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AK-PC 551 ile merkezi 
soğutma sistemlerinin kontrolü 
artık çok daha kolay

• Hızlı ve kolay kullanımlı kurulum sihirbazı
• Türkçe menü
• Kurulum sihirbazı ile bir merkezi sistem    
 kontrolü kurarak programlama süresini azaltan   
 enerji tasarrufu özellikleri 
• Optimize edilmiş kontrol algoritmaları ve   
 fabrika ayarları ile güvenli kontrol
• Ticari soğutma için yaygın olarak kullanılan   
 HFC paket uygulamalarını kapsar

merkezi sistem 
kontrolörünün 
kurulum sihirbazı ile 
programlama süresi

5 dakika

Yarının çözümlerinin bugünden nasıl hazır olduğunu görün:
www.danfoss.com.tr

https://www.danfoss.com.tr/


Yenilikçi
Dizayn
Kademeli motor
teknolojisiyle
yönlendirilen
kompakt, hermetik
vana tasarımı..

Devrimci ETS Colibri® 
Size maksimum esneklik ve güvenilirliği 
sunmak için geliştirildi

Danfoss size elektronik genleşme vanaları tasarım ve üretiminde 30 yılı aşan

tecrübesinin verdiği gurur ile, piyasadaki en gelişmiş ve güvenilir ETS Colibri® vanaları

sunuyor,

Eğer sisteminiz için en yenilikçi ve benzersiz tasarlanmış elektronik genleşme vanası

arıyorsanız, en mükemmeline sahip olacaksınız.

Daha fazlasını keşfetmek için;
www.danfoss.com.tr

https://www.danfoss.com.tr/


Endüstriyel soğutma komponentleri içinde Flexline™ platformu esneklik ile özdeşleşmiştir. 
Her bir ürün, modüler tasarım konseptine dayanan; seçim esnekliği, montaj ve bakım 
kolaylığı gibi faydalar sunar.    
Flexline™ serisindeki ürünler: ICV kontrol vanaları, ICF vana istasyonları ve SVL hat 
komponentleridir. 

Tek Flexline™ platformda
Birçok seçenek

esnek ve modüler 
yapısıyla zaman 
tasarrufu sağlayan 
uygulama

100+

www.danfoss.com.tr

https://www.danfoss.com.tr/


%50%50 daha az yer kaplayan 
VRF sistem dış üniteler

Alan Verimliliği

Enerji Verimliliği
7,3’e kadar COP değeri 7,3

Tasarım Verimliliği
Kritik hat borulama mesafesi: 225  m
Toplam borulama: 1000 m

1000  m

Ustaca 
tasarlamak sizden,

verimliliği yenilemek 
bizden.

En yüksek verimle çalışan LG Multi V 
teknolojisi, yapıların performansı ve 
kullanıcıların konforu düşünülerek 
tasarlandı. En iyi tasarımlara yakışan 
verimlilik oranları LG’de.

LG Klima Sistemleri Türkiye yetkili distribütörüdür.
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret AŞ

www.4mevsimLG.com
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Editörden

besleniyor. Nesneler, deneyimlerden çok daha fazla 
karşılaştırılabilir olduğu için kişiye daha fazla “ezik-
lendiği” hissini verebiliyor. Oysa deneyimler, bire bir 
karşılaştırılabilir olmadığı için nesnelerden çok daha 
fazla keyif verebiliyor. Örneğin yeni bir ayakkabı ye-
rine arkadaşlarla denize karşı çay-simit keyfi gibi… 
Sosyal medya da deneyim paylaşım platformları ola-
rak bu nedenle büyük ilgi görüyor. İnsanlar gittikle-
ri bir yeri, yedikleri bir yemeği görüntüleyip sosyal 
medyada başkaları ile paylaşıyor. Bir başkası da bunu 
yapıyor, dolayısıyla kimse kimseden eksik kalmıyor, 
bu şeyler bire bir mukayese edilebilir olmadığı için 
kimse mutsuz, bir şeyleri ıskalamış hissetmiyor. Ama 
Armani markalı bir elbise öyle mi…

Zeynep Yapar, Cumhuriyet gazetesinin Sokak ekinde-
ki yazısında Graham Hill’i örnek veriyor: “Daha Azla, 
Çok Daha Azla Yaşamak” başlıklı popüler makalenin 
yazarı Hill, 30 yaşına varmadan hatrı sayılır bir servet 
sahibi oluyor ve her türlü teknolojik ıvır zıvırla dona-
tılmış 335 m²’lik bir eve yerleşiyor. “Teorik olarak kali-
tesi yükselmesi gereken, terfi etmesi gereken yaşan-
tım, nedense bana kendimi daha iyi hissettirmiyordu. 
Hatta eskisinden daha huzursuzdum. 30’una gelme-
den herkesin başına böylesi bir talih kuşu konmaz, 
bu yüzden koşullarım belki sıradışıydı ama dünya 
malıyla ilişkim herkesinkiyle aynıydı: Sahip olduklarım 
bana sahip olmuştu. Tüketmek için aldıklarım beni 
tüketiyordu. Evim ve içindeki her şey, asla başvurma-
dığım bir işin yeni patronuydu” diyen Hill, 15 yılda 
gerçekleştirebildiği “U dönüş” ile 40 m2’lik bir evde, 
6 gömlek, kitaplarının sadece % 10’u ile yaşayan bir 
adama dönüşüyor. Graham Hill “Daha azına sahibim, 
daha keyifliyim. Alanım küçük, yaşamım büyük” diyor.

Leonardo Da Vinci yüzlerce yıl önce mevzuyu çok gü-
zel özetlemiş aslında: “Sadelik en yüksek gelişmişlik 
düzeyidir”.

aydi itiraf edelim, hayatımız için gerekenden 
o kadar çok fazlasına sahibiz ki… Belki bir ara 
lazım olur diye kenara attığımız, yıllarca ihti-

yaç duymadığımız, hatta varlığını tamamen unuttu-
ğumuz, kıyıda köşede nelerimiz var… “Sakla samanı, 
çalsın zamanı” demiş önemli adamlardan biri. 

James Wallman “Daha Azıyla Daha Çok Yaşam” kita-
bında yeni bir kelime türetiyor: “Stuffocation”. “Stuff”, 
eşya, öteberi, şeyler demek. Bu kelimeden yola çıkıla-
rak, şeylerden-bezmek gibi bir sözcük oluşturulmuş. 
Yani, satın aldığımız öteberinin bize keyif vermesi 
yerine bizi boğması gibi bir şey. Aslında hayatta kal-
mak için ihtiyacımız olan şeylerle sahip olduklarımız 
arasında ciddi bir fark var. Evimizdekilerin en az yarı-
sını atsak, yaşam kalitemiz düşmez (Şüphesi olanlar, 
evinin köşe bucağını kurcalasın, “bunu niye saklamı-
şım ki” soruları art arda gelsin). Çocuğu olanlar daha 
kolay fark edecekler: Onlar kendi çocukluklarında 
ipliği bittikten sonra atılmaya yüz tutmuş bir maka-
ra, nasılsa bir şekilde elde edilmiş bir rulman, birkaç 
tahta parçası, “kaymak taş” bir iki kırık mermer, birkaç 
çivi ile ne oyunlar icat ettiklerini;  çocuklarına aldıkları 
pilli, pilsiz sürü sepet oyuncaklarla neredeyse bir oda 
doldurmalarına rağmen beş dakikalık ilgiden sonra 
bir kenara atıldıklarını bilirler. 

Bir dönem de “statü” için belli imgeler dünyamızı iş-
gal etti. “Marka” çantalar, saatler, içecek ve yiyecekler 
derken “yaşam tarzları”nı markalaştıran özel zevkler, 
“trendy” hobiler, … Kredi kartları sağ olsun, sahip ol-
madığın bir maddi gücü sarf etme kabiliyeti veren 
o “hokus pokus” illüzyonu… Bu sayede herkes ger-
çekte ait olmadığı bir sosyal statüyü içselleştirmeye 
çalıştı. Satın alma gücü, kendisini iyi hissettirdi, satın 
aldı, aldı… Buradan nereye vardık? Satın almanın ve 
“şeyleri elde etmenin” duygusal tatmin sağlaması 
şöyle dursun, mutsuzluğunu, keyifsizliğini yaşadık. 
İşte bu “stuffocation”  yani “şey’lerin bunaltıcılığı” 
karşısında Wallman, daha az “materyalizm”, daha çok 
“deneyimcilik” (experientializm) öneriyor. “Şey”lere sa-
hip olmanın getirdiği tatminsizlik, sistem tarafından 
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Haberler

Alarko Holding’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih Oldu

A İzzet Garih Kimdir?
1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 
yılında A.B.D. Ann Arbor’daki Michigan 
Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Yüksek lisansını aynı üniversitede İnşaat 
Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 
yılında tamamdı. 1987-2002 yılları ara-
sında Alarko Arazi Geliştirme ve İnşaat 
Grubu’nda çeşitli projelerde mühendis 
ve yönetici olarak çalıştı. 2002-2007 yıl-
ları arasında Alarko Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yaptı. Garih, Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığına atanma-

larko Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı İshak Alaton, vefat eden iş 

adamı Üzeyir Garih'in oğlu İzzet Garih’e 
bayrağı devretti. Alarko Holding’in 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yap-
tığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 
şirket merkezindeki 26.05.2015 tarihli 
toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 
istifa eden İshak Alaton'un istifasının 
kabulüne, Yönetim Kurulu Başkanlığına 
İzzet Garih'in ve Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliğine Vedat Aksel Alaton'un atan-
malarına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

dan önce, Alarko Holding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüt-
mekteydi. 

B osch, 2014 finansal verilerini açıkla-
mak, gelecek hedeflerini paylaşmak 

ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ağa 
bağlı teknolojileri hakkındaki gelişmeleri 
paylaşmak üzere 12 Mayıs 2015 tarihinde 
Four Seasons Bosphorus Hotel’de yıllık 
değerlendirme basın toplantısı düzen-
ledi. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 

Steven Young toplantıda yaptığı konuş-
mada şunları söyledi: “Bosch Grubu ola-
rak Türkiye’ye olan güvenimiz tam; bu 
ülkenin potansiyeline inanıyor ve burada 
büyümeye devam ediyoruz. 43 yılda 2 
milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptığı-
mız Türkiye’de, geçen yıl 135 milyon Euro 
yatırım gerçekleştirdik. 2015 yılında da 
yine 200 milyon Euro’luk bir yatırım plan-
lıyoruz. Bosch Türkiye, 2014 yılında top-
lam 77 patent başvurusunda bulundu. 

ladık. Global Bosch yönetimi, Türkiye’de 
yakaladığımız başarı ve sinerjiyi büyük 
potansiyel barındırdığına inandığı bir 
bölge olarak kabul edilen Ortadoğu’ya 
yayma kapasitesine vakıf olduğumuz 
inancını taşıyor. Biz de bu yönde üzeri-
mize düşen görevi yerine getirmek için 
çalışıyoruz” dedi. 
Otomotiv sektörünün dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de ‘amiral’ sektörleri 
olduğunu vurgulayan Young, Sanayi 
Teknolojileri alanında yenilikçi çözüm-
ler yarattıklarını, Termoteknik alanında 
Manisa Fabrikası’nın her yıl dünya 
çapında kombi üretim rekoru kırdığını, 
elektrikli el aletleri ve ev aletleri alanında 
geniş bir ürün portföyünü tüketiciyle 
buluşturduklarını, otomotiv yedek par-
çaları alanında kaliteli, güvenilir, yenilikçi 
teknoloji ve hizmet sunduklarını, güvenlik 
sistemleri iş kolunda ise güvenlik ve ile-
tişim alanında öne çıkan ürünlere imza 
attıklarını belirtti.

Bosch’tan Türkiye’ye 200 Milyon Euro Yatırım
2015 yılında da aynı sayıda patent baş-
vurusu yapmayı hedefleyen Bosch Tür-
kiye, 2014 yılında ar-ge yatırımlarına 80 
milyon Euro civarında bir bütçe ayırdı. 
3 ayrı ar-ge merkezinde 390 çalışanıyla 
Türkiye’nin inovasyon çalışmalarına kat-
kıda bulunan Bosch Türkiye, 22 ülkeye 
Türkiye’den ar-ge ihracatı yapıyor. Bu yıl 
içinde Bursa’da iki yeni ar-ge merkezi açıl-
masıyla Bosch Türkiye’nin, Türkiye’deki 
ar-ge merkezi sayısı 5’e çıkacak. Eylül 
ayında devreye girecek Benzinli Sistemler 
ve ATMO ar-ge merkezleri, geleceğin tek-
nolojilerinin geliştirmesinde önemli bir rol 
üstlenecek. Benzinli Sistemler ar-ge mer-
kezi de Dizel Sistemler ar-ge merkezi gibi 
Almanya’dan sonraki alanındaki en büyük 
Ar-Ge merkezi konumunda olacak. Bunun 
yanı sıra, Bosch’un Bursa’daki Dizel Sis-
temler ar-ge Merkezi’nde EURO6 normla-
rını karşılayacak Common Rail Enjektörü, 
Çin pazarı için geliştiriliyor.”

Bosch, Ortadoğu’yu Türkiye’den 
yönetiyor

Steven Young, Türkiye’nin başarılı perfor-
mansı sayesinde 2015 yılbaşından itibaren 
Ortadoğu bölgesini yönetme sorumlulu-
ğunu aldığını hatırlatarak “Ocak 2015 
itibarıyla, İstanbul’daki merkezimizden, 
Ortadoğu’daki 16 ülkeyi yönetmeye baş-

6 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2015





Haberler

MTMD 8. Çalıştayı Düzenlendi

M TMD’nin Rahmetli Prof. Dr. F. 
Taner Özkaynak anısına düzen-

lediği 8. Çalıştayı, 15-17 Mayıs 2015 
tarihleri arasında Eskişehir Rixos Hotel'de 
yapıldı.  Çalıştaya MTMD üyeleri, çeşitli 
dernek ve vakıf temsilcileri, danışman/
müşavirlik firmaları ile sektörel tedarik-
çilerden oluşan 25 kişi katıldı. 'Yurtdışı 
Alternatif Pazarlar, Yeni Çalışma Alan-
ları ve Ekonomik Sorunlar' konusu üze-
rinde çeşitli görüşlerin ortaya konduğu 
çalıştayda sunumlar da yapıldı. Çalıştay 
sonunda bu konularda yapılabilecek 
eylemler hakkında şu öneriler getirildi:
1. Afrika pazarı için yatırımcı ve 

müteahhitler ile birlikte ortak çalışma 
yapılması gerekir.

2. Türk Müteahhitler Birliği (TMB) ile daha 
yakın ilişkiler kurulmalı bu konuda 
çalışma grubu kurulmalıdır. 

3. Yurtdışı pazarlar için diğer derneklerle 
bir çalışma grubu kurulmalıdır.

4. İngiltere’de HVCA, Rusya'da AVOC, 
APİK gibi yurtdışı dernekler ile ortak 
çalışmalar yapılmalı ve bu konuda 
dernekte yurtdışı ilişkiler komisyonu 
kurulmalıdır. RITIB, Rus-Türk iş 
adamları birliği gibi derneklerle ilişki 
kurmak faydalı olacaktır. 

5. Şartnameleri doğru okuyan FIDIC 
sözleşmelerini yorumlayabilen, talep 
(claim) konusunda donanımlı proje 
yöneticileri yetiştirilmelidir. 

6. Nitelikli üniversitelerden mezun 
öğrencileri sektöre kazandırmak için 
çalışmalar yapılmalı. Ayrıca sektörde 
çalışan mühendisler için meslek içi 
eğitim kursları verilmelidir (proje 
yönetimi, claim manegement, şantiye 
yönetimi, BIM gibi konularda).

7. Petrokimya yatırımlarında özellikle 
plant room gibi HVAC ağırlıklı 
işlerde daha etkin olabilmek için 
üyeleri bilgilendirme ve PIM - plant 
information management konularında 
eğitim verilmesi faydalı olacaktır.

8. Enerji çevrim santrallerinde tasarım ve 
uygulama anlamında, TTMD ve MTMD 
üyelerinin daha aktif olarak çalışmalar 
yapması gereklidir.

9. Mevcut binaların mekanik tesisatlarının 
yenilenmesi konusunda tasarımcı, 
satıcı, yüklenici anlamında büyük 
bir pazar vardır. Bu konuda yeni bir 
çalışma grubu kurulabilir.

10. TÜİK verilerine göre MTMD üyeleri 
yaklaşık 1.280.000.000 USD’lik 
bir pazarda 160.000.000 USD’lik 
iş yapmıştır. Yani MTMD üyeleri 
pazarın % 13’üne sahip. MTMD 
üyelerinin mevcut pazardan daha 
büyük pay alabilmesi için yapılabilecek 
çalışmaların araştırılması gerekir. 

11. İSİB ile ortak çalışmalar yapılarak 
ihracat birliği sağlanmalıdır.

12. Dış pazarlarda tanıtım için 
devlet destekleri araştırılmalı ve 
kullanılmalıdır.

13. CLIMAMED 2015’e (10-11 Eylül 2015, 
Fransa-Nice) katılımın yararlı olacağı 
belirtilmiştir. İSİB ile eşgüdümlü stant 
açmak tavsiye edilmiştir.

14. Dernek için uzun vadeli stratejiler 
oluşturulmalıdır. (Dış müteahhitlerin 
belirlenmesi–Dış İlişkiler Komisyonu, 
Eğitim Komisyonu-İş Gücü, Gelişen 
Teknolojiler Komisyonu (hızlı inşaat 
yöntemleri gibi…)

15. Ülkemizdeki Çinli firmaların  
yaptığı çalışmaları takip etmek  

yararlı olacaktır.
16. Yurtdışında uygun oranlı kredi temini 

yapılabileceği belirtildi örneğin 
Danimarka’dan çok düşük faiz oranı 
ile kredi temin edilebileceği ifade 
edildi.

17. TurSEFF kredileri hakkında kısa bilgi 
verilmiştir.

18. Rusya’da 2018 yılında yapılacak dünya 
futbol turnuvası için 8 adet stadyum, 
Katar’daki 2022 dünya kupası için 20 
adet stadyum inşaatının yapılacağı 
bildirildi.

19. Endüstriyel projeler konusunda 
yabancı mekanik uygulayıcı 
firmaların çalışmalarının örnek olarak 
incelenebileceği belirtildi.

20. Özellikle körfez ülkelerinde ve bazı 
yurtdışı ülkelerde, elektrik - mekanik 
işlerin birlikte yapılması tercih 
edildiğinden işbirliği hedeflenmelidir.

21. Mühendisler için hukuk bilgisi ve 
ikna diplomasisinin önemli olduğu 
belirtilerek bu konularda eğitimler 
verilmesi hedeflendi. 

22. Alternatif pazar ve ülke 
araştırmalarında “Ülkelerin ithalat 
oranları, Ülke büyüme oranları, 
Gelişmekte olan ülkeler” esas alınarak 
hedefler çıkarılmalıdır.

23. Türkiye’de mevcut 600 sanayi 
tesisi için enerji verimliliği etüt 
çalışması hazırlandığı ve 2016 
içinde tamamlanacağı belirtildi. Etüt 
çalışmalarının Birleşmiş Milletler 
UNIDO Fonu tarafından finanse 
edildiği belirtildi.

24. Tasarım ve müşavir firmaların yaptığı 
projelerin takip edilmesi ve üyelerle 
paylaşılması istendi.

8 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2015





Haberler

TROX Turkey 5. Yılını Kutladı

T

attıklarını belirten Ozan Atasoy, bu pro-
jeleri şöyle sıraladı: “Türkiye’de ilk akre-
ditasyon almış BSL3 Laboratuvarı olan 
Erciyes Üniversitesi BSL3 Laboratuvarı, 
yine Türkiye’deki ilk Multi Service Chilled 
Beam uygulamasını yaptığımız Türkiye 
Müteahhitler Birliği Binası, Zorlu Center 
projesi içinde yer alan Performans Sanat-
ları Merkezi (PSM) ve Türkiye’deki ilk 
Raffles Oteli, Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi, 
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Binası, 
HABOM Uçak Bakım Hangarı, Rönesans 
Tower Ataşehir, Garanti Bankası Beyoğlu 
Sanat Galerisi, Acıbadem ve Dünya Göz 
Hastaneleri’ni sayabiliriz.  Türkiye’deki ilk 
klima santrali satışını gerçekleştirdiğimiz, 
yenilenen BIST İşlem Salonu da gerçekleş-
tirdiğimiz projeler arasında yer alıyor.” 
Satışlarının yaklaşık dörtte birini yurtdışı 
projelerin oluşturduğunu belirten Ozan 
Atasoy, şunları söyledi: “TROX Turkey 
kurulduğundan beri geçen 5 yıllık süreçte 
pazarda var olduğumuzu gösterdik ve bu 
anlamda emeğimizin karşılığı olan ciroları 
ve hedeflerimizi yakaladığımız, rahatlıkla 
söyleyebilirim. TROX Turkey olarak 2010 
yılında kurulduğumuzda hayal ettikleri-
mizi geçen 5 yıllık süreçte gerçekleştirdik. 

ROX Technik’in, Türkiye satış ve 
destek ofisi TROX Turkey 5. yılını 

kutladı. Yıldönümü dolayısıyla TROX 
Turkey Genel Müdürü Ozan Atasoy ev 
sahipliğinde, TROX Technik CEO’su Mic-
hael Bauer’in de katılımıyla Palladium 
Tower’da, 22 Mayıs 2015 tarihinde basın 
toplantısı düzenlendi. TROX Türkiye’nin 
yeni ofisi de, Palladium Tower’da hiz-
mete girdi. Toplantıda konuşan TROX Tur-
key Genel Müdürü Ozan Atasoy, TROX 
Technik’in Almanya’da 1951 yılında 
kurulmuş, sektörün öncü ve Avrupa’nın 
pazar lideri bir firma olduğuna dikkat 
çekerek, TROX Turkey’nin,  Türkiye’de 
beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde kendi 
alanında ilk 3’te yer aldığını söyledi. 
TROX Turkey’nin, dışarıdaki havayı alıp 
iç ortama getirene kadar kanal hariç dış 
hava panjurundan susturucusuna, hava 
kontrol ekipmanlarına, filtresine varana 
kadar birçok ekipman ürettiklerini belirten 
Ozan Atasoy, bunları komple bir sistem 
olarak akıllı yazılım ve otomasyon ürün-
leri ile kullanıcılara sunduklarını bildirdi. 
TROX Turkey olarak üstün kalite ürünleri, 
üstün kalite hizmet ve mühendislik dene-
yimleriyle müşteriye sunduklarını belirten 
Ozan Atasoy, TROX Turkey olarak iki yıldır 
TROX’un satış şirketleri arasında biriciyiz. 
ISH Fuarı için iki yılda bir yapılan toplan-
tımızda da kupamızı aldık” diye konuştu. 
Bugüne kadar birçok önemli projeye imza 

Bugüne kadar önyargısız şekilde heye-
canımız ve motivasyonumuz ile başar-
dıklarımızı yeni ürün ve çözümlerimiz ile 
daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.” TROX 
Technik CEO’su Michael Bauer de, “TROX 
Turkey kurulalı sadece 5 yıl olmasına rağ-
men, bu genç ve yüksek motive ekibin 
başardıkları ve perspektifleri nedeniyle 
oldukça memnunuz. Son 2 yıl içinde 
TROX Turkey, satış şubelerimiz arasında 
en iyi performans gösteren şubelerimiz-
den oldu. X-CUBE, X-FANS ve daha nice 
yeni ürün lansmanları ile inanıyoruz ki 
TROX Turkey gerek Türkiye pazarı, gerekse 
komşu ülkelerde daha büyük fırsatlarla 
daha büyük bir oyuncu olacaktır. TROX 
Turkey müşterilerine destekleri ve TROX 
Turkey'nin başarısına ortak oldukları için 
teşekkürlerimi sunarım”  dedi. Toplantının 
ardından TROX Turkey’nin 5. yılı için Esma 
Sultan Yalısı’nda bir gece düzenlendi. 
Ozan Atasoy’un TROX Turkey’nin çalış-
malarına ilişkin sunum gerçekleştirdiği 
gecede, TROX Technik CEO’su Michael 
Bauer ile Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği (TTMD) Başkanı Sarven Çilingiroğlu 
da birer konuşma yaptı.
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Haberler

T

Boreas Klima Santrali Eurovent Belgesi Aldı
eknoklima’nın inovasyon projesi 
Boreas; Eurovent sertifikası ile per-

formansını onaylattı. 
Teknoklima, uzun ve detaylı bir çalışma 
sürecini tamamlayarak Boreas klima san-
tralinin EN 1886 standardının her katego-
risinde en yüksek derecelere sahip bir ürün 
olduğunu belgeledi. 
BOREAS klima santrali tüm testlerden en 
üst sınıf değerler alarak geçmiş ve özellikle 
en zor olan ısı köprüsüzlük sınıfında TB1 
değeri aldı.

A gon Mekanik yeni adresinde hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Agon Mekanik Yapı Tesisat Malzemeleri 
ve San. Tic. A.Ş. 
Sahrayıcedit Mahallesi Dere Sokak Büşra 
Apt. No: 5/A Kadıköy/İstanbul
Telefon Ofis: +90 216 356 29 00 - 01 
Fax: +90 216 368 29 88 
e-posta: baris@agonmekanik.com 
mehmet@agonmekanik.com

Agon Mekanik 
Yeni Adresinde

M akina Mühendisleri Odası meslek-
taşlarının yararına, meslek alan-

larının gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla Carel firmasına ait “Havanın 
Nemlendirilmesi; Teknik, Enerji, Sağlık” 
ve “Buharlaşmalı Soğutma” kitapları 
CFM Soğutma ve Otomasyon firması-
nın katkısıyla çevirileri yapılarak yayın 
dünyasına kazandırıldı. Renato Lazzarin 
ve Luigi Nalini tarafından hazırlanan ve 

Carel firmasının İtalyanca bir 
yayını olan ‘Havanın Nem-
lendirilmesi; Teknik, Enerji, 
Sağlık’ kitabının tercümesi 
Nejat Demircioğlu, editör-
lük çalışması Macit Toksoy 
tarafından gerçekleştirildi. 
2013 yılında basımı ger-
çekleştirilen kitap konu-
nun uzmanlarınca yoğun 
ilgi gördü. ‘Havanın 
Nemlendirilmesi; Teknik, 
Enerji, Sağlık’ kitabı, 17 

bölümden oluşuyor.

“Buharlaşmalı Soğutma” 
kitabının çevirisi yapılarak ilk 
baskısı gerçekleştirildi

Andrea Piccolo, Raul Simonetti ile Mic-
hele Martello tarafından hazırlanan ve 
Carel firmasının İtalyanca bir yayını olan 
“Buharlaşmalı Soğutma” kitabının ter-
cümesi Orhan Ekren, editörlük çalışması 

Carel firmasının İtalyanca bir 
yayını olan ‘Havanın Nem-
lendirilmesi; Teknik, Enerji, 
Sağlık’ kitabının tercümesi 
Nejat Demircioğlu, editör-
lük çalışması Macit Toksoy 
tarafından gerçekleştirildi. 
2013 yılında basımı ger-
çekleştirilen kitap konu-
nun uzmanlarınca yoğun 
ilgi gördü. ‘Havanın 

Macit Toksoy tarafından gerçekleştirildi. 
‘Havanın Nemlendirilmesi: Teknik, Sağlık, 
Enerji’ kitabında olduğu gibi ‘Buharlaş-
malı Soğutma’ kitabı da CFM Soğutma 
ve Otomasyon firmasının katkısıyla 
Makina Mühendisleri Odası tarafından 
1000 adet olarak ilk baskısı yapıldı. 
Kitapta eskiden beri kullanılan bir teknik 
olan adyabatik buharlaşma ilkesine daya-
nan buharlaşmalı soğutmanın uygulama 
alanları ile ilgili detaylı bilgiler özellikle 
uygulamacılar düzeyinde aktarılıyor. 11 
bölümden oluşan kitap, sistemlerin çalış-
ması ile ilgili örnekler ve pratik bilgiler 
sunuyor. 

‘Buharlaşmalı Soğutma’ ve ‘Havanın 
Nemlendirilmesi; Teknik, Enerji, Sağlık’  
kitaplarını Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi’nden (Tel: 0 232 462 33 33)
temin edebilirsiniz. 
Kitapları ayrıca DSYG Kitabevi'nin
www.dsygkitabevi.com sitesinden online 
olarak da satın alabilirsiniz.

A vrupa’nın iç iklimlendirme ala-
nında öncü firmalarından Zehnder, 

Türkiye’de Satış-Pazarlama Bölümü’nün 
başına Emre İzzet Polat’ı getirdi. 
Daha önce Eczacıbaşı Grubu ve Kale 
Grubu’nda iş tecrübesi olan Emre İzzet 
Polat, bir dönem Grohe Türkiye’nin de 

Zehnder Türkiye’ye Yeni Ülke Müdürü
genel müdürlüğü görevini yapmıştı. 
Zehnder şirket merkezinden yapılan açık-
lamada; Türkiye’nin stratejik önemine 
vurgu yapıldı ve orta vadede Türkiye’nin 
hem üretim anlamında hem de satışta 
Zehnder Grubu içinde çok önemli nokta-
lara geleceği belirtildi. 

Makina Mühendisleri Odası Carel Firmasının İki Kitabını 
Yayın Dünyasına Kazandırdı
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Okmeydanı 
Hastanesi’nde Sismik 
İzolatör Montajına 
Başlandı

İ stanbul Proje Koordinasyon 
Birimi (İPKB) tarafından, İstan-

bul sismik riskin azaltılması ve acil 
durum hazırlık projesi (İSMEP) kap-
samında, depreme karşı sismik izola-
törler kullanılarak, akıllı ve yeşil bina 
konseptiyle yeniden inşa edilmeye 
başlanan Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde sismik izolatörün 
montajına başlandı. Yeni Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gele-
cekte her türlü değişim ve dönüşüme 
uygun olarak tasarlandı.  Yıllık 1 mil-
yon 500 bin ayakta ve 50 bin yatan 
hastaya hizmet verecek yeni hastane, 
Leed Gold (Yeşil Bina) Sertifikasına 
aday bir hastane olacak.

İ

İPKB, Kültürel Mirası Afetlere Hazırlıyor

stanbul Valiliği İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB), İstan-

bul’daki bazı tarihi yapıların güçlendiril-
mesi kapsamında projeler hazırladı. 
İPKB bu bağlamda; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı himayesi altındaki İstan-
bul’daki tarihi yapıların envanterini 
çıkarttı ve sismik risk değerlendirmele-
rini tamamladı. Topkapı Sarayı ve Yıldız 
Sarayı gibi saray komplekslerini de kap-

sayan 26 tarihi komplekste yer alan 176 
bina değerlendirilerek elde edilen veriler 
özel bir veri tabanına aktarıldı. Ayrıca 
Arkeoloji Müzesi ek ve klasik binaların, 
Topkapı Sarayı’nın, 4. avlusunda bulu-
nan Mecidiye Köşkü’nün ve Ayasofya 
Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı olan Aya İrini 
Anıtı’nın deprem performansı değerlendir-
mesi yapıldı ve depreme karşı güçlendirme 
projeleri hazırlandı.

S odex Ankara 2015 Doğal Gaz, 
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalan-

dırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Fuarı, Hannover-Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. tarafından 7-10 Mayıs 

SODEX Ankara 2015 Fuarı Düzenlendi
2015 tarihleri arasında Ankara, ATO 
Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
düzenlendi. İlki 2011 yılında düzenle-
nen organizasyonun ardından ziyaretçi 
ve katılımcıların yoğun ilgisi üzerine 
başkent Ankara, Sodex fuarına üçüncü 
kez ev sahipliği yaptı. Fuarda doğalgaz, 
ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, 
yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, 
jeotermal ve güneş enerjisi sistemleri 
konularında faaliyet gösteren firma ve 
kuruluşlar, ürün ve hizmetlerini sergi-
lediler. Sektör için stratejik önem taşı-
yan birçok ile olan yakınlığıyla Ankara; 
ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, 
pompa, vana, tesisat sektörlerinin pro-
fesyonel katılımcı ve ziyaretçilerini bir 
araya getirdi. Yurtiçi ve yurtdışından 

birçok sektör profesyonelinin yanı sıra, 
sektörün gelecek nesil nitelikli eleman-
larını oluşturan ilgili bölümlerdeki birçok 
lise ve üniversite öğrencisi, çevre illerden 
fuarı ziyarete geldiler. Katılımcı firma-
lar, kamu sektörüyle ve çevre illerdeki 
müşterileriyle buluşurken, ziyaretçiler de 
sektördeki en son yenilikleri takip etme 
olanağı buldular. Sodex Ankara 2015 
fuarında temsilciliklerle birlikte toplam 
208 firma, 4 gün boyunca ürün ve hiz-
metlerini mevcut ve potansiyel müşteri-
lerine sergiledi. Başarıyla gerçekleştirilen 
fuarı 8.385 kişi ziyaret etti. Sodex Ankara 
2015 fuarı kapsamında Ekonomi Bakan-
lığı ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin 
işbirliği ile 42 yabancı ülkede alım heyeti 
organizasyonu düzenlendi.
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Daikin, R32 ile İklimlendirme Sektörünü 
Yeniden Şekillendiriyor

D

Daikin Türkiye’nin 
Yeşil Bina Uzman 
Kadrosu Genişliyor

aikin, başta Avrupa olmak üzere 
tüm dünyada yatırımcı ve müte-

ahhitlerin giderek artan 
"Yeşil Bina Sertifikasyonu" 
taleplerine yanıt vere-
bilmek için kadrosunu 
genişletmeye devam edi-
yor. Bu çalışmalara destek 
veren Daikin Türkiye'nin 
uzman kadrosu da büyü-
yor. Building Research 
Establishment (BRE) 
İngiltere'de iki aşamalı olarak yapılan 
BREEAM AP (Accredited Professio-
nal) sınavını başarıyla tamamlayan Dr. 
Andaç Yakut, Daikin Europe’un BRE-
EAM Yetkili Uzmanları kadrosuna katıl-
maya hak kazandı. Böylece, Dr. Andaç 
Yakut, BREEAM Yeşil Bina Projelerinin 
Sertifikasyon sürecinde Daikin’in Sür-
dürülebilir HVAC-R Çözümleri ile bir-
likte danışmanlık hizmeti verebilecek. 
Yakut, Avrupa’daki yeni bina projele-
rinin büyük bir bölümünün 2015 yılın-
dan itibaren yeşil bina projesi olmasının 
beklendiğine işaret ederek "Yatırımcı ve 
müteahhitlerin yüzde 93’ü yeşil sertifi-
kasyonun önemli olduğunu düşünüyor. 
BREEAM (BRE Environmental Assess-
ment Method), binalar için dünyada en 
çok kullanılan çevresel değerlendirme 
metodudur. BREEAM ile öncelikle bina-
ların çevreye olan etkilerinin azaltılması 
hedefleniyor. Ayrıca binaların çevresel 
yararlarına göre tanınması, binalar için 
güvenilir, çevresel bir etiket sağlanması 
ve sürdürülebilir binalar için talebi teşvik 
edilmesi öngörülüyor. Daikin, Avrupa ve 
Türkiye’de müşterilerine yardımcı olmak 
amacıyla birçok BREEAM yetkili uzmana 
sahip. Bu uzmanlar BREEAM sertifikası 
alınması sürecinde yeşil bina projele-
rinin sürdürülebilir HVAC-R çözümleri 
için danışmanlık hizmeti sağlayarak ilgili 
kategorilerden kredi kazanılmasını sağlı-
yorlar. Ayrıca Daikin uzmanları, istenilen 
BREEAM sertifikasının elde edilmesi için 
en uygun maliyetli tasarımın seçilmesine 
de yardımcı oluyor” dedi.

K odsan Caleffi Ailesi, Mühye Hay-
van Barınağı’nı ziyaret etti. Sosyal 

sorumluluk bilincini her fırsatta gerçek 
hayata yansıtmaya çalıştıklarını belirten 
Kodsan Caleffi yetkilileri şu açıklamalarda 
bulundu: “Bu güzel ve anlamlı ziyareti-
mizde hayvan dostlarımıza ayırdığımız 
zamanı artırmak öğrendiğimiz 
en önemli şeydi. Unutulmamalı 
ki onlar bizden sadece biraz 
sevgi bekliyorlar. Kodsan Ailesi 
olarak bu ziyaretten çok mutlu 
ayrıldık çünkü artık biliyoruz 
ki yolumuzu bekleyen birçok 
sevimli dostumuz var.”

Kodsan Caleffi Ailesi, Mühye Hayvan 
Barınağı’nı Ziyaret Etti

nıcı açısından faydalarına da şöyle dikkat 
çekti: “Daha çevre dostu bir soğutucu 
akışkan olan R32, şu an split klimalarda 
kullanılan R410A soğutucu akışkanına 
göre daha fazla enerji verimliliği sağlı-
yor. Bu da tüketicinin daha az elektrik 
faturası ödemesini sağlayacak.” Bireysel 
olarak yeni alacağımız ürünlerde yüksek 
enerji verimli ürünleri tercih etmemizin 
daha az CO2 salınımı ile küresel ısınmanın 
azaltılmasına katkı sağlayabileceğini vur-
gulayan Dr. Andaç Yakut, “Daikin hem 
Avrupa’da hem de Türkiye’de sezonsal 
verimliliğin öncülüğünü yaparak AB’nin 
20/20/20 hedeflerine büyük katkı sağ-
ladı. Şimdi de Daikin, cihazlarında düşük 
küresel ısınma potansiyeline sahip R32 
soğutucu akışkanını kullanarak AB’nin 
yeni 40/27/27 hedeflerine ulaşılmasına 
büyük yararı olacaktır. Daikin halen 
dünya çapında 70’den fazla üretim tesi-
sinde ürün geliştirme ve üretim faali-
yetleri yürütüyor. Bugüne kadar ar-ge 
merkezlerine 300 milyon dolardan fazla 
yatırım yapan Daikin, yeni nesil soğutucu 
akışkanlara uygun cihazları geliştiriyor” 
dedi.

D aikin, R32 bu soğutucu akışkanın 
ın yaygınlaşması için çalışıyor. Sek-

tördeki yeni gelişmeler hakkında bilgi 
veren Daikin Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm 
Koordinatörü, Makine Yüksek Mühendisi 
Dr. Andaç Yakut, R32 soğutucu akış-
kanı sayesinde daha küçük boyutlarda 
cihazlar üretilmesinin mümkün olaca-
ğını söyledi. Daikin’in tüm cihazlarının 
yüksek enerji verimliliği ile düşük CO2 
salınımına sahip olduğunu hatırlatan 
Dr. Andaç Yakut, Daikin’in R32 soğu-
tucu akışkanının yaygınlaşması yönünde 
çalışmalar yaptığını da vurguladı. Yakut 
“R32’nin küresel ısınma potansiyeli, 
R410A’nın sahip olduğu küresel ısınma 
potansiyelinin yaklaşık 3’te birine eşit 
(GWP=675). Dolayısıyla R32 daha çevre 
dostu bir soğutucu akışkan. Ayrıca R32 
kullanarak daha az miktarda soğutucu 
akışkan ile daha küçük boyutlarda 
cihaz elde etmek mümkün” dedi. Şu 
an 30’dan fazla ülkede kullanılan R32 
ile Türkiye’nin, Daikin’in Haziran ayında 
satışa sunacağı yeni Ururu Sarara ve yeni 
Emura ile tanışacağını belirten Dr. Yakut, 
bu yeni soğutucu akışkanın son kulla-

16 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2015





Haberler

F

Y
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orm Şirketler Grubu, 14 Mayıs 2015 
tarihinde Yapı Endüstri Merkezi’nde 

gerçekleştirdiği seminerde VRF ve Paket Klima 
teknolojilerindeki yenilikçi ve verimli ürünle-
rini tanıttı. Form Şirketler Grubu Yürütme 
Kurulu Başkanı Tunç Korun, yaptığı açılış 
konuşmasında, Form Şirketler Grubu’nun 

ıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Teknolojileri Kulübü, 6 Mayıs 2015 

tarihinde Viessmann’ın Allendorf/Alman-
ya’daki fabrikasını ziyaret etti. 
Viessmann Almanya ve Türkiye görevlile-
rinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin 
liderliğindeki mühendislik fakültesi öğren-
cileri katıldı. Fabrika ziyareti kapsamında 
önce fabrika kampüsündeki 6000 m2 
kapalı alana sahip Enformasyon Merkezi 
ve Viessmann Akademisi gezildi. Burada, 
Viessmann’ın Allendorf fabrikasında 

çıldığı günden bu yana İstanbul 
Avrupa biriminde eğitimlerin sürdü-

rüldüğü AFS Akademi, 20 Mayıs’tan itiba-
ren Ankara eğitimlerine başladı. Sektörün 
katılımına açık ve ücretsiz verilen eğitimler, 
20 Mayıs’tan itibaren İstanbul ve Ankara 
olmak üzere iki farklı lokasyonda yapıla-
cak. Havalandırma alanında standartları 
yükseltmeyi hedefleyen AFS Akademi;  
Temmuz’dan Eylül’e kadar eğitimlerine 
ara verecek. 2 Eylül itibarıyla yeni eğitim 
programı ile eğitimlerine kaldığı yerden 
devam edecek. Eğitimlerin sonunda yapılan 
sınavlarda 70 ve üzeri puan alanlar,  başarı 

Form A.Ş., VRF ve Paket Klima Teknolojilerindeki Yeni 
Ürünlerini Tanıttı

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü, Viessmann’ın 
Allendorf Fabrikasını Ziyaret Etti

tarihçesini, gelişmelerini, yatırımlarını, tem-
silciliklerini ve yenilikçi ürünlerini içeren bil-
giler aktardı. Korun sunumunda, “50 yıllık 
deneyim, 2014 yılı sonu itibarıyla 200’e yakın 
çalışan, Gebze Organize ve İzmir Pancar’da 
2 fabrika, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, 
Adana ve İzmir satış ofisleri, yaklaşık 200 

verimlilik artışına yönelik gerçekleştirdiği 
“Efficiency Plus” projesi tanıtıldı, Viess-

sertifikasına hak kazanıyor. AFS Akademi 
eğitimlerine katılmak isteyenler http://www.
afsakademi.com adresi üzerinden başvu-
ruda bulunabiliyor. AFS Akademi’de eği-

mann genel ürün gamı ve üretim felsefesi 
hakkındaki bilgilendirmenin ardından yakıt 
hücresi, zeolit ısı pompası, buz deposu, 
power to gas gibi öncü teknolojiler ve 
Viessmann’ın bu teknolojilere yönelik geliş-
tirdiği yenilikçi ürünler hakkında bilgiler 
verildi ve Viessmann’ın tarihçesini anlatan 
“Via Temporis” isimli şirket müzesi gezildi. 
Kombi ve duvar tipi cihazlar, ısı pompaları, 
brülörler ve küçük güçte kazanların üretil-
diği fabrika gezisinin ardından son olarak 
bilgisayarlı tam otomatik transport sistemi 
ile işletilen lojistik merkez ziyaret edildi.

timler Çarşamba günleri devam etmekle 
birlikte grup katılımlarına bağlı olarak eğitim 
içeriğinin hazırlandığı ve gerçekleştirildiği 
özel eğitimler de yapılabiliyor.

milyon TL konsolide ciro, merkezi ve VRF 
klima toplamında ciro bazında Türkiye’nin 
en büyük 2. klima firmasıyız” dedi. Korun, 
sunumunda ayrıca merkezi klima, VRF sis-
temleri, temiz enerji, fotovoltaik, endüstri 
tesisleri, Munters-Form ve referansları hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi. Seminerde 
konuşmacı olarak Form VRF Sistemleri Genel 
Müdür Yardımcısı Selahattin Telatar ‘Klima 
Pazarına ve VRF Sistemlere Genel Bakış’, 
Form VRF Sistemleri Satış Koordinatörü Zafer 
Sarı ise ‘KXZ VRF Sistemleri’, Jean Pierre 
Coletta, ‘Lennox Yeni Enerji Serisi’ ve Bruno 
Vilaseca ise ‘Lennox Firması Genel Tanıtım 
ve Tarihçesi’ başlıklı sunumlarıyla yer aldı. 
Toplantı düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

AFS Akademi, Ankara Eğitimlerine Başladı
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E ndoTherm, bina tesis hizmetleri ala-
nında, İngiltere’nin en prestijli ödül-

lerinden ‘H&V News’ tarafından ‘Konut 
Isıtma ve Havalandırma’ kategorisinde yılın 
ürünü seçildi. Kazanlı ısıtma sistemlerinde 
enerji giderlerinde % 15’e varan tasarruf 
sağladığını 3 yıl süren laboratuvar deney 
sonuçları ve kapsamlı referans projelere 
dayanarak ispatlayan EndoTherm birincilik 
ödülü almaya hak kazandı. Ödülü veren 
H&V News Editörü Dennis Flower ve 
BBC’den Bill Turnbull, EndoTherm’in ‘hem 
konut hem de ticari ısıtma sistemlerinde 
enerji kullanımında büyük etki yaratan ve 
heyecan veren bir ürün’ olmasından dolayı 
ödüle değer görüldüğünü belirtti. 
Avrupa'da ısınma gideri yüksek olan bin-
lerce sağlık kuruluşunda, kamu binalarında, 
konutlarda, spor merkezlerinde ve otel/
turizm sektöründe kullanılan yakıt tasarruf 
ürünü EndoTherm, tüm kazanlı ısıtma sis-
temlerinde yüzde 15’e kadar yakıt tasarru-

funu mümkün kılıyor. Merkezi ısıtmalı bina-
larda, sistemdeki her 100 litre su hacmine 
bir litre EndoTherm dâhil edildiği andan 
itibaren tasarruf sağlamaya başlayan ürün, 
en az dört yıl süresince kullanılabiliyor. Pek 
çok referans proje ile tasarruf sağladığı 
kanıtlanan EndoTherm, ısıtma sisteminde 
dolaşan suyun özelliğini değiştirerek termal 
teması ve ısı transfer oranını artırıyor. Böy-

lelikle, radyatörlerin daha hızlı ısınmasını 
ve daha uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor. 
EndoTherm kullanıldığında ısınmayı sağla-
yan kazan, binadaki sıcaklık derecesini aynı 
seviyede muhafaza edebilmek için daha az 
çalışıp ve daha az yakıt tüketiyor. İngiltere 
merkezli Endo Enterprises tarafından üre-
tilen EndoTherm, Türkiye’de distribütörü 
Ekonova tarafından satışa sunuluyor. 

EndoTherm’e, İngiltere’den Birincilik Ödülü

Tyco Yangın Koruma Ürünleri, Zettler Markasını Türkiye Pazarına Sundu

T yco Yangın Koruma Ürünleri, yan-
gın algılama markası Zettler adını 

duyurmak için Türkiye’de Tyco’nun 
roadshow serilerinden birini gerçek-
leştirdi. 7-15 Mayıs tarihleri arasında,  
Zettler tırı yangın algılama sektöründeki 
belli başlı danışman firmalar, proje büro-
ları, sistem entegratörleri, taahhüt firma-
ları ve son kullanıcılara en son yenilikleri 
tanıtmak için Ankara ve İstanbul’u ziyaret 
etti. Tırın ilk durağı Sodex Ankara 2015 
fuarı oldu. ATO Uluslararası Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde düzenlenen fuarda; 
Zettler tırı içinde son teknolojiye sahip 
Profile serisi yangın algılama panelleriyle, 
bir yangın durumunda sistemin işlevsel-
liğini ve etkinliğini göstermek için canlı 
gösterimler yapıldı. Ankara’yı takiben, 
Zettler tırı, 13 Mayıs tarihinde Çırağan 

Palace Kempinski Hotel’de sergilendi. 
Tır, tüm katılımcıların ziyaretine açık bir 
şekilde Zettler ürünlerinin geniş yelpaze-
sini sergileyebilmek adına bina dışında 
konumlandırıldı. Konuklar tır içinde yan-
gın algılama tekniklerin, sunumlarını ve 
demolarını görüp Tyco ürün yöneticileri 
ve çalışanları ile de tanışma olanağına 
sahip oldular. Tyco Yangın Koruma 
Ürünleri Türkiye İstanbul Şube Müdürü 
Rindan Göçmen “Zettler Profile Serisi; 
endüstriyel, ticari, konut ve kamu binaları 
gibi birçok alanda uygulama için ideal 
bir çözüm olup büyük esneklik sunan 
ve yanlış alarm riskini azaltan Tyco’nun 
kanıtlanmış MZX teknolojisini kullanıyor. 
Geliştirilmiş kurulum, konfigürasyon ve 
servis imkânları düşünüldüğünde ciddi 
bir zaman ve maliyet tasarrufu yaratan 

Profile; geleneksel panele erişim yön-
temleri yerine bir RFID kartı aracılığıyla 
panele giriş gibi yenilikler sunuyor. Bu 
kart ile verilen kullanıcılara özel bir kim-
lik kodu ile özellikle yangın paneli üze-
rindeki kritik fonksiyon değişikliklerinin 
gözlenmesi gereken yüksek riskli ortam-
larda tüm fonksiyonlar takip edilebilir. 
Biz Tyco Türkiye olarak sistem tasarımcı-
larından, proje mühendislerine, taahhüt 
firmalarından son kullanıcılara kadar tüm 
müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukları 
anlıyor ve tüm bilgi birikimimiz ile soru-
larına cevap veriyoruz. 
Son teknolojik ürün yelpazemizle yenilikçi 
kombinasyonlar yaratarak Türkiye’deki 
tüm müşterilerimize ulaşıp projelerinin 
üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” 
dedi.
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K limateknik, distribütörü olduğu 
Clint ve Jacir-Gohl firmalarına 8-11 

Nisan 2015 tarihleri arasında teknik gezi 
düzenledi. Türkiye’nin genç projecilerinin 
katıldığı gezide Clint’in İtalya, ve Jacir-
Gohl’un Fransa’daki fabrikaları gezildi. 
Gezinin ilk gününde Clint’in Udine’deki 
fabrikası ziyaret edildi. Firmanın tarihçesi 
ve genel ürün gamının tanıtılmasını taki-
ben manyetik yataklı soğutma grupları 
ve 4 borulu su soğutma grupları hak-
kında detaylı bilgiler verildi. Sonrasında 
ise üretim hattı ziyaret edildi ve hattaki 
soğutma grupları incelendi. Türkiye 
Perfetti Van Melle fabrikası için ikincisi 
üretilen 1600 kW kapasitesinde ve 4 
kompresörlü manyetik yataklı santrifüj 
soğutma grubunun testine katılım sağ-
landı. Ziyaretçiler, test edilen manyetik 
yataklı soğutma grubunun özellikle yük-
sek verim değerlerini görme ve düşük 
ses seviyesini dinleme imkânı buldular. 
Soğutma grubunun kapasitesinin % 3’e 
kadar inebileceği, surge probleminin 
olmadığı, kompresörlerinin manyetizma 
içerisinde sürtünmesiz olarak çalıştığı, 
yağlama ve bakım gerektirmediği ve çok 
uzun ömürlü olduğu, her bir kompre-
sörün entegre frekans invertörü ve har-
monik filtreye sahip olduğu, birden çok 
cihazın yer aldığı uygulamalarda tüm 
cihazların en verimli noktada çalışmasını 
sağlayan optimizing yazılımın standart 
olduğu ve tüm cihazların web monito-
ring ile fabrikadan izlenilip müdahale 
edilebileceği bilgisi katılımcılara aktarıldı.
Gezinin ikinci gününde ise Vene-
dik şehir turu, San Marco ve Palazzo 
Ducale Müzelerinin ziyareti akabinde 
Fransa’ya gidildi ve Normandiya sahilinde 
Dieppe şehrine ulaşıldı. Üçüncü günde,  
Jacir-Gohl’un Fransa Dieppe fabrikasında 

Klimateknik, Clint ve Jacir-Gohl Firmalarına Teknik Gezi Düzenledi

firma ve ürün gamı tanıtımı yapıldı. Her 
ikisi de korozyona karşı 10 yıl garantili 
olan, Jacir Fransa fabrikasında üretilen 
kulelerde kullanılan X-steel paslanmaz 
çelik ve Gohl Almanya fabrikasında üre-
tilen kulelerde kullanılan Whirl Sinte-
ring teknolojisiyle ilgili ziyaretçiler bilgi-
lendirildi. Avrupa ülkelerinde soğutma 
kulelerinde özellikle hijyen ve servis veri-
lebilirlik, ses, su ve enerji tüketimi, su 
şartlandırma konusundaki hassasiyetler 
belirtildi ve bu doğrultuda üretilen Jacir-
Gohl soğutma kulelerinden; bakım ve 
hijyen açısından devrim niteliği taşıyan 
ve tüm kasası açılarak kulenin her tara-
fından servis verilebilen (sliding-casing) 
TEC serisi, yer problemlerine son veren 
ve bina içerisine yerleştirilebilen 1,8 m 
yüksekliğinde arkadan emiş, önden atış 
yapabilen (side-stream) SK serisi; sessiz-
lik, hijyen ve enerji verimliliği açısından 
yine dünyada tek olan plug fanlı ECOTEC 
serisi, aksiyel fan ve motor grubu yanda 
olup su ve nemli hava ile temas etmeyen, 
servis verilebilirliği kolay ve karşı akışlı 
(counter flow) KH serisi soğutma kule-
leri ve su soğutma kulelerine göre % 90 

daha az su sarfeden, lejyonel riski oluş-
turmayan ve su şartlandırması gerektir-
meyen TOPAZ serisi adyabatic coolerların 
tanıtımı yapıldı. Daha sonraki aşamada 
tanıtımı yapılan soğutma kuleleri ve yine 
Türkiye Parsan firması için üretimi yapılan 
9 adet 1000 kW kapasiteli TOPAZ adya-
batic coolerlar, katılımcılar tarafından 
imalat aşamasında incelendi. Üçüncü 
gün Versailles Sarayı ziyaretiyle noktala-
nırken, dördüncü ve son günde Paris şeh-
rinin turistik yerleri ziyaret edildi ve Sen 
nehrinde bot turu yapıldı. Katılımcılar, 
fabrika ziyaretlerinin her açıdan olumlu 
geçtiğini, özellikle soğutma grupları ve 
soğutma kulelerindeki yeni trendlerin 
daha yakından görülmesi imkanını sağ-
ladığını belirtti.
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E.

E.C.A., Bayileriyle Trabzon’da Buluştu
C.A. markalı ısıtma sistemleri ürünleri-
nin üretimi ile yurtiçi satış ve pazarla-

masını gerçekleştiren Emas Makina San. A.Ş. 
Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, 
E.C.A. bayileri ile Trabzon Grand Zorlu 
Otel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. 
Trabzon ve çevre illerden 15’i aşkın E.C.A. 
bayisinin katılım gösterdiği yemekte, E.C.A. 
markasındaki son gelişmeler ve yenilikler 
Emas Genel Müdürü Mehmet Özokumu-
şoğlu, Emas Fabrika Müdürü Ali Rıza İlik, 
Emas Satış Müdürü Semih Güner ve Emas 
Pazarlama Müdürü Atakan Unan tarafın-

dan aktarıldı. İlki Trabzon’da düzenlenen 
E.C.A. bayi toplantısında konuşan Emas 

Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, 
“E.C.A., ısıtma sistemlerinde sektörde 
önemli bir konuma sahip ve bu konumda 
bayilerin payı büyüktür. Bugün ilkini 
düzenlediğimiz E.C.A. bayi toplantımıza 
Trabzon ve çevre illerden gelen tüm bayile-
rimize teşekkür ediyor ve beraber büyüyüp 
gelişmeyi temenni ediyorum” dedi. E.C.A. 
markası ile ilgili son gelişmelerin, yeni ürün 
geliştirmelerin ve markaya ilişkin soruların 
yanıt bulacağı bayi toplantılarının Türkiye 
genelinde farklı bölgelerde gerçekleştiril-
meye devam edeceği belirtiliyor.

S tandart Pompa,  geleceğin mühen-
dis adaylarını eğitim için ağırlaya-

rak deneyimlerini aktardı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi - Makina Fakültesi öğrencileri 
ile Sakarya Üniversitesi - Makina Mühen-
disliği ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
1 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde Standart 
Pompa’yı ziyaret etti. Organizasyona katı-
lan yaklaşık 100 öğrenci, Standart Pompa 
fabrikasını gezerek üretim süreçlerini 

Geleceğin Mühendis Adayları Standart Pompa’daydı
yakından gördü. Eğitimde öğrenciler, 
sektör ile ilgili merak ettikleri konuları 
uzman Standart Pompa yetkililerinden 
öğrenme imkânı buldu. Genç mühendis 
adayları daha sonra aldıkları eğitim ile 
firma ve sektör hakkında bilgi edindi-
ler. Standart Pompa’nın “Yaşamı Koru” 
felsefesinin temelini oluşturan enerji 
verimliliği ve çevre bilinci konuları özel-
likle eğitimin ana noktasıydı.

C enk A.Ş., 27 Mayıs 2015 tarihinde 
Radisson Blu İstanbul Asia Otel’de 

‘Hava Soğutmalı Buhar Kondenserleri’ 
konulu bir toplantı düzenledi. Toplan-
tıda Cenk A.Ş. Teknik Müdürü Fazıl Top-
çam, “Cenk A.Ş. 1979 yılında kurulan, su 
soğutma kuleleri, kuru tip soğutucular, 
hibrid kuleler, hava soğutmalı kondenser-
ler, kapalı çevrim su soğutma kuleleri ve 
adyabatik soğutma kuleleri imalatı konula-
rında faaliyet gösteren bir firma. Soğutma 
sistemlerinde gerek komple dizayn ve ima-
lat, gerekse kapasite artırımı ve modifi-
kasyon faaliyetlerini deneyimli mühendis, 
teknik eleman ve çizim ekibimizle, en yeni 
teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyoruz. 
Cenk A.Ş. aynı zamanda soğutma sistem-
leri ile ilgili komple endüstriyel tesisler ve 
pompa istasyonları inşaatı, otomasyon, 
elektrifikasyon konularında anahtar teslim 
hizmetler de sunuyor. Termik ve kombine 

detaylı teknik bir sunum yaptı. Gorej “ACC 
hava soğutmalı kondenserler enerji san-
trallerinde, buhar türbininden çıkan atık 
buharın yoğuşturulmasını sağlayan cihaz-
lardır. Günümüzde gerek suyun bulunabi-
lirliğinin giderek azalması gerekse çevresel 
faktörler, ACC hava soğutmalı konden-
serlerin kullanımını ön plana çıkarıyor. 
Buhar, kanallar aracılığıyla kondensere 
girer ve dış havanın etkisiyle yoğuşur. ACC 
hava soğutmalı kondenserler dizayn şart-
larına göre belirlenecek A şeklinde kons-
trüksiyon üzerine dizili serpantinlerden 
meydana gelir. Türbinden düşük basınçta 
çıkan buhar A çerçeveli kondenserin üst 
kısmında bulunan geniş çaplı giriş kolek-
törüne bağlanır, ACC kondenserlerin alt 
kısmında bulunan fanlar yardımıyla emi-
len hava, buharı yoğuşturur ve yoğuşan 
sıvı her iki eşanjörün çıkış kollektörlerinde 
toplanır” diye konuştu.

Cenk A.Ş., Hava Soğutmalı Buhar Kondenserlerini Anlattı

çevrim doğalgaz güç santralleri, demir 
çelik tesisleri, rafineriler, petrokimya 
tesisler ve gıda endüstrisi hizmet verdi-
ğimiz başlıca sektörlerdir. Firmamız aynı 
zamanda CTI ve Eurovent üyesidir” dedi. 
Topçam’ın ardından Cenk A.Ş. Genel 
Müdürü Birhan Bakanay, Cenk A.Ş.’nin 
inşai kulelerden yeni ürünlere geçiş 
serüvenini katılımcılarla paylaştı. Baka-
nay, öncelikli hedeflerinin Türkiye’de 
ACC tesisi yatırımı olduğunu vurguladı. 
Bakanay’ın ardından Jan Gorej, hava 
soğutmalı buhar kondenserleri hakkında 
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Haberler

Grundfos Anka 
Proje’ye Eğitim Verdi

G

İzmir MMO Enerji Yöneticiliği Eğitimine 
Grundfos’tan Destek

rundfos, Makina Mühendisleri 
Odası (MMO)’nın düzenlediği 

‘Enerji Yöneticiliği Eğitimi’ sertifika 
programına destek veriyor. 
İzmir MMO Eğitim Sorumlusu Vol-
kan Kazanç’ın koordine ettiği sertifika 
programında, pompa hidroliği yapısı 
ve pompalarda enerji verimliliği üzerine 
Grundfos Ege Bölge Müdürü Ahmet 
Demir eğitim verdi. Demir, enerji yöne-
ticisi adaylarına özellikle tesisat yapı-
ları, yeni EUP yasaları ve pompalardan 
enerji tasarruf etme yollarını aktardı, 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı dört 
farklı gruba enerji verimliliği üzerine 

detaylı bilgiler verdi. Demir, teorik bil-
gilerin uygulama ile tamamlanması için 
katılımcılara önce ihtiyaç duyulandan 
daha büyük bir pompanın gereksiz enerji 
tüketimine sebep olduğunu, ardından 
aynı pompa üzerinde çeşitli kontrol 
yöntemleri uygulayarak ve çark çapını 
küçülterek enerji optimizasyonunun sağ-
lanabildiğini gösterdi. Grundfos Pompa 
yetkilileri, Enerji Yöneticiliği Eğitimi gibi 
daha birçok başka uygulamaya liderlik 
eden MMO ile bu işbirliğinin, sektörün 
enerji kaynaklarına olan bilincini artırmak 
yolunda atılmış önemli bir adım oldu-
ğunu belirtiyor.

G rundfos Pompa, tesisat sek-
törüne hizmet sağlayan çeşitli 

birimler için eğitim programına hız 
kesmeden sürdürüyor. Bu program 
kapsamında Grundfos Kuzey Marmara 
Bölge Müdürü Murat Emir tarafından 
Anka Proje ve Danışmanlık çalışanlarına 
pompa teoremi eğitimi verildi. Emir 
eğitimde pompa teoremi bilgilerine ek 
olarak sistem analizleri ve sisteme uygun 
pompa seçimi gibi konular üzerinde 
durdu. Ayrıca, pompalarını EuP (Enerji 
Kullanan Ürünler) Yönetmeliği’ne göre 
tasarlayıp üreten Gundfos Pompa’nın 
temsilcisi olarak Anka Proje ekibine yasa-
ların belirlediği standartları karşılayan 
pompa seçimi ile ilgili detayları anlattı. 
Anka Proje eğitime tüm mühendis ve 
teknik ressamlarıyla katıldı. 
Eğitim soru cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

İ MBAT; dizaynı, ismi ve üretimi ile 
tamamen Türk malı olarak ürettiği 

roof top klima cihazlarında Eurovent serti-
fikasının sahibi oldu. Konu ile ilgili İMBAT 
yetkilileri şunları söyledi: “İMBAT ağırlıklı 
olarak ithal cihazların hâkim olduğu paket 
klima cihazı pazarında yerli üretim klima 
cihazları ile sektörüne hizmet vererek ima-
lat sanayinin gelişmesine ve ülke ekono-
misine katkı sağlıyor. İMBAT tarafından 
MBT markası ile imalatı yapılan roof top 
klima cihazları enerji verimliliği, ilk yatırım 
maliyeti, ekipman ve işçilik kalitesi, projeye 
uygun esnek çözüm alternatifleri ve özgün 
dizaynı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gerek 
konfor uygulamalarında gerekse özel 
proses uygulamalarında referansları hızla 

İMBAT Roof Top Klima Cihazları Eurovent Belgesi Aldı
artan MBT klima cihazları uygun 
teslim süreleri ile de tercih edi-
liyor ve ISO 9001:2008 ve ISO 
14000 kalite yönetim sistemi, 
TSEK kalite belgesi ve CE ve 
Eurovent sertifikası ile üretiliyor. 
İMBAT, roof top klima pazarı-
nın ülkemizde olduğu kadar 
uluslararası alanda da yükselen 
markası durumuna geldi. İMBAT roof 
top klima cihazları Türkiye dışında, İngil-
tere, Almanya, Rusya, Polonya, Romanya, 
Yunanistan, Somali gibi dünyanın her 
iklim bölgesindeki ülkelerde de kullanılı-
yor. Her geçen gün enerji verimliliğinin 
öneminin arttığı çağımızda, iklimlendirme 
sistemlerinin sadece ilk yatırım maliyeti 

değil, kullanım şartlarına uygun esnek 
çözümler ve işletme maliyeti de büyük 
önem arz ediyor.”
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Alarko Carrier’ın Çin’e Yaptığı Klima İhracatı 
1,5 Milyon Euro’yu Aştı

Alarko Carrier, 
Yeni Seri Optima 
Sirkülasyon 
Pompalarını Bursa’da 
Tanıttı

A
Y

larko Carrier, 2005 yılından beri 
iklimlendirme tedarikçisi olduğu 

liman vinçleri üreticisi Çin firmasından 
yeni bir sipariş aldı, 8 adet rooftop 
klima siparişiyle beraber firmaya yapı-
lan ihracat miktarı 1,5 milyon Euro’yu 
aştı. Sipariş kapsamında yer alan roof-
top tipi klimalar İngiltere’nin Londra 
şehrinde yer alan liman için üretilecek 
vinçlerin, kontrol odalarının iklim-
lendirilmesinde kullanılacak. Dünya 
genelinde liman vinçleri pazarının % 
75’ine sahip olan firma, ürettiği liman 
vinçlerinin kontrol odalarının iklimlen-
dirilmesi için 10 yıldır Alarko Carrier’ı 
tercih ediyor. Zeminden yaklaşık 40-45 
metre yükseklikteki vinç kontrol oda-

erli malı belgesine sahip, Avrupa 
Birliği ve Türkiye’de yayımlanan 

tüm “Eco Dizayn” yönetmeliklerine 
uygun olarak Alarko Carrier tarafından 
üretilen Optima sirkülasyon pompala-
rının tanıtımı 13 Mayıs 2015 tarihinde 
Bursa Hilton Otel’de gerçekleştirildi. 
Alarko Carrier İstanbul Bayilik Satışları 
Satış Müdürü Koray Fedar’ın konuşma-
sıyla başlayan tanıtıma kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri, projeci 
ve yüklenici firma yetkilileri ve montaj 
personelleri katıldı. Su Basınçlandırma 
Sistemleri Ürün Müdürü Cüneyt Bulca 
tarafından Optima sirkülasyon pom-
palarının teknik özellikleri, avantajları, 
sahip olduğu belgeler hakkında detaylı 
bilgiler aktarıldı ve örnek uygulamalar 
yapıldı.

A

Alarko Carrier, Balkanlar’daki Etkinliğini 
Artırıyor

larko Carrier bireysel ürün ihra-
catında yakın coğrafyadaki etkin-

liğini artırmaya devam ediyor. Alarko 
Carrier Yunanistan distribütörü Reppos 
firması, faaliyetlerini Yunanistan’ın yanı 
sıra Balkan ülkelerine doğru kaydıra-
rak satış alanını genişletiyor. İstanbul’a 
gelerek Alarko Carrier fabrikasını ziya-
ret eden Reppos yetkilileri Yunanistan 
pazarının mevcut durumu ve bölgenin 
diğer ülkelerine doğrudan bireysel satış 
olanaklarının geliştirilmesine yönelik 
bilgiler aktardı. Alarko Carrier’ın üre-

tim ve bireysel ürünleri, ar-ge çalışma-
ları hakkında bilgi alan Reppos yetkilileri 
fabrikayı gezdi.

larının çatısına yerleştirilen rooftop kli-
malar, vincin hareket ve salınımlarından 
etkilenmeyecek ve bu salınımları telafi 
edecek şekilde tasarlanıyor. Alarko Car-
rier, firmayla olan işbirliği kapsamında 
bugüne kadar toplam 169 adet rooftop 
klimanın yanı sıra 12 adet split klima 
satışı gerçekleştirdi.

E

Escon, ‘Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları’ Konulu Kurs 
Gerçekleştirdi

scon, Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi’nin düzenlediği 12. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kap-
samında “Sanayide Enerji Verimliliği ve 
Uygulamalar” konulu kurs düzenledi. Kurs 
programında, Escon Genel Müdürü Onur 
Ünlü ve Bölge Müdürü Serkan Oran eğit-
men olarak görev aldı. 
Kurs kapsamında; buhar üretimi ve dağı-

tımı, buhar sistemlerinde enerji geri kaza-
nımı, ısı geri kazanım sistemleri, basınçlı 
hava üretimi, dağıtımı ve enerji geri kaza-
nımı, elektrik motorlarında verimlilik, mer-
kezi su soğutma grupları başlıklı konular 
anlatıldı. 
Soru-cevap bölümünün ardından sona 
eren kurs sonrasında katılımcılar memnu-
niyetlerini dile getirdi.
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V İKO, WWF-Türkiye tarafından veri-
len Yeşil Ofis diplomasını almaya 

hak kazandı. WWF-Türkiye tarafından 
Yeşil Ofis kriterlerine uygun bulunan 
VİKO, diplomasını WWF-Türkiye Genel 
Müdürü Tolga Baştak ile VİKO CEO’su 
Nusret Kayhan Apaydın’ın ve çalışanların 
katılımıyla gerçekleştirilen törende aldı. 
Törende konuşan WWF Türkiye Genel 
Müdürü Tolga Baştak “WWF-Türkiye’nin 
Yeşil Ofis Programı, şirket çalışanlarının 
katkısıyla ofisteki mevcut kaynak kullanı-
mını tespit ederek ofisler için uygulanabilir 
kaynak yönetimi oluşturmayı ve bu çer-

kaynaklarımızın korunmasını ve enerji 
verimliliğini ana kriter olarak ele alıp 
faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleş-
tiriyoruz. Geldiğimiz noktada insanlığın 
doğa üzerindeki baskısı artarken, küresel 
iklim değişikliği ve doğal kaynaklarımızın 
giderek azalması, hepimizin bu alanlarda 
sorumluluk almasını gerektiriyor. Biz de 
VİKO olarak, gelecek nesillere daha yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak için gerçekleş-
tirdiğimiz projeler ile yaşama değer kat-
maya gayret gösteriyoruz. Geçen yıl WWF-
Türkiye iş birliğinde uygulamaya başladı-
ğımız Yeşil Ofis Programı kapsamında, 
elektrik ve su tüketiminin azaltılmasından 
kağıt ve kartuş tasarrufuna kadar birçok 
alanda, ofislerimizde ölçülebilir iyileştir-
meler gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın bu 
programı gönülden bir sorumluluk duy-
gusu ile sahiplenmeleri bizleri ayrıca mutlu 
etti, onlara teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Bundan sonraki hedefimiz, çalışanlarımızın 
kazandığı bu alışkanlıkları sürdürülebilir 
kılmak suretiyle, bir yaşam biçimi olarak 
içselleştirmelerini sağlamak olacak. Unut-
mamalıyız ki hem gelecek kuşaklara hem 
de doğaya karşı hepimiz sorumluyuz.”

VİKO, “Yeşil Ofis” Uygulamasına Geçti

çevede çevreye verdikleri zararı azaltmayı 
hedefliyor. Programa katılan şirketler, bir 
taraftan doğal kaynaklar üzerinde yarat-
tıkları baskıyı azaltırken diğer taraftan 
ofis giderlerinde oluşan azalma sebebi ile 
tasarruf yapmış oluyor. VİKO’yu da Yeşil 
Ofis Programı'mızın bir parçası olduğu 
için kutluyoruz ve çabaları için kendile-
rine teşekkür ediyoruz” dedi. VİKO CEO’su 
Nusret Kayhan Apaydın ise konuşmasında 
şunları söyledi: “VİKO’da sürdürülebilirliği 
kurumsal bir değer olarak tanımladığımız 
için üründe, üretimde, tesis yönetiminde 
ve sosyal sorumluluk projelerinde doğal 

Danfoss, Soğutma Çözümleri için Yeni Ürünlerini Tanıttı

D anfoss, soğutma çözümlerine yöne-
lik geliştirdiği iki yeni ürününü İzmir 

Swiss Otel’de gerçekleştirdiği lansmanla 
tanıttı. 
Piyasadaki kompresörlerle uyumlu çalı-
şabilen, kullanıcıya kurulum sihirbazı ile 
kolaylık sağlayan, Türkçe dil desteğine de 
sahip Kompresör Grubu Kontrolörü AK-PC 
551 ve evaporatör kontrolörü ERC211, 
“Kolaylığın Anahtarı” adı altında müşte-
rilerin beğenisine sunuldu. Lansmanda 
AK-PC 551 hakkında şu bilgiler verildi: 
“Danfoss’un yeni ürünü AK-PC 551’in 
yapılandırılması için sadece 5 dakika yeterli 
oluyor. Birçok enerji tasarrufu işlevi ve 
optimizasyonu da bir arada sunan AK-PC 
551’in yapılandırılması, dahili veya uzak-
tan bağlantılı yerel bir ekran üzerinden 
kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Inverter, 
dijital scroll, 4 silindirli stream ve 4 silindirli 
Bitzer CRII kompresörleri gibi çeşitli komp-

resör kombinasyonlarını da destekleyen 
AK-PC 551; grup emniyet takibi, komp-
resör faaliyet kaydı, kondenser kapasite 
ve gece kontrolü gibi birçok işlevi kullanı-
cılara sunarken, en büyük özelliği Türkçe 
ara yüze sahip olmasıyla da tüm dikkat-
leri üzerine topluyor.” Danfoss’un lans-
manda tanıtımını yaptığı bir diğer ürün 
olan ERC211 hakkında ise şu ifadelere yer 
verildi: “ERC211 en geniş sensör türlerini 
desteklerken aynı zamanda da sınıfının en 

geniş ekranına sahip. AB tasarım tescili de 
bulunan ERC211, kontrolörü kanallarla 
çevrili olmayan, düğmesine basıldığında 
net sonuç veren, temizliği kolaylaştıran ve 
kir tutmayı önleyen Flat Front tasarımı ile 
dikkat çekiyor. ERC211 güç kaynağı voltaj 
seviyesi ve 2 alarm seviyesi ile kondenser 
sıcaklığını izleyen kompresör koruması da 
sunuyor".
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T

T

Türkiye İMSAD’dan Uluslararası İki İşbirliği

Türkiye İMSAD, UN Global Compact ile İlk Çalıştayında 10 Evrensel 
İlkeyi Değerlendirdi

ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD), çevre 

sertifikasyonları konusunda dünyanın 
lider kuruluşları olan UL Verification 
Services Inc. ve IBU (Institut Bauen und 
Umwelt e.V.) ile iki ayrı stratejik işbirliği 
protokolü imzaladı. Bu işbirlikleri çerçe-
vesinde Türkiye İMSAD, IBU ile “Çevresel 
Ürün Deklarasyonları (EPD)” konusunda, 
UL Environment ile de “Ürün Etiketleme 
ve Belgelendirme” konularında çalışma-
lar yapacak. İşbirliğinin ikinci adımında 
ise Türkiye İMSAD’ın, UL Environment 
ve IBU’nun Türkiye’de yetkili program 
operatörü olması hedefleniyor.
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, 
düzenlenen imza töreninde yaptığı 
konuşmada, sektörün doğru gelişimi için 
çalışmalar yürüten Türkiye İMSAD olarak, 
alanlarında dünya lideri olan IBU ve UL 
Environment ile işbirliğine gitmekten ve 
böylece sürdürülebilir üretime rehberlik 
etmekten büyük memnuniyet duyduk-
larını belirtti. 
UL Verification Services Inc. İş Geliştirme 
Bölge Müdürü Ali Zain Assi de, törendeki 

ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) ile imzacısı 

olduğu dünyanın en yaygın sürdürülebilir-
lik platformu UN Global Compact’ın (Bir-
leşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 
Türkiye Ulusal Ağı olan Global Compact 
Türkiye’nin düzenlediği, inşaat malzeme-
leri sektörünün ilk çalıştayı TÜSİAD merke-
zinde gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD üyesi 
firma temsilcilerinin katılımı ile düzenle-

konuşmasında, ürün güvenliğinin sadece 
kullanımdan doğacak tehlikeleri değil, 
ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel,  
insan sağlığı ve sosyal refahına etkilerini de 
kapsadığını söyledi. 98 ülkede, 64 yetkili 
laboratuvar ile firmaların yeşil bina, yönet-
melik ve tedarik politikalarına ilişkin gerek-
sinimlerini karşıladıklarını belirten Ali Zain 
Assi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çeşitli 
yeşil yönetmelikler, standartlar ve satın 
alma politikalarıyla birlikte UL’nin uyum 
onayları, firmaların ürün görünürlüğünü 
geliştirmekte ve pazarda ürüne olan talebi 
artırmaktadır. UL Environment Çevresel 
Ürün Beyannamesi ve UL Environment 
Çevresel İddia Onayları, ürünün şeffaflığı 
ve güvenirliğini teyit etmektedir.” 

IBU Genel Koordinatörü Dr. Burkhart Leh-
mann da konuşmasında, IBU’nun ulusla-
rarası standartlara dayanarak onay veren 
Almanya’daki tek organizasyon olduğunu 
söyledi. Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) 
ile, ürün ve hizmetlerin çevresel perfor-
manslarının incelendiğini ve çevresel 
açıdan şeffaf üretim politikasının beyan 
edildiğini belirten Dr. Burkhart Lehmann, 
deklarasyonun, pazarlama açısından da 
ürün kalitesinin bir göstergesi olduğunu 
vurguladı. Dr. Lehmann, “EPD belgeleri; 
enerji ve kaynak verimliliği konusunda eko-
tasarım yaklaşımlarının temelini oluştur-
maktadır. Firmalar, bu beyanları ile çevreye 
duyarlılıklarını, kurumsal sorumlulukları 
olarak sunmaktadırlar” dedi.

nen çalıştayda, daha yaşanabilir bir dünya 
için UN Global Compact’ın önerdiği 10 
evrensel ilke, “İnsan Hakları, Çalışma Stan-
dartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele” 
başlıkları altında değerlendirildi. Global 
Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Yılmaz Argüden, düzenlenen çalış-
tayda yaptığı konuşmada; “UN Global 
Compact, başta iş dünyası olmak üzere 
kurumların ‘İnsan Hakları, Çalışma Stan-
dartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele’ 
başlıkları altında belirlenen 10 evrensel ilke 
ışığında faaliyetlerini sürdürmeye teşvik 
etmektedir. UN Global Compact, imzacısı 
olan kuruluşları Birleşmiş Milletler’in kal-
kınma çalışmalarına ortak etmektedir. UN 
Global Compact olarak, kolektif hareketin 
gücünden yararlanarak, küreselleşmenin 
getirdiği zorlukların ortadan kaldırılması 

yolundaki çalışmalarında kurumları des-
tekliyoruz. Nihai amacımız, küresel ekono-
minin, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini 
sağlamaktır dedi”. Türkiye İMSAD Genel 
Sekreteri Aygen Erkal da konuşmasında, 
Türkiye İMSAD’ın geçen yıllarda, Küresel 
Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 rehberi 
kapsamında, dünyada alanında sektörel 
bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk ola-
rak sürdürülebilirlik raporu hazırladığını 
ve sürdürülebilir üretime rehberlik etti-
ğini belirtti. Erkal dünyada sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi tehdit eden küresel, 
çevresel ve toplumsal sorunlar olduğunu 
ve bu sorunların inşaat malzemesi sek-
törü için de bir risk oluşturduğunu söyledi. 
Erkal, "Türkiye İMSAD, sürdürülebilirliği, var 
olmanın en büyük şartı olarak görmektedir” 
diye konuştu.
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Haberler

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 

EPDK’nın destekleri ile 6-8 Mayıs 2015 
tarihleri arasında gerçekleşen enerji sek-
törünün en önemli buluşması ICCI 2015-
21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı, endüstrinin hem kamu hem 
özel sektör olmak üzere önde gelenlerini 
ağırladı. 19 ülkeden 333 firmanın katıldığı 
ICCI 2015’te, katılımcılar yeni teknolojile-
rini sergilediler. ICCI, hem sergilenen ürün 
ve hizmetler hem de eşzamanlı düzenle-
nen oturumlarla, ziyaretçilerden büyük 
ilgi gördü. 3 gün boyunca, Türkiye'nin 
yanı sıra, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve 
Körfez ülkelerinden 13 bin 635 profes-
yonel fuarı ziyaret etti. Avusturya, Çin, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Almanya, 
hükümetlerinden aldıkları finansal des-
tek ile fuara milli katılım sağladılar. ICCI 
2015’in, yerli ve yabancı üretici, yatırımcı 
ve satın almacılara yüz yüze gelme ola-
nağı sunduğunu belirten Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, “Fuar bir kez daha, gelecek vaad 

ve Bakım, Akıllı Şebekeler, Kömür Tekno-
lojileri, Doğalgaz ve Petrol, Nükleer Enerji, 
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Kalkın-
mada Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin 
Rolü gibi konular tartışıldı. Bunların yanı 
sıra, çeşitli oturumlarda enerji verimliliğini 
ve güvenilirliği artıran yeni teknolojiler 
ve uygulamalar, sektörün lider firmaları 
tarafından tanıtıldı. Ayrıca, Enerji Piya-
saları İşletme Anonim Şirketi ’nin (EPİAŞ) 
lansmanı, en büyük hissedarlarından olan 
Borsa İstanbul tarafından ICCI 2015'te 
gerçekleşti. Borsa İstanbul A.Ş. özel otu-
rumunda “EPİAŞ: Beklentiler, Hedefler, 
Öncelikler” başlığı altında EPİAŞ’ın yapa-
cağı çalışmalar ve görevleri kamuoyu ile 
paylaşıldı. Ayrıca  EPİAŞ’ın 2016 yılında 
tam olarak faaliyete geçebileceği, rüzgar 
enerjisi yatırımcılarını olumsuz etkileyen 
bürokrasinin azaltılacağı, rüzgar ve güneş 
enerjisi yatırımları için kredilerin artırıla-
cağı bilgisi ICCI 2015 aracılığı ile kamu-
oyuna aktarıldı. Bir sonraki ICCI fuar ve 
konferansı, 27-29 Nisan 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

ICCI 2015, Enerji ve Çevre Sektörünün Önde Gelen Aktörlerini Bir 
Araya Getirdi

eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat 
fırsatları yaratan bir platform olarak öne 
çıktı. Ayrıca, 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenen B2B İkili Görüşmeler kapsa-
mında, fuar 13 ülkeden yerli ve yabancı 
firmayı biraraya getirerek 85 görüşmeyi 
olanaklı kıldı” dedi.

Etkinlik, geleceğin enerjisine 
odaklandı
Bu yılki fuarda, tüm yeni teknolojiler ve 
uygulamalar tek çatı altında toplandı. 
Fuar boyunca, elektrik ve buhar üretimin-
den, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve 
güneş gibi yenilenebilir enerji sistemlerine 
kadar çeşitli ürün ve hizmetler sergilendi. 
Fuarda çok ilgi çeken konulardan biri, 
Lisanssız Elektrik Üretimi oldu. Sergilenen 
ürünlerin yanı sıra, eşzamanlı düzenlenen 
konferans da odaklanılan birçok önemli 
konu ile enerji sektörünün geleceğine ışık 
tuttu. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın dönem değerlendirmesi ile 
başlayan konferans boyunca gerçekleşen 
oturumlarda; Enerji Santrallerinde İşletme 

Y alıtım ve tesisat sektörü temsilcilerine 
eğitimler veren İzocam Yalıtım Eği-

tim Merkezi (İYEM)’in Haziran ayı eğitim 
takvimi açıklandı. Haziran eğitimlerinin içe-
riği; Yangın Yalıtımı, İş Sürekliliği Yönetimi, 
Gürültü Denetimi, Takım Çalışması ve Zaman 
Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Empati, Akılcı 
Çözümler Yalıtımlı Alçı Levha Duvar ve Asma 
Tavan Sistemleri, Akustik ve Titreşim Ölçüm-
leri, Su Yalıtımı, Tesis ve İşletmelerde Yan-
gın Güvenliği Seminer ve Çalıştayı, Türkiye 

İYEM’in Haziran Ayı Eğitim Takvimi Açıklandı
Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygu-
lamaları, Mimari Akustik gibi konulardan 
oluşuyor. 1 Haziran’da başlayan eğitimler, 
30 Haziran’da sona erecek. 17 yılda 43 bin 
eğitim olanağı sunan İYEM, yılsonuna kadar 
20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. İYEM’de 
tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi çok 
sayıda kişiye ulaşmayı sağlıyor.
2015 yılı Haziran ayı eğitim programı detay-
ları ve katılım kaydı için: 
www.iyem.com.tr
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Sentez Klima San. Tic. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik 
ve hızlı çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Orijinal yedek parçalar ve 

Quality Kit’ler (tamir takımı) kullanarak garantili ve sorunsuz onarım çözümleri üretiyoruz.

BITZER ULUSLARARASI SERVİS MERKEZİ

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz ve 
garantili bakım onarım çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı 

“Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de! 
Üstelik tüm bu kompresör bakım onarım hizmetlerimizi Bitzer ile 

sınırlamayıp, her marka kompresör için vermekteyiz.

S FA Sanihydro’nun Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği semi-

nerleri sürüyor. SFA Sanihydro, 15 Nisan 
2015 tarihinde Eskişehir Anemon Hotel ve 
29 Nisan 2015 tarihinde Mersin Othello 
Hotel’de tesisat ustalarıyla ve bölgedeki 
yetkili bayileriyle bir araya geldi. 50 kişilik 

yerlerinde herhangi bir yere, ekstra tuva-
let veya yeni bir banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot 
farkı olan yerlerde dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar 32 
mm’lik bir boru çapı ile atıkları pompa-
layabildiği, müşterilere hijyenik, ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağladığı 
vurgulandı. Ürünleri iyi anlamanın doğru 
pompa seçiminde büyük önem taşıdığı 
vurgulanarak, WC öğütücüleri ve pompa-
ları hakkında çalışma prensibinden mon-
tajına kadar detaylı teknik bilgi aktarıldı. 
Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği öğle yemeğinde 
ustalarla tanışma fırsatı buldu, müşteri 
memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiği ve çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.

SFA Sanihydro Eskişehir ve Mersin’de Sıhhi Tesisat Ustaları ile Buluştu

katılımlarla gerçekleşen seminerlerde, SFA 
Sanihydro S.S.H. Sorumlusu Erman Tüm-
çelik SFA Sanihydro’nun 55 yıllık tecrübe-
sini ve WC öğütücü pompaların sağladığı 
çözümleri anlattı. Toplantıda WC öğü-
tücü ve pompaların doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, evlerde ve iş 

Haberler
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İ

Camfil Türkiye, “Swedish Heavy Metal” Etkinliğindeydi

sveç İstanbul Başkonsolosluğu ve 
Business Sweden’ın (İsveç Ticaret 

Merkezi), 28 Mayıs 2015 tarihinde düzenle-
diği “Swedish Heavy Metal” etkinliği, Cam-
fil ile birlikte sektörün liderlerini bir araya 
getirdi. Etkinlikte, Türkiye-İsveç işbirliği ve 
inovasyonu işlenirken, düzenlenen panelde 
üst düzey firmalar arasında bilgi alışverişi 
gerçekleştirildi. Etkinlik, hem iki ülke arasın-
daki ticareti güçlendirmek hem de katılımcı 
olan en üst düzey firmaların, müşterileriyle 
bir araya gelerek daha inovatif iş ilişkileri 
sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzen-
lendi. İsveç İstanbul Başkonsolosu Jens 
Odlander ve İsveç Ticaret Başmüşaviri ve 
Business Sweden Türkiye Müdürü Antoine 

Fanoun’un açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlik; TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, 
Royal Technical Institute Üniversitesi İş 
Geliştirme Koçu Donnie Lygonis, Nobel 
Müzesi Küratörü Tobias Degsell ve İno-
mer Genel Müdürü Şirin Elçi’nin katılımıyla 
düzenlenen panelle devam etti. Etkinliğe 
Camfil haricinde, Volvo Car Türkiye, ABB, 
Atlas Copco, SKF, Roxtec International, 
SSAB, TeliaSonera ve NTG Türkiye gibi şir-
ketler de katıldı.  Panelde konuşma yapan 
İsveç İstanbul Başkonsolosu Jens Odlander, 
İsveç firmalarının yaratıcılık, kalite ve yüksek 
standartlar getirerek her sektörde yenilik 
yarattığını vurgularken, sektör lideri olan 
katılımcı firmalar,  müşterilerine ürünlerini 

tanıtma fırsatı buldu. Panelin ardından 
İsveç Başkonsolosluğu’nun bahçesinde 
İsveç yemekleri sunulurken, İsveçli ünlü 
sanatçı Kristin Amparo konseri ile Türk ve 
İsveçli DJ’lerin performansı davetlilerden 
tam not aldı. Etkinlik hakkında açıklama 
yapan Camfil Türkiye Genel Müdürü Yücel 
Duduoğlu, “Camfil, HVAC sektöründe 
elinde bulundurduğu pazar lideri konu-
munu; insan sağlığını ve üretim hatlarını 
koruyan, çevreci, enerji tasarrufu yüksek 
ve tüketici dostu temiz hava çözümü sağ-
layarak elde etmiştir. Düzenlenen etkinlik 
sonrasında edinilen geri dönüşler, müş-
terilerin Camfil’le çalışmaktan duyduğu 
memnuniyeti göstermiştir” dedi.

T ema Grup şirketlerinden Siak A.Ş., 
uluslararası pazarlarda yakaladığı 

büyüme ivmesi sayesinde satışlarını da kat-
ladı. Siak A.Ş.’nin üretim kapasitesinin yüzde 
60’ını Batı Avrupa ülkelerine sattığına dikkat 
çeken Siak A.Ş Türkiye Genel Müdürü Cema-
lettin Gürel, “Sahip olduğumuz üretim gücü 
ve becerisi, tasarım geliştirme kabiliyetimiz 
bizi rakiplerimizden güçlü kılıyor. Ar-Ge 
merkezimizde bulunan 250X280 tablalı 3D 
yazıcımız sayesinde tasarımı yapılan ürünleri-
miz anında üretilerek denenebiliyor. Avrupa 
merkezli firmalar kendi tasarımlarını bize 
yollayıp prototiplerinin bizim tarafımızdan 
üretilmesini talep ediyor. İnovatif gücümüz 
sayesinde yılda 5-6 yeni ürünü piyasaya süre-
bilme yetisine sahibiz” açıklamasını yaptı. 
Üretimde çağdaş üretim anlayışını sem-
bolize eden ‘lean production’ anlayışı ve 
Kaizen metodunun uygulanması sayesinde 
sürekli gelişim aynı zamanda iyileştirmelerle 
Türkiye’yi Avrupa’nın rezervuar ve iç takım 

Siak, Avrupa’nın Siparişleriyle Hedef Büyüttü
üretim üssü haline getirdiklerine dikkat 
çeken Gürel, “Kapasite kullanım oranlarımız 
da yüzde 95 seviyesine yükseldi” dedi. 2015 
yılı hedeflerini yüzde 22 büyüme olarak 
öngördüklerini aktaran Gürel, uluslararası 
müşterilerden gelen talep nedeniyle daha 
da yüksek büyüme yakalayacaklarını ifade 
etti. Tema Grup şirketlerinden Siak A.Ş.’nin 
2014 yılı İKMİB verilerine göre, alanında ihra-
catta 44’üncü sırada yer aldığını hatırlatan 
Cemalettin Gürel,  “Bu durum hem istihdam 
artışı hem de katma değerli ürün geliştirme 
ve ihraç etme anlamında Türkiye için gurur 
verici bir durum” dedi.
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Haberler

Systemair HSK, Konut ve Maden Havalandırmasını Anlattı

Systemair HSK’nın 
Seminerleri Hız Kesmeden 
Devam Ediyor

S

S

ystemair HSK mühendisleri, bu 
yıl 12.’si düzenlenen Ulusal Tesi-

sat Mühendisliği Kongresine “konut ve 
maden havalandırması”yla ilgili iki farklı 
bildiri sunumu ile katıldı. Systemair HSK 
Proje ve İş Geliştirme Mühendisi Sedat 
Taşkın, iç çevre kalitesi seminerleri kapsa-
mında Prof. Dr. Hasan Heperkan’ın kat-
kılarıyla hazırladığı “Konutlarda İç Hava 
Kalitesi ve Uygulamaları” başlıklı bildiriyi 
sundu. Sunumda, konutlardaki iç hava 
kalitesinin insan sağlığı için öneminden 
bahsedildi. Türkiye’deki toplam enerji 
tüketiminin yaklaşık 1/3’ünün konutlarda 
tüketildiği ve bu nedenle enerjinin verimli 
kullanılması gerektiği anlatıldı. Konutlarda 
ısı geri kazanımlı konut havalandırma 
ünitelerinin kullanılmasının öneminden 
ve konut havalandırma uygulamaların-
dan bahseden Taşkın, ısı geri kazanımlı 
konut havalandırma ünitelerinin kulla-
nımı sayesinde insanlar için büyük önem 
taşıyan oksijen ihtiyacının düzenli olarak 
sağlanabileceğinden bahsetti. İç çevre 
kalitesi seminerlerinin diğer oturumunda 
yer alan Systemair HSK Proje ve İş Geliş-
tirme Mühendisi Arkun Andıç ise Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç’ın katkılarıyla hazırla-
dığı “Yeraltı Maden Ocaklarında Hava-
landırma” başlıklı bildiriyi sundu. Bildiri 
içinde; yeraltı maden ocaklarındaki hava-
landırma kriterleri, kullanılan ekipmanlar, 
dizayn esasları ve yasal düzenlemeler gibi 
konulara değinildi.

“Sınıf Havalandırma Cihazı” 
Sektöre Tanıtıldı
Systemair HSK, İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde 8-11 Nisan 2015 tarih-

ystemair HSK Mühendisleri, MMO 
(Makine Mühendisleri Odası) Trab-

zon temsilciliği tarafından 18-19 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen eğitim 
seminerlerinde, MMO üyelerine; “Klima 
Santralleri, Kontrol Sistemleri, Fan Tek-
nolojisi, Jet Fanlı Otopark Havalandırma 
Sistemleri ve Yangın Güvenliği” konula-
rını anlattı. Trabzon Makine Mühendisleri 
Odası Binası’nda gerçekleşen ve iki gün 
süren seminerler, Trabzon’da ve çevre 
illerde faaliyet gösteren mekanik proje ve 
taahhüt firmalarının yetkililerinin katılım-
larıyla gerçekleştirildi.

İ

Systemair HSK’ya 4 Yıl Üst Üste İhracatta Başarı Ödülü
klimlendirme sektörünün global 
oyuncularından Systemair HSK, 

2014 yılı boyunca gerçekleştirdiği ihra-
cat performansıyla İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen 

“İhracatta Başarı Ödülü”nü, bu yıl dör-
düncü kez almaya hak kazandı. İSİB’in 
ihracat için büyük çabalar sarf eden üye 
firmalarının başarılarını taçlandırmak 
amacıyla düzenlediği İhracatta Başarı 

lerinde gerçekleştirilen TESKON+SODEX 
Fuarı’nda Tünel Jet Fanı, Konut Tipi Hava-
landırma Cihazı ve Systemair HSK ar-ge 
ekibi tarafından 2014 yılında geliştirilen 
“Sınıf Havalandırma Cihazı”nı tanıttı. İlk 
defa TESKON+SODEX Fuarı’nda sergi-
lenen “Sınıf Havalandırma Cihazı” fuar 
ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Sınıf-
larda öğrencilerin sağlıklı ve başarılı bir 
şekilde eğitim görmelerini sağlamak ama-
cıyla geliştirilen cihaz sayesinde; bulaşıcı 
hastalıkların azaltılması, öğrencilerin daha 
üretken olması ve sınavlardaki başarıla-
rının % 14 oranında artması bekleniyor. 
Systemair’in Yeşil Havalandırma (Green 
Ventilation) konseptine uygun olarak geliş-
tirilen cihaz, konutlara ve rezidanslara gün 
boyunca filtrelenmiş temiz hava sağlarken 
içerisindeki yüksek verimli ısı geri kazanım 
eşanjörü sayesinde ısı kayıplarını minimize 
ediyor. EC fan kullanımı sayesinde düşük 
ses seviyesine sahip olan konut havalan-
dırma cihazı, aynı zamanda davlumbaz 
özelliğine sahip olup mutfak içerisinde 
konumlandırılabiliyor. Konut içerisinde 
yer işgal etmeyen özelliği sayesinde mut-
faklarda modern ve estetik bir görüntü 
sağlıyor. 

Ödülleri Töreni, 29 Nisan Çarşamba günü 
Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül töreninde 
İSİB üyesi firmalara 21 kategoride toplam 
59 ödül verildi. Systemair HSK, “klima 
santralleri” kategorisinde, 2014 yılının en 
fazla ihracat yapan üçüncü firması olarak 
ödüle layık görüldü. Ödülü, Systemair HSK 
adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Vural Eroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi ve İSİB Başkanı Zeki Poyraz’dan  aldı.

Systemair HSK ayrıca, İzmir MMO (Makine 
Mühendisleri Odası) tarafından geliştirilen 
“Okullarda İç Hava Kalitesi” projesine de 2 
adet sınıf havalandırma cihazı bağışlayarak, 
destek oldu. Sınıf Havalandırma Cihazları-
nın, Haziran ayı içerisinde pilot okul olarak 
seçilen ve İzmir Bornova’da bulunan Nihat 
Gündüz İlköğretim Okulu’nun iki farklı sını-
fına uygulanması planlanıyor.

C M Y CM MY CY CMY K

Neden Vaillant ecoTEC Plus Kaskad Çözümler?
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Haberler

Ulus Yapı 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı’na 
Sponsor Oldu

U lus Yapı 11-15 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında İnşaat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi ve Türkiye Deprem Vakfı 
Deprem Mühendisliği Komitesi tarafından 
düzenlenen “8. Ulusal Deprem Mühendis-
liği Konferansı” adlı konferansa sponsor 
oldu.
İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, Maçka 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen konfe-
ransta ‘İstanbul Depreme Hazır mı?’, ‘Yeni 
Deprem Yönetmeliğinin Genel Çerçevesi’, 
‘Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncel-
lenmesi’, ‘Afet Sonrası Çadır ve Toplanma 
Yerleri Var mı?’, ‘Mevcut Yapı Stokları-
nın Deprem Riski’, ‘İstanbu’da Deprem 
Riskinin Azaltılması Gerekçesine Dayalı 
Olarak Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve 
Yenileme Uygulamaları Kime ve Nelere 

Hizmet Ediyor’, ‘24 Nisan 2015 Nepal 
Depreme Ön İnceleme Raporu’ gibi birçok 
önemli konuyla ilgili bildiriler sunuldu. 
Konferansa sponsor olan Ulus Yapı iki 
farklı faaliyet dalı olan ‘yapılarda sismik 
izolasyon ve güçlendirme ile tesisat ve 
ekipmanlarda sismik koruma, titreşim 
yalıtımı ve akustik kontrol’ uzmanlık alan-
larını bir arada sergiledi. Ulus Yapı Tesi-
sat bölümünün temsilciliğini üstlendiği 
Acrefine® markası sismik izolatörler, sis-
mik sınırlandırıcılar, titreşim izolatörleri ve 
askıları, yüzer döşeme ve akustik kontrol 
gibi ürünleriyle ilgi çekti. Ayrıca Ulus Yapı 
İnşaat bölümünün Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştirdiği “Aykent LoFt: Türkiye’nin İlk 
Deprem İzolasyonlu Konut Binası” projesi 
büyük ilgi gördü.





Haberler

Fluke ve Netes Mühendislik ‘Tesislerde Elektriksel Test ve Güvenlik 
Yöntemleri’ni Anlattı

F luke ve Netes Mühendislik, 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde ger-

çekleştirdiği seminerlere devam ediyor. 
Nisan ayı içinde Ankara Etap Altınel 
Hotel, Eskişehir IBIS Hotel, Bursa Holi-
day Inn Hotel ve İstanbul Altunizade 
Mercure Hotel’de gerçekleştirilen semi-
nerler yoğun ilgi gördü. Seminerlerde, 
Fluke firmasından gelen Ortadoğu, 
Afrika ve Türkiye Teknik Satış Müdürü 
Mr. Pradeep Ravindranathan Fluke 
markasının çıkardığı, yeni batarya test 

cihazı ve kaplin ayar cihazları hakkında 
teknik bilgiler verildi. Daha sonra Fluke 
1654 tesisat test cihazı ve Pat tester 
ürünleri ile uygulamalı eğitimler gerçek-
leştirildi. Fluke test ve güvenlik cihazları 
konusunda detaylı bilgiler katılımcılar 
ile paylaşıldı. Netes Mühendislik Genel 
Müdür Yardımcısı Altan Sezer, seminer-
lerin 2015 yılı içinde devam edeceğini 
belirterek Netes web sitesinden seminer 
tarih ve şehirlerinin takip edilebileceğini 
söyledi.

Vaillant Türkiye Yıllık Aile Toplantısı 
Sri Lanka’da Yapıldı

V

Kayaoğlu, Satış ve Pazarlama Departmanı 
olarak vizyonlarını; ‘şirket içi ve dışı müş-
teriler ile olan iş birlikteliğini destekleyen, 
başarının yüksek motivasyon ve kazanma 
arzusu ile geleceğine inanan ve başa-
rılı sonuçlarını hep birlikte kutlayan bir 
ekip ruhunu sahaya yansıtmak’ olarak 
ifade etti. Vaillant Group Türkiye CEO’su  
Dr. Axel Busch ise “VGTR Stratejileri ve 
2014’e Bakış” konulu sunumunda 2014’te 
Vaillant Türkiye’nin büyümeye devam etti-
ğine dikkat çekti. Yıllık aile toplantısında 
ayrıca Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten  
Voigtlander de “2014 Vaillant Group  
Global Aktiviteleri ve 2015 Senesine 
Bakış” başlıklı bir sunum yaptı. 

2015’in yeni ürünleri tanıtıldı

Toplantıda ayrıca Vaillant’ın yeni iş 
modeli tüm iş ortaklarına 2015 yılı aksi-
yon planları ve bu planlara bağlı olarak 
pazara girecek yeni ürünlerle birlikte 
tanıtıldı. Yetkili satıcılar ayrıca Vaillant 
Plaj Olimpiyatları’na da katıldı. Tüm bu 
faaliyetlerin yanında panoramik Colombo 
şehir turu, ardından Galle turu yapan 
yetkili satıcılar, kentin turistik ve tarihi 
bölümlerini gezdiler. Seyahat, Vaillant 
yetkililerinin ev sahipliğini üstlendiği 
toplantılar ve genel bilgilendirmeler ile 
tamamlandı.

aillant Türkiye’nin gelenekselle-
şen yıllık aile toplantısı bu yıl Sri 

Lanka’nın Colombo şehrinde yapıldı. 
Seyahate katılan Vaillant’ın Türkiye gene-
lindeki 250 yetkili satıcısı, Vaillant için 
2014’ün nasıl geçtiğine, 2015 için neler 
planlandığına ilişkin bilgi sahibi oldu. 
Seyahatte ayrıca, yüksek müşteri mem-
nuniyeti, işçilik kalitesi, zamanında ve 
sorunsuz iş tamamlama, yüksek müşteri 
kapasitesi ve müşteri tavsiye oranı dikkate 
alınarak tüm Vaillant iş ortakları arasın-
dan “2014 En İyi Performans Ödülleri” 
ile tüm bölgeler için “2014 En iyi Tüke-
tici Memnuniyeti Ödülleri” de sahiple-
rini buldu. Teması “Oyun Başlıyor” şek-
linde belirlenen toplantıda bir konuşma  
yapan Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erol Kayaoğlu, “Taktiğimiz 
hazır, oyun yeniden başlıyor” dedi. 

S

A

iemens, 12 Mayıs 2015 tarihinde 
‘Geleceğine Söz Ver!’ mottosu 

ile düzenlediği Kariyer Şenliği’nde üni-
versite öğrencileri ile yeniden bir araya 
geldi. Siemens Kariyer Şenliği’nde üni-
versite öğrencileri, Siemens çalışanlarıyla 
vakit geçirirken Siemens’in iş birimleri ve 
geleceğe yönelik ürün ve çözümleri “Sür-
dürülebilir Enerji”, “Geleceğin Sağlığı”, 
“Akıllı Altyapılar” ve “Geleceğin Üretimi” 
çadırlarında tanıtıldı. Üst düzey yöneti-
ciler ve çalışanlar ile birlikte gerçekleşen 
sohbet ve sunumlara ek olarak, Diversity 
standında Siemens’in çeşitlilik yaklaşımı ve 
İnsan Kaynakları standında Siemens’in iş 
politikası ve iş hayatına hazırlık ile ilgili bil-
giler paylaşıldı. Öğrenciler ayrıca Siemens 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Hüseyin Gelis ile sohbet fırsatı buldu.

kgün Soğutma, yeni adresinde hiz-
met vermeye devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle: 
Akgün Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 
Dolapdere Bostan Mah. Kurtuluş Deresi 
Caddesi No: 46 Beyoğlu – İstanbul
Tel: +90 (212) 237 80 70
Fax: +90 (212) 237 80 73
info@akgunsogutma.com

Siemens 4. Kariyer 
Şenliği Düzenlendi

Akgün Soğutma 
Yeni Adresinde
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Haberler

B aymak yoğuşmalı kombi idee 
alan bayilerini, St. Petersburg’a 

götürdü. Nisan ayı içinde 2 farklı prog-
ram düzenleyen Baymak, 9-13 ve 24-27 
Nisan 2015 tarihlerinde 100 kişilik bir 
ekibi ağırladı. St. Petersburg’da Nevski 

Baymak, Bayilerini St. Petersburg’da Ağırladı

Caddesi, Kanlı Kilise, St. Isaac Katedrali, 
Amirallik Binası, Şair Puşkin’in heykelinin 
süslediği Sanatçılar Meydanı ve Hermi-
tage Müzesi’ni gezen bayiler, Çar kasa-
bası olarak adlandırılan Pushkin turuna 
da katıldılar.

Y

P

Pakpen, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nı Ağırladı

Pakpen, Antakya Valiliği’ne Ürünlerini Tanıttı

apı malzemeleri sektörünün öncü 
kuruluşlarından Pakpen, TMMOB 

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
yetkililerini Konya’daki tesislerinde ağır-
ladı. 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve 
üniversitelerden gelen 50 kişilik gruba 
düzenlenen teknik gezide, ilk etapta 
Pakpen’in fabrikaları ve ürünleri hak-
kında genel bilgiler verildi. Ardından 
Pakpen yöneticileri, konfeksiyon, altyapı 
boru üretim tesisleri ile tüm ürünlerin ser-
gilendiği Pakpen showroom’unu gezen 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Pakpen 
A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Rama-
zan Nugay yaptığı konuşmada “Hem 
üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması 
hem de geleceğin profesyonelleri ile bir 

akpen, 14 Mayıs’ta Antakya Vali-
liği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı mühendisleri ve kamu müte-
ahhitlerine özel bir bilgilendirme semineri 
gerçekleştirdi. 
Seminere Pakpen Ar-Ge Müdürü Serhat 
Çiftçi, Pakpen Kurumsal İletişim Müdürü 
Hale Kuyucu, Pakpen Yalıtım Grubu 
Satış Uzmanı Hüseyin Ergun ve Pakpen 
Konya Bölge Satış Uzmanı Kerem Kork-
maz katıldı. Seminerde Pakpen yetkilileri, 
Konya’daki entegre tesislerinde üretimini 
gerçekleştirdiği PVC profil, yalıtım, alt-
yapı ve bina içi tesisat boruları hakkında 
bilgi verdi. Pakpen’in kalite konusundaki 
önceliğine dikkat çeken Ar-Ge Müdürü 
Serhat Çifti, “Üretimini yaptığımız tüm 

olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kaliteyi 
bütün olarak ele almamız gerekli” diye 
konuştu. Kamu binalarında ve okullarda 
kullanılması gereken kapı ve yalıtım mal-
zemeleri konusunda da katılımcılara bilgi 
veren Çiftçi, “Pakdoor kompozit kapılar 
PVC plakalar arasında yer alan EPS saye-
sinde, içlerinde karton ya da kağıt petek 
bulunan kapılara göre daha iyi ısı ve ses 
yalıtımı sağlar. Kapılarımızın tüm bileşen-
leri plastik esaslı olduğu için ıslanmaya 
ve neme son derece dayanıklıdır. Ayrıca 
yangına karşı direnç sınıfı yapı malzemeleri 
yönetmeliğinin uygun gördüğü «E» sını-
fına dahildir” dedi. Çiftçi, Pakboard XPS ve 
EPS yalıtım malzemelerinin uygulama ve 
kullanım alanları hakkında da katılımcıları 
bilgilendirdi. 

ürün gruplarında Avrupa Birliği tarafından 
istenilen tüm sertifikalara sahibiz. Ayrıca 
bünyemizde bulunan TÜRKAK tarafından 
akredite laboratuvarlarımızda tüm ürün-
lerimizin testlerini gerçekleştirebiliyoruz. 
Ancak binaların yapımında kaliteli ürün 
kullanımı kadar, doğru yerde doğru ürün 
kullanımı, uygulama ve denetleme de 
kesinlikle dikkat edilmesi gereken alanlar 

gerçekleştiriyoruz. Bu teknolojileri yerinde 
gözlemlemek ve kalite süreçleri hakkında 
bilgi sahibi olmak, öğrencilerin oldukça 
ilgisini çekiyor. Pakpen’in kapıları, üniver-
sitelilere ve sektör profesyonellerine her 
zaman açık” dedi.

araya gelme fırsatı yaratması açısından, bu 
gezilere büyük önem veriyoruz. Pakpen 
olarak Konya OSB’de 300 bin metrekarelik 
bir alanda, Avrupa’nın genç teknolojileri 
ile üretim yapıyoruz. Kalite laboratuvarı-
mızda tüm ürünlerimizin testlerini bizzat 
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü Systemair HSK

zerbaycan’ın başkenti Bakü’de inşa edilen 
Ganjlik Mall’un jet fan ve yangın güvenliği sistem-

lerinde Systemair ürünleri kullanıldı. Bakü’nün en büyük 
alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Ganjlik Mall’un jet 
fan ve yangın güvenliği sistemlerinin satışı Systemair HSK 
tarafından yapıldı. Boşluk kapa 120. 000 m² alan üzerine 
inşa edilen projede 7 adet sinema salonu, bowling salo-
nu gibi eğlence alanlarının yanı sıra açık ve kapalı alanlar-
da çok sayıda restoran seçenekleri yer alıyor. Birçok farklı 
proje için de ilham kaynağı olması beklenen Ganjlik Mall 
projesinde; 50 adet jet fan, 237 adet duman damperi, 268 
adet yangın damperi ve 82 adet kanal ve duvar tipi fan ile 
aksiyal fan kullanıldı.

A

Ganjlik Mall AVM/Bakü

E ryap’ın son ürünü Wooler, prestijli projelerin tercihi 
olmaya devam ediyor. Wooler; Rönesans Ofispark, 

Zorlu Center, Quasar Mecidiyeköy, Egeyapı Batışehir, An-
kara Enpark, Westgate gibi önemli projelerde olduğu gibi 
son olarak Kiptaş Bahçeşehir Vaditepe ve Teknik Yapı Met-
rokent projelerinin de tercihi oldu. Kiptaş Vaditepe pro-
jesinde 15.000 m2 5cm ve 10cm kalınlıklarında Wooler 
Premium F 150 (TR>15 kPa) mantolama levhası, yaklaşık 
2000 m2 5 cm Wooler Plus Ara Bölme Levhası (50kg/m3) 
ve 10.000 m2 5 cm Wooler Industrial Batt Sanayi Levhası 
(110 kg/m3) ürünleri tercih edildi. Metrokent projesinde ise 
yaklaşık 25.000 m2 3, 5 ve 10 cm kalınlıklarında Wooler 
Premium F (TR>7,5 kPa) mantolama levhaları kullanıldı. 
Wooler Premium F serisi, duvar elemanlarının oluşturdukları 
yüzeylerle birlikte, kolon, kiriş, hatıl, lento, perde duvar gibi 
betonarme yüzeylerin yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan 
kaldırılması ve binaların atmosferik şartlara karşı koruna-
rak sıcaklık farklılıklarından oluşan genleşme ve büzülme 
gibi yapı bileşenlerinde meydana gelen fiziksel değişimle-
rin önlenmesi bakımından en doğru çözüm oluyor. Wooler 
Plus Ara bölme levhası hafif ara bölme duvarlarında, dış 
duvarların içten yalıtımında, 
merdiven ve asansör boşluk-
larında, alçı duvar ve komşu 
duvar uygulamalarında kul-
lanılırken; Wooler Industrial 
Batt serisi kazan, tesisat ve 
egzoz borularında, elekt-
rofiltre ve kanallarda, çift 
cidarlı kaplarda, etüvler gibi 
her türlü sanayi tesisinde ve 
hazır panel uygulamaları gibi 
geniş bir alanda kullanıcılara 
çözüm sunuyor.

ERYAP

Kiptaş Vaditepe Bahçeşehir

arrier,  Marsilya’nın dünyaca ünlü Avrupa ve Ak-
deniz Medeniyetleri Müzesi projesinde, enerji ve-

rimliliği sağlayan ve sürdürülebilir çözümler sunan yeni 
nesil iklimlendirme sistemi AquaForce serisiyle fark ya-
ratıyor. Yeni sistemle; yüksek verimlilik, enerji tasarrufu 
ve güvenlik sağlanırken, aynı zamanda ürünlerin boyut-
ları küçültülerek daha az bir alana ihtiyaç duyuluyor. Bu 
kapsamda konferans ve birçok film galasına ev sahipliği 
yapan MuCEM ve modern sanat sergileri için kullanılan 
Akdeniz Villası’nın 15.500 ve 10.000 m²'lik alanında ısıt-
ma ve soğutma sağlayan 2 adet AquaForce® 30XWHP 
yüksek verimli sudan suya ısı pompası kullanıldı. Deniz 
suyu kullanılarak aynı anda hem soğuk su (6/12°C) hem de 
sıcak su (40/45°C) üretebilen AquaForce 30XWV/30XWHV 
soğutma gruplarının kullanıldığı projede, enerji verimliliği 
ve çevresel sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor.

C

ALARKO CARRIER

MuCem Müzesi
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KLS

oplu Konu İdaresi tarafından inşa ettirilen Fatsa 300 
Yataklı Devlet Hastanesi projesinde KLS markalı klima 

santralleri ve hücreli aspiratörler kullanıldı. Proje kapsamında; 
20 adet konfor klima santrali, 12 adet hijyenik klima santrali, 
10 adet hücreli aspiratör ve 4 adet ısı geri kazanım cihazı bulu-
nuyor. Tüm KLS marka klima santralleri; İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yenilenmiş ve geliştirilmiş tesislerinde DIN 
1946-4 hijyen ve EUROVENT normlarına uygun, T.C. Sağlık 
Bakanlığı şartnamesine bağlı kalınarak titizlikle üretiliyor. Hijyen 
klima santralleri ile ameliyathaneler ve yan hacimleri, yoğun ba-

T

FATSA 300 Yataklı 
Devlet Hastanesi

FORM

ürkiye’nin en büyük konut projesi olarak adını duyu-
ran, Mesa Şirketler Topluluğu’nun ortak girişimi  Tema 

İstanbul’da, FORM VRF Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar 
kullanılıyor. Kolej, sosyal tesis ve yönetim ofisleri kısımlarında 
840 kW’lık ısıtma ve soğutma sistemi için 150 adet kaset tip 
iç ünite ve 100 adet kanallı tip iç ünite kullanılan projede 
heat recovery (aynı anda ısıtma ve soğutma) sistemi tercih 
edildi. Isı geri kazanımlı sistemde, ısıtma ve soğutma ihtiyacı 
farklı olan çoklu alanlar özel bir kontrol yöntemiyle birleşti-
riliyor. Heat recovery sistemi farklı yönlere bakan ve binanın 
cephelerine göre ısı yükleri değişiklik gösteren yapılar için 
yüksek enerji verimliliği sunuyor. Projede kullanılan Mitsubis-
hi Heavy Industries VRF klima sistemleri; tek dış ünite veya dış 
ünite grubunun, bir veya birden fazla bağımsız noktaya hitap 
eden iç ünitelere bağlanmasıyla her alanının birbirinden ba-
ğımsız olarak arzu edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma 
konfor şartlarını sağlıyor. Çift inverter teknolojisine sahip dış 
üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum elektrik tüketimiy-
le istenilen konfor daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. Fosil 
yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla çevre 
dostu Mitsubishi Heavy VRF sistemleri ayrıca tüketiciye kolay 
kullanım imkânı sunuyor.

T

Tema İstanbul
he Colours Otel ler 
Grubu’nun İstanbul/

Yeşilköy’de inşa ettiği 5 yıldız-
lı The Colors Hotel İstanbul’da 
ETNA ürünleri kullanıldı. Proje 
kapsamında; ETNA’nın 1 adet 
NFPA20 normuna uygun yan-
gın pompası, 1 adet 4 pompalı, 
frekans kontrollü hidrofor gu-
rubu (4KO 25/8-75-FK), 7 adet 
in-line kuru rotorlu, frekans 
kontrollü EIL-FK serisi sirkülas-
yon pompası ve 2 adet DTRT serisi atık su drenaj pompa-
sı tesis edildi. NFPA20 normuna sahip ETNA YN 80/300 
2-75/10-9 tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm 
(GG25), pompa fanı (çark) bronz malzemeden üretiliyor 
ve sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile sağlanıyor. 
Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/32 
tip norm pompalar, % 150 kapasitede anma basıncının 
% 65’inin altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahip-
tir. Yangın pompasında ETNA KO 10 serisi 1 adet jokey 
pompa tesis edildi, jokey pompada sızdırmazlık mekanik 
keçe ile sağlanıyor. Projede kullanılan ETNA 4KO-FK serisi 
frekans kontrollü hidrofor sistemi ile basınçlı su temininde 
talep edilen miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması 
garanti ediliyor böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor 
sunuluyor. Yeni nesil IE2 motorlu frekans kontrollü ETNA 
4KO-FK serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile klasik hid-
rofor sistemlerine oranla işletim giderleri minimize ediliyor. 
ETNA KO-FK serisi frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde 
kullanılan pompalarda; pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa 
gövdesi döküm (GG25), fan, difüzör gurubu noryl, sızdır-
mazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. 

T

The Colours Hotel İstanbul
ETNA

kım odaları, steril alanlar 
gibi bölümler, konfor 
klima santralleri ile de 
hasta odaları, koridorlar, 
fuaye alanları gibi bö-
lümler iklimlendirilecek.  
Proje kapsamında üre-
timi yapılan tüm klima 
santralleri elektronik bir otomasyon paneli ile çalışmaya uygun 
olup, gerektiğinde bina otomasyon sistemine de entegre edile-
biliyor. Proje 300 yataklı ve 3 ayrı bina olarak acil servis, yoğun 
bakım ünitesi, ameliyathane ve yatakhaneden oluşuyor. Akıllı 
bina olarak tabir edilen ve son teknoloji kullanılarak yapılacak 
hastanede nakil kolaylığı sağlanması açısından helikopter pisti 
de yer alıyor. 114 çift ve 52 tek kişilik odadan oluşan hastane-
de her odanın ayrı tuvaleti ve banyosu bulunuyor.
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DARHAN

apımı devam eden BJK Vodafone Arena, yangın 
sprinkler sisteminde PROFIT markalı yivli boru bağ-

lantı elemanları kullanıldı. PROFIT Yivli Boru Bağlantı Ele-
manları Türkiye Distribütörü Darhan’ın tedarik ettiği PROFIT 
markalı ürünler maksimum kalite, optimum fiyat seviyesi ile 
son yıllarda Türkiye pazarında geniş kullanım alanı buluyor. 
DARHAN Türkiye ve Belçika stoklarından hızlı malzeme te-
dariğinin yanı sıra mühendislik çözümleri ile de müşterileri 
ile stratejik ortak olarak hareket ediyor. 

Y

Beşiktaş Vodafone Arena

F orm Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet göste-
ren Form Solar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 

Kıbrıs’ın en büyük Üniversite Kampüsü Güneş Enerjisi San-
trali Projesini hayata geçiriyor. Eylül 2015’te tamamlanma-
sı planlanan projenin toplam yatırım tutarının 1.5 milyon 
Euro olması bekleniyor. Kıbrıs’ın kampüse kurulu en büyük 
güneş enerjisi santrallerinden biri olacak projede arazi, çatı, 
otopark gibi farklı alanlara fotovoltaik güneş panelleri ku-
rulacak. Proje ile bir yılda yaklaşık 2,000,000 kWh elektrik 
enerjisi üretilmesi bekleniyor. Böylece 1 yılda doğaya 470 
ton, 25 yıllık süreçte ise doğaya 11,750 ton’luk karbon 
salınımının engellenmesi hedefleniyor. Bu da doğaya yılda 
1.544 ağaç, 25 yılda ise 38.600 ağaç kazandırılmasıyla eş-
değer oluyor. Projede, pik gücü 310 Wp olan 4,193 adet 
Yingli Solar marka güneş paneli kullanılacak. Ayrıca güneş 
enerjisi sisteminde panellerin ürettiği enerjiyi şebeke elektri-
ğine dönüştüren çıkış gücü  25kW olan 53 adet SMA marka 
inverter da kullanılacak. Toplam kurulum gücü 1,300 kW 
olacak projenin 20 kW’lık kısmı kampüs dışındaki merkez 
ofis çatı alanları, 200 kW’lık kısmı ise Levent Grubu’nun 
fabrikalarındaki çatı alanlarında kullanılacak.

FORM SOLAR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

zocam, Nisan 2015’te açılışı gerçekleştirilen 
GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka 

Merkezi’nin yalıtım ürünlerini sağlayarak yalıtım mühen-
disliği ve teknik danışmanlığı ile de bu ürünlerin en doğru 
şekilde uygulanmasında rehberlik etti. Gaziantep Sanayi 
Odası tarafından tahsis edilen ve GAP BKI ile UNDP iş-
birliğinde geliştirilen bu merkez binası, Alman Pasif Ev 
Enstitüsü’nün EnerPHit kriterine göre tasarlandı ve tadilatı 
yapıldı. Bu merkez binası, Türkiye’de tadilat görmüş bina 
kategorisinde EnerPHit sertifikasına sahip bir bina olacak. 
Binada yılda % 74 oranında enerji tasarrufu sağlanması 
amaçlanıyor. Yalıtım amacıyla çatıda 240 mm kalınlıkta, 
0,035 W/mK ısı iletkenliğinde camyünü şilte, duvarlarda 
içten 60 mm ve dıştan ise 160 mm kalınlıkta, 0,033 W/
mK ısı iletkenliğinde camyünü levha, zemin ve toprakaltı 
dış duvarda 200 mm kalınlıkta, 0,035 W/mK ısı iletken-
liğinde foamboard 
levha kullanıldı. Böy-
lelikle yapı elemanla-
rının toplam ısı geçiş 
katsayıları sırasıyla 
çatıda 0,13 W/m2K, 
duvarda 0,14 W/m2K 
ve zeminde 0,14 W/
m2K olarak sağlandı.

İ

İZOCAM

GAP Enerji Verimliliği 
Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi

MAS POMPA

iranlı Tekstil Sanayi ve Mensucat A.Ş. Bursa fabrikasın-
da Mas Pompa cihazları kullanılıyor. Fabrikada inline 

kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, uçtan emişli norm santri-
füj pompalar, ERP kapsamında frekans kontrollü hidroforlar, 
kapalı genleşme tankları, atık su pompaları ve NFPA 20’ye 
uygun yangın pompa grubu kullanılıyor.

M

Miranlı Tekstil
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Nanoteknoloji, maddenin atom ya 
da molekül seviyesinde kontrol 
edilerek yeni malzemeler üre-

tilmesine olanak veren bir teknoloji 
uygulamasıdır. Bir başka deyişle nano-
teknoloji, çok küçük ölçekteki partikül-
lerin kullanılmasıyla büyük ölçekteki 
spesifik malzemelerin üretilebilmesidir. 
Bu teknoloji sayesinde bilim insanları 
daha hafif, daha dayanıklı, daha elastik 
ve multi-fonksiyonel özelliklere sahip 
yeni malzemeler üretebilmektedir.
Nanoteknoloji birçok alanda olduğu 
gibi yapı malzemelerinde de kullanı-
labilmektedir. Çünkü nanoteknolojiyle 

üretilen malzemeler son derece spesifik 
karaktere sahip olup mevcut imkanlarla 
çözülemeyen birçok yapı mühendisliği 
problemine çözüm olabilir. Şu ana kadar 
yapılan araştırmalarda nanoteknoloji ile 
üretilmiş ya da üretilmesi mümkün olan 
birçok yeni ürün ve fikir ortaya çıkmıştır. 
Örneğin Nano-silika katkısıyla üretilen 
betonun servis ömrünün neydeyse iki 
katına çıktığı tespit edilmiştir. Klinkerle 
beraber karıştırılan nano-silika partikül-
lerinin beton içerisine nüfuz eden zararlı 
ajanları engellediği ve betonun servis 
ömrünü uzattığı görülmüştür. Karbon 
nanotube takviyeli boyaların çizilme-

Görüş

lere karşı dayanımlarının belirgin ölçüde 
arttığı gözlemlenmiştir. Bugün piyasada 
görülen kendi kendini temizleyen ya 
da anti bakteriyel özelliği olan boya-
ların tamamı, nano teknoloji sayesinde 
geliştirilmiştir. Yine bir başka örnekte 
nano boyutta Titanyum Dioksit katkılı 
filmlerle kaplanan camların, yüzeyinde 
su ve kir tutmadığı ve kendi kendini 
temizleyebildiği görülmüştür. 

Yapı malzemelerinde kullanılan nano-
teknoloji ürünlerin bir diğer katkısı da, 
plastik yapı malzemelerinin yanma per-
formansının artırılmasında gerçekleş-
miştir. Bugüne kadar plastik ürünlerde 
sıkça kullanılan halojen katkılı yanma 
geciktiriciler, nanoteknoloji sayesinde 
yerini yavaş yavaş daha çevreci ve daha 
güvenilir ürünlere bırakmaktadır. Özel-
likle kompozit ürünlerde kullanılan 
nano kil ve karbon nanotube katkı-
ları hem kompozit ürünlerin mekanik 
özelliklerinin iyileştirilmesinde hem de 
yanma performanslarının artırılmasında 
fayda sağlamaktadır.

Örneklerden de anlaşılabileceği üzere 
nanoteknoloji birçok alanda olduğu 
gibi yapı sektörünün geleceğinde de çok 
büyük önem arz etmektedir. Önümüz-
deki yıllarda nanoteknoloji sayesinde   
geliştirilen birçok yapı malzemesi mev-
cut imkânlarımızla başaramadığımız 
pek çok yapı tasarımının hayata geç-
mesine vesile olacaktır. 

Serhat Çiftçi
Pakpen Ar-Ge Müdürü

Yapı Malzemelerinde 
Nanoteknoloji Uygulamaları

52 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2015





Makale

Dünyanın bugünkü durumunu 
andıracak bir eşitsizlik her halde 
hiç yaşanmamıştır. Eşitsizliğin 

yol açtığı dengesizlik, bize yansıtılan 
yüzüyle “enerji kaynaklarının yetersizliği” 
hemen herkesin konuştuğu, tartıştığı ve 
ne yazık ki, “kâr etmenin” yeni bir kanalı 
olarak da “değerlendirilen” bir konu. Sis-
temin hedefleriyle bağdaşmış “uzman”lar, 
farkında olmaksızın, bu değerlendirmeye 
yönelik çalışmalar içindeler. Elbette; tarih-

sel gelişimi bilimsel bakış açısıyla yorum-
layan entellektüeller (Magdoff, 2013; Polk 
ve Chomsky, 2013), bu yönlendirmenin 
gerçek yüzünü açığa çıkarmayı sürdür-
mekteler. Bu arada, sistemin içinden gelen 
seslerden de, yeşil enerji rüyamızı sorgula-
yanlar var. Örneğin; Ozzie Zehner (Zeh-
ner, 2012), alternatif enerji kaynaklarının 
ve sistemlerinin enerji ihtiyacını karşıla-
mayacağını öne sürmekte. Fosil yakıt ve 
nükleer enerji savunucularının (teknolojik 

Yazan: Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
İTÜ Makine Fakültesi
onbasiogl1@itu.edu.tr

Popüler Çevreci ve Teknolojik “Gerçekçi”  
Yaklaşımlara Eleştirel Bir Bakış

Yeşil Yanılsamalar
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gerçekçiler!) da sık sık gündeme getir-
dikleri gibi, şimdiye dek hiçbir alternatif 
enerji üretim biçimi, fosil yakıt tüketimini 
azaltmış değil. Yeni ve yenilenebilir sis-
temlerdeki teknik gelişmelerin ve enerji 
üretimlerindeki artış hızının, var olan 
tüketime dayalı sistem içerisinde yetme-
yeceği doğrudur. Zehner, buna ek olarak, 
yenilenebilir enerji kullanımında “Jevons 
Paradoksu”nun geçerli olacağını da iddia 
etmektedir. Jevons Paradoksu, William 
Stanley Jevons’un 1865 yılında yayınla-
nan “Kömür Sorunu” başlıklı çalışmasında 
dile getirmiş olduğu bir ilişkidir (Polimeni 
vd., 2008 ve Sorrell, 2009). Bu ilişkiye 
göre, teknolojik gelişmeler, bir kaynağın 
kullanımındaki verimi artırdıkça, o kay-
nağın tüketimi de artar. Elbette, Jevons’un 
vurguladığı şekilde verimli dönüşüm 
nedeniyle, ya da Zehner’in söylediği gibi 
alternatif kullanımlardan dolayı, maliyetin 
azalıp kâr marjının yükselmesi sonucunda 
tüketimin daha da artması, kapitalizmin 
bir gereğidir.
Popüler çevrecilerin ya da Zehner’in deyi-
miyle “ana akım çevreciler”in, göremedik-
leri yenilenebilir kaynakların toplumsal 
etkileridir. Tarım alanlarının biyoyakıt 
amaçlı kullanılarak, enerji sorununun gıda 
sorununa dönüştürüldüğü “biyoyakıtlar” 
bu etkinin bir örneği olarak ele alınabilir. 
Bilindiği gibi biyoyakıtlar; biyokütle, biyo-
gaz, biyoalkol ve biyodizeli kapsamaktadır. 
Biyokütle ve biyogaz “atık ekonomisi”ne 
dayanırken, biyoalkol ve biyodizelin 
üretilmesi bitkilerin dönüştürülmesini, 
dolayısıyla, tarım alanlarının kullanı-
mını gerektirmektedir. Tarım alanlarının 
yiyecek yerine enerji elde etmek amaçlı 
kullanılması bir yana, genel olarak “merke-
zileştirilmiş” bir tarımın açlığı ve eşitsizliği 
körüklediği açıktır. Tarım alanlarının bir-
kaç elde toplanması; tarım zararlılarının 
artması, ürün çeşitliliğinin azalması ve 
gıdada dışa bağımlılığın yanı sıra, işlen-
meyen toprak parçalarının genişlemesi ve 
geleneksel kırsal toplulukların kaybolması 
sonuçlarını da getirmektedir. Bu sorun, 
dünyadaki gıda fiyatlarının fırlamasına 
kadar fark edilmiş değildi. Bu nedenle, 
örneğin mısırdan etanol elde edilmesi 
herkesin işine gelen bir yöntemdi. Geniş 
mısır tarlaları temiz bir enerji sağlayacak; 

araç başına yüz dolar civarında bir har-
cama ile -ki bu elektrikli araçlara göre 
çok düşük bir miktar idi- dışa bağımlı-
lıktan kurtulmak mümkün olacaktı. Bu 
fikre fosil yakıt üreticileri de karşı çıkma-
dılar. Çünkü; tarımda kullanılan gübre 
için doğalgaz, traktör için dizel yakıtı, 
üründen yağ çıkarılması için gerekli olan 
yüksek sıcaklık için kömür gerekli idi! 
Zehner, bu durumu şöyle özetlemiş: Güç 
için güç gerekir. 
Önemli olan harcadığımız her birim 
enerji için ne kadar dönüşüm yapabilece-
ğimizdir. Tarımsal ürünlerden yakıt üre-
tilecekse, yağı çıkarılacak bitkinin türü 
önemlidir. Örneğin; Brezilya’da şeker 

kamışından etanol elde edilmesinin 
verimi çok yüksektir (Souza vd., 2012) 
Ayrıca; CO2 salımı açısından düşü-
nüldüğünde, gübreleme, ekim, sürme, 
hasat ve yağı çıkarma aşamalarındaki 
değerler hesaplanmalıdır. Endonezya’da 

1 ton palmiye yağı elde etmenin 33 ton 
CO2 salımına neden olduğu hesaplanmıştır. 
Öte yandan, geleneksel yakıt yerine pal-
miye yağı yakılmasının, 1 ton yakıt için 3 
ton daha az CO2 salımına neden olduğu 
bilindiğine göre, aslında palmiye yağı üre-
timi ton başına fazladan 30 ton CO2 salımı 
demektir (Zehner, 2012). Bunun dışında, 
palmiye yağı amaçlı tarımın ekosistem üze-
rinde kalıcı etkileri de vardır (Scharlemann, 
2008 ve Jefferson, 2008). Bugünün tüke-
tim şartlarında, biyokütlenin toplam fosil 
yakıt kullanımının yüzde 3’ünden fazlası-
nın yerine geçemeyeceği, bunun ötesindeki 
biyokütle üretiminin gıda güvenliğini tehdit 
ettiği bir gerçektir. 
Teknolojik “gerçekçi” yaklaşım; yalnızca 
biyo dönüşümlere özgü olmayan, tüm alter-
natif enerji kaynakları ve sistemleri için 
genelleştirilebilecek bu yetersizliğin nükleer 
enerji ile telafi edilebileceğini savunmakta-
dır. Bu görüş için; nükleer enerji, yenilene-
bilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte 

Yeşil Yanılsamalar

Fosil yakıt üreticileri 
biyoyakıtı desteklediler. 

Çünkü bu iş 
doğalgazsız, dizel 
yakıtsız, kömürsüz 

olmazdı!
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çarelerden biri ve çoğu kez de başat ola-
nıdır. Bu “gerçekçi” yaklaşım ile arasın-
daki mesafeyi, “ana akım çevreci”lerle aynı 
düzeyde tutan Zehner, nükleer enerjinin 
yalnızca insanlığın yaşama sorunu olma-
dığını, dünyadaki tüm canlıların yaşamları 
ile de ilgili olduğunu vurguladıktan sonra; 
bu enerji türü ile 120 birim harcama karşı-
lığında CO2 salımının 1 ton azaltılabildiği; 
oysa, aynı harcama ile çok daha az risk 
alınıp CO2 salımında 5-10 ton azalmaya 
gidilebileceğini söylemekte. Radyoaktif 
atıkların saklanmasının yanı sıra, nükleer 
enerjinin güvenliği ve bu güvenliği sağla-
makla görevlendirilen insanların salgın, 
politik olaylar, ekonomik çöküntü, doğal 
afetler vb. nedenlerle göreve gelememeleri 
riski de Zehner tarafından hatırlatılmakta. 
Tüm bu sorun ve riskler olmasa da, nük-
leer ya da bir başka alternatifin fosil yakıt-
ların yerini hemen alabileceklerini söyle-
mek de zor ( Jefferson, 2008). Alternatif 
enerji kaynakları arasında gösterilen, fakat 
üretilmesi için bir başka kaynağa ihtiyaç 
duyulan, yani ikincil bir enerji kaynağı 
olan hidrojen enerjisi de umut verme-
mekte. Hidrojen enerjisinin tarihsel olarak 
ilk ve belli başlı kullanım alanı olan yakıt 
pilleri, ilk icatlarından sonra içten yanmalı 
motor devrimi ile bir kenara bırakılmış; 
daha sonra malzeme teknolojisindeki 
gelişmelerle ve petrol krizi ile yeniden 
gündeme gelmiştir (Andu’jar ve Segura, 
2009). Membranlarında katalizör olarak 
kullanılan platinyum ve palladyumun 
ucuza mal edilmesi mümkün olmadığın-

dan, yakıt pilleri, henüz, sürdürülebilir bir 
alternatif olarak görülmemektedirler. Öte 
yandan, hidrojenin sıvı olarak depolanması 
için en az -235 °C sıcaklık gerekmekte-
dir. Bu sıcaklığa ulaşmak ve buharlaşmayı 
önlemek amacıyla bu sıcaklığın üzerine 
çıkılmasını engellemek için harcanması 
gereken enerji nereden ve nasıl sağla-
nacaktır? Bunun yerine sıkıştırılmış gaz 
olarak saklama yoluna gidilirse yine yoğun 
enerji kullanımı gerekecektir. Örneğin, 
hidrojenin içerdiği enerjinin beşte birini 
sıkıştırma işlemini yapacak kompresör-
lere harcamak gerekecektir. Depolanma 
başarılsa da, hidrojenin nakledilmesi ayrı 
bir sorundur. Yaklaşık 800 araç için dizel 
yakıtı taşıyabilen bir tank, ancak 80 araca 

yetebilecek miktarda hidrojen taşıyabilir. 
Hidrojenin istasyonlara tanklar yerine, 
boru hatları ile taşınması için ise yeni 
hatlara ve yeni malzemelere ihtiyaç var-
dır. Bu ayrıntılar bir yana, hidrojen enerjisi 
çevreye hemen hemen hiç zarar vermeyen 
bir enerji değildir. Tüm dönüştürme süreç-
lerinde olduğu gibi, birincil bir kaynaktan 
türetilmesi sırasındaki etkiler söz konusu-
dur. Hidrojenin, reformasyon veya diğer 
kimyasal tepkimelerle fosil kaynaklardan 
değil de, yenilenebilir kaynaklarla türe-
tilmiş olan elektrik enerjisi kullanılarak, 
elektroliz yoluyla elde edilmesi bile, çevre 
üzerinde kalıcı etkiler bırakacaktır. Bu 
etkilerin değerlendirilmesi ve karşılaştı-
rılması gerekir. Hidrojenin fosil bir yakıt-

tan elde edilmesi sırasında çevre üzerinde 
oluşacak olan etkiler, bu fosil yakıtın doğ-
rudan yakılması durumunda açığa çıkan 
olumsuzluklardan ne kadar geridedir? 
Fosil yakıttan değil de, örneğin rüzgar ve 

Hidrojen enerjisi 
çevreye hiç zarar 

vermeyen bir enerji 
değildir. 
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güneş enerjisi ile türetilen elektrik enerjisi 
elektrolizde kullanılırsa, kurulan sisteme 
harcanan girdilerde fosil yakıtların payı ne 
olacaktır? Bu kaynakların kesintili oluş-
larının hidrojene dayalı bir ekonomideki 
etkisi nedir? Bu sorular yanıtsız bırakıla-
rak, hidrojen enerjisinin kurtarıcı olarak 
görülmesi, modern zamanların devri daim 
makinesinin peşinden gidilmesi olarak 
yorumlanmakta (Hultman, 2009). 
İkincil bir kaynak olarak hidrojene daya-
nacak olan ekonominin ütopik yanı ve 
rüzgar ve güneş gibi birincil kaynakla-
rın kesintili olma özellikleri; fosil yakıt-
ların “temiz kullanım” yöntemlerini 
yeni araştırma –geliştirme alanları ola-
rak ortaya çıkarmıştır ( Jaccard, 2005). 
Kömür; bilinen en eski fosil yakıttır ve 
Avrupa’da yaşam tarzını kökten değişti-

ren, Ortaçağ’ın son bulmasını sağlayan 
temel etkendir (Rifkin ve Howard, 1992). 
Ormanların, tarım amacıyla tüketilmesi 
ve nüfus artış hızının tarımsal üretimden 
çok daha fazla olması sonucunda kent-
ler çökerken, yönetimler yeni bir enerji 
kaynağının kullanılmasına yöneldiler. 
Bu enerji kaynağının kullanılması, yani 
kömür madenciliği buhar makinesinin 
kullanımını gerektirdi. Öykünün deva-
mını herkes bilir…
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, 
bu kara taş parçalarının yakılarak elektrik 
enerjisi elde edilmesi sırasında çevreye 
salınan gazların tutulması için geliştiri-
len “temiz üretim” yöntemlerinden biri 
egzoz gazına su ve çeşitli kimyasalların 
püskürtülmesidir. Bu işlem için harcanan 
enerjinin ve oluşan çamur atığının hiç 
kimsenin dikkatini çekmediğini söylüyor 
Zehner, haklı olarak (Zehner, 2012). Bir 
diğer yöntem ise, “karbon tutumu”dur. Bu 

yöntemde, karbondioksit gazı, egzoz 
gazından ya da yanma sırasında tutula-
rak yeraltında depolanmaktadır. Egzoz 
gazındaki karbondioksitin tutulması % 
60 oranında ek masraf gerektirmektedir. 
Yanma sırasında yapılacak müdahale ise 
masraflara daha az ek yapmakla birlikte, 
verimi % 24 azaltmakta ve belirli türde 
kömür kullanımı gerektirmekte (Zeh-
ner, 2012). Öte yandan, tutulan karbon-
dioksitin saklanmasının patlama riski 
taşıması, su ile birleşen gazın karbonik 
asit oluşturması gibi sorunlar da var. Bu 

yöntemin; egzoz gazlarının, karbondiok-
sitin tutulmadan atmosfere salımından 
daha etkin olabilmesi için, yirmi yıl kadar 
bir sürenin geçmesi gerekiyor ki bu süre 
içerisinde kömür rezervlerinin önemli bir 
bölümü de tüketilmiş olacak, zaten. Bu 
yirmi yılı beklemeksizin yaygınlaştırılacak 
karbon tutma teknolojileri ise enerji yoğun 
işlemlerden oluştuklarından, daha fazla 
kömür harcanmasını gerektirecektir. 
Benzer bir etkileşim yeşil enerji ile iklim 
değişikliği arasında da bulunmaktadır. 
“Yeşil enerji” uygulamalarını araştırmaya 
yönelten oluşumların başında iklim deği-
şikliğinin kendisini belli etmesi gelirken, bu 
oluşum aynı zamanda, yenilenebilir ya da 
alternatif olduğu söylenen enerji dönüşüm 
sitemlerini de tehdit etmektedir. Aslında, 
iklim değişikliği tüm enerji dönüşüm sis-
temleri üzerinde etkilidir. Örneğin, artan 
çevre sıcaklığı ısıl kaynaklı elektrik santral-
lerinin verimlerinin düşmesine neden olur. 
Taşkınlar, artan rüzgar hızları, bulutlanma-
lar da hidrolik, rüzgar ve güneş kaynaklı 
dönüşümleri zorlaştırır. Hidrolik kaynaklı 
kapsamlı dönüşümler üzerinde (barajlı 
büyük ölçekli hidrolik santraller) taşkınla-
rın yanı sıra, hızlı çökelmenin de olumsuz 
etkileri vardır. Çökelmenin, dünya ölçe-
ğinde yılda % 1 civarında su tutma kapa-
sitesi kaybına yol açtığı rapor edilmiştir 
(Gaudard ve Romerio, 2013). Küçük ölçekli 
hidroelektrik santrallerde (HES’lerde) ise 
kabul edilebilirlik ölçütleri şunlardır: 
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KİRLİ

İklim değişikliği, 
yenilenebilir 

enerji kullanımını 
zorlaştırmakta
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•	 Su debisinin canlı yaşamını tehdit 
etmeyecek düzeyde sağlanması. 

•	 Santralin öncesinde veya 
sonrasındaki (menba ve ayak 
tarafları) su niteliğinin bozulmaması. 

•	 Balık geçiş yollarının korunması. 
•	 Akarsu yatağının bozulmaması. 
•	 Akarsu ve etkileşim içinde olduğu 

çevrede nesli tehlikede olan canlılara 
zarar verilmemesi (EBRD 2013, 
aktaran Küçükali S., 2014). 

Bir HES’in bu ölçütlere tümüyle uyması 
için alınacak önlemler, sağlanan enerjiden 
belki de daha fazlasını tüketmekle müm-
kün olacaktır. Jeremy Rifkin bu durumu 
şöyle ifade etmektedir: “Tarih boyunca 
çevredeki her büyük değişim, daha az 
elde edilebilir, ulaşılması daha zor enerji 
kaynaklarına doğru olduğu için, teknolo-
jideki niteliksel değişimler de her zaman 
daha karmaşık ve daha büyük bir enerji 
harcanmasına doğru olmuştur.” (Rifkin 
ve Howard, 1992).
Öte yandan, yerkürenin kendisinin bir 
enerji dönüştürücüsü olduğu, çekirde-
ğindeki tepkimelerin ısı açığa çıkardığı, 
jeotermal enerjiden hayatlarının bir döne-
minde sağlık vd. amaçlarla yararlanmış 

ya da Jules Verne’in Arzın 
Merkezine Seyahat’ini 
okumuş herkes tarafından 
bilinir. Oysa yer kabuğu 
yüzeyinin her metreka-
resi için ortalama olarak 
yalnızca, 77 MW ısıl güç 
elde etmek mümkündür 
(Hodge, 2010). Yerkü-
reden daha fazla ısıl güç 
elde etmek için daha 
derine gitmek, daha fazla 
kazmak, daha fazla fosil 
yakıt kullanmak, çevreye 
daha fazla zarar vermek 
gerekecektir. Bu enerjinin 
tüm yeryüzüne homojen 
dağılmadığı, yer kabuğu 
hareketlerinin sürdüğü 
bölgelerdeki jeotermal 
potansiyelin daha fazla 
olduğu da öngörülebilen 
ve çoğu kişi tarafından 
bilinen bir gerçektir. 

Yeryüzünün herhangi bir yerinde dönü-
şümü, yerkabuğunun enerjisine göre, daha 
kolay olan kaynaklar güneş enerjisi ve rüz-
gardır. Güneş enerjisinin elektrik enerji-
sine dönüşümünün çeşitli yolları vardır. 
Bunların arasında, yapay yarı iletkenler-
deki serbest elektronların foton enerjisi ile 
hareket ettirilerek elektrik akımı üretme 
temeline dayanan fotovoltaik piller önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu sistemlerin pahalı 
olması ve üretimleri için yoğun enerji 
gerekmesine karşın, 2006-2011 yılları 
arasında tüm dünyada kurulan sistem-
lerde ortalama % 58 artış olmuştur. Aynı 
dönem içerisinde, bu artışı % 37 ile ısıl 
güneş enerjisi sistemleri ve % 26 ile rüz-
gar enerjisi sistemleri izlemiştir (REN21, 
2012). Fakat; fotovoltaik hücrelerdeki ince 
filmlerin ve rüzgar türbinlerinin aktarım 
sistemlerinin imalatlarında “nadir toprak 
elementleri” kullanmak gereklidir. (Baldi, 
2014). Bu elementlerin topraktan çıkarıl-
ması için gerekli olan enerji, kullanıldık-
ları sistemlerin çevreye olan katkıları ile 
karşılaştırıldığında, toplamda olumlu bir 
fayda görmek mümkün olsa da (Alsema, 
2000), nadir element madenciliğinin çev-
reye olan etkisi fotovoltaik hücreler ve 
rüzgar türbinleri ile telafi edilemeyecek 

boyuttadır (Schüler, 2011). Öte yandan, 
ışınım şiddetinin 1000 W/m2 ve dış ortam 
sıcaklığının 30 °C olduğu bir yerde 18.000 
Btu/saat soğutma yükü için yaklaşık 30 
m2 bir fotovoltaik modül alanı gerektiği 
(Hodge, 2010) göz önüne alınırsa, bu sis-
temlerin fosil yakıtların yerini alması için 
geniş alanların var olması gerektiği açıktır. 
Her ne kadar gereksinilen alan, yoğunlaş-
tırılmış toplayıcılar kullanıldığında çok 
daha fazla olsa da (50 kW için yaklaşık 
250 m2 toplam helyostat alanı (Belessiotis, 
2012), ucuz plastik lenslerin kullanılması, 
yoğunlaştırılmış toplayıcıların fotovoltaik 
hücrelere göre bir üstünlüğü olarak kabul 
edilebilir. Fakat bu sistemlerin doğrudan 
güneş ışığı ile çalışmaları ve yüksek sıcak-
lıklarda ısınan lenslerin dayanım süreleri-
nin azalması, kullanımlarını sınırlandır-
maktadır. Temelde, yoğunlaştırılmış güneş 
toplayıcıları ile elektrik enerjisi üretimi, 
yakıtın yerini güneş ışınımının aldığı ısıl 

bir sistemdir. Dolayısıyla, ısıl çevrimin 
kaynağının sıcaklığı çok yüksektir (500 
°C civarında). Çevrimde dolaşan çalışma 
akışkanının, güneş ışınımın kullanılabilir 
olduğu yerlerde zor bulunan bir madde 
olan “su” olması ve yüksek güçler için yer-
leştirilmesi gereken yüzlerce helyostatın ya 

Nadir element 
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zararı, yenilenebilir 
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fazladır
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da “çanak”ın, ekosistem üzerindeki etkileri 
de ayrı tartışma konularıdır. 
Peki ne yapmalı? Mark Jaccard ( Jaccard, 
2005) toplam enerji tüketimini nüfus, kişi 
başına ulusal gelir ve enerjinin ulusal gelire 
oranı parametrelerinin çarpımı ile ifade 
ederek enerji kullanımının artış hızının, 
zenginleşme hızının gerisinde kalması 
gerektiğini söylemekte:
E = (Nüfus) x (Toplam Gelir / Nüfus) 
x (Toplam Enerji Kullanımı / Toplam 
Gelir) 
Zehner bu gerçeği, “enerji sorunu tek-
nolojik değil; kültüreldir” sözleri ile dile 
getirmekte (Zehner, 2012). Küresel eko-
nomik sitemin kâr amacının alternatif 
enerji alanında da geçerli olduğunu sık sık 
yineleyen Zehner, “Teknolojik değişimler 
en çok, üretimin ve servetin artmasına 
katkıda bulunmuşlardır. İyi yönlendiril-
diğinde çevresel sürdürülebilirlik için de 
böyle olacaktır” demekte ve bu sürecin 
iyi yönlendirildiğini de, diğer aktivistler 
(örneğin Monbiot, 2009) gibi, örnek-
lendirmektedir. Fakat bu kültürel sorun 
da aslında teknolojik temellidir. Mark 
Jaccard’ın yukarıda aktarılan bağıntısında, 
son parametrenin temsil ettiği kavram 
“enerji verimliliği”dir. “Enerji verimliliği”, 
kaynaktan elde edilebilecek faydanın 
ençoklanması (maksimizasyonu) değil; 
standart yaşam koşullarının sürdürül-
mesi için gerekli enerjinin enazlanması 
(minimizasyonu)’dır. Böylece; ulusun top-
lam geliri artarken, toplam enerji tüketimi 
daha az artar ve hatta azalır. İkinci para-
metre olan toplam gelir-nüfus oranı (kişi 
başına ulusal gelir) azalması istenmeyen 
bir değer olduğuna göre, ikincil olarak 
nüfus üzerinde durulmalıdır. Nüfusun, 
dünyanın enerji sorununa etkisi “enerji 
verimliliği” kavramı ile aynı düzeyde 
değildir. Fakat nüfus artışı enerjiyi çok 
tüketen ulusların sorunu değildir. 
Gelişmiş ülkeler, enerjiyi tükettikçe kay-
naklar yalnızca azalmakla kalmayıp bozu-
lan dengeden dolayı azalmış potansiyelin 
kullanımı da zorlaşmaktadır. “Çevresel 
etki”, bu zorlaştırmanın ölçüsü olarak 
değerlendirilmelidir. Termodinamiğin 
İkinci Yasası’na göre, tüm evrende her 
şeyin kaos ve tükenmeye doğru gittiği 
kaçınılmaz da olsa; aşırı tüketim ve kay-

nakların eşitsiz dağılımı, daha sonra 
bu iki olgudan çıkan sorunların (salgın 
hastalıklar, bölgesel savaşlar, ırkçılık, cin-
sel ayrımcılık…) çözümüne harcanan 
zaman ve materyal tükenmeyi daha da 
hızlandırmakta. İronik olan, alternatif 
enerji çözümlerinin teknik açıdan uzun 
erimde irdelenmeyip, getireceği “tüke-
nişi hızlandırıcı” zararların göz ardı 
edilmesi. Bugünün enerji yoğun kültü-
ründe, “yeşil” de olsa, ki hiçbir teknoloji 

çevreye sıfır zararlı değildir, hiçbir sistem 
çözüm olmayacaktır. Örneğin, kentten 
uzaklardaki “zengin getto”larına “yeşil 
bina”lar inşa edip, sonra her gün en az 
30 km’lik yolu bu binalardan işe gidip 
gelmek için “elektrikli” ya da “biyodizel”li 
araçlarla kat etmek, ne kadar anlamlı? 
“Kentleri terk etmek”, kentte kalmak 
zorunda olanların masrafları karşılaya-
maz duruma düşmesine ve “iflas eden 
kentler” olgusunun (Bkz. Detroit örneği; 
http://www.bbc.co.uk/turkce/multi-
medya/2013/07/130719_dg_detroit.
shtml) tarihte yerini almaya başlamasına 
yol açmıştır. Ronald Wright’ın, Paskalya 
Adası örneği ile ilgili olarak söylediği gibi: 
“Bu yeni yüzyıl çok eskimeden, geçmişi-
mizdeki bütün karanlık çağları solda sıfır 
bırakan bir kaos ve çöküş çağına girece-
ğiz.” (Wright, 2012). Girdik bile...
Yine Ronald Wright’ın dediği gibi, “zen-
ginlik kaosa karşı bir zırh olamaz”. Yal-
nızca, zenginlik değil, eleştirel olmayan 
bir akıllılık da bizi kaostan koruyamayacak 
ve çözüm bulamayacaktır. Uzun erimdeki 
çevresel ve toplumsal etkilerini irdelemek-
sizin, yalnızca üretimin ve servetin artma-
sına katkıda bulunacak bir “yeşil enerji”nin 
peşine düşmenin; iç içe girmiş konutları, 
okulları, çarşı-pazarı bir arada olan kentler 
yerine, surlara benzer duvarlarla çevrelen-
miş “site”lerde yaşamanın; yüzeyleri camla 
kaplanmış, konfor ortamı sağlayan cihaz-
larla iklimlendirilen alışveriş merkezlerin-
den, dünyanın diğer ucunda çocuk emeği 

“Sürekli kalkınma 
modeli”nin enerji 

sorununun kendisine 
katkısı vardır, yalnızca 

çözümüne değil.
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sömürülerek imal edilmiş ve tonlarca 
fosil yakıt harcanarak yaşadığımız yere 
getirilmiş giysileri satın almanın ve daha 
bir yığın “azgelişmiş kültür” sarmalındaki 
“sürekli kalkınma modeli”nin enerji soru-
nunun kendisine katkısı vardır, yalnızca; 
çözümüne değil. Elbette, bu yaşam tarzı, 
sistemin yönlendirmesiyle; enerji politi-
kaları ise bireysel çabalarla değil, dev şir-
ketlerin politikalarıyla belirleniyor. Fakat 
öyle görünüyor ki, yirmi birinci yüzyılın 
aydınlanması bu politikaların ekonomi ve 
teknoloji alanında aşılması ile olacaktır: 
“Sürekli kalkınma” hedefli değil; doğayla 
uyumlu, eşitlikçi bir ekonomik model 
ve “daha fazla konfora, daha fazla kâra” 
değil, insan türünün doğa ile tümleşik 
sürdürülebilirliğini sağlayacak, “enerji 
verimliliği”ni hedefleyen, yenileşimciliğe 
yönelik “eleştirel” mühendislik… Çok geç 
olmadan…
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Çeviri

Bina yönetim sistemlerindeki geliş-
meler ve sensörler, otel yöneticile-
rinin misafir konforunu çok fazla 

etkilemeden enerji verimliliğini optimize 
etmesine imkan veriyor. Enerji verimliliği 
girişimlerinin müşteri memnuniyeti üze-
rindeki etkileri konusundaki endişeler, 
birçok otel yöneticisini enerji yönetim 
çözümlerine yatırım yapmaktan uzak 
tutmuştur. Otel misafir odaları, günde 
50 ile 70 kW arası enerji harcayan son 
teknolojiye sahip odaları ve günlük 80 
kW’tan fazlasını harcayan lüks odala-
rıyla, konaklama endüstrisindeki enerji 
tüketiminin yüzde 40 ile 80 arasındaki 

kısmını oluşturmaktadır.  Her bir odanın 
çeşitli hizmetler gerektirmesi bir yana, 
misafirler ve çalışanların genel hizmet 
faturasından direkt olarak sorumlu tutul-
maması onları enerji tasarrufu konusunda 
yeterince teşvik etmemektedir. 
Otel odalarının enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi açısından ciddi bir potansi-
yeli olsa da, enerji tasarrufu girişimlerinin 
müşteri memnuniyeti üzerine olan etkisi 
ile ilgili endişeler birçok işletmeciyi enerji 
yönetimine yatırım yapmaktan alıkoy-
muştur. Fakat Bina yönetim sistemlerin-
deki son gelişmeler ve sensörlerle birlikte, 
enerji tasarrufu ve misafir konforu ara-

sındaki denge kolaylıkla sağlanabilecek 
duruma gelmiştir. 

Otel Enerji-Yönetimi Eğilimleri

Otel odası enerji yönetim sistemleri 
HVAC, aydınlatma ve diğer sistemlerin 
odanın doluluk durumuna göre ayarlan-
ması için sensör ve kumanda kullanımıyla 
son birkaç yıl içinde daha çok ilerledi.  
Bu sistemler sıklıkla aşağıdaki 3 yoldan 
birinde uygulanır:
•	 Kart-anahtar sistemi: En yaygın 

Avrupa ve Asya’daki otellerde 
kullanılan bu sistemler otel 

Otellerin Enerji Tüketimi ile 
Otel Misafirlerinin 
Konforunun Dengelenmesi
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misafirinin kendi kart anahtarını 
özel bir yuvaya sokmasıyla odanın 
ışık ve HVAC sistemlerinin aktive 
edilmesini sağlar. Misafir odayı 
terk ederken, yuvadan kartı çıkarır 
ve sistemler genellikle ufak bir 
gecikme ile kendini kapatır. Bu, 
aydınlatma ve HVAC masraflarının 
minimize edilmesine yardımcı olur, 
fakat kusursuz olduğu söylenemez. 
HVAC sisteminin yoğun 
kullanıldığı bir durumda, misafir 
odasına geri döndüğünde oda ısısı 
istenen derecede olmayacaktır. 
Ayrıca, misafirler çıkarken kartı 
yuvada bırakarak bundan kaçınabilir. 

•	 Geliştirilmiş misafir algılama: 
Bu sistem genellikle kapı sensörü 
ve hareket algılamaya dayalıdır. Bu 
sistemin kart-anahtar sistemine göre 
en büyük avantajı by-pass edilemez 
oluşudur. Ayrıca, aydınlatma ve 
HVAC sistemlerinin devre dışı 
bırakılmasındansa, termostatı 
önceden belirlenmiş bir ısıya geri 
getirmek için geliştirilmiş mantık 
sistemleri kullanılır. Misafir geri 
döndüğünde, termostat orijinal 
ayarlarına döner ve kontrol yine 
misafirindir. 

•	 Kablosuz sensörler: Otel 
odalarına takılan kablosuz sensörler 

ile tesis yöneticileri fazlasıyla 
rahatlık, güvenlik ve enerji tüketimi 
verisi elde edebilirler. Veriyi eyleme 
geçirilebilir hale dönüştürebilen 
analitik yazılım uygulaması 
enerji tasarrufunu ve müşteri 
memnuniyetini daha da fazla 
artırabilir. 

Otomatik oda kontrol ağı ile otel yöne-
ticileri odalara ve ortak alanlara yerleş-
tirilen sensörlerden veri toplayabilir ve 
bunları bina performansını artırmak 
için kullanabilirler. Hata belirleme ve 

diagnostik yazılım veriyi analiz etmede, 
ekipman arızalarını önlemek için yapı-
lan bakım çalışmalarında öncelik belir-
lemede, misafir rahatsızlığını aza indir-
gemede ve enerji verimliliğini maksimum 
seviyeye getirmede kullanılabilir. Veri 
güvenilir bir şekilde depolanabilir ve aylık 
olarak mühendisler tarafından yorum-
lama, önceliklendirme ve hata bildirimine 
yardımcı olmak adına incelenebilir.  

Otel Enerji Yönetimine Yeni 
Yaklaşımlar

Tesis yöneticileri ya her bir odanın ken-
dine ait bağımsız işletiminin olduğu 
sistemler kurabilir veya oda sistemlerini 
otelin bina yönetim sistemine entegre 
edebilir.
Bağımsız bir sistemde, misafir varlık 
detektörleri ve kapı/pencere temas sen-
sörleri odanın sıcaklığını - boş bir odada 
azaltma ayarları mı yapılacağını yoksa 
önceden tanımlanmış kullanılmama süre-
sine bağlı olarak daha düşük sıcaklık ayarı 
mı yapılacağını- belirler. Sistem odanın 
boş olduğunu algıladığı zaman elektrik 
devreleri (misafirlerin laptoplarını ve 
aletlerini istedikleri zaman şarj edebilme-
leri için aktif bırakılan bazı prizler hariç) 
kapatılır ve misafir geri döndüğünde 
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tekrar açılır. Bağımsız sistemde odanın 
içindeki cihazlar bilgi alışverişinde bulu-
nur, fakat odanın dışındaki herhangi bir 
sisteme bağlı değillerdir.  Sistem perfor-
mans ve tasarrufunu maksimum seviyeye 
getirmek için, tesis yöneticileri misafir 
odası sistemlerini otelin Bina Yönetim 
Sitemine ve Mülk Yönetim Sistemine 
(PMS) entegre etmelidir. Böyle bir bir-
leşme henüz tutulmamış odalarda daha 
düşük ısı ayarlarının yapılmasını sağlar. 
Açık standartların kullanımı, Bina Yöne-
tim Sistemi ve oda kontrollerinin tesisin 
resepsiyonu ve Mülk Yönetim Sistemiyle 
bütünleşmesini sağlar. Bu da oda kon-
forunun merkezi kontrolüne izin verir 
ve enerji yönetimine bina bazında bir 
yaklaşımı öne çıkarır.  

Aşağıda bu gibi entegre 
sistemlerin nasıl 
geliştirilebileceğine dair örnekler 
sunulmuştur:

•	 Eğer bir oda tutulmuşsa fakat boşsa, 
sistem odanın bir önceki misafirin 
ayrılmasından önceki en son ayar 
noktasından programlanabilir. Oda 
tutulmamış ise, düşük ısı ayarı 
kullanılabilir veya bazı durumlarda, 
sistem geçici olarak kapatılabilir. 
Bu ince ayarları yapabilme olanağı 
yatırım getirisine ciddi bir katkı 
sağlayabilir.   

•	 Sürekli görüntüleme ve alarmlar 
müşteri memnuniyetinin artmasını 
ve bakım yanıt sürelerinin 
geliştirilmesini sağlıyor. Problemleri 
çözmek ve üst seviye performans 

bir kurulum maliyeti vardır ve bu yüzden 
de, ünite sayısı ne kadar fazla olursa, oda 
başına düşen kurulum maliyeti o kadar 
düşük olur. Diğer bir faktör de otelin 
konumu ve bölgesel iklimdir ve bu da 
haliyle HVAC sistemlerinin kullanımını 
ve potansiyel tasarrufu etkilemektedir. En 
sonuncusu da müşteri faktörüdür çünkü 
tatilcilerin ve iş seyahati yapanların farklı 
programları ve dolayısıyla farklı enerji 
tüketimleri vardır. 

Sonuç

Oteller son derece fazla enerji tüketimi 
yaparlar, fakat bu da tesis yöneticilerine 
daha verimli işletmek ve maliyeti düşür-
mek adına güzel bir imkân sunar. Otel 
yöneticileri odalara sensörler yerleştire-
rek ve odaları bina yönetim sistemine 
bağlayarak kesintisiz biçimde veri top-
layabilir ve yetersizlikleri belirleyebilir. 
Dahası, odanın dolu veya boş olduğunu; 
ya da tutulup tutulmadığını anlayabilir 
ve HVAC ve aydınlatma ayarlarını buna 
göre ayarlayabilirler. Böylece, tasarruf 
maksimize edilmiş olur ve israf azalır. 
Bunların hepsi otel yöneticileri enerji 
verimliliğini ve uygun planı etkileyen 
faktörleri dikkate aldığı sürece misafi-
rin rahatını kaçırmayacak şekilde elde 
edilebilir. Otel yöneticileri, yatırım geti-
risini yöneten kilit unsurları anlayarak, 
ihtiyacı karşılayan, bütçeyi aşmayan ve 
verimi optimize ederek kendi masrafını 
çıkaran oda enerji yönetimi sistemine 
sahip olabilirler.

için oda içi enerji kullanımını 
yönetmek amacıyla çalışanlar sistem 
kontrollerine odadan veya kattan 
erişebilir. Manuel azaltma ayar sayısı 
gibi ek veriler, çalışanların “yeşil 
bina” performansını artırabilir. 

•	 Bir odanın EMS’i PMS’ine ile 
bağlı ise, odanın tutulmuş veya 
tutulmamış olma durumuna 
ilişkin veri toplanabilir. Doluluk 
veya boşluk algılama detektörü ile 
sistem tutulmamış bir oda dolu ise 
personeli uyarabilir. Böylece şirket 
mülkü korunur ve personelin boş 
odalarda olabilecek şüpheli eylemler 
konusunda uyarıldığından emin 
olunur.  

Yatırım Getirisi

Otelin benimsediği bina yönetim yakla-
şımı ne olursa olsun, yatırım getirisi mak-
simum seviyeye taşınmak isteniyorsa bazı 
faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bunlardan birincisi kurulum maliyetidir. 
Bir sistemi doğrudan var olan bina yöne-
tim sistemine bağlamak kablosuz sistem 
kurmaktan çok daha maliyetli olacak-
tır.  Kablosuz sistem ile minimum duruş 
süresi ve dolayısı ile gelir kaybı sağlanarak 
kurulum süresi önemli ölçüde azaltılır. 
Sensör sistemi yerleştirildikten sonra, 
otel bina yönetim sistemi tarafından sağ-
lanan verinin takip edildiğinden ve yeter-
sizliklerin zamanında iletildiğinden emin 
olmak için iyi tanımlanmış bir yönetim 
stratejisi geliştirmelidir. Enerji verimliliği 
planlaması her bir odanın güneş alımı, 
yalıtımı ve ısıl kaçağı göz önüne alına-
rak yapılmalıdır. Zaman içerisinde otel 
yöneticileri sensörler tarafından toplanan 
veriyi kullanılarak en az enerji tasarrufu 
sağlayan odaları belirleyebilir ve gereken 
önlemleri alabilir.
Yatırım getirisi mülkün büyüklüğüne 
de bağlıdır. Kurulum maliyetleri her ne 
kadar oda sayısına bağlı olarak değişiklik 
gösterse de, daha büyük üniteler yatırım 
getirisini daha kısa sürede almaya meyil-
lidir. Genellikle bir defaya mahsus sabit 

Kaynak: HPAC Engineering
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Uygulama

Türkiye’de ilk inverterli merkezi 
sistemler, 2009 yılında Migros 
Teknik kadrosu ve soğutma ve 

otomasyon konusunda çalıştıkları firma-
ların beraber yaptıkları ar-ge çalışmaları 
sonucunda süpermarket uygulamaları 
için kullanıldı. Bu merkezi sistemler 
Migros özel yazılımıyla yüksek enerji 
verimliliği sağlayan, fan ve kompresörleri 
oransal süren, dış ortam sıcaklığına göre 
kondenzasyon kaydıran sistemlerdi. Bu 
uygulama, uzun süren ar-ge çalışmaları 
ve saha testleriyle geliştirilip nihai hale 
getirildikten sonra Carel Migros özel 
merkezi sistem kontrol yazılımı oluştu-
ruldu ve ilk etapta Türkiye genelindeki 
600 Migros mağazasında, bu sistem 
başarıyla devreye alındı. Bu uygulama-
lar Türkiye’de enerji tasarrufu ve sistem 
verimliliğine yönelik yapılan en büyük 
ve kapsamlı yatırımlardandı. Bu uygu-
lamalardan sonra, hemen hemen tüm 
süpermarket uygulamalarında oransal 

kontrollü ve inverterli kompresör diye 
bilinen sistemlerin kullanımı standart 
hale geldi.
Bu uygulamalar sonucunda mağaza orta-
lamasında bölgelerin iklim koşullarına 
göre % 15 - % 35 civarında soğutma 
sistemlerinin enerji tüketimi düşürüldü.
2009 yılında ilk uzaktan izlemeli mağaza 
Bursa’da Beşevler Tansaş’ta devreye 
alındı. Bu uygulama daha sonraki izleme 
yatırımının ilk adımıydı. Bu mağazada 
tüm soğutma modülleri, merkezi sistem 
ve soğutma sisteminin enerji tüketimleri 
izlenmeye alındı. Remote sisteminin ilk 
adımı atılmış oldu. 
2009 yılı Şubat ayında Türkiye’de ve 
dünyadaki ilk REMOTE Server Migros 
Ticaret A.Ş. Genel Merkezi’nde kuruldu, 
Migros IT ve Migros Teknik Ekibiyle bu 
sistem geliştirilip büyütülmeye başladı.
2009 yılı itibarıyla artık yapılan tüm 
yatırımlarda özel Migros yazılımlı enerji 
tasarruflu merkezi sistem kontrolleri ve 

dolaplarda Migros yatırımları için kul-
lanılan geceleri ekonomi modunda çalı-
şan, defrostların gerçek zamanlı yapıldığı 
enerji tasarrufu özellikli özel kontroller 
kullanılmaya başladı. 
2009 Ağustos ayında Türkiye’deki ilk 
defa uygulanan Teknik Supervisor olarak 
adlandırılan, küçük ölçekli süpermarket-
ler için soğutma otomasyonuyla birlikte 
BMS (Building Management System) 
yönetimi yapan otomasyon uygulaması, 
İstanbul’da denendi.

Uygulama

Türkiye Genelindeki Migros 
Mağazalarının Otomasyon 
Uygulaması
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Buradaki sistemde bir küçük ölçekli mağa-
zandaki, merkezi sistem ve dolap kontrol-
lerinin izlenmesi ve kontrolü, ışık ve klima 
yönetimi, firma dolaplarının, soğutma gru-
bunun ve mağazanın genel enerji tüketimi 
yönetimi, aktif reaktif izleme ve alarm kont-
rolü, denendi, devreye alındı alınan sistem 
remote üzerinden takibe başlandı.

Migros CAREL ilk Teknik Süpervizör uygulaması



Uygulama

basınçları arasındaki farkın gelişmiş kon-
trol algoritmalarıyla gerek dış hava sıcak-
lığına gerekse sahadaki dolap ve soğuk 
odaların ihtiyacını izleyerek optimum 
noktaya düşürüldü.
Değişken Kondenzasyon Optimizas-
yonu; soğutma sistemi basma basıncı 
dış ortam sıcaklığına göre eş zamanlı 
optimize edildi, kondenzasyon set nok-
tası dış hava sıcaklığına bağlı olarak eş 
zamanlı dalgalandırılmasıyla sağlanan 
bu optimizasyon sayesinde kompresörler 
yakalanabilecek minimum kondenzasyon 
koşullarında çalıştırıldı. Böylece sistemler 
gece ile gündüz ve mevsimsel sıcaklık 
farklılıklarının sağladığı avantajlardan 
en optimum noktada faydalanarak hem 
enerji verimliği sağlandı, hem de komp-
resörlerin ömürleri uzatıldı.
Değişken Evaporasyon Optimizasyonu; 
küçük marketlerdeki soğutma sistemle-
rinde, market kapandıktan sonra (dolap 
perdelerinin kapalı olduğu periyotlar 
içinde) evaporasyon basıncı soğutmayı 
engellemeyecek şekilde zamana bağlı 

Yapılan bu uygulamada:

Kompresör gruplarındaki emme ve basma 

olarak yükseltildi ve sabah market açıl-
madan standart çalışma koşullarına tekrar 
çekildi. 
Geliştirilen bu kontrol ve yaygın uygu-
lama ile Türkiye süpermarket soğutma 
dünyasına inverter girmiş oldu. Inverter 
kullanımı özellikle 3 kompresörden daha 
az kompresörlü merkezi gruplarda daha 
dengeli bir kontrol sağlarken, istenme-
yen piklerin azalması sayesinde; değişken 
yükler karşısında kompresörler daha az 
dur/kalk yaparlar. Bu sayede enerji tasar-
rufu sağlanır ve kompresör ömürleri uza-
tılır. Aynı durum kondenser fanları içinde 
geçerlidir, ayrıca oransal bir regülasyon 
fanlar için özellikle geceleri daha sessiz 
çalışma koşulları sağlar. Migros uygula-
masında Migros için tasarlanan özel bir 
algoritma kompresörleri ve fanları ihti-
yaca göre sürerken gereksiz tüm pikler 
ve ‘dur/kalk’lar önlendi ve enerji tasarrufu 
sağlanıp aynı zamanda ilgili cihazların 
ömürleri uzatıldı. 

CAREL Migros Özel yazılımı Özellikleri
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Mağazaların uzaktan izlenmesi 
ve yönetimi;

Tüm işletme koşulları ve alarmlar süper-
vizör sistemine sahip olan marketlerden 
Migros için özel tasarlanmış ve MİGROS 
HQ serverlarında çalışan REMOTE VALUE 
Yönetim programıyla haberleşmekte ve 
ilgili mağazalardaki tüm çalışma koşulları 
ve alarmlar eş zamanlı olarak alınmakta 
ve kaydedilmektedir. Bu alarmlar ilgili 
taahhütçü ve servisçi firmalara REMOTE 
VALUE tarafında eş zamanlı olarak iletil-
mekte ve ilgili izlemeci firma yetkilileri 
soruna uzaktan müdahale edebilmekte 
ve gerekli ayarlamaları yapabilmektedir-
ler. Dünyadaki emsallerinden çok daha 
gelişmiş olan bu özel yönetim programı 
Türkiye’de ilk olarak Migros uygulamala-
rında tüm fonksiyonlarıyla aktif olarak kul-
lanılmaktadır, diğer tüm klasik süpervizör 
sitemlerinden farklı olarak tüm yetkiler 
ve datalar Migros’a aittir. Böylece hiç-
bir izlemeci firma marketlere doğrudan 

bağlantı sağlayamamakta ve kayıt altında 
olmadan herhangi bir işlem yapamamak-
tadır. Böylece izleyici firmaların her yaptığı 
müdahale ve sonuçları Migros kayıtlarına 
alınmakta ve istenildiği takdirde geç-
mişe dönerek kontrol edilebilmektedir. 
Bu gelişmiş yönetim programının tüm 
yetkileri ve marketlere ait ana kayıtlar 
Migros’ta bulunmaktadır.  Administrator 
olarak adlandırılan Migros’taki ana yetkili, 
tüm izleyici firmaların izleme veya müda-
hale yetkilerini belirleye bilemekte veya 
değiştirebilmektedir, izleyici firmaların 
hangi mağazaya ulaşabilme yetkilerini 

belirleyebilmekte veya iptal edebilmek-
tedir, tüm bağlantı şifrelerini belirleye-
bilmekte ve değiştirebilmektedir. Mağa-
zalar ve Migros HQ arasındaki iletişimde 
Migros’un kendi dahili haberleşme ağı 
kullanılmaktadır, izlemeci firmalar ve Mig-
ros HQ arasında ise WEB tabanlı iletişim 
söz konusudur. Ve her iki iletişim internet 
bankacılıklarında kullanılan HTTPS (üst 
seviye güvenlikli iletişim) protokolüyle 
sağlanmaktadır, bu sayede üst seviyede 
bir güvenlik oluşturulmuştur.

Migros CAREL Remote Altyapısı



Uygulama

Mağazaların, mağaza içi aydınlatma, klima 
ve havalandırma, otopark, dış aydınlatma-
lar, gibi enerji tüketim noktaları zamana ve 
ihtiyaca bağlı olarak çalıştırılmaya başladı. 
Bu noktaların tüm bilgileri izleme siste-
mine taşınarak Remote sistemine taşındı. 
Gerek mağazadan gerek Migros genel 
merkezinden sahadaki ışıkların, klimaların 
çalışmaları, enerji tüketimleri online olarak 
izlenmeye başladı. 

Mağaza içi Işık Yönetimi: 
1) Zamana Bağlı Yönetim: Migros uygu-
lamalarında mağazalar çeşitli zone’lara 
ayrıldı ve bu zone’ların açılış kapanış saat-
lerine ve ihtiyaca göre açılıp kapanması 
sağlandı. Kapanmış bir mağazadaki ışık-
ların mağaza kapalıyken ihmale mahal 
vermeden kapalı olması garantilendi. 
Aynı zamanda örneğin mağazada sabah 
erkenden malzeme dizilme işlemine baş-
lanan Et – Fırın gibi reyonlar daha erken 
aydınlatılırken, Beyaz eşya gibi daha geç 
aktive olan reyonlar daha geç aydınlatıldı. 
Ayrıca her bir zone izleme sistemine 
ayrıntılarıyla tanıtıldı. Böyle tanıtılmış 
olan zone’daki ışıklar zamanla mı, yoksa 
manuel mi devreye alınmış gözetim 
altında tutuldu. Kapalı olması gereken 

bir ışık grubu manuel olarak açıksa ve 
belirlenen zamandan daha fazla manuel 
olarak açık bırakıldıysa sistemin alarm 
oluşturup ilgili birimlere uyarı mail’ları 
atması tanımlandı. Böylece aydınlatma 
sistemi enerji tüketimin zamana bağlı 
optimizasyonu sağlandı. 
Başka bir uygulamada mağazalardaki ışık 
yoğunluğu % 25, 50, 75, 100 gibi zone’lara 
ayrıldı. Böylece müşteri yoğunluğunun az 
olduğu veya mağazada müşterinin olma-
dığı ama mal dizimi için çalışanların içe-
ride olduğu saatlerde mağaza ışıklarının 
%25 i yakıldı ve yoğunluğa göre içerideki 
ışıklar % 25 ile % 100 arasında saatlere 
bağlı olarak yakıldı. 

2) Mağaza içi ışık yoğunluğuna 
bağlı yönetim:
Zone’lara yerleştirilen ışık sensörleriyle 
mağaza içi ışıkları, ışık yoğunluğuna 
bağlı olarak oransal veya ON/
OFF olarak devreye sokuldu. Işık 
yoğunluğuna ve çalışma zaman 
bantlarına bağlı çalışma ortak olarak 
çalıştırılarak, zaman bandının dışında 
ışıkların kapalı olması ve zaman 
bandının içinde ışıkların yeterli olduğu 
hallerde ışıkların gereksiz çalışmaması 
sağlandı.   
A) Dış aydınlatmalar, 
Mağaza dış aydınlatmaları zamana ve 
ışığa bağlı olarak aktive edildi. Dış ortama 
konulan bir sensör ile havanın aydınlık ve 
karanlık olduğu kontrol edildi ve bu bil-
giyle dış ve reklam aydınlatmaları aktive 
edildi. Aktive edilmiş aydınlatmaların, 

gecenin ilerleyen saatlerinde belirlenmiş 
bir saatte kapanması sağlandı.
B) Mağaza içi klima yönetimi:
Mağaza içi klimalar ve havalandırma sis-
temleri zamana ve iç sıcaklığa göre dev-
reye alındı. Mağazalar çeşitli kısımlara göre 
planlanarak bu bölgelere sıcaklık ve nem 
sensörleri yerleştirildi ve hissedilir sıcak-
lık ve entalpi hesaplandı. Bu sensörlerin 
bulunduğu kısımlardaki klimaların ihtiyaca 
göre devreye girip çıkması sağlandı. Kli-
malar eğer çalışma zamanı içinde değilse 
ve istenen sıcaklıkta değil ise sistem tara-
fında çalıştırılmadı. Sistemdeki klimalara 
ait arıza ve izleme istemine taşınan bu 
bilgilere göre çalışma zamanlarının ve set 
değerlerinin kontrolü Lokal olarak mağaza 
personeli veya Migros Genel Merkezinden 
yapılabilmesi sağlandı. İzleme sistemine 
taşınmış olan tüm durum bilgileri ile ışık-
ların, klimaların durumları, arıza bilgileri, 
çalışma zamanları, açık veya kapalı gibi 
anlık durumları uzaktan genel merkezden 
ve market çalışanları tarafından izlemeye 
alındı. Aynı zamanda istenilen zamanda 
uzaktan veya market içinden istenilen 
kısımlar kapatılıp, açılabilir. Kontrol odasın-
daki touch screen PC ile anlık sistemlerin 
durumlarının izlenebilirliği ve müdahale 
kolaylığı sağlandı.Aynı zamanda sistem-
deki otomasyon panosundan da manuel 
ON ve OFF anahtarlar ile veya pano üze-
rindeki kontrol paneli ile müdahale imkânı 
ile mağazadan sisteme çalışma zamanları 
dışında açılıp kapatılabilmesi sağlandı. 

Migros CAREL Hipermarket BMS  uygulaması

lendirmelerle ileride BMS ve MTS 
uygulamalarında kullanılacak gelişmiş 
ve işlevsel algoritmalar oluşturuldu.
2010 yılında kurulan tüm sistemler 
için parametreler standart hale geti-
rildi. Tüm üreticilerden parametreleri 
alınarak bu parametreler standartlaştı-
rılıp tüm uygulamacılara gönderilerek 
sistemler standart devreye alınmaya 
başlandı. 
2010 yılı Mart ayında mağazalarda 
yüksek verimli Elektronik Expansion 

Valf sistemlerine geçildi. Bu uygulama-
nın yapıldığı mağazalarda aynı zamanda 
reyon camı ısıtıcıları analog olarak sürüle-
rek her noktada enerji tasarrufuna gidildi. 
Bu uygulamalar standart hale getirilip 
bunlarla ilgili dökümanlar yayımlandı ve 
doğru uygulamalar için tüm ilgili servis 
ve taahhüt firmalarının eğitimler alması 
sağlandı. Kompresör gruplarında verim-
liliği artıran bu basınç farkı düşümünün 
tam oransal elektronik ekspansiyon valf 
kullanarak eş zamanlı olarak sisteme 

2009 Kasım ayında Halkalı Migros’ta 
Türkiye’deki ilk soğutma sistemiyle tam 
entegre çalışan BMS sistemi devreye 
alındı. Burada mağaza ışıkları, mağaza 
dışı reklam otopark aydınlatma sistemleri,  
klimalar, jenaratör bilgisi, tüm dolaplar ve 
merkezi sistemler, tek bir sistem üzerin-
den izlenmeye ve kontrole alındı. Sistem 
Remote üzerinden takibe ve kontrole baş-
landı. Sistem Migros teknik ekibinin kat-
kılarıyla geliştirilip ilerletilmeye başladı, 
deneyimli teknik kadronun verdiği yön-
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eksiksiz yansıtılması, elektronik ekpansi-
yon valf düşük superheat optimizasyonu 
ile soğutucuların her koşulda maksimum 
verimlilikte çalıştırılması.
Tüm bu adımlarda tüm servis firmaları, 
uygulamacılar, Migros teknik ekibi eği-
timler aldı. Türkiye’de Migros ile çalı-

şan tüm ana soğutma firmaları ve bu 
firmaların teknik elemanları, soğutma-
nın temel ilkelerinden, basit soğutma 
komponentlerine, otomasyon ve kontrol 
sistemlerinden, sahalarda yaşanılan tüm 
aksaklıklara kadar eğitim aldılar. Böy-
lece sahadaki servis elemanından, Migros 

Genel Merkez Teknik ekibine kadar her-
kesin uygulamalardan, sistemlerin temel 
prensip ve faydalarından haberdar olması 
sağlandı. Bu eğitimler sayesinde Türkiye 
piyasasından yüzlerce mühendis ve usta, 
dünyada kullanılan son teknolojiler hak-
kında eğitilmiş oldu.

Termostatik mekanik expansiyon valfler 
standart sıcak yaz günleri koşularındaki 
kondenzasyon ve standart koşullardaki 
evaporasyon değerlerine bağlı olarak ilgili 
soğutucu kapasitesine göre seçilirler. Bu 
durumda kompresör gruplarında enerji 
verimliliği adına yapılan evaporasyon 
ve kondenzasyon dalgalanmaları karşı-
sında mekanik valfler kapasitesel olarak 
bu değişikliğe uyum sağlayamazlar ve 
asli görevleri olan püskürterek likit gazı 
genleştirme işlevini yerine getiremezler. 
Kapasitesel uyum problemlerine ilave 

Sonuç olarak Migros uygulamalarında 
CAREL Oransal Elektronik Valf kullanımıyla 
enerji verimliliği dünya standartlarında 
maksimum seviyeye çekildi ve ayrıca 
yakalanan sıcaklık stabilitesi ile gıdalar 
daha uygun koşullarda saklandı.

CAREL MPXPRO VE EEV’li bir sistem

olarak eş zamanlı senkronizasyon sağla-
yamamaları ve ilgili dalgalanmalara karşı 
geç tepki vermeleri kompresör grupla-
rında yapılan basınç dalgalanmalarından 
sağlanan avantajların tam olarak kullanı-
lamamasına ve maksimum enerji verim-
liliğinin yakalanamamasına neden olur. 
Aynı zamanda soğutmada da problemler 
(Valfin likit işemesi, soğutucunun doyuru-
lamaması vs.) gözlenir. 
Fakat Migros uygulamalarında kullanılan 
CAREL Oransal elektronik expansion valf-
ler  % 10 ile % 100 arasında tam olarak 
regülasyon sağlayarak, istenilen şartlara 
mükemmel olarak eş zamanlı uyum sağ-
lar. Soğutma guruplarında basınç dalga-

lanmalarından sağlanan avantajlar enerji 
verimliliği olarak soğutuculara tam olarak 
yansıtılır. Bu eş zamanlı senkronizasyon ve 
ihtiyaca göre oransal kapasite ayarlama 
özelliği ile soğutuculara tam olarak ihti-
yaç duydukları miktarda soğutucu gazı 
mükemmel olarak genleştirerek gönde-
rir. Aynı zamanda daha düşük süperheat 
değerlerinde çalışma sağlar. 
Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır, 
hem soğutma performansı iyileştirilir 
hem de daha az defrost ihtiyacı doğa-
cağından, defrost ısıtıcılarının harcadığı 
enerjiden de tasarruf sağlanır. 

CAREL Elektronik Ekspansion Valf sistemleri
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2010 yılı Temmuz ayında merkezi sistem 
yazılımına, jeneratörlü mağazalarda jene-
ratör devreye girdiğinde kompresör sayı-
larını optimize eden yazılım hazırlandı. 
2010 yılı Eylül ayında Migros Teknik 
Ekibinin ve IT’sinin katkıları ve oluş-
muş talepleri ile Remote Value Sistemi 
yenilendi. 
2010 yılı Aralık ayında Eryaman 5M 
BMS sistemi kuruldu.

OCAK 2011 - 80 mağaza izleme 
sistemine alındı

2011 yılı Ocak ayında Balçova 5M tam 
entegre BMS sistemi kuruldu. Bu sistem 
Migros teknik ekibinin önceki sistem-
lerden gelen önerileri ile VRV klima 
sistemleriyle tam entegre, aydınlatma, iç 
ortam sıcaklık, nem ve entalpi kontrolü 
yapan, mağaza yönetiminin aktif ola-

C-) Dolap cam ısıtıcılarının 
optimizasyonu;

Dolapların camlarında buğulanmayı önle-
mek için kullanılan cam ısıtıcıları da ayrı 
bir enerji tüketimi konusudur. Standart 
marketçilik uygulamalarında bu ısıtıcılar 
her zaman devrededir. Isıtıcıların maksi-
mum kapasitede sürekli çalışmasından 
gelen tüketim, hem de bu çalışma koşul-
larının dolaplara getirdiği ilave ısı yükü 
nedeniyle sistemde belirgin bir gereksiz 
enerji sarfiyatı vardır. Migros uygulama-
sında marketlere bir sıcaklık ve nem sen-
sörü konularak market içindeki sıcaklık 
ve nem ölçülmektedir. Aynı esnada ilgili 
dolapların mevcut çalışma koşullarındaki 
cam sıcaklıkları da gelişmiş dolap kont-

Zamana bağlı ışık ve gece 
perdesi kontrolü,
Migros uygulamalarında, gece mar-
ket kapandığında kapaksız dolaplarda 
zamana bağlı gece perdesi kapatılması 
ve tüm dolapların ışıklarının zamana bağlı 

rolleri tarafından hesaplanmaktadır. Bu 
hesaplanan değerler ışığında Migros için 
dizayn edilmiş özel algoritmalarla ilgili 
kontroller tarafından çiğlenme noktaları 
hesaplanmaktadır. Elde edilen değerler 
doğrultusunda gelişmiş dolap kontrolleri 
ilgili dolabın cam ısıtıcılarını oransal ola-
rak ihtiyaca göre %10 ila %100 arasında  
sürmektedir.olarak ihtiyaca göre %10 ila 
%100 arasında sürmektedir. 

Sonuç olarak Migros uygulamalarında 
dolap cam ısıtıcı optimizasyonu ile cam 
ısıtıcıları ihtiyaç olmadığı noktalarda 
gereksiz enerji harcamamakta ve aynı 
zamanda ilgili dolaplara gereksiz ısı yükü 
getirmemektedir. Böylece enerji tasarrufu 
sağlanırken, dolap camlarında herhangi 
bir buğulanma engellenmiştir.

CAREL MPXPRO Cam ısıtıcıları kontrolü

kapatılması daha sonra market açıldı-
ğında ise tekrar açılması RTC özelliğine 
göre aktive edildi. 
Böylece gece market klimalarının kapalı 
olduğu süreç içerisinde özellikle yaz 
dönemlerinde yükselen nem ve sıcaklık 
koşullarında dolaplar market atmosfe-
rinden izole edilerek dolaplara ısı kazanç-
ları engellenmiş ve defrost ihtiyaçları da 
düşürülmüştür. Buna ek olarak ihtiyaç 
olmadığı sürelerde dolap lambalarının 
açık kalması da engellenmiştir.  
Sonuç olarak insan unutkanlığı hataların-
dan kaynaklanan gereksiz enerji kayıpları-
nın önüne geçildi ve aynı zamanda dolap 
içindeki malların daha stabil koşullarda 
saklanması sağlandı.

Migros CAREL Dolap gece perdesi ve ışık 

yönetimi
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Migros Teknik Supervisor sistemi MTS 
Migros Teknik departmanı ihtiyaç ve 
önerileriyle oluşturuldu. Sistem 10 tane 
Dolap 1 merkezi sistem uzaktan izleme 
ve kontrolü, 3 Zone ışık, 2 Zone Klima 
(4 nokta ortalamasıyla kontrol edilebilir 

rak sistemi kullandığı bir sistem olarak 
devreye alındı.  2011 yılı Ağustos ayınca 
CAREL İtalya’da Balçova 5M sistemi-
nin vaka case study çalışması yayımlandı. 
Buradaki sistem, vaka çalışmalarına konu 
olup yayımlandı ve yurtdışındaki üni-
versitelerde süpermarket enerji verim-
liliği konunda örnek olarak ders konusu 
yapıldı.
2011 yılının Kasım ayında 4200’den fazla 
modül, 130’dan fazla mağaza, 300’e yakın 
merkezi sistem yenilendi, bu mağaza-
lar izleme sistemine geçirildi, merkezi 
sistem, modül kontrolleri güncellene-
rek Türkiye çapında tüm orta ve büyük 

ölçekli Migros mağazaları soğutma 
otomasyonuna enerji verimliliği yüksek 
Migros algoritmalarına sahip kontroller 
ile geçirilmiş oldu. 

OCAK 2012 - 208 mağaza izleme 
sistemine alındı

2012 yılının ilk iki ayında tüm mağaza-
lardaki klimalar izleme sistemine taşın-
maya başladı, merkezi soğutma sistemiyle 
tüm mağazalardaki Ciat, Lennox, Arçe-
lik, Daikin, Mitsubishi, Toshiba  klima 
markaları VRF sistemler altyapısı üze-
rinden izlenebilir ve kontrol edilebilir 
duruma geldi. İzlemeye bağlanamayacak 
eski sistemler için Migros için özel kon-
troller oluşturularak böyle eski sistemli 
mağazalarında uzaktan izlenip, kontrol 
edilebilmesi zamana ve sıcaklığa bağlı 
olarak etkin ve verimli olarak çalışabil-
mesi sağlandı. 
2012 yılının Aralık ayında Migros teknik 
ekibi ile küçük mağazalar için soğutma 
ve merkezi sistem izleme aynı zamanda 
mağaza aydınlatma, klima ısıtma 
soğutma ve priz kontrolü yapacak sistem 
olan MTS üzerinde çalışılmaya başlandı.

OCAK 2013 - 260 mağaza izleme 
sistemine alındı

2013 yılının ilk iki ayında saha testleri 
algoritma kontrolleri sonrası Migros 
Teknik Supervisor MTS mağazalarda 
kurulmaya başladı. Türkiye’deki ilk orta 
ve küçük mağazların uzaktan izlenmesi 
ve yönetimiyle aynı zamanda klima, ışık 
ve priz gibi enerji tüketim noktalarının 
kontrolünü yapan sistem devreye alındı. 
Bu sistemle soğutma tarafında tam kon-
trol, servis ve genel gider masrafları ve 
enerji tasarrufları, mağaza genelinde de 
aydınlatma, klima, prizler ve hava per-
deleri gibi ekipmanların çalışma saatle-
rine göre verimli ve mağaza kapandıktan 
sonra çalışmayacakları için güvenli bir 
sistem oluşturuldu. Türkiye'de ilk defa 
böyle bir sistem 700 mağazalık bir yatı-
rımla hayata geçirilip aktif mağazalar 
varolan Remote sistemine bağlandı.  

2013 yılının  Mart  ayında merkezi sis-
tem yazılımları eş yaşlanmalı oldu. 

2013 yılının Mart ayında gelişen ve 
büyüyen Migros izleme sistemleri için 

Migros Teknik Eğitimi, 
14/05/2010 İstanbul

sıcaklık ve zaman), 1 grup Priz ve 2 ayrı 
kontrol grubunu zamana ve mağaza 
açıklığına göre kontrol eder. Mağaza açık 
kapalı bilgisi sisteme alarm Paneli üze-
rinden aktarılır ve tüm sistemler Mağaza 
açıklığı ve çalışma zamanına göre çalışır. 

Tüm parametreler Migros Genel Merkezi 
tarafından ayarlanıp kontrol edilebilir.     

Migros CAREL MTS (Migros Teknik Supervizör)  

sistemi
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Uygulama

Özellikle inverterli sistemlerde görülen, 

inverterli kompresörün daha uzun çalışma 

saatlerinde çalışması nedeniyle kompresör Eş 

yaşlandırmalı yazılım geliştirildi. Bu uygula-

malarda kompresörler ayarlanabilir çalışma 

saatleri sonrasında inverterle çalıştırıldı. 

Sonuçta tüm kompresörlerde eşit yaşlanma 

sağlandı. Ayrıca sistemde inverter arızası 

yeni Remote Value ön çalışmaları başladı, 
Migros teknik ekibinin yönlendirmeleri 
ve artan ihtiyaçlar ile Türkiye’deki ilk 
Remote Multi server uygulaması ger-
çekleştirildi. Remote Server kapasitesi 
1000’lerle artırılabilir duruma geldi.  
2013 yılının Eylül ayında yapılan 
Remote Server kurulumuyla Türkiye’deki 
ilk multi server Remote Sistemi yapısı 
kuruldu.

2013 yılının Haziran ayında Miget pro-
jesi yapıldı.
Miget projesinde amonyak ve freon 

soğutmalı tam entegre bir sistem yapıldı. 
Sistem tüm soğutma zincirinden, soğuk 
oda ve tesis kapıların açık kapalı durum-
larına, Migros için özel olarak yazılımı ve 
konfigürasyonu oluşturulmuş et çözün-
dürme odasından, amonyak kompre-
sörlerine, soğuk odaların nem, sıcaklık, 
çözündürme odaları buharlı nemlendiri-
cilerinin anlık amper, nem üretimi bilgi-
lerine, kadar tüm entegre tesisin soğutma 
otomasyonu Remote sistemine aktarıldı. 
Sistem Türkiye’deki ilk merkezi Remote 
sistemiyle entegre Amonyaklı Et Entegre 
tesisi oldu.

OCAK 2014 - 740 mağaza izleme 
sistemine alındı

KASIM 2014 - 863 mağaza izleme 
sistemine alındı

Haziran 2015 -960 mağaza izleme 
sistemine alındı

2015 yılında MTS yazılımı yeni ver-
siyonu üzerinde çalışılmaya başlandı. 
MTS+ yazılımını CFM tarafından biti-
rilerek, olarak ilk kurulum yapıldı saha 
testlerine başlandı.

oluştuğunda sistem inverteri devre dışı bırakıp 

kompresörleri ON/OFF çalıştırabilir duruma 

geldi, küçük merkezi sistemlerde inverter arıza-

sında inverterli kompresörün devre dışı kalması 

problemi giderildi.

Migros CAREL kompresör eşyaşlandırmalı mer-

kezi sistem yazılımı

Migros CAREL Multiserver Remote platformu
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Uygulama

2015 Mart ayı itibarıyla, tam 918 mağa-
zadan, 11934 noktadan 40000’den fazla 
sıcaklık, basınç, nem gibi değerler anlık 
okunup gelişmiş sistemleri ile her saniye 
değerlendiriliyor ve 5’er dakikalık ara-
lıklarla kaydediliyor. Mağaza klimaları, 
müşteri konforundan ödün vermeden 
merkezden kontrol ediliyor ve  aydın-
latma kontrolleriyle optimum konfor  
sağlanıyor. 
Migros Ticaret A.Ş. İnşaat Genel Müdür 
Yardımcısı Tarık Karlıdağ, uygulama 
hakk ında şunları söylüyor: “Son 5 yıllık 
geçmişe bakıldığında, yaklaşık 12.000 
dolap enerji verimli hale gelmiş, eski sis-
temler yenilenmiş, binlerce mağaza mer-
kezi sistemi enerji tasarruflu ve güvenli 
yeni kontrollerle kullanılmış, 1000’e 
yakın mağaza uzaktan izleme sistemine 
entegre edilip Remote sistemine eklen-
miş olduğunu görüyoruz. Bu mağaza-
larda soğutma otomasyonu kurulmuş, 
aydınlatmalar, klimalar uzaktan kontrol 
edilebilir hale gelmiş. Bu otomasyonlar 
sayesinde çok ciddi enerji tasarrufuna 
ulaşılmış, kullanılan komponentlerin 
kullanım ömürleri uzatılmış, mağaza-
ların servis maliyetleri düşürülmüştür. 
Düşünün ki uzaktan izlemeli bir mağa-
zada tek bir tıklamayla çözülebilecek bir 
sorunu, bu sistemin olmadığı bir mağa-
zada, bir servis elemanı yatağından kalkıp 
arabasıyla onlarca kilometre yol yapıp 

Migros CFM Miget toplantı ve eğitimi  
27/03/201414/05/2010

Yeni MTS+ yazılımı ile alt yapı tamamen 
değiştirilerek, MTS sistem güncellenip 

yenilendi. Giriş çıkış kapasitesi bir hiper-
market yönetebilecek kadar artırıldı. 

Migros CAREL MTS+ platformu

mağazaya gidecek. Burada sahaya gece 
yarısı giden servis elemanın özel haya-
tından, tükettiği yakıta kadar bir kayıp 
söz konusu, eğer gitmezse bu mağaza-
daki sistem zarar görecek, sistem daha 
çok enerji harcayacak en önemlisi gıdalar 
zarar görecek, ürünler bozulacak. Şu anda 
ulaşılan konumda herhangi bir Migros 
mağazasındaki herhangi bir durum, bu 
ışıkların açık kalması da olabilir, klima-
nın set değerinin yanlış ayarlanması da 
olabilir, dolap derecelerinin yükselmesi 
ve ürünleri bozulma ihtimali de olabilir, 
anında öncelik sırasına göre ilgili ser-
vis firmasına sistem tarafından iletilir. 
İzleme merkezinde bu durum değerlen-
dirilir, çözülebilirse çözülür yoksa mağa-
zaya ve ilgili servise bildirilir. Buradaki 
enerji, işçilik gibi tasarruflar sistemle-
rin görülür faydalarıdır. Diğer tarafta, 
yüzlerce teknik adam bu konularda eği-
tim aldı, en başta bu işi yapan teknik 
insanlara nasıl tasarruf yapıldığı, atılan 
her adımın nasıl faydalı olduğu, hangi 
adımın hangi anlama geldiği anlatıldı. 
Bu Migros’un sadece soğutma ve market 
otomasyonu konusunda topluma, çevreye 
ve geleceğe yaptığı yatırım olarak görü-
lebilir. Tüm bu yatırımlarda Türkiye’ye 
ve dünyaya örnek olan teknolojiler 
kullanıldı ama bu teknolojiler Mig-
ros teknik ekibinin güçlü tecrübesiyle 
şekillendi. Türkiye marketinin ve insa-

nının ihtiyaçlarına ve gerçeklerine göre 
çözümler ve uygulamalar oluşturuldu. 
Böyle bir sistemin ve altyapının başarılı 
ve sürdürülebilir olmasındaki en büyük 
faktörlerden biri de budur; yaptığın işi, 
sektörünü ve ülkenin şartlarını bilmek, 
işini sevmek. Burada kullanılan çoğu tek-
noloji partnerler ile Türkiye’de geliştirilip, 
uygulanmış, bu uygulamaların dünyada 
vaka çalışmaları yayımlanıp teknik üni-
versitelerde ders konusu olmuştur. Tüm 
bu verimli sistemler sayesinde mega-
watt’lara varan enerji tasarrufu, orman-
lara varan ağaç kurtarılmıştır. Sadece 
2013 yılında otomasyon sistemlerinin 
varlığıyla 12.000.000 kWh yani 12.000 
Megawatt enerji tasarrufu yapılmış ve 
tüm Migros çatısı altında harcanan ener-
jinin % 3 civarı bir tasarruf sağlanmıştır. 
Dolaplarla, klimalarla, lambalarla da 
ormanlar kurtarılabilir.”
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Teknik

Hijyenik alanların birbiriyle 
fonksiyon uyumu, tavan, duvar, 
döşeme kaplama malzemeleri, 

kat yükseklikleri, asma tavan yüksek-
likleri, aydınlatma armatürleri, terminal 
ünite tavan birleşim detayları çok önem-
lidir. Sayılan bu yapıların mimari gerek-
sinimleri proje aşamasında çok iyi analiz 
edilmelidir. Hastanelerde, üretim alan-
larında tüm alanlar hijyenik değildir. Bu 
bölümlerde birçok kirli alan bulunmakta-
dır. Önemli olan; kirli alanlardan hijyenik 
alanlara kontaminasyon ve enfeksiyon 
geçişini önleyecek mimari, yapısal ve 
mekanik önlemlerin alınmasıdır.

Temiz Oda Tasarımı ve 
Projelendirilmesi

Tavanlar, Kat Yükseklikleri, 
Asma Tavanlar

Tavanlar temiz oda yapılarının önemli 
unsurlarından biridir. Günümüzde birçok 
donanımın altyapısının aktarımı tavanlar-
dan yapılmaktadır. Mekanik tesisat ihti-
yaçları düşünülmeden ve projenin temiz 
oda tecrübesi olmayan mimarlar tara-
fından çizilmesi sonucunda, bunun sağ-
lanması için tavan yükseklikleri mimari 
çizim planlarında belirlenen yükseklik-
lerden daha basık olmaktadır. Örneğin 
ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, 
doğum salonları, cerrahi girişim odaları 

gibi alanların net tavan yükseklikleri 300 
cm olmalıdır. Koridorlar, koroner yoğun 
bakım, hasta odaları gibi alanlarda net 
tavan yüksekliği 270 cm olabilir. Tavan 
ile asma tavan arasındaki minimum yük-
seklik 70 cm olmalıdır. Eğer kiriş varsa 
bu yükseklik kiriş altı ile asma tavan arası 
olarak düşünülmelidir. Tavanlar, sızdır-
mazlığın kesin olarak sağlanması gereken 
en önemli yerlerden biridir. Çünkü asma 
tavan arası; sistemler kurulduktan sonra 
ulaşılması, temizlenmesi, onarım yapıl-
ması, dezenfekte edilmesi oldukça zor, 
fakat mikroorganizmaların gelişmesine 
çok uygun olan bir kısımdır.

Yazan: Güniz Gacaner Emin, Makine Yüksek Mühendisi, GG Mühendislik
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Duvarlar, Kapılar, Kanal Geçiş 
Yerleri

Duvar malzemesi seçilirken; mekanik 
dayanım, akustik direnç ve hijyen açısın-
dan uygun özelliklerde olmasına dikkat 
edilmelidir ve genel istekleri karşılamalıdır. 

Yer / Döşeme Kaplamaları

Hijyenik alanlarda yer kaplaması için 
malzeme seçimi en zor karar veri-
len konulardan biridir. Bunun nedeni 
yer kaplamasının üzerinde insan, tıbbi 
cihaz araç ve arabaları, sedye arabaları 
gibi çok yoğun trafiğin olmasıdır. Zaman 
zaman bu trafik malzemenin aşınmasına, 
deforme olmasına neden olacaktır. Bu 
yüzden deformasyon yerlerinde mantar-
lar ve bakteriler üreyebilir. Seçilen mal-
zemenin; tamir edilmesi ve değiştirilmesi 
kısa sürede olabilmeli, kolay çizilmeyen 
ve deforme olmayan mümkün olduğunca 
sert malzemeden olmalı, yüzeyi pürüz-
süz ancak kaygan olmamalı, dezenfeksi-
yon malzemelerine dayanıklı olmalıdır. 
Zeminler ve çevresi tek parça olmalı ve 
ek olmamalıdır. Hijyenik alanlardan kul-
lanılacak vinil kaplamalar antibakteriyel 
ve anti statik olmalıdır.

Temiz Oda Uygulaması Yapılan 
Alanlar

•	 Hastaneler
•	 İlaç sanayi
•	 Gıda sanayi
•	 Elektronik sanayi
•	 Kimya sanayi
•	 Laboratuvarlar
•	 Bilgi işlem merkezleri
•	 Hassas ölçüm odaları

Temiz Oda Personel Giysileri

Temiz odalarda personel odaya girmeden 
önce el ve yüzünü lanolinli sabun ile yıka-
malıdır. Personelin makyaj malzemesi 
veya cilt ürünleri kullanmaması, günlük 
yaşamda giyilen giysiler ile odalara girile-
memesi, temiz odalarda sentetik kumaş-
lardan yapılmış özel giysiler giyilmesi 
gerekir.

Proje Hedefleri ve Planlaması
Planlama Sürecindeki Paydaşlar

•	 Danışman
Müşavir
Kontrol

•	 Mal Sahibi
Kullanıcı
Bina Teknik Sorumlusu

•	 Devlet Kurumları
Yerel Yönetimler
İlgili Standartlar

•	 Mimar
Hijyen Uzmanı
Tasarım ve Proje Mühendisleri

•	 Yüklenici
İmalatçılar

Planlama Süreci
İhtiyaç Analizi
Mevcut veya Yeni Bina

1- Mevcut binada değişikliğe gidilmesi 
durumunda alınacak önlemlerin belir-
lenmesi
2- Yeni binada proje hedeflerinin sap-
tanması
•	 Yatırımcının niyet mektubu 

(kaynaklar, yer seçimi, inşaat ve 
altyapı)

•	 Proje için bağlayıcı olan koşulların 
saptanması

•	 Yönetmelik ve standartların 
belirlenmesi

•	 İş programının yapılması
•	 Projenin tanımı
•	 Kullanım kapsamı
•	 Proje organizasyonu ve kalite 

yönetimi
•	 Mahal tanımlarının yapılması
•	 Oda sınıfları / hijyen sınıfı
•	 Minimum/maksimum hava 

gereksinimleri (derece, nem, ses 
seviyesi, hava akış hızı)

•	 Yapı konusunda kullanılacak 
malzeme detayı (örneğin duvarlar, 
zemin, tavan ve diğer yapı 
elemanları)

•	 İşletme ekipmanları
•	 Enerji konsepti- ekonomiklik ve veri 

toplama konsepti dahil olmak üzere
•	 Yangından korunma yöntemi
•	 Kontrol kriterleri / tesis 

sınıflandırma
•	 Tedarik kapsamı
•	 Onaylar / izinler
•	 Revize iş programı
•	 Maliyet analizi

Hastaneler Özelinde Hijyenik 
Alanların Tasarım ve 
Projelendirmesi

Hastanelerde Bulunan Hijyen 
Mahaller

Hastanelerde bulunan mahaller iki gruba 
ayrılır:
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•	 Ameliyat salonları
•	 Anestezi cihaz odaları
•	 Ayılma/derlenme odaları
•	 Sterilizasyon odaları (Ayrı alanda 

olmaktadır)
•	 Personel odası
•	 Temiz eşya/ malzeme odaları
•	 Kirli malzeme odaları
•	 Koridor ve holler 

Ameliyat Salonları 

Ameliyat salonları bulundurmalarına 
müsaade edilen mikroorganizma mik-
tarına göre iki gruba ayrılırlar:

•	 Sınıf IA ameliyat salonları
•	 Sınıf IB ameliyat salonları
Yüksek hijyenik şartlar gerektiren Sınıf 
IA ameliyat salonlarında laminer akımlı 
tavan kullanımı zorunludur. Bu sınıfa 
giren ameliyat salonlarında aşağıdaki 
ameliyatlar yapılabilir:
•	 Ortopedi ve travmatoloji cerrahisi

Sınıf I mahaller: Bu mahaller yüksek 
hijyen gerektirir. HVAC tasarımı saf-
hasında sıcaklık, nem ve taze hava mik-
tarına ilave olarak mahaldeki canlı ve 
cansız partiküllerin sayısı, hava dağılımı 
ve mahaller arası hava akış yönü de tasa-
rım parametreleri olarak göz önünde 
bulundurulur. Bu sınıfa giren mahaller 
şunlardır:
•	 Ameliyathaneler
•	 Yoğun bakım birimleri
•	 Doğumhaneler
•	 Yeni doğan birimleri
•	 Karantina odaları
•	 Özel bakım odaları
•	 Koruyucu ortam odaları

Sınıf II mahaller: Sınıf I mahallere 
göre daha az hijyen gereksinimi bulunan 
mahallerdir. Bu mahallerde konfor şart-
ları daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu 
sınıfa giren mahaller şunlardır:
•	 Laboratuvarlar
•	 Endoskopi odaları
•	 Radyoloji görüntüleme odaları
•	 Renal diyaliz odaları
•	 Hasta odaları
•	 Fizik tedavi birimleri
•	 Muayene odaları
•	 Koridorlar
•	 Eczane
•	 Otopsi ve Morg Odaları
Ameliyathaneyi oluşturan ortamlar

•	 Genel cerrahi
•	 Kalp ve damar cerrahisi
•	 Nöroşirürji
•	 Üroloji
•	 Jinekoloji
•	 Transplantasyon
Sınıf IB ameliyat salonlarında hijyen 
gereksinimi Sınıf IA ameliyat salonla-
rına göre daha azdır. Aşağıda belirtilen 
cerrahi girişimler bu sınıfa giren ameliyat 
salonlarında yapılabilir:
•	 Artroskopi
•	 Mediastinoskopi
•	 Torakozkopi
•	 Kateterizasyon ve anjiyografi
•	 Bronkoskopi
•	 Schrittmacher implantasyonları
•	 Eximer lazer 

Konfor Klima ve Havalandırma 
Sistemler

•	 Sıcaklık
•	 Nem oranı
•	 Taze Hava 

Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemleri

•	 Toplam hava
•	 Taze hava
•	 Nem oranı
•	 Hava hızı ve dağılım
•	 Ortam hava basıncı
•	 Partikül ve mikro-organizma 

(filtreleme) 

Hijyenik Klima ve Havalandırması 
ile Konfor Klima ve 
Havalandırması Arasındaki 
Farklar

1- Havalandırma ve filtrasyonun çok 
önem taşıması
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2- Ortamlar arasındaki hava akışının 
önemli olması
3- Çeşitli ortamların sıcaklık ve nem 
oranlarının birbirinden farklı olması. 
Zone sayısının fazla olması
4- Temel tasarım parametrelerin (Sıcak-
lık, nem, vb) daha hassas kontrol edilmesi
5- Konfor şartlarının daha fazla önem 
taşıması
6- Kullanılan bütün cihazların ve kuru-
lan sistemin hijyenik yapıda olması

Ameliyathanelerde Klima ve 
Havalandırma Açısından Kontrol 
Edilmesi Gereken Parametreler

1- Hava miktarı (toplam ve taze hava)
2- Sıcaklık
3- Bağıl Nem
4- Hava hızı
5- Hava dağılım şekli
6- Oda basınçlandırması
7- Partikül ve mikro-organizma sayısı 
(Filtreleme)

Ameliyathane Taze Hava 
Oranının Önemi

Narkoz, anestezi gazlar, ameliyat ekibini 
etkileyebilir. Ameliyathanelere bu gaz-
ların konsantrasyonunu düşürmek için 
filtrelenmiş temiz ve taze hava verilmesi 
gerekir. Uzun süreli ameliyatlarda, ame-
liyathane havasının kalitesi düşmekte, bu 
da ameliyat ekibini rahatsız etmektedir. 
Ameliyathane hava kalitesini düşürme-
mek için filtrelenmiş taze hava verilmesi 
gerekir. 

Ameliyat Odası Toplam ve Taze 
Hava Miktarı

Taze hava değişim sayısı,

•	 Ameliyat odasında gerekli iç hava 
kalitesinin sağlanması gerekliliği 
ve gaz konsantrasyonlarının 
düşürülmesi

Toplam hava,

•	 Ortamda oluşan parçacıklar 
nedeniyle ortama istenilen toplam 
hava sağlanmalıdır.

Ameliyat Odası Toplam ve Taze 
Hava Değişim Sayıları

Toplam hava,
•	 Sınıf 1a ve 1b operasyon odalarında, 

oda havası değişim sayısı 25 
defa/saat ve bu debi en küçük 
ameliyathane hacimlerinde dahi 
2.400 m3/h’den az olamaz.

•	 Sınıf 1a operasyon odalarında 
laminar akışlı tavanlarda hava 
miktarı, koruma alanının 
(laminar akım ünitesi izdüşümü) 
büyüklüğüne göre değişim gösterir. 
(DIN 1946-4 2008 3.2x3.2)

Taze hava değişim sayısı:
•	 Operasyon odalarındaki taze hava 

miktarı minimum 1200 m3/h 
olacaktır.

•	 Klima santrali birden fazla mahalli 
besliyorsa % 100 dış hava ile 
şartlandırılmalı.

•	  % 100 dış hava ile çalışan klima 
santrallerinde ısı geri kazanım 
ünitesi kullanılması gerekir. Septik 
ameliyathaneler % 100 dış hava ile 
şartlandırılır.

Ameliyat Odası Toplam ve Taze 
Hava Değişim Sayıları

Tam dış havalı sistemlerde ortama verilen 
havanın tamamı taze hava olurken birçok 
standart ve kılavuz enerji tasarrufu için 
karışım havalı sistemleri de önermektedir.

Ameliyat Odası Hava Değişim 
Sayıları

Standart
Dış Hava 
Değişim 
Sayısı

Toplam Hava 
Değişim Sayısı

ASHRAE
5* / 15 ** / 
15(lt/sn)/
insan

25* / 15**

AIA 3 15

DIN 1200 m³/h Min. 2400 m³/h

CDC 3 15

HICPAC 3 15
* Karışım havalı sistemler için önerilen hava 
değişim sayısı

** % 100 taze havalı sistemler için önerilen hava 
değişim sayısı

Ameliyathane Sıcaklığının Önemi

Ameliyathane sıcaklığının artması, ame-
liyat ekibinin konsantrasyonunun bozul-
masına neden olmaktadır. Ameliyat ekibi, 
ameliyathane sıcaklığını kontrol edebil-
mesi ve ortamı istediği şartlara getirmesi 
gerekmektedir. Bazı ameliyatlarda, ame-
liyat sırasında hasta vücut sıcaklığı önem 
taşımaktadır. Ameliyat tipine göre hasta 
vücut sıcaklığı düşük veya yüksek olması 
istenilebilir. Ameliyat ekibi, ameliyathane 
ortamını istediği sıcaklığa ayarlayabil-
melidir.

Ameliyat Odası Sıcaklığı

Standart Sıcaklık

ASHRAE 18-26 °C

AIA 20-23 °C

DIN 19-26 °C

CBZ 18-24 °C

VDI 18-24 °C

NBR 19-24 °C
22-26 °C

ASHRAE → 18-26 °C
•	 AIA → 20-23 °C
•	 DIN 1946/4 → 19-26 °C
•	 CBZ ve VDI 2167 → 18-24 °C
•	 NBR 7256 → 19-24 °C
•	 Sezaryen ameliyatları için 22-26 °C

Ameliyat Odası Sıcaklığı

Ameliyatın türü de sıcaklığın belirlenme-
sinde önem taşımaktadır:
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Teknik

- Genelde kalp ameliyatları 15-16 °C’de 
başlamakta ve ameliyat sırasında odanın 
sıcaklığı 26 °C’ye kadar yükseltilmek-
tedir.
- Organ nakilleri için ise ameliyat odası 
sıcaklığı genelde 15-16 °C olarak belir-
lenmektedir. Fakat pediatrik ameliyat-
larda ameliyat odası sıcaklığının 30 °C 
civarında olması istenmektedir. Bunun 
sebebi çocukların yetişkinlere göre düşük 
sıcaklıklardan daha kolay etkilenmesidir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
gerek çocuk gerek yetişkin hastalar için, 
hastanın hipotermiye girmesinin engel-
lenmesidir. Yapılan daha önceki çalışma-
lar 21°C altındaki ameliyat odası sıcak-
lıklarında hastanın ısı kaybının yüksek 
olduğunu ve hipotermiye girme riskinin 
de yükseldiğini göstermiştir. Operasyon 
odalarında sıcaklık 19 °C ila 26 ºC ara-
sında olmalıdır. Sıcaklık ve nem değer-
lerinin belirlenmesinde operasyon cinsi 
ve kullanıcı isteği dikkate alınmalıdır.

Ameliyathane Nem Oranı Önemi

Ameliyathane nem oranı, ameliyat 
ekibinin konforu açısından önemlidir. 
Özellikle ameliyathanelerde yüksek nem 
oranı ameliyat ekibini rahatsız etmekte-
dir. Ameliyathanelerde nem oranı konfor 
şartlarında olması gerekir.

Ameliyat Odası Bağıl Nem Oranı

Standart Bağıl Nem Oranı

ASHRAE 30-60%

AIA 30-60%

DIN 30-60%

VDI 30-50%

NBR 45-60%

CDC 30-60%

HICPAC 30-60%

NF S90 40-60%

Ameliyathane Nem Oranı Önemi

Özellikle ortam sıcaklığının düşük ve 
bağıl nemin yüksek olduğu durumlarda 
konfor hissi oldukça azalmaktadır. Bağıl 
nem oranlarının belirlenmesi, sıcaklığın 
belirlenmesinde olduğu gibi hastanın 
bağışıklık sistemine olumsuz bir etkide 
bulunmayacak fakat mikroorganizma 
gelişimini de arttırmayacak şekilde olma-
lıdır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki 
orta değerlerdeki nem oranlarında (% 
40-70) mikro organizmaların yaşaya-
bilme şansı çok yüksektir.

Ameliyat Odasında Hava Hızı ve 
Dağılımı

•	 Yüksek hızdaki hava, ameliyat 
bölgesinde kurumaya sebep 
olmaktadır.

•	 Hava hızı ameliyat odasındaki 
hava dağılımını çok büyük oranda 
etkilemektedir.

•	 Hava hızı, havadaki parçacık ve 
mikro-organizmaların dağılmasını 
etkilemektedir.

•	 Hava hızı ortamdaki hava 
dağılımına göre belirlenir.

•	 Yüksek hız → Karışık (Türbülanslı) 
hava akışı

•	 Düşük hız → Düzgün (Laminar) 
hava akışı

Düzgün Akış

Karışık Akış

Standart Hava Hızı Hava 
Dağılımı

ASHRAE 0,25-0,45 
m/s Düzgün

AIA - Düzgün

DIN -
Düzgün 
/ Karışık 
Havalı

CBZ - Düzgün

VDI 0,20 m/s -

NF S90 - Düzgün

UNE 
100713 - Düzgün

DIN 1946/4, Sınıf 2 odalarda karışık akıma 
izin vermektedir.

Kısacası ortamda yaratılan parçacıkların 
ortamdan rahatça uzaklaştırılabilmesi 
için ortamdaki aktiviteye uygun hava 
dağılımının belirlenmesi gerekmektedir. 
Sınıf 1a operasyon odalarında besleme 
havası düşey yönde ve doğrusal olarak 
verilecektir. Bunun için laminar akım 
ünitesinin kullanılması zorunludur. Sınıf 
1b operasyon odalarında besleme havası 
iç mahal havası ile en kısa sürede karışa-
cak şekilde verilmelidir. Karışık akış ola-
bilir. Bu amaçla swirl difüzör kullanılması 
tavsiye edilir.

Ameliyathane Basınçlandırılması

Aseptik operasyon odalarında pozitif, 
septik operasyon odalarında negatif 
basınç sağlanacaktır. Operasyon odası 
ile bitişik hacim arasında basınç farkı >6 
Pa olacaktır. DIN, mahaller arası uygun 
hava akış yönünü korumak için mahalle, 
duvarlardaki metre açıklık (kapı ve pen-
cere açılır uzunlukları) başına 20 m³ faz-
ladan hava sağlanmasını önermektedir.
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Basınçlandırma
Standart Basınç Basınç Farkı

ASHRAE P 2,5-7,5 Pa/ 
35-47 L/s

AIA P 2,5 Pa

DIN P 20 m³/m

CBZ P -

VDI P -

NBR P -

CDC P -

HICPAC P -

NF S90 P -
UNE 
100713 P -

Ameliyathane Partikül ve Mikro-
Organizma Önemi

Araştırmalar, ameliyat sırasında en çok 
bakteri miktarı, ameliyat ekibinin ve 
hasta etrafında olduğunu göstermiştir.
Temiz ortamlarda partikül sayısını iste-
nilen seviyelerde tutmak ancak havalan-
dırma ile olur. 

Filtreleme
Filtreler, havalandırma ekipmanlarını 
korumamıza yardımcı olurlar. Filtreler; 
insanları, prosesleri ve işletmeleri korurlar.
Hava filtreleri;
•	 İmal edilen ürünlerin zarar 

görmesini engeller
•	 Hastane gibi kritik alanlarda 

kontaminasyon riskini ortadan 
kaldırırlar.

•	 Çeşitli ekipmanların temiz 
kalmalarını sağlarlar

Son basınç düşümü; laboratuvarda test 
yapıldığı zaman belirlenir. Havalandırma 
sistemleri verilen basınç kaybına göre 
tasarlanırlar. Hava filtreleri, sistemin son 
basınç kayıplarını belirtmezler. Sınıf 1a 
ve 1b operasyon odalarında, üç kademeli 
bir hava filtrasyonu şarttır. İlk iki kade-
mesi havalandırma cihazı içerisine, 3. 
filtre kademesi de son hava çıkış nokta-
sına yerleştirilmelidir. Birinci filtre kade-
mesi, EN 779: 2002’ye uygun olarak G4 
(M5) ve F7 sınıfı olmak üzere iki takım 
filtreden oluşmalıdır. İkinci filtre kade-
mesi cihaz çıkışında olmak üzere filtre 
sınıfı en az F9 olmalıdır. Üçüncü filtre 
kademesi en az EN 1822’ye uygun olarak 

H13 sınıfı HEPA filtre olmalıdır.

Ameliyathane Klima ve 
Havalandırılmasında Kullanılan 
Cihazlar ve Fonksiyonları

Hijyenik klima santrali paket 
cihazlar

Fonksiyonu
1- Ameliyathane için gerekli besleme 
havasının sağlanması
2- Sisteme verilen havanın filtrelenmesi, 
toz ve partiküllerden arındırılması
3- Ameliyathanede istenilen sıcaklığı 
sağlamak için sisteme verilen havanın 
soğutulması veya ısıtılması
4- Ameliyathane nem oranının kontrol 
edilmesi
Santral kaset iç yüzeyi ve diğer elemanlar 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 
olmalıdır. EN 1886’ ya göre maksimum 
kaçak değerleri:
- 400 Pa Basınç Altında 0,44 l/s m²
+ 700 Pa Basınç Altında 0,63 l/s m²

Hijyenik klima santrallerin en önemli 
özelliği santral kaset iç yüzeyi ve sant-
ralde kullanılan bütün elemanlara ulaşı-
labilir olmasıdır.

Kanal Ekipmanları

VAV Kutular, Değişken Hava Debisi 
Ayar Cihazları, Dairesel VAV, Dikdört-
gen VAV, Gövde Dikdörtgen VAV

VAV Kutular

1. Fonksiyon: Sabit hava debisi
2. Fonksiyon: Ortam basınç kontrolü
3. Fonksiyon: Düşük yük modunda 
çalışma

Mekanik CAV Kutular 

Sabit Hava Debisi Ayar Cihazları

Fonksiyonu: Ortam basınç kontrolü
Mekanik CAV Kutular, düşük yük 
modunda çalışamazlar

Sızdırmaz Damper
Fonksiyonu: Servis

Terminal Üniteleri

Laminer Akışlı Sistem

Fonksiyonu: Partikül transferini engel-
leyen koruyucu laminer akım çizgileri. 
Laminer akışlarda, laminer bölge dışında 
bulunan partiküller akışın bulunduğu 
bölgeye girememektedir. Laminer akış-
larda, laminer bölgede bulunan kişiler 
tarafından üretilen partiküller, çevreye 
yayılmamaktadır.

Ameliyat Odalarında Kullanılan 
Sistemler

•	 Tekli Sistem
•	 Çoklu Sistem

Otomatik Kontrol veya 
Otomasyon Sistemleri

Fonksiyon: Tekli Sistem Kontrolü
1- Santral girişindeki sızdırmaz damper 
kontrolü,
2- G4, F7 ve F9 filtre kontrolü,
3- Fanın arıza durum kontrolü,
4- Soğutma serpantini kapasite kontrolü,
5- Serpantin donma kontrolü,
6- Isıtma serpantini kapasite kontrolü,
7- Nem kontrolü,
8- Frekans konvertör kontrolü.
Fonksiyon: Çoklu Sistem Kontrolü

Sınıf 0.1 micron 0.2 micron 0.3 micron 0.5 micron 5 micron

1 1.240 265 106 35 -

10 12.400 2.650 1.060 353 -

100 - 26.500 1.600 3.530 -

1000 - - - 35.300 247

10.000 - - - 353.000 2.470

100.000 - - - 3.530.000 24.700
Partikül Sayısı

US 209 D
Partikül Çapı
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Ürün Tanıtımı

S ANICONDENS® Clim mini 
klima yoğuşma sularını tahliye 
eden bir pompadır. Kompakt 

olduğundan split klimalara monte 
edilip asma tavana kolayca gizlenebi-
lir. 21 dB (A)’lik düşük ses seviyesiyle  
SANICONDENS® Clim mini fark 
edilmeyecek kadar sessizdir. 34000 
BTU’ya kadar (10 kW) split klimalara 
uygulanabilir.

Çalışma prensibi

SANICONDENS® Clim mini 2 par-
çadan oluşmaktadır: 

Şamandıra ve pompa. 
Şamandıra içindeki yoğuşma suları 
belirli bir seviyeye ulaştığında pompanın 
çalışmasını tetikler. 
Pompa şamandırada bulunan suyu emip 
tahliye eder.
  
Avantajlar

•	 Kompakt
•	 Sessiz
•	 Güvenli (alarm sistemi ve termik 

koruma)

Sanicondens Clim mini teknik 
bilgileri: 
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: 34000 

BTU’ye kadar split klimalar
•	 Dikey pompalama: 6 m.
•	 Yatay pompalama: 60 m.
•	 Maks. Debi: 15 L/saat 
•	 Maks. Emiş yüksekliği: 2 m. 

(şamandıra ve pompa aralığı)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220-240 

V / 50 Hz 
•	 Maks. Emiş gücü: 22 W 
•	 Koruma sınıfı: IP20 
•	 Güvenlik : - Termik koruma - 

Alarm – Topraklama

SFA Sanihydro Yoğuşmalı Klima için 
Drenaj Pompaları

Gider Borusu

Pompa

Şamandıra

Yoğuşma suyu 
haznesi

•	 1,5 m hortum, sabitleme aparatı, 
havalık hortumu ve besleme kablosu 
dahil

Drenaj pompası klimanıza uygun 
mudur?

Genel anlamda drenaj pompanın tah-
liye etmesi gereken su hacmi her kW 
için 0,5-0,8 L/saat arasında kabul edi-
lir (nem oranı yüksek olan bölgelerde 

bu değer artabilir). Örneğin:  5 kW’lık 
klimanın (18000 BTU) tahliye etmesi 
gereken yoğuşma su hacmi 2,5 -4 L/saat 
arasındadır. Uygun bir montaj yapıla-
bilmesi için basınç kayıplarını iyi tespit 
etmek gerekir: 
•	 Emiş yüksekliği, 
•	 Dikey ve yatay pompalama 

mesafeleri.

Değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Emiş 
mesafesi 

(A)

Dikey 
pompalama 
mesafesi (B)

Yatay pompalama mesafesi (C)

5 10 20 30

0

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

1

1 8,9 8,3 7,5 5,9

2 7,8 7,3 6,7 6,1

3 6,9 6,7 5,7 5,4

4 5,9 5,5 4,9 4,4

1.5

1 7,8 7,6 6,9 6,5

2 7,1 6,6 6,2 5,7

3 6,5 5,7 5,1 4,8

4 5,5 4,8 4,2 3,9

Debi performansı L/saat (+/- 10 %)
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 95 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 35 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 50 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ......................................................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı    ............................................................................................... V.D.     .............................................................................................. no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İş ünvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sektör  :           Kamu                Özel              Faaliyet alanı: .......................................................................................................

Adresi :....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : .................................................   Tel : ........................................................................................    Faks : .............................................................................

ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 85 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 50 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

ISSN 1306-9721
FİYATI: 5 TL   YIL: 7  SAYI: 41

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

Kesintisiz Güç 
Kaynakları (KGK) için 
Koruyucu Bakım ve 
Teknik Servisin Önemi 

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar

EYLÜL - EKİM
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 
için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 
hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 
eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 
verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-
ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 
sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 
edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 
atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 
ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 
gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 
olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 
toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-
temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 
konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 
rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-
mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 
ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 
aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 
ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 
yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-
diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 
herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 
sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-
yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 
de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 
fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 
cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 
Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 
kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 
Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-
kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 
davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 
Belki de sektörün temennisini dillendirmek 
için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  
iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 
da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  
için…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-
rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 
özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-
cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 
miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 
olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 
sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-
menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 
enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 
vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 
yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 
olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-
nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 
vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 
tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-
sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 
yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 
yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç
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www.aironn.com.tr

Aironn Havalandırma ve Klima Sistemleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali-Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

Türkiye’nin Fan Mühendisliği 
“Ar-Ge Merkezi”

Aironn, %100 yerli sermaye ile gerçekleştirdiği 
Ar-Ge çalışmaları ile fan mühendisliğinde 
Türkiye’yi küresel arenaya taşıyor.

https://www.aironn.com.tr/
mailto:info@aironn.com.tr


%20
indirim

Tüm tesisat ve
batarya reyonundaki

ürünlerde 

Aktivasyon
yapın,

kampanyalardan
faydalanın.

ustaların yeri 

Tüm tesisat ve
batarya reyonundaki

kampanyalardan

%20
indirim

Aktivasyon
yapın,

kampanyalardan
faydalanın.

indirim

Aktivasyon

kampanyalardan
faydalanın.

Kampanya Ticari Usta Kart’larla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya, internet 
mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına sahiptir. SMS ile aktivasyon yapmayan kartlar 
kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve bilgilendirmeler sunması amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan 
sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

100, 120, 150, 200 mm
ölçü seçenekleri

Gider borusuna uzak
tuvalet kurulumları için
uygundur.

AIRCOL Aspiratör

3999

’dan bașlayan fiyatlarla

Sanipro Öğütücü
(Klozet+Lav+Duș+Bide)
Gider borusuna uzak
tuvalet kurulumları için

Öğütücü
(Klozet+Lav+Duș+Bide)

BLYSS Alkalin Detox 
Su Arıtma C. 7 Așama

36990

Koçtaş’a gelin, Ticari Usta Kart’a
özel, indirimleri ve
fırsatları kaçırmayın.başka!

Koçtaş’ta

1.29990
1.39990




