, her 
birimize ayrı ayrı söyleyecek zarif sözler bulurdu. 

Son	dönemde	sıkıntılıydı.	Ancak	bu	süreçte	İTÜ	Vakfı	Yönetim	
Kuruluna seçilmesi onu mutlu etmiş, onurlandırmıştı. Yine aynı 
dönemde Modern İtfaiye Teşkilatı’nın kurucusu, Macar vatan-
daşı olan Edmund Szechenyi Paşa için yazmış olduğu kitaba, 
Macaristan’ın sponsor olmayı teklif etmesi de onu çok gururlan-
dırmıştı. Kısa süre içinde basılacaktır sanırım bu kitap. Bu sıkıntılı 
döneminde bile kimseye derdini aktarmadan, ki kendisi böyle 
tercih etmişti, hepimize yardımcı olmaya devam etti. 

Bir kişiyle tanıştığınız anda yakın arkadaş veya dost olamıyorsu-
nuz tabii ki. Hele de hocam gibi hem çok değerli bir meslektaş 
hem çok katmanlı bir insanla dost oldum demek kolay değil. 
Kendi adıma biz bunu başardık diye düşünüyorum. Yavaş yavaş, 
zaman içinde, birbirimizi tanıyarak hem büyük bir saygıya hem 
de anlayışa dayalı bir arkadaşlığımız oldu. Çok kıymetli buluyo-
rum hocamla geçirdiğim süreleri. Sadece mesleki bilgileri değil, 
çiçekleri, ağaçları, hayvanları kısacası tüm doğayı sevmeyi, dik-
katle, farklı gözle bakmayı da öğrendim hocamdan. Müziği, şar-
kıları daha yürekten dinlemeyi de. Şairlerin, şiirlerin kıymetini de. 

Her şey için size çok teşekkür ediyorum hocam. Hayatımıza 
kattığınız tüm değerler için, dostluğunuz, arkadaşlığınız için. 
Siz gittiniz biz eksik kaldık. Eksik yanlarımızı sizin ışığınızla ta-
mamlayacağız.

Saygılarımla…

Handan Özgen

ABDURRAHMAN KILIÇ ANISINA
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Değerli bir dostunuzun kaybından 
sonra onun hakkında konuşmak, 
yazmak zordur. Abdurrahman Kılıç , 
Anadolu'dan büyük kentlere eğitime 
gelen ilk kuşaklardandı. Genelde bu 
kuşağın en belirgin özelliklerinden 
birisi sorumluluk bilincinin yüksek 
olması ve bu bilincin tüm yaşamına 
yön vermesidir.

Yıllardır projelerde , sempozyum-
larda, seminerlerde, çalıştaylarda, 
STK'larda , gezilerde ve sosyal yaşa-
mın her alanında sıkça birlikte olduğumuz hocanın bu ortamlar-
da bilgiyi paylaşma, entellektüel birikimini aktarma çabalarında 
; kitap,makale,yönetmelik çalışmalarında hep o sorumluluk ve 
aidiyet duygusunun izleri vardı.

Abdurrahman Kılıç konuları çok iyi anlatırdı. Bazı insanlar bilir 
anlatamaz, hoca hem bilir, hem anlatırdı. Bunu her sunumunda 
gördük öyle ki sektörün dışında olanlar bile anlayabilirdi. Bir anı 

'' TTMD Ankara toplantılarından biri-
sine 6-7 kişi araç kiralayıp gitmiştik. 
Dönüşte hocadan entropi kavramını 
anlatması istendi, anlattı, Sapanca'da 
mola için durulduğunda sürücü ho-
caya döndü, kendine özgü kelime-
lerle konuyu anladığını ifade etti. ''

Hoca yalnız mesleki bilgi ve görgüsü 
ile değil aynı zamanda ülke sorunları 
ile de son derece ilgili ve duyarlı idi, 
bu konulardaki bilgi birikimini yüksek 

enerjisi ile ortaya koydu , çok arkada-
şımız gibi ben de yararlandım.

Değerli dostum birlikte yemek yiyecektik, olmadı. Munzur gezi-
si yapacaktık, virüs geldi, üç defa erteledik, olmadı. Şimdi 2022 
Mayıs'ına kaldı, belki gideceğiz, belki gidemeyeceğiz, gidersek 
bil ki oralarda ismin yankılanacak, ışıklar içinde kal.

Kani Korkmaz

Abdurrahman Hocam’la ardı ardına 5 TTMD Sempozyumu’nda 
ekibinde, bir dönem de TTMD Yönetim Kurulu’nda çalışma ve en 
yakın çevresinde yer alma şansı yakalamış olmak çok büyük bir 
onurdur ancak çok erken kaybedişimiz çok üzücü.

Abdurrahman Hocam bir hayatın asalet-zerafet-nezaket ve çok 
özenilerek yaşanması gerektiğini gösterdi. 

Yalnız mesleği-uzmanlığı-hocalığı-bilim insanlığı ile değil, haya-
tın içinde ne varsa değer ve emek vermek gerektiğini gösterdi.  

Yalnız sevgi ile değil büyük bir saygı ile yaklaşmak gerektiğini gös-
terdi. İnsanın yaşama dair bir duruşunun olması ve her ne yaşa-
nırsa yaşansın o duruştan vazgeçilmeyeceğini gösterdi.

Kendisinden her yaptığı ile her zaman ders aldım sanırım.

Kaybetmeseydik üretmeyi ve öğretmeyi sürdürecekti hepimiz bu 
anlamda yoksun kaldık.

Burada birbirinden farklı iki konuda yaşadığım anıyla her konu-
daki büyük özenini aktarabilmeyi umuyorum. 

Birkaç yıl önce paylaştığı bir mesajın fonunda yer alan müziğin 
geçmiş yıllarda bir dizinin jeneriği olduğunu yazdım. Birkaç saat 
sonra bestecisi ve o eserle ilgili tüm  bilgilerle dönüş yaptı. Bir 
jenerik müziği için bile araştırma yapmıştı. Değer verme ve özen 
gösterme dersimi almıştım.

2021 yılının ilk ayla-
rında yoğun bir kar 
yağışı sonrası dev-
rilmiş bir ağaçla il-
gili olarak kendisini 
aradım ve ne yap-
malıyım diye sor-
dum. Düşme şekli 
ve kökün durumu-
nu sordu ve kurtar-
mak için yapacak-
larımı anlattı ve ağacı 
kurtardık. Büyük bir özenle bu konuyla ilgilenmişti.

Sempozyumlar başta olmak üzere, TTMD’nin onun da emeği geç-
miş her çalışmasında bizi bir yerlerden izliyor olacağına eminim.

Bundan sonra hep eksikliğini hissederek yaşayacağız. 

Umarım hepimiz onun sayısız özelliklerinden bazılarını sürdüre-
bilir ve bize kattıklarını geleceğe taşıyabiliriz.

Yazılarımız	ruhuna	değsin.	Ruhu	şad	olsun.	

Tuba Bingöl Altıok

Abdurrahman hocam, seni 
1977 yılında yüksek lisans 
eğitimime başladığımda, 
kendisi güneş enerjisi ko-
nusunda doçentlik tezini 
hazırlamakta olan hocam 
Eşher Berköz’ün yönlen-
dirmesi ile tanıdım. Önce 
güneş enerjisi sonra zama-
na bağlı rejimde ısı trans-
feri probleminin çözülme-

si için gerekli temel bilgileri sayende çok iyi öğrendim. İlerleyen 
yıllarda sana arada bir şaka yollu takılacak kadar dostluğumuz 
da pekişti. Senin lügatında “cadı” mertebesine de bu dostluğu-
muz sayesinde ulaştım. Gidişinle ülkemiz çok büyük bir değerini 
kaybetti. Handan, Tuba, Hırant, Sarven, sen ve ben ne güzel bir 
grubumuz vardı. Ama sen oyunbozanlık yapıp erkenden ayrılıp 
gittin. Asla bir daha o çok neşeli geçen yemekli toplanmalarımız 
gibi bir buluşma olamayacak. Biz de son yolculuğa çıkana ka-
dar seni hep çok özleyeceğiz.  Huzur içinde uyu sevgili hocam.                                     

Zerrin Yılmaz

ABDURRAHMAN KILIÇ ANISINA
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Sevgili Arkadaşım,

Gönderdiğin kitabı alalı sanırım bir ayı buldu 

Sana henüz teşekkür edememiş olduğum için beni affet. 

Biraz olsun okumak istedim, 

gecikmişliğim bundandır. 

İki gün önce, 

yazlık kulübemin olduğu Maydanoz koyunda,

akşam 10:00 civarında Jandarma mahalleye gelip, 

evlerimizi terketmemiz için hazırlıklı olmamızı anons etmiş,

burnuma gelen yanık kokusunu farkedip dışarı çıktığımda, 

heyecanlanmış komşulardan öğrendim;

“patlıcan” yangınlarından mangal yangınlarına geçmişiz, 

koyun arkasındaki ormanlar yanıyor. 

Bilgisayarımı topladım, bir de henüz pek fazla okuyamadığım 

kitabını arabaya koydum. 

Evlerimize ulaşmadı ama ciğerlerimize ulaştı; 

binlerce ağaç, belki binlerce hayvan, 

milyonlarca böcek, bitki  mangal zevkine heba oldu.

Hiç değişmemişiz, sadece patlıcanı artık şehirlerimizde değil, 

köftenin yanında, ormanda közlüyoruz. 

Birileri geriye gidiyoruz diye endişeleniyor, kimisi tepiniyor.

Geriye	gitmek	için	bir	yere	gitmek	gerek!	

Niye bu telaş bu tepinme?

Biz	bir	yere	gitmemişiz	ki!	

Mehmet Halifeye göre, 1660 yangını,

“halkın zenginliğe kanarak, Hak yolundan sapması, birbirini al-

datması, 

zina ve livatanın çoğalması, esnafın hileye saparak fakirleri 

unutması, 

ilim adamlarının sahip oldukları bilgiyi gerektiği gibi kullan-

mamaları 

yüzünden başa gelmiş” diye aktarmışsın. 

Bugünlerde yaşasaydı Mehmet Halife, 

biz çok çektik, vazgeçin şu İstanbul Sözleşmesinden, 

demez miydi? 

Kitabının önsözünde, 

Beyazit Kulesini müze yapmak için uğraştığını yazmışsın, ol-

mamış.

Çok üzüldüğünü hissediyorum. 

Bence hiç üzülme, çünkü sen o müzeyi kitabında açmışsın. 

Sadece müze değil, bir kültür hazinesi de olmuş; 

Pek çok şey yanında, 

ne	kadar	güzel	tanımları	bize	aktarmışsın!	

“Patlıcan Yangını”, “Karakulak” gibi…

Evet belki üzülecek bir taraf var, 

müthiş bir müze yaratmışsın ama gezmek için 

okuyan gerek, bulunur mu bilmem…

Süleymaniye’deki minarelerin sayısı ve 

şerefeleri ile ilgili bilgileri okuyunca,

Ayasofya açılsın mı diye tartışan, 

öz sembolllerinin anlamını bilmeyen sığların 

bilgisizliğine de, ben üzüldüm.

Görevi esnasında fazla yangın olursa 

görevinden alınan sadrazamları okuyunca, 

oradan buraya kötü yola düştüğümüzü anladım.

Şimdi ne yangınlar oluyor da, 

ne sadrazamlar ne de vezirler bırakıp gitmiyorlar…

Önden üç düğmeli, 

yakasız uzun kollu tulumbacı “mintanını görünce, 

çok severek kullandığım  giysilerim aklıma geldi. 

İçimde bir tulumbacılık ruhu mu ne var dedim, kendi kendime…

Geçenlerde, Can Dündar’ın aktarımıyla Yaşar Kemal’in,

“insanlık karşısında onurumuzu kurtaracak 

hiçbir şeyimizi yok demeye dilim varmıyor ama yok işte” dedi-

ğini öğrendim. 

Bari şu ilk tulumbayı yapan Gerçek Davut, gerçek Davut olsaydı, 

İlk itfaiyeyi kuran Széchenyi Paşa, Şehmuz Paşa olsaydı diye ge-

çirdim içindemden…

Aklına eline sağlık Sevgili Arkadaşım.

Çok emek vermişsin, ama çok güzel bir müze açmışsın. 

Fotoğraflarının her biri bile, birer hazine.  

Mangalcı takımı için bir şey diyemem ama 

kendi adıma, henüz var olan okuyabilenler adına 

sana çok teşekkür ediyorum. 

Gönlün rahat olsun, 

müzen hep açık kalacak eminim. 

Macit Toksoy

ABDURRAHMAN KILIÇ ANISINA



IBPSA Turkey ve TTMD Bina Perfor-

mans Simülasyonları Komitesi olarak; 

temel amacımız bina performans 

simülasyonları alanındaki muhtelif 

konu başlıklarıyla ilgili bilgi paylaşımı 

ve etkileşimi artırmaktır. Bu sayede 

ülkemizde bina enerji verimliliği, 

konfor, güvenlik başta olmak üzere 

yapılarımızla ilgili doğrudan ve dolaylı 

faydalar sağlayacağımıza ve bunun 

da yalnızca ilgili sektörlere değil bu 

yapıların kullanıcılarını da düşünerek 

hepimize fayda sağlayacağına inanı-

yoruz…

Pandemi başlangıcıyla beraber 
seyahatler, iş gezileri ve fiziksel olarak 
bir araya gelinen konferans, seminer, 
toplantı vb. oldukça kısıtlı hale gelir-
ken, birçok çevrimiçi araç ve yöntemin 
hayatımızdaki yerinin artmasıyla 
birbirimize ulaşmanın farklı yollarını 
daha çok kullanır hale geldik.

Sürece hızlı ve başarılı bir şekilde ayak 
uyduran TTMD bünyesindeki webinar 
altyapısını	 kullanarak	 IBPSA	 TR	 webi-
narlar serisini oluşturmak ve bu sayede 
fiziksel etkinliklerle ulaşamayacağımız 
yerlere bile ulaşır hale gelmek, bizler için 
bu dönemin en mutluluk verici faaliyet-
lerinden biri haline gelmiş durumdadır.

IBPSA	TR	webinarlar	serisi	kapsamında;	
bina performans simülasyonlarının 
muhtelif alt başlıklarını olabildiğince 
geniş bir perspektifte kapsamaya ve 
her konuda genel bilgilendirmenin 
yanı sıra ilgi çekici konu ve konuşmacı-
larla bir araya gelmeye özen gösterdik.

Pandemi başından beri gerçekleştirdi-
ğimiz webinarlarları derleyerek, geriye 
dönük arşivi sizlere tekrar sunmak 
isteriz. Webinarların organizasyonunda 
emeği	geçen	TTMD	ve	IBPSA	TR	ekip-
lerine, konuşmacılarımıza, moderatör-
lerimize ve tüm katılımcılara teşekkür 
ederiz…

 

 

 

IBPSA TURKEY &
TTMD BİNA PERFORMANS 
SİMÜLASYONLARI KOMİTESİ

Bir araya gelemesek de söyleyeceklerimiz vardı…
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KOMİTELERİMİZDEN



Tarih 29 Mayıs 2020

Moderatör Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil  

Konuşmacı Tanju Kılınçarslan 

Neler konuşuldu? • Open BIM COVID-19 tasarım aracının nasıl kullanılacağı.
• Yaşam alanlarının nasıl daha güvenli hale getirebileceği, mağaza ve işyerleri gibi alanların modelleri 

üzerinden tasarlanıp simülasyonunun yapılması.

Katılımcılara Faydaları Öğren ve Haberdar ol
• "Open BIM COVID-19", çalışanlar ve kullanıcılar için yaşam alanlarında maksimum güvenliği garanti 

eden özellikle mağaza ve işyerlerinin yeniden açılması için gerekli koşulların oluşturulmasına ve 
doğrulanmasına olanak tanıyan tamamen ücretsiz bir araçtır.

• Fiziksel düzenlemeleri gerçekleştirmeden önce yapılacak olan simülasyon ile, yatırımların optimum 
çözüme yönlendirilmesini sağlamak.

Nasıl izlerim? https://youtu.be/sQvAN1CiwOI 

Görseller

Tarih 02 Temmuz 2020

Moderatör Dr. Neşe Ganiç Sağlam 

Konuşmacı Tanju Kılınçarslan 

Neler konuşuldu? • Bina akustiği ve hacim akustiğinin farkları nedir? Mekanik tesisat gürültüsünü azaltma yolları nelerdir?
• Tasarım yoluyla gürültünün nasıl önüne geçilir, tasarım için kullanılacak yazılımlar, BIM entegrasyonun 

sağladığı avantajlar nelerdir?
• Binaların gürültüden korunması yönetmeliği ve kılavuzundan mühendisler, mimarlar, kontrol yapan yapı 

denetim uzmanları ve ruhsat veren belediye imar uzmanları nasıl yararlanmalı?

Katılımcılara Faydaları Öğren 
• Tasarım yoluyla gürültüyü önlemede kullanılabilecek yazılımlar.
• BIM entegrasyonun sağladığı avantajlar
Haberdar ol
• Mühendisler, Mimarlar, Yapı Denetim Uzmanları için binaların gürültüden korunması yönetmeliği ve 

kılavuzundan yararlanma yolları

Nasıl izlerim? https://youtu.be/PinphWRD3qk

Görseller
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COVID-19 SOSYAL MESAFE TASARIMI
OPENBIM UYUMLU COVID-19 SOSYAL MESAFE TASARIMI İLE 

RESTORAN VE OFİS GİBİ ALANLARIN DÜZENLENMESİ

TASARIM YOLUYLA GÜRÜLTÜDEN KORUNMA



Tarih 29 Eylül 2020

Moderatör Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil  

Konuşmacı Tanju Kılınçarslan 

Neler konuşuldu? • Yapı Bilgi Modellemesi ve Dijital İkiz (BIM vs Digital Twin), 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, BIM Plan, Simülasyon, IoT 
ve Akıllı Şehir kavramları nedir?

• BIM özellikli Dijital İkiz (Digital Twin) etkin varlık yönetim sistemlerinin temel faydaları neler olabilir? 
• BIM ve Dijital İkiz ile Akıllı şehir ve Nesnelerin İnterneti ilişkisi.

Katılımcılara Faydaları Öğren
• BIM ve Dijital İkiz terminolojileri
• Yapı sektöründe yeni teknoloji tanımları
• Dijital yapı bilgisine ait içerikler
Haberdar ol 
• Güncel standartlar
• Yerel yönetmelikler

Nasıl izlerim? https://youtu.be/l_EZwuFX9ZY

Görseller

Tarih 03 Kasım 2020

Moderatör Sinan Soğancı  

Konuşmacı Ünal Altıntaş  

Neler konuşuldu? • Standartlar ve Koşullar 
• Tünel Havalandırma Sistemi Tasarımı - 1B Simülasyon (Subway Environment Simulation-SES)
• Metro İstasyonu Tren Yangın Analizi – Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Simülasyonu (CFD)

Katılımcılara Faydaları Öğren 
• Raylı sistemlerde tünel havalandırma kriterleri, 
• Standartlar, uygulamalar ve hesaplamalar ile ilgili temel bilgiler,
• Havalandırma sistemi değerlendirmesi için kriterler.
Haberdar ol
• Güncel standartlar

Nasıl izlerim? https://youtu.be/9OJ3XR46hok

Görseller

BIM'DEN DİJİTAL İKİZ'E: 
AKILLI ŞEHİRLER İÇİN VARLIK YÖNETİMİ, STRATEJİ VE GELECEK

RAYLI SİSTEMELERDE TÜNEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ TASARIMI
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KOMİTELERİMİZDEN



Tarih 26 Kasım 2020

Moderatör Sinan Soğancı   

Konuşmacı Tanju Kılınçarslan 

Neler konuşuldu? • Gürültünün tanımlanması, modellenmesi ve simülasyonu,
• Çevresel gürültü nedir, gürültü çeşitleri nelerdir, açık alanlarda gürültü kontrolü nasıl yapılır?
• Restoran ve kafe bahçeleri; açık hava konserleri; festival alanları; spor tesisleri; otoyollarda ve sokaklarda 

araç gürültüsü; havalimanları çevresi; metro, tramvay gibi raylı sistemlerde vb. açık alanlarda gürültü 
kontrolünün örnekler ile anlatılması.

Katılımcılara Faydaları Öğren
• Çevresel Gürültü Kontrolünün Temellerinin Öğrenilmesi
• Akustik Simülasyonlara Ait Yeni Çözümlerin Tanıtılması 
• Dijital Modelleme ve Simülasyon Örnekleri 
Haberdar ol 
• Güncel Standart Bilgileri
• Yerel Yönetmelikler

Nasıl izlerim? https://youtu.be/TskJnCMdUjc

Görseller

Tarih 15 Aralık 2020

Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tereci  

Konuşmacı Sinan Soğancı 
Tanju Kılınçarslan   

Neler konuşuldu? • HVAC Sistemleri,
• Mühendislik hesapları ve kontrolleri,
• HVAC alanında CFD Modelleme yöntemleri, kullanım alanları ve faydaları,
• COVID-19 CFD Analizleri; dağılım ve bulaşma mekanizmaları, parçacık ve damlacık hareketleri, korunma 

yöntemleri

Katılımcılara Faydaları Öğren 
• Havalandırma temel mühendislik hesapları için referans kurumlar
• Covid pandemi koşullarında yeni havalaandırma tasarım kriterleri
• Havalandırma simülasyonu ve analiz metodolojis
Haberdar ol
• Covid dağılım ve bulaşma mekanizması
• Güvenli Havalandırma sistemleri ile Covid pandemisinden korunma

Nasıl izlerim? https://youtu.be/t7cjsT6Yu3I

Görseller

BIM'DEN DİJİTAL İKİZ'E: 
AÇIK ALANLARDA GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

PANDEMİ KOŞULLARINDA HAVALANDIRMA İÇİN SİMÜLASYON VE RİSK YÖNETİMİ
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Tarih 26 Şubat 2021

Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tereci  

Konuşmacı Prof. John Mardaljevic  

Neler konuşuldu? • ABDM (Açıklık tabanlı gün ışığı modellemesi)'nin temeli ve gerekçesinin tanıtımı, kentsel bir ortamda 
nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek,

• ABDM'deki 'kayıp halkayı' ortaya çıkarmak,
• ABDM'yi çok daha eski olan iklim tabanlı gün ışığı modellemesiyle karşılaştırmak.

Katılımcılara Faydaları Öğren ve Haberdar ol
• Açıklığa dayalı gün ışığı modellemesinin açıklaması

Nasıl izlerim? https://youtu.be/VrXD-OQ8Ykc 

Görseller

      

Tarih 14 Nisan 2021

Moderatör Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil   

Konuşmacı Prof. Dr. Figen Kadırgan 
Prof. Dr. Oğuz Uzol  

Neler konuşuldu? • Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları,
• Rüzgar enerjisi tanımı, tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de rüzgar enerjisi, 
• Rüzgar türbin teknolojileri, tasarımı ve optimizasyonu.

Katılımcılara Faydaları Öğren ve Haberdar ol 
• Rüzgar enerjisi üretim tahminleri, 
• Türbin teknolojileri ve tasarımı, kapsamında kullanılan mühendislik yöntemleri ve karşılaşılan mühendis-

lik problemleri bilgisi

Nasıl izlerim? https://youtu.be/WJ0dWIab0gE 

Görseller

NEDEN AÇIKLIĞA DAYALI GÜN IŞIĞI MODELLEMESİ
WHY APERTURE-BASED DAYLİGHT MODELLİNG (AND WHY 

NOT CLİMATE-BASED DAYLİGHT MODELLİNG)

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
RÜZGAR ENERJİSİ VE RÜZGAR TÜRBİN TEKNOLOJİLERİ
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KOMİTELERİMİZDEN
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 KURULUŞ AMACI 

GENÇ TTMD, TTMD amaçları ve 
çalışma esaslarından yararlanarak, sek-
törü ilgilendiren her türlü konuda, din, 
dil, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik 
durum, engellilik durumu vb hiçbir 
ayrım gözetmeden, adil ve kapsayıcı 
bir gençlik temsili ile, gençlerin sek-
tördeki görünürlüğünün ve etkisinin 
artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması 
ve temsiliyetin güçlendirilmesi ama-
cıyla kurulmuştur.

Kapsam TTMD'nin alt komitesi olarak 
bu sene kurulan Genç TTMD komitesi 
90 kuşağından oluşan genç mühendis 
ve mimar ekibi ile gönüllü olarak sek-
töre katkı sağlayacı etkinlikler yaparak 
genç mühendis ve mimarların sesini 
daha çok duyurmayı amaçlar ve genç 
profesyonellerle daha çok büyümeyi 
hedeflemektedir. 

KOMİTE ÇALIŞMA DÜZENİ

Komite üyeleri ayda 2 defa olmak 
üzere toplantılar gerçekleştirilerek 
oy çoğunluğu esaslı karar almaktadır. 
Topluma, sektöre, derneğe, gençler 
ve yeni mezun öğrencilere faydalı 
etkinlikler, içerikler oluşturmaktadırlar.

KOMİTE İLKELERİ 
Genç TTMD, gençlerin etkin ve anlamlı 
katılımını en üst düzeyde sağlayacak 
bir model olarak yapılandırılmıştır.

Genç TTMD içerisinde karar alma gücü 
yatay ve yaygın bir şekilde dağıtılır. 
Ekip çalışması, gönüllülük ve daya-
nışma esastır.

Alınan kararlar ve karar alma süreçleri, 
yapılan tüm faaliyetler kayıt altına 
alınır, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.

Sektörde gençlerin kendi ihtiyaçlarını 
tanımlayıp, bu ihtiyaçlara yönelik aksi-
yon planı oluşturmasına olanak sağlar.

KOMİTENİN 

SORUMLULULARI

Ali Menekşe

Aybüke Şentürk

Burçak Tosun

Ece Fırat

Emre Öztürk

Oğuz Dikici

Onur Bayındır

Taha Karasu

Yağızcan Ölmez

Bengüsu Gürçay

Merve Sabay

 

 

 

GENÇ TTMD KOMİTESİ’NDEN…

Komite 10 Mart 2021 tarihinde kurulmuş olup komite üyeleri 
tarafından çalışma yönergesi hazırlanmıştır.

KOMİTELERİMİZDEN
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Toplantı	kapsamında,	KVKK	gereğince	
gizlilik esastır. Fakat yapılan tüm çalış-
malar şeffaf ve hesap verilebilirdir.

Çalışmalarında Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları’nı merkeze alır. UN 
Global Compact ilkelerine uygun 
faaliyetler geliştirir.

Gençliğin sesinin en gür biçimde 
duyulabilmesi, farklı iletişim ağları ve 
bağlantılar inşa edebilmesi, birbirin-
den haberdar olabilmesi, birbirini des-
tekleyebilmesi için faaliyetler geliştirir. 

Komitenin araştırmaya dayalı, doğrulu 
bilgiye verimli ve sürdürülebilir çalış-
malar yapması esastır.

Gençlerin mesleki yeteneğini ve bu 
alandaki prestijini artırmaya yönelik 
faaliyetler gerçekleştirir.

Kendi disiplinlerinin ve paydaşlarının 
mesleki becerilerini geliştirmelerine 
katkı sağlar.

TTMD GENÇ KOMİTESİ İLK ETKİNLİ-
ĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Komite ilk etkinliğini kariyer yönetimi 

başlığı altında “Geleceğe Bakış-
Geleceği Hisset, Fark Et, Harekete 
Geç” konulu webinar tüm katılıma 
açık olarak gerçekleştirmiştir. Mode-
ratörlüğünü komite üyelerinden Ali 
Menekşe'nin yaptığı, konuşmacının 
ise Ali Kamil Uzun'un olduğu webinar 
23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti-
rilmiştir.

KOMİTENİN EYLÜL AYI İTİBARİYLE 
BAŞLAMIŞ OLAN “KİLOMETRE 
TAŞLARI” BAŞLIKLI WEBİNARLARI 
TAMAMLANMIŞTIR
Eylül ayında her salı 14:00 de mentör 
ve mentilerle iş hayatının zorlukları, 
başarı adımları, iş hayatına yeni başla-
yan ve yeni mezunlara tavsiyeler gibi 
içerisinde bir çok konu barındıran ve 
mentörlerin deneyimler faydalanmayı 
amaçlayan mentör menti söyleşisi 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 



 

 

 

SINIFLARDA SARS-CoV-2 
TAŞINIMINI HAVALANDIRMA 
VE MASKE KULLANIMI İLE 
AZALTMA STRATEJİLERİ: 
ROTHAMER vd. (2021) 
TARAFINDAN YAPILAN 
BİR ÇALIŞMA 
Sait Cemil SOFUOĞLUa , Macit TOKSOYb

a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü ve TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üyesi – cemilsofuoglu@iyte.edu.tr. 
b	Dr.	Mak	Yük.Müh.	RD&PM	ve	TTMD	İç	Çevre	Kalitesi	Komitesi	Başkanı	–	macittoksoy@gmail.com.

Maske filtreleme verimini artıran aparatlı maske kullanımı ve havalandırma 
ile mesafe kuralına uyulan sınıflarda COVID-19 riski minimize edilebilir.   

İÇ ÇEVRE KALİTESİ KOMİTESİ

Aerosol taşınımı yoluyla oluşacak bulaş riski kestirimi, 
eksponansiyel doz modeli kabulüyle aerosol konsantras-
yonunu	bulaş	ihtimali	ile	ilişkilendiren	Wells-Riley	eşitliği	
(Wells	1955;	Riley,	Murphy	ve	Riley	1978)	kullanılarak	yapıl-
makta	olup	SARS-CoV-2	için	kullanılmıştır	 (YILMAZOĞLU,	
2021;	 ROTHAMER	 vd.	 2021).	 ROTHAMER	 vd.	 (2021)	 tara-
fından bu eşitliği kullanan ve havalandırma hızı ile maske 
filtreleme verimini dikkate alan bir deneysel bir çalışma 
yapılmış olup bu yazıda bu çalışma ve bulguları özetlenerek 
aktarılmaktadır.

Çalışma model bir sınıf için gerçekleştirilmiş olup öncelikle 
kısa mesafeli damlacık ile bulaş yolunun etkisiz hale getiril-
mesi için sınıftaki kişi sayısının mesafe kuralını sağlayacak 
şekilde ayarlanmış olduğunu ve yüzeylerden bulaşı engel-
leyecek tedbirlerin alınmış olduğunu kabul etmektedir. 
Deneylerin yapıldığı sınıfın yüzey alanı 126,4 m2, tavan 

Ağız/burundan öksürme, hapşırma, yüksek sesle konuşma / 
şarkı söyleme gibi eylemler sırasında salınan büyük damla-
cıkların solunum yoluyla vücuda alınması, bu damlacıkların 
düştüğü yüzeylere temas sonrası ellerin yüze götürülmesi, 
konuşma, solunum sırasında salınan daha küçük damlacık-
ların, yani aerosollerin solunması insan kaynaklı patojenik 
mikroorganizmalara maruziyetin yollarıdır. Ek olarak, tuva-
lette sifon çekilmesi ile dışkıdan havaya karışan aerosollerin 
solunması da bir yol olarak kabul edilmektedir. Bunlardan, 
aerosollerin boyutlarının küçük olması, hatta buharlaşma 
ile su kaybı sonucu boyutlarının daha küçülmesi sonucu 
havada uzun süreler asılı kalabilmesi bu maruziyet yolunu 
iç ortamlarda havalandırma ile ilişkili kılmaktadır. Özellikle 
sınıflar gibi birim alan başına düşen kişi sayısının yüksek 
olduğu iç ortamlarda Maske – Mesafe – Temizlik (MMT) 
tedbirlerinin yetersiz kalacağı bunlara havalandırmanın 
eklenmesinin gerekliliği (HaTMM) bilinmektedir. 
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Normalde 48 öğrenci kapasiteli sınıf deneylerde öğrenciler 

arasında 2,13 m, öğretmen ile öğrenciler arasında 3,05 

m mesafe kalacak şekilde düzenlenmiştir (Şekil 1); ki bu 

durumda sınıfta 16 öğrenci ve 1 öğretmen toplam 17 kişi 

olmaktadır. Deneylerde kullanılan mankenlere dört çeşit 

maske takılmıştır. Deneyler maskelerin yüze tam olarak 

oturmasını sağlayan iki farklı aparatın kullanıldığı ve 

kullanılmadığı senaryolar için tekrarlanmıştır.

yüksekliği 2,87 m, dolayısıyla hacmi 362,6 m3’tür. Havalan-
dırma,	MERV-15	filtresi	olan,	sınıflar,	laboratuvarlar,	ofisler	
ve ortak alanlara da hizmet eden bir merkezi-istasyon 
VAV	unitesi	ile	sağlanmaktadır.	Sistemin	tasarım	değerleri	
ve sınıftaki durum ile ilgili detay bilgiler makalede yer 
almaktadır. Sınıfa verilen en düşük ve yüksek hava debisi 
487,6 m3/h ve 1832 m3/h olup saatte 1,34 ve 5,05 hava 
değişimine karşılık gelmekte, bunlardaki taze hava oranı 
sırasıyla %72 ve %23 düzeyindedir. 
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan mankenler ile sınıf düzenlemesi (a) önden, (b) arkadan görünüş. (Kaynak: Rothamer vd. 2021)

Şekil 2. Görece konsantrasyon (ölçülen yerel değer bölü en küçük ölçülen değer) ölçümleri (daireler) ve interpole 
yersel dağılımı (a) maske yok ve ortalama aerosol çapı 0,728 μm ve (b) 2.71 μm; (c) maske var ve ortalama aerosol çapı 
0,728 μm ve (d) 2.71 μm. Not. Yüksek görece konsantrasyon yüksek mutlak konsantrasyon anlamına gelmeyebilir [1].

Enfekte bir öğrenciyi temsil 
eden bir kaynaktan 20 dakika 
boyunca havaya yüksek 
konsantrasyonlarda 0,043 
μm ile 3,2 μm aerosol (Count 
Median Diameter (CMD): 0.25 
μm, Geometric Mean Diameter 
(GMD): 0.34 μm, Geometric 
Standard Deviation (GSD): 1.86 
μm) salınıp durdurulduğunda 
aerosol sayı konsantrasyonu, 
487,6 m3/h (1,34 ach) hava-
landırmada 1 saat içinde zirve 
yapmakta, 1832 m3/h (5,05 
ach) düzeyine çıkıldığında 
konsantrasyon 30 dk içinde 
5500 1/cm3 değerinden 2100 
1/cm3 değerine düşmüştür. 
Bu deneyler, havalandırma ve 
filtreleme ile uzaklaştırmaya 
ek olarak başka süreçlerin de 
etkili olduğuna işaret etmiştir. 
Enfekte öğrencinin sınıf içindeki yerine bağlı olarak aerosol 
konsantrasyonu sınıf içinde yersel değişkenlik göstermekte 
ve mankenin maskeli (4 katlı örgü kumaş) olması ve olma-
ması durumlarında farklılık oluşmaktadır; ki bu da maskeden 
penetrasyon oluştuğuna işaret etmektedir (Şekil 2). Yersel 
dağılımdaki uniform olmama durumu küçük aerosollere 

(0,728 μm) göre büyüklerde (2,71 μm) daha belirgindir. 
Maske kullanımı yüksek konsantrasyon bölgesini enfekte 
kaynağa yakın bölge ile sınırlamakta ve aerosol konsant-
rasyonunun görece daha düşük oluşmasını sağlamaktadır. 
Ayrıca, büyük partiküllere daha çok etki eden çökelme 
mekanizmasının da bu farklılığın oluşmasında payı olabilir.
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MAKALE

Yapılan deneylerde  dört farklı maskec kullanılmıştır. Bu 

maskelerin, örgü pamuk olanı haricindekilerde burun üze-

rine katlanan tel olduğu belirtilmiştir. Maske kullanımında 

kaçakların minimize edilmesini amaçlayan biri University 

of Wisconsin – Madison (UW) tarafından tasarlanıp satılan 

ve diğeri piyasada satılmakta olan, maskenin yüze sıkı 

bir şekilde oturmasını sağlamayı hedefleyen iki aparat 

denenmiştir (Şekil 3). Deneyler, aparat kullanılmadığında 

teli olmayan kumaş maskede en yüksek düzeyde (bir 

maske hariç >%50) olmak üzere kaçak olduğunu (Şekil 4) ve 

aparat kullanımı ile filtreleme veriminin, aerosol boyutuna 

bağlı olmak kaydıyla, arttığını göstermiştir (Şekil 5). Efektif 

filtreleme verimi esas alındığında aparat kullanılmadığında 

en yükseği bile <%60 olan maskelerin aparat kullanımı ile 

medikal ve EOC maskelerde >%90 düzeylere ulaştığı diğer 

iki maskede <%20 olduğu görülmüştür (Şekil 6).

Çalışmada	Wells-Riley	modeli	 kullanılarak	 risk	 değerlen-

dirmesi üç senaryo için yapılmıştır: (a) Enfekte öğretmen 

(yüksek sesle konuşma), öğrenci maruziyeti (sırada oturan, 

aktif olmayan); (b) enfekte öğrenci (konuşan), öğrenci 

maruziyeti; (c) enfekte öğrenci (konuşan), öğretmen maru-

ziyeti (hafif aktivite). Karşılaştırmak üzere baz olarak enfekte 

kaynağın maske takmadığı ve hava değişim sayısının 1,34 

ach, çökelme ile aerosol uzaklaşma hızı 0,35 1/h, virüs 

etkisizleşme hızı 0,63 1/h, süre 60 dk olarak alınmıştır. 

c(1) Örgü pamuk kumaş, (2) University of Wisconsin-Madison Emergency Operations Committie (EOC) tarafından tasarlanan üç katlı “spunbond polypropylene” 
maske (EOC), (3) üç katlı medikal olmayan orta katı “melt-blown polypropylene” olan “procedure” maske ve (4) ASTM F2100 level-2 medikal maske

Şekil 3. Filtreleme deneyi sırasında EOC maskenin (a) UW, (b) piyasada satılan 
bir aparat ile kullanımı [1].

Şekil 4. Tek kullanımlık “procedure” maskenin (a) genelde kullanıldığı gibi ve 
(b) UW aparatı ile kullanımı sırasında oluşan kaçakların görselleştirilmesi [1].

Şekil 5. Sınıfta ölçülen aparatsız, UW aparatı ile, piyasadan satılan bir aparat 
ile nefes almada boyuta bağlı efektif filtreleme verimi: (a) 4 katlı pamuk örgü 
maske, (b) University of Wisconsin - Madison Emergency Operations Commit-

tiee (EOC) tarafından tasarlanan üç katlı “spunbond polypropylene” maske 
(EOC), (c) üç katlı medikal olmayan orta katı “melt-blown polypropylene” olan 

“procedure” maske, ve (d) ASTM F2100 level-2 medikal maske [1]. 

Şekil 6. İncelenen dört maskenin aparatsız, UW aparatı ve piyasadan satın 
alınan bir aparat ile nefes alma için genel efektif filtreleme verimi [1].
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Şartlı bulaş ihtimali (P) maruz kalan kişinin, soluduğu biyoae-

rosol sayısına (etkili virüs sayısına) bağlı olan belirli bir kuanta 

doz alması durumu içindir. Kimsenin maske takmaması 

durumunda yüksek sesle konuşan enfekte öğretmen (a) 

senaryosu için şartlı bulaş ihtimali %4 düzeyine ulaşırken (b) 

ve (c) senaryolarında %2 ve %0,7 olarak hesaplanmıştır. Sınıf-

taki herkesin en etkili maskeyi takıyor olması durumunda P 

değeri tüm senaryolarda 1×10-4 düzeyine gerilemektedir. 

Hava değişim sayısının 1,34’ten 5,05 ach değerine çıkarılması 

(a) ve (c) senaryoları için sırasıyla %6 ve %1 olan şartlı ihtimali, 

%2 ve %0,35 düzeyine geriletirken bu değerler hava değişim 

sayısının 10 ach olması durumunda dahi ancak ~%1 ve %0,2 

seviyelerine gerilemektedir.  Hem havalandırma hızını hem 

de aparatlı ve aparatsız maske kullanımını değişken olarak 

alıp yapılan değerlendirmede (medikal maske kullanımı 

maskelerin pahalı olması ve profesyonellerin kullanması 

gerektiği düşünülerek model benzetimlerine dahil edilme-

miştir) en düşük şartlı bulaş ihtimallerinin aparat ile birlikte 

tek kullanımlık (procedure) maske (PM) kullanılması duru-

munda sağlandığı, hava değişim sayısı etkisinin senaryoya 

bağlı olarak 1000 kata kadar ihtimali düşürebildiği ancak en 

önemli etkinin maskenin filtreleme veriminin yüksek olması 

yanında bu verimi gerçekte elde edebilmek için aparat kul-

lanımı ile ortaya çıktığı gösterilmiştir (Şekil 7). Aparatın etkisi 

maske verimini maskenin yapıldığı malzemenin verimine 

yaklaştırmakta, maskenin aparatlı kullanımı bulaş ihtimalini 

aparatsız kullanıma göre 300 kata kadar azaltabilmektedir. 

Havalandırma hızı ve maske filtreleme verimi sinerjistik 

etki yaratmaktadır. Şekil 7 incelendiğinde dikey kesikli çizgi 

ile gösterilen, hedef olarak bildirildiği için ölçüt olarak esas 

alınan 0,001 şartlı bulaş ihtimali düzeyinin çok çeşitli hava-

landırma hızı – maske kullanımı kombinasyonları ile elde 

edilebilmekte olduğu görülmektedir. 

SONUÇ

Bu önemli çalışma birçok sonuç üretmiş olmakla birlikte 

herkesin maske takmasının sınıfta bulaş riskini 4 ile 100 azal-

tabileceği, riskin maskelerin yüze sıkı bir şekilde oturtularak 

kaçakların minimize edildiği ve maske filtreleme veriminin 

yapıldığı malzeminin verimine yaklaştığı aparat ile birlikte 

kullanılması durumunda en düşük seviyelere çekilebildiği, 

hava değişimi sayısının 5 sa-1 üzerine çıkarılmasının maliyet-

ler ve diğer faktörler düşünüldüğünde yüksek katkı katkı sağ-

lamadığı ancak maske – havalandırma birlikte kullanımının 

bulaş ihtimalini katlandırarak azaltması en önemli sonuçları 

olarak sunulabilir.

Bu çalışma mesafeyi bulaş kontrolünün en önemli tedbiri 

olarak düşünmüş ve deneylerini – hesaplarını 48 kişilik sınıfta 

17 kişi yerleştirerek (kişi başına alan 2,58 yerine 7,43 m2) 

yapmıştır. Dolayısıyla, sınıf içinde mesafenin uygun hale geti-

rilmesi önem taşımaktadır. Bu sınıfta, enfekte bir öğretmen 

veya öğrenci olması durumunda, bulaş riski herkesin maske 

kullanımı ile düşürülebilmekte; havalandırma ile birlikte filt-

releme verimi yüksek tek kullanımlık, ucuz maskelerin kaçak-

ları engelleyecek şekilde yüze iyi oturmasını sağlayan bir 

aparat ile kullanımı bulaş ihtimalini katkat azaltarak minimize 

edebilmektedir. Dolayısıyla, mekanik havalandırmanın bulun-

madığı okullarda havalandırma ihtiyacının aciliyeti konusunda 

dergimizin	Ocak-Mart	2021	sayısında	(SO	FUOĞLU	ve	TOKSOY,	

2021) yaptığımız çağrıyı burada yinelemek gerekmektedir. 
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Şekil 7. Farklı tedbir kombinasyonları için kestirilen şartlı bulaş ihtimalleri. 
Dikey kesikli çizgi 0,001 ihtimal değeri içindir. KCM: Örgü Pamuk Maske, EOCM: 
UW EOC Maske, PM: Procedure Maske [1].
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yonları alanında uzun yıllar emek harcamış, söz sahibi olan, 
sektörü yönlendiren uzman profesyoneller ile bir dizi söy-
leşi planlamış bulunmaktayız. Bu söyleşiler sayesinde, bina 
performansı simülasyonlarının amaçları, kullanımı, geleceği 
gibi konularda uzman kişilerin görüşlerini, fikirlerini ve 
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o ülkenin gerekliliklerine göre özelleşmiş durumdadır. 
Örneğin bizim Hollanda’da böyle bazı araçlarımız var, ben-
zer şekilde Türkiye’de var olduğunu düşünüyorum. Bunların 
dışında oldukça güçlü, tıpkı bir laboratuvar gibi çalışan 
programlar var, Energy plus gibi. Buna ek olarak, uygula-
macılar tarafından kullanılmak üzere, arayüzleri aracılığı ile 
bazı temel bilgileri ve yardım sekmeleri ile bu tür yazılımları 
(Energy plus gibi) daha kolay kullanım imkanı veren bazı 
ticari yazılımlar var (designbuilder, safira, vb. ) Ben, meslek 
profesyonellerine, araştırma seviyesindeki simülasyon 
araçları yerine, bu ticari arayüzleri öneririm.

GUH- Şöyle anlıyorum, daha önceleri bu araştırma ağırlıklı 
simülasyon araçları, daha karmaşık ve kullanımı daha zorlu 
iken, şimdi bu kolaylaştırıcı arayüzler ile, daha yaygın kul-
lanım imkanı sunuyor. Peki gelecekte nasıl bir evrim veya 
değişim geçirecek sizce simülasyon araçları?

JH- Bir kaç yıl öncesine kadar gelişmeler genellikle mekanik 
veya elektrik sistemlerindeki veya bina fiziğindeki yeni 
modeller ile ilgiliyken, son yıllarda araştırmalar daha çok 
yüksek çözünürlüklü modeller, örneğin yüksel çözünürlüklü 
hava akış modelleri veya yüksek çözünürlüklü aydınlatma 
modelleri veya yüksek çözünürlüklü kullanıcı davranışı 
modelleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bir başka noktada 
yenilenebilir enerji sistemleri modelleri var, çünkü yeni ve 
modellere eklenmesi gereken yenilenebilir enerji sistemleri 
geliştiriliyor. Bir de yeni bir dil, yeni bir anlayış olarak tarif 
edebileceğim uygulamalar var: Modelica gibi. Burada 
kontrol optimizasyonu için yeni ve güçlü bir potansiyel var. 
Geçmişte daha çok tasarım merkezli, bina ve/veya sistem 
tasarımı odaklı ilerlerken, şimdi daha çok “operasyonel 
optimizasyon” merkezli bir gelişme söz konusu: djital ikiz 
kavramı, siber fiziksel sistemler. Bu Modelica gibi farklı bir 
dil içeren sistemlerin oldukça güçlü olduğunu düşünüyo-
rum. Bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim, yeni modellere 
odaklanmak yerine, yeni araştırmaların farklı simülasyon 
yaklaşımlarına, simülasyon yöntemlerine yöneldiğini görü-
yoruz. Örneğin simülasyonu binalardaki enerji esnekliği, 
grid bağımsızlığı gibi durumları nasıl optimize edebiliriz 
diye kullanmak gibi. Böylece bir tarafta yeni uygulamalar 
(bölgesel sistemler, grid etkileşimi, vb.) için simülasyon 
yöntemi, diğer tarafta operasyonel optimazasyon için 
yeni modelleme yaklaşımları var. Üçüncü bir durum, belki 
daha minör bir şey, bina performans simülasyonu ile BIM’in 
bağlantısını kurmaktır.

GUH- Evet doğru BIM’i de eklemek gerek. Peki şimdi kritik 
bir konuya geldik, aslında bu hep tartışma konusudur, 
bina simülasyonunda asıl sorumlu kişi kimdir? Mimarlar 
mı, mühendisler mi bu konuda uzmandır? Biliyorsunuz bir 
taraftan simülasyon araçlarını kullanmak uzmanlık gerektirir 
denmekte, diğer tarafta ise kolay kullanıma sahip pek çok 
araç konuyu herkesin uzman olabileceği bir noktaya getir-
mektedir. Bu noktada sizin görüşünüzü merak ediyoruz, 
uzmanlık nerede başlar?

GUH- Prof. Dr. Hensen, görüşme isteğimizi kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederim. Öncelikle kendinizi kısaca bize 
tanıtabilir misiniz?

JH- Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde (TU/e) Bina Fiziği 
ve Servisleri biriminde bina performansı alanında fahri/
emekli (emeritus) profesör olarak çalışıyorum. TU/e'deki 
devam eden faaliyetlerime ek olarak, aynı zamanda Prag 
Çek Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde 
tam zamanlı profesörüm. TU/e'de Akıllı Binalar ve Şehirler 
yüksek lisans programının bilimsel direktörüydüm. Birçok 
uluslararası araştırma projesine katıldım ve çeşitli ulusla-
rarası enerji kurumlarının bilimsel danışma kurulunda, 20 
uluslararası üniversitede dış denetçi, 25 uluslararası hakemli 
bilimsel derginin hakem ve yayın kurulu üyesi ve ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerinin uzman değerlendirici-
siyim. Uluslararası Bina Performansı Simülasyon Derneği 
(IBPSA) Üyesi, Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme 
Mühendisleri	Derneği	(ASHRAE)	Üyesi,	Avrupa	Isıtma,	Hava-
landırma ve İklimlendirme Federasyonu Üyesi olmaktan ve 
dernekler	 (REHVA)	ve	diğer	birçok	ulusal	 ve	uluslararası	
bilimsel ve uygulama ödülü almış olmaktan gurur duyu-
yorum. (https://www.tue.nl/en/research/researchers/
jan-hensen/)

GUH- Sizin bu üretiminizi ve birikiminizi her zaman takdir 
ederim, Bina simülasyonları alanında son derece ufuk açıcı 
ve yol gösterici vizyonunuz ile yeni araştırmacılar için hep 
ilham	kaynağı	oldunuz.	Literatüre	baktığımızda	bina	per-
formans simülasyonu için çok çeşitli tanımların yapıldığını 
görüyoruz. Sizce Bina performans simülasyonu nedir, veya 
ne değildir? Belki böyle açıklamayı tercih edebilirsiniz. 

JH- Tabi bu oldukça ucu açık bir soru. Simülasyon genel 
olarak bir analiz tekniği olarak kullanılmakta. Bazıları simü-
lasyonun cevaplar vereceğini düşünür, öyle kabul eder; 
bense onlara hep derim ki, size cevap vermez, bir anlayış 
kazandırır; yeni bir fikir, bir öneri veya bir tasarım çözümü 
sunar. Bina performans simülasyonunu bu çözümü test 
etmek için kullanabilirsiniz. Diğer taraftan simülasyon hiç 
bir zaman size şunu yapmalısınız veya bunu yapmalısınız 
demez ve bence bu oldukça önemli bir kavramdır. Bina 
performans simülasyonu güçlü bir mühendislik aracıdır. 
Hiç bir zaman mühendisin veya danışmanın yerine geçmez, 
onların yardımcı aracıdır.

GUH- Evet, ve bu araçlar çok da çeşitlidir değil mi? Peki, 
geçmişteki simülasyon araçlarını düşündüğümüzde ve 
bugün kullanılmakta olan simülasyon araçlarına bakarak, 
bir karşılaştırma yapmak mümkün müdür? Geçmişteki 
uygulamalar ve bugünkü uygulamalar gözetildiğinde, 
gelecek için nasıl bir vizyon, bir öngörünüz var? 

JH- Bu alan bir araştırma alanı olarak başladı. Dolayısıyla 
ilk simülasyon araçları daha araştırma tabanlı bir yapıya 
sahipti. Bugün baktığımız zaman bu araçlar daha mesleki 
(uygulama) ağırlıklı. Bazıları sadece belirli bir ülke özelinde, 



JH- Aslında başlangıçta, bina performans simülasyonundan 
kim sorumludur diye başladınız.  Şimdi buna şöyle bir örnekle 
başlamak gerekiyor, mesela biz Excel kullanımı kimin sorumlu-
luğundadır diye soruyor muyuz; sormuyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki Excel bir hesaplama aracı, bazı hesaplarda bize yardımcı 
oluyor ve bunu kullanarak sonuçlar elde ediyoruz. Ama siz, 
mühendis veya mimar olmanız farketmiyor, bir danışman 
olarak sizin ne söylediğiniz benim için önemli ve ben sizin 
söylediğinize güvenmek durumundayım, başka bir deyişle siz 
söylediğinizden sorumlusunuz. Seçtiğiniz araç (simülasyon 
aracı) sizin seçiminiz ve sizin uzmanlığınız bağlamında güven-
diğiniz araçtır. Ben -size danışan- bir müşteri olarak, sizin hangi 
aracı kullandığınızla değil, sizin vereceğiniz önerilerle ilgileni-
rim, benim için önemli olan onların doğruluğudur. Şimdi tekrar, 
simülasyon sonuçlarından kim sorumludur sorusuna gelirsek, 
ben o simülasyonu kullanan kişidir, derim. 

GUH- Yani uzmanlığının bir önemi yoktur, doğru kullanıyor 
olması yeterlidir diyebilir miyiz?

JH- Hayır, galiba beni yanlış anladınız, siz bir uzman olarak, 
örneğin bir mimar olarak müşteriye önerilerde bulunmaktan 
sorumlusunuz. Bu -sorumluluk sahibi- kişi nasıl bir araç kulla-
nacağını bilmelidir. 

GUH- Evet anladım, ben danışmanlık görevini üstlendiysem 
ve müşteriye bilgi vereceksem, hangi aracı kullandığım ve o 
bilgiyi nasıl ürettiğim benim sorumluluğumdadır. Doğru değil 
mi?

JH- Evet doğru.

GUH- Peki, acaba daha büyük ve karmaşık projelerde, pek çok 
uzmanlığın bir arada çalışması gereken tasarım ekiplerinde, 

“simülasyon uzmanı” adı ile bir uzmanın bulunması şart mıdır?

JH- Ben buna katılmıyorum. Şöyle düşünelim, tasarım 
ekibinde bir Excel uzmanı var, bu nasıl bir tuhaf tanım ise, 
bence simülasyon uzmanı da aynı. Bir tasarım ekibinde tesisat 
mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, vb. olmalı ve bunlar 
kendi araçlarını kullanmalılar. Ben simülasyon uzmanı diye bir 
şeye inanmıyorum. Ben simülasyonu nasıl kullanacağını bilen 
meslek profesyonellerine inanıyorum. 

GUH- Aslında bu tam da sizden almak istediğim cevaptı. Çok 
teşekkürler. Şimdi biraz da simülasyon araçlarının geçerliliği 
(validasyonu) konusuna biraz değinelim istiyorum. Bildiğim 
kadarıyla	ASHRAE’nin	simüasyon	araçlarının	doğruluğuna	dayalı	
bir standardı var, diğer ülkelerde (örneğin Avrupa’da) başka 
standart veya yönetmelik var mı bilmiyorum. Başka var mı?

JH- Hayır,	 çoğunlukla	 ASHRAE	 standardı	 referans	 alınıyor.	
Ashrae bu konuda halen çalışıyor ve aslında bu çalışmayı IBPSA 
ile	ortak	yürütüyor.	ASHRAE	standardının	yaptığı,	aslında	bazı	
temel fonksiyonları (ısı transferi vb gibi) test etmektir. Ama 
aslında kullanıcı rahatlıkla örneğin yanlış parametreler kulla-
narak modelin yanlış çalışmasına neden olabilir. Bazen ben 
şöyle şeylerle karşılaşıyorum: benim çalışmam doğrulandı 
çünkü ben Energy Plus kullanıyorum ve Energy Plus zaten 
doğrulanmış bir program. Halbuki bu hiç bir anlam ifade 
etmiyor tabii ki...

GUH- Aslında	çok	doğru	bir	nokta,	ASHRAE	standardına	göre	
doğrulanmış bir aracı kullanıyor olmak, eğer o aracı doğru bir 
şekilde kullanmıyorsanız, modeliniz doğrulanmış anlamına 
gelmiyor. Aslında validasyon modellemenin doğruluğunda 
başlıyor diyebilir miyiz?

JH- Evet kesinlikle... Ben şöyle bir örnekleme yapıyorum- bazen 
değişik karşılaştırmalarım vardır-  örneğin bir diş hekimine 
gidiyorsunuz, diş hekiminin son derece profesyonel aletleri var 
ve tüm standartları en üst düzeyde sağlıyor. Dolayısıyla makina 
ile ilgili hiç bir sorun yok ama sizin dişinizi iyileştirmek için diş 
hekimi bu aleti uygun olmayan şekilde kullanırsa bu sizin için 
uygun bir çözüm olmayacaktır. Bu simülasyon araçları için de 
geçerli bir durumdur. İşte tam da bu nedenle ben doğru bir 
altyapıya sahip olmayan kimsenin simülasyon kullanmasını 
doğru bulmuyorum. Çünkü bu kişi sonuçların yorumlanması 
doğru bir şekilde yapamayacaktır. 

GUH- Peki tam da bu noktada, kim bu uygun(doğru) altyapıya 
sahip profesyonel?

JH- Eğer siz bir tesisat mühendisiyseniz, mekanik sistemlerin 
işleyişine ait altyapıya sahip bir profesyonelsiniz demektir. Bu 
kişi dolayısıyla elde edilen mekanik sisteme ait sonuçları da 
değerlendirme yetkinliğine sahiptir. Bu mesela aydınlatma 
mühendisi için de geçerlidir, aydınlatma simülasyonu sonuç-
larının yorumlanması açısından. Mesela bir akustik mühendisi, 
aslında bir mühendislik altyapısına sahip olmasına rağmen, 
akustik alanında uzmanlaşmıştır, dolayısıyla ondan tüm 
mühendislik hizmetinin konusunu çözmesi beklenmemelidir. 
Ben herkesin her işi anlaması gerektiğini düşünmüyorum, 
uzmanlık önemlidir. 

GUH- Çok doğru.. Prof Jan Hensen, benim sorularım burada 
bitti,	ancak	belki	siz	bize	IBPSA-TR’ye	(yeni	bir	affiliate	biliyorsu-
nuz) ve Türkiye’deki bu alanda çalışan profesyonellere son bir 
kaç kelime söylemek istersiniz.

JH- Öncelikle başarılar diliyorum. Yapı alanında çalışan tüm 
profesyoneller, mühendisler, bizler büyük bir mücadelenin 
içindeyiz. İklim değişimi gibi pek çok konu ile başa çıkmak 
zorundayız. Bu mücadele alanında, bina simüsyonu bize 
yardımcı olmakta, kariyerin ortasında ve hiç simülasyon kullan-
mamış bir mühendis için konu giderek zorlaşmaktadır. Ancak 
daha genç jenerasyonda simülasyon kullanımı öğrenmek 
zorunda oldukları bir standart haline gelmekte, bu nedenle 
artık gelecekte otomatik olarak bu yetilere sahip genç nesil 
ile kariyerinin ortalarındaki jenerasyonun buluşturulması 
önemli bir hedef olabilir. Tam da bu noktada aynı mesleki 
altyapıya sahip genç profesyonellerle kariyerinde olgunlaşmış 
profesyonelleri bir araya getirecek bir yaklaşım önemli diye 
düşünüyorum. Bu benim ana mesajım olsun. 

GUH- Prof. Hensen çok teşekkür ederim. Yeniden konuşmak 
ve görüşlerinizi almak fırsatım olduğu için çok mutlu oldum. 
IBPSA-TR’ye	göstermiş	olduğunuz	destek	için	de	ayrıca	teşek-
kür ederim. 
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ÖZET
Dijital İkiz ve Akıllı şehirler için BIM bir seçenek değil, bir 
zorunluluktur. Herhangi bir altyapı projesinde, birkaç 
ekip birlikte çalışır. BIM'in en önemli avantajı, bir inşaat 
projesinde yer alan ekipler arasında bilgi ve iletişimin iş 
birliğini ve yönetimini kolaylaştırmasıdır. Geleneksel işle-
yiş sürecinde, bir takım projeyi diğerine her teslim ettiği 
zaman veri bilgisinin bir kısmı kaybolur. 

BIM ile bir şehir asla tecrit altında görülmez. Bir bina her 
zaman metro sistemi, elektrik hatları, parkları vb. kent 
altyapısına bağlı ve görünür durumdadır. Bu yapılması 
zor gözüken bir iştir, ancak BIM'in güzelliği de budur. 
BIM'i uygulayan projeler, işbirliğine ve disiplinler arasında 
standartlaştırılmış bilginin açık veri paylaşımına kapı 
aralamaktadır.

Bu çalışma ile BIM’den Dijital İkiz’e ve Akıllı Şehir tasa-
rımlarına bir bütünlük içinde geçişin aşamaları kentsel 
örnekler içeren vaka analizleriyle anlatılmıştır.

1. GİRİŞ
Bir kentsel yapı projesinde bir ekip planlamaya bakar, diğeri 
tasarımla ilgilenir, diğeri inşaatı yapar ve bir diğeri bakımla 
ilgilenir. Bu gibi senaryolarda bulunan karmaşık ve uzun 
süreçler BIM'e olan ilgiyi artırmaktadır. BIM, bilgi hareketliliğini 
benimseyerek ve herkesin aynı standart ve süreçleri kullanma-
sını sağlayarak bu eksikliklerin üstesinden gelmektedir. BIM ile 
varlık bilgisi projenin yaşam döngüsü üzerinde sürekli olarak 
artar. BIM'in uygulanması, mimarların bilinçli tasarım seçimleri 
yapmalarını sağlar ve proje sahipleri israfı en aza indirir ve 
projelerini zamanında tamamlayarak önlenebilir gecikmeler 
nedeniyle oluşan ek masraflardan tasarruf sağlar.

Burada bahsedilen BIM ile beraber Dijtial İkiz, Akıllı Şehir, Iot 
(Internet of Things), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi – GIS) gibi tanımlara 
sırası ile ele alınacak ve bunlar arasındaki sıkı ilişki anlatılmaya 
çalışılacaktır. İnşaat sektöründe gecikmeyle gelen bu dijitale 
geçiş eşi görülmemiş bir dönüşüm olmakla birlikte haneler, 

işletmeler, tesis yönetimleri ve kamu otoriteleri için de bir fırsattır.  

Anahtar Kelimeler: BIM, Dijital İkiz, Akıllı Şehir, IFC, OpenBIM, IoT, CBS, Well-being 

 

 

Tanju Kılınçarslan

BIM’DEN DİJİTAL İKİZ’E
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Yapı sektöründe dijital geçiş planını Avrupa Birliği ülkeleri 

paydaşları ile birlikte binanın dijital modelinin kullanımını 

sektör için benzeri görülmemiş ilerlemenin en önemli fak-

törü olarak görüp kabul etmiştir. Birçok Avrupa Birliği ülkesi 

2022’den itibaren BIM uyumlu proje teslimini ve yönetimini 

zorunlu hale getireceğini duyurmuştur.  

2. BIM (YAPI BİLGİ MODELLEMESİ)
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), birden fazla paydaşın bir tesisi 

sanal ortamda iş birliği içinde planlaması, inşa etmesi ve 

işletmesini sağlayan bir dizi teknoloji, süreç ve politikadır. 

Bir terim olarak BIM, yıllar içinde büyük ölçüde gelişmiştir 

ve artık inşaat sektörü genelinde 'dijital inovasyonun 

güncel ifadesi'dir. Bu tanım BIM terimlerinin her dilde 

tanımlarını oluşturmak için kurulan tarafsız bir girişim olan 

BIMDictionary.com tarafından Türkiye’den de saygın üni-

versite hocalarının katkısı ile yayınladığı Türkçe tanımdır [1].

Daha uygulamaya yönelik bir şekilde ifade etmek 

gerekirse, BIM, birbirinden farklı disiplinlerin mimari 

proje tasarımından başlayarak bütün tasarım aşama-

larında, simülasyonlarda, inşasında, ve sürdürülme-

sinde görev alan tarafların eş zamanlı ve ortak olarak 

yararlanabileceği üç boyutlu bir bilgi paylaşımı ve iş 

akışı sürecidir. 

Açık, paylaşılabilir bilgiler, yerleşik varlıkların tüm 

yaşam döngüsü boyunca daha verimli, şeffaf ve işbir-

likçi çalışma yollarını ortaya çıkarmaktadır. BIM'in 

giderek daha fazla benimsenmesi, hizmet ortaklarıyla 

birlikte çalışan sahiplerin ve operatörlerin sermaye 

yatırımlarını planlamalarına ve bu varlıkları amaçla-

nan amaçlar için sürdürmenin ve kullanmanın olası 

tüm yaşam maliyetlerini anlamalarına olanak tanır [2].

Şekil 1: BIM iş akışı döngüsü
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Açık veri standartlarının yararları önemlidir ve şunları 
içerir [2]:
•	 Daha	şeffaf,	işbirlikçi	ve	açık	iş	akışları
•	 Endüstri	 terimlerinin	 paylaşılan	 ortak	 terimler	 nede-

niyle daha fazla bilgi kesinliği
•	 Daha	fazla	açık	tedarik	süreci
•	 İrili	ufaklı	bütün	şirketler	için	kapsayıcı	süreçler
•	 Verilerin	daha	fazla	yeniden	kullanımı
•	 İlgili	 sektörlerde	 oluşturulan	 ve	paylaşılan	bağlantılı	

verilerle daha kolay entegrasyon

2.1. BIM Standartları
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) için oluşturulan uluslararası 
teknik kurullar ile standartları tanımlanarak 2018’den 
itibaren hepsi bugüne kadar yayınlanmış ve artık her ülke, 
kurum, üretici ve kullanıcı için aynı standartlara sahip 
olmuştur. Bu standartlar ile ilgili daha fazla bilgiye aşa-
ğıdaki şekildeki tanımları ile https://www.buildingsmart.
org/standards/bsi-standards/standards-library/ adresin-
den ve https://ukbimframework.org/standards-guidance/ 
adresinden erişilebilir durumdadır.

2.2. BIM Boyutları ve Detay Düzeyleri
BIM Boyutları, hangi veri setlerinin 3 boyutlu modele 
eklendiğini tarif eder. BIM Boyutlarının tanımı uluslararası 
bir genel kabule sahip olmasa da çoğunluk için geçerli 
kabuller aşağıdaki Şekil 3’te gösterilmektedir.

3D: BIM görselleştirme yöntemleri, katılımcıların inşa aşa-
ması başlamadan önce 3 boyutlu olarak yapıyı görmelerini 
ve proje süreci boyunca yapının revizyonlarını 3 boyutlu 
olarak güncelleyebilmelerini sağlar. Katılımcıların mekan-
sal ve yapısal sorunları analiz etme konusunda iş birliği 
içerisinde olmalarına imkân verir.

4D: BIM modelinde 3D’den farklı olarak “planlama verileri” 
yeni bir bilgi katmanı olarak girilir. Elemanlar üzerine 
uygun programlarla zaman bilgisi de eklenir. Bu sayede 
görmek istenilen zaman diliminde saha görüntüsü elde 
edilir. Merak edilen zaman diliminde proje alanında hangi 
elemanların tamamlandığı, hangilerine başlanacağı veya 
hangilerine devam edileceği görülerek disiplinler arasında 
planlama konusunda da iş birliği sağlanır. 4D modelinde 

yapılacak olan zaman planlamasının gerçeği yansıtır 
olması, tüm branşlarda iş akışının ve sıralamasının doğru 
öngörülmesi ile doğrudan ilişkilidir.

5D: BIM model verilerinden hareketle maliyet tahminleri 
yapılmasını sağlar. Bu tahminler, bir bileşeni satın alma 
ve kurmanın ilk yatırım maliyeti, kullanım süresince olu-
şabilecek işletme maliyetleri ve söz konusu bileşenle ilgili 
verilere dayalı olarak gelecekteki yenilemenin beklenen 
fiyatı olarak sıralanabilir.

6D: BIM enerji tüketimi, akustik performans, rüzgâr etkileri 
veya yangın etki analizi gibi analizlerinin yapılmasına yar-
dımcı olur. 6D düzeyinde BIM teknolojisinin kullanılması, 
tasarım sürecindeyken tam ve doğru ileri mühendislik 
simülasyonları ile performans tahminlerinde bulunulma-
sını sağlar. BIM'i 6D CAD simülasyon modelleriyle entegre 
etmek, ileri mühendislik kontrolüne imkân verir ve enerji 
tüketimi, akustik performans veya yangın güvenliği gibi 
bina performanslarının yüksek bunlar ile ilgili maliyetlerin 
ise düşük olmasını sağlar.

Şekil 2: BIM Standartları [3]
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Bir bina bilgi modelinin ayrıntı düzeyi, proje ilerledikçe, ilk 
mevcut bilgilere dayanarak artar. Basit bir tasarım mode-
linden ayrıntılı bir sanal inşaat modeline, daha sonra inşa 
edilmiş bir yapı bilgisi modeline doğru gelişir. Modelin 
farklı yönleri, farklı oranlarda gelişebilir. BIM'in Detay Sevi-
yesi	(BIM-LOD)	tanımlanırken	bina	modelinin	farklı	seviye-
lerde hangi detayları içereceğini belirleyen, genel kabul 
görmüş bir sınıflandırma şeklidir. BIM modelinde 100 ile 
500	arasında	değişen	LOD	seçenekleri	bulunmaktadır.

2.3. BIM ile kazanımlarımız

BIM ile kazanımlarımızı anlamak için öncelikle inşaat 

sektörünün problemlerine ve BIM iş süreçleri ile bu prob-

lemlere sağlanacak faydalara bakmamız lazım. 

İnşaat sektörünün temel problemleri;

- Standart eksikliği

- Nitelikli insan kaynağı eksikliği

- Mesleki eğitim / öğretim eksikliği

- Süreçlere kamu desteği eksikliği, gereklilik

- Düşük nitelikli teknoloji firmaları

- Mesleki farkındalık eksikliği

- Araştırma ve Geliştirme perspektifinin eksikliği

BIM uygulamasının inşaat sektörüne temel faydaları;

- Sahipler/Tasarım firmalarıyla tam iş birliği 

- Proje imajını geliştirme 

- Yıkma ve yeniden yapmayı azaltma

- Daha düşük inşaat imalat maliyeti

- Daha iyi maliyet kontrolü/öngörülebilirlik 

- Toplam proje teslim süresini azaltma 

- Tesis yönetimine daha kolay entegrasyon

- IoT ile uyumlu çalışma ve Akıllı Şehir entegrasyonu

Şekil 3: BIM Boyutları [2]

Şekil 4: BIM Boyutları ve Detay Düzeyi İlişkisi [2]
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ilişkin bu veriler sayesinde, operatörler bu faaliyetlerin 
maliyetlerini belirleyebilir ve yapılacak bakım faaliyetlerini 
önceden planlayarak yapının ömrü boyunca harcama 
profillerini oluşturabilir. 7D aşamasında akıllı sensörler, 
Iot uyumlu donanımlar ve akıllı şehirler için gerekli her 
katman modele eklenmiş ve ilgili alanlardan canlı veriler 
ile geri besleme yapıyor durumdadır. 

7D-BIM: 7D BIM tesis yönetimi verilerinin eklenmesi ile 6D 
den farklıdır. Parçalara kurulum sırasında, sonrasında ihti-
yaç duyduğu gerekli bakımı ve ne sıklıkla bakıma ihtiyaç 
duyulacağı, performansı artırmak veya enerji tasarrufu 
sağlamak için optimum seviyede nasıl çalışacağı, kulla-
nım ömrünün ne kadar olduğu gibi veriler eklenir. Bakım, 
kullanım ömrü ve elde edilecek enerji performansına 



Şekil 5: BIM kazanım döngüsü [3]
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3. DİJİTAL İKİZ (DIGITAL TWIN)

Gelişen teknolojiler genellikle yanlış anlaşılmaktadır, 

1995'te “Good Morning America”nın ev sahiplerinin 

birbirlerine "İnternet nedir?" diye sormasındaki benzerlik 

sizi şaşırtmasın. "Nasıl satın alabilirim?" ya da "Bir dizi tüp 

olduğunu duydum" şeklinde verilen cevaplar bugünle 

benzerlik göstermektedir. Devrim niteliğindeki bir tek-

noloji, yaygın olarak benimsenmeden, iyi anlaşılmadan 

ve güçlü hale gelmeden önce genellikle onlarca yıl 

anlaşılmayabilir. “Dijital İkizler”i ele alalım, fikir 1990'ların 

başına kadar uzanıyorlar, akademisyenler fiziksel dün-

yanın dijital vücut bulmuş hali olarak işlev görecek bir 

"ayna dünya" yaratma fikrini düşündüler. Bu konsept 

daha sonra, özellikle Apollo 13 ay görevi için kullanılan 

havacılık	üretimi	ve	Mars	Rover	"Curiosity"	için	kullanılan	

parçaların yaşam döngüsünü yönetmek için dijital ikiz 

teknolojisini kullanan NASA tarafından kullanıldı. Yani en 

basit haliyle, dijital ikiz fiziksel bir ürünün, sürecin veya 

sistemin sanal bir kopyasıdır.    

Dijital İkizler, fiziksel bir öğe hakkında gerçek zamanlı 

veri toplamak için sensörleri kullanarak fiziksel ve dijital 

dünyalar arasında bir köprü görevi görür. Bu veriler 

daha sonra öğenin dijital bir kopyasını    oluşturmak için 

kullanılır ve anlaşılmasına, analiz edilmesine, manipüle 

edilmesine veya en iyi duruma getirilmesine izin verir. 

Dijital İkiz teknolojisini tanımlamak için kullanılan diğer 

terimlere yıllar boyunca “sanal prototipleme”, “hibrit ikiz 

teknolojisi”, “sanal ikiz” ve “dijital varlık yönetimi” dahil 

edildi.  

Dijital ikizler birkaç on yıldır var olsalar da “IoT”nin hızlı 

yükselişinden bu yana daha yaygın olarak geleceğin bir 

aracı olarak kabul edildiler. Dijital ikizler, verileri, algo-

ritmaları ve bağlamı bir araya getirmek için yapay zekâ 

(AI)	 ve	makine	 öğrenimi	 (ML)	 gibi	 şeyleri	 de	 entegre	

ederek kuruluşların yeni fikirleri test etmelerini, sorunları 

gerçekleşmeden ortaya çıkarmalarını, yeni sorulara yeni 

yanıtlar almalarını ve öğeleri uzaktan izlemelerini sağla-

dıkları için ilgi görüyor. Dijital ikizler karmaşıklık içinde 

büyüdükçe ve tek öğelerin dijital temsilleri olmaktan 

çok Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) sistem 

modellerine geçerken, daha fazla işletme teknolojiyi, 

insanları, süreçleri ve nesneleri çok sofistike bir şekilde 

düzenlemek için bir fırsat olarak görüyor. Bu da daha iyi 

iş sonuçları ve herkes için faydalar sağlıyor.



Şekil 6: Digital İkiz veri kaynakları [4]

Şekil 7: BIM’den Dijital İkiz’e [3]
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Dijital İkiz sadece fiziksel bir ortamın dijital bir maketi değildir...  

3.1. BIM’den Dijital İkiz’e

BIM ile 3 boyutlu bir dijital dünya yaratırız ama bu statik 

bir varlıktır. Bunu fiziksel dünya verileri ile birleştirdiği-

mizde yani gerçek zamanlı sensör verileri, makine öğren-

mesi verileri, kestirimci bakım öngörüleri, sorun kaynağı 

analizleri, mekansal farkındalık ve insan süreçlerinin 

verilerinin eklenmesiyle geribildirimler ile beslenen BIM 

Dijital İkiz’e dönüşür.

3.2. Dijital İkizin Yetenekleri
Artık dijital ikiz teknolojisinin iş süreçlerini iyileştirmek 
için nasıl kullanıldığını keşfedebiliriz. Dijital İkizler, rüzgâr 
türbinleri veya jet motorları gibi tek varlıkların performan-
sını artırmak için geleneksel olarak yıllardır kullanılıyordu.  
Ancak son yıllarda dijital ikizler daha sofistike hale geldi. 

Şimdi, sadece bir varlığı değil, varlık sistemlerini ve hatta 
tüm nesneleri birbirine bağlıyorlar (IoT).  Dijital ikizler 
giderek daha fazla varlığı bir araya getirdikçe ve bunları 
süreçler ve insanlar hakkında bilgilerle birleştirdikçe, kar-
maşık sorunların         çözümüne yardımcı olma yetenekleri 
de artıyor.



Şekil 8: Dijital İkizin yetenekleri [4]
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3.3. Dijital İkiz Geri Besleme Döngüsü

Dijital ikiz teknolojisinin veri geri besleme döngüsü ile 

sürekli güncel ve aktif tutulması zorunludur. Aksi durumda 

statik bir hale geçtiği anda Dijital İkiz özelliğini kaybeder 

ve sadece 3 boyutlu bir model olarak kalır. Geri besleme 

döngüsü içinde Ürün, Yapı ve Performans ikizleri sürekli 

birbirlerini beslerler.

Şekil 9: Dijital İkiz Geri Besleme Döngüsü [3]
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1. Ürün İkizi
Dijital ürün ikizi öncelikle fiziksel boyutu tanımlamak için 
kullanılır. Aynı zamanda BIM nesnelerinin yapı taşlarıdır 
ve dijital ikizin statik veri temelini tamamlar. Fiziksel bina 
içindeki her varlığın, duvarlar, pencere ve kapılardan, 
mobilya ve kablolama ürünlerine kadar ilgili bu BIM 
nesne bileşenlerinin sadece varlığının geometrik bir 
temsilini sağlamakla kalmaz aynı zamanda gerekli tüm 
ilgili ürün bilgilerini, teknik veriler, üretim malzemeleri, 
operasyonel ve işlevsel bilgilerini BIM uyumlu simülasyon 
için kullanılan düzeyleri sağlayacak şekilde veri seti içinde 
bulundurur.

2. Yapı İkizi
Bu ikiz, tüm varlıkların statik bir temsilidir. Statik perfro-
mans	 gibi	 bina	 inşaat	 verileri,	mekanik	 techizat,	 HVAC	
üniteleri vb. inşa edilmiş olarak düzen ve kuruluma ait 
bütün bileşenler ağını içerir. Dijital yapı ikizi mühendislik 
verimliliği, inşaat verilerini görselleştirme, devreye alma 
süreçleri, sistem davranışı, simülasyon, makine öğrenmesi 
ve yapay zeka öğrenmeye veri sağlar.

3. Performans İkizi
Dijital performans ikizi operasyonu geliştirmek için kul-
lanılır.	Verimlilik,	tahmine	dayalı	bakım	ve	dinamik	simü-
lasyon gibi. Bu ikiz binanın dijital korteksi gibi davranır. 
Statik verileri ile birleştirme yeteneğine sahip olduğu için 

operasyonel ömrü boyunca üretilen dinamik veriler üretir. 
Bu dijital korteks sürekli öğrenmek için mümkün olan kul-
lanıcı ihtiyaçlarını ve çevreyi kullanarak yapay zeka işlevi 
görür. Dinamik veriler binada kurulu olan çeşitli nesneler 
tarafından ve kullanıcı arabirimleri ile üretilir. Bu nesneler 
genellikle	yangın	dedektörleri,	aydınlatma,	HVAC	(ısıtma,	
havalandırma ve klima) otomasyon ekipmanı, güvenlik 
ekipmanları, enerji metre, iç mekan ortamı hava durumu 
sensörleri ve pozisyon konumlandırma sistemleri de dahil 
olmak üzere her türlü kalite sensörleri ve gün ışığı gibi 
harici verilerdir.

3.4. Dijital İkiz’in Gerçek Dünyada Kullanımı
Dijital İkiz’in gerçek dünyada hastane, havalimanı, tren 
istasyonu veya ticari gayrimenkulde kullanımı en yaygın 
kullanıldığı alanlardır. Sağladığı faydaların yüksekliğinden 
dolayı hastane veya ticari gayrimenkul işletmecileri gide-
rek	daha	yüksek	sayıda	Dijital	İkiz’ler	üretmektedir.	Vaka	
örnekleri olarak Hastane ve Ticari Gayrimenkul kullanım-
larını inceleyeceğiz.

3.4.1. Sağlıkta Dijital İkizler [5]
Bir Hastane yeni vakalarını yönlendirmek ve hastalara ve 
bakım sağlayıcılarına daha iyi bir deneyim sağlamak için 
Dijital İkiz'de birleştirilebilen "bağlı" veya "bağlanabilir" 
nesneler ile doludur. 

görüler elde edilebilir. Hastaları izlemek ve ekipman ve per-

soneli koordine etmek için sensörleri kullanan dijital ikizler, 

süreçleri analiz etmenin ve acil eylem gerektiğinde doğru 

kişileri doğru zamanda uyarmanın daha iyi bir yolunu sunar.  

Şekil 10: Sağlıkta Dijital İkiz [4]

Dijital ikizlerin organizasyon düzeyinde nerede kullanıldığına 

iyi bir örnek sağlık hizmetidir. Bir hastanenin dijital ikizini 

oluşturarak, hastane yöneticileri, doktorlar ve hemşireler 

hasta sağlığı ve iş akışları hakkında güçlü, gerçek zamanlı iç 
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Sonuç olarak, acil servis bekleme süreleri azaltılabilir ve 
hasta akışı iyileştirilerek operasyonel maliyetler düşürüle-
bilir ve hasta deneyimi artırılabilir. John Hopkins hastanesi, 
hasta akışındaki dar boğazları gidermek için dijital ikiz 
teknolojisini uyguladıktan sonra maliyet tasarrufunda 9 
kat bir iyileşme ölçmüştür. Dahası, dijital ikizler kardiyo-
pulmoner veya solunum durması gibi hasta acil durum-
larını tahmin edebilir ve önleyebilir, bu da mavi kodlu acil 
durumlar olarak bilinir ve daha fazla hayat kurtarılmasına 
neden olur.    Aslında, dijital ikiz uygulayan bu sağlık ağı 
hastanelerindeki mavi  kod  olaylarında  % 61  azalma  
sağlamıştır. 

Dijital İkiz’in hastaneler için potansiyel faydaları [7]:
•	 Hastanelerdeki	hastaların	ve	teknik	varlıkların	konum	

bilgilerini IoT sistemleri sayesinde paylaşır.
•	 Sorumluluğu	azaltıp	güvenliği	arttırır;	kişileri/ziyaretçi-

leri/yüklenicileri kısıtlı alanlardan uzak tutmak, alarmlar 
insanların odalardan ne zaman ayrıldığını gösterir, 
personelin alarmlara yanıt verip vermediğine ilişkin veri 
sağlar.

•	 İşletme	maliyetlerini	azaltır;	alanların	kullanım	oranına	
göre destekleyici hizmetlerin doğru tahsisi gibi daha 
verimli olabilecek şekilde insan akışını izler.

•	 Zamandan	tasarruf	eder;	insanları	hızlı	bir	şekilde	bulur.
•	 Analiz	 ve	 planlama;	 gelecekteki	 tesisler	 için	 iş	 akışı	

planlamayı anlamanızı sağlar.

3.4.2. Ticari Gayrimenkulde Dijital İkizler [4]
Dijital ikizlerin organizasyon düzeyinde büyük etki yara-
tabileceği bir diğer yer ise ticari gayrimenkul binalarıdır. 
Dijital ikizler, yeni iç görüler elde etmek, optimize iş akış-
ları ve süreçleri uzaktan izlemek için bina operatörlerinin 

güvenlikten	HVAC'a	ve	yol	bulma	sistemlerine	kadar	her	
erişim noktasını bir araya getirmesine olanak tanır. Dijital 
ikizler, kullanıcılara kendi çalışma alanları ve çevre koşul-
ları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak ve böylece kiracı 
deneyimini geliştirmek için de kullanılabilir.

Sistemleri optimize ederek ve insanları birbirine bağlaya-
rak, sahipler ve operatörler maliyetleri azaltmak, gelecek-
teki maliyetlerden kaçınmak, doluluk oranlarını artırmak 
ve genel varlık değerini artırmak için dijital ikizleri kullana-
bilir.  Aslında, Dijital İkiz sayesinde bazı binalarda işletme 
maliyetlerinin yılda metrekare başına 1(bir) USD’nin altına 
kadar	düşürülebileceği	“JLL”	tarafından	hesaplanmıştır.	[6]		

4. AKILLI ŞEHİRLER
20. yüzyılın başında, dünya nüfusunun sadece %15’i şehir-
lerde yaşamıştır şimdilerde bu %60’ın üzerindedir ve 2050 
yılına kadar dünyadaki 9 milyar insanın %75’ten fazlasının 
şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Bu, Akıllı ve Sür-
dürülebilir şehirlerin yükselişini zorunlu hale getirecektir. 
Su kaynaklarının hızla tükenmesi, tarım alanlarının hızla 
kirlenmesi, köylerin şehirlere hızlı göçleri, ve en son 2020 
yılında ortaya çıkan pandemi krizi ile büyük şehirlerde 
evlere kapanıp üretimin ve kaynaklara erişimin zorlaşması 
gibi problemler bizlere Akıllı Şehirlere geçiş için gecikmiş 
olduğumuzu gösterdi. 

Geleceğin binalarında üç temel elemana odaklanılacaktır; 
insan, hacimler ve gayrimenkul varlıkları. Bunların arasın-
daki ilişkinin Dijital İkiz aracılığı ile yönetilmesi sayesinde 
Akıllı Şehirler için temel verilerin oluşturulması sağlana-
caktır.

Şekil 11: Dijital İkiz’den Akıllı Şehir’e [7]
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4.1. Akıllı Şehir Nedir?
Akıllı Şehir, artan kentleşme zorluklarına çözüm bulmak için 
sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını geliştirmek, dağıtmak 
ve teşvik etmek için ağırlıklı olarak Bilgi ve İletişim Teknolo-
jilerinden (IT) oluşan bir çerçevedir. Bu iletişim çerçevesinin 
büyük bir kısmı, aslında kablosuz teknolojiyi ve bulut alanları 
kullanarak veri ileten akıllı bir bağlı nesne ve makine ağıdır.

Bulut tabanlı IoT uygulamaları, belediyelerin, işletmelerin 
ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran daha iyi kararlar 
almasına yardımcı olmak için verileri gerçek zamanlı olarak 
alır,	analiz	eder	ve	yönetir.	Vatandaşlar,	akıllı	 telefonlar	ve	
mobil cihazların yanı sıra internete bağlı arabaları ve evleri 
kullanarak akıllı şehir ekosistemleriyle çeşitli şekillerde etki-
leşime giriyor. Cihazların ve verilerin bir şehrin BIM ve Dijital 
İkiz altyapısı ve hizmetleriyle eşlenerek maliyetleri düşürebilir 
ve sürdürülebilirliği artırabilir. 

Topluluklar, Nesnelerin İnterneti (IoT) yardımıyla enerji 
dağıtımını iyileştirebilir, çöp toplamayı kolaylaştırabilir, trafik 
sıkışıklığını azaltabilir ve hatta hava kalitesini artırabilir. 

Örneğin,
•	 İnternete	bağlı	trafik	ışıkları,	gerçek	zamanlı	trafiğe	yanıt	

vermek için ışık temposundan ve zamanlaması ayarlayan 
sensörlerden ve otomobillerden veri alır ve yol tıkanıklığını 
azaltır.

•	 İnternete	bağlı	parkmetreler	ve	elektrikli	 araç	 (EV)	 şarj	
yuvaları ile iletişim kurabilir ve sürücüleri mevcut en yakın 
noktaya yönlendirebilir.

•	 Akıllı	 çöp	 sayaçları,	 atık	 yönetimi	 şirketlerine	otomatik	
olarak veri gönderir ve önceden planlanmış bir programa 
göre toplamayı gerektiği gibi planlar.

•	 Vatandaşların	 akıllı	 telefonu,	 şehir	 ve	 yerel	 yönetim	
hizmetlerine erişimi hızlandıran ve basitleştiren dijital 
kimlik bilgilerine sahip mobil ehliyet ve kimlik kartı haline 
gelebilir.

Bu akıllı şehir teknolojileri birlikte altyapı, mobilite, kamu 
hizmetleri ve yardımcı programları optimize etmektedir.

4.2. Akıllı şehirleri başarılı kılan nedir?

İnsanlara, konutlara, ticarete ve geleneksel kentsel altyapıya 

ek olarak, gelişen akıllı şehirler için gerekli dört temel unsur 

vardır:

1. Yaygın kablosuz bağlantı

2.	Verileri	açma

3. Güvenebileceğiniz güvenlik

4. Esnek para kazanma planları

4.2.1. Yaygın kablosuz bağlantı [9]
Herhangi bir akıllı şehir uygulamasının ilk yapı taşı güvenilir, 

yaygın kablosuz bağlantıdır. Herkese uyan tek bir boyut 

olmasa	 da,	 gelişen	 Düşük	 Güç	 Geniş	 Alan	 Ağı	 (LPWAN)	

teknolojileri, maliyet verimliliği ve her yerde bulunan çoğu 

akıllı şehir uygulaması için çok uygun olabilir. Bu tekno-

lojiler	arasında	LTE	Cat	M,	NB-IoT,	LoRa,	Bluetooth	ve	bağlı	

şehirlerin dokusuna katkıda bulunan birkaç teknoloji daha 

bulunmaktadır.

5G teknolojisi diğer teknolojik geliştirmelerden ayrılmaktadır. 

Çünkü 5G teknolojisi Nesnelerin İnterneti (IoT) için gerekli 

bant genişliğini sağladığı gibi birçok üretici firma tarafından 

şehirlere kurulmaya başlanmıştır. Cep telefonu ile bile 

kolayca kullanabildiğimiz 5G teknolojisinin ortaya çıkışının, 

akıllı şehir teknolojisini ana akıma iten ve yeni dağıtımları 

hızlandıran bir havza etkinliği olması beklenmektedir.

 4.2.2. Verilerin kutusunu açma
Tarihsel olarak, hükümetler, işletmeler ve bireyler verilerini 
gizli tuttular ve başkalarıyla mümkün olduğunca az pay-
laştılar. Gizlilik endişeleri ve güvenlik ihlalleri korkusu, bilgi 
paylaşımının algılanan değerinden çok daha ağır basmıştır. 
Bununla birlikte, sürdürülebilir akıllı şehirlerin önemli bir 
etkinleştiricisi, karmaşık ekosistemdeki tüm katılımcıların 
bilgileri paylaşması ve gerçek zamanlı olarak analiz edilen 
bağlamsal verilerle birleştirmesidir. Bilinçli kararlar gerçek 
zamanlı olarak ancak bu şekilde verilir. 

Sektöre özel bilgi ve operasyonel teknoloji (OT) sistemleri 
arasında paylaşılan gerçek zamanlı bağlamsal bilgileri 
analiz ederek daha iyi, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek 
için birden fazla sektörle iş birliği yapılmalıdır.

4.2.3. Akıllı şehir ne kadar güvenli olabilir?
Bağlı kameralar, akıllı yol sistemleri ve kamu güvenliği 
izleme sistemleri, gerektiğinde vatandaşlara yardımcı ek 
bir koruma ve acil durum desteği katmanı sağlayabilir. Şekil 12: Akıllı Şehir İşletim Modeli [8] 

Şekil 13: 5G Teknolojisi [9]
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- Peki ya akıllı şehirlerin kendilerini güvenlik açıklarından 
koruma işlemi nasıl olmalıdır? 

- Bilgisayar korsanlığı, siber saldırılar ve veri hırsızlığına 
karşı nasıl savunma yapılabilir?

- Birden fazla katılımcının bilgi paylaştığı şehirlerde, katı-
lımcıların söyledikleri kişiler olduğuna nasıl güvenilir?

-	 Ve	bildirdikleri	verilerin	doğru	olduğu	nasıl	belirlenebi-
lir? 

Yanıtlar fiziksel veri kasalarında, BIM ve Dijital İkizlerde, 
güçlü dijital kimlik doğrulama ve dijital kimlik yönetimi 
çözümlerinde yatmaktadır. Tüm ekosistem ortakları 

- hükümetler, işletmeler, yazılım sağlayıcıları, cihaz üreti-
cileri, enerji sağlayıcıları ve ağ hizmeti sağlayıcıları - kendi 
payına düşeni yapmalı ve dört temel güvenlik hedefine 
uyan çözümleri entegre etmelidirler. 
1. Kullanılabilirlik: Eyleme geçilebilir, gerçek zamanlı ve 

verilere güvenilir erişim olmadan akıllı şehir gelişemez. 
Bilgilerin nasıl toplandığı, damıtılıp paylaşıldığı kritik 
öneme sahiptir ve güvenlik çözümleri kullanılabilirlik 
üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınmalıdır.

2. Bütünlük: Akıllı şehirler güvenilir ve doğru verilere bağ-
lıdır.	Verilerin	doğru	ve	manipülasyondan	uzak	olmasını	
sağlayacak önlemler alınmalıdır.

3. Gizlilik: Toplanan, depolanan ve analiz edilen verilerin 
bazıları tüketicilerin kendileri hakkında hassas ayrıntılar 
içerecektir. Hassas bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilme-
sini önlemek için adımlar atılmalıdır.

4. Sorumluluk: Bir sistemin kullanıcıları eylemlerinden 
sorumlu olmalıdır. Hassas sistemlerle etkileşimleri 
günlüğe kaydedilmeli ve belirli bir kullanıcıyla ilişkilen-
dirilmelidir. Bu günlüklerin taklit edilmesi zor olmalı ve 
güvenilir bütünlük korumasına sahip olmalıdır.

Bu güvenlik temel hedeflerine ulaşmak için verilerin yal-
nızca yetkili taraflarla paylaşılmasını sağlamak adına güçlü 
dijital kimlik doğrulama ve kimlik yönetimi çözümlerinin 
ekosisteme entegre edilmesi gerekir. Bu çözümler ayrıca 
arka uç sistemlerini izinsiz giriş ve korsanlıktan koruya-
caktır. Neyse ki, artan dijital güvenlik endişeleri nedeniyle, 
tehditleri ve potansiyel pazar başarısızlığını gidermek için 
birçok ülke Siber Güvenlik mevzuatlarını oluşturmaya 
başlamıştır. Bu tip mevzuatlar internete bağlı cihazlar 
için minimum güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesine 
yardımcı olacaktır.

4.2.4. Akıllı şehirde para kazanma planları?
Dijital İkiz, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Akıllı Şehirler 
çağında, veri yeni petrol benzetimi yanlış olmayacaktır. 
Akıllı şehirlerin gelişmesi için tüm   ekosistem oyuncuları-
nın başarısını kolaylaştıran sürdürülebilir ticaret modelle-
rinin oluşturulması gerekmektedir. Yazılım, tüm ekosistem 
katılımcılarına fayda sağlamak için IoT çözümlerinin doku-
suna göre yeniden şekillenmelidir, buna OEM'ler, geliştiri-
ciler, entegratörler, hükümetler vb. bütün paydaşlar dahil 
olmalıdır. Her üyenin fikri mülkiyetine değer vermek ve 

ödüllendirilmek gerekir. Açık veri paylaşımı gibi yazılım 
özellikleri her katılımcının ekosisteme katkılarından değer 
elde etmesine izin veren yeni iş modelleri sağlar. 

Kentsel alanlar genişlemeye ve büyümeye devam ettikçe, 
sürdürülebilirliği artırmak ve insanlığa daha iyi hizmet 
etmek için akıllı şehir teknolojisi de gelişmektedir. Yaygın 
bağlantı, açık veri, uçtan uca güvenlik ve yazılımdan para 
kazanma çözümlerinden yararlanarak, tüm ekosistem 
ortakları için çok daha gelişmiş bir deneyim adına gelişen 
akıllı şehir ihtiyaçları uyumlu hale getirilebilir.

4.3. Akıllı şehir örnekleri

4.3.1. New York Şehri
New York Şehri yerel yönetimi tarafından yapılan örnek 
Akıllı Şehir Uygulamaları aşağıda sıralanmıştır;
•	 New	York	City	Ulaştırma	Bakanlığı'nın	Midtown-Motion	

uygulaması, Midtown'un caddelerindeki seyahat süre-
lerini %10 oranında iyileştiren bir tıkanıklık yönetim 
sistemidir. [11] 

•	 NYC	Belediye	Başkanlığı	Baş	Teknoloji	Sorumlusu	NYCx	
Challenges (https://tech.cityofnewyork.us/teams/nycx/)  
girişimi, girişimcileri, teknoloji uzmanları ve teknoloji 
profesyonellerini açık yarışmalara katılmaya ve kirlilik, 
gelir eşitsizliği ve ulaşım gibi gerçek kentsel ihtiyaçları 
çözen cesur fikirler önermeye davet etmektedir.

•	 LinkNYC,	 şehir	hizmetlerine,	haritalara	ve	yol	 tarifine	
erişmek için ücretsiz süper hızlı ücretsiz Wi-Fi, telefon 
görüşmeleri, cihaz şarjı ve bir tablet sunmaktadır. Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, Queens ve Staten Island'daki 
ankesörlü telefonların yerini alan benzersiz bir iletişim 
ağıdır. 

•	 Cyber	NYC,	siber	güvenliğe	hakim	olmak	için	şehrin	stra-
tejik yatırımıdır. New York'un siber güvenlik işgücünü 
büyütmeyi, şirketlerin inovasyonu yönlendirmesine yar-
dımcı olmayı ve ağlar ve topluluk alanları oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

•	 MyNYCHA	 mobil	 uygulaması	 ve	 web	 portalı,	 kamu	
konut sakinlerinin hizmetleri çevrimiçi olarak yönet-
mesine olanak tanır. New York'ta 300'den fazla kamuya 
açık gelişmeyi ele alıyor. 2015 yılında piyasaya sürülen 
MyNYCHA, onarım sürecini sakinlerin ellerine bırakan 
ücretsiz bir hizmettir. Sakinler iş biletlerini çevrimiçi 
olarak gönderebilir, planlayabilir ve yönetebilir. Ayrıca, 
gelişmelerdeki kesintiler için uyarılara abone olabilir, 
muayene randevularını görüntüleyebilir ve kiralarını 
ödeyebilirler.

•	 New	York'ta	bisiklet:	şehirde	bisiklete	binmek	için	July	
2019 planı ile bisiklet kullanımı teşvik edilmektedir. [11]

•	 NYC'de	otomatik	su	sayaçları:	Otomatik	Sayaç	Okuma		
sistemleri, bireysel su sayaçlarına bağlı küçük cihaz-
lardan oluşur. Günlük okumaları bilgisayarlı bir fatura 
sistemine otomatik gönderirler.

•	 My	DEP	Hesabı,	New	Yorkluların	evden	tüketimi	izleme-
sini sağlar. Sistem, bir su sayacı okuyucusunun tesisleri 
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ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Çevre Koruma 
Bakanlığı'nın şehir genelindeki tüketimi daha yakından 
izlemesine ve şehrin su temin sistemini daha etkin 
yönetmesine olanak tanır.

•	 New	York'un	veri	 raporu-	Herkes	 için	Açık	Veri-	çeşitli	
yerel kurumlar tarafından yayınlanan ücretsiz kamu 
verileri sağlar. Bu araç, eğitimciler, öğrenciler, sanatçılar, 
inşaatçılar, küçük işletme sahipleri, savunucular, muha-
birler, topluluk yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere 
insanların topluluklarında fark yaratması için veriler açar. 
Aynı zamanda New York'u daha güvenli, daha temiz 
ve daha eşitlikçi hale getiren 300.000 işçi için açık veri 
anlamına gelir.

4.3.2. Amsterdam Akıllı Şehri
Amsterdam,	Açık	Veri	paylaşımının	ödüllerini	toplayan	iyi	
bağlantılı bir akıllı şehrin parlayan bir örneğidir. Akıllı Şehir 
girişimi 2009 yılında başladı ve 170'in üzerinde proje içe-
riyor ve hala yeni projeler ile geliştirilmeye devam ediyor. 
Birkaç örnek;

- Özellikle, trafik ve ulaşım verileri geliştiriciler gibi ilgili 
taraflara paylaşır ve daha sonra şehrin ulaşım sistemlerine 
bağlanan haritalama uygulamaları oluşturur.

- Şehir, işlerin zamanında ilerlemesini sağlamak için 'robo-
ats' adı verilen otonom teslimat tekneleri inşa etmiştir.

- Ayrıca yüzen bir ev köyünü de desteklemiş ve şehrin 
aşırı kalabalık sorununu sürdürülebilir, enerji tasarruflu 
bir alternatifle çözmüştür. Toplumlar içinde güç doğal 
kaynaklardan üretilir ve evler doğrudan nehirden su alır 
ve tanklarının içinde filtreler.

Paylaşılan veriler olmadan bunların hiçbiri mümkün değil-
dir.

Daha	 fazla	 bilgi,	 MIT	 Sloan	 Management	 Review'dan	
Amsterdam'ın Smart City girişiminden dersler bölümünde 
bulunabilir [12].

4.3.2. Kopenhag Akıllı Şehri
Kopenhag, dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olarak 
bilinir ve dünya çapında örnek alınır. Şehir, yenilikçi bir akıllı 
bisiklet sistemi geliştirmek için Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü (MIT) ile iş birliği içinde açık verilerden yarar-
lanmaktadır. Hem sürücülere hem de yöneticilere gerçek 
zamanlı bilgi sağlayan sensörlerle gömülü olan veriler, 
hava kalitesini ve trafik sıkışıklığını izlemek ve yönetmek 
için paylaşılmaktadır.

Daha fazla bilgi, Kopenhag ve vatandaşlarına uygun veri 
odaklı çözümler oluşturma teknolojileri paylaşımında 
bulunabilir [13].
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 4. SONUÇ
BIM deneyimini işletmelerin iş ihtiyaçlarına daha da yak-
laştırmak için “inovasyon” zorunludur.  Özellikle KOBİ'ler, 
küçük işletmeler ve el sanatları uzmanları için bu alan için 
zorluklar büyük olduğundan kamu otoritesi tarafından 
teşvikler sağlanmalıdır. İnşaat sektöründe dijital dönü-
şümde başarılı olmak için, “inovasyon”un tüm şirketlere 
uyarlanmış iş araçlarıyla eşlik edebilmesi, bir projenin tüm 
aşamalarında yer alan meslekleri ve bir binanın yaşamını 
bir araya getirebilmesi, teknik ve yasal bir güven çerçevesi 
vermesi, daha modern ve bölgelere yakın eğitim imkanları 
verebilmesi gerekecektir. Gerçekten de zorluk, ekonomik, 
yaşam kalitesi ve enerji geçiş sorunlarını desteklemek için 
tüm aktörler yelpazesinde ve tüm bölgelerde fırsat eşitliği 
yaratan, erişilebilir kılan ve paylaşan kapsayıcı bir dijital 
dönüşümdür.

Bu dönüşümü desteklemek, yarın, daha iyi, daha hızlı ve 
daha ucuza binaları inşa etmek, binaları    daha verimli 
kullanmak, daha sessiz ve konforlu yaşam alanları yarat-
mak, potansiyel riskleri kontrol etmek ve sürdürülebilirlik 
anlamına gelir. Bu dijital dönüşümü avantaja çevirecek 
şekilde özellikle KOBİ'ler, küçük işletmeler ve el sanatları 

uzmanlarının da paydaşı olabileceği şekilde yaygınlaştır-
mak ve ulaşılabilir kılmak gerekir.  

BIM’den Dijital İkiz’e ve Dijital İkiz’den Yeni Akıllı Şehir’e bu 
paylaşımda ulaşılması istenen Akıllı Şehir nihai hedefi için 
girişimlerde neler olmalı?
•	 Yerel	yönetimde	işbirliği
•	 Proje	koordinasyon	kurulu
•	 Akıllı	Şehir	(Smart	City)	için	bir	strateji	planı
•	 Karbon	ayakizi	(Carbon	Foorprint)	düşük	ve	hatta	Net	

Zero hedefine sahip binalar
•	 Su	ayakizi	(Water	Footprint)	düşük	şehirler	
•	 Gürültü	ayakizi	(Noise	Footprint)	düşük	kent	tasarımları
•	 Açık	veri	(Open	Data)	içeren	şehir	platformu	
•	 CBS	(GIS)	tabanlı	halka	açık	şehir	haritaları	
•	 İş	ortakları	ile	büyük	veri	(Big	Data)	platformu	
•	 Derin	öğrenme	(Deep	learning)	çözümleri
•	 Akıllı	Şehir	Çözüm	Laboratuvarları	(Smart	City	Hub)
•	 IoT	destekli	Mobilite	projeleri	
•	 Hızlı	bir	Dijital	altyapı	(5G,	Wimax,	Wifi,	gibi)
•	 ve	daha	birçok	yeni	teknoloji	girişimi	
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leri, büyük veri merkezleri, medya merkezleri, 
simülasyon merkezleri ve endüstriyel tesis 
projelerini kendi şirketi ile başarı ile tamam-
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ile	 İngiltere	 Londra	 ve	 İstanbul	ofislerinden	
uzman ekibiyle beraber Akustik Tasarım ve 
Titreşim Kontrolü üstüne proje ve mühendis-
lik hizmetlerini dünya üstündeki çok sayıda 
projeye başarı ile gerçekleştirmeye devam 
etmektedir. Aynı zamanda 2018 yılından beri 
Akustik simülasyon yazılımları üreticisi dünya-
daki sayılı firmalardan olan Fransız CSTB inşaat 
laboratuvarları grubunun Akustik yazılım ve 
laboratuvar hizmetleri ürünlerinin Türkiye ve 
İngiltere distribütörlük ve eğitim hizmetlerini 
de vermeye devam etmektedir. 2019 yılından 
beri IBPSA Türkiye yönetim kurulu üyesi olup 
TTMD bünyesinde düzenlediği çok sayıda 
ücretsiz webinar ve seminerler ile binlerce 
mimar ve mühendisin Akustik farkındalıkları-
nın artmasına yardımcı olmuştur.  



 

 

 

ISITMA, HAVALANDIRMA VE 
İKLİMLENDİRME (HVAC) ALANINDA 
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR 
DİNAMİĞİ (CFD) MODELLEME 
YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
Sinan Soğancı
Mehmet Oğuz Tutkun

HVAC, yaşam alanlarının ısıtma soğutma, havalandırma ve tüm iklimlendirme 
araçlarının biri ya da tümünü kapsamaktadır. Bu yaşam alanları; binalar, has-
taneler, fabrikalar, arabalar ve uçaklar ve benzeri olabilir. Ayrıca tüm bu yaşam 
alanlarında enerji tasarrufunun en önemli ve en temel yollarından biri HVAC sis-
temleridir. Tüm bu sistemler enerji tasarrufunun yanında ısıl konforun verimli bir 
şekilde sağlanması ve işletme maliyetinin azaltılması adına da çok önemlidir.
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ÖZET

Bildiri kapsamında; bilgisayar destekli mühendislik (CAE)  
dallarından biri olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) analizlerinin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC)	başta	olmak	üzere	farklı	sektörlerdeki	uygulamaları	
sınıflandırılacak	ve	HVAC	alanında	çeşitli	vaka	çalışmala-
rıyla uygulama detayları ve yapılan analizlerin mühendis-
lik süreçlerine sunduğu katkılardan bahsedilecektir. HAD 
modelleme	iş	akışındaki	adımlar	da	benzer	şekilde,	HVAC	
alanındaki sık karşılaşılan problemler üzerinden tanımla-
narak ve örneklenerek sunulacaktır.

1. GİRİŞ

Bilgisayar destekli mühendislik (CAE), farklı yöntemleri 
ve amaçları kapsayan ve günümüzde sürekli genişleyen 
uygulama alanlarına sahip bir mühendislik alanı olarak, 
mühendislik tasarımlarının bilgisayar ortamında değer-
lendirilmesi esasına dayanmaktadır. Kavramsal tasarım, 
detay tasarım, üretim, fiziksel testler, kurulum ve uygulama 
dâhil olmak üzere ürün yaşam döngüsünün tamamında 
bilgisayar destekli mühendislik faaliyetlerinden faydalan-
mak mümkündür. Her türlü mühendislik verisi, hesabı ve 
uygulamasının dijital olarak tanımlanması ve aynı şekilde 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar	destekli	mühendislik,	HAD,	Analiz,	Simülasyon,	Modelleme,	HVAC
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15. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 2-5 HAZİRAN 2021/İZMİR
 

Bütünleşik Sistem Tasarımında Performans Modelleme ve Simülasyon Uygulamaları Semineri Bildirisi 

Fiziksel üretim aşamasında da bilgisayar destekli mühendislik kullanımı gün geçtikçe 
yaygınlaşmaktadır. Kalıp tasarımı ve döküm, kürlenme, sıvı hammadde karıştırma süreçleri ve benzeri 
alanlarda; metalürji mühendisliği, akışkanlar dinamiği, ısı transferi ve yapısal analiz yöntemleri bir 
arada veya ayrı ayrı modelleme amacıyla kullanılmaktadır.  
 
Şekil 1’de lastik üretiminin farklı aşamalarından verilen örneklerde görüldüğü üzere; birden çok 
bileşenin bir arada yer aldığı ekstrüzyon, farklı bileşenlerin karıştırılarak nihai ham madde elde 
edilmesi, kalıp içerisinde şekillendirme ve nihai olarak kürlenme süreçlerinin hepsi, HAD analizleri 
vasıtasıyla canlandırılabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1 Sol: kauçuk ekstrüzyon (hız dağılımı), orta: kauçuk karıştırma (basınç dağılımı), sağ: 
kauçuk şekillendirme & kürleme (konsantrasyon dağılımı) 

 
Hayatımıza son yıllarda giren ve gitgide önemi artarak yakın gelecekte daha da büyük bir karşılık 
bulacağı öngörülen bir diğer kavram dijital ikizlerdir. Dijital ikiz, bir ürün, sistem veya sürecin 
olabildiğince gerçekçi davranışlara sahip ve tamamen bilgisayar ortamında bulunan dijital kopyası 
olarak tanımlanabilir. Dijital ikizler sayesinde, ürünün yalnızca belirli bir kriter üzerinden performans 
değerlendirmesi değil ürün yaşam döngüsünün bütüncül olarak uzatılması, verimli ve güvenli hale 
getirilmesi, bakım, onarım ve kullanımdan çekme gibi işlemlerin önceden planlanabilmesi gibi önemli 
faydalar elde edilebilmektedir. Dijital ikizlerin yaratılması ve kullanılması aşamasında da bilgisayar 
destekli mühendislik oldukça büyük bir öneme sahiptir ve çoğu zaman ancak birden çok modelleme 
yönteminden aynı anda faydalanarak yeterince gerçekçi dijital ikizlere ulaşmak mümkün olmaktadır 
[1]. 
 
Bilgisayar destekli mühendislik başlığı altında çeşitli alt disiplinler yer almakta ve bunlar yıllar içinde 
kendi içlerinde gelişirken yeni kollar da ortaya çıkarmaktadırlar. Aynı zamanda, birden çok alanın bir 
arada yer aldığı çok fizikli modelleme yöntemleri de yaygınlaşmaktadır. Gelişmelerin temelinde 
kümülatif mühendislik bilgi birikiminin artması yer alsa da zaman içerisinde gelişimin hızlanmasının 
altında yatan temel sebep olarak; bilgisayar işlemci teknolojilerinin baş döndürücü ilerlemesi ve sonuç 
olarak birim zamanda yapılabilen işlem kapasitesinin büyük oranda artıyor olması gösterilebilir. Belirli 
bir mühendislik simülasyon işinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemci kaynağı; modelin fiziksel 
derinliği, modellenen uzayın büyüklüğü, yapılan önermeler ve sadeleştirmeler, kullanılan yazılım ve 
yöntem, hedeflenen sonuç hassasiyeti başta olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Kurulan denklem 
setinin çözümüyle doğrudan sonuca ulaşılabilen analitik çözümlemelerin aksine, bu alanda kurulan 
denklem setleri çoğunlukla sayısal (nümerik) analiz yöntemleriyle ve yinelemeli (iteratif) bir şekilde 
hata istenilen düzeye indirgeninceye kadar devam ettirilmektedir. Bu sebeple, modeli oluşturan fiziksel 
denklemlerin oldukça yüksek sayılarda tekrar edilerek çözülmesi gerekmekte ve bilgisayar işlem 

Şekil 1: Sol: kauçuk ekstrüzyon (hız dağılımı), orta: kauçuk karıştırma (basınç dağılımı), sağ: kauçuk şekillendirme & kürleme (konsantrasyon dağılımı)

tanımlanan koşullar altında performans, dayanım veya 

farklı bir açıdan nasıl davranacağının sayısal hesaplamalarla 

tahmin edilmesi bu alana girmektedir.

Bilgisayar destekli mühendislik, doğrudan bir tasarım 

faaliyeti olmamakla beraber, tasarımın her aşamasında 

alınan kararların olası etkilerini tahmin etmeyi sağlayarak 

tasarıma yön verebilmektedir. Örnek olarak; herhangi bir 

sistemin verimliliği tek başına ele alınarak, mutlak verim 

değerini bulmak hedeflenebilirken iki veya daha çok sistem 

tasarım alternatifinin birbirleriyle karşılaştırılması ve bağıl 

sonuçların elde edilmesi de mümkündür.

Fiziksel üretim aşamasında da bilgisayar destekli mühendis-
lik kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Kalıp tasarımı 
ve döküm, kürlenme, sıvı hammadde karıştırma süreçleri 
ve benzeri alanlarda; metalürji mühendisliği, akışkanlar 
dinamiği, ısı transferi ve yapısal analiz yöntemleri bir arada 
veya ayrı ayrı modelleme amacıyla kullanılmaktadır. 

Şekil 1’de lastik üretiminin farklı aşamalarından verilen 
örneklerde görüldüğü üzere; birden çok bileşenin bir arada 
yer aldığı ekstrüzyon, farklı bileşenlerin karıştırılarak nihai 
ham madde elde edilmesi, kalıp içerisinde şekillendirme 
ve nihai olarak kürlenme süreçlerinin hepsi, HAD analizleri 
vasıtasıyla canlandırılabilmektedir.

Hayatımıza son yıllarda giren ve gitgide önemi artarak 
yakın gelecekte daha da büyük bir karşılık bulacağı öngö-
rülen bir diğer kavram dijital ikizlerdir. Dijital ikiz, bir ürün, 
sistem veya sürecin olabildiğince gerçekçi davranışlara 
sahip ve tamamen bilgisayar ortamında bulunan dijital 
kopyası olarak tanımlanabilir. Dijital ikizler sayesinde, ürü-
nün yalnızca belirli bir kriter üzerinden performans değer-
lendirmesi değil ürün yaşam döngüsünün bütüncül olarak 
uzatılması, verimli ve güvenli hale getirilmesi, bakım, 
onarım ve kullanımdan çekme gibi işlemlerin önceden 
planlanabilmesi gibi önemli faydalar elde edilebilmektedir. 
Dijital ikizlerin yaratılması ve kullanılması aşamasında da 
bilgisayar destekli mühendislik oldukça büyük bir öneme 
sahiptir ve çoğu zaman ancak birden çok modelleme 
yönteminden aynı anda faydalanarak yeterince gerçekçi 
dijital ikizlere ulaşmak mümkün olmaktadır [1].

Bilgisayar destekli mühendislik başlığı altında çeşitli 
alt disiplinler yer almakta ve bunlar yıllar içinde kendi 
içlerinde gelişirken yeni kollar da ortaya çıkarmaktadırlar. 
Aynı zamanda, birden çok alanın bir arada yer aldığı çok 
fizikli modelleme yöntemleri de yaygınlaşmaktadır. Geliş-
melerin temelinde kümülatif mühendislik bilgi birikiminin 
artması yer alsa da zaman içerisinde gelişimin hızlanma-

sının altında yatan temel sebep olarak; bilgisayar işlemci 
teknolojilerinin baş döndürücü ilerlemesi ve sonuç olarak 
birim zamanda yapılabilen işlem kapasitesinin büyük 
oranda artıyor olması gösterilebilir. Belirli bir mühendislik 
simülasyon işinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemci 
kaynağı; modelin fiziksel derinliği, modellenen uzayın 
büyüklüğü, yapılan önermeler ve sadeleştirmeler, kullanı-
lan yazılım ve yöntem, hedeflenen sonuç hassasiyeti başta 
olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Kurulan denklem 
setinin çözümüyle doğrudan sonuca ulaşılabilen analitik 
çözümlemelerin aksine, bu alanda kurulan denklem setleri 
çoğunlukla sayısal (nümerik) analiz yöntemleriyle ve yine-
lemeli (iteratif ) bir şekilde hata istenilen düzeye indirge-
ninceye kadar devam ettirilmektedir. Bu sebeple, modeli 
oluşturan fiziksel denklemlerin oldukça yüksek sayılarda 
tekrar edilerek çözülmesi gerekmekte ve bilgisayar işlem 
maliyetleri artmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere; 
hata yönetimi (hedefleme, izleme ve değerlendirme) bil-
gisayar destekli mühendislik uygulamalarının en önemli 
unsurlarından birini teşkil etmekte olup, hatanın ne kadar 
iyi yönetildiği ile mühendislik analizlerinden etkin ve 
verimli bir şekilde faydalanabilme arasında güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır.
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Mühendislik süreçlerinde en sık faydalanılan analiz türleri; 
yapısal analiz (structural analysis), hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD, CFD: Computational Fluid Dynamics), dina-
mik ve kinematik analizler (multibody dynamics), akustik/
gürültü analizleri (acoustic/noise analysis) ve bunlardan 
bazılarının bir araya geldiği çok fizikli (multiphysics) analiz-
lerdir. Çok fizikli analizler açısından ise; HAD ve yapısal ana-
lizin eşlenik halde modellenmesi ve çözülmesini ifade eden 
akışkan katı etkileşimleri (FSI: Fluid Structure Interaction) 
önde gelmektedir. Çok fizikli modelleme ve çözüm işlemleri; 
yazılım, bilgisayar ve mühendislik kaynaklarını göreli fazla 
tüketmekte ve aynı zamanda daha çok sayıda fiziksel sürecin 
birbirine bağımlı olmasıyla hata birikmesini artırıcı potan-
siyel göstermektedir. Bununla beraber, herhangi bir ürün, 
sistem veya sürecin gerçek kullanım ortamı ve şartlarında 
maruz kalması muhtemel ve birden çok fiziksel fenomene 
bağlı olan şartların bilgisayar ortamında daha gerçekçi 
tanımlanabilmesi açısından FSI gibi çok fizikli yaklaşımların 
faydası büyüktür. Özellikle akışkanın katı hareketi ve/veya 
deformasyonunu etkilediği ve aynı zamanda katı dinamik-
lerinin de etrafındaki akış hacmini ve akışkanın davranışlarını 
(momentum ve/veya termal) değiştirdiği karşılıklı etkileşim 
durumlarında; eşlenik FSI modellemesi, gerçekçi sayısal 
modellere erişmede önemli rol oynamaktadır [2].

Mevcut bildiride; bilgisayar destekli mühendislik alanların-
dan HAD üzerine odaklanılarak, öncelikle farklı sektörlerde 
HAD kullanımları sınıflandırılmış ve daha sonra ısıtma, 
soğutma	ve	iklimlendirme	(HVAC:	Heating,	Ventilation,	and	
Air Conditioning,) alanında kullanılan modelleme yöntemleri 
ve sık karşılaşılan HAD uygulamalarına yer verilmiştir.

2. HAD KULLANIM ÖRNEKLERİ
Günümüzde HAD analizlerinin kullanımı birçok sektöre 
yayılmış olup, havacılık, enerji, otomotiv, denizcilik, 
elektronik, turbo makineler, tıp bilimi, inşaat ve kimya 
sanayini bunların arasında saymak mümkündür. Teknolo-
jinin hızla ilerlemesiyle beraber karşılaşılan mühendislik 
problemlerinin de karmaşıklığı artmakta ve aynı zamanda 

daha zorlayıcı rekabet koşulları görülmektedir. Bunlara 
karşılık; daha gelişmiş işlem kabiliyetlerine sahip bilgisayar 
kaynaklarına erişimin kolaylaşması, mühendislik simülas-
yonlarından daha karmaşık problemlerde ve eskisinden 
daha fazla faydalanılmasına olanak tanımaktadır.

Bu durumlar göz önüne alındığında; her geçen yıl daha 
karmaşık fiziksel problemlerin bilgisayar destekli mühen-
disliğin uygulama alanına girdiğini ve bunun hızlanarak 
devam edeceğini söylemek zor olmayacaktır. Mevcut 
bildiride; bu gelişmelerin ışığında farklı alanlardan sınırlı 
sayıda	örneğe	değinilecek	ve	ilgili	bölümde	HVAC	uygula-
malarına yer verilecektir.

HAD simülasyonları kullanımının son yıllarda en büyük 
ivmeyi gösterdiği alanlardan biri medikal uygulamalardır. 
Tıp bilimine ve dolayısıyla insan sağlığına mühendislik 
simülasyonları üzerinden faydalar sağlanmakta ve bu 
esnada biyomedikal mühendislik ve benzeri disiplinler 
arası alanlar için de mühendislik simülasyonları önem 
kazanmaktadır. Bu alanda yakın zamanda yapılan ve 2020 
yılının pandemi gerçeğine uygun anlamı ve faydası olan 
bir çalışmada [3]; farklı tip ve özellikteki yüz maskelerinin 
geçirgenlikleri kıyaslanmaktadır. Çalışmanın sonuçların-
dan bir bölümün paylaşıldığı Şekil 2’de; 10 mikronun biraz 
üzerindeki boyutlara kadar partiküllerin farklı maskelerde 
filtrelenme etkinliklerine bakılmıştır. Buradaki sonuçların 
tıp alanından gelen ve hangi boyuttaki partiküllerin 
bulaşma mekanizmalarında daha tehlikeli olduğunu 
gösteren verilerle birleştirildiği durumda; pandemi yöne-
timinde doğru maske kullanımı açısından yol gösterici 
bir çıktı elde edilmektedir. Bu tip modellemelerde; hava 
birincil ve taşıyıcı faz olurken, partiküllerin ise ikincil ve 
taşınan faz olarak tanımlandığı ve çoğunlukla güzergâh 
(Lagrangian	 trajectory)	modelleriyle	 hareketin	 tahmin	
edildiği yaklaşımlar tercih edilmektedir.

Şekil 2: Yüz maskeleri geçirgenlik karşılaştırması [3]
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CFD uygulamalarının en bilinenleri havacılık ve otomotiv 

aerodinamik analizleri olmakla beraber yalnızca medikal 

alanda değil gıda üretimi gibi oldukça farklı bir sektörde de 

CFD ve yapısal analizlerden bir arada yararlanılan örnekler 

mevcuttur. Şekil 3’de modelleme sürecinden bazı adımların 

gösterildiği vaka çalışmasında; sıvı gıda paketlemesinde 

seri üretim halinde elastik kaplara sıvının doldurulması 

Yukarıda bahsedilen sıvı gıda paketleme örneğinde; fizik-
sel sürecin gerçekçi ve anlamlı bir şekilde sayısal analize 
konu edilebilmesi için; HAD ve yapısal analiz modelleri bir 
arada ve birbirine bağlı halde kurulmalı ve koşturulmalıdır. 
Bununla beraber, yapısal tasarımda sıklıkla modellenmeyen 
ve fazlasıyla elastik olan paketleme malzemelerinin yapısal 
davranışlarının tanımlanması, standart bir çelik veya 
benzerinin mukavemet özelliklerini tanımlamaktan daha 
karmaşık bir süreçtir ve doğası gereği, tüm simülasyon 
iş paketini hatalara daha açık hale getirmektedir. Bu tip 
çok fizikli çalışmalarda, akış ve katı bölgelerinin boyut ve 
zaman ölçekleri arasındaki ilişki de irdelenmeli, kullanılan 
yazılımların kabiliyetlerine de bağlı olarak, birbirine bağımlı, 
kısmen bağımlı veya bağımsız sayısal ağ boyutları ve zaman 
adımları titizlikle belirlenmelidir.

3. HVAC ALANINDA HAD MODELLEME YAKLAŞIMLARI
HVAC,	yaşam	alanlarının	ısıtma	soğutma,	havalandırma	
ve tüm iklimlendirme araçlarının biri ya da tümünü kap-
samaktadır. Bu yaşam alanları; binalar, hastaneler, fabri-
kalar, arabalar ve uçaklar ve benzeri olabilir. Ayrıca tüm 

ve sonrasında kabın kapatılması gibi özel bir süreç, FSI 

simülasyonlarıyla incelenmektedir. Bu sayede sıvıyı taşıyan 

ve koruyan kabın dayanımı optimize edilirken, sürekli 

tekrarlanan bu işlemin her seferinde belirli boyuttaki bir 

kaba ne kadar sıvı dolduracağı da tahmin edilebilmekte ve 

değişiklik gereksinimleri öncelikle sayısal analiz ortamında 

değerlendirilmektedir [4].

bu yaşam alanlarında enerji tasarrufunun en önemli ve 
en	temel	yollarından	biri	HVAC	sistemleridir.	Tüm	bu	sis-
temler enerji tasarrufunun yanında ısıl konforun verimli 
bir şekilde sağlanması ve işletme maliyetinin azaltılması 
adına da çok önemlidir.

HAD modelleme süreçlerinin birçok adımı, bu adımlar 
kapsamında girdi/çıktı parametreleri arasındaki ilişkiler 
ve bunlara karar verme yöntemleri benzerlikler gös-
termektedir. Gerçek fiziksel durum ve sürecin yalnızca 
gerekli hassasiyeti bozmayacak sadeleştirmeler ve 
kabuller ile sayısal modele yansıtılması ve yine fiziksel 
ve sayısal modeller arasında proje beklentilerine uygun 
sapma limitleri içerisinde kalınmasını sağlayacak sayısal 
ağ, nümerik çözücü ve benzeri tercihlerin yapılması, 
en önde gelen ortak gereksinimler olarak sayılabilir. 
Bununla beraber, her sektöre, uygulamaya ve hatta 
projeye göre; modelleme yaklaşımlarında değişiklikler 
görülebilmekte veya belirli yöntem veya sayısal tercih-
ler öne çıkabilmektedir.

Şekil 3: Sıvı gıda paketleme FSI simülasyonları (Yukarıdan aşağıya: Analiz modeli, paketleme öncesi sayısal ağ, paketleme sonunda sayısal ağ) [4]
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3.1.Boyut Ölçeği; Katı Model, Çözüm Hacmi ve Sayısal Ağ 
HVAC	alanında	HAD	modelleri	açısından	göreli	daha	sık	
karşılaşılan bir durum, çözüm hacimlerinin oldukça farklı 
ölçeklerde bulunabilmesidir. Bir ısı değiştirici içerisinde ısı 
transferi katsayısını iyileştirme amacıyla yer verilen ve her 
biri aynı geometriye sahip olan çok sayıda kanatçıktan 
(fin) biri veya birkaçının ısı transferi açısından geometrik 
şeklini ve ara boşluklarını HAD vasıtasıyla değerlendirmek 
mümkündür ve bu amaçla yalnızca kanatçıkları ve çevresini 
içeren bir çözüm hacmi kullanılacaktır. Öte yandan, bir 
metro istasyonunun tamamı kadar büyük bir hacim de 
çözüm hacmi olarak kullanılarak yangın anında duman 
dağılımı modellenebilmekte ve buna göre güvenli kaçış 
senaryoları tahmin edilmektedir. Bina rüzgâr yükleri ve 
birbirlerinin izinde (wake) kalma ve benzeri etkileri inceler-
ken neredeyse bir sokak veya mahalle seviyesinde çözüm 
hacimleri dahi kullanılması gerekmektedir.

Tüm bu farklı modeller, aynı mühendislik ekibi tarafından, 
aynı yazılım ve donanım kaynaklarıyla ve hatta aynı proje-
nin farklı iş paketlerinde yürütülüyor olabilir. Burada boyut 
ölçeği (length scale) kavramı oldukça önemlidir ve kısaca, 

Boyut ölçeklerinin farklılaşmasıyla beraber simülasyon 
yazılımlarında kullanılacak katı modelle ilgili beklentiler de 
değişiklik göstermektedir. Her koşulda, HAD simülasyon-
larında kullanılacak katı modellerin dış yüzeylerinin tutarlı 
ve kapalı şekilde örülmesi, yapılacak simülasyona fiziki 
etkide bulunmayacak mekanik bağlantıların ve bunların 
bağladığı bileşenlerin birleştirilmesi, ortak gereksinimler 
olarak görülmektedir. Bu esnada; geometrik detayların ne 
kadar basitleştirilmesinin uygun olduğu ve yüzey topoloji-
sinin sahip olması gereken hassasiyet ise, proje hassasiyet 
beklentileriyle ve dolayısıyla boyut ölçekleriyle alakalı 

fiziksel parametrelerde anlamlı değişikliklerin görüldüğü 
mesafe olarak tanımlanması mümkündür. Anlamlı değişik-
lik tanımı; öncelikle çözüme dâhil edilen fiziksel süreçlere 
ve bunların çözümünde tercih edilen denklem setlerine 
bağlıdır. Burada asgari gereksinimi sağladıktan sonra yürü-
tülmekte olan projeye özel hassasiyet beklentileri de değer-
lendirilmelidir. Örneğin; kanatçık tasarımını aerodinamik 
kayıp ve ısı transferi katsayıları açılarından değerlendirmek 
için HAD analizlerine başvururken; kanatçık üzerindeki 
momentum ve termal sınır tabakaları içerisindeki hız ve 
sıcaklık dağılımları ve bu aralıktaki değişimler, anlamlı 
değişikliklerin belirlenmesinde yol göstericidir. Bir diğer 
aşamada, aynı veya benzer çok sayıda kanatçığın birbirine 
göre konumlandırılmasıyla bir ısı değiştirici ürün elde eder-
ken, her bir kanatçığın üzerindeki sınır tabakalar kapsamın-
daki değişikliklerin anlamı azalacak ve işlem kaynakları, bu 
sefer farklı sayı ve desende (pattern) kanatçık dizilimlerinin 
karşılaştırılmasına aktarılacaktır. Şekil 4’de görüleceği üzere 
optimum fin kalınlığını bulmak için yapılan analizde sıcaklık 
dağılımı verilmiştir. İçeride yer alan kanaldan soğutma sıvısı 
geçmektedir [5]. 

olacaktır. Örnek olarak; Şekil 5’de görüleceği üzere birkaç 
binanın bir arada çözüldüğü ve birbirlerine olan rüzgâr 
yükü etkileri ile bölgedeki kirlilik dağılımının incelendiği bir 
HAD çalışmasında; bina katı modeli olarak, basitleştirilmiş 
dikdörtgen prizmalara yakın şekiller ve cephe olarak da 
düz veya sadece en büyük geometrik unsurları kapsayan 
detaylara yer verilmektedir [6].

Öte yandan, Şekil 6’da gösterilen özgün bir akıllı cephe 
tasarımının basınç kaybı ve termal performansını 
değerlendirmek amacıyla yapılan bir HAD çalışmasında 
[7]; cephe katı modeli birçok detay içermekte ve hatta 

Şekil 4: iFin analizi sıcaklık dağılımı [5]



yalnızca akış hacimleri değil, içerisinde ısı iletimini 
(conduction) çözmek üzere katı parçaları da modele 
dahil etmektedir. Katı modellerin, CAD (Computer Aided 
Design) yazılımlarında üretilmesi ve HAD yazılımlarına 
aktarılması sırasında tercih edilecek toleranslar da 
benzer bir yaklaşımla belirlenmelidir. Bir HAD projesine 

Proje gereksinimleri ve mevcut fiziksel süreçler ışığında 
boyut ölçekleri ortaya konulur ve bunlara göre çözüm 
hacmi boyutu, katı model tanımlama toleransı, basitleştir-
meler, sayısal ağ ve bir takım fiziksel ve numerik model ter-
cihleri yapılırken, ilgilenilmesi gereken boyut ölçeklerinin 
çözüm hacminin değişik bölgelerinde mertebe farklılıkları 
göstermesi karşılaşılan bir durumdur ve çok boyutluluk 
(dimensionality) olarak da isimlendirilir [8].

Bu durum, özellikle boyutları oldukça farklı sayısal ağ 
elemanlarının bir arada kullanılmasını gerektirir ve birçok 
sayısal ağ geliştirme yöntemi ve yazılımı için önemli bir 
zorluk hatta bariyer haline gelmektedir. Çok boyutluluk 
durumlarında; çözüm hacmini birden çok parçaya ve 
birden çok analize bölmek, küçük boyutlu kısımları (Ör: Tur-
bomakinelerde ikincil akışlar) ihmal etmek, basitleştirilmiş 
modellerle çözmek (Ör: Kanatçıklı bölgeyi gözenekli ortam 
olarak modellemek) veya özel sayısal ağ yöntemleri veya 
özel boşluk modelleri kullanmak gibi çözümler uygulan-
maktadır [9].

başlangıç aşamasında boyut ölçekleriyle ilgili öngörüler 
ortaya konmalı ve katı model oluşturma, dışarı aktarma, 
analiz programına tanıtma, sayısal ağ oluşturma, zaman 
adımı ve hatta türbülans modeli belirleme gibi tercihler 
yapılırken dahi başlangıçtaki boyut ölçeği öngörüsü göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Şekil 5: Montreal şehrindeki egzoz gazı etkisi [6]

Şekil 6: Bina cephe sisteminde beş kat boyunca basınç Dağılımı [7]



TTMD DERGİSİ      TEMMUZ - EYLÜL 202174

MAKALE

3.2.Fiziksel Modeller ve Sınır Koşulları
HAD analizi iş akışlarının ön işlemler fazında; katı modeller kulla-
nılarak ve sayısal ağlar yaratılarak çözüm hacmi oluşturulurken, 
bu fazın büyük kısmı, fiziksel modellerin tercih edilmesi, gerekli 
parametrelerin değerlerinin belirlenmesi, sınır koşulları ve ilk 
koşulların tanımlanması ve çözücü ayarlarının belirlenmesinden 
oluşmaktadır.

Herhangi bir modelleme ve analiz faaliyetine başlamadan önce; 
söz konusu vakanın gerçek fiziksel süreçleri ve mühendislik 
analizleri vasıtasıyla elde edilmek istenenler ortaya konmalıdır. 
HVAC	alanında	HAD	analizleri	açısından	en	temel	ayrımlardan	
biri ürün (veya bileşen) geliştirenlerle son ürünleri tasarımla-
rında kullananlar arasındadır. Ürün geliştirenler, öncelikle kendi 
tasarım süreçleri dahilinde HAD analizlerinden faydalanarak 
optimizasyon yoluna gitmekte ve bazı durumlarda ise belirli 
şartlar altında gerçekleştirilen analizler (ve/veya testler) ile 
performans tespiti yaparak ürünlerini doğrulamaya ve kimi 
durumlarda, belgelendirmeye çalışmaktadırlar. Tesisat proje 
tasarımı ve benzeri faaliyetlerde ise çoğunlukla hazır ürünler 
kullanılarak sistemin yerleşimi ve çalışması tasarlanmakta ve 
HAD analizleri vasıtasıyla, fiziki uygulama yapılmadan, proje 
performansı ortaya konulmaktadır.

Örnek olarak, bir eksenel fan ele alındığında; geliştirici tara-
fındaki tasarım ekipleri, aerodinamik ve yapısal turbomakine 
tasarımlarını takiben öncelikle 1D analizlerden faydalanmakta 
ve bunu takiben 3D HAD analizlerine başvurulmaktadır. Yeni 
geliştirilen bir fanın nihai ürüne dönüşme aşamasında tarafsız 
bir	otoritenin	standartlarında	(Ör:	Eurovent		-	Rating	Standard	
for the Certification of Fans [10]) performans testlerine tabi 
tutulması sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu durumda; 
HAD modelinin de ilgili standartta tanımlanan test koşullarına 
olabildiğince benzetilmesinde fayda olacaktır. Öncelikle tasarı-
mın nihai başarısı fiziksel testlere göre belgeleneceğinden, ilk 
aşamadan itibaren, simülasyonların da aynı şartlarda yapılması 
optimizasyon adımlarını kısaltacaktır. Standartta tanımlandığı 
şekilde; fanın belirli bir çap ve uzunluktaki bir kanalın belirli bir 
noktasına yerleştirilmesiyle giriş, çıkış, fan ve boru çeperi sınır 
koşullarının yerleri ve boyutları ortaya çıkmaktadır. Yalnızca 
konumları ve boyutları değil, burada tanımlanacak değerler 
de çok büyük önem arz etmektedir. Fiziksel testlerde şartlan-
dırma ve doğrulama adımları olduğundan, belirli konumlarda 
hız, basınç ve sıcaklık gibi değerler net olarak bilinecektir. Bu 
sebeple, analizde kullanılacak değerleri de fiziksel testten alarak 
sayısal analiz girdilerindeki fiziksel modeli temsiliyet açısından 
beklenen hatayı azaltmak oldukça faydalı olacaktır.

Fiziksel testler ile bilgisayar destekli mühendislik analizlerinde 
kullanılan koşulların eşitlenmesiyle beraber ortaya çıkan önemli 
bir fayda da analiz modelinin kalibre edilmesidir. Bir veya birkaç 
noktada HAD analiz sonuçlarının, fiziksel deneylerin sonuçlarına 
yeterince yaklaşmasıyla beraber HAD analizlerinin güvenilirliği 
de artmakta ve kanıtlanabilir hale gelmektedir. Sayısal analizin 
fiziksel deney sonuçlarına göre kalibrasyonu esnasında kaç 
noktada doğrulama gerekeceği vakadan vakaya değişiklik 
gösterecektir. Burada önemli olan farklı fiziksel süreçlerin ve 
farklı rejimlerin kapsanarak temsil edilmesi gerekliliğidir. Bu bağ-
lamda; ısıtma ve soğutma amaçlı sistemlerin asgari olarak hem 

yaz hem kış koşullarında kalibre edilmesinde fayda olacaktır.

4. HVAC ALANINDA HAD UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Tesisat, inşaat ve ısıtma soğutma havalandırma sektörleri, 
akış analizlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardandır. 
Özellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme alanında; hava-
landırma ve termal konfor, ekipman tasarımı doğrulama ve 
optimize etme, alev duman ve kirlilik dağılımı tahmin etme 
ve rüzgâr yükü hesabı gibi amaçlarla akış analizleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen alanlar içerisinde en yaygın HAD 
uygulamalarının kullanıldığı alan havalandırma ve termal 
konfor alanıdır. Bu alan kapsamında odaların, kabinlerin 
veya ortamların sıcaklık dağılımı, ısıtma/soğutma süreleri, 
hava tazeleme hızları, ısı kayıpları ve enerji verimliliği, HAD 
analizlerinin yaygın olarak yapıldığı kısımlardır. Şekil 7’de 
gösterilen örnekte; bir klimanın oda içerisindeki etkinliği 
incelenmiştir. Analiz sonucunda odanın ısıl konforuna, ısıl 
konfora ulaşması için gereken süreye ve klimanın göreli 
daha çok/az veya geç/çabuk etki ettiği bölgelere bakılabil-
mektedir. Aynı zamanda, çok fazlı modelleme yöntemleri 
kullanılarak, hava içerisinde su buharı konsantrasyonu 
hem ilk anda odanın hem de klima girişinden içeri beslenen 
havanın içerisindeki değerler olarak ayrı ayrı tanımlandı-
ğında; konuma ve zamana bağlı olarak bağıl nem dağılımı 
da takip edilmektedir. Aynı anda hız ve sıcaklık dağılımları 
ile beraber nem veya farklı bir fiziksel süreci takip etmek 
amacıyla çok fizikli hale getirilen bu tip modellerde; sadece 
momentum ve ısı transferi çözmeye göre ortaya çıkacak 
farkları analiz başlangıcında öngörmek oldukça değerlidir. 
Bağıl nem takibini örnek aldığımızda; bunun için havanın 
içerisine su buharı katılarak iki farklı gazın bir arada dav-
ranışı gözlemlenmektedir. Bunun için tercih edilecek çok 
fazlı modelleme yönteminin detayları, sonuç üzerinde çok 
belirleyici olacaktır. Bağıl nemi belirli bir hata oranında 
tahmin etmek için geliştirilen ve bu açıdan faydalı olan 
modelleme yaklaşımının, sadece hava çözüldüğü duruma 
göre, momentum ve sıcaklık dağılımını daha düşük hassa-
siyetlerle çözüyor olma veya aynı hassasiyet için oldukça 
fazla kaynak gerektirme riskleri bulunmaktadır.

  ______________________  10  _______ 
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için tercih edilecek çok fazlı modelleme yönteminin detayları, sonuç üzerinde çok belirleyici olacaktır. 
Bağıl nemi belirli bir hata oranında tahmin etmek için geliştirilen ve bu açıdan faydalı olan modelleme 
yaklaşımının, sadece hava çözüldüğü duruma göre, momentum ve sıcaklık dağılımını daha düşük 
hassasiyetlerle çözüyor olma veya aynı hassasiyet için oldukça fazla kaynak gerektirme riskleri 
bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 7 Ev tipi klima performans analizi (Küçük resim: hız dağılımı, büyük resim: bağıl nem dağılımı) 
 
Şekil 8’de [11] İskoçya’da yer alan bir okul içerisindeki sınıfta; lambalar, oda dışındaki kanallar, girişler, 
masalar ve insanlar, bilgisayar ortamındaki sayısal modele aktarılarak sınıf içerisindeki termal konfor 
incelenmiştir. Termal konfor analizinde sıcaklık değerleri üzerinden, bölgeye ve mekânın kullanım 
amacına bağlı tanımlanan konfor bölgesi standartlarına uyulup uyulmadığı raporlanabilmektedir. 
 

 
Şekil 8 Sınıf termal konfor analizi 

Şekil 7: Ev tipi klima performans analizi (Küçük resim: hız 
dağılımı, büyük resim: bağıl nem dağılımı)



TEMMUZ - EYLÜL 2021      TTMD DERGİSİ 75

Şekil 8’de [11] İskoçya’da yer alan bir okul içerisindeki 
sınıfta; lambalar, oda dışındaki kanallar, girişler, masalar 
ve insanlar, bilgisayar ortamındaki sayısal modele aktarı-
larak sınıf içerisindeki termal konfor incelenmiştir. Termal 

HVAC	açısından	HAD	uygulamalarına	sıklıkla	başvurulan	
bir diğer alan ise ekipman tasarımı doğrulama ve optimi-
zasyon faaliyetlerini içermektedir. Tüm sektörlerde olduğu 
gibi	HVAC	 sisteminde	de	 tasarımı	 yapılan	 ekipmanların	
doğruluğunu teyit etmek ve tasarım sonrası optimizasyon 
için HAD uygulamaları yapılabilir.

Şekil 9’da bir ısı değiştiricisinin HAD analizi görülmektedir. 
Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinin tasarımını doğrulamak 
ve özellikle analiz sonucunda ulaşılan sıcaklık değerlerinin 
görülmesi adına HAD uygulaması önemlidir. Bu örnekte 
kurulan fiziksel model içerisinde; akışkan olarak boru 
içerisinde soğutma sıvısı ve finlerin üzerinde hava bulun-

konfor analizinde sıcaklık değerleri üzerinden, bölgeye 
ve mekânın kullanım amacına bağlı tanımlanan konfor 
bölgesi standartlarına uyulup uyulmadığı raporlanabil-
mektedir.

maktadır. Aynı zamanda katı malzemenin termal iletkenlik 
ve ısı sığası tanımlanmıştır. Akışkanlar için momentum, 
ısı transferi, kütle korunumu ve türbülans denklemleri 
çözülürken katılar için yalnızca ısı transferi çözülmektedir. 
Isı transferi mekanizmaları olarak; yalnızca katı ve sıvıların 
kendi içlerindeki iletim değil, birbirleriyle olan eşlenik ısı 
transferleri de model içerisinde tanılanmış olmalıdır. Eşlenik 
ısı transferinin gerçekçi ve hassas hesaplanabilmesi adına; 
katı ve sıvı bölgelerinin birleştiği bölgelerde ortak yüzey-
lerin ve buralardaki sayısal ağların dikkatle incelenmesi 
ve kullanılan yazılımın teknolojik kabiliyetlerine uygun 
yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.

Şekil 8: Sınıf termal konfor analizi

Şekil 9: Isı değiştirici sıcaklık dağılımı
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HAD	analizlerinin	yaygın	yapıldığı	diğer	HVAC	alanı	alev,	
duman ve kirlilik dağılımını incelemek için yapılan analiz-
lerdir. Bu başlık altında; çoğunlukla olası (genellikle stan-
dartlarda tanımlanan) yangın veya kirlilik senaryoları duru-
munda yanma reaksiyonu çıktısı olan veya kirliliğe sebep 
olan gazların davranışları incelenmektedir. Bu alanda uygu-
lanabilecek yöntemler, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir: 
yanma, kirlilik ve benzeri istenmeyen gazların (bazen katı 
partiküllerin) oluşmasına sebep olan esas fiziksel sürecin 
analiz modeline dahil edilmesi mümkün fakat çoğu zaman 
işlem maliyetleri açısından fazlasıyla zorlayıcıdır. Aynı 
zamanda, yanma reaksiyonu gibi süreçlerin matematiksel 
olarak tanımlanması için gerekli girdilerin hazırlanması da 
ayrı bir uzmanlık alanıyla iş birliği gerektirmektedir. Sıklıkla 

HAD analizlerinin yaygın olarak kullanıldığı diğer bir alan ise 

rüzgâr	yükü	analizleridir.	Rüzgâr	yükü	hesaplamalarında,	tasarım	

aşamasındaki binalar üzerinde çeşitli yönlerde esen rüzgârın bina 

aerodinamiği üzerine etkileri incelenmektedir. Özellikle günü-

başvurulan bir yöntem ise, yine yanma örneği ele alındı-
ğında, yanma sonrası oluşan çıktıların (ürünlerin) analizin ilk 
anında tanımlanması ve daha sonra reaksiyonlar olmadan 
(non-reacting) şekilde çözümün gerçekleştirilmesidir.

Şekil 10’te yer verilen örnekte; yangın başladığı andan iti-
baren belirli (veya zamanla genişleyen) bir bölgede yanma 
ürünlerinin yaratıldığı şeklinde bir model tanımı yapılmıştır. 
Analizin başlatılmasıyla beraber, duman dağılımı zamana 
bağlı olarak incelenmiş ve beş dakika sonraki durumunda 
dumanın yoğunluğunun olduğu bölgeler daha koyu olarak 
işaretlenmiştir [12]. Benzeri dağılımlara farklı anlarda ve 
bölgelerde bakıldığında; olası yangın durumunda güvenli 
tahliye/kaçış senaryoları ortaya çıkarılmaktadır.

müzde yüksek binaların yaygın olarak yapılması akış analizlerinin 

yapılmasının gerekliliğini artırmaktadır. Şekil 11’de görüldüğü üzere; 

birçok binayı aynı anda içeren oldukça geniş bir alanın tamamında 

rüzgâr yükü analizleri yapılması mümkün olmaktadır [13].

Şekil 10: Yangın başladıktan beş dakika sonraki duman dağılımı

Şekil 11: Yerleşim bölgesinde binaların etkileşimli dış aerodinamik analizi



TEMMUZ - EYLÜL 2021      TTMD DERGİSİ 77

Bina ve bölge dış aerodinamik analizleri açısından da 
fiziksel deneylerin gerçek boyutta mümkün olmadığı 
bilinmekteyken, ancak benzetimle modeller yaratı-
labilmektedir. Bu da bina modellerinin küçültülmüş 
maketlerinin üretilmesi ve rüzgâr tüneline sokulmasıyla 
mümkün olabilmektedir. Bu alanda; HAD analizleri tasa-
rım iyileştirme için yeterli hassasiyette geri bildirimleri 
makul süre ve maliyetlerle üretebilirken, alternatif 
fiziksel testler için oldukça zorlu ve masraflı bir maket 
tasarımı, üretimi ve rüzgâr tüneli sürecine girilmesi 
gerekmektedir.

2020 yılında küresel pandeminin tüm insanlık için 
zorlu	bir	süreç	haline	gelmesiyle	beraber;	COVID-19	ile	

Şekil 12: Kapalı alanda virüs partiküllerinin davranışı

HAD	alanında	çalışmalar	yapılmaya	başlanmıştır.	Virüs	
partiküllerinin havada kalma süresi, sosyal mesafe mik-
tarının uygunluğu, kapalı alanlarda virüs partiküllerinin 
hareketi, yapılan çalışmalardan bazılarıdır.

Şekil 12’de bazı sonuçları paylaşılan ve virüs yayılımını 
incelemeyi hedefleyen bir çalışmada [14] kapalı bir 
alanda partiküllerin yayılımını incelemek için belirli 
konumlarda kişiler ve sabit bir noktada fan ve egzoz hattı 
modele dâhil edilmiştir. Hâlihazırda enfekte olan bir kişi 
öksürdükten sonra partiküllerin havada kalma süresi ve 
ulaştıkları bölgeler incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda 
elde edilen sonuçlardan biri; partiküllerin yaklaşık iki 
dakikaya kadar havada kalabildiğinin gözlemlenmesidir.

Şekil 13’de hastane içerisindeki bir bekleme odasında 

oturan ve virüs ile enfekte olduğu varsayılan bir çocuğun 

maskesi olmadığı durumda öksürmesi ve o esnada 

havalandırma sisteminin de aktif olması şartları altında; 

virüsün zaman içinde nerelere ulaştığı gözlemlenmiştir [15]. 

Mekanik havalandırmanın ve işletmesinin, tüm detayları 

pandemi yönetimi düşünülerek tasarlanmadığı hallerde, 

virüs partiküllerinin oda içerisinde dağılmasına ve ortamda 

bulunan daha çok kişinin daha kısa zamanda enfeksiyon 

riskiyle karşılaşmasına sebep olabileceği görülmektedir.



TTMD DERGİSİ      TEMMUZ - EYLÜL 202178

MAKALE

  ______________________  14  _______ 
 

 

15. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 2-5 HAZİRAN 2021/İZMİR
 

Bütünleşik Sistem Tasarımında Performans Modelleme ve Simülasyon Uygulamaları Semineri Bildirisi 

 
Şekil 13 Kapalı ortamda virüs partiküllerinin havalandırma vasıtasıyla taşınması 

 
COVID-19 pandemisi öncesinde de virüsler ve diğer partiküllerin hava ile taşınımı ve buna bağlı 
bulaşma veya kontaminasyon inceleme amaçlı HAD analizleri yapılıyor olmakla beraber, pandemiyle 
beraber bu konudaki çalışmaların sayısı oldukça artmış ve bu sayede yalnız kısa vade değil uzun 
vadede yapılacak benzer çalışmalar için de değerli bir literatür oluşmaya başlamıştır. Virüs ve diğer 
partiküllerin modelleneceği durumlarda; yalnızca çok fazlı modelleme yaklaşımları değil, partiküllerin 
büyüklük dağılımları, birbirleriyle veya duvarla çarpışmaları durumunda sergileyecekleri davranışlar, 
güzergah tahmini benzeri modeller kullanıldığında buraya özel kullanılacak türbülans yaklaşımları gibi 
farklı modelleme parametlerinin ortaya çıkacağı ve bunların önemli bir kısmında istatistiki yaklaşım ve 
modellerin kullanılması gerekeceği unutulmamalı ve herhangi bir analize başlamadan önce gerekli 
değerlendirme ve bilgi toplama çalışmaları yapılmış olmalıdır. 
  
 
 
 
SONUÇ 
 
Bilgisayar destekli mühendislik ve onun önemli alt kollarından biri olan HAD, teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, daha zor ve karmaşık problemlere çözüm üretme gereksinimiyle karşılaşmaktayken 
daha fazla donanımsal işlem gücü ve daha gelişmiş yazılımların varlığı, bu gereksinime cevap 
verilebilmesini sağlamaktadır. Aynı neden-sonuç ilişkisine ters yönden bakıldığında da geçerli bir 
durum ortaya çıktığı söylenebilir: mevcut yapılan simülasyonların daha gerçekçi sonuçlar üretmeye 
başlaması veya daha önce analiz edilemeyecek kadar karmaşık olan vakaların artık simülasyon 
uygulama alanına girmesi; teknolojinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
 

COVID-19	pandemisi	öncesinde	de	virüsler	 ve	diğer	parti-
külleCOVID-19	 pandemisi	 öncesinde	 de	 virüsler	 ve	 diğer	
partiküllerin hava ile taşınımı ve buna bağlı bulaşma veya kon-
taminasyon inceleme amaçlı HAD analizleri yapılıyor olmakla 
beraber, pandemiyle beraber bu konudaki çalışmaların sayısı 
oldukça artmış ve bu sayede yalnız kısa vade değil uzun 
vadede yapılacak benzer çalışmalar için de değerli bir literatür 
oluşmaya	başlamıştır.	Virüs	ve	diğer	partiküllerin	modellene-
ceği durumlarda; yalnızca çok fazlı modelleme yaklaşımları 
değil, partiküllerin büyüklük dağılımları, birbirleriyle veya 
duvarla çarpışmaları durumunda sergileyecekleri davranışlar, 
güzergah tahmini benzeri modeller kullanıldığında buraya 
özel kullanılacak türbülans yaklaşımları gibi farklı modelleme 
parametlerinin ortaya çıkacağı ve bunların önemli bir kıs-
mında istatistiki yaklaşım ve modellerin kullanılması gereke-
ceği unutulmamalı ve herhangi bir analize başlamadan önce 
gerekli değerlendirme ve bilgi toplama çalışmaları yapılmış 
olmalıdır.

SONUÇ
Bilgisayar destekli mühendislik ve onun önemli alt 
kollarından biri olan HAD, teknolojik gelişmelere para-
lel olarak, daha zor ve karmaşık problemlere çözüm 
üretme gereksinimiyle karşılaşmaktayken daha fazla 
donanımsal işlem gücü ve daha gelişmiş yazılımların 
varlığı, bu gereksinime cevap verilebilmesini sağlamak-
tadır. Aynı neden-sonuç ilişkisine ters yönden bakıldı-
ğında da geçerli bir durum ortaya çıktığı söylenebilir: 
mevcut yapılan simülasyonların daha gerçekçi sonuçlar 
üretmeye başlaması veya daha önce analiz edileme-
yecek kadar karmaşık olan vakaların artık simülasyon 
uygulama alanına girmesi; teknolojinin gelişmesine 
katkı sağlamaktadır.

Mühendislik simülasyonları açısından bahsedilen geli-
şimin yalnızca mevcut analizler veya onların gelişmiş 
halleriyle sınırlı olmadığı ve tamamen yeni uygulama 

alanlarının	ortaya	çıktığı	bir	diğer	gerçektir.	COVID-19	
öncesinde de göze çarpan bir büyüme ivmesi içerisinde 
olan medikal amaçlı mühendislik simülasyonları, bunun 
son yıllardaki en tipik örneklerinden biridir ve pandemi 
dönemindeki yaygın yürütülen HAD analizleriyle 
beraber bu alandaki genişleme daha da belirgin hale 
gelmiştir.

HVAC	alanında	HAD	analizlerinin	varlığı,	oldukça	eskiye	
dayanmakla birlikte, gitgide daha küçük ekipler için eri-
şilebilir bir kabiliyet haline gelmesi, buradaki ilerleme-
nin önemli sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Öte 
yandan, sektör içerisinde, mevzuatlar, şartnameler vb. 
üzerinden HAD analizlerinin gereksinim haline getir-
mek gibi bir yaklaşım da gitgide daha sık görülmekte-
dir. Bunun olumlu etkisi yadsınamaz olmakla birlikte, 
disiplinin kendi içindeki karmaşıklığı, doğası gereği 
hatalı ve hata yönetimi odaklı olması gibi gerçekler 
sebebiyle;	HVAC	alanında	CFD	uygulamalarının	gelecek	
vizyonunun rekabet niteliğini artırmak ve bunun doğal 
sonucunda rekabete ayak uydurmak için, işin doğası 
gereği, HAD analizlerini mühendislik süreçlerinin bir 
parçası haline getirmek olması gerektiği fikrinin değer-
lendirilmesinde fayda görülmektedir.

Mühendislik süreçlerine HAD ve diğer tüm mühendislik 
simülasyonlarını doğru entegre etmek; sürecin hangi 
aşamasında, ne amaçla, hangi kaynaklarla ve nasıl bir 
simülasyon uygulamasının yer alacağını belirlemek 
gibi ana başlıklardan oluşmakta ve her birinin detaylı 
şekilde incelenmesi ve ilgili mühendislik ekipleri tara-
fından kendi iş alanlarını da düşünerek içselleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu yönde bir yaklaşımın; mühendislik 
simülasyonlarından uygulayan ve hizmet alan başta 
olmak üzere tüm iş ekosisteminin etkin ve verimli bir 
şekilde faydalanması açısından önemi ve değeri büyük 
olacaktır.

Şekil 13: Kapalı ortamda virüs partiküllerinin 
havalandırma vasıtasıyla taşınması
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ÖZET
Bu çalışmada, insanı merkeze alarak yapılan akustik 
tasarımlar ve akustik mühendisliğinin tanımları ile yaşam 
alanlarımız üstündeki etkileri değerlendirilmiştir. Temel 
prensipler ile beraber insanı merkeze alan bir tasarımın 
aşamaları ve kullanıcı konforuna odaklanan çözümler 
anlatılmıştır. Yapı akustiği tasarımlarına ulaştırma sektörü 
gürültü analizlerinin katkısı ve etkisi incelenmiştir. Yapı 
akustiği ve çevresel akustik tasarımlarının bir bütünlük 
içinde insanı merkeze alarak yapılan çalışmalardan örnekler 
içeren vaka analizleriyle anlatılmıştır.

1. GİRİŞ
Tasarım çözümleri, ürün döngüleri, dijitalleşme ve ortaya 
çıkan yeni teknoloji çözümlere ve hizmetlere sürekli yeni 
talepler gelmektedir. Buna ek olarak, toplumda giderek 
daha fazla insana, iş-yaşam dengelerine ve refahlarına, 
performanslarına ve sağlıklarına odaklanan bir değişim 
yaşanmaktadır. Bunların hepsi yenilikçi insan merkezli 
çözümler gerektirmektedir.

Bu nedenle, "Tasarım Düşünme Bilimi" yaklaşımını 
benimseyerek, insan merkezli akustik tasarım ve kullanıcı 
konforunu geliştirme çalışmalarının en önemli önceliği 
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insanlardır. Akustik tasarım çalışması sırasında kullanıcı 
konforuna yönelik yenilikçi teknolojiler ve araştırma yak-
laşımları, son teknoloji performans simülasyon çözümleri 
ile disiplinler arası bağlantıyı güçlendirerek ve kullanıcılara 
odaklanarak ekonomik ve bilimsel olarak en doğru akustik 
tasarımı yapmak mümkün olur.

Akustik (Ses bilimi), sesi inceleyen bir bilim dalıdır. Katı, 
sıvı veya gaz halindeki maddelerde ses basıncının dalga 
halinde yayılımının fiziksel özelliklerini inceler. Bunlar 
arasında gürültüye istenmeyen ses veya ses kirliliği) yol 
açan titreşimlerin incelenmesi ve gürültünün kontrolü de 
vardır [1].

Gürültünün rahatsız ediciliği, gürültünün yüksekliğin-
den, cinsinden ve değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bundan başka; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, 
kalp atışları ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeğinin 
büyümesi ve uykusuzluk gibi fizyolojik etkilerinin yanında, 
sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, 
zihinsel etkinliklerde yavaşlama ve iş veriminin azalması 
gibi psikolojik etkileri görülmektedir [1].

Gürültünün kontrolü için üç temel akustik biliminin bir 
arada incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bunlar;
1. Mimari Akustik (Yapı Akustiği); yapıların mimari özellikle-

rini, yapı elemanlarını ve mekanların birbiri ile ilişkilerini 
akustik olarak inceler. Fiziksel akustik, yapısal akustik ve 
titreşim akustiği ilişkilerini, ilgili ölçüm, çözümleme ve 
denetim yöntemlerini kullanır.

2. Çevresel Akustik (Çevresel Gürültü); canlıların yaşam alan-
larında ve özellikle çalıştığımız alanlarda bizi etkileyen ses 
kirliliğini inceler. Otoyollar, hızlı trenler, metro ve tramvay 
hatları, havalimanları, sanayi tesisleri ve müzik eğlence 
merkezleri gibi alanların yarattığı gürültü düzeylerini ve 
etkilerini inceler.

3. Fizyolojik ve Psikolojik Akustik; canlıların sesi nasıl kulla-
nıldığını ve seslere karşı fizyolojik ve psikolojik tepkileri 
inceler. 

Gürültü veya istenmeyen seslerin canlılar üstündeki etkisi 
erken ölümlere yol açan hastalıkların ve psikolojik sorunla-
rın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu yüzden uzun dönemli 
konfor ve sağlık için insanları olumsuz yönde etkileyen 
gürültünün yok edilmesi veya azaltılması gerekmektedir. 
Gürültünün, sırasıyla önce kaynakta, sonra yayılma alanında, 
en son alıcıda azaltılması düşünülmelidir. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR AKUSTİK KONFOR
Akustik konfor, bireylerin birbirini anlaşılır şekilde duyabil-
mesi demektir. Bulunduğumuz alandaki gürültü seviyeleri 
çok yüksek olduğunda, birbirimizi anlaşılır bir şekilde 
duyma yeteneğimizi kaybederiz. Mekân ile komşu alanlar, 
dış gürültü kaynakları, mekanik tesisat odaları, bina içeri-
sindeki gürültülü alanlar arasındaki akustik ilişkileri hesaba 
katarak yapılan tasarımlar ile Akustik Konfor sağlanır. 

Çoğu insan, ofis alanlarındaki veya evindeki gürültüyü 
rahatsız edici bulur. Örneğin telefon ile konuşurken anla-
makta zorlanabilir ve bunlar stresli hissetmemize sebep olur. 
Yorgun olarak eve geldiğimizde sessiz odamızda iyi bir uyku 
isteriz ama bu gürültücü bir komşunuz varsa veya otoyol 
kenarındaki bir evde yaşıyorsanız bu mümkün olmayabilir. 
Gözlerimizi kapatabiliriz, ancak kulaklarımızı kapatamayız.

Akustik konfor tasarımı sürdürülebilir konfor tasarımının üç 
en önemli parçasından biridir. Sürdürülebilir konfor tasarımı 
doğanın düzenine saygı, doğal kaynaklara insan etkisini en 
az seviyede tutmak, insan odaklı tasarım ve gelecek için 
sürdürülebilir bir dünyaya sahip olmak için olmak kabul 
görmüş metodolojiler içerir. Sürdürülebilir konfor tasarımı-
nın	diğer	iki	parçası	aydınlatma	konforu	ve	HVAC	konforu	
tasarımlarıdır.

İnsan odaklı “Akustik Konfor Tasarımı” yönetmeliklerde 
tanımlanan kriterler ve yapı kullanım tanımları, CIBSE, 
REHVA	 ile	ASHRAE	gibi	 kaynaklarda	 verilen	 referanslara	
göre aşağıdaki nitelikleri kapsamalıdır [2]; 
•		 Bağısız	hacimler	için	ideal	ses	yankılanma	(reverberasyon)	

süresi 
•		 Tavan	ve	duvarlardan	geçen	sesin	azaltımı	kriterleri
•	 Hava	yoluyla	iletilen	(Airborne)	gürültü	kontrolü	kriterleri
•	 Katı	cisim	yoluyla	iletilen	(Solidborne)	gürültü	kontrolü	

kriterleri
•		 Titreşim	yoluyla	iletilen	gürültünün	kontrolü	kriterleri

•	 Arka	plan	gürültü	analizleri	
•	 Açık	plan	ofis	akustiği	analizleri
•	 Sesin	anlaşılabilirliği	(STI)	analizleri
•	 Yol	gürültüsü	gibi	çevresel	gürültü	analizleri

•	 Okul	ve	hastane	gibi	kamusal	alanların	akustiği	için	özel	
çözümler

•	 Ticari	 tesis	 ve	 endüstriyel	 gürültü	 kontrolü	 için	 özel	
çözümler

•	 Bilişsel	performansın	ve	konsantrasyonun	arttırılması	için	
gürültü maskeleme çözümleri

2.1. Gürültü Tanımı 
Gürültü, ses olarak düşünüldüğünde, genellikle bir anlam 
ifade etmeyen, belli bir yüksekliği aşan seviyeler için kul-
lanılır. Bu şekilde yaklaşıldığında, yüksek seviyeye ulaşmış 
herhangi bir ses gürültüdür. Diğer yandan, örneğin iki 
kişi arasında geçen bir diyaloğu, konuşmaya katılmayan 
üçüncü bir kişi "gürültü" olarak algılayabilir. Köpek havla-
ması, komşunun çaldığı yüksek sesli müzik, yoldan gelen 
araç sesleri veya kırsal bir bölgede duyulan uçak sesi de 
aynı şekilde "gürültü" olarak değerlendirilebilir.

Teknolojik gelişme ile kullanılan bina malzemelerinin 
değişimi mekanlarda akustik konforun azalmasına sebep 
olmuştur. Aynı şey yeni veya eski binalardaki modern ofis 
kavramları için de geçerlidir. Açık planlı, iletişimi teşvik eden 
şeffaf çalışma ortamları gittikçe önem kazanmıştır.



Şekil 1: Günlük hayattan gürültü seviyeleri

Şekil 2:  Gürültünün insan üstündeki etkileri piramiti [3]
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Birçok işyeri katı hiyerarşilerden tamamen uzaklaşmıştır 

ve ofis yapılarından ekip çalışmasına ve esnek ağlara 

önem vermektedir. Yaratıcılığın, hücresel bir ofiste ses-

sizce oturmaktan çok buluşmalar ve sohbetlerde daha 

fazla ortaya çıktığı kanıtlandı. Ayrıca, açık alanlar alanın 

daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve değişen 

ekip kompozisyonlarına esnek bir yanıt verir. 

COVID-19	 pandemisi	 ile	 evlere	 kapanan	 çalışanların	

paylaşımının azalmış olması yaratıcılık ve üretkenlik 

üzerindeki etkisi olumsuz olmuştur. Bu yüzden pandemi 

yasaklarının kalkması ile açık ofislerin ve paylaşımlı 

ortak çalışma alanlarının önemi daha da artacak ve sabit 

hücresel ofislerden belki de tümüyle vazgeçilerek evden 

çalışma yanında belli zamanlarda ortak çalışma alanları 

ve açık ofislerde çalışma teşvik edilecek. 2020 yılında 

yaşadığımız pandemi yasakları bize insan merkezli akus-

tik tasarımının hem evlerimizde hem de ofislerimizde 

sürdürülebilir konfor için ne kadar önemli olduğunu bir 

kez daha göstermiştir.

WHO araştırmalarında dünya nüfusun en az %70’inin 

gürültüye	maruz	 kaldığı	 tespit	 edilmiştir.	 Var	 olan	 ve	

yapılmakta olan yeni binalar, havalimanları, otoyollar, 

rüzgâr santralleri, hızlı tren ve metro hatları gibi yapılar 

gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. Burada gürültü 

tanımının	karşılığında	ifade	edilen	sayısal	değer	L(gag)	

cinsindendir ve 55-60 dB üstüne çıktığında gürültü kirli-

ğinin başladığı kabul edilir. 

2.2. Gürültü Kirliliğinin Etkileri 
Avrupa Birliği’nde 14 milyon insan üstünde yapılan çalış-
mada 6 milyon civarında uyku problemi, 70.000 hastaneye 
başvuru ve 16.000 erken ölüm sebebinin gürültü olduğu 
tespit	 edilmiştir	 (2017	 Avrupa	 Komisyonu	 Raporu).	 Bu	
rapor, gürültü kirliliğinin insan fizyolojisi ve psikolojisindeki 
olumsuz etkileri açıkça ortaya koymuştur. 

Gürültü kirliliğinin sağlık üstündeki etkileri;
•	 Azalmış	bilişsel	performans,	
•	 Psikolojik	etkiler,
•	 Stres,
•	 Uyku	rahatsızlıkları,
•	 Kolestrol	ve	şeker	artışı,	
•	 Kardiyovasküler	hastalıklar,	
•	 Erken	ölümler

3. AKUSTİK TASARIM SÜRECİ
Binalarda gürültü kontrolu amacıyla yönetmeliğin zorunlu 
kıldığı akustik tasarım, uygulama, denetim işleri için uzman 
yetiştirme, yeterlilik, sertifikalandırma konuları TC Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 12/04/2018 tarihli 30389 
Sayılı	 Resmî	Gazete’de	 yayımlanan	“Binaların	Gürültüye	
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında detaylı 
bir şekilde açıklanmıştır. Bu yönetmelik TS EN ISO 12354 
standartlarının 2017 versiyonunu referans almıştır. Bu 
standartlar ve yönetmelik diğer Avrupa Birliği ülkelerinde 
de benzer olmakla birlikte özellikle sınır değerler için kul-
lanılan kriterlerde farklılıklar göstermektedir. Örneğin en 
yüksek sınır değerlerin (en ağır koşulların) uygulandığı yani 
insan için en yüksek akustik konforu hedefleyen ve en sıkı 
kontrol edildiği ülkelerden biri Birleşik Krallık (İngiltere) tır.

 

Şekil 1- Günlük hayattan gürültü seviyeleri 

 

Şekil 2- Gürültünün insan üstündeki etkileri 
piramiti [3] 
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3.1. Gürültü Düzeylerinin Saptanması
Yapı Cephe elemanlarına ait sağlanacak en düşük ses 
yalıtım değerleri; cepheyi etkileyen dış ortam gürültü (Çev-
resel Gürültü) düzeyine bağlı olarak verilmiştir. Bu nedenle 
öncelikle dış ortam gürültü düzeyi (çevresel gürültü düzeyi) 
ölçüm yaparak veya mevcutsa şehir “Gürültü Haritaları” 
kullanılarak belirlenir [5].
•	 Çevre	 gürültü	 düzeylerinin	 elde	 edilmesi	 için	 yerel	

gürültü düzeylerini gösteren ve standart tahmin yön-
temleri kullanılarak yapılan hesaplamalara dayalı gürültü 
haritalarından yararlanılabilir. Bu haritalar özel olarak yapı 
çevresi için hazırlanabilir veya ilgili idareler tarafından 
yayınlanmış daha büyük ölçekli haritalar kullanılabilir. 

•	 Türkiye’de	“Çevresel	Gürültü”nün	belirlenmesinde	 kul-
lanılan	metodoloji	“NMPB	Roads	2008”	metodolojisidir.	
“NMPB	Roads	2008”	metodolojisi	Fransız	yol	gürültüsü	
değerlendirmesi metodudur. Avrupa Birliği ülkelerinde 
ise Avrupa Çevre Gürültü Direktifi (2002/49/EC) kapsa-
mında gürültü haritalama stratejik metodoloji çerçevesi 
olan CNOSSOS-EU (Common Noise aSSessment Met-

hOdS) Avrupa Birliği tarafından gürültü kirliliğiyle müca-
dele etmek için 2012 yılında yayınlanarak uygulanmaya 
başlandı. 2017 yılına kadar değerlendirme sürecinde 
bütün Avrupa ülkeleri bu ortak değerlendirme direktifi 
ile verilerini güncelleyerek ilk ortak gürültü haritaları ve 
popülasyona bağlı gürültü etkilerinin detaylarını yayın-
ladı. CNOSSOS-EU ile ortak bir değerlendirme kriterine 
sahip olan Avrupa Birliği sağlık için gizli öldürücü tehdit 
olan Gürültü ile savaş için yol haritasını ve gürültü ile 
savaş için vereceği destekleri tanımladı. Bütün bu çalış-
malar CNOSSOS-EU gürültü haritalama metodolojisinin 
etkili bir hesaplama ve değerlendirme metodu olduğunu 
gösterdi.

•	 Çevre	gürültüsü	düzeyleri	Uluslararası	standartlar	olan	
ISO 1996 - 1 ve ISO 1996 - 2 'ye uygun olarak yapılacak 
akustik ölçümler ile belirlenebilir.

•	 Çevre	 gürültüsü	 düzeyleri,	 Hesaplama	 yöntemiyle	
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliğin	EK-VII	sınır	değerlerine	göre	saptanabilir.

Şekil 3:  Gürültü Kontrolü Uygulama Şeması [4]

Şekil 4:   Tipik Çevresel Gürültü Çeşitleri [6]
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3.2 Sınır Değerlerin Belirlenmesi
Yönetmelikte binalarda gürültü kontrolünün sağlanma-
sında dört ayrı akustik performans kriteri temel alınmıştır. 
Bu performans kriterleri ve bağlı olduğu faktörler şematik 
olarak Şekil 5’de verilmiştir [5].
•	Mekanların	 içinde	 kabul	 edilebilen	 en	 yüksek	 gürültü	

düzeyleri (Bağlı olduğu faktörler: Mekanın işlevi, mekanın 
gürültüye karşı hassasiyeti, zaman dilimi).

•	Dış	ve	iç	yapı	elemanlarının	sahip	olması	istenilen	ses	geçir-
mezlik değerleri (ses yalıtım değerleri): Hava doğuşlu ve 
darbe sesleri için ayrı verilmiştir. (Bağlı olduğu faktörler: 
Binanın işlevi, cephe ve çatı yalıtımı için çevresel gürültü 
düzeyi, bölücü elemanın (döşeme ve duvar) ayırdığı 
mekanların işlevleri, kaynak mekanın gürültülülük dere-
cesi, alıcı mekanın gürültüye karşı hassasiyeti,mekanın 
hacmi).

•	 Kullanılabilir	 iç	mekanlarda	 bina	 tesisat	 ve	 servis	 ekip-
manlarından kaynaklanan kabul edilebilir gürültü düzeyi. 

Bina servis ekipmanlarının gürültü düzeylerinin analiz ve 
kontrolü	için	CIBSE	Guide	4	ve	ASHRAE	en	doğru	referans	
değerleri vermektedir. [2] (Bağlı olduğu faktörler: binanın 
türü, mekanın işlevi, gürültü üreten kaynağın türü ve 
gürültü karakteristiği, mekanın gürültüye karşı hassasi-
yeti, zaman dilimi).

•	Kullanılan	mekanların	içinde	-gürültü	kontrolunda	önemli	
olduğundan- reverberasyon sürelerinin üst sınırları (Bağlı 
olduğu faktörler: mekanın işlevi, hacim, mekan iç yüzey-
lerinin ses yutuculukları).

•	Şekil	5’te	verilen	kriterlere	göre	sağlanması	gereken	sayı-
sal büyüklükler (sınır değerleri); ayrı uluslararası standart 
göstergeler cinsinden belirlenmektedir. Yönetmelikte 
sınır değerleri; bina/konut birimi için hedeflenen akustik 
performans sınıflarına göre ayrı ayrı verilmiştir. Sınır 
değerlerin belirlenmesinde izlenecek yöntem aşağıda 
tanımlanmıştır.

Yönetmelikte verilen sınır değerler akustik performans 
sınıflarına göre değişmektedir. Bu nedenle istenen sınır 
değerlerin belirlenmesi için öncelikle hedeflenen akustik 
performans sınıfı seçilir. Akustik performans sınıflandırma 
sistemi [4];  

Binalarda ve içindeki bağımsız birimlerde
•	 iç	gürültü	düzeylerine
•	 yapı	elemanlarının	ses	yalıtım	değerlerine
•	 tesisat	ve	servis	ekipmanlarından	kaynaklanan	iç	gürültü	

düzeylerine

Şekil 5:   Akustik performans kriterleri ve baglı oldugu faktörler [4]
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•	 reverberasyon	sürelerine	bağlı	olarak	bağımsız	bölümler	
veya binanın tümü için uygulanabilen bir değerlendirme 
yöntemini kapsamaktadır.

Akustik performans sınıflandırması, belirli bir sınıf aralığı 
uygulanarak A-F arasını kapsamaktadır. A sınıfı en yüksek 

kaliteyi (sessiz binayı), F sınıfı ise en düşük kaliteyi göster-
mektedir (Şekil 6).

Akustik performans sınıflama sisteminde temel alınan ve 
bilimsel araştırmalara dayalı iç mekan akustik değerlendir-
meleri Tablo 1'de verilmiştir. 

3.3 Akustik Tasarım İçin Kullanılan Yönetmelikler
Yukarıda tanımladığımız referans sınır değerlerin belirlen-
mesi için kullandığımız iki temel yönetmelik dışında Türkiye 
sınırları içinde referans alınan yardımcı gürültü emisyonları 
ile ilgili yönetmelikler kullanılmaktadır. Bu yönetmelikler 
önem ve kullanım sırasına göre aşağıda listelenmiştir.
1	 BİNALARIN	GÜRÜLTÜYE	KARŞI	KORUNMASI	HAKKINDA	
YÖNETMELİK,	 Resmi	 Gazete	 tarih:	 12.04.2018,	 Resmi	
Gazete Sayısı: 30389 

2	 ÇEVRESEL	 GÜRÜLTÜNÜN	 DEĞERLENDİRİLMESİ	 VE	
YÖNETİMİ	YÖNETMELİĞİ,	Resmi	Gazete	Tarihi:	04.06.2010,	
Resmi	Gazete	Sayısı:	27601

3	 ÇALIŞANLARIN	GÜRÜLTÜ	İLE	İLGİLİ	RİSKLERDEN	KORUN-

MALARINA	 DAİR	 YÖNETMELİK,	 Resmî	 Gazete	 Tarihi:	

28.07.2013,	Resmî	Gazete	Sayısı:	28721	

4	 AÇIK	 ALANDA	 KULLANILAN	 TEÇHİZAT	 TARAFINDAN	

OLUŞTURULAN	 ÇEVREDEKİ	 GÜRÜLTÜ	 EMİSYONU	 İLE	

İLGİLİ	 YÖNETMELİK,	 Resmî	 Gazete	 Tarihi:	 30.12.2006,	

Resmî	Gazete	Sayısı:	26392

5	MOTORLU	ARAÇLARIN	DIŞ	GÜRÜLTÜ	EMİSYONLARI	VE	

EGZOZ	SİSTEMLERİ	 İLE	 İLGİLİ	TİP	ONAYI	YÖNETMELİĞİ,	

Resmî	 Gazete	Tarihi:	 30.11.2000	 Resmî	 Gazete	 Sayısı:	

24246 

 

Şekil 6: Akustik Performans Sınıflandırması [4]

Tablo 1: Akustik Performans Sınıflandırması [4]
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3.4 Çevresel Gürültü Çeşitleri

3.4.1 Teçhizat (Makine) Gürültüleri 

Tipik gürültü kaynağı olan teçhizatlar

•	 Bina	çatılarında	bulunan	havalandırma	sistemleri

•	 Klima	dış	üniteleri

•	 Jeneratörler

•	 Çim	biçme	makinesi

•	 İnşaat	makineleri

Gürültü kontrolü yöntemleri
•	 Cihazların	kabin	içine	alınması
•	 Akustik	menfezler
•	 Titreşim	önleyici	şilte,	takoz
•	 Gürültü	bariyerleri	
•	 Yönetmeliklere	uyulması
•	 Yerel	otorite	desteği

Noktasal gürültü kaynağından (restoran bahçesi, jeneratör, 
inşaat, siren, vb.) her iki katı mesafe uzaklaştıkça 6 dBA ses 
azalır.

Noktasal gürültü kaynağından etkilenen alıcı pozisyonuna 
göre önlemler farklılıklar gösterir. Uzaklık ve yönelim (direc-
tivity) faktörlerine göre aynı gürültü kaynağına farklı alıcı 
noktalarına göre çözümde farklılık gösterir. Bazı durumlarda 
birden çok alıcı nokta etkilendiği için gürültünün önlendiği 
çözümde bütün alıcı noktaları kapsamak zorundadır.

Aşağıdaki örnekte aynı gürültü kaynağı için farklı alıcı 
noktalarına göre hesaplanan değerler ve kaynakta alınan 
farklı çözümler gösterilmiştir. Mekanik sistemlerden kay-
naklı gürültü hesaplamalarında ve önlemler için kullanılan 
metotlarda en doğru yöntemleri CIBSE Guide B4 sunmakta-
dır. Bu örnekte CIBSE Guide B4’ten alınmıştır [7].  

Şekil 7:   Techizatların gürültü çıkardıkları frekans aralıkları  [2]

Şekil 8:   Noktasal gürültü kaynağından uzaklaştıkça gürültü azalımı
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Tipik bir örnek,  gürültü kaynağı aynı ama etkilenen alan ve çözümler farklı;

3.4.2 Araç ve Yol Gürültüleri
Yol gürültüsü ve araçların hareket halinde etrafa ilettikleri 
gürültü çizgisel gürültü kaynağı tipindedir. Çizgisel gürültü 
kaynakları şehirlerin içinde çoğunlukla otoyollardan, araç 
trafiğinden, metro hatlarından, hızlı tren hatlarından, tram-

vay hatlarından ve kontrolsüz inşaat araçları trafiğinden 

kaynaklanır.

Çizgisel gürültü kaynağından (karayolu, demiryolu, vbg.) 

her iki katı mesafe uzaklaştıkça ses 3 dBA azalır.

Şekil 10:  Çizgisel gürültü kaynağından uzaklaştıkça gürültü azalımı 

Şekil 9:  Noktasal gürültü kaynağında alıcıya göre oluşan farklı gürültü önleme çözümleri [7]
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•	 Araç	ve	yol	gürültüleri	çoğunlukla	tekerlek	ve	yol	arasın-

daki sürtünme ile olur.

•	 Elektrikli	 araçların	 artması	 bizi	 yol	 gürültüsünden	

tümüyle kurtarmayacak. Düşük hızlarda (30 km hızdan 

daha düşük olduğunda) elektrikli motor sessiz olmakla 

birlikte hız arttıkça gürültünün çoğunu oluşturan yol 

3.4.3 Raylı Sistem Hatları Gürültüleri
Raylı	 sistem	hatlarının	gürültüsüden	de	hareket	halinde	

etrafa ilettikleri gürültü çizgisel gürültü kaynağı tipindedir 

ama gürültü iletim yollarında titreşim ile iletilen gürültü 

araç yol gürültüsüne göre daha etkilidir. Bu yüzden aynı 

zamanda titreşim gürültüsü de kontrol altına alınmalıdır. 

sürtünme gürültüsü yüzünden toplam gürültü içten 

patlamalı motorlar ile aynı seviyeye gelmektedir.

•	 Yol	gürültüsünün	azalmasındaki	en	faydalı	yöntem	daha	

sakin sürüş davranışıdır.

•	 Ses	 bariyerleri	 ile	 yol	 gürültüsünün	 olumsuz	 etkileri	

azaltılabilir.

•	 Raylı	sistemlerde	de	gürültü	en	çok	tekerlek	ve	yol	arasın-
daki sürtünme ile oluşur.

•	 Raylı	sistemlerin	gürültüsünde	titreşim	etkindir	ve	kontrol	
edilmesi gereken bir sorundur.

•	 Ses	bariyerleri	 ile	raylı	sistemlerin	gürültüsünün	azaltıl-
ması mümkündür.

Gürültü raylı sistemlerde üç ayrı yoldan iletilir;
1- Hava yolu ile iletilen (Airborne)
2- Zemin yolu ile iletilen duyulan (Groundborne)
3-	Titreşim	yolu	ile	iletilen	hissedilen	(Vibrations)	

Şekil 11:  Standart binek araç yol gürültü emisyonu (araç 80 km/s hızla ilerlerken)

Şekil 12: 	Raylı	sistemlerde	gürültünün	iletim	yolları



TEMMUZ - EYLÜL 2021      TTMD DERGİSİ 89

3.4.5 Gürültü (Ses) Bariyeri ile Gürültü Kontrolü 
Raylı	 sistem	hatlarının	gürültüsüden	de	hareket	halinde	
etrafa ilettikleri gürültü çizgisel gürültü kaynağı tipindedir 
ama gürültü iletim yollarında titreşim ile iletilen gürültü 
araç yol gürültüsüne göre daha etkilidir
•	 Ses	bariyerleri	ile	yapılan	gürültü	kontrolü	kaynak	gürültü	

ile alıcı gürültünün birbirlerine olan uzaklıkları ve seviye 
farklılığına bağlı ilişkisi ile aralarına yerleştirilen bariyerin 
yüksekliğine bağlı bir fonksiyondur.

•	 Raylı	sistemlerde	ve	bazı	durumlardaki	araç	yollarında	
kanyon etkisi yüzünden ses bariyerlerinin yola bakan 
yüzeylerinde daha fazla ses yutuculuğu sağlanmalıdır. 

 

 

3.4.6 Havaalanı ve Uçak Gürültü Kontrolü 

Havaalanı çevresinde gürültü seviyelerinin detaylı ölçümü 

yapılarak çevre binaların ve ortak alanların gürültü seviyele-

rinin tespiti gereklidir.  Bu sayede çevredeki binalara ve çev-

resel etki alanına göre gürültü seviyelerinin haritalanması 

sağlanır. Ayrıca uçakların iniş ve kalkışları sırasında gürültü 

seviyelerinin izlenmesi sağlanmalıdır. Havaalanlarında 

gürültü kontrolü için kullanabilecek metotlar;

•	 Gürültü	(ses)	bariyerleri	ile	kontrol

•	 Peyzaj	tasarımı	ile	kontrol	

•	 ICAO	yönetmeliklerine	uyumlu	yapısal	düzenlemeler

•	 Yerel	otorite	desteği	ile	yapılacak	yapısal	düzenlemeler

Şekil 13:  Ses bariyerinin alıcıya olan uzaklığı 
ve yüksekliğine bağlı fonksiyonu [6]

Şekil 14:  Ses bariyerinin etkinliği [6]

Şekil 15:  ICAO’ya uygun olarak havalimanları gürültü ölçüm noktaları. 
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3.4.7 Havaalanı Gürültü Kontrol, Örnek Uygulama,
Noise-Reducing	Park,	Schiphol	Havaalanı,	Amsterdam,	Hol-
landa. [9]

Buitenschot	 Land	 Art	 Park,	 Hoofddorp'un	 kuzeyinde	 ve	
Schiphol'un	18R-36L	pistinin	güneyinde	yer	almaktadır.	Park,	
havalanan uçakların ürettiği zemin gürültüsünü azaltan alçak 
tepelere 'zemin sırtlarına' sahiptir ve bu da Hoofddorp'taki 
havaalanı kaynaklı gürültü seviyesini düşürür.

Zemin gürültüsünü azaltma
Parktaki sırtlar zemin gürültüsü için ses bariyerleri olarak hiz-
met vermektedir. Zemin gürültüsü, kalkış sırasında uçakların 
yaydığı düşük frekanslı gürültüdür. Zemin gürültüsünü azalt-
mak, Alders Platformu (şimdi Schiphol Topluluk Konseyi'nin 
bir parçası) aracılığı ile semt sakinleri ile varılan bir anlaşmadır.

Peyzaj Düzenlemeleri
Schiphol,	 hem	 Buitenschot'taki	 hem	 de	 18R-36L	 pistinin	

3.4.8 Rüzgâr Türbini Gürültüleri

Rüzgar	 türbini	 ve	 sanayi	 tesislerinin	 ürettiği	 gürültüler	

daha büyük bir alanda yani bir köy, bir mahalle hatta bir 

ilçenin tümü için rahatsız edici olabilir. Bu yüzden rüzgâr 

yanındaki zemin sırtları sayesinde zemin gürültüsünü 5,5 dB 
azaltmıştır. Schiphol gürültüyü daha da azaltmak için yeni 
akustik tasarımlar üzerinde çalışmaktadır. Örneğin gürültülü 
uçakların havaalanı kullanım bedellerini arttırarak yeni tip 
daha az gürültülü uçakların gelmesini teşvik etmekte ve 
yakın zamanda yeni gürültü azaltım parkları inşa etmektedir. 
Schiphol,	Şubat	2017'de	18R-36L	pistinin	yanında	ekstra	sırtlar	
inşa etmeyi tamamlamıştır. 

Gürültüyü azaltmanın yanı sıra, Buitenschot bir eğlence işlevi 
de südürmektedir ve herkese açıktır. Sanat parkta önemli bir 
rol oynamaktadır. Parkın kendisi (peyzaj) bir sanat eseridir ve 
sanatçı Paul de Kort park için iki sanat eseri tasarlamıştır. Bun-
lardan biri, ziyaretçileri içeri girmeye ve çevresel gürültünün 
yükseltildiğini duymaya davet eden 'Dinleme Kulağı'. Diğeri, 
ziyaretçilerin dalga üreten bir cihazla donatılmış bir köprüde 
dururken su yüzeyinde dalgalanma desenleri oluşturabilecek-
leri elmas şeklindeki bir göldür.

türbini gibi enerji üretim tesislerinin ve sanayi bölgelerinin 

planlama	 aşamasında	 Çevresel	 Gürültü	 Etüt	 Raporları	

hazırlanmalıdır. Hakim rüzgarların yönü burada önemli bir 

faktördür ve mutlaka tasarıma dahil edilmelidir.

Şekil 16: 	Noise-Reducing	Park,	Schphol,	Amsterdam	

Şekil 17: 	Rüzgar	türbini	uzaklığa	bağlı	gürültü	seviyesi	
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4. AKUSTİK SİMÜLASYON METODOLOJİSİ ve YAZILIMLAR

İnsan odaklı Akustik tasarım için yapılacak mühendislik 

çalışmalarında yukarıda anlatılan farklı Akustik hesapla-

malarını yapan ve bunu entegre bir şekilde değerlendirip 

komple bir simülasyon ve değerlendirme modeli sunabilen 

birden çok Akustik Simülasyon ve hesaplama yazılımı bir 

arada kullanılır. Bu yazılımlar ile Akustik Tasarım aşamaları 

Şekil 18’de verilmiştir. 

4. SONUÇ
Bütün projelerde insan konforu için tasarlanmış alanlar ve 

konfor tasarımının ayrılmaz bir parçası olan İnsan Odaklı 

Akustik Tasarım ile doğru projeleri etkin ve ekonomik 

şekilde yapmak mümkündür. Projeleri fiziksel olarak 

tamamladıktan sonra akustik önlemler almaya çalışmak her 

zaman daha zor ve yüksek maliyetlidir. Önlem almadan ve 

gürültü kontrolü yapmadan mevcut yönetmelikleri sağlaya-

mayız. Ayrıca bu durumda insan sağlığı için gerekli olan en 
düşük seviyede bile olsa gürültüden korumayı sağlamamış 
oluruz ve bunun sağlık üzerindeki uzun zamanlı etkileri 
olumsuzdur.  

Tüm bunların ışığında binalarda gürültü kontrolüne ilişkin 
hususları içeren mevzuat olan “Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 tarihinde 
30082	 sayılı	Resmî	Gazete	 ’de	yayımlanmış	ve	31	Mayıs	

Şekil 18:  Malzemeden şehir gürültü haritasına Akustik Tasarımın yolculuğu   

Şekil 19:  Akustik tasarım ve simülasyon yazılımları   
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2018	tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.	Ruhsat	başvurularında	

zorunlu olan Akustik Proje istenen yapı tiplerine Akustik 

Danışman tarafından detaylı proje hazırlanmalı ve uygula-

malar bu projeye göre yapılmalıdır.

Mevcut yapılarda da akustik ölçümleri yaparak doğru akus-

tik proje ve malzemeler ile bu sorunla baş etmenizi müm-

kündür. Ancak, unutulmaması gereken, her zaman mimari 

projenin başlangıcında projeye Akustik Uzmanın dahil 

edilmesi her zaman daha etkin ve uygun bir yöntemdir. 

Bütün bunların için bir Akustik Uzmanın yardımını alarak 

doğru çözümün üretilmesi ile evde ve ofiste gürültüyle 

yaşanmasına ve sağlığın bozulmasına engel olunabilir. 

Akustik ölçümler, tasarım kriterleri için kullanılan standartlar 

ve yönetmelikler, akustik simülasyon yazılımları ve akustik 

uzman tarafından tasarlanan projelerin hepsi bir bütün ola-

rak İnsan İçin Akustik mühendisliğinin ayrılmaz parçalarıdır. 
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programlar aydınlatma tasarımını çeşitli varyasyonla-
rıyla birlikte sunarak tasarımcıların istedikleri etkileri ve 
sonuçlarını optimize etmelerine yardımcı olmaktadırlar. 
Bu makale ile yapay aydınlatma tasarımında kullanılan 
simülasyon programları sistematik olarak değerlendirile-
cektir. Değerlendirmeye sadece aydınlatma tasarımı için 
kullanılan ve diğer bütüncül bina tasarımlarına entegre 
olan aydınlatma aplikasyonları ele alınacaktır. Ayrıca bu 
programların görselleştirme olanakları, enerji hesapla-
malarına katkıları, aydınlatma araçları açısından çeşitliliği 
ve tarif edilme olanakları da irdelenecektir

1. GİRİŞ
Mekandaki nesneleri ya da mekânın elemanlarını 
görmemizi sağlayan aydınlatma, görsel algımızı şekil-
lendiren en önemli unsurdur. Günün belli bölümünde 
gün ışığının yetersiz hale gelmesiyle yapay aydınlatma 
uygulamaları mekanları yaşanır hale getirmektedir. 
Tarihte mekanların gelişiminde belirgin bir rol oynayan 
aydınlatma, yapay aydınlatmadaki teknolojik gelişme-
lerle birlikte sadece görme eylemine katkı sağlamakla 
yetinmeyerek, kontrol edilebilir yapısıyla farklı tasarım-
lara yön vermektedir. 

ÖZET

Çevremizi tanımamızı ve anlamamızı sağlayan aydın-

latma her zaman mimari mekânın temel unsuru olmuş-

tur. Aydınlatma dekoratif açıdan tasarımcılara birçok 

seçenek sunarken diğer taraftan aydınlatmanın kalitesi, 

bu alanlarda yaşamayı deneyimleyenlerin konforu ve 

sağlığını etkilemektedir. Doğal aydınlatmayı tamamla-

yan ya da geceleri mekanları yaşanır hale getiren yapay 

aydınlatma sistemi, bina tasarımının önemli bir bileşeni-

dir ve binaların sürdürülebilirliği açısından da dikkatle 

incelenmesi gereken bir unsurdur. Mekânın kullanım 

amacına göre toplam tüketilen enerjinin yaklaşık %20 

ile %40’ı arasında bir enerji aydınlatma için kullanılmak-

tadır. Bu noktada sanayileşmiş ülkelerin çoğunda artan 

enerji maliyetleriyle birlikte iç mekân aydınlatma tasa-

rımının önemi de giderek fazlalaşmaktadır. Aydınlatma 

tasarımına bakarken estetik unsurlar, fonksiyonellik, 

görsel konfor ve enerji tasarrufu açısından etkinliğine 

bir arada bakılması ve mekân tasarımında dikkatlice ele 

alınması gerekmektedir. Bilgisayar destekli simülasyon 

programları, gerçek sistemlerinin daha kolay, ucuz ve 

hızlı olarak tanıma imkânı sunan bilgisayar ortamında 

modellenmiş yapay sistemlerdir. Bu alanda kullanılan 
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Bilgisayar programlarıyla yapılan simülasyonlar, 

altında yatan algoritmalar sayesinde, karmaşık etki-

leşimleri tespit edebilmeyi, girdi, çıktı ve süreç ana-

lizlerini daha hızlı yapabilmeyi, çok sayıda varyasyon 

oluşturabilmeyi ve görsel konforun öznel seçimlerini 

belirleyebilmemize yardımcı olmaktadır [8]. Bilgisayar 

destekli simülasyonlar sayesinde birçok tasarım var-

yasyonunu daha kolay, ucuz ve hızlı olarak deneme 

imkânı elde edilmektedir. Ayrıca kontrol stratejilerinin 

belirlenmesinde ve çıktıların önceden gerçeğe çok 

yakın tahmin edilebilmesinde yardımcı olmaktadır. 

Özellikle mekân tasarımında ışık kontrolüyle birlikte 

istenilen etkilerin elde edilmesinde aydınlatma 

tasarımını destekleyen bilgisayar programı tasarım-

cılara birçok deneme yapma olanağı sunmaktadır. Bu 

duruma paralel olarak aydınlatma bilgisayar prog-

ramlarının kullanımı ve bu programlarla ilgili yapılan 

çalışmalar da gün geçtikçe artmaktadır. Aydınlatma 

programları sayesinde tasarımı yapan uzmanlar ve 

müşteri arasındaki iletişim gerçeğe yakın görseller 

tarafından halledildiği için etkili bir iletişim dili olarak 

da kullanılmaktadır. Hem uzmanlar için standartlara 

uygun aydınlatmanın yapılıp yapılamadığı hem de 

müşteri için isteklerinin gerçekleşip gerçekleşmeye-

ceği bu programlar sayesinde beraber hazırlanabil-

mektedir.

Bu makale kapsamında aydınlatma tasarımında 

kullanılan bilgisayar destekli simülasyon programları 

incelenerek, bütüncül bina tasarımına olanak sağla-

yanlar ve sadece aydınlatma tasarımında kullanılan 

programlar iki ayrı kategoride ele alınacaktır. Ayrıca 

görselleştirme olanakları, enerji hesaplamalarına 

katkıları ve aydınlatma araçlarının modellenme 

olanakları açısından değerlendirilecektir. Bu alanda 

çalışacak kişilere bu doğrultuda program seçiminde 

yapılan değerlendirmelerin yardımcı olacağı düşünül-

mektedir.

2. AYDINLATMA TASARIMINDA KULLANILAN BİL-
GİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON PROGRAMLARI
Aydınlatma simülasyon programları, kullanılan 

aydınlatma armatürlerinin sayı ve tipinin belirtilerek 

fotometrik özellikleri girilerek oluşturulan mekanla-

rın istenilen ya da standartlar dahilinde öngörülen 

aydınlatma düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçmeye 

yarayan ve çoğunlukla bununla ilgili realisttik çıktılar 

sunan programlardır. 

Araştırmalar göstermektedir ki aydınlatma tasarımı iş 

performansını, verimliliği ve psikolojiyi etkilemektedir 

[1], [2], [3]. Bu nedenle de mekanlarda görsel konforun 

sağlanması pekçok yönden dikkate alınmalıdır. Görsel 

konforu etkileyen aydınlatma düzeyi, parıltı ve ışık 

kaynağının renksel özellikleri belirli standartlar ölçü 

alınarak değerlendirilmektedir [4]. Işık kaynaklarıyla 

ilgili teknolojilerin gelişmesiyle kaliteli ve uygun yapay 

aydınlatmadan beklentilerde değişmiştir. Aydınlatma 

düzeyi, parıltı dağılımı, kamaşma sınırlaması, yansıma-

lardan kaçınma, ışığın dağılımı, ışık rengi ve renksel 

geriverimi dışında değişebilir aydınlatma koşullarına 

uyum, kişisel kontrol imkanları, enerji etkinliği, günı-

şığıyla bütünleşebilme özelliği ve mekân tasarım ele-

manı olarak ele alınması gibi başka yeni unsurlarla da 

yapay aydınlatma değerlendirilmeye başlanmıştır [5]. 

Yeni kalite anlayışındaki değişiklik özellikle diğer bina 

sistemleriyle bütünleşik olarak incelemeyi ve tasarıma 

etkisini dikkate almayı gerektirmektedir.

Bununla birlikte aydınlatma, enerji tüketimlerinin 

azaltılmasında değerlendirilmesi gereken araçlardan 

birisidir. Ekipmanların verimliğinin artırılması ya da 

kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesiyle aydınlatma 

için harcanan enerjinin azaltılmasının yanında alınan 

bu tedbirlerle binaların soğutma yüklerinde de dolaylı 

yoldan azaltma sağlanmaktadır [6].  Bu nedenle 

başta konut sektörü olmakla birlikte tüm alanlarda 

aydınlatma sistemlerinin enerji etkinliğinin artırılması 

ve tasarımlarının verimli bir şekilde yapılması gerek-

mektedir. Eskiden sadece elektrik mühendislerinin 

hesaplamaları hatta tasarım şablonları ile yapılan 

aydınlatma planlamaları artık pek çok disiplini etkiler 

hale gelmiştir. Bazı ülkelerde aydınlatma tasarımının 

oluşturulmasında tüm bina tipleri için tavsiye verici 

standartlar bulunmaktadır ve bu görsel konfor dışında, 

ekomik ve sürüdürülebilir öğeleri de dikkate almakta-

dır [7]. Bunun yanında toplam bina enerjisindeki mik-

tarı, ısıtma ve soğutmaya etkisi, kontrol sistemleri ile 

bağlantısı ve tasarımsal kaygılarla birlikte aydınlatma 

tasarımının doğuracağı sonuçları önceden belirle-

mek çok daha önemli hale gelmiştir. Bu da yapay 

aydınlatma elemanlarının değerlendirilmesinde farklı 

bilgisayar programlarının kullanımını artırmıştır.
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Bu programların önemli bölümü hesaplamaları oluş-
tururken doğal aydınlatma ile etkileşimi de hesaba 
katmaktadır. Bunun dışında kontrol sistemleriyle birlikte 
binanın tüm enerji simülasyonlarına etkisinin de görüle-
bildiği programlar bulunmaktadır.

Bu kapsamda araştırmaya başlarken araştırmaya alınan 
programların belirlenmesinde bazı kısıtlamalar getirildi. 
Modelleme ve render almaya yarayan programlar 
araştırma kapsamından çıkarıldı. Bunun yanında bina 
dışı aydınlatma, yol aydınlatması, sahne aydınlatması 
ve sadece günışığı modellemeye yarayan programlarda 
liste dışında bırakıldı.

Değerlendirilen programlar belirlenirken Uluslararası 
Bina Performans Simülasyonları Birliği’nin aydınlatma 
simülasyonlarında önerdiği programlar [9] ve aydın-
latma üreticilerinin aydınlatma tasarımı için önerdiği 
programlar [10], [11] değerlendirildi. Bunlar dışında 
da bu alanda kullanılan programlar bulunmasına rağ-
men bunlarla ilgili referans olabilecek herhangi başka 
listenin bulunanaması nedeniyle araştırma dışında 
bırakılmıştır. Bu noktada değerlendirilen programlar; 
Radiance,	 DIVA,	 IES	 Virtual	 Environment,Honeybee,	
Accelerad, Groundhog, Dial+, AGI 32, Dialux ve 
Relux’dür.	 Bu	 çalışmada	 sadece	 varolan	 araştırmalar	
üzerinden bilgiler değerlendirmiş olup, özel bir test 
metodu üretilmemiştir.

2.1. Radiance
Radiance,	 güneş	 kontrolü,	 aydınlatma	 ve	 günışığı	
tasarımı için yaygın olarak kullanılan ücretsiz ve açık 
kaynaklı bir programdır. Özellikle iklime dayalı günışığı 
simülasyonu yapması nedeniyle çok tercih edilen bir 
programdır. Aydınlatma tasarımında, analizlerde ve 
görselleştirmede yararlanılmaktadır. Özellikle ayrıntılı 
ölçümler yapmayı, malzeme tanımlamadaki esnekliği ve 
geometri olanakları ile yenilikçi aydınlatma sistemlerin 
geliştirilmesinde sıkça kullanılmıştır.  
Radiance	 açık	 kaynak	 olduğundan	 birçok	 yazılım	
aracına dahil edilmiştir ve aydınlatma hesap motoru 
olarak	 programlarda	 çalışmaktadır.	 Simergy,	 Virtual	
Enviroment, Designbuilder, Open Studio, Diva, Acce-
lerated,	 Sefira	 Architecture,	 Dl-Light,	 Light	 Stanza,	
Comfen, Honeybee bu programların arasında sayabi-
liriz. Özellikle günışığı modellemesindeki başarısının 
yanında yapay ışıklar da rahatlıkla tanımlanabilmektedir. 
Gerçekçi renderlar almak mümkündür [12].

2.2. DIVA (Rhino)
DIVA,	Rhino	yazılımında	kullanılan	aydınlatma	ve	enerji	
optimizasyonu	 hesaplamaları	 için	 bir	 NURBS	model-
leme eklentisidir. Tekil binalardan kentsel alanlara kadar 

geniş perspektifte çevresel performans değerlendirmesi 
yapmaya olanak vermektedir. Aydınlatma analizi için 
radiance simülasyon motorunu kullanmaktadır [13]. 
İstenilen farklı üreticilere ait farklı modellerde aydın-
latma aygıtları modellenebilmektedir.

2.3. Honeybee
Honeybee, Grasshopper'ı gün ışığı simülasyonları için 
EnergyPlus,	Radiance	ve	Daysim'e	bağlayan,	geometri	
ve aydınlatma elemanları tanımlamaya yarayan açık kay-
naklı	bir	programdır.	Sonuçları	Rhino	modeli	üzerinde	
de anlık görmek mümkündür. IES aydınlatma elemanı 
dosyalarını kullanarak yapay aydınlatma elemanları 
tanımlanmaktadır [14].

2.4. IES Virtual Environment (FlucsPro, LightPro ve 
RadianceIES)
IES	 Virtual	 Environment	 yazılımında	 kullanılan	 Radi-
anceIES hem doğal hem de yapay ışığı göz önünde 
bulundurarak en uygun aydınlatma sistemini tasarlan-
masında	yardımcı	olmaktadır.	LightPro	aydınlatma	üre-
ticiden elde edilen birçok ürün bilgisi sayesinde yapay 
aydınlatma araçlarının rahat bir şekilde düzenlenmesine 
olanak	sağlar	bununla	birlikte	FlucsPro	ve	RadianceIES	
ortamlarında kullanılmak üzere aydınlatma armatürü 
verilerinin hazırlanmasını sağlar. FlucsPro ise kullanıcı 
tarafından belirlenen aydınlatma kriterlerine göre 
gerekli olan yapay aydınlatma hesaplamalarını gerçek-
leştirir ve bununla birlikte günışığı ve yapay aydınlatma 
sayesinde oluşan aydınlık seviyelerini istenen noktalar 
için hesaplamayı sağlamaktadır [15].

2.5. Accelerad
Accelerad, yapay aydınlatma ve günışığı analizi ve gör-
selleştirme için ücretsiz bir program paketidir. 

Accelerad	Radiance	ile	alınan	sonuçların	çok	daha	hızlı	
alınmasını	sağlamaktadır	ve	bu	sebeple	Radiance	dosya	
biçimleri, malzemeleri ve komut satırı ile uyumludur. 
Kullanıcı tanımlı aydınlatma koşulları kriterlerine göre 
gerekli elektrikli ışık donanımlarını çalıştırmak için 
lümen ve parlama tasarım hesaplamaları gerçekleştirir. 
Oda veya oda grupları için yapay aydınlatma, gün 
ışığı ile ilgili hesaplanmış veya kullanıcı tanımlı bir 
aydınlatma armatürü düzeni kullanılarak ikisinin kom-
binasyonu için ışık seviyelerinin analiz edilebilmektedir. 
Ayrıca sanal gerçeklik sistemlerinde de kulanılabilmek-
tedir [16].

2.6. Groundhog
Groundhog, binaların enerji verimliliğini ve iç mekân 
kalitesini artırmak amacıyla aydınlatma analizinin 
kullanımını genişletmeyi amaçlayan bir araçtır. Ücretsiz 



TEMMUZ - EYLÜL 2021      TTMD DERGİSİ 97

bir yazılım olan Groundhog, modellemede SketchUp 
eklentisi	 ile	 çalışırken	hesaplama	moru	 ise	Radiance	
dayanmaktadır. Yapay aydınlatma ile günışığının 
entegre olmasını amaçlayan bir programdır ama günı-
şığı çalışmaları daha önceliklidir. [17].

2.7. Dial+
Oda boyutunda mekanlarda yapay ve doğal aydınlatma 
simülasyonunun yapılmasını sağlamaktadır.  Program, 
RADIANCE	hesaplama	motorunu	kullanmaktadır.	Ayrıca	
üreticilerin web sitelerinden gelen eulumdat dosyalarını 
(.ldt) içe aktararak mevcut armatürleri kullanmaya olanak 
verir. Erken tasarım aşamasında çok faydalı olan armatür-
lerin çeşitli özelliklerini tanımlamaya yardımcı olur. [18].

2.8. AGI 32
AGI32, gün ışığı ve yapay aydınlatma için bir aydınlatma 
simülasyon aracıdır. Aydınlatma hesaplamaları ve 
fotogerçekçi görüntüler üretmek için entegre "raytrace" 
ve "radiosity " tabanlı hesaplama motoruna sahiptir. 
Program, tasarımın erken aşamasında kullanılacak bir 
bina performans analizi aracıdır; enerji ve termal simülas-
yonların yanı sıra aydınlatma hesapları da yapabilir [19].

2.9. Dialux
İç ve dış alanlar için oda ve bina ölçeğinde gerçek aydın-
latma elemanları bilgilerinin ve görsellerinin kullanıldığı 
bir aydınlatma simülasyon programıdır ve ücretsiz kul-
lanılabilmektedir. Günışığı ve yapay aydınlatma tasarımı 
birleştirilebilmekte olup, aydınlatma standartlarını da 
kullanarak, ışık dağılımını hem değer hem de yanlış renk 
ile ifade ederek sunabilmektedir. Hatta telefonlar için 
hazırlanmış aplikasyon sayesinde sahada bile böyle bir 
tasarımı hazırlama fırsatı sunmaktadır. Program özelleş-
tirilmiş .pdf formatında çıktı sağlar ve ayrıca fotogerçekçi 
görüntüler	üretmek	için	POV	Ray	kullanır	[20].

2.10. Relux
Relux,	yapay	ışık	ve	gün	ışığını	simüle	etmek	için	kullanı-
lan yüksek performanslı bir uygulamadır. Büyük ve küçük 
boyutta iç ve dış aydınlatmada kullanılabilmektedir. 
Aydınlatma elemanları ve sensörlerin tanımlanması ile 
gerçek zamanlı bir simülasyona olanak sağlamaktadır. 
Gerçek aydınlatma armatürleri tanımlanarak, CAD ve 
BIM sistemleriyle uyumlu çalışabilmektedir. Desktop 
versiyonu ücretsizken BIM ve CAD için üretilen versiyonu 
ücretlidir.	 Radiance	 tabanlı	 fotogerçekçi	 görüntüler	
üretmektedir [21].

3.SİMÜLASYON PROGRAMLARININ GÖRSELLEŞ-
TİRME, ENERJİ HESAPLAMALARINA ENTEGRASYON 
VE AYDINLATMA ARMATÜRÜ TANIMLAMA AÇISIN-
DAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DIVA,	FlucsPro,	LightPro,RadianceIES,Honeybee	zaten	
enerji performans simülasyon programlarının yapay 
ve doğal aydınlatmayı sisteme entegre etmeyi sağla-
yan	 eklentileridir.	 Radiance	 ise	Designbuilder,	 Open	
Studio, EnergyPlus gibi pekçok programın tabanında 
aydınlatma ile ilgili simülayon motoru olarak yer 
almaktadır. Yukarıda bahsi geçen programlardan ilk 
yedisi aydınlatma için aynı simülasyon motorunu yani 
Radiance’ı	 kullanmaktadır.	 Bu	 nedenle	 aydınlatma	
simülasyonlarında temeli aynıdır. Genel olarak tüm 
simülasyon sistemleri üç boyutlu görselleştirme ola-
nakları	sunmaktadır.	Radiance	programının	üç	boyutlu	
modelleme imkânı olmasa da diğer programlardan bu 
modelleme bilgilerini alma şansı tanımaktadır. 

Yapay aydınlatma simülasyonlarında mekân geometri-
sinden sonra en önemli girdi aydınlatma armatürlerinin 
tanımlanabilmesidir. Burada hem armatürün şekli ve 
yapısı hem de ışık kaynağı ile ilgili fotometrik bilgiler 
önemlidir.	 AGI32,	DIALux	 ve	Relux,	 armatür	 tanımını	
üreticilerin çevrimiçi veya indirilebilir kataloglarından 
daha	 ayrıntılı	 olarak	 alabilmektedir.	 Radiance	 ise	 bir	
dönüştürücü	aplikasyon	kullanmaktadır.	AGI32,	DIALux	
ve	RELux	belirli	bir	 alan	 için	gerekli	 sayıda	armatürü	
hesaplama imkânı sunmaktadır. Ama bu dört prog-
ramda çoklu farklı tiplerde aydınlatma düzenlemesini 
otomatik olarak yapmamaktadır. 

Radiance	“radiosity”	 tabanlı	 aydınlatma	 simülasyonu	
oluştururken arkada “raytrace” prosedürü kullanmakta-
dır. AGI 32 ise daha önce de belirtildiği üzere "raytrace" 
ve "radiosity"i bütünleşmiş olarak simülasyonları yap-
maktadır.	DİALUX	programı,	 fotogerçekçi	 görüntüler	
üretmek	için	POV	Ray	kullanmaktadır.	Relux,	hesaplama	
için ortalama dolaylı kesir metodolojisini kullanır ve 
Relux	Vision	arayüzü	aracılığıyla	RADIANCE	ile	fotoger-
çekçi görüntü çıktısı üretmektedir. Shikder ve arkadaş-
ların yaptığı çalışmada bu sistemler yapay aydınlatma 
açısından değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada elde 
edilen gerçekçi görüntüler Şekil.1’de verilmiştir. 

Çıktılarda dördünde de çalışma düzleminde ve sahnede 
izo-aydınlık düzeyi konturları, yanlış renk görünümü, 
belli bir nokta için aydınlık düzeyi ve parıltı değeri 
alma ve de fotogerçekçi görüntü elde edilebilmektedir. 
Radiance	 sahne	üzerinde	 verilerde	değişiklik	 yapma	
şansı sunmakta ve simülasyon verilerini dışa aktarımı 
sağlanabilmektedir. Bu da diğer programlara veri akta-
rımı için çok önemlidir. Bu nedenle de enerji hesaplama 
programları bu verileri alarak kullanabilmektedir. AGI 
32 ile animasyonda belirlenmiş bir yolda gezinme şansı 

vardır.



Şekil 1: Yukarıdan	aşağıya	doğru	AGI32,	DIALux,	Radiance	ve	Relux	program	çıktıları	[22].
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Tasarım sürecinde, tasarımı oluşturan unsurların her 
biri, bir bütün olarak tasarımın kalitesini etkiler. Burada 
aydınlatma aslında tüm mekânda elde edilmek istenilen 
etkinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır ve bu yüzden 
en etkin kullanılması gereken tasarım unsurudur. Ayrıca 
sadece tasarım etkisi olarak değil görsel konfor olarak 
bakıldığında da aydınlatma sağlık, psikoloji ve verimliği 
de etkilediği için mekanlarda belli değerleri sağlaması 
gerekmektedir. Tasarlanan aydınlatma sistemlerinin 
standartlar dahilinde yeterliliğine bakılırken, piyasada 
bulunan armatürleri kullanılarak mekanların gerçeğe 
yakın benzetimlerinin mekân kullanıcılarının ya da proje 
sahiplerinin beğenilerine sunmakta önem taşımaktadır.

Bu çalışma ile günışığı modelleme olanakları değerlen-
dirilmeden, bilgisayar simülasyon programları yapay 
aydınlatma açısından değerlendirilmiştir. Özellikle 
yapay aydınlatma modellemelerinde programların 
üreticilerin armatür ve ışık kaynağı bilgilerinin elde 
ediliyor olabilmesi programların dikkat çekici unsuru 
olarak	 devreye	 girmektedir.	 Burada	 AGI32,	 DIALux	 ve	
RELux	 programlarının	 buna	 olanak	 sağladığı	 diğer	
programlarda ise bilgilerin manuel yollarla ya da bazı 
dönüştürücü programlarla girişlerinin yapılabildiği tespit 
edilmiştir.	Bunun	yanında	özellikle	Radiance,	DIVA,	 IES	
Virtual	Environment,Honeybee	gibi	programların	diğer	
enerji performans programları girdi oluşturacak dosyalar 
üretmektedir ve bu da bütünleşik performans hesapla-
malarına olanak vermektedir. Bunun yanında aydınlatma 
programlarının girilen veriler nedeniyle erken tasarım 
aşamasından ziyade mekanla ilgili pekçok kararın veril-
mesinden sonra kullabileceği görülmektedir. Bu noktada 
ise değişkenlerle birlikte optimizasyon yapabilen sistem-
lerin tasarımcılara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Elde edilen çıkarımlar doğrultusunda, yapay aydınlatma 
alanında geliştirilen programların tasarımcıların program 
kullanma becerileri ve modelleme becerileri de düşü-
nüldüğü zaman oldukça kolay kullanılabilen ve etkili 
sonuçların rahatlıkla hazırlanabildiği programlar olduk-
ları düşünülmektedir. Uluslararsı alandaki standartlara 
göre hesaplamalar yapan simülasyon programları, diğer 
enerji performans simülasyon araçlarına oranla çok daha 
fazla tasarım açısından olanak sunmakla beraber yine de 
bazı tasarım programlarının esnekliğine sahip değillerdir.  
İleri de hem optimizasyon olanaklarının artması hem de 
modelleme olanaklarındaki artışla birlikte kullanıcılara 
daha sürdürülebilir çevrelerin tasarlanmasında daha 
etkili olarak programların yardımcı olacağı düşünülmek-
tedir.
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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 
Yayında
TTMD Çevrimiçi Kitap Satış Sitesi 
Yayında

TTMD 
Üyelerine 

Özel 
İndirim



www.twitter.com/ttmdTR
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