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Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

Vitocal 222-S+PV_195x270_TR.indd   1 26.06.15   08:48



Editörden

insan kafalarından akla ziyan yöntemlerle yapılan 
savaş hatıralarını (tsantsa) itibar göstergesi kabul 
eden Amazon Kızılderilileri Jivaro’lar da bir kültü-
re sahip (Yulin Köpek Yeme Festivali konusuna da 
değinmiyoruz).
1883 Madrid doğumlu İspanyol filozof José Ortega 
y Gasset ‘Kitlelerin Ayaklanması’ eserinde uygarlık 
üzerine şunları söylüyor: “Usuller, kurallar, nezaket, 
aracılık yordamları, adalet, akıl!... Tüm bunlar ‘civiliza-
cion’ sözcüğünde toplanır… Tüm bunlarla amaçla-
nan şey kenti, insan topluluğunu, topluca yaşamayı 
olanaklı kılmaktır… Uygarlık her şeyden önce birlikte 
yaşama iradesidir. Başkaları umursanmadığı - oranda 
uygarlıktan uzaklaşılır, barbarlaşılır. Barbarlık kendini 
başkalarından yalıtma eğilimidir… Düşmanıyla bir-
likte yaşamak! Muhalefetle birlikte yönetmek! Böylesi 
bir sevecenlik uzlaşmaz bir çelişki olmaya başlamıyor 
mu? Günümüzün çehresini bundan daha açık seçik 
ortaya koyan olgu yoktur: Bir muhalefeti bulunan ül-
kelerin sayısı gittikçe azalmakta. Hemen tüm ülkeler-
de iktidarın üstüne homojen bir kitle çullanmış, her 
türlü muhalif grubu ezmekte, yok etmekte. Kitle… 
Kendi kendisinden başkasıyla birlikte yaşamayı iste-
miyor. Kendi kendisi olmayan şeyden ölümüne nefret 
ediyor kitle… Siz kalkar da uygarlığın nimetlerinden 
yararlanmak ister, ama uygarlığa destek olayım diye 
tasalanmazsanız, başınıza gelecek var demektir. Bu-
günden yarına uygarlıksız kalıverirsiniz. Bir dalgınlık 
hatası, bir de bakmışsınız ki, çevrenizde ne varsa 
buhar olup uçuvermiş! Sanki salt doğayı gözlerden 
gizleyen birtakım paravanalar varmış da kaldırmışlar 
gibi, ilkel orman yeniden ortaya çıkıverir… İleri uy-
garlık demek çetin sorunlarla baş etmek demektir.”
Adamcağız 1937-38 yıllarında tamamlanan bu kita-
bında Avrupa’nın memnun olmadığı gidişatı konu-
sunda uyarmış: “Bilim, sanat, teknik olmazsa Avrupa 
insanı değersizleşir” demiş. Değersiz demişken -hep 
Avrupa’dan bahsettik, bir de bizim için atıfta bulu-
nalım- Zülfü Livaneli’nin son kitabı Konstantiniyye 
Oteli’nde okuduğum bir cümleye yer vereyim. An-
kara Üniversitesi’nde de ders vermiş aynı zamanda 
Berlin’in ilk belediye başkanı olan Ernst Reuter şöyle 
demiş: “Türkiye’de önemli insanlar değersizdir, değer-
liler ise önemsiz.”

omşu olup benzeş olmayan kavramlar, kom-
şuya gelen misafirin sizin zilinize basması gibi 
yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılabiliyor. İşte 

bunlara güzel bir örnek; kültür ve uygarlık. Bir toplu-
mun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa 
aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bü-
tününe kültür denir. Uygarlık veya medeniyet ise bir 
toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan 
kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi varlıkla-
rının, özellikle düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünle-
rinin tamamını ifade eder. Aradaki farkı netleştirmek 
için sözcüklerin kökenlerine göz atmak gerekebilir. 
Uygarlık sözü, uzun zaman pek çok millet tarafından 
kullanılan bir alfabeye sahip olan, bu alfabenin yanı 
sıra Çince ve sogdian dilinde kaleme alınmış çok sa-
yıda eseri bulunan ve şehircilikte çok ileri gitmiş bu-
lunan Uygurlardan geliyor. Sözcüğün İngilizcesi olan 
‘civilization’ kelimesinin kökeni ‘civitas’, yani ‘kent’tir, 
aynı kökten gelen ‘civil’ kelimesi ‘kentli’dir, yabanî, 
barbar olanın karşıtıdır. Arapça kökenli ‘medeniyet’ 
kelimesi de ‘Medine’den gelir, anlamı kenttir. İslami-
yet öncesinde adı Yatrib olan Medine, İslamiyeti ka-
bulünün ardından ‘Medine el münevvere’ yani aydın 
kent olarak anılmaya başlar. Araplar kentte yaşayan-
lara medeni, çölde yaşayanlara bedevi diyorlar. A. M. 
Celal Şengör ‘Dahi Diktatör’ kitabında medeniyet için 
şu tanıma yer verir: “Şehir içinde toplu yaşama be-
cerisi.” Şengör, medeniyet ve kültür farkının altını şu 
sözlerle çizer: “Kültür zannedildiğinin aksine sadece 
insanlara özgü bir olgu değil. Mesela şempanzeleri 
inceleyen etologlar, yani davranış bilimciler, şempan-
zelerde de bir kültür olduğundan söz ediyorlar… Her 
toplumun bir kültürü vardır ama her toplum medeni 
değildir. Birkaç istisnayı hariç tutarsak her toplumun 
artık şehirde yaşamayı başarmış olduğunu görüyo-
ruz. Dolayısıyla artık şehirde yaşamak da bir marifet 
değil. Bu yüzden şehirde yaşamak ve birlikte yaşamak 
aynı şey değil.”
Sözlü, fiziki, psikolojik şiddete değmeden, nefret 
suçları işlemeden, birlikte yaşadığı herkesin kendisi 
ile aynı haklara sahip olduğu düşüncesine saygılı, 
düşünce farklılıklarını ‘çemkirmeden’ konuşabilen ve 
dinleme sabrı gösterebilen, eleştiri karşısında cinnet 
geçirmeyen, uzlaşma sözünü küfür bellemeyen in-
sandır ‘medeni’ diye tanımladığımız. Yoksa tarifi de 
okuması da sıkıntılı olan mankurtlaştırma yöntemi 
ile belleği silinmiş köle yaratan Juan-Juanlar da, yine 

K

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Her kültür medeniyet değildir, her kentli de uygar…
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Haberler

Arçelik Birleşik Krallık’ta Ar-Ge Merkezi Açıyor

A rçelik A.Ş., Cambridge Üniversitesi’ne 
bağlı Trinity College’ın yönettiği 

ve Birleşik Krallık’ın ilk bilim parkı olan 
Cambridge Science Park’ta Ar-Ge mer-
kezi açıyor. Birleşik Krallık’ta kurulan 
yeni Ar-Ge merkezi; yazılım tasarımı, 
yeni malzemeler, ileri üretim teknolojileri 
öncelikli olmak üzere beyaz eşya alanında 
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağ-
layacak konularda araştırma geliştirme 
faaliyetleri yürütecek. Arçelik A.Ş. Genel 
Müdürü Hakan Bulgurlu konuyla ilgili 
açıklamasında; ''Global Ar-Ge organi-
zasyonumuzun genişlemesi kapsamında 
çok önemli bir adım atarak, araştırma 
geliştirme alanında dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri olan Birleşik Krallık’ta 
Ar-Ge merkezimizi açmanın gururunu 
yaşıyoruz. Burada yürüteceğimiz araş-
tırma geliştirme faaliyetleri ile uluslararası 
Ar-Ge işbirliklerimizi daha da geliştirecek; 
global teknoloji ekosistemine daha yakın 
olacağız.'' dedi. Arçelik’in başarılı konu-

mundaki en önemli fak-
törlerden birinin, sahip 
olduğu Ar-Ge gücü ve 
bununla birlikte gelen 
teknolojik yetkinlikleri 
olduğunu ifade eden 
Bulgurlu, “Arçelik, Ar-Ge 
donanımı sayesinde reka-
bette öne çıkan, dünya 
standartlarında ve özgün 
teknolojiye sahip ürünler 
geliştirmeye ve küresel 
varlığını artırmaya devam 

ediyor.” dedi. Bulgurlu, ''Güçlü markala-
rın arkasında güçlü teknoloji ve inovatif 
yaklaşımlar yatıyor. Ar-Ge yetkinlikle-
rimiz ile dünyada her pazara güvenle 
girebiliyor, tüketici ihtiyaç ve beklenti-
lerine uygun özellikte ürün sunabiliyo-
ruz. Arçelik bugün, Türkiye’nin patent 
lideri ve Dünya Fikri Haklar Örgütü’nde 
en çok Uluslararası Patent başvurusuna 
sahip ilk 200 şirket arasındaki tek Türk 
şirketidir. Kendi geliştirdiğimiz yenilikçi 
teknolojilerle küresel platformda iddialı 
bir konuma sahibiz. Ar-Ge her zaman 
önceliğimiz olmaya devam edecektir. 
Ar-Ge yolculuğu bizim için hiç bitmeye-
cek bir yolculuktur. Ar-Ge’ye yaptığımız 
yatırımların Arçelik’in geleceğine yapılan 
yatırımlar olduğunun bilincindeyiz'' şek-
linde konuştu. 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de 
konuyla ilgili olarak: ''Arçelik’in bu atı-
lımının 2023 yılında Ar-Ge harcamaları-
nın milli gelirimiz içindeki payını % 3’e 

yükseltme hedefine büyük katkı sağla-
yacağına inanıyoruz. Keza küresel çalış-
malar Ar-Ge’nin değer zincirindeki en 
kıymetli parça olduğuna işaret ediyor. Bu 
anlamda tüm dünya ekonomileri Ar-Ge 
ve inovasyon temelli bir değişim sürecin-
den geçiyor. Ülkemizin Ar-Ge kapasitesi-
nin geliştirilmesi yolunda kilometre taşı 
niteliğinde olan Arçelik Birleşik Krallık 
Ar-Ge merkezinin kısa vadede çok büyük 
başarılara imza atacağına yürekten ina-
nıyor, merkezin hayata geçirilmesinde 
katkı sağlayan herkese çok teşekkür 
ediyoruz” dedi. Arçelik’i, Cambridge’de 
açtıkları Ar-Ge merkezi dolayısıyla tebrik 
eden Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi 
Richard Moore, “Türkiye’de ve UKTI’ın 
Londra’daki merkezindeki ekiplerimiz bu 
projeyi gerçekleştirmek için Arçelik ile 
yakın işbirliği içinde çalıştılar. Bu girişi-
min, Arçelik’in global Ar-Ge faaliyetle-
rinin yanı sıra, Türkiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin 
güçlenmesinde de çok önemli bir rol 
oynayacağına inanıyorum'' dedi.
Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord 
Janvrin ise, “Yeni Ar-Ge Merkezi saye-
sinde Arçelik, Birleşik Krallık’taki faali-
yetlerini daha da genişletecek, yenilikçi 
ürünler geliştirecek ve global beyaz eşya 
pazarının önde gelen şirketlerinden biri 
olma konumunu güçlendirecektir. Özel-
likle de, Arçelik’in Ar-Ge faaliyetlerini Bir-
leşik Krallık’ın en önemli üniversiteleriyle 
işbirliği içinde yürütüyor olması memnu-
niyet verici'' şeklinde konuştu.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık'ın Yeni Genel Müdürü 
Alexander Kühnel Oldu

H annover Messe Sodeks Fuarcılık 
A.Ş. Genel Müdürü Murat Demirtaş 

ve Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Turgut, 
Kendi istekleri ile şirketteki görevlerinden 
ayrıldılar. Kendilerine ait tüm görev ve 
sorumluluklar Alexander Kühnel tarafın-
dan sürdürülecek. Şirket, bu değişime 
paralel olarak adres ve fatura bilgilerini 
de aşağıdaki şekilde güncelledi: 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Vergi Dairesi: Maslak
Vergi No: 7720185825
Adres: Büyükdere Caddesi 
Şarlı İş Merkezi 
No: 103 B Blok Kat: 5 
Mecidiyeköy / İstanbul 
Tel: 0212 334 6900
Faks: 0212 347 1096
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Trane Klima Ticaret A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. 1883 Ada 2. Parsel T10 Blok No: 5 
Turkuaz Plaza Kat: 4 Ataşehir - İstanbul  Tel: 444 39 54  E-mail: info.tr@trane.com

Sintesis hakkında 
daha fazla bilgi için

Kazanımların mükemmel birlikteliği
Yeni Hava Soğutmalı Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu Sintesis; 

küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük yeni nesil soğutucu 

akışkanlardan R513A gazını veya R134A kullanacak şekilde 

tasarlandı. Siparişe hazır durumdaki Sintesis portföyüyle Trane, 

bina sahiplerine ve şirketlere sera gazı emisyonlarını daha aşağı 

çekebilme olanağı sağlamaktadır.

Düşük
işletme 
maliyeti

Kısmi yükte
verimlilik

Tam yükte
verimlilik

Sessiz
çalışma

Üstün
kontrol

Güçlü
tasarım

Soğutcu
akışkan

seçenekleriDayanıklılık

Sintesis Soğutma Grupları, yeni nesil soğutucu akışkanlar ve yüksek 

verimlilik sunarak çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için tasarlanmış 

Ingersoll Rand® EcoWise™ ürün portföyünün bir parçasıdır.

Trane, konfor, sürdürülebilirlik ve çevresel verimlilik sağlama alanında dünyanın lider kuruluşlarından Ingersoll 
Rand markasıdır. Ingersoll Rand ailesinde; Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King ve Trane yer almaktadır. 

mailto:info.tr@trane.com


Haberler

Asal - Hitachi İlk İş Ortakları Toplantısı Düzenlendi

A

özelliklerine değindikten sonra Asal İklim-
lendirme Teknolojileri A.Ş. şirket profili, 
2015 yılı pazarlama faaliyetleri, satış ve 
satış sonrası hizmet politikalarıyla ilgili 
bilgi verdi. Karakaya, Asal’ın Hitachi ve 
Ecotherma ürün yelpazesini de tanıttı. 
Öğleden sonraki oturumda bayi-satış kıs-
mında Bireysel Sistemler Satış Yöneticisi 
Alper Alan, split ve multi split cihazlar 
ile ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. 
Ardından Proje Satış Mühendisi Murat 
Arkutcu; ısı pompalarının çalışma pren-

sal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 
ilk İş Ortakları Toplantısını  27 Mayıs 

2015 tarihinde Crowne Plaza Asia’da 
düzenledi. Bayi-Servis ve Bayi Servis Aday 
kanalındaki yaklaşık 195 firmadan 315 
kişinin katıldığı eğitim ve lansmanı birlikte 
barındıran toplantı, tam gün ve öğlen-
den sonra bayi-satış ve servis olarak iki 
kısımda yapıldı. Toplantının açılış konuş-
masını Asal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Turhan Karakaya yaptı. 
Devamında Hitachi Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Özgür Özalp ve Hitachi High-
Technologies New Business Development 
Müdürü Yajima Masatoshi Hitachi mar-
kasının doğuşu, aşamaları, fabrikaları, 
üretim prosesleri, ürün gamı, kullanım 
alanları ve gelecekteki projeleri hakkında 
ayrıntılı bilgi verdiler. Ardından Karakaya, 
Hitachi ürünlerinin bazı önemli yapısal 

sibi, özellikleri, kullanım yerleri ve tasar-
ruf şekilleriyle ilgili bilgi verdi. Son olarak 
Ürün Müdürü Tuncer Hasırcı, otomasyon 
sistemleri ve kullanılma şekilleri hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Satış sonrası hiz-
metler oturumunda da Asal A.Ş. Servis 
Müdürü Yavuz Küçükaslan, 2015 satış 
sonrası hizmetler politikası ve yol haritası, 
keşif, montaj, işletmeye alma, raporlama 
ve belgelendirme hakkında ayrıntılı şekilde 
katılımcıları bilgilendirirken Proje Teklif 
Sorumlusu Ahmet Sarı, Hitachi Selection 
Software (Borulama) programını özetleyip 
ürün seçim kriterleri hakkında bilgi verdi. 
Toplantının devamında Hitachi Japonya 
vekili tarafından sadece bu toplantı bün-
yesinde sürpriz bir kampanya yapıldı. Top-
lantı sonunda düzenlenen ödül töreniyle 
de birçok firmaya farklı dallarda ödülleri 
takdim edildi.

Türkiye’nin AMCA Standartlarına Uygun Fan Performans Test 
Laboratuvarı Açıldı 

A ironn Fan Mühendisliği Ar-Ge 
Grubu, ulusal ve uluslararası akre-

ditasyona sahip Fan Test Laboratuvarı 
kurulumu için üniversite-sanayi işbirliği 
içinde çalışmalarını tamamladı.
Aironn’un İzmit’teki üretim ve Ar-Ge 
merkezi içinde 1000 m2’lik alana kurulan 
laboratuvar, uluslararası geçerliliğe sahip 
ANSI/AMCA 210-07 standartlarına uygun 
olarak tasarlandı. 
Laboratuvarda fanların farklı statik basınç 
ve debide davranışları incelenerek perfor-
mans eğrileri oluşturuluyor. Deney düze-
neğinde; 400 mm’den 1.800 mm çapa 
kadar ve 0,55 kW’dan 90 kW’a kadar 

motor gücüne sahip fanların testleri yapı-
labiliyor. Laboratuvarda aynı zamanda 
ANSI/AMCA 250-12 standardına uygun 
şekilde tasarlanan ve jet fanların itki güç-
lerinin ölçümünün yapıldığı deney düze-
neği yer alıyor. 
Laboratuvarın içinde bulunan eğitim mer-
kezinde periyodik seminerler yapılacak ve 
fan performans testleri de izlenebilecek. 
Laboratuvarın TÜRKAK (Türk Akreditas-
yon Kurumu) başvuruları da tamamlandı. 
Aironn Fan Performans Test Laboratu-
varının, uluslararası akreditasyonunun 
ardından ulusal akreditasyona da sahip 
olacağı belirtiliyor.

Thermoway ISO 9001:2008 Kalite Belgesi Aldı

T hermoway Termik Cihazlar ve 
Mak. San. Tic. A.Ş. hizmet kali-

tesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, 
TÜV SÜD belgelendirme kuruluşunun 
denetimi sonucu ISO 9001:2008 Kalite 
Belgesi almaya hak kazandı ve Toplam 
Kalite Yönetim Sistemini kurdu. 
Şirket, çalışmalarını Kalite Yönetim Sis-

temi kapsamında yürütmeye başladı. 
Prosedür, süreç ve formlarla firma içi sis-
temini kurumsal bir yapıya dönüştürdü. 
Thermoway ekibi, DAkkS akreditasyonlu 
ISO 9001 belgesi ile müşterilerine sun-
duğu ürün ve hizmetlerde güvenlik, 
kalite, sürdürülebilirlik ve geriye dönük 
kontrollerini daha da sağlamlaştırdıkla-

rını, bu sayede standartlarını ve kalite-
sini Avrupa normlarında uyguladıklarını 
vurguladı. Özellikle ürünleri ile yurtiçi ve 
yurtdışındaki müşterilerin dikkatini çek-
meye başladıklarını belirten Thermoway 
ekibi, “Ürünlerimizde verdiğimiz kalite 
ve işçiliği ISO 9001:2008 Kalite Belgesi 
ile tasdiklemiş olduk” açıklamasını yaptı.
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G rundfos Pompa, Haziran ayı içinde 
Crowne Plaza Hotel Pendik’te 

2020’ye yönelik kurumsal hedef ve 
planların tartışıldığı bir strateji toplantısı 
düzenledi. ‘Grundfos Stratejisi: 2020’ adı 
altında gerçekleşen toplantıya yaklaşık 70 
Grundfos çalışanı katıldı ve gün boyunca 
beş atölye çalışması ile çeşitli grup değer-
lendirme ve sunumları yapıldı. Toplan-
tıda, ‘segmentler’, ‘pazarlar’, ‘tedarik 

56 ülkede yer alan Grundfos’un, mevcut 
pazarlarda varlığını güçlendirmeyi ve yeni 
pazarlara açılmayı hedeflediği belirtildi. 
‘Tedarik Zinciri’ konusunda ana hedef, 
müşterilere birinci sınıf teslimat hizmeti 
sunmak olarak belirlendi. ‘Servis’ konu-
sunun, müşteri odaklı ve üstün hizmet 
ilkesiyle çalışan Grundfos için sektörde fark 
yaratmanın ayrılmaz bir parçasını oluş-
turduğu ifade edildi. ‘Müşteri ve İşbirliği’ 
konusunda ise atılan her adımın ve alınan 
her kararın, Grundfos müşterisinin ihtiyaç 
ve beklentileri doğrultusunda şekillendi-
rilmesi gerektiği vurgulanırken, güçlü bir 
işbirliğinin hem kurum dışı müşteriler hem 
de kurum içi ortaklarla kurulan güçlü bir 
ilişkiye bağlı olacağı sonucuna varıldı. Top-
lantı soru ve cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Grundfos Pompa’dan 2020 Strateji Toplantısı

zinciri’, ‘servis’ ve ‘müşteri ve işbirliği’ 
konuları ele alındı. ‘Segmentler’ konu-
sunda Grundfos’un, varlık gösterdiği ana 
faaliyet alanlarında, zengin ürün gamı ve 
ar-ge yatırımları ile varlığını geliştirerek 
sürdüreceği üzerinde duruldu. Daha sonra 
Grundfos Türkiye Genel Müdürü Can Sey-
han, Strateji 2020 hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. ‘Pazarlar’ konusunda 63 satış 
ofisi, 14 üretim tesisi, 4 yönetim ofisi ile 

S

‘Yarının Enerjisi için Bugün 2015 Paydaş Çalıştayı’ İlk Kez Gerçekleştirildi
chneider Electric, sürdürülebilir 
kalkınma yolunda iş modellerine 

yön vermek üzere, kamu, sivil toplu m, 
akademik çevreler, iş dünyası ve medya-
dan önde gelen paydaşların katılımıyla 
bir çalıştay düzenledi. Sürdürülebilirlik 
Akademisi işbirliğiyle bu yıl ilk kez ger-
çekleştirilen ‘Yarının Enerjisi için Bugün 
2015 Paydaş Çalıştayı’nda; ‘Sanayide 
Enerji Verimliliğinin Artırılması’, ‘Sağlık 
Sektöründe Sürdürülebilirlik Yaklaşım-
ları: Yeşil Hastaneler’, ‘Geleceğin Veri 
Merkezlerini Oluşturmak’, ‘Üretim Tek-
nolojileri ve İnovasyon’, ‘Kentsel Dönü-
şümde Sürdürülebilir Binalar’ ve ‘Elektrik 
Dağıtım Altyapımız Geleceğe Hazır mı?’ 
konulu çalışma masalarında sürdürülebi-
lir iş modelleri değerlendirildi. Schneider 
Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer 
konuşmasında şunları söyledi: “Bugün 
Türkiye, enerjide % 70 oranında dışa 
bağımlı ve bu durum, cari açığın da en 
önemli nedenleri arasında yer alıyor. Yıllık 
enerji talebimiz, dünya ortalamasının çok 
üzerinde, % 7-8 civarı bir oranda artış 
gösteriyor. Türkiye’nin sürdürülebilirlikte 
en önemli çıkış yolunun enerji verimliliği 
olduğunu görüyoruz. Enerji ve altyapı, 
endüstri, bina, konut ve veri merkezi 

pazarına yönelik çözümler sunan, enerji 
verimliliği danışmanı kimliğine sahip bir 
şirket olarak sürdürülebilirlik işimizin tam 
merkezinde bulunuyor. Schneider Electric 
olarak, Türkiye’nin bu sorununa çözüm 
olabilecek bir yol haritası yaratmayı amaç-
lıyoruz. Önemli bir sorumluluk üstleniyor 
ve tüm paydaşlarımıza bu yolculukta bize 
katılmaları için çağrıda bulunuyoruz.” 
Türkiye’nin arz anlamında sürdürülebilirlik 
sorunu olduğunu belirten Sürdürülebi-
lirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Sungur Bursa, “Sorunun temelinde 
Türkiye’nin enerji kaynakları bakımından 
zengin bir ülke olmaması geliyor. Özellikle 
petrol, doğalgaz, kömür açısından Türkiye 
maalesef fakir bir ülke. Fosil kaynaklara 
göre biraz daha şanslıyız, ancak bunların 
da hiçbiri Türkiye’nin uzun vadeli enerji 

ihtiyacını karşılayacak sürdürülebilir bir 
enerji ağı için yeterli değil. Refahı artır-
mak için elbette kalkınma hızınıza göre 
daha fazla enerji yatırımı yapmak gere-
kiyor. Ancak bir noktadan sonra, artı bir 
birim GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla) kar-
şılığında yüzde 1’den fazla enerji talebi 
artışını doğru bulmamak lazım. Türkiye 
gelecekte büyük sorunlar yaşamamak için 
bunun eşit noktasını bulmak zorundadır” 
dedi. Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim 
Kurulu Üyesi Semra Sevinç ise “Bugün 
şirketler, ekonomik krizler, değişen tüke-
tici davranışları, artan rekabet ve yeni 
iş modelleriyle karşı karşıya. Gerçekten 
başarılı olmanın yolu ekonomik değerlerle 
birlikte, sosyal ve çevresel değerleri tüm 
paydaşlarla birlikte yaratmaktan geçiyor” 
diye konuştu.
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Danfoss Türkiye, 2015’in ilk 4 Ayında Yüzde 30 Büyüme Kaydetti

Danfoss, Yeni Ürünü NovoCon™S’i Tanıttı Danfoss Teşhir 
Merkezine Yoğun İlgi

anfoss Türkiye, proje ve hedefle-
rin performans değerlendirmesinin 

yapılması amacıyla düzenlediği toplantı-
larda Ankara ve İstanbul’daki bayileri ile 
bir araya geldi. Danfoss Türkiye Genel 
Müdürü Levent Taşkın’ın açılış konuşma-
larını yaptığı toplantılara, Danfoss Isıtma 
ve Güç Elektroniği iş birimlerinden 100’e 
yakın bayi katıldı. Danfoss Türkiye 2015 
yılı ilk 5 aylık sonuçlarının da paylaşıl-
dığı bayi toplantılarında; sürmekte olan 
projeler, satış, servis, pazarlama ve müş-
teri hizmetleri hakkında bilgiler verildi. 
Danfoss A/S Afrika, Ortadoğu ve Türkiye 
(TMA) Bölge Başkanı Leif Flojgaard’ın da 
katıldığı İstanbul’daki bayi toplantısında 
ise global gelişmeler hakkında detaylar 
aktarıldı. Toplantıların açılış konuşmala-
rını yapan Danfoss Türkiye Genel Müdürü 
Levent Taşkın, “2015 yılının ilk 4 ayının 
sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 30 oranında büyüme gerçekleştir-
dik. Bayilerimizin yarısı da ilk 4 ayda, ilk 
6 aylık hedeflerine ulaştılar,” diyerek şu 

anfoss’un, Türkiye Soğutma Sistem-
leri distribütörü olan Cantaş A.Ş.’nin, 

Adana’daki yeni bölge müdürlüğünün açı-
lışına Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri 
Distribütör Satış Yöneticisi Ayfer Altun’un 
yanı sıra, Cantaş Üst Düzey Yöneticilerinden 
Ragıp Ekşioğlu ve Ekin Ekşioğlu ile Adana 
bölge bayileri katıldı. Bölge müdürlüğüne 
kurulan 200 metrekarelik teşhir salonu 
sayesinde, ziyaretçiler Danfoss Soğutma Sis-
temleri için özel olarak hazırlanan Endüst-
riyel Soğutma Ürünleri alanını yakından 
inceleyebilecekler. Teşhir merkezinde ürün 
ve sistemlerin sergilendiği alanların dışında 
bir de eğitim salonu bulunuyor.

bilgileri verdi: “Danfoss Türkiye değişiyor, 
büyüyor ve güçleniyor, sloganıyla başladı-
ğımız yeniden yapılanma sürecinde bayi-
lerimizle daha güçlü bir iş ortaklığı oluştu-
rarak, daha iyi bir takım olmaya başladık. 
Bu sayede, sektör büyümesinin kat kat 
üzerinde, yüzde 30 oranında bir büyüme 
gerçekleştirdik. Danfoss Türkiye’nin yeni 
kurulan marketing bölümü ile t üm bayi-
lerde; tek tip dekorasyon, digital marketing, 
fuar ve seminerlerdeki destek ile değişimi 
başlattık. Ayrıca e-learning uygulamasının 
temelini atan Danfoss, yılın 2. yarısında 
200’ün üzerinde teknik ve sistem çözümü 
eğitimini de online başlatacak. Müşteri 
hizmetleri bölümünü kuran Danfoss teklif 

verme, telefonda her türlü soruları tek bir 
standart ile anında yanıtlama, aynı gün 
şikayet çözümü, yeni lojistik ve sipariş 
takip etme uygulaması ile bayilere yönelik 
hizmetlerini sektör ortalamasının üzerine 
taşıdı. Servis ve teknik eğitim alanında da 
yeni servisleri, eğitimleri ve sistem çözüm-
leri desteği ile bayilere teknik danışmanlık 
hizmetini başlattı.” Bayi toplantısında Dan-
foss ile ilgili global gelişmeleri paylaşan Leif 
Flojgaard ise, Danfoss Group’un bu yılın ilk 
3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13’ün üzerinde büyüdüğünü söyledi. 
Leif Flojgaard, Danfoss Türkiye’nin, Danfoss 
Group içerisinde en çok büyüyen şirket 
olduğunu aktardı. Flojgaard: “Danfoss 
Group’un büyümesinde en başarılı olduğu 
ülke Türkiye. Türkiye’deki yeni yapılanma-
dan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, 
grup içerisinde örnek ülke konumuna geldi. 
Bu başarıda payı olan tüm iş ortaklarımıza 
teşekkür ederken, Türkiye’ye verdiğimiz 
önemin de artarak devam edeceğini ifade 
etmek istiyorum” dedi.

anfoss Türkiye, yepyeni ürünü 
‘NovoCon™ S Danfoss Dijital 

Aktüatör’ü, Ankara Crown Plaza’da düzen-
lediği bir lansmanla tanıttı. Danfoss A/S 
Global İş Geliştirme Müdürü Tamas Sze-
kely ve Danfoss Türkiye Isıtma Segmenti İş 
Geliştirme Müdürü Recep Burak Kolsuk’un 
yanı sıra; Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) önceki dönem başkanları Abdullah 
Bilgin ve Bahri Türkmen’in de katıldığı etkin-
lik sektörün önde gelenlerinin de ilgi odağı 
oldu. Danfoss, yeni ürünü NovoCon™ S’in 

tanıtımında Ankara ve çevre illerden 100’e 
yakın mekanik tesisat profesyonelini ağırladı.  
Sektörde ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olan 
Danfoss, tanıtımını yaptığı Novocon Dijital 
Aktüatör ile konfor ve tasarrufta, zirveye 
ulaşmanın tek yolu olduğunu bir kez daha 
gösterdi. NovoCon™ S, bugüne kadar yapı-
lamayanı gerçekleştirerek, sistem entegra-
törleri, mühendisler ve bina yöneticilerinin, 
ticari bir binanın ısıtma ve soğutma siste-
mini bina otomasyon sistemleri üzerinden 
kontrol etmelerini mümkün kılıyor. 

D
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A FB  SSH Birimi, Hisense VRF Sis-
temler Servis Eğitim Semineri’ni 

18-19 Haziran tarihlerinde merkez ofis 
binasındaki eğitim salonlarında gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
30 kişilik yetkili servisin katıldığı semi-
nerde Hisense İnternational VRF Sistem-
ler Avrupa Bölge Müdürü Shane Dong  
ve Hisense İnternational VRF Sistemler 
Servis Yöneticisi Yang Renyuan da yer 
aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan 
AFB Bina Konfor Verimlilik Sis. A.Ş. Genel 
Müdürü H. Harun İz, AFB’nin hedeflerin-
den, piyasadaki yerinden, pazarın mev-
cut ve gelecekteki durumundan bahsetti. 
H.Harun İz’in konuşmasının ardından 
AFB Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Olgan Berka yeni Jenerasyon Hisense VRF 
“G” serisi ürün gruplarını tanıttı. Berka 
ayrıca Hisense VRF sistemlerin montajı ve 

devreye alınması ile ilgili bilgiler aktardı. 
Eğitimin ikinci gününde Berka, Merkezi 
kontrol sistemi kurulumu ve arıza çözüm-
leri hakkında bilgiler verdi. Berka ayrıca, 
Üsküdar Namık Kemal Camii projesinde 
2 yılı aşkın süredir çalışan Hisense M 
Serisi VRF sistemleri üzerinde saha pratik 
eğitimi de gerçekleştirdi. Eğitim sonunda 
katılımcı servislere AFB tarafından Yetki 
ve Katılım Belgesi verildi.

AFB, Climaveneta SPA’ya Teknik 
Gezi Düzenledi

AFB, 11-13 Haziran tarihleri arasında 
distribütörü olduğu Climaveneta SPA 
firmasına bir teknik gezi düzenlendi. 
Geziye Türkiye genelinde mekanik proje 
firmalarının yetkilileri katıldı. Gezinin 
ilk günü, Climaveneta Belluno tesisle-

rinde Climaveneta İhracat Satış Müdürü 
Enrico Maineri tarafından firma hak-
kında kısa bilgiler katılımcılarla paylaşıldı; 
Belluno’da bulunan iki fabrikanın üre-
tim/planlama süreci hakkında da bilgi-
ler aktarıldı. Belluno tesislerinde üretilen 
(1+i) değişken hızlı ve T plus free cooling 
özellikli su soğutma cihazları tanıtıldı. 
Aynı zamanda fabrikada üretilen Maglev 
çözümleri, bu cihazlara ait yüksek verim-
lilik özellikleri hakkında bilgiler verildi. 
Katılımcılar daha sonra Belluno’da bulu-
nan diğer fabrikada shell&tube evapo-
ratör üretim hattı, chiller üretim hatları, 
kalite kontrol bölümleri, soğutma grup-
ları üretim bölümlerini ve test alanlarını 
ziyaret ettiler. Gezinin ikinci günü Bas-
sano tesislerine hareket edilerek scroll 
kompresörlü cihazlar, rooftop cihazları 
ve Climapro-HVAC Sistem optimizasyonu 
programı ziyaretçilere tanıtıldı. Katılım-
cılara ayrıca 4 ve 6 borulu eş zamanlı su 
soğutmalı sistemler, 350 Euston Road 
projesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı; 
multi scroll ve ısı pompaları üretim hat-
ları ziyaretçilerle birlikte gezildi. İtalya 
bölgesindeki Grappa üreticisi Poli firması 
gezilerek buradaki sistem hakkında da 
katılımcılar bilgilendirildi. Gezi, düzen-
lenen Venedik şehir turu ile sona erdi.

B osch Termoteknik, Türkiye’nin yanı 
sıra Ortadoğu ve Kafkasya bölge-

sindeki 17 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor. 
Merkez üssü gibi konumlanan Bosch 
Termoteknik, Manisa’daki fabrikasında 
870 çalışanıyla kombi, ısı pompası ve 
komponent üretiminde rekor kırıyor. 
Duvar tipi kombilerde; 24 cihaz ailesi için 
800’den fazla tipte üretim gerçekleştiren 
Bosch Termoteknik üretiminin yaklaşık 
yüzde 70’ini 34 farklı ülkeye ihraç ediyor. 
Isıtma-soğutma sektörünün lider mar-
kası Bosch Termoteknik, Ortadoğu ve 
Kafkasya bölgesindeki ülkelere bireysel, 
ticari ve endüstriyel tip ürünlerden oluşan 
geniş bir ürün gamıyla hizmet veriyor. 
Azerbaycan’dan İsrail’e Ürdün’den Bir-
leşik Arap Emirlikleri’ne kadar 17 ülkede, 

17 Ülke, Bosch Termoteknik Türkiye Tarafından Yönetiliyor
gaz yakıtlı şofbenler, elekt-
rikli termosifonlar,  duvar 
tipi kombiler ve kazanlar, 
ısı pompaları, güneş ener-
jisi sistemleri gibi geniş bir 
ürün portföyünün tüm satış, 
pazarlama ve satış sonrası 
hizmetleri Türkiye’den yöne-
tiliyor. Bosch Termoteknik’in 
bu böle için sunduğu ürün-
ler arasında yer tipi çelik ve 
döküm kazanlar, endüstriyel 
tip sıcak su ve buhar kazanları da mevcut. 
Türkiye, Ortadoğu ve Kaskasya bölgesi 
satış operasyonun başında bulunan Bosch 
Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kaf-
kasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat 
“Ortadoğu ve Kafkasya bölgesi iklim-

Hisense/Hitachi VRF Servis Eğitimi Gerçekleştirildi

lendirme konusunda büyük 
bir potansiyel taşımaktadır. 
Bosch Termoteknik Global’in 
özellikle soğutma alanında 
yaptığı yatırımlar neticesinde 
bu bölge eşsiz bir stratejik 
konuma kavuşmuştur. Bosch 
Termoteknik olarak 17 ülkeye 
yaşam için teknoloji sunmaya 
devam edeceğiz.” dedi. 
Polat, Ortadoğu ve Kafkasya 
bölgesiyle ilgili gelecek plan-

larını açıklarken “5 yıllık büyüme planı çer-
çevesinde mevcut pazarlardaki varlığımızı 
artırıp, yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni 
müşteriler ve yenilikçi satış dağıtım kanal-
ları ile 2018 yılında ciromuzu 3 katına 
çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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AFS Akademi’nin  
2. Dönem Eğitimleri 
Eylül’de Başlayacak

T emmuz-Ağustos dönemi eğitim-
lerine ara veren AFS Akademi, yeni 

dönem için farklı eğitim konu başlıkları 
üzerinde çalışıyor. 2 Eylül 2015’te yeni 
eğitim dönemine başlayacak AFS Aka-
demi, programına “Kapalı Otoparklarda 
Havalandırma ve Jet Fanlar” konusunu 
dâhil edecek. AFS Akademi eğitimleri; bir 
hafta İstanbul, bir hafta Ankara’da olmak 
üzere her hafta Çarşamba günü 09.30-
16.30 saatleri arasında devam edecek. 
Sektörün katılımına açık ve ücretsiz veri-
len AFS Akademi eğitimlerinin sonunda 
yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan 
alanlar, başarı sertifikasına hak kazanı-
yor. Eğitimlere katılmak isteyenler http://
www.afsakademi.com  adresi üzerinden 
başvuruda bulunabiliyor.

A

AFS’den İspanya’ya 5 Milyon Euroluk Yatırım

FS Boru Sanayi A.Ş., İspanya’nın 
Barselona şehrine 5 milyon euro-

luk yatırımla flexible hava kanalı üretim 
tesisi kuruyor. AFS Genel Müdürü Zeki 
Poyraz ile Katalonya Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Felip Puig arasında 9 Haziran’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda 5 
milyon euroluk yatırım anlaşması imza-
ladı. Toplantıda Puig, her türlü yardıma 
hazır olduklarının altını çizdi. 12 bin 
metrekare alan üzerine kurulan AFS üre-

tim tesisi ile ilgili görüşlerini dile getiren 
AFS Genel Müdürü Zeki Poyraz, yatırımın 
tamamen üretim ve satış odaklı olduğunu 
vurguladı. Üretim kapasitelerini ve ürün 
yelpazelerini her geçen gün genişlettikle-
rini belirten Poyraz, ihracatta artışa yönelik 
çalışmalarına öncelik verdiklerini açıkladı. 
TİM 2015 Mayıs ayı verilerine göre 10 mil-
yar 819 milyon ihracat payına sahip olan 
Türkiye’de iklimlendirme sektör payının 
298 milyon olduğunu dile getiren Poy-
raz, Türkiye’de iklimlendirme sektörünün 
ihracat payının artması gerektiğini vur-
guladı.  2015 yılının ilk 5 ayında sektörün 
büyümeye devam ettiğine dikkat çeken 
Poyraz, kurdukları üretim tesisi ile başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada 
ihracat oranlarını artırmayı hedeflediklerini 
bildirdi.

M akina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi tarafından 19 Haziran 2015 

tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi İzmir Salonu’nda düzenlenen 
Makina ve Endüstri/Endüstri Sistemleri 
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri 
Yarışması ve Sergisi’nde öğrenciler, öğre-
nim hayatları boyunca edindikleri mesleki 
bilgi birikimlerini sergileme fırsatı buldu-

Üniversiteliler, Bitirme Projelerini Sergiledi

lar. Etkinlikte, İzmir ve Manisa’daki üni-
versitelerin Makina ve Endüstri/Endüstri 
Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinden 
bu yıl mezun olan öğrencilerin 3 boyutlu 
yazıcıdan otomatik patates ekme maki-
nesine kadar 60’tan fazla bitirme projesi 
sergilendi. Projeler akademisyen ve MMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden 
oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. 

Proje sergisi, gün boyu ziyaret edilirken, 
jüri üyeleri projeleri inceleyerek öğrenci-
lerden projeleri hakkında bilgi aldı. Yarış-
manın kazananlarının açıklandığı ödül 
töreninde bir konuşma yapan MMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih 
Yalçın, “Düzenlenen sergi ve yarışma, 
Odamızın ‘ulusal sanayinin gelişmesi için 
çalışma’ ilkesinin bir gereği. Sergimiz ve 
yarışmamız ülkemizin sanayileşme ve 
kalkınma yolunda en önemli ihtiyaçla-
rından olan üniversite-sanayi işbirliğinin 
gelişmesine kayda değer katkılarda bulu-
nur. Bunun gerçekleşmesi, aynı zamanda 
Şubemizin çabalarının boşa gitmediğinin 
bir göstergesi olacak ve bize onur vere-
cektir” diye konuştu. Yalçın’ın konuşma-
sının ardından yarışmada dereceye giren 
proje sahiplerine ödülleri verildi.
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alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
AB Koordinasyon Dairesi Başkan-

lığı, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Artırılması Hibe Programı Gaz 
Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi (Technical 
Training on Gas Burning Devices) pro-
jesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eği-
tim programını Şubat ve Nisan aylarında 
tamamladı. Eğitimler için belirlenen 15 
katılımcı teknik öğretmen, düzenlenen 
yurtiçi eğitimlerini başarıyla tamamladı. 
Proje bünyesinde iştirakçi firmalardan; 
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi 
Ticaret A.Ş. ‘Temel Tesisat Sistemleri ve 
Gaz Yakıcı Gaz Tesisatı Montajları ve 
Bina Otomasyon Sistemleri’, Alhas Isıtma 
Soğutma Doğalgaz İnş. Tek. Malz. Tic. ve 
San. Ltd. Şti. ‘Gaz Yakıcı Sistemlerde Kul-
lanılan Baca ve Havalandırma Sistemleri’, 
İZELTAŞ İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ‘Gaz Yakıcı Cihaz Sistemlerinde Kul-
lanılan El ve Ölçüm Aletleri’ ve Termodi-
namik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Gaz 
Yakıcı Cihazlar Üretim Teknikleri’ konulu 
eğitim düzenledi. Aynı proje kapsamında 
belirlenen 15 katılımcı teknik öğretmen, 

iessmann, 27 Mayıs tarihinde 
Manisa’daki duvar tipi cihaz fab-

rikasında yaklaşık 60 davetlinin katılı-
mıyla ‘Modern Üretim Tesisleri için Sür-
dürülebilir Enerji Konseptleri’ etkinliği 
düzenledi. Etkinlikte Viessmann Türkiye 
Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik tara-
fından yapılan açılış konuşmasından 
sonra, Viessmann Manisa Fabrikası Genel 
Müdürü Joachim Schlichtig fabrikada 
gerçekleştirilen projelerden hareketle 
‘Modern üretim tesisleri için sürdürüle-
bilir enerji konseptleri’ konusunda bilgi 
verdi. Daha sonra Almanya’dan gelen 
uzmanların verdiği teknik seminerlerde 
fotovoltaik sistemler ile büyük ısı pom-
palarının kullanımı ve sistematik enerji 
yönetimi sayesinde verimlilik potan-
siyellerinden nasıl faydalanılabileceği 
detaylı bir biçimde ele alındı. Etkinlik, 

Gaz Yakıcı Cihazların Yurtiçi ve Yurtdışı Teknik Eğitimleri Tamamlandı

Viessmann Manisa Fabrikasında  “Modern Üretim Tesisleri için 
Sürdürülebilir Enerji Konseptleri” Etkinliği Düzenlendi

düzenlenen yurtdışı eğitimlerini de başa-
rıyla tamamladı. Proje bünyesinde yurtdı-
şından iştirakçi firmalardan; Rothenberger 
Industriestraße ‘Gaz yakıcı cihaz sistem-
lerinde kullanılan el ve ölçüm aletleri’, 
Wolf GmbH Industriestraße ‘Kaskad sis-
tem kurulum ve otomasyon sistemleri’, 
Testostraße ‘Enerji Verimliliği, Emisyon 
Kontrolü ve Yanma Proseslerinde Ölçüm 
Teknikleri’, Dtz-bildung & qualifizierung 
gemeinnützige GmbH ‘Gaz Yakıcı Kazan-
lar ve Brülörler’, Immergas S. p.A. ‘Kaskad 
sistemleri bireysel tip kombi imalatı ve 
bireysel tip yoğuşmalı gaz yakıcı cihaz 
ısıtma sistemleri’ konulu eğitim düzen-
ledi. Eğitimler sonunda katılımcılara katı-
lım belgeleri takdim edildi.

fabrikadaki duvar tipi cihaz üretiminin 
gezilmesi ile son buldu. Gezide ayrıca 
fabrikadaki enerji merkezinin yanı sıra, 
fabrikanın elektrik ihtiyacının önemli bir 
kısmını karşılayan yeni fotovoltaik sistem 
de incelendi.
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Alfa Laval, Frigoduman ile Ticari Soğutma Alanında Distribütörlük 
Anlaşması İmzaladı

A lfa Laval ve Frigoduman, Türkiye 
ticari soğutma pazarı alanında 

Alfa Laval soğutma ekipmanları satışı için 
15 Mayıs 2015 tarihinde distribütörlük 
anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Frigodu-
man, Alfa Laval’in BHE (Kaynaklı tip ısı 
değiştirici) ve Shell & Tube (borulu tip ısı 
değiştirici) ürün gamları ile mevcut ürün 
satış yelpazesini genişletti. Konuyla ilgili 
olarak Frigoduman Genel Müdürü M. 
Cem Atalkın şunları söyledi: “Frigoduman, 
dünyanın en önemli ısı transfer ekipman-
ları üreticilerinden biri olan Alfa Laval ile 

distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Bu 
vesileyle öncelikle sonsuz memnuniyeti-
mizi bildirmek istiyorum. İş ortaklığımızın, 
şirketimizin endüstriyel soğutma alanın-

daki tecrübesi, deneyimli kadrosu ve teknik 
altyapısı ile pazarda son derece önemli bir 
etki yaratmasına inancım tamdır. Bundan 
böyle şirketimiz stoklarında müşterilerimi-
zin ihtiyacı olabilecek, her kapasite Alfa 
Laval Kaynaklı Plakalı (BHE) ve Shell & Tube 
ısı değiştiricileri bulunabilecektir. Ülke-
mizde her geçen gün büyüyen soğutma 
pazarının en önemli tedarikçilerinden biri 
olan şirketimiz Frigoduman’ın, Alfa Laval 
gibi global bir şirketle ile yaptığı bu anlaş-
manın sektörümüze ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim.”

İzocam Çalışanlarıyla 50. Yılını Kutladı

İ

Elbette bu başarıların ardında tüm İzocam 
ailesinin ilkeli, düzenli ve özverili çalışması 
yatıyor. Her yıl 730 çalışanımıza istihdam 
sağlıyoruz. Bizler için çok kıymetli olan 
çalışma arkadaşlarımızın sağlığına ve 

zocam, her yıl gerçekleştirdiği 
‘Çalışan Gecesi’ni bu kez 50. yılı 

için gerçekleştirdi. 6 Haziran’da Mersin 
Mereda Center’da ve 12 Haziran’da İstan-
bul Crowne Plaza Asai’de yapılan 50. yıl 
kutlamalarında ‘Kıdem Ödülleri’ ve ‘Genel 
Müdür Özel Ödülleri’ sahiplerine takdim 
edildi. İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut 
“Kurulduğumuz günden bugüne kadar 
yalıtım sektörünün yeniliklerini ülkemize 
sunan ilk şirket olduk. Bu bağlamda, 50 
yılda 200 milyon ton petrol eşdeğeri 
enerji tasarrufu, diğer bir deyişle 110 
milyar dolar değerinde enerji tasarrufu 
ve en önemlisi bu tasarrufla 650 milyon 
ton CO2’in atmosfere salınımını önledik. 

güvenliğine önem veriyor, bu konuyu 
çalışma ilkelerimizin öncelikleri arasına alı-
yoruz. Bu vesileyle, ‘Altın yıl’ olarak anılan 
50. yılımızı kutlarken, şirketimize emeği 
geçmiş, değer katmış tüm çalışanlarımızı 
saygı ve sevgiyle anıyor, teşekkürlerimi 
sunuyorum” açıklamasını yaptı.

Trakya Üniversitesi Bahar Konferansları’nda İklimlendirme Sektörünün 
Bugünkü Durumu Konuşuldu

T rakya Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği 

Bölümü ve Türkiye Makine Mühendis-
leri Odası Edirne Şubesi tarafından 14 
Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen XXIV. 
Bahar Konferansları etkinliğinde “İklim-
lendirme Sektörünün Bugünkü Durumu” 
konuşuldu. 
TMMOB Edirne Şubesinde gerçekleştiri-
len konferansa TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Edirne 
Şubesi Başkanı Yaver Tetik, ISKAV adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vatansever 

ve Vakıf Müdürü Elif Akmehmet katıldı. 
Hüseyin Vatansever, yıllar önce mezun 
olduğu üniversitesinin genç mühen-
dis adaylarına sunum yapmaktan ötürü 

duyduğu mutluluğu belirterek iklimlen-
dirme sektörünün geçmişi ve bugünkü 
koşullarına karşılaştırmalı olarak değindi. 
Vatansever, sektörün büyümesine ve 
gelişmesine paralel olarak nitelikli insan 
kaynağına ihtiyacın her geçen gün art-
tığını vurguladı. Elif Akmehmet ise üni-
versite-sanayi birlikteliğine örnek olarak 
ISKAV ile Yıldız Teknik Üniversitesi ara-
sında sürdürülen iklimlendirme dalı serti-
fikalandırma ve burs çalışmaları programı 
hakkında konuştu. Konferans, soru ve 
cevap bölümünün ardından son buldu.
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Vaillant, Enerji Danışmanlığı Konseptini Sundu

H oval, enerji geri 
kazanımı ve iklim-

lendirme teknolojilerinin 
bir parçası olarak, Türkiye 
pazarındaki varlığını güç-
lendirmek ve müşterilerini 
desteklemek için İstanbul’a 
irtibat ofisi kurdu. Firma-
nın Türkiye’deki ismi Hoval 
Aktiengesellschaft İstanbul 
Liaison Office oldu. Atılım 
Karaaslan, firmanın satış 
müdürü olarak 1 Haziran 2015 tari-
hinden itibaren pazarda aktif olarak 
çalışmaya başladı. Karaaslan yaptığı 
açıklamada, “Türkiye pazarındaki klima 
santrallerinde kullanılan ısı geri kaza-
nımı oranının her gün artması, pazarın 
sürekli büyümesi, plakalı ve rotorlu ısı 
geri kazanım cihazı taleplerinin sürekli 

Hoval, İstanbul’a İrtibat Ofisi Kurdu

ve farklı hizmetler sunan bir konseptte 
hazırladık. Sektörde ilk olacak Enerji 
Bayiliği konseptimiz ile tüketicilerimize 
sadece cihaz satışı değil aynı zamanda 
konutlarının ihtiyaç ve tüketim yapıla-
rına göre enerji modellemesi yaparak, 
izolasyon ve geri dönüş finans modeli 
dahil, komple sistem çözümü sağlaya-
cağız. Ayrıca bu konseptle birlikte Enerji 
Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) yet-
kimizi paylaştığımız uzman bayilerimiz ile 
tüketicilerimize enerji verimliliğini artır-
mak üzere, enerji etüdü, verimlilik artırıcı 
proje (VAP) hazırlama, enerji kimlik bel-
gesi hazırlama, proje uygulama ve danış-
manlık hizmetleri vermeye başlıyoruz.”

V aillant; değişen enerji verimliliği 
yasaları doğrultusunda, tüketi-

cilerine daha iyi hizmet vermek ama-
cıyla “Enerji Danışmanlığı” konseptini 
hayata geçirdi. İlk Enerji Danışman Bayi-
sinin açılışı, 26 Mayıs’ta İstanbul HES 
Mühendislik’te yapıldı. Türkiye’de yapı-
lan bu ilk uygulamayla Vaillant, 2017 
yılına kadar bu konsept için özel olarak 
hazırlanan bayilerinin tamamını sisteme 
geçirecek ve tüketicilerine “Enerji Danış-
manı” kimliği ile çözüm sunacak. Vaillant 
Group Türkiye CEO’su Dr. Axel Busch 
açılışta yaptığı konuşmada ‘Enerji Bayisi’ 
konseptinin detaylarını açıkladı: “Bina 
Enerji Performans Yönetmeliği kapsa-
mında, 2017’den itibaren binalara enerji 
kimlik belgesi alma zorunluluğu geti-
riliyor. Enerji kimliği ile birlikte binanın 
enerji modellemesinin yapılması, izolas-
yon dahil verimli sistemler konusunda 
tüketici danışmanlığını öne çıkarıyor. Biz 
de, yeşile giden yeni yolumuzu; değişen 
tüketici beklentilerine yönelik çözüm 
üreten, kanun ve mevzuatlara göre yet-
kilendirilmiş, geniş ürün gamı ile doğru 

V

Vaillant Tüketici Club 
Üyeleri Kazanmaya 
Devam Ediyor

aillant Türkiye’nin hayata geçirdiği 
Vaillant Tüketici Club’ın Batman 

üyeleri, tavsiyeleri sonucu kazandıkları 
hediyelerini Tüzün Doğalgaz’da yapılan 
bir törenle teslim aldılar. Törene, Vail-
lant Güney ve Doğu Bölgeler Müdürü 
Fatih Tuna ve Tüzün Doğalgaz yetkilileri 
ve Tüketici Club üyeleri katıldı. Törende 
bir konuşma 
yapan Fatih 
Tuna, “Tüketici 
Club üyelerimi-
zin ürünleri kul-
landıktan sonra 
tavsiye etmeleri 
hem ürünlerimiz-
den hem de satış 
sonrası hizmetle-
rimizden mem-
nun kaldıklarının 
bir göstergesidir. 
Tüm tüketicileri-
mize Vaillant Ailesinin daha da geniş-
lemesine sağladıkları katkıdan ötürü 
teşekkür ederiz” dedi.

artması, Türkiye’den çok 
fazla miktarda ısı geri 
kazanımı kullanılan klima 
santrali üretiminin Orta-
doğu, Rusya, Azerbaycan 
ve Kazakistan gibi ülkelere 
ihracatının olması, pazarı 
yakından takip edebilmek 
ve pazarda aktif olabil-
mek isteği Türkiye’de 
liaison ofis yatırımı yap-
maya karar vermemize 

iten sebepler olmuştur” dedi. Karaaslan 
genel merkezi Vaduz Liechtenstein’da 
olan Hoval’ın, aynı hedef doğrultusunda 
düşünen 1700 civarında çalışanı ve 16 
distribütörden oluşan büyük bir global 
aile olduğunu belirterek “Hoval bugün 
50’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 
70 yılı aşkın tecrübesi ve birbirine bağlı 

takım kültürü ile müşterilerine geliştir-
diği teknikler ile akıllı çözümler sunmak-
tadır. Hoval, evsel ve ticari ısı sistemlerini 
oluşturan bioyakıt kazan, ısı pompaları, 
güneş ısı sistemleri, yağ ve gaz kazan-
ları, yüksek kapasiteli su ısıtıcılarının yanı 
sıra geniş aralıklarda farklı havalandırma 
sistemleri ve ısı geri kazanımı ürünleri-
nin dizayn ve üretimini yapmaktadır. 
Hoval Grup yenilikçi ve öncü, çevre 
dostu ısıtma soğutma ve havalandırma 
sistemleri ile Avrupa’ya öncülük etmek-
tedir. Hoval, bugün geniş aralıklarda 
ısıtma, soğutma, havalandırma, bina 
içi klima sistemleri ve ısı geri kaza-
nımda optimum konfor için komplike 
ve isteğe uyarlanmış teklifler sağlar. 
Bütün bu başlıklar altında iddiamız 
şudur: Enerji ve çevre için sorumluluk” 
diye konuştu.
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awex-Comp 2015 (Pompa, Vana, 
Kompresör ve Vakum Sistemleri) 

Fuarı 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 
Fuarda; pompalar, vanalar, kompresörler, 
vakumlar, bağlantı elemanları, su sayaç-
ları, su arıtma, şartlandırma sistem ve 
ekipmanları, su tankları, güçlendiriciler, 
sistem bileşenleri, borular, tesisat arma-
türleri, ölçüm cihazları ve göstergeler, yan-
gın tesisat elemanları, akışkan kontrolü 
teknolojileri ve ekipmanları sergilenecek. 
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği 
(POMSAD) tarafından desteklenen fuar, 
yeni iş bağlantıları kurulmasını sağlayarak 
sektörün bölgesel ve uluslararası düzeyde 
ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Fuar 
için ayrıca, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen, Orta Anadolu İhracatçılar Bir-

eneral Electric (GE), dünya standart-
larındaki rüzgar türbinlerini, rüz-

gar endüstrisine yönelik dijital altyapıyla 

teknoloji, yenilenebilir enerjinin mevcut 
enerji şebekesine daha etkin bir şekilde 
entegre olmasına yardımcı oluyor. GE 
Power & Water Başkan ve CEO’su Steve 
Bolze konuyla ilgili “GE sahaları dahil her 
işletme ve her endüstri daha akıllı dijital 
teknolojiler tarafından dönüştürülmekte 
ve en büyük fırsat enerji alanında. Önemli 
olan bu yeni dijital dönüşümden en iyi 
şekilde nasıl yararlanabileceğinizi bilmek. 
Endüstri liderlerini, geride kalanlardan ayı-
racak olan da budur” dedi.

Pawex-Comp 2015 Fuarı Kasım’da Düzenlenecek

General Electric, Dijital Rüzgar Santrali Teknolojisini Duyurdu

liği tarafından Yurtdışı Alım Heyeti Prog-
ramı düzenlenecek. Fuar ile eş zamanlı 
olarak 9. Pompa-Vana-Kompresör Kong-
resi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Fakülteleri ve POMSAD işbirliği ile 
düzenlenecek. Ana teması “Eko-Tasarım 
ve Eko-Sistemler” olan kongre, sektör pro-
fesyonellerini bir araya getirecek.
Detaylı bilgi için: www.pawex.net

eşleştiren dinamik, bağlantılı ve uyarla-
nabilir Dijital Rüzgar Santrali teknolojisini 
duyurdu. 
Bu teknoloji, bir rüzgar santralinin enerji 
üretimini yüzde 20’ye kadar artırıyor ve 
rüzgar endüstrisi için yaklaşık 50 milyar 
dolarlık bir değer üretilmesine olanak 
tanıyor. Dijital Rüzgar Santrali, yenilene-
bilir enerjide uzun süredir duyulan daha 
fazla esneklik ihtiyacını karşılamak için 
endüstriyel internet olarak adlandırılan 
etkileşimli dijital teknolojiyi kullanıyor. Bu 

MuuM, İki Projeyle WAF 2015 Awards Finallerinde

M

de yayıncısı olan İngiltere merkezli EMAP 
tarafından, bu yıl sekizinci kez düzenle-
nen ve son dört yıldır Singapur’da ger-
çekleşen WAF 2015 Awards’a toplam 60 

urat Aksu ve Umut İyigün ortaklı-
ğındaki MuuM, iki farklı projesiyle 

Dünya Mimarlık Festivali Ödülleri’nde 
(WAF 2015 Awards) finale kaldı. 
4-6 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Singapur’da gerçekleşecek finallerde, 
MuuM tasarımı Lösev Doğal Yaşam Mer-
kezi projesi ‘Geleceğin Sağlık Yapıları’ 
kategorisinde, Erciyes Kongre Merkezi 
projesi ise ‘Geleceğin Kültür Yapıları’ 
kategorisinde jüri karşına çıkacak. The 
Architectural Review ve The Architects’ 
Journal gibi prestijli mimarlık dergilerinin 

ülkeden çok sayıda proje başvurdu. Geçen 
sene mimarlık ve tasarım dünyasından 
2000’den fazla kişinin katılımıyla gerçek-
leşen Dünya Mimarlık Festivali’nin bu yılki 
ödül jürisinde Sou Fujimoto, Kerry Hill, Ian 
Moore gibi dünyaca ünlü mimarlar ve The 
Plan, Mark, The Architectural Review gibi 
nitelikli mimarlık ve tasarım dergilerinin 
editörleriyle birlikte toplam 43 kişi yer 
alıyor. Jürinin 31 kategori içinden seçtiği 
kategori birincileri, festivalin son gününde 
Dünyanın En İyi Yapısı ve Dünyanın En İyi 
Projesi ödülleri için yarışacak.
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D anfoss ve Grundfos kendi sektörlerindeki bilgi 
ve yenilikleri paylaşmak amacıyla eğitim semi-

nerlerine başladı. 
Danfoss ve Grundfos’un Türkiye’de başlattıkları eğitim 
işbirliği ile söz konusu seminerlerle, bayi ve personel-
lerinin eğitim seviyelerini karşılıklı bilgi paylaşımıyla 
yükseltmeyi amaçlıyor. Eğitimler ile iki şirketin projelerde 
birlikte kullanılan ürünlerinin, daha çok sayıda üst seg-
ment müşteriye ulaşması hedefleniyor.

Danfoss personeline 3 saatlik pompa eğitimi

Danfoss ve Grundfos’un Türkiye’deki eğitim işbirlik-
lerinin başlattığı eğitim seminerlerinin ilki Grundfos 
Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Danfoss’un 
satış personelinden 15 kişinin katıldığı, 3 saatlik bu 
eğitimde temel pompa eğitimi verildi ve fabrika gezisi 
yapıldı. Seminerlerin ikinci etabında ise Grundfos 
ekibi, Danfoss Türkiye Genel Müdürlük binasındaki 
Danfoss Akademi’de ısıtma, soğutma ve sürücüler 
konusunda temel eğitim alacaklar.

Danfoss ve Grundfos’tan 
Eğitim İşbirliği

ARMACELL_TERMODINAMIK-2015-105X270.pdf   3   25.06.2015   21:16
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avin Pilsa personeli Wavin 
Academy’nin 1. yaşını Wavin 

Academy’de yapılan bir törenle kutladı. 
Törende konuşan Wavin Pilsa Genel 
Müdürü Orhun Çapanoğlu “Wavin 
Academy’nin faaliyette bulunduğu ilk 12 
ay içinde yaklaşık 250 toplantı gerçekleşti-
rildi; bu toplantılarda tesisatçılar, mekanik 
tesisatçılar, bayiler, kamu çalışanları, sivil 
toplum kuruluşları ve sektörün her kade-
mesinden 5.000 kişi ağırlandı. 
Wavin Academy’nin açılışla birlikte başla-
yan bu artan yoğunluğu ve akademi kuru-
lumu ile gösterilen çabanın hakkını veren 
olumlu geri dönüşlerin alınması hepimizi 
gururlandırdı. 
Hem yerli hem de yabancı katılımcılarımız 
Wavin Academy ziyaretlerinden çok mem-
nun kaldıklarını belirtti, tüm Wavin ailesini 
akademi bünyesinde daha faydalı, etkileyici 

lastomerik Kauçuk köpüğü üretimi 
için 2014 yılında Eskişehir Organize 

Sanayi Bölgesi’ne 30 milyon TL’lik yatırım 
yapan ISIDEM Yalıtım, üretim hattını 2015 
yılı ilk çeyreğinde devreye aldı. Geçmişte 
Flexiduct (Esnek Hava Kanalı) ve Duct Con-
nect (Kanal Birleştirme Parçaları) markalı 
ürünler ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yer 
alan ISIDEM Yalıtım, yeni ürünü Coolflex 
markası ile de dağıtım kanallarının sayısını 
artırıyor. Yatırımın tamamlanması açısın-
dan 2014 yılını çok verimli geçirdiklerini 
dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü 
Murat Erenoğlu şu açıklamalarda bulundu: 
“En ileri teknoloji ile üretilen Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü, kısa sürede 
pazarda önemli bir yere geldi. 12 ay gibi 

Wavin Academy 1. Yılını Kutladı

ISIDEM Yalıtım, Üretim Hattını 2015 Yılı İlk 
Çeyreğinde Devreye Aldı

ve verimli işler yapmak konusunda yürek-
lendirdi. Wavin Academy’nin Wavin Grup 
tarafından Avrupa’da kurulacak diğer 
akademilere model teşkil etmesi, ismiyle 
ve logosuyla Türkiye’deki bu modelin yay-
gınlaştırılması kararı bizi ayrıca mutlu etti” 
dedi. 
Wavin Academy Yöneticisi Müjgan Erbaz 
ise “Sektörün kronik sorunlarından biri 
yetenekli, istekli, ahlaklı ve bilgili kalifiye 
eleman yetersizliğidir. Buna bağlı olarak iş 

kısa bir sürede yatırımımızın tamamlan-
masıyla üretimine başladığımız Coolflex 
markalı ürünümüz, kalitesiyle pazarda fark 
yaratmaya başladı. Halihazırda 20’den 
fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiğimiz 
Coolflex markalı ürünlerimiz ile ilgili, müş-
terilerimizden olumlu geri dönüşler alıyo-
ruz. Bu geri dönüşler, yatırım öncesinde ne 
kadar doğru kararlar aldığımızın en önemli 
kanıtıdır. Önümüzdeki süreçlerde ürün/hiz-
met kalitemizi artırıp ürün gamımızı daha 
da genişleterek sürdürülebilir bir büyüme 
hedefliyoruz.”

gücünü çok ucuza sunan ama işi bilmeyen, 
yanlış veya etik dışı çalışan ustalar hem sek-
törün algılanan kalitesini düşürüyor hem 
de müşteride güvensizlik yaratıyor. Wavin 
Academy, odalar, yerel yönetimler, üni-
versiteler, sivil toplum kuruluşları ve birçok 
kurumla iletişim halinde, ortak etkinlikler 
gerçekleştiriyor ve bu etkinlikleri artırmayı 
hedefliyor. Amacımız, sunduğumuz eği-
timlerle sektörün kalitesini artırmaktır” 
şeklinde konuştu.

S üleyman Ayde-
mir, 1 Nisan 

2015 tarihi itibarıyla 
Schneider Electric 
Saha Servisleri İş 
Birimi’nden Sorumlu 
Genel Müdür Yar-
dımcısı görevine 
atandı. İTÜ Elektrik 
Mühendisliği Bölümü 
mezunu olan, ardın-
dan Koç Üniversitesi Executive MBA prog-
ramını tamamlayan Süleyman Aydemir, 
Schneider Electric’teki kariyerine 2002 
yılında Servis Mühendisi olarak başladı. 
Aydemir sırasıyla Satış Mühendisi, Pazar-
lama ve Proje Yönetim Müdürü ve Satış 
Müdürü olarak görev yaptı. 
Aydemir aynı zamanda, TÜSİAD Enerji 
Çalışma Grubu üyesidir.

Schneider Electric 
Saha Servisleri İş 
Birimi’nden Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı Süleyman 
Aydemir Oldu
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2 014 yılını “sıfır iş kazası” ile tamam-
layan, elektrik ve mekanik sektörü-

nün önde gelen markalarından Anel Grup, 
“iş sağlığı ve güvenliği”ne büyük önem 
veriyor. Sıfır iş kazası, sıfır meslek hasta-
lığı ilkesiyle çalışmalarını titizlikle sürdüren 
Anel Grup’un, farklı ülkelerde ses getiren 
projelerinde şantiyelerin iş güvenliği eki-
binde erkek ve kadın uzmanlar görev alı-
yor. İlk bakışta, şantiyelerde fiziksel gücün 
yoğunlukla kullanılması sebebiyle kadınla-
rın çalışmasının zor olduğu algısı yer alsa 
da Anel Grup bünyesindeki kadın İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) uzmanları, güçlü ileti-
şim becerileri, hassasiyet ve detaycılıklarıyla 
da öne çıkıyor. Anel Grup, çalışanlarına 
Temel İş Güvenliği, Elektrikli Çalışmalarda İş 
Güvenliği, Yüksekte Çalışmalarda İş Güven-
liği, Meslek Hastalıkları, Hijyen ve Ergo-
nomi, Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardım 
Uygulamaları konularında yılda 16 saatlik 
eğitim programı gerçekleştiriyor ve her yeni 

işe başlayan çalışanı için işe başlama tari-
hinden önce oryantasyon programı kap-
samında Temel İş Güvenliği ve Acil Durum 
eğitimi veriyor. Aynı zamanda, çalışan tem-
silcileri ve üst yönetimle beraber İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında yoğun çalışmalar 
gerçekleştirerek tüm grup şirketlerinde risk 
analizleri yapıyor.
Detaycı ve yaratıcı çözüm üreten kadın-
larla iş güvenliğinde de birlikte yürüyen 
Anel Grup bünyesinde İSG uzmanı olarak 

görev alan Feride Ertan, kadınlar için alışıl-
mışın dışında kalan sektörün detaylarını ve 
avantajlarını  şöyle aktarıyor; “Kadın olarak 
karşımızdaki bireylerle iyi diyalog kurma 
becerisine  sahibiz. 8 saatlik mesaimin 
büyük çoğunluğunu iş güvenliği mevzua-
tındaki güvenlik önlemlerinin alınması için 
çalışanlar ile birlikte sahada geçiriyorum. 
Kadınların  ekipleri birleştirme ve kaynaş-
tırma yönünde daha etkin olduğunu söy-
leyebilirim.’’ 

Kadınlar İş Sağlığı ve Güvenliğinde de İddialı

‘Hastane Havalandırmasında Hijyen’ Projesi Başladı

İ SKİD Basın Yayın Komisyonu, 
Merkezi İklimlendirme Sistemleri 

Komisyonu’nun da desteği ile ‘Hastane 
Havalandırılmasında Hijyen’ konulu pro-
jenin çalışmalarına başladı.
 4 Haziran’da Esentepe’de bulunan TOBB 
binasında gerçekleştirilen Arama Konfe-
ransı, İSKİD üyesi firmaları ve sektörün 
diğer paydaşlarını bir araya getirdi. Prof. 
Dr. Ahmet Arısoy’un oturum başkan-
lığını yürüttüğü konferansın Değerlen-
dirme Kurulu’nda ise; İSKİD Eski Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Merkezi İklimlendirme 
Sistemleri Komisyonu Üyesi Vural Eroğlu, 
İnşel’den Metin Kenter, Demta’dan 
Ersin Gökbudak ve Acıbadem Proje 
Yönetim’den Bora Atay yer aldı. İSKİD 
Basın Yayın Komisyonu Başkanı Ezgi 
Temoçin yaptığı açılış konuşmasında, 
Arama Konferansı ile toplumumuzun 
yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren 
hijyen konusuyla ilgili sorunları tespit 
edip ortak akıl oluşturmayı hedefledik-
lerini ve bu nedenle konferansta sek-
tördeki tasarımcıları, uygulamacıları, 

hijyenik klima santrali üreticilerini, işlet-
mecileri ve validasyon şirketlerini dinle-
yerek mevcut durum hakkında sorunla-
rın çözümü için projenin yol haritasını 
çıkarmayı planladıklarını belirtti. İSKİD 
Merkezi İklimlendirme Sistemleri Üyesi 
Ozan Atasoy ise, hastanelerde iklimlen-
dirme konusunda sektör olarak nerede 
olunduğuna dair kısa bir sunum yaptı. 
Konferansta;  Türkiye’deki hastanele-
rin havalandırma sistemleri, sistemlerin 

yeterliliği, bu konuda yaşanan aksaklıklar 
ve normlar görüşüldü. 
Konunun tüm paydaşları, mevcut 
durumu kendi perspektiflerinden değer-
lendirme ve çözüm önerileriyle ortak 
hedef üzerinde görüş bildirme fırsatı 
buldu. ‘Hastane Havalandırmasında Hij-
yen’ konusu ile başlayan etkinliklerin, 
elde edilen veriler doğrultusunda çizi-
len yol haritasına göre planlanacak yeni 
etkinliklerle devam edeceği belirtildi.
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Armacell Yalıtım’ın Yeni İş Ortağı EPA Oldu

A

Sitesi’ndeki stok hacmimiz yaklaşık 1,200 
m³ olup bunun önemli bölümü kauçuk 
ve polietilen malzemeden mekanik tesi-
sat yalıtımına yöneliktir. Mekanik tesisat 
ekiplerinin ihtiyacına eksiksiz cevap vere-
bilmek için hemen her çap ve kalınlıkta 
boru yalıtım malzemesi ve bunun yanı sıra 
tüm kalınlıklarda levha yalıtım malzeme-
sini stoklarımızda yer almaktadır. Kauçuk 

rmacell Yalıtım A.Ş.’nin yeni iş 
ortağı ve bayisi, EPA Makina İnşaat 

Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şirketi oldu. 
Oneflex elastomerik kauçuk yalıtım ürün-
leri ve Armacell’in Türkiye yatırımı sonra-
sında yeni teknik ürünlerinin bayiliği ve 
sektöre kazandırılmasında etkin rol oyna-
yacak EPA Ltd., 1998 yılından bu yana 
yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor. 
Bu süre zarfında İstanbul, Zeytinburnu, 
Demirciler Sitesi’ndeki merkezinde ısı, 
su, ses ve yangın yalıtım malzemelerinin 
bayilik bazında temini ve uygulamaları 
konularında hizmet veriyor. EPA Makina 
İnşaat Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. 
Şirketi Ortağı Çetin Yılmaz; "Demirciler 

yalıtım malzemelerinin depomuzdan satı-
şında halen desteğini almakta olduğumuz 
Oneflex’in, sektörün öncülerinden Arma-
cell ile birleşmesi beraberinde rekabetçi 
teknolojileri getirecektir. Bu avantajların 
özellikle proje satışlarında firmamıza ivme 
kazandıracağı inancındayız" dedi.
Armacell Yalıtım A.Ş. Satış ve Pazarlama 
Direktörü Koray Sarı ise, " Yeni iş ortağımız 
EPA ile verimli bir çalışma yapacağımız-
dan kuşkumuz yok. Değerli ve tecrübeli 
mühendisler Çetin Yılmaz ve Ferhat Direk 
uzun yıllar mekanik tesisat, ses yalıtımı, 
akustik ve gürültü kontrolünde uygulama 
ve satış hizmeti veriyorlar. Yeni iş ortağı-
mız ile çalışmaktan mutlu olacağız" dedi.

Baymak’ın Yeni Yüzü “Orange Store”ların İlki İstanbul’da Açıldı

B

yonu Orange Store’ların ilkini İstanbul 
Kayışdağı’nda açtı. Modern mağaza 
tasarımı ve ürün teşhiri, eğitimli montaj 
ve uygulama ekipleri, tüketicilere gerekli 
teknik bilgiyi sağlayan makine mühendis-
leri ve güleryüzlü mağaza personelini bir 
araya getiren Orange Store, sektördeki 
bayi anlayışına yeni bir soluk getiriyor. 
Açılışta konuşan Baymak Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender Çolak, Tür-
kiye genelinde yüzde 10 büyüyerek yılso-
nuna kadar 100 Orange Store’a ulaşmayı 
hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: 
“Bu çarpıcı projeyi daha kağıt üzerinde 
gördüğümüz anda bizi etkilemişti, ancak 

aymak, Hollanda teknolojisini 
mağazacılık anlayışıyla birleşti-

rerek tasarladığı yeni bayi organizas-

bugün görüyorum ki hayata geçmiş hali 
çok daha güzel ve etkileyici. Ürünlerin 
teşhirinden logo tasarımına, iç mekanda 
kullanılan aksesuarlardan bina dış cep-
hesine kadar bu projenin her detayı tek 
tek düşünüldü. Daha çizim aşamasınday-
ken bile Türkiye çapında bayilerimizden 
Orange Store olmak için gelen talepler 
oldukça fazlaydı. Bu önemli yapılanmayı 
elbette biz de her yerde kurmak istiyoruz. 
Projemizin Türkiye genelinde 100 nok-
taya ulaşmasını hedefliyoruz. İstanbul ve 
İzmir haricinde Ankara, Adana, Mersin, 
Elazığ, Sivas, Diyarbakır ve Kahraman-
maraş yoğun taleplerin geldiği illerimiz.’’ 
Orange Store, bayilere sunulan satın alma 
ve taahhüt avantajları ile kolaylık sağ-
larken geniş ürün gamı ile 12 ay satış 
yapabilme olanağı da sunuyor.

32 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2015





Haberler

M ikropor, pazarlama ve satış faaliyetlerini 
genişletmek amacıyla İstanbul Avrupa 

Yakası’nda yeni satış ofisini açtı. Bu yeni yapı-
lanmanın başında ise ailenin ikinci kuşak üyesi 
Gizem Yazıcı bulunuyor. Bilkent Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun 
olan Gizem Yazıcı ardından University of 
Illinois’de MBA bölümünü tamamladı. Yazıcı 
Mikropor’dan önce Eczacıbaşı Holding’de 3 
yıl stratejik planlama 
departmanında 
yöneticilik yaptı. 
Mikropor’da Stra-
teji ve İş Geliştirme 
bölümünün başında 
olan Gizem Yazıcı, 
Mikropor’un ‘icat 
etme motivasyonu 
ile kurulduğunu ve 
amaçlarının sek-
törde bunun devamını sağlamak olduğunu’ 
belirtti. Gelişme ve büyüme motivasyonunu 
her daim taşıyan Mikropor’un, logo deği-
şimiyle çehresini de yenilediğini ve bunun 
sadece bir şekil değişikliği olmadığını vurgu-
layan Yazıcı, “İş yapış şeklimizden, müşteri-
lerimizle iletişimimize kadar bu değişimi her 
yere taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Şirketin satış ofisinin iletişim bilgileri ise şöyle:
Adres: Zorlu Center T404, 
34340 Beşiktaş-İstanbul
T: 0212 211 5500
F: 0 212 803 0360

Mikropor’da Yeni 
Yapılanma

S tandart Pompa, ‘Yaşamı Koru / 
Save Life’ sloganıyla başlattığı eği-

tim seminerlerinin sonuncusunu 28 Mayıs 
2015’te Ordu Su ve Kanalizasyon İdare-
sinde gerçekleştirdi. 50’ye yakın OSKİ çalı-
şanın katıldığı seminerde, sektörün genel 
özellikleri ve enerji verimliliği konuşuldu. 
Standart Pompa İş Geliştirme Müdürü 
Hamdi Nadir Tural’ın içme suyu ve atıksu 
uygulamaları için çözümleri paylaştığı ilk 
sunumda, firmanın uluslararası referans-
larına da değinildi. Su temini, içme suyu 
artıma, isale ve terfi pompaları konusunda 
güncel standartlar ve gelişmeler aktarıldı. 

Standart Pompa OSKİ Çalışanlarına Eğitim Verdi
Dünyanın farklı yerlerinde yapılan uygu-
lamalar ve örneklerle detaylı analizlere 
yer verildi. Özellikle enerji ve su kullanı-
mında verimliliğin kritik önem arz ettiği 
şehir şebekelerinde pompaların seçimi, 
işletilmesi ve bakımı konularında bilgi 
verildi. Eğitim Standart Pompa Enerji 
Verimliliği Uzmanı Metehan Karaca’nın 
‘Pompalama Sistemleri Ömür Boyu Mali-
yet ve Enerji Verimliliği’ başlıklı sunu-
muyla tamamlandı. Seminer sonunda 
OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Suat 
Olğun, “Standart Pompa’yı ar-ge’ye 
önem veren, teknoloji üreten ve ülke-

mizi sadece yurtiçinde değil yurtdışında 
da çok güzel temsil eden % 100 yerli 
üretici olması nedeniyle tebrik ediyorum” 
diye konuştu.

K odsan Caleffi, 6 Haziran’da Ayrıntı 
Yapı’nın ev sahipliğini yaptığı bir 

eğitim semineri düzenledi. Bursa’da ger-
çekleşen seminerde, sektörden birçok 
firma yer aldı. Yaklaşık 14 firmadan 25 
kişinin katıldığı seminerde; merkezi ısıtma 
sistem ürünleri, balans vanaları, basınç 

Kodsan Caleffi Bursa’da Eğitim Semineri 
Düzenledi

düşürücüler ve termostatik karışım vanaları 
anlatıldı. Kodsan Caleffi ekibi, müşterilerinin 
sorularını cevaplayarak ihtiyaçlarına uygun 
çözümler aradı. Başarısını, ürün kalitesine ve 
müşteri memnuniyetine bağladıklarını ifade 
eden Kodsan Caleffi ekibi, müşterilerinden 
olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti.

W yndham Grand İstanbul Europe 
Hotel, Turizm Bakanlığı’nın belir-

lediği standartlara uyarak Çevreye Duyarlı 
Tesis belgesi sahibi oldu ve Yeşil Yıldız 
almaya hak kazandı. Su ve enerji kullanı-
mındaki tasarruf çalışmaları, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verim-
liliği artıran uygulamaları, atık miktarının 
azaltılması, çevreye duyarlılık konusunda 
çalışanların ve misafirlerin bilinçlendiril-
mesi ile Yeşil Yıldıza sahip olan Wyndham 

Wyndham Grand İstanbul Europe Hotel Yeşil 
Yıldız Almaya Hak Kazandı

Grand İstanbul Europe Hotel yeşil bir gele-
cek için çalışmalarına devam ediyor.
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Haberler

Escon, 5. Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimini Gerçekleştirdi

Yüksek Safiyette 
Oksijen, Artık Yerli

İMMİB Yapı Komitesi, TİM ve İMSAD’dan 
İşbirliği

E

L

İ

scon, 11 - 15 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında 5. kez düzenlediği “Sana-

yide Enerji Verimliliği” eğitiminde Gıda, 
Metal, Çimento, Tekstil gibi çeşitli sek-
törlerde yer alan birçok firmaya enerjinin 
verimli kullanılmasına yönelik eğitim verdi. 
20 kişilik kontenjan katılımı dahilinde 
gerçekleşen eğitime makina mühendis-
leri, enerji uzmanları ve teknik sorumlu-
lar katıldı. İstanbul-Maltepe’de yer alan 
Escon Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 
yapılan ve 5 gün süren eğitimlerde her 
konu farklı uzman eğitmen tarafından 
anlatıldı. ‘Buhar Üretimi’, ‘Yakma Sistem-
leri’, ‘Basınçlı Hava’, ‘Soğutma’, ‘Elektrik 
Pompaları’, ‘Pompa Sistemleri’, ‘Havalan-
dırma’, ‘Aydınlatma’, ‘Ölçüm Teknikleri’, 

inde Gaz Türkiye’nin yaklaşık 1,5 
yıldır üzerinde çalıştığı ‘Yüksek 

Safiyette 5.0 Oksijen Projesi’ Mayıs sonu 
itibarıyla tamamlandı ve müşterilere ilk 
‘yerli’ ürün tedariği başladı. Çoğunlukla 
otomotiv sektörünün, Euro 6 ve Avrupa 
Standartları’nı yakalamak için kullandığı 
Yüksek Safiyette 5.0 Oksijen tedariği tüm 
Türkiye için Linde Gaz Gebze Tesisleri’nden 
karşılanıyor.

stanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) Yapı Komitesi, Tür-

kiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(İMSAD) ve İstanbul Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) işbirliğini geliştirmek ve ista-
tistiki veri alışverişini artırmak amacıyla ön 

protokol imza-
ladı. Yapılan 
işbirliği anlaş-
masının her iki 
taraf için de 
çok faydalı ola-
cağına deği-
nen İMMİB 
Yapı Komitesi 
Başkanı Serdar 
Urfalılar “Bu 
işbirliği anlaş-
ması ile yapı 
malzemeler i 

sektörünün ihracatının artırılmasını, sek-
törün sorunlarını bir arada ele alarak daha 
çabuk ve daha kalıcı çözümler üretmeyi 
amaçlıyoruz” dedi. Sektörün en büyük 
sorunlarından birinin de markalaşama-
mak olduğunu vurgulayan Urfalılar “Yapı 
malzemeleri sektörünün marka geliştirme 
hızının diğer sektörlere göre daha yavaş 

‘Yalıtım ve Yenilebilir Enerji’ konularının 
anlatıldığı eğitimde, sunumlar kendi konu-
sunda uzman olan eğitmenler tarafından 
gerçekleştirildi. Katılımcılara kurs notları 
ve katılım belgelerinin yanı sıra, gerçek-
leştirilen tüm sunumların kayıtlı olduğu 
Sanayide Enerji Verimliliği CD’si dağıtıldı.

olduğunu görüyoruz. Türk firmalarının 
yurtdışından marka satın almaları için 
Eximbank tarafından verilen kredilerin 
kolay ulaşılabilir olması için girişimlerde 
bulunacağız” dedi.

İstihdamdaki toplam payı 
yüzde 7.5

Yapı sektörünün Türk ekonomisine yön 
veren sektörlerden biri olduğuna dikkati 
çeken Serdar Urfalılar konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Yapı malzemeleri sektörü 2014 
yılında yüzde 0,5’lik büyüme gösterdi. 
Cari açıktaki iyileşme, ihracat artışı ve itha-
lattaki gerilemenin karşısında yavaşlayan 
ekonomi ile birlikte artan işsizlik, ekonomi-
nin 2014 yılında yavaşlamasının en büyük 
sonuçlarından biri. 2014 yılının ilk iki çey-
rek döneminde de inşaat sektörü genel 
ekonominin üzerinde büyümeyi başardı. 
İnşaat sektörü geçen yıl da lokomotif işle-
vini sürdürdü. 2014 son çeyrek verilerine 
göre yapı malzemeleri sektörünün toplam 
istihdamın içindeki payı yüzde 7,5 olarak 
hesaplandı. İnşaat sektörünün GSMH için-
deki payının yaklaşık yüzde 30 düzeyinde 
olduğunu görüyoruz.”
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Haberler

3M, Yeni Kurumsal Marka Kimliğini Sundu

3 M, bu yılın Mart ayı itibarıyla 
kendi bünyesinde geliştirdiği tek-

nolojileri günlük hayatın içine nasıl taşı-
dığını çeşitli platformlar üzerinden “3M 
Bilimi, hayatın her anında™” söylemiyle 
iş ortakları ve müşterilerine aktarmaya 
başladı. 3M, uzun yıllar boyunca kullan-
mayı öngördüğü bu yeni marka kimliği-
nin ilk duyurusunu ‘Güvenlik’ alanında 
gerçekleştirdi. 3M yeni kurumsal marka 
kimliğini, 7 Temmuz 2015 tarihinde 
3M Müşteri İnovasyon Merkezi’nde 
düzenlediği bir lansman toplantısında 
paylaştı. Toplantıda konuşan 3M Satış 
ve Pazarlama Operasyonları Direktörü 
Burcu Keskiner, “Hayatı daha iyi hale 
getirmek için yarattığımız her şeyin 
merkezinde bilim yatıyor. Bu değişim 
sayesinde mevcut ve yeni müşterile-
rimizi, 3M biliminin yaşamlarında ne 
kadar büyük bir yer kapladığını göste-
rerek şaşırtıyoruz. 3M’in yeni kurumsal 
marka kimliği “3M Bilimi, hayatın her  
anında™”dönüşümü, şirketin birçok 
sektörü içine alan geniş faaliyet alanına 
yaratıcı şekillerde değinerek, ticari stra-

tejisine de vurgu yapıyor. Otomobiller-
deki 3M cam baloncuklarından doktor 
muayenehanesindeki Bluetooth özellikli 
stetoskopa, yolları daha da güvenli hale 
getiren mikro reflektif levhalara veya 
elektronik cihazlara kadar insanların 
günlük yaşamlarının her alanında yarar-
landıkları ürünler ve teknolojilerle 3M, 
fikirleri, insanları ve ürünleri bir araya 
getirerek günlük yaşamı ve iş hayatını 
yeniden şekillendiriyor. 3M, bilimi ve 
inovasyonu birleştirerek günlük haya-
tın her anını daha iyi bir hale getiren, 
insanların hayat kalitesini artıran etki-
leyici çözümler sunuyor” dedi. 
3M Türkiye Güvenlik ve Grafik Ürün 
Grubu Ülke Direktörü Kerem Kürklü 

Esenboğa Havalimanı’na Londra’dan Çevre Ödülü

T

üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
Esenboğa Havalimanı, enerjiyi verimli kul-
lanmak üzere bir dizi uygulamayı hayata 
geçirdi. Otomatik aydınlatma kontrolü, 

AV Havalimanları tarafından işletilen 
Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 

yolcu memnuniyetini yükseltirken çevreye 
etkilerini en aza indirmeye yönelik çalış-
maları, Londra merkezli The Green Orga-
nisation tarafından ödüllendirildi. Esen-
boğa Havalimanı ‘inşa edilmiş çevre’ kate-
gorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. TAV 
Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer 
konu ile ilgili “TAV Havalimanları olarak 
çevre ve topluma saygılı, sürdürülebilir bir 
iş modelini benimsiyoruz. Yolcularımıza 
güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat dene-
yimi sunarken, faaliyetlerimizin çevreye 
olan etkilerini en aza indirmeyi hedefliyo-
ruz. Bu çalışmalarımızın İngiltere merkezli 
saygın çevre kuruluşlarından The Green 
Organisation tarafından ödüllendirilme-
sinden mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaş-
larımız için en yüksek değeri yaratırken 
çevresel ve toplumsal fayda yaratmak 

ise 3M’in güvenlik anlayışı hakkında 
şu açıklamalarda bulundu: “3M ola-
rak, sadece kişisel güvenliği değil, yol 
güvenliğini ve yollarda görmemize ve 
görülmemize yardımcı olan eşsiz ürün-
ler sayesinde elde ettiğimiz emniyetin 
yanı sıra kaymayan bantlar gibi kaza-
ları engelleyen ve yorgunluk önleyici 
paspaslar gibi ek iş yeri güvenlik ürün-
lerini de kastediyoruz. Bu ürünleri 3M 
bilimi sayesinde hayata geçiriyoruz. 
Farklı sektörlere sunduğumuz komple 
çözümlerle iş güvenliği sağladığımız 
gibi aynı zamanda verimliliği artırıyor, 
çalışan konforunu üst düzeye taşıyor ve 
maliyetleri düşürüyoruz.”

LED aydınlatma kullanımı, doğalgazdan 
elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisi üre-
ten trijenerasyon tesisi bu uygulamalar 
arasında bulunuyor.
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Fondital, Konya’da Cihaz Eğitimi Verdi

F ondital, bayi satış personelleri ve 
bayilerinin montaj ekiplerine eği-

tim vermeyi sürdürüyor. 
2015 yılını sürekli eğitim, marka bilinir-
liliği ve ürün tanıtımı üzerine planlayan 
Fondital, bu kapsamda cihaz eğitim-
lerine Konya’da devam etti. Fondital 
Konya ve civarında bulunan illerden 
gelen katılımcı bayi ve montaj ekip-
lerine Konya Bölge Müdürlüğü’nde 
kurduğu Fondital Akademi’de teorik 
ve uygulamalı olarak eğitim verdi. Fon-

dital Şatış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Emin Tığ bayi ve montaj ustalarına ürün 

Fujitsu Full DC Inverter VRF ve Mini VRF Cihazları Artık Eurovent 
Sertifikalı

F ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Japonya 
Kawasaki’de bulunan ar-ge ve test merke-
zinde ürünlerimizi her yıl Eurovent sertifi-
kası ile taçlandırıyoruz. Avrupa’da bağım-
sız bir test kuruluşu olarak görev yapan 
ve üreticiler tarafından ilan edilen teknik 
özellikleri belgelendiren Eurovent, iklimlen-

ujitsu bu yıl içinde pazara sunduğu 
en yeni Full DC Inverter VRF ve Mini 

VRF cihazları için açıkladığı tüm değerleri 
Eurovent sertifikası alarak doğruladı. Cihaz-
ların kalitesi ve ilan edilen değerlerin güve-
nilirliği için Eurovent sertifikasına önem ver-
diklerini belirten Fujitsu yetkilileri konu ile 

montajı, montajda dikkat edilmesi gere-
ken hususlar hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Fondital Genel Müdürü Gök-
han Çelik eğitimde bayi satış perso-
nellerine ürün satışı, ürünlerin teknik 
özellikleri ve satış yapılan diğer firma 
ürünlerine göre Fondital ürünlerinin 
farklı özelliklerini anlattı. Çelik, 2015 
yılını bayi yapılanması ve eğitim yılı ola-
rak belirlediklerini ve bu doğrultuda 
tüm bölgelerde eğitim vermeye devam 
edeceklerini belirtti.

dirme sektörü için oldukça önem taşıyor. 
Zorlu bir test sürecinin sonunda verilen 
Eurovent sertifikası, ürün performansının 
Avrupa standartlarına uygunluğunu da 
inceliyor. Eurovent logosu olan ürünler, 
üretici firmanın yayımladığı tüm özelliklerin 
doğru olduğunu garanti ediyor”

Ulus Yapı Zirai Sektörle Buluştu

U

sismik halatları dışında zirai/bağ/bahçe 
ürünlerinin temsilciliğini gerçekleştiriyo-
ruz. Bünyemizde bulunan ziraat mühen-
disleri sayesinde müşterilerimize en kaliteli 

lus Yapı 15 Haziran’da Kuruçeşme 
İncirli Şaraphane’de düzenlediği 

Şarap Etkinliği gecesinde zirai sektörle 
buluştu. Gecede Ulus Yapı’nın ‘Sismik 
Koruma, Titreşim Yalıtımı ve Akustik 
Kontrol’ uzmanlık alanı dışında faaliyet 
gösterdiği zirai alanına dair bilgiler payla-
şıldı. Geceye bağcılık ve şarap firmaların-
dan önde gelen isimler katılım gösterdi. 
Gecenin açılış konuşmasını yapan Ulus 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kala-
fat, “2000 yılından beri deprem mühen-
disliği alanında faaliyetlerimiz sürüyor. 
Sunduğumuz hizmetin temeli; yapıların 
depreme karşı güvenli hale getirilmesi. 
Ulus Yapı özellikle hastaneler, büyük işlet-
meler, fabrikalar, alışveriş merkezleri gibi 
insan yoğunluklu yapıların deprem sonra-
sında çalışır kalmasını sağlayacak sistem-
ler sunuyor. Ayrıca Ulus Yapı olarak zirai 
faaliyetlerimiz de bulunuyor. Dünyaca 
ünlü İngiltere menşeli Gripple firmasının 

hizmeti sağlıyoruz” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Eren Kalafat’ın konuşmasının 
ardından ünlü şarap uzmanı Murat Yankı 
konuklara ‘Türkiye’de Bağcılığın Tarihsel 
Gelişimi’ adlı bir sunum yaptı. Sunumda 
konuklara ünlü şarap markalarının ikramı 
yapıldı. Murat Yankı’nın ardından Ulus 
Yapı Genel Müdürü Okan Sever Gripple 
ürünlerinin bağ/bahçe alanında uygula-
nışı ve Ulus Yapı’nın konumundan söz 
etti. Etkinlik akşam yemeğinden sonra 
sona erdi.
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Brensler Brülörleri 
Lansmanı Yapıldı

A

Brensler Brülörleri Türkiye’de

lman mühendisliğinin ürünü 
Brensler, Alman standartlarında 

ve sağlamlığında, Türk işçisinin emeği 
ile artık Türkiye’de üretiliyor ve satışa 
sunuluyor. 
BRENSLER brülörleri; gaz brülörleri, sıvı 
yakıt brülörleri, çift yakıtlı domestik 
brülörler ve endüstriyel brülörlerde 
80-17.000 KW kapasite aralıklarında 
TSE ve CE belgeli GAZMER onaylı olarak 
merkezi sistem ısıtma kazanları, buhar 
üreteçleri, kızgın yağ sistemleri, ekmek, 

boya ve kurutma fırınları, hava üreteçle-
rine uygun olarak tasarlanıyor.

B rensler brülörlerinin Türkiye tanı-
tım lansmanı, Antalya Side Pre-

mium OZ Hotels’de düzenlenen prog-
ramda, Brensler Ülke Müdürü Volkan 
Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Brensler brülörlerini yerinde inceleme 
fırsatı bulan ziyaretçiler, Brensler brülör-
lerinin sağlamlığı ve teknolojik altyapısı 
konusunda bilgilendirildiler. 3 gün süren 
ve 45 özel davetlisi olan lansman top-
lantısında Brensler brülörlerinin tanıtımı 
yapıldı ve Brensler firmasının stratejileri 
anlatıldı. Bu tür organizasyonların her 
yıl daha fazla davetli ile yapılacağının 
sözünü veren Brensler Ülke Müdürü 
Volkan Saraç, belirli bir kota tutturma 
başarısına karşın, bu kotayı ilk tutturan 
kişiye VW Amarok araç hediye edilece-
ğini duyurdu.

Vizyon Endüstriyel, İSOLLAT Markasının Marmara Bölge ve Azerbaycan 
Yetkili Bayisi Oldu

V izyon Endüstriyel, İSOLLAT markası-
nın Marmara bölge ve Azerbaycan 

yetkili bayisi oldu. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Vizyon Endüstriyel Genel Müdürü 
Şevket Şen, “Her türlü ısı yalıtım uygulama-
larında kullanılabilen, yüksek yalıtım kabili-
yetine sahip seramik kürecikli polimer esaslı 
sıvı ısı yalıtım malzemesinde, dünyadaki en 
yüksek ve geniş ısı bandına  -60 ºC /+500 
ºC (pik 650 ºC ) sahip tek marka olan İSOL-
LAT markasının 2015 Mayıs’ında Marmara 
bölge ve Azebaycan yetkili bayiliğini aldık. 
Isı yalıtım ve enerji verimliliği konusunda 
akademik çalışmaları yakından takip eden 
firmamız, her projeye göre yapılan ön etüt 
çalışmaları doğrultusunda farklı ve yeni 
çözüm uygulamaları geliştiriyor. Yüksek 
ısı yalıtımında kaliteden, bilimsellikten ve 
güvenlikten ödün vermeden akılcı çözüm-
ler sunuyoruz” açıklamasını yaptı.
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Haberler

Daikin Türkiye Genel 
Müdürlük Merkez Ofisi 
Taşındı

D aikin Türkiye 2011 yılından beri faa-
liyet gösterdiği Kartal’daki genel 

müdürlük merkez ofisini Ataşehir’de yer 
alan Rönesans Tower’a taşıdı. 
Daikin Türkiye Genel 
Müdürlüğü’nün yeni 
adresi şöyle: 

Küçükbakkalköy 

Mahallesi, 

Kayışdağı Caddesi, 

Rönesans Tower No:1 

Ataşehir/İstanbul

T

O

ürkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı 
Şehirler Enstitüsü, İTÜ Bilgisayar 

Mühendisliği ve Bilişim Fakültesi’nin 
işbirliğiyle başlatılan “Akıllı Şehirler” 
projesinin ilk fazında Türkiye’de akıllı 
şehir uygulamalarının envanteri tespiti 
yapılıp, enerji, ulaşım ve su konularında 
mevcut durum ortaya konacak. Master-
Card Türkiye ve Intel Türkiye’nin deste-
ğiyle hazırlanacak rapor ile Türkiye’nin 
akıllı şehirlere ne zaman kavuşacağı 
sorusuna cevap aranacak. “Akıllı Şehir” 
kavramının Türkiye’de yaygın bir şekilde 
uygulanması için yol gösterici olacak 
çalışmalar, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen top-
lantı ile başladı. Türkiye Bilişim Vakfı ve 
Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün 
proje uygulama desteği sunduğu çalış-
malara, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve 
Bilişim Fakültesi akademik destek veriyor. 
“Akıllı Şehirler” konusunda tüm dünyada 
referans alınacak çalışma, MasterCard 
Türkiye ve Intel Türkiye’nin sponsorlu-

ventrop, ısıtma sektörü duayen-
leri için Almanya Olsberg ve Bri-

lon fabrikalarına bir gezi düzenledi. Gezi 
kapsamında ağırlanan sektör duayenleri 
düzenlenen seminer ve ürün tanıtımları 
ile Oventrop vizyonunu yakından tanıma 
fırsatı buldu. 4 gün süren Almanya gezi-
sinde ‘Hidrolik Dengeleme’ konulu ürün 
semineri ve Oventrop alan ısıtma semineri 
yoğun ilgi gördü. Oventrop’un Brilon fab-
rikasına bulunan üretim atölyeleri ile test 
alanları ve Olsberg fabrikasında yer alan 
örnek ürün tanıtım stantları sektör dua-

Türkiye’nin “Akıllı Şehir Uygulamaları Envanter 
Raporu” Hazırlanıyor

Oventrop Türkiye, Isıtma Sektörü Duayenlerini 
Olsberg ve Brilon’da Ağırladı

ğunda gerçekleşiyor. Türkiye’de şehirlerin 
enerji, ulaşım ve su konusundaki mevcut 
resmini ortaya koymayı ve “Akıllı Şehir” 
kavramının uygulanabilmesi için gerekli 
adımları belirlemeyi hedefleyen geniş katı-
lımlı projenin 30 büyük şehri kapsayan 
ilk fazı, hazırlanacak detaylı bir rapor ile 
tamamlanacak. 3 Aralık 2015 tarihinde 
yayınlanacak “Türkiye’de Akıllı Şehirler 
Uygulamalarının Envanter Tespiti ve Mev-
cut Durum Analizi Raporu (Türkiye Akıllı 
Şehirler Hazırlık Değerlendirme Raporu)” 
Türkiye’nin “Akıllı Şehirler” konusundaki 
stratejisinin oluşmasında yol gösterici bir 
rol üstlenecek.

yenleri tarafından gezildi. Almanya gezisi 
sırasında konaklanan tüm şehirlerin turis-
tik gezi alanlarının ve restoranlarının da 
ziyaret edildiği farklı programlarla Ovent-
rop Türkiye Genel Müdürü Osman Doğru 
ve ekibi tarafından ağırlanan konuklar; 
Köln Dom Katedrali, Romen Cermen 
Müzesi, Çikolata Müzesi gibi tarihi yerler 
ile Hohe Strasse ve Schilergasse gibi cad-
deleri görme fırsatı yakaladı.

Mas Pompa, Habaş 
Aliağa’da Pompa  
Bilgilendirme  
Toplantısı 
Gerçekleştirdi

M as Pompa, Habaş Aliağa’da Pompa  
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleş-

tirdi. Katılımın yüksek olduğu toplantı 
iki bölüm olarak gerçekleştirildi. Birinci 
bölümde Mas Pompa İş Geliştirme 
Müdürü Ahmet Yılmaz “Genel kullanım 
pompa sistemleri ve pompalarda maksi-
mum enerji verimliliği” konularında bilgi 
verdi. İkinci bölümde Mas Pompa Teknik 
Servis Müdürü Hüseyin Takmaz’ın sunu-
muyla “Pompa montajındaki incelikler ve 
sahada bakım sırasında karşılaşılan prob-
lemler” konularından bahsedildi. Top-
lantı soru-cevap bölümünün ardından  
sona erdi.
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Haberler

VİKO, 35. Yılını Kutladı Gürkan Kumbaroğlu: 
“Türkiye dünya 
ikliminde söz sahibi 
olmalı”

TANAP için İlk Sevkiyat Borusan 
Mannesmann’dan

V

I

B

İKO, 35. kuruluş yıl dönümü ve 
“Bizden Bize Paylaşım Toplantısı” 

kapsamında tüm çalışanlarının katıldığı bir 
organizasyon gerçekleştirdi. “35. yılımızda 
dünya liderliğine doğru ilerliyor, başarı 
öyküleri yazmaya devam ediyoruz” teması 
ile gerçekleştirilen programa VİKO Yönetim 
Kurulu Başkanı Toshihide Arii, CEO Nusret 
Kayhan Apaydın, yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticiler, çalışanlar ve aileleri katıldı. 
Organizasyon VİKO CEO’su Nusret Kayhan 
Apaydın’ın açılış konuşması ile başladı, 
Apaydın konuşmasında “VİKO, her biri 
kuruluş DNA’mıza işlenmiş değerleri ile 
ülkemizin uzun yıllardır başarı ile varlığını 
sürdüren en güzide kuruluşlarından birisi 
olmuştur. Panasonic’e bağlı bir kuruluş 
olarak faaliyet gösteren VİKO; istihdamda, 
rekabette ve pazardaki konumlanmasında 
çok daha güçlü olacak ve büyük başarı-
lara imza atmaya devam edecektir. Bu 
başarıyı ve sektörümüzün lider markası 
kimliğimizi daimi kılmak için hepinizin 
görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde 
yerine getireceğine gönülden inanıyorum. 
35. yılımız kutlu olsun” dedi. Daha sonra 
söz alan VİKO Yönetim Kurulu Başkanı 
Toshihide Arii “Uzun ömürlü olmak, tüm 

AEE tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu yıl Enerji Ekono-

misi Derneği (EED) tarafından organize 
edilen 38’inci Dünya Enerji Ekonomisi 
Konferansı Antalya Gloria Golf Resort’ta 
gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuş-
masını yapan Başkan Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, Kyoto Protokolü’nün sona 
ermesiyle imzalanacak Paris Sözleşmesi’nin 
Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu 
vurgulayarak “Kyoto’da Türkiye ne yazık 
ki iklim değişikliğiyle mücadele konu-
sunda çok geç kaldı. Protokolü imzalayan 
186’ncı ülke olarak süreçte aktif rol oyna-
yamadı. Enerji alanındaki yatırımlarını hız-
landıran, Türk Akım ve TANAP sayesinde 
yeni enerji hub’ı olma yolunda ilerleyen 
Türkiye için Paris Sözleşmesi önemli bir 
fırsat. Sözleşmeyle ülkemiz küresel iklim 
değişikliği konusunda atacağı adımlarla 
bölgenin öncüsü, dünya iklimi konusunda 
da söz sahibi ülkelerden olabilir” dedi. Bu 
doğrultuda Türkiye’nin yapması gereken 
görevler olduğunu belirten Kumbaroğlu 
şunları söyledi: “Türkiye, düşük karbon 
ekonomisine geçiş için hedefler belirle-
meli. Örneğin, Çin’in Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’da (GSYH) birim başına karbon salı-
nımını 2020’ye kadar yüzde 40 azaltmaya 
yönelik hedefleri bulunuyor. Türkiye emis-
yon artışını frenleme konusunda belirle-
yeceği hedeflerle çevre ülkeler için de yol 
gösterici olabilir. Konferansın Türkiye’de 
yapılıyor olması, özellikle Paris sürecinde 
dikkati ülkemize çeken bir adım oldu. 
Ülkemiz yatırımlarıyla enerji üssü olma 
yolunda ilerliyor. Önümüzdeki dönemde 
de misyonu artacak. Jeopolitik konumu 
da Türkiye’nin önemini artırıyor.”

orusan Mannesmann, Azerbay-
can doğalgazını Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya taşıyacak TANAP’ın iş güven-
liği, çevre ve lojistik şartları sağladığına 
ilişkin mektubu doğrultusunda, sevkiyatı 
ilk onaylanan firma oldu. 22 Nisan’da 
proje için üretime başlayan Borusan 
Mannesmann, Ankara Polatlı’ya ilk sev-
kiyatına başladı. Borusan Mannesmann, 
TANAP için tüm sevkiyatlarını 2017 
yılında tamamlamayı hedefliyor. Borusan 
Mannesmann’dan yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Altyapı projeleri 
enerji hat borularında uzun yıllara daya-
nan tecrübemiz ve insan kaynağımızın 
yetkinliği sayesinde, TANAP’tan iş güven-
liği, çevre ve lojistik şartlarını sağladığı-
mıza dair mektubumuzu aldık. Ankara 

şirketlerin en önemli hedeflerinden biridir. 
Ve bu hedefin vazgeçilmez kriteri ise hiç 
kuşkusuz sürdürülebilir büyümedir. Köklü 
yapısı ve sektöründeki vazgeçilmez yeri ile 
35. yılını dolduran VİKO, daha başarılı bir 
geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bu 
yolculuktaki önemli duraklarımızdan birisi 
olarak da Panasonic’in 100. yılını kutlaya-
cağı 2018 yılında sektörümüzde dünya-
nın 1 numarası olmak hedefi karşımızda 
durmaktadır ve dileğim; bu hedefi siz 
değerli çalışanlarımızla birlikte gerçekleş-
tirmektir” diye konuştu.Organizasyonda 
ayrıca “VİKO Tanıma Takdir Ödüllendirme 
Sistemi”ne göre belirlenen kıdem - teşvik 
kapsamındaki 109 ödül sahiplerini buldu. 
VİKO’da 5, 10, 15 ve 25. yılını dolduran 
çalışanlara, üst yöneticiler tarafından birer 
plaket takdim edildi.

Polatlı’ya ilk sevkiyatlarımızı başlattık. 
Bize TANAP tarafından verilen sevkiyat 
hedefleri doğrultusunda, 2017 yılında 
tüm sevkiyatlarımızı tamamlamış ola-
cağız. TANAP tamamlandığında doğal-
gaz alanında Avrupa’nın dördüncü ana 
arteri olma özelliğine sahip olacağız. 
Konsorsiyum ortaklarıyla bu dev projede 
yer almaktan gurur duyuyoruz.”
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Klimateknik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Dorapark Residence A-17 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 445 79 18  Faks: 0216 445 78 72

www.klimateknik.com

Scroll, Vidalı, Santrifüj, Turbocor, Absorbsiyonlu, Heat Pump, 
Heat Recovery, 4 Borulu, Freecooling Soğutma Grupları

İTALYA

Maksimum Verimlilik

• Manyetik yataklı kompresor
• Yağlama gerektirmeyen,
 sürtünmesiz tasarım
• Web monitoring
• Flooded evaporator
• Optimizing panel

Hava soğutmalı turbocor
• 248-1456 kW kapasite aralığı
• Maks. EER 4, IPLV 6,7
• 61 dBA ses seviyesi @1m
• Free cooling ve heat recovery opsiyonu

Su soğutmalı turbocor
• 333-3700 kW kapasite aralığı
• Max EER 6,9 IPLV 10,93
• 66 dBA ses seviyesi @1m
• Heat recovery opsiyonu

Türkiye’deki tüm
turbocor chiller’lar

tarafımızdan
temin edilmiştir.

https://www.klimateknik.com/


Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALARKO CARRIER

ürkiye’nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı proje-
si olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda Alarko Carrier 

ürünleri kullanıldı. Proje kapsamında; 2 adet 30XA serisi 
hava soğutmalı su soğutma grubu, 17 adet klima santrali, 
266 adet fancoil, Alarko Carrier tarafından temin edilerek 
devreye alındı. Havalimanının bina otomasyon sistemi de 
Alarko Carrier güvencesiyle kuruldu. Dünyanın önde gelen 
bina ve endüstriyel sistem tedarikçilerinden UTC Building 
& Industrial Systems’ın firması olan Automated Logic DDC 
ekipmanları ve WebCTRL yazılımlarıyla binaların otomasyo-
nu sağlandı. Ordu-Giresun Havalimanı’nın yılda 2 milyon 
yolcu taşınması bekleniyor.

T

Ordu Giresun Havaalanı

Y apımı Ankara’da ger-
çekleştirilen otomobil 

satış merkezi Otonomi’de 
ısıtma ve soğutma için 
Samsung DVM S VRF sistemi seçildi. Projede 2.500 adedin 
üzerinde değişik kapasitelerde orta statik basınçlı kanallı 
iç ünite ve 500’e yakın dış ünite yer alıyor, birçok mağaza 
ortak dış ünite ile iklimlendiriliyor. Bu sebeple her iç ünite-
nin ve her mağazanın, ne kadar elektrik sarfiyatı yaptığının 
takip edilmesi, ölçülmesi ve kullanıcılara fatura bedeli olarak 
bildirilmesi gerekiyor. Bu amaçla tüm sistemin elektriksel 
çalışma bilgilerini izleyen güç paylaşım sistemi ve ekipman 
olarak Samsung DMS’ler, Wattmetreler ve akım trafoları 
kullanıldı. Projeye özel olarak merkezi izleme ve kontrol 
programı Zen Manager de kullanıldı. Bu sayede Samsung, 
Seul merkez ofisindeki bir server ile sistemin tüm çalışma 
değerleri ve arıza bilgileri izlenebiliyor, kullanıcının yaşadığı 
arızalar anında merkez servise aktarılarak problemin hızla 
çözülmesi sağlanıyor. Otonomi projesinin bu sistemin kul-
lanılacağı ilk pilot projelerden biri olacağı belirtiliyor.

TEKNOKLİMA                        

Otonomi

üm tribünlerde tam kapsamlı Wi-Fi hizmeti ve in-
ternet tabanlı dijital uygulamaların sunulduğu 

Türkiye’nin ilk akıllı stadı Vodafone Arena’nın havalandırma 
sistemlerinde AFS fanları kullanılıyor. Tarihi İnönü Stadı’nın 
yerine yapılan Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’nın 
kapalı otopark, kapalı tribün ve tuvaletlerinin sağlıklı te-
miz hava ihtiyacını AFS, Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 
Soler&Palau fanları ile karşıladı. Vodafone Arena otopark-
larının yangın duman tahliyesi ve günlük havalandırması jet 
fanlı otopark havalandırma sistemi ile sağlanacak. 42 bin 
kişilik koltuk kapasitesine sahip Vodafone Arena; 147 loca 
sayısı, 1903 loca koltuk, 2100 VIP koltuk, 81 engelli ve 81 
refakatçi olmak üzere 162 engelli koltuğu bulunan bir stad 
olma ayrıcalığıyla taraftarlara sunuldu. Yeni stadyum; 600 
araç kapasiteli kapalı ve açık otopark alanları, tamamı ka-
palı tribünler, C90 görüş açısı, açılır kapanır koltuklar, alttan 
ısıtma ve iki kat tribün yapısı avantajları ile hizmet verecek.

T

AFS

Vodafone Arena
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BUDERUS

nkara’daki TED Üniversitesi genişleme projesinin ısıtma 
ve soğutma sistemleri için Buderus ürünleri kullanıldı. 

Buderus Ankara Platin Bayisi Aktif Mühendislik Grup Şirketi 
Bac Enerji, TED Üniversitesi genişleme projesinin tüm mekanik 
taahhüdünü üstleniyor. 2014 Mart ayında başlayan ve top-
lam 6 bloktan oluşan 30.500 m2 inşaat alanına sahip yenile-
me projesinde şu ana kadar toplam ısı kapasitesi 3.100 kW 
olan 5 adet Buderus Logano Plus GB402-620 kW kullanıldı. 
Soğutma sistemlerinde toplam dış ünite kapasitesi 210 HP 
(590 kW) olan 18 adet LG Multi V IV dış ünite tercih edildi.  
Proje kapsamında duvar tipi, kaset tipi ve gizli tavan tipi ol-
mak üzere üç farklı iç ünitelerden toplam 148 adet kullanıldı.

A

TED Üniversitesi

AE ARMA-ELEKTROPANÇ

A

Nurol Life

nkara Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tesisatın-
da LOKRING® teknolojisi kullanıldı. Soğutma ve klima 

teknolojisi şirketi Depar Mekanik, projenin uygulamasından 
sorumlu şirketti. 47 dış ve 396 iç birimde 3000 LOKRING® 
bağlantısı kullanıldı. Depar Mekanik’in distribütörü olduğu 
VULKAN LOKRING çalışanları projeye yerinde eşlik etti ve 
Depar Mekanik çalışanlarına eğitim verdi. Depar Mekanik 
Genel Müdürü Makine Mühendisi Zafer Hançer konu ile il-
gili “LOKRING® teknolojisi için verilen karar sadece mümkün 
olan en uygun maliyetli boru bağlantısını elde etme değildi. 
Tesisatın çalışma saatleri içinde sorunsuz bir şekilde yapıl-
ması da önemli bir kriterdi. Bu taleplerin sadece lehimsiz 
boru bağlantısı teknolojisi ile yerine getirilebileceği aşikârdı 
ve sorumlular bu konuda kararlarını kolaylıkla alabildiler. 
Lehimleme burada uygulanabilir bir alternatif değildi. Du-
man oluşumu ve sürekli yangın tehlikesi, iş akışlarını bilindik 
şekilde sürdürmeyi imkânsız hale getirirdi. Lehimleme ile 
yapılan bir tesisat sırasında yangın alarm sisteminin ka-
patılması gerekirdi. Bunun sonucunda tüm tesisat süresi 
boyunca kapsamlı bir yangın denetiminin kurulması gibi 
gerekli olan güvenlik tedbirleri, projenin maliyetini önemli 
ölçüde artıracaktı. LOKRING® uygulamasının sadece daha 
uygun fiyatlı değil, aynı zamanda montajının da önemli öl-
çüde daha kolay, hızlı ve özellikle emniyetli olduğunu proje 
kapsamında daha iyi gördük” dedi.

A

Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu

DEPAR MEKANİK

E Arma-Elek-tropanç; ana müteahhitliğini Nurol 
GYO’nun üstlendiği Nurol Life projesinin elektrik, 

elektronik ve mekanik (MEP) tesisat işlerinin teknik müteah-
hitliğini üstlendi. Projenin elektromekanik (MEP) tesisat işleri 
kapsamında yer alan; trafo ve jeneratör sistemleri, AG da-
ğıtım panoları, genel mahaller ve daireler aydınlatma arma-
türleri, genel mahaller ve daireler aydınlatma ve priz sortileri, 
genel mahaller ve daireler zayıf akım sortileri (data, telefon, 

TV), kuvvetli akım 
dağıtım kabloları, 
yatay ve riser busbar 
dağıtım sistemi, top-
raklama sistemi, UPS 
sistemi, zayıf akım 
kabloları, yangın ih-
bar ve acil anons sis-
temi, CCTV ve kartlı 
geçiş sistemi, daire 
Interkom sistemi, da-

ireler ve genel mahaller TV sistemi, sıhhi tesisat, ısıtma soğut-
ma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, doğalgaz 
tesisatı, bina otomasyon sistemi, testler, ayarlar ve işletmeye 
alma işleri AE Arma-Elektropanç tarafından gerçekleştirile-
cek. Nurol Life projesi, lüks konseptini yeniden tanımlayarak 
‘Practical Luxury’ uygulamaları ile pratik ve keyifli bir yaşam 
vaat ediyor. ‘Practical Luxury’ uygulamaları arasında; misa-
firlerin konaklamaları için hazırlanan özel ‘guest house’lar, 
sinema odası, dünya lezzetlerini ve sağlıklı besinleri kapıya 
getiren premium yemek hizmeti ve organik bahçe hizmeti, 
yoga-pilates stüdyosu, spa & sauna-buhar odaları, evcil hay-
van bakımı, toplantı ve çalışma odaları bulunuyor. 
Maslak Seyrantepe’de gerçekleştirilecek 50 katlı proje-
de, stüdyo daireden 4+1’e kadar 440 adet kule daire, 
penthouse’lar, 26 adet teras ev, 50 adet ofis bulunuyor. 
Proje, toplam 145.000 m2 inşaat alanına sahip olacak.
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OMEGA THERMO PRODUCTS

İ

Gürpınar Su Ürünleri HaliK ocaeli, Çayırova’da 2001 yılında temelleri atılan To-
yotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. fab-

rikasında Mas Pompa ürünleri kullanıldı. 2001 yılından beri 
otomotiv sanayisine hizmet veren ve 100.406 m² açık alan, 
34.279 m² kapalı alana sahip firmada enerji verimliliği ön 
planda tutularak frekans kontrollü kuru rotorlu sirkülasyon 
pompaları ve kullanım suyu hidroforu,  NFPA20’ye uygun 
yangın pompa grubu ve atık su pompaları kullanıldı.

MAS POMPA

Toyotetsu Fabrikası

AIRONN

aslak 1453’ün çok katlı otoparklarında Aironn’un 
J-Smart akıllı otomasyon sistemleri ile jet fanları kulla-

nılacak. Ağaoğlu Maslak 1453 yaşam kompleksinin A Etap 9 
katlı otopark alanı 96.000 m2, B Etap 13 katlı otopark alanı 
110.000 m2 ve C Etap 16 katlı otopark alanı ise 258.000 m2 
alana sahip. Toplam 465.000 m2 otopark alanı bulunan Mas-
lak 1453’te 784 adet Aironn jet fan kullanılacak. Aironn’un 
400 °C’ye 2 saat dayanıklılığı uluslararası onaya sahip jet fan-
larının yanı sıra akıllı otomasyon uygulaması J-Smart ile her 
bir jet fan, frekans invertörü ile sürülecek, yatırımcısına daha 
az kablolama maliyeti, daha az enerji tüketimi, daha fazla 
nokta kontrolü olanağı, daha esnek senaryolar ve daha uzun 
ömürlü sistem avantajlarını sağlayabilecek.

M

Maslak 1453

stanbul Kumkapı’da bulunan balık hali, Gürpınar 
sahiline taşınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından ihale edilen ve Nuhoğlu İnşaat ve Nas İnşaat şir-
ketlerinin oluşturduğu ortak girişim tarafından inşa edilen 
Gürpınar Su Ürünleri Hali, eski halden tam 7 kat daha bü-
yük. 55.000 m2’si karadan, 145.000 m2’si denizin doldu-
rulması ile kazanılacak toplam 200.000 m2’lik alan üzerine 
kurulan Gürpınar Su Ürünleri Hali’nin Temmuz ayı için-
de açılması planlanıyor. Karsu Soğutma’nın konusunda 
uzman mühendis kadrosu tarafından tasarlanan bu bü-
yük projenin soğutma sisteminde ihtiyaç duyulan amon-
yak kondenserleri ve ısı pompası eşanjörü seçimi titizlik-
le yapıldı. Bu sistem, soğutmayı deniz suyu ile yapacak, 
dolayısıyla deniz suyu ile çalışacak bu ekipmanların kolay 
temizlenebilir olması ciddi bir öneme sahip. Karsu Soğut-
ma, bu ürünlerin temini konusundaki tercihini, 1989 yı-
lından beri lazer kaynaklı plakalarla eşanjör üretimi yapan 
Omega Thermo Products’tan yana kullandı. Omega Ther-
mo Products’ın ürettiği şelale tipi soğutucuların kullanıcıya 
sunduğu en önemli faydalar, sistemin kesinlikle herhangi 
bir buzlanmadan zarar görmemesi ve plakalar arası mesa-
fenin en az 50 mm olması sebebiyle kolay temizlenebilir ol-
ması olarak sıralanabilir. Omega Thermo Products BV.’nin 
Hollanda fabrikasında üretilen bu sistemlerin yerleşim planı 
ve kurulumu Karsu Soğutma ekipleri tarafından gerçek-
leştirildi. Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde kullanılacak bu 
sistemler sayesinde Türkiye’de birçok süt fabrikasında, çeşitli 
alkollü içecek tesislerinde kullanılan Omega Thermo 
Products soğutucuları deniz ürünleri pazarında da hizmet 
verecek.

48 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2015



Innovativ. Effizient. TROX.

 www.trox-x-cube.de

Die individuell konfigurierbaren raumlufttechnischen 
Geräte überzeugen durch ihre ausgefeilte Technik:

■  Flexible und individuell konfigurierbare Ausstattung
■  Solide, langlebig, belastbar und zertifiziert
■ Hohe Energieeffizienz
■ Beispiellose Hygiene
■ Einfache Montage und Wartung
■ Intuitive Bedienung
■  Nahtlose Integration in moderne Leitsysteme
■  Auch als hochwertige wetterfeste Ausführung
■  1.200 bis 86.000 m3/h Leistung

RZ_Anzeige_XCUBE_305x450.indd   1 28.11.14   13:01

Enerji tasarrufl u 
fan teknolojisi

Ses ve ısı yalıtımlı gövde
konstrüksiyonu

Toz boya kaplı çelik profi l
konstrüksiyonu tamamen
panellerle kaplanır

Güvenilir TROX fi ltreleri düşük
montaj derinliğine, düşük basınç

kaybına ve yüksek toz tutma
kapasitesine sahiptir.

Sızdırmaz TROX 
Volüm Damperleri

Dokunmatik 
kumanda paneli

3 boyutlu 
modüler hücre 

birleştirme 
kilit sistemi

Düşük basınç kayıplı 
yüksek ses yutumlu 
TROX susturucuPaslanmaz çelik veya toz

boyalı gövde iç yüzeyleri

Eğimli paslanmaz 
çelik drenaj tavası

Isı köprüsüz panel
konstrüksiyonu

Korozyona karşı 
azami koruma

Geniş ürün yelpazesine 
sahip, enerji tasarrufl u ısı 

geri kazanım sistemleri

Klima santrali üstün teknolojisinden
etkileneceksiniz:

 Esnek ve projeye özel yapılandırılabilir ekipmanları
 Dayanıklı, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli
 Eurovent ve RLT sertifi kalı
 Yüksek enerji tasarrufl u
 Benzersiz konstrüktif yapısı sayesinde maksimum 
hijyenik özellikli

 Montaj ve bakım kolaylığı
 Modern kontrol sistemlerine kusursuz entegrasyon
 Dış hava şartlarına dayanıklı konstrüksiyon tasarımı
 1.200 den 86.000 m3/h e kadar ulaşan debi 
aralığında üretim imkanı

Yenilikçi. Verimli. TROX.

www.trox.com.tr

X-CUBE_Anzeige_TR.indd   1 16.04.2015   14:31:59

https://www.trox.com.tr/
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“	Sektörün	sorunlarına	en	büyük		
	 çare;	proje	bazlı	ortaklıklar		 	 	
	 kurmak	olacaktır”

Türkiye’nin ekonomik çalkantıları, sektörün gelişimi, değişimi ve bunlara doğrudan tanıklık edilerek geçirilmiş, 
dile kolay, tam 38 yıl… Termodinamik dergimizin bu sayısında sektörümüzün duayen isimlerinden Erdemler 
Elektromekanik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. Teknik Koordinatörü Hüseyin Erdem’i ağırlıyoruz. Erdem, sektörün 
STK’larının faaliyetlerini de yakından takip eden bir isim olarak, Türkiye inşaat ve mekanik tesisat sektörünün 
sorunlarını dile getirdi ve çözüm önerilerini paylaştı…

Erdemler Elektromekanik Taahhüt ve Ticaret 
Ltd. Şti. Teknik Koordinatörü Hüseyin Erdem:
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Çünkü mekanik tesisat işlerinin uygu-
lanması en az 1-2 yıl sürüyor ve bu süre 
zarfında döviz kurundaki dalgalanmala-
rı öngörmenin imkânı yok. Bu süreçten 
en az zararla çıkmak için dövizle almak 
zorunda olduklarımızı dövizle alıp geri 
kalan işlerimizde TL olarak yapılması 
sözleşmelerde olmazsa olmaz olmalıdır. 
Yine altını çizmekte fayda gördüğüm 
konu, projelerde fizibilite eksikliği ve 
finansman sorunu. Bir proje, “teslim sü-
resi 20 ay” olarak başlıyor ama 28 ayda 
bitiyor. Hal böyle olunca, tüm yapılan 
hesaplar bir anda değişiyor. Kıyasıya bir 
rekabet olduğu için herkes ince hesaplar 
peşinde koşmaya başlıyor ve bu zaman 
uyuşmazlığı sürecinde şantiye endirekt 
kadro giderleri zarar ediyor, işveren bu 
bedeli ödemiyor, bu şekilde firmalar zora 
giriyor. 
Ayrıca eleman problemi de sektörümüz-
de var olmaya devam eden problemler-

“En ucuz” arayışı, binanın yapım 
aşamasında tüm paydaşları zora 
sokuyor

İnşaat sektörü, Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden biri. Bu sektörde ciddi 
seviyelerde istihdam var. Emek yoğun 

bir sektör olan Türkiye inşaat sektöründe 
rekabet koşulları bu derece çetin olmasa, 
çok daha iyi işler başarılabileceği kanaa-
tindeyim. Oturduğunuz her binada sizi 
en çok cebinizden çıkan para doğrudan 
ilgilendirir. Bunu, konfor koşulları takip 
eder. Mekanik tesisat konuları, özellikle 
ısıtma-soğutma-havalandırma, bir bina-
nın en ciddi gider kalemlerini oluşturur. 
Bu nedenle seçilen sistemler ve yapılan 
uygulamalar binayı -elbette ki o binayı 
kullanan/işletenleri de- doğrudan ilgi-
lendirir. İnşaat sektörü içinde en fazla 
işlevi olan sektör; mekanik tesisattır. Ne 
yazık ki ehil olan olmayan herkes bu işi 
yapar oldu. Şirketimizde 1-2 sene çalı-
şan ve gerekli deneyime sahip olmayan 
kişiler bile daha sonra piyasada bize ra-
kip olabiliyor. “Peki, kim ehil, kim değil, 
nasıl ayrışacak” derseniz, samimiyetle 
söyleyeyim ki benim ömrüm bu soru-
nun net cevabını duymaya yetmeyecek 
diye düşünüyorum… Dünyada bu konu, 
daha çok sivil toplum örgütleri tara-
fından takip ediliyor. Yeterlik kriterleri 
oluşturuluyor. Türkiye’de de TTMD, İS-
KİD, ISKAV, İZODER, MTMD gibi 
sivil toplum örgütleri bu konuda faal 
olarak çalışmalar yaptı; yapıyor. Ama net 
sonuçlar elde edilebilmesi için sadece 
bizlerin çabası yetmiyor ne yazık ki… 
Elbette tesisat sektörü belli bir çıtanın 
üstüne çıktı ama hâlâ çözüm bekleyen 
çok büyük sorunlarımız var. Öncelikle iyi 

bir işverenimiz, yatırımcımız yok. Çok 
işte proje yönetimi yok ve herkes ucuzun 
peşine düşmüş durumda. Bu sebeple çok 
uzun yıllar bu sektöre hizmet etmiş, çok 
güzide önemli birkaç firmamız ne yazık 
ki yok oldu zora girdi ve bunun sebebi 
tek başına firmanın yönetiminin kusur-
lu olması değil. “En ucuz”un peşinden 
koşanların da bu sonuçlarda ciddi payı 
var. Bu “en ucuz” arayışı, binanın yapım 
aşamasında tüm paydaşları zora soku-
yor; mesela işçiler paralarını alamıyor, iş 
aksaklığa uğruyor, paydaş üretici/satıcı 
parasını alamıyor... Özetle süreç zincir-
leme kaza gibi işliyor. Bir başka sorun, 
döviz kurundaki dengesizliktir. Mekanik 
tesisat işinin % 70’i malzemedir. Bu % 
70’in % 50’si de ithal malzeme ne yazık 
ki… Kurdaki en ufak oynama, tüm süre-
ci olumsuz yönde etkiliyor. Ürünü satan 
firma, ürettiğini satar ve onun açısından 
iş biter ancak asıl zor olan uygulamadır. 



Söyleşi

proje için; seçilen cihazların maksimum 
verimliliği sağlamasının garantisi ve sis-
temin istenen sonuçları vereceğinin ga-
rantisi uygulamacıdan isteniyor…

İyi sonuç için beş önemli adım

İşin doğru ve sağlıklı yapılabilmesi için 5 
önemli husus var. Birincisi, işveren bilin-
cidir. İkincisi, tasarım-proje; yani seçilen 
sistemin binanın konumu yeni uygu-
laması fizibilitesi ona göre tasarım kri-
terleri projeye uygunluğudur. Üçüncüsü, 
işin ehil kişilerce yapılmasıdır. “İşinde 
uzman” diyebilmemiz için ilgili şahıs 
ya da firmaların, hem uygulama bilmesi 
hem de projeyi ve zamanı iyi yönetebil-
mesi gerekir. Aldığı işten para kazanmak 
için maliyetleri belli seviyelerde tutması, 
elbette bunu yaparken projenin kriter-
lerini ve enerji verimliliğini gözetmesi, 
işletme aşamasında bir sorun çıkmama-
sı için projenin kalitesini düşürmemesi 
gerekir. Bunların dışında tabii ki mü-
hendisliğin yanında hukuk, iş yönetimi, 
kontrat yönetimi gibi kavramlara da 
hâkim olması lazımdır. Dördüncüsü, her 
zaman yanımızda olan paydaşlarımız; 
yani üretici ve satıcı firmaların desteği-
dir. Beşincisi ise; Test-Ayar-Dengeleme 
(TAD) ve devreye alma konularıdır. 

nüşüm doğru şekilde yapılmaz, planlı 
hareket edilmezse ortaya çok daha bü-
yük sorunlar çıkacaktır. Sıklıkla yaşanı-
yor; bir şirket, binayı residence olarak 
tasarlıyor, yapıyor. Satılamayınca bazı 
bölümleri ofise, bazı bölümlerini ise 
aparta çevirmeye çalışıyor. Doğal olarak 
da bina, tasarımının dışında bambaş-
ka bir amaca hizmet için kullanılmaya 
başlanıyor. Tam da bu noktada sorunlar 
baş gösteriyor. Çünkü o bina, tasarım 
kriterleri doğrultusunda işletilmiyor. Bu 
durumda; bir odasında dört beş kişinin 
neredeyse yarım gün çalışması için ta-
sarlanmamış, dolayısıyla sistemleri de bu 
doğrultuda kurulmamış oluyor… Söyle-
mek istediğim, işin hayal edilmesi aşa-
masında bile kurduğunuz hayal doğru 
olmalı, hayal edilenle yapılan iş birbirini 
tutmalı; aksi halde hayal kırıklığı kaçı-
nılmazdır… 
Son zamanlarda “işveren ana ekipmanı 
alır” diye bir anlayış gelişti. Hiçbir man-
tığa sığmayan bu anlayışa derhal son 
verilmesi gerek. İşveren, hangi cihazın 
hangi kapasitelerinin, hangi özellikle-
rinin projeye uygun olduğunu bilmez 
ki… İşverenin fiyat kriteri ile karar verip 
cihazı alması durumunda sonradan çok 
ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Üstelik iş-
verenin karar verip aldığı ürünle yapılan 

den biri. Üniversite mezunu çok sayıda 
genç iş arıyor, sektör de eleman arıyor. 
Ama talepler ve beklentiler birbirine uy-
muyor. Mesela şantiyede çalışmak zor-
dur; insanlar bıkabiliyor. Departman 
değişiklikleri, işten ayrılmalar da işin 
seyrini zora sokuyor. Bu konuda kendi-
mizde de hata aramamız gerek. Ben her 
zaman bölünmek yerine birleşip daha 
güçlü olmamız gerektiğini savunurum. 
İyi olanın hakkını vermeniz, hak etmişse 
şirkete ortak dahi etmeniz gerek. Eme-
ğini ve bilgisini bu işe veren, kendisini 
bu işe adamış insanların kaybedilmesi 
yerine kazanılması, daha aktif halde sek-
törde yer almasının sağlanması gerek. 
Ayrıca gençlere tavsiyem, işlerini seve-
rek yapmaları ve kendilerini çalıştıkları 
alanda uzmanlaştırmaları, geliştirmele-
ridir. 

Kurduğunuz hayal bile doğru 
olmalı

Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından 
biri kentsel dönüşüm. Fakat kentsel dö-
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çerçevesinde adil koşullarla yapılmasının 
sağlanması ve yapılan işin ehil kişilerce 
denetlenmesini sağlamak şart. Eskiden 
yeterlilik diye bir kavram vardı; şimdi bu 
kavramdan eser yok… Biz mühendisliğe 
inanan, etik kurallara uyan, firmasının 
ismini lekelemekten kaçınan insanlarız. 
Çoğumuz cebimizden para verip işi bi-
tiriyoruz. Ama “ucuzu olsun” mantığı 
popülaritesini artırdıkça kalite düşüyor. 
Kalite için tarafsız, bağımsız, sertifikalı 
kurumlarca TAD’ın yapılması şart. Bu 
konu hakkında MTMD İzmir’de bir 
çalıştay yaptı. Benim de bizzat katıldı-
ğım bu çalıştayda bize ciddi bir TAD 
şartnamesi hazırlamamız için görev ve-
rildi. Hazırladığımız taslak şartnameyi 
ISKAV’a verdik, şu anda inceleniyor. 
Neticeyi önümüzdeki süreçte hep birlik-
te göreceğiz…

STK’larımız çok iyi çalışıyor

Sektörümüzün STK’ları çok iyi çalışıyor. 
Bu sektörün iyi bir fuar organizasyonu 
var. Yurtdışı imkânlarımız çok fazla, sek-
tör firmaları da sağ olsun üretim yerlerine 
teknik geziler düzenliyorlar, dökümanlar 
üretiyorlar. İSKİD, TTMD, ISKAV gibi 
kuruluşlar yurtdışından birçok önemli 
kaynağı Türkçeleştirip sektörümüze ka-
zandırdılar. Yine STK’lar tarafından çok 
güzel eğitim programları oluşturuluyor, 
yurtdışı STK’lar ile çok iyi iletişim kuru-
luyor, ortak etkinlikler düzenleniyor. Ek-
sik olan sadece iyi bir yol haritası ve adil 
rekabet koşulları. Anlattığım sorunların 
genç arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı 
üzmesini de istemem. Enerji verimlili-
ği maksimize edilmiş, hijyen, akustik ve 
titreşim konforu sağlanmış, tüketiciyi dü-
şünen, işverenin haklarını yerine getiren, 
alt yüklenicisi mutlu halde bitirilmiş bir 
bina, meslek etiğine uygunluğu ile tüm 
paydaşlarını mutlu kılacaktır. Sektörde 
38 yıldır var olan bir insan olarak şunu 
söylemeliyim ki; yaşanan tüm zorlukla-
ra rağmen, bin bir uğraşı ile bitirdiğiniz 
binanın önünden geçerken duyduğunuz 
“bu binayı ben yaptım” hissi gerçekten 
paha biçilemez… 

büyükse debelenmeyelim, proje bazlı 
ortaklıklar geliştirelim. Birkaç firma bir 
araya gelerek işi bitirelim; güç birliği 
yapalım, iş bazında ortaklıklar yapalım. 
İşler çok büyük, artık verdiğimiz teklifler 
10-15 milyon dolarlardan başlıyor, 100 
milyon dolarlara kadar çıkıyor. Böyle 
büyük rakamlarla tek başına bir firma-
nın uğraşmasının anlamı yok. Paylaşımcı 
olup birkaç firma ile el ele projeyi yürüt-
memiz gerekiyor.

Yeni pazarlar yaratmalıyız

Son yıllarda, Türkiye’nin komşu ülkele-
rinde yaşanan ekonomik krizler, sektö-
rümüzü de etkiliyor, çünkü pazar daralı-
yor. Komşu ülkelerde iş yapan firmaların 
çoğu şantiyelerini kapatıp geri döndüler. 
Ekonomik ve siyasi dalgalanmalar ol-
duğu sürece pazar daralacak ve rekabet 
daha da kötüye gidecektir. Bu sorunun 
tek çözümü ise yeni pazarlar yaratmaktır. 
Bu konuda İSKİD, ISKAV çok iyi çalı-
şıyor; son dönemde MTMD de konuyu 
gündeminde tutuyor. Devlet desteğine 
bu noktada da ihtiyaç duyuyoruz, çünkü 
pazar araştırması çok kolay yapılmıyor. 
Ayrıca, Irak, Suriye, Libya, Suudi Ara-
bistan, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde 
var olan pazarımızı canlandırmanın yol-
larını aramamız gerek. Afrika pazarında 
da ciddi potansiyel olduğunu düşünüyo-
ruz, bu pazarın iyi araştırılması lazım. 

Taslak TAD şartnamesi hazır, 
inceleniyor

Ülkemizde iki önemli unsurun geliştiril-
mesi gerekiyor. Birincisi sanayileşme ve 
yan sanayi, ikincisi ise uzmanlaşma. Sa-
nayileşirsek mühendislik ön plana çıkar. 
Mühendislik ön plana çıkarsa, herkes her 
işi yapamaz, sadece ehil olanlar pazarda 
yer alır. Böylece kalite yükselir. Katma 
değer yaratacak, kârlılık getirecek işler 
yapmamız lazım. Sadece ihracat yap-
tık demekle olmaz. Maliyetine ihracat 
yapmak çözüm değil. Bu nedenle ar-ge 
ve mühendisliğe önem vermeliyiz. Ön-
celikle iş yapış sürecinin belli kanunlar 

Her şey mükemmel şekilde yapılsa bile 
bu konuda eksik kalınırsa, sağlıklı bir iş 
ortaya çıkmaz. Çünkü kurulan sistemin 
doğru çalışmasını garantiye almadan bı-
rakıp gitmiş olursunuz. Mekanik tesisat 
sistemlerinde sulu sistem, havalı sistem, 
merkezi sistem, bireysel sistem, gazlı 
sistem gibi farklı uygulamalarda çözüm 
sunabilecek çok sayıda çözüm var. Ama 
bu sistemlerin iyi sonuç verebilmesi için 
projeye uygun olması ve fizibilite ça-
lışması çok önemlidir. Sektörümüzün 
en büyük sorunlarından biri, fizibilite 
çalışmasının yapılmamasıdır. Fizibili-
te yapılırsa hem enerji ekonomisi hem 
maliyet ekonomisi iyileşir. Doğru sis-
tem seçilerek hem hasta bina sendromu 
önemli ölçüde engellenir hem de tüketi-
ci korunmuş olur. Mühendislik etiği de 
bunu gerektirir zaten… İnşaat sektörüne 
paralel mekanik tesisat sektörü de çıta-
yı ciddi anlamda yükseltti. Uluslararası 
arenada büyük isim yaptık. Dünyanın 
her ülkesinde iş yapabiliyoruz. Üretim 
olarak da, uygulama olarak da, tasarım 
olarak da böyle bir gücümüz var. Çözüm 
ortaklarımız ar-ge çalışmalarıyla daha 
verimli ve son teknoloji ile donatılmış 
cihazlar üretiyorlar. Yani birbirini des-
tekleyen, kardeş sektörlerin birlikteliği 
gibi düşünülebilir aslında.

Proje bazlı ortaklıkların 
sektörümüzü rahatlatacağına 
inanıyorum

Türkiye’de çok büyük projeler yapılıyor. 
Bu projelerin mekanik tesisatını tek ba-
şına yapacak büyüklükte firma yok. Ben 
diyorum ki birleşmeye çalışalım. İş çok 
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Nükleer enerji; savunucuları 
tarafından yeryüzünün sürdü-
rülebilirliği açısından önerilen 

çözümlerden biri olmuştur. Bu çözüm-
lerden diğer ikisi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve enerji verim-
liliğidir. Enerji verimliliği, var olan kay-
nakların dönüştürülmesini konu edin-
diğinden, nükleer enerji ve yenilenebi-
lir enerji kaynakları ile aynı düzlemde 

Çekirdekten Çevreye 
Ayrışma ya da Birleşme

değerlendirilmesi,  yöntem açısından 
olası görünmemektedir. Üçüncü bir yol 
olarak enerji verimliliğini değerlendir-
meden önce, nükleer enerji konusunu 
tartışmakta fayda var. 
Bir önceki sayımızda [1], yenilenebilir 
enerjinin kullanımının her zaman müm-
kün olmadığını ve bu kaynakların dönü-
şümlerinin çevreye hiçbir etki bırakmadı-
ğını sanmanın “yeşil bir yanılsama” oldu-

ğunu yazmıştık.  Şimdi; nükleer enerjiyi 
savunmanın ya da karşı çıkmanın bir 
yanılgı mı, yanılsama mı, yoksa avuntu 
mu olduğunu irdeleyelim.
“Tartışılan” nükleer enerjiyi diğerlerin-
den ayıran özellik, atomu parçalayarak 
oluşturulmasıdır (Şekil 1). Parçalanma, 
reaktörün çekirdeğinde kontrol çubukları 
ile yavaşlatılan zincirleme bir tepkime ile 
gerçekleşir. Bu parçalanma sırasında çok 

Yazan: Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
İTÜ Makine Fakültesi
onbasiogl1@itu.edu.tr
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büyük miktarlarda atık açığa çıkmak-
tadır. Örneğin,  1000 MW gücündeki 
bir reaktör, kurulduğundan yalnızca 1 yıl 
sonra, 30 ton nükleer atık üretmiş olmak-
tadır. Bu atıklarla ilgili sorun, binlerce ve 
hatta milyonlarca yıl radyoaktif olarak 
kalmalarıdır.  
Ayrıca; reaktör kapatıldığında bile, bu 
atıklar uzun süre sıcak kalır. Soğutma 
suyu herhangi bir nedenle kesildiğinde 
reaktör çekirdeği ergimeye başlar ve su ile 
temas eden ergimiş metal, ani bir buhar 
oluşumuna neden olur! Oluşan bu devasa 
buharın basıncına dayanamayan reak-
tör patlar ve tonlarca radyoaktif madde 
etrafa yayılır. 2011 yılının Mart ayında 
Fukişima’da yaşanan olay buydu! Deprem 
ve Tsunami nedeni ile reaktör çekirdeği 
ergimişti. 
Bu kazaların önlenmesi ile teknolojinin 
gelişmesi arasındaki ilişki anlamlı değil-
dir. Şöyle ki; 1979 yılında, Three Miles 
Island’da çekirdek sıcaklığının ergime 
noktasına doğru yükseldiği fark edilip 
soğutma suyunun yeniden basılmasıyla 
büyük bir felaketin eşiğinden dönül-
müştü [3]. Yine de çekirdeğin bir kısmı 
erimiş ve çevreye radyoaktivitenin salın-
masının önüne geçilememiş; çocuklar 
ve hamileler bölgeden uzaklaştırılmıştı. 
Zararlarının giderilmesi 1 milyar dolara 
mal olan [4] bu kazanın nedeni insan 
hatası, 2011 yılındaki Fukuşima felake-
tinin nedeni ise doğa idi. İki kazanın 
arasında, 1986 yılında yaşanan ve ülke-
mizi de etkileyen Çernobil Felaketi’nde 
de soğutma suyunun ergimiş metalle 
teması sonucu patlama olmuştu. İnsa-
nın tümüyle denetleyemeyeceğimiz karar 
verme mekanizması ve doğanın önleye-
meyeceğimiz oluşumları, nükleer enerjide 
onarılması olanaksıza yakın zararlara yol 
açmaktadır. Bu zararların etki süreleri 
yıllarla değil, on yıllarla ölçülmekte. 
Nükleer enerjinin “tartışılan” kısmı ile 
ilgili olarak bir diğer sorun, atıkların 
saklanmasıdır. Bu sorunun çözümü hala 
bulunamamış; Ural Dağları’ndaki plü-
tonyum atığının patlaması gibi kazalar 
ve uzun süreli etkileri nükleer enerji tari-
hinde yer almıştır [5]. Atık saklanacaksa, Şekil 1. Nükleer santralin şeması
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yeryüzünü oluşturan toprak, atıkların 
radyoaktivitesini, kendi kullanılabilirli-
ğini azaltmayacak kadar uzun bir süre 
baskılayıcı yapıda olmalıdır. Toprağın 
bu özelliğe sahip olmasının, yerkürenin 
oluşum mekanizması ile bağdaşmayacağı 
açıktır. Örneğin; ABD’de, Nevada’daki 
Yucca Dağı’nın atık saklama merkezi 
olarak düzenlenmesi projesi, jeologların 
bu konuda olumsuz görüş bildirmeleri 
nedeni ile 2009 yılında iptal edilmiştir 
[6]. Bu uzmanlar, yerin tektonik olarak 
aktif ve jeokimyasal ortamın “oksitleyici” 
olduğunu söylemişlerdi. 
Öte yandan, insan hataları ve doğal fela-
ketlerin yanı sıra, bir başka gerçek daha 
var: İklim değişikliği nedeni ile su kay-
naklarının azalması. Bir nükleer santralde 
üretilen her MWsaat enerji için 3000 litre 
civarında soğutma suyu gerekmektedir 
[7]. Kömür ile çalışan santrallerde de bu 
miktar çok daha az değildir. Doğal su 
kaynaklarına atılan ısının uzun vadede 
“ısıl kirlenmeye” yol açması da sorunun 
bir diğer boyutudur.
Buraya kadar yapılan kısa özet, nük-
leer enerjinin bugün “tartışılan” biçimi 
ile ilgili. Bu biçim “nükleer fizyon”, 
bir diğer deyişle atomun ayrışmasıdır. 

Şekil 2. Soğuk Füzyon

Şekil 3. Tokamak
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şekilde, belli bir süre sıkıştırırsak ortaya 
inanılmaz miktarlarda bir enerji çıkabilir. 
Bu uygulama bir hidrojen bombası, bir 
yıldız ya da bir füzyon reaktörü olabilir. 
Peki, sıkıştırma için gereken enerji nasıl 
sağlanacak? Yoğunluk, sıcaklık ve süre 
nasıl belirlenecek? 
1989 yılında, bilim gün-
demini meşgul eden 
“soğuk füzyon” bir yana 
bırakılırsa, “sıcak füz-
yon” olarak nitelenecek 
iki yöntem vardır:  Füz-
yon için gerekli enerji bu 
yöntemlerden birinde 

lazerle, diğerinde manyetik alanla sağ-
lanmaya çalışılmaktadır. Soğuk füzyon 
için ise, Utah Universitesi’nden iki bilim 
insanı, füzyon işlemini, su içerisine yer-
leştirdikleri palladyum çubukla (Şekil 
2), oda sıcaklığında gerçekleştirdiklerini 
iddia etmişler, fakat gerçekleşen füzyonun 
“tekrarlanabilirliği”nin olmaması nedeni 
ile tanımlanan bu “olay”ın bilimsel teorisi 
çürütülmüştür [8]. Bu arada, 1950’lerdeki 
Heumul projesi de,  füzyonun hidrojen 
bombası uygulaması ile ilgili politik bir 

skandal olarak sonuç-
lanmıştır [9]. 
Lazer füzyon makinesi,  
ABD’deki Lawrence 
Livermore National 
Laboratory’de konum-
lanmış olan National 
Ignition Facility ’de 
(NIF, Ulusal Tutuşma 
Tesisi) denenmektedir. 
Bu tesiste, taban alanı 
3 futbol sahası büyük-

lüğünde olan 10 katlı bir binada, 192 
dev lazer ışını, uzun bir tünel boyunca 
gönderilmektedir [10]. Aynalar aracı-
lığıyla, hidrojen izotoplarından oluş-
muş bir hedefe odaklanan lazer ışınları, 
hedefin sıcaklığını 100 milyon derece 
santigrada çıkarmaktadır. Bu deneme-
ler başarılı olursa, NIF, tükettiği kadar 
enerji üreten ilk makine olacaktır. Avrupa 
Birliği de Hiper Power Laser Energy 
Research Facility (HiPER, Hiper Güç 
Lazer Enerjisi Araştırma Tesisi) adıyla 
bir lazerli füzyon deneme tesisi inşasına 
2011 yılında başlamıştır [11].
Fransa’da devam eden International 
Thermonuclear Experimental Reactor 
(ITER, Uluslarası Termonükleer Deney 

Geride bıraktığımız yüzyılın ortala-
rında, ayrışma yerine birleştirme, füzyon,  
üzerinde çalışılmaya başlandı. Füzyon 
enerjisi,  hidrojen atomları birleştirilerek 
açığa çıkan enerjidir. Bu yöntemde atık, 
çok azdır. Zaten yıldızlar da, en başta 
bizim yıldızımız güneş, böyle oluşmamış 
mıdır? Hidrojence zengin bir gaz küresi, 
yavaşça sıkışmış ve bu sıkışma sonucunda 
sıcaklığı 50 milyon derece santigrad (!) 
civarındaki değerlere çıkınca hidrojen 
atomlarının çekirdekleri birbirlerine 
yapışmış ve helyum gazı oluşmuştur. 
Demek ki, belli bir yoğunluktaki hid-
rojen gazını, belli bir sıcaklığa gelecek 

Belli bir yoğunluktaki 
hidrojen gazını, belli 
bir sıcaklığa gelecek 
şekilde, belli bir süre 

sıkıştırırsak ortaya 
inanılmaz miktarlarda 

enerji çıkabilir. 
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Reaktörü) projesinde ise, lazer ışınları 
ile sıcaklığı yükseltmek yerine, hidro-
jeni sıkıştırmak için manyetik alan-
dan yararlanılmaktadır [12]. Çelikten 
yapılmış ITER, ortası delik bir çöreğe 
(Tokamak) benzemektedir (Şekil 3). 
Manyetik sargılar çöreğin ortasındaki 
deliği çevrelemektedir. Manyetik alan, 
hidrojenin çörek biçimli odadan kaçma-
sını engellemekte, sıkışan gaz, gönderilen 
elektrik akımı ile ısıtılınca da sıcaklık 
milyonlarca derece san-
tigrada çıkabilmektedir.  
Aslında, bu “manyetik 
şişe” oluşturup, gazı hap-
sederek sıkıştırma fikri 
çok eskilere dayanmakta. 
Fakat sorun, hidrojenin 
sıkışırken düzenli bir 
şekilde dağılım göster-
meyip “pot”luk yapma-
sıydı.  Yıldızların düzenli 
küreler olarak oluşmalarına karşın, yer-
yüzünde aynı olayın gerçekleştirilme-
sinde karşılaşılan zorluk; yıldız oluşu-
mundaki etkin kuvvet olan çekim gücü-
nün yalnızca “çekici” özelliğinin olması, 
ITER’deki elektromanyetik kuvvetlerin 
ise hem “çekici”, hem de “itici” özellikle-
rinin bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu sorunların aşılması ile birlikte, 2010 
yılında inşasına başlanan ITER tokama-
ğının 2020 yılında ilk plazmayı üreteceği 
ve 2027 yılında füzyon enerjisine geçile-
ceği planlanmaktadır. 

19 katlı bir bina yüksekliğinde, 60 futbol 
sahası büyüklüğünde bir taban alanına 
sahip “tokamak”ın inşasının sürdüğü 
ITER konsorsiyumunda, Avrupa Bir-
liği ve ABD’nin yanı sıra, Çin, Rusya, 
Hindistan, Kore ve Japonya vardır. 10 
milyar Euro’ya mal olacağı öngörülen 
projenin başarılı olması durumunda, hid-
rojen gazının sıcaklığı 150 milyon derece 
santigrada çıkacaktır. Reaktör, kullandığı 
enerjinin neredeyse 10 katını verecektir. 

Fakat  süre olarak ,en az 
500 saniye gerekeceği 
hesaplanmıştır. ITER’in 
bir sonraki adımında, 
enerjinin sürekli olarak 
üretileceği bir başka 
proje vardır. Her şey 
yolunda gittiğinde, dev-
reye alınacak olan bu 
yeni projenin reaktörü, 
ITER “tokamak”ından 

% 15 daha büyük olacak ve 2033 yılında 
enerji üreterek, füzyon enerjisinin tica-
rileşmesi yolunda da önemli bir gelişme 
kaydedilecektir. ITER, şu anda bilim 
tarihindeki en büyük projelerden biridir. 
Yine, Rifkin ve Howard’ın söylediklerine 
dönersek, “Tarih boyunca, çevredeki her 
büyük değişim, daha az elde edilebilir, 
ulaşılması daha zor enerji kaynaklarına 
doğru olduğu için, teknolojideki nitelik-
sel değişimler de her zaman daha karma-
şık ve daha büyük bir enerji harcanma-
sına doğru olmuştur.” Bu dönüşümlerin 

tamamlanıp, insanlığın fosil yakıtlarla, 
temiz sandığı “yeşil” kaynaklarla ve nük-
leer fizyonla hasar verdiği yeryüzünde 
sorunsuz enerji üretebileceği günler 
yaklaşmıştır. Yeryüzü insandan önceki 
haline dönemeyecekse de, çöküşün hızı 
nükleer” birleşme” ile yavaşlayacağı için 
umut devam etmektedir.

Kaynaklar

[1] Seyhan Onbaşıoğlu, Yeşil 
Yanılsamalar, Termodinamik, Haziran 
2015.

[2] The Human Consequences of the 
Chernobyl Nuclear Accident. UNDP 
and UNICEF. 22 January 2002. p.  
32. Retrieved 17 September 2010.

[3] What Happened and What Didn't 
in the TMI-2 Accident. American 
Nuclear Society. Retrieved 2008-11-
09.

[4] 14-Year Cleanup at Three Mile 
Island Concludes. New York Times. 
August 15, 1993. Retrieved March 
28, 2011.

[5] The nuclear disaster of Kyshtym 
1957 and the politics of the Cold 
War". Arcadia. Environment and 
Society. 2012. Retrieved 25 October 
2014.

[6]  Crowe, B. M.; W. J. Carr Preliminary 
assessment of the risk of volcanism at 
a proposed nuclear waste repository 
in the southern Great Basin. U.S. 
Geological Survey Open File Report 
80-375. Washington, D.C.: U.S. 
Geological Survey, 1980.

[7] EPRI, Water Use in Electric Power 
Generation, EPRI Report 1014026., 
2008

[8] "60 Minutes: Once Considered  
Junk Science, Cold Fusion Gets A 
Second Look By Researchers", CBS, 
17 April 2009.

[9] Bromberg, Joan Lisa, Fusion: science, 
politics, and the invention of a new 
energy source. MIT Press, 1982.

[10]  Kaku M.,Physics of the Future: How 
Science Will Shape Human Destiny 
and Our Daily Lives by the Year 
2100, Anchor; Reprint edition, 2012.

[11] www.hiper-laser.org/
[12] www.iter.org
[13] Rifkin J. ve Howard T., Entropi 

Dünyaya Yeni Bir Bakış,  Çev. Hakan 
Okay, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 
1992.

ITER 
konsorsiyumunda, 

Avrupa Birliği 
ve ABD’nin yanı 
sıra, Çin, Rusya, 

Hindistan, Kore ve 
Japonya vardır.

62 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2015

https://www.hiper-laser.org/
https://www.iter.org/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VESTEL_VRF_klima_Temmuz_Dergi_ilan.pdf   2   24/06/15   16:36



Güncel

Biyofilik tasarım, dünyaca ünlü 
biyolog E. O. Wilson tarafından 
ortaya atılan ‘biyofilya’ kavramının 

bir yansıması… E.O Wilson, insanoğlu-
nun diğer tüm yaşam sistemlerine içgü-
düsel olarak bağlı olduğunu öne sürüyor. 
Biyofilik tasarım ise, biyofilya kavramını 
mimariye taşıyor. Araştırmalar insanın 
doğa ile iç içe geçen yapılar içinde daha 
verimli çalıştığını, daha çabuk iyileşti-
ğini ve daha kolay öğrendiğini kanıtlı-

yor. Benzer bulgular sonucunda okullar, 
hastaneler ve özellikle ofislerin biyofilik 
tasarım prensiplerini barındırmaya baş-
ladığı dikkat çekiyor. Tasarım uzmanları 
Bill Finnegan ve Stephen Kellert imzalı 
“Biyofilik Tasarım: Yaşamın Mimarisi” 
isimli belgesel, biyofilik tasarıma sahip 
olan binalar ve yaşam alanlarının insan-
ları doğaya daha fazla yaklaştırdığını 
ortaya koyuyor. Biyofilik tasarımın temel 
unsurları arasında, doğal havalandırma, 

doğal aydınlatma, doğal süreç veya ürün-
lere benzeyen formlar, doğal manzaralar 
yer alıyor. Bu sayede insanlar iç mekânda 
olsalar da, kendilerini doğal ortamda his-
sedebiliyorlar. 

Biyofilik şehirler

Biyofilik şehir, sadece biyoçeşitlilik içeren 
bir şehir değil; aynı zamanda doğadan 
ders alan, doğal sistemlere uyum sağ-

Modern Mimarinin Yeni Trendi: 
Biyofilik Tasarım
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layan, doğal form ve görüntüleri içsel-
leştiren, tasarım ve planların doğa ile 
birlikte gerçekleştiği bir mekân. Doğal 
unsurları koruyor, doğal unsurları örnek 
alıyor, şehirleşme sürecinde kaybolmuş 
veya zarar görmüş değerleri tamir ediyor 
ve iyileştiriyor. 25 yıldan daha uzun bir 
süredir sürdürülebilir toplumlar üzerine 
çalışan Timoty Beatley’e göre şehirler-
deki yeşilleşme çabaları, öncelikle kamu 
taşımacılığı, yenilenebilir enerji üretimi 
ve enerji verimli binalar gibi konulara 
odaklanıyor ve doğayı tamamen bu süre-
cin dışında bırakıyor. Beatley, “Bu unsur-
lar şehrin imajını düzeltiyor, ama yeterli 
değiller. İnsanların doğal dünya ile bağ-
lantı içinde olmaya ihtiyaçları var. Sür-
dürülebilir kentsel gelecek için doğaya 
odaklanmak ve doğal yaşam formlarını 
takdir etmemiz gerekiyor” diyor.

Portland şehrinde yükselecek ‘Oregon 
Sustainability Center’, biyofilik mima-
rinin ikonik binası olmaya aday. Proje, 
ofislerin yanı sıra şirketler tarafından 
belli süreler için kiralanabilecek toplantı 
odaları, okullar için sınıflar ve labora-
tuvarlar, kâr odaklı olmayan oluşumlar 
için düşük maliyetli merkezler içerecek. 
Maksimum gün ışığı ve temiz hava ala-
cak şekilde konumlandırılmış binanın 
yüzeyinin yüzde 35’inin cam ile kaplı 
olacak ve cam kaplama, binanın 12 saat 
boyunca sadece gün ışığı ile aydınlatılma-
sına olanak tanıyacak. Her katın 4 dere-
celik hareket kabiliyeti, aynen bir çiçek 
gibi, güneş ışığına dönüşü sağlayacak. 
Bina tüm enerjisini güneşten elde ede-
cek, ısıtma-soğutma ise jeotermal kuyular 
ile sağlanacak. Kirli su dördüncü kat-
taki 150 metrekarelik tarlada arıtılacak. 
Tam zamanlı çalışan her birey, açılabilir 
bir pencereye en fazla 9 metre uzaklıkta 
oturacak. 

Biyofilik mimarinin ikonik binası: 
‘Oregon Sustainability Center’
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ve Schminke Evi ile birlikte modern 
zamanların konutlarının en önemli 
temsilcilerinden olmuştur. Şelale Evi, 
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı 
Pittsburgh şehrinde yer alan Allegheny 
Dağları'nın 80 kilometre güneydoğu-
sunda yer almaktadır.
Edgar J. Kaufmann Frank L. Wright ile 

iletişime geçerek, şelale manzarası olan 
bir ev isteğini dile getirmiş, araziyi gör-
dükten sonra Wright işverenine şunları 
söylemişti: “Eviniz benim hayal gücümde 
zaten şekil aldı; tam olarak Bach müziği 
ahenginde olacak.” Arazinin tam olarak 
ölçümünden sonra Wright tüm ağaç-
lar ve bazı kayalar korunarak, binanın 
şelalenin üzerinde yapılmasını önerdi ve 
müşterisine şöyle dedi: “Ben sizin şelale 
ile yaşamanızı istiyorum ona sadece bak-
manızı değil. O hayatınızın bir parçası 
olmalı.” Sonuç ise hem Kaufmann’ı hem 
de Mimar Camiasını şoke etti. 
Ev, şelalenin üzerine inşa edildi, ısıtma 
birimleri (şömineler) ise arsadaki mev-
cut kayalardan oluştu. Bazı kaya parça-
ları arsada bulundukları yerde bırakıldı. 
Bu kaya paçalarının yer yer döşemeden 
çıktığı görülebiliyor. Aslında Wright 
bu kayalara döşemeyi taşıtmak istemiş 
fakat bu bölge Kaufmann’ların güneşlen-
mek için favori yerlerinden olduğundan  
Kaufmann kayaların olduğu gibi kal-
malarını istemiş. Büyük pencereler ve 
balkonlarla doğaya olan yakınlık korun-
muş. Şelale; sesi evin her yerinde duyul-
masına rağmen sadece dışarıya çıkıldı-
ğında görülebiliyor. Bunun için oturma 
odasından su seviyesine kadar inen bir 
merdiven inşa edilmiş. Binanın karmaşık 
yatay tabakalaşması, terasın açık renk 
beton korkuluğu ve öne çıkan çatı ile 
vurgulanmış ve doğal taşlardan oluşan 
küpün etrafında gruplanmıştır. Fakat 

Şelale Evi veya Kaufmann Evi olarak bili-
nen ev ismini; sahibi ve müşterisi olan 
Edgar J. Kaufmann adında Pittsburgh/
ABD'li bir mağaza sahibinden almıştır. 
Mimarı Frank Lloyd Wright olan yapı 
1935 - 1937 yılları arasında inşa edilmiş 
ve ABD’nin en meşhur konutlarından biri 
olmuştur. Villa Tugendhat, Villa Savoye 

Amerika’nın ünlü biyofilik tasarım örneği: Fallingwater (Şelale Evi)
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Bio City Development (BCDCO) şir-
ketinin vizyonu olan BIO ISTANBUL, 
İstanbul’un yeni gelişen kuzey bölge-
sinde kurulacak “Yeni Şehir” projesinin 
bir parçası. Proje, T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, T.C. Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı (TOKİ), TOKİ İştiraki 
Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi 
ve Tic. A.Ş. ve Bio City Development 
Şirketi ortaklığı ile hayat buluyor. BIO 
ISTANBUL, Türkiye’deki yeni sürdü-
rülebilir şehircilik anlayışının öncüsü. 
LEED Gold ve BREEAM Excellent 
belgesi dahil, sürdürülebilir gayrimen-

kul projelerinde ulaşılabilecek en yüksek 
standartları yakalamayı hedefleyen BIO 
ISTANBUL, BREEAM Communities 
belgesi için pilot proje olma özelliğini 
de taşıyor. Başakşehir’de Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın planlama ve koor-
dinasyonu ile hayata geçirilecek akıllı 
şehir BIO ISTANBUL, Türkiye’nin en 
gelişmiş çocuk hastanesi, en ileri biyo-
medikal araştırma ve geliştirme parkı ile 
çalışma ve sosyal alanları içinde barın-
dıracak. BIO İSTANBUL, 2.2 milyar 
dolarlık yatırımla hayata geçecek. 3 yıl 
içinde tamamlanacak BIO İSTANBUL, 

10 bin nüfuslu yerleşim yeri olacak. Üç 
ayrı vadiden oluşan ve toplam iki milyon 
metrekare alan üzerinde gerçekleştiri-
lecek BIO ISTANBUL’un bir milyon 
metrekaresi yeşil alan olarak planlanı-
yor. Hastane, araştırma merkezi, konut 
ve ofislerin enerji ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla güneş, rüzgar ve doğal-
gaz enerjisi kullanmayı hedefleyen BIO 
ISTANBUL, yağmur sularını da dönüş-
türerek kullanıma kazandırıyor. BIO 
ISTANBUL’da Lake Homes adı veri-
len 600 konut bulanacak. Eylül 2015’te 
tamamlanacak konutların ilk etabı 150 
bağımsız birimden oluşacak ve 7 avlu 
etrafında toplanacak. Planlanan metro 
hatları sayesinde BIO ISTANBUL’un 
içine kadar metro ile ulaşım sağlana-
bilecek. Bio İstanbul’da araç trafiği de 
yeraltına alınacak.
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yine de kesintiye uğrayıp ve bölünmüşlük 
hissi veriyor. Ana binanın üst kısmındaki 
yamaçta, kapalı bir merdiven ile bağ-
lantısı olan ana yapı ile aynı kalitede ve 
özenle inşa edilmiş bir garaj, personel 
için bir daire ve bir konuk evi yer alıyor.
1935’ten 1937’ye kadar yapımı süren 
Şelale Evi Kaufmann ailesi tarafından 
1937’den 1963’e kadar hafta sonu ve tatil 
evi olarak kullanılmış. 1964’te bir mimari 
simge olan Şelale Evi müze haline geti-
rilmiş. Günümüze kadar 4 milyon ziya-
retçi alıyor.

Mimarının kaleminden akan 
proje…

Editörlüğü Lynda Waggoner tarafından 
yapılan, fotoğraflarını ise Christopher 
Little'ın çektiği "Fallingwater" kitabında 
şöyle bir hikâye de yer alıyor:  “Wright, 
Mart 1935'te siparişin detaylarını ve 
topoğrafik incelemenin sonuçlarını alır. 
Sonrasında 7 ay boyunca hiçbir şey yap-
maz. 
Eylül 1935'te bir gün, meraklı Edgar 
Kaufmann arar, Wright'ın ofisine gelmek 

ve tasarımın nasıl ilerlediğini görmek 
istediğini söyler. Wright ise teatral bir 
biçimde "Biz de sizi bekliyorduk Bay 
Kaufmann" diye yanıt verir ve işvere-
nini öğle yemeğine davet ederek, Şelale 
Evi tasarımını birlikte gözden geçirmeyi 
teklif eder. Wright sonra çok hızlı bir 
şekilde eskiz çizmeye başlar ve yanında 
çalışanlarına temize geçirmeleri için verir. 
Söylenildiğine göre eskizleri temize geçi-
renler kalemleri yeterince hızlı açamaz-
lar, fikirler Wright'ın ellerinden adeta 
akmaktadır…”

Başarılı bir örnek de Türkiye’den: BIO ISTANBUL 
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Özet

Günümüzde, sürdürülebilir ve 
yenilenebilir olmasının yanında 
ucuz ve temiz bir enerji kaynağı 

olan jeotermal enerji kullanımı giderek 
artmaktadır. Ülkemiz jeotermal kaynak 
zenginliği açısından dünya çapında en 
ön sıralarda yer almaktadır. Enerjide 
genel olarak dışa bağımlı olunduğu için 
yerli kaynağımız olan bu enerjinin kul-
lanımı büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle jeotermal rezervuarların per-
formanslarının doğru şekilde modelen-

mesi ve verimli şekilde değerlendirilmesi 
açısından bu konu ile ilgili çalışmalar 
hız kazanmalıdır. Ülkemizdeki jeoter-
mal sahalar incelendiğinde, rezervu-
arların başlangıçta sıvı etken oldukları 
ve rezervuar suyunun içinde etkisi göz 
ardı edilemeyecek miktarda çözün-
müş karbondioksit bulunduğu görülür. 
Suyun termodinamik davranışları, faz 
kompozisyonları ve rezervuarın basınç 
ve sıcaklık davranışları karbondioksit 
varlığından oldukça etkilenmektedir. 
Çözünmüş karbondioksit oranı az olsa 
dahi, rezervuar akışkanının gazlaşma (iki 

faza geçme) noktası basıncını arttırarak 
rezervuar basınç davranışını değiştir-
mektedir. Bu çalışmada, jeotermal sis-
tem tek veya çoklu tanklar ele alınarak 
kütle ve enerji denklemleri herbir tank 
için beraber çözülmüş, bu sayede üretim, 
doğal beslenme ve re-enjeksiyon sebebi 
ile rezervuarda oluşan basınç ve sıcaklık 
değişimlerine ek olarak karbondioksit 
miktarındaki değişim de modellenmiştir. 
Duyarlılık analizleri yapılarak, çözünmüş 
karbondioksit oranının, üretim hızının, 
re-enjeksiyon miktarının jeotermal rezer-
vuarın basınç, sıcaklık ve gaz doymuş-

Karbondioksit İçeren 
Jeotermal Rezervuarların 
Değerlendirilmesi
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luğu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu 
modelleme çalışması ile, karbondioksit 
içeren jeotermal sistemlerin davranışı 
kapsamlı olarak incelenebilir ve jeotermal 
sistemin gelecekteki performansı sürdü-
rülebilirlik açısından değerlendirilerek en 
uygun işletme stratejileri belirlenebilir.

1. Giriş

Temiz, güvenli sürdürülebilir ve yeni-
lenebilir özellikleri nedeniyle jeotermal 
enerji günümüzde çekiciliğini dünyada 
ve ülkemizde arttırmaktadır. Özellikle 
Türkiye’de son dokuz yıl içinde jeotermal 
enerjinin kullanımında büyük gelişmeler 
sağlanmıştır. Mevcut olarak Türkiye’nin 
elektrik kurulu kapasitesi 310 MWe ola-
rak ve doğrudan kullanım kapasitesi ise 
2705 MWt olarak verilmektedir [11]. 
2005 yılında elektrik kurulu kapasitesi-
nin 17.8 MWe [8] olduğu değerlendi-
rilirse ülkemizde jeotermal enerji kul-
lanımının ne derecede geliştiği görül-
mektedir. Korkmaz vd., [8]  38 sahada 
yaptıkları çalışma sonucunda elektrik 
potansiyelinin istatistiksel p10 değerini 
1673 MWe p90 değerini ise 3140 MWe 
olarak vermektedir. Yine aynı çalışma Isıl 
potansiyel için p10 değerini 5600 MWt ve 
p90 değerini ise 11400 MWt olarak ver-
mektedir. Mevcut kullanım ve potansiyel 
dikkate alındığında jeotermal enerjinin 
kullanımının ülkemizde önümüzdeki 
yıllarda gelişme potansiyelinin olduğu 
görülmektedir. 
Birçok jeotermal rezervuar karbondiok-
sit içermektedir. Sıvının etken olduğu 
jeotermal rezervuarlarda su içerisinde 
çözünmüş karbondioksit miktarı küt-
lece % 5’e kadar çıkmaktadır. Örneğin 
Türkiye’nin önemli jeotermal sahaların-
dan biri olan Kızıldere sahasında çözün-
müş karbondioksit miktarı % 1.5’tir [10]. 
Jeotermal rezervuarlar modellenirken 
(sayısal modelleme veya lumped para-
metre modellemesi ile) karbondioksit 
etkisinin modele dahil edilmesi gerek-
mektedir. Karbondioksit jeotermal 
sahada üretim başladığı zaman akışın 
termodinamik özelliklerini kontrol eder. 

Su-karbondioksit karışımının gazlaşma 
(iki faza geçme) noktası basıncı karışım-
daki karbondioksit oranına bağlı olarak 
değişir. Karbondioksit içeren jeotermal 
sistemler saf su sistemlerine nazaran 
daha yüksek gazlaşma noktası basıncına 
sahiptir ve karbondioksit miktarı arttıkça 
gazlaşma noktası basıncı da artar.
Literatürde jeotermal sistemlerin 
modellenmesinde karbondioksitin etkisi 
birçok araştırmacı tarafından ele alın-
mıştır. Zyvoloski ve O’Sullivan [16], 
jeotermal rezervuarların sayısal simu-
lasyonunda korunum denklemlerinin 
kullanılmasını detaylı olarak incele-
mişlerdir. Çalışmalarında temel değiş-
kenler basınç, entalpi ve sıcaklık olarak 
belirlenmiştir. O’Sullivan ve diğerleri 
[9], jeotermal rezervuarların, akışkanın 
sıkıştırılmıştırılmış sıvı, iki faz veya tek 
faz gaz olması durumuna göre sayısal 
simulasyonu yapılırken temel değiş-
kenlerin nasıl ayarlanması gerektiği ile 
ilgili ayrıntılı bilgi vermişlerdir. Ortaya 
koydukları yaklaşım günümüzde de bir-
çok sayısal modelde kullanılmaktadır. 
Atkinson ve diğerleri [2] buhar fazın 
etken olduğu rezevuarlar için boyutsuz 
parametre modeli geliştirerek önemli 
miktrarda karbondioksit içeren Bagnore 
jeotermal rezervuarını modellemişlerdir. 
Alkan ve Satman [1], Whitining ve 
Ramey [15] tarafından saf su sistemi 
için geliştirilmiş olan boyutsuz para-
metre modelini su-karbondioksit sis-
teminin davranışını veren bir termo-
dinamik paket ekleyerek geliştirmiş-
lerdir. Batistelli vd., [3] ise rezervuar 
akışkanının içinde yoğuşamayan gazlar 
olması durumunda sayısal çözümlerin 
nasıl yapıldığından ve özellikle de asıl 
değişkenlerin (primary variables) nasıl 
alınması gerektiğinden bahsetmiştir. 
Hoşgör vd., [6] tarafından gerçekleşti-
rilen çalışma aslında bu bildiride yapı-
lan çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 
Fakat Hoşgör vd., [6] verdiği sonuçlar 
oldukça basit sistemler için verilmiştir. 
Bu çalışmada, karbondioksit içeren jeo-
termal sistemlerin davranışı kapsamlı 
bir şekilde incelenmiştir. Jeotermal sis-

tem tek veya çoklu tanklar ele alınarak 
kütle ve enerji denklemleri herbir tank 
için beraber çözülmüş, üretim, doğal 
beslenme ve re-enjeksiyon sebebi ile 
rezervuarda oluşan basınç ve sıcaklık 
değişimleri ile karbondioksit miktarın-
daki değişim de gözlemlenmiştir. Bu 
sayede jeotermal sistemin performansı 
değerlendirilerek ileriye yönelik işletme 
stratejileri belirlenebilir.

2. Kütle ve Enerji Korunumu 
Denklemlerinin Geliştirilmesi

Bu bölümde su-karbondioksit sistemle-
rinin davranışları ve geliştirilen modelin 
matematiksel temelleri verilmektedir. İlk 
kısımda, su – karbondioksit sistemlerinin 
davranışını modellemek amacıyla gelişti-
rilen termodinamik paket açıklanacaktır. 
Bunu su – karbondioksit sistemlerinin 
davranışlarının açıklanması takip ede-
cektir. Son olarak da geliştirilen lumped 
parametre modeli detaylı bir şekilde açık-
lanacaktır.

2.1. Termodinamik Paket

Termodinamik paket literatürde daha 
önce yer alan korelasyon ve bağıntıları 
içermektedir. CO2’in kısmi basıncı ile 
CO2’in su  içerisindeki kütle oranı arasın-
daki ilişki Henry Yasası ile verilir.

(1)

Burada,  PCO2 
CO2’ in kısmı basıncı (Pa), 

fCL sıvı su içerisindeki CO2 ‘in kütle oranı, 
H(T) Henry sabiti (Pa-1) ve T sıcaklıktır 
(K). Sıcaklığın bir fonksiyonu olan Henry 
sabitinin hesaplanmasında farklı kore-
lasyonlar kullanılmakla beraber bu çalış-
mada Cramer [4] tarafından geliştirilmiş 
olan aşağıdaki bağıntı uygulanmıştır.

(2)

Burada B Denklem 2’de kullanılan sabit 
katsayıları vermektedir ve bu katsayılar 
Tablo 1’de sunulmaktadır.
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Tablo 1: Cramer [4] ’in Henry sabiti 
için verdiği ilişkide kullandığı sabit 
katsayılar.

B(0) 7.83666x10
7

B(1) 1.96025x10
6

B(2) 8.20574x10
4

B(3) -7.40674x10
2

B(4) 2.18380

B(5) -2.20999x10
-3

Basitlik açısından sıvı fazdaki 
su-karbondioksit karışımının yoğunluk 
ve akmazlıkları sıvı suyun yoğunluk ve 
akmazlık değerlerine eşit alınacaktır. 
Sıvı fazdaki su-karbondioksit karışımı-
nın entalpi hesabı O’Sullivan ve diğerleri 
[9] tarafından ortaya konan denklem ile 
hesaplanır.
                                                                                                         (3)

Burada, hL sıvı fazın entalpisi ( J/kg), hw 
sıvı fazdaki suyun entalpisi ( J/kg), hCO2 

gaz fazdaki CO2’in entalpisi ( J/kg) ve 
hsol ise solüsyonun entalpisidir. hCO2 Sut-
ton [13] ve solüsyonun entalpisi Ellis 
ve Golding [5] tarafından geliştirilmiş 
denklemler ile hesaplanır.
Gaz fazın basıncı, buharın kısmi basıncı 
ile CO2’in kısmi basınçlarının toplamına 
eşittir.     
                                   (4)

                                                                   
Ps, değerleri IAPWS’e [7] göre hesaplan-
mıştır. Gaz fazın yoğunluğu denklem 5 
kullanılarak bulunur.

(5)                                        

Burada,  ρG gaz fazın yoğunluğu (kg/m3),  
ρs buharın yoğunluğu (kg/m3) ve ρCO2

(kg/
m3) gaz fazdaki CO2’in yoğunluğudur. 
Gaz fazın akmazlık değeri denklem 9 
ile hesaplanır.
                                                                                                                   (6)

Burada,  μG gaz fazın akmazlığı (Pa.s), μS 

nabilir. Üretim sırasında eğer ayrışma 
noktası rezervuar içine girmişse bu 
durumda rezervuar içinde bir gaz fazı 
oluşumu söz konusu olacaktır. Böyle bir 
durumda rezervuar basıncının zamanla 
düşüşü daha yavaşlayacaktır. Bir başka 
değişle basınç daha yavaş azalacaktır. 
Bunun nedeni ayrışma basıncının altın-
daki basınçlarda ortamda gaz oluşmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi de 
gaz sıkıştırılabilirliği sıvı sıkıştırılabilir-
liklerine göre çok daha fazladır. Oluşan 
gaz fazı yapılan üretim karşı genleşerek 
basıncın daha yavaş düşmesini sağlar. 

Şekil 1. Su içinde çözünmüş 
karbondioksitin ayrışma basıncı üstüne 
olan etkileri.

2.3 Geliştirilen Model

Bu bölümde geliştirilen lumped para-
metre modelinin matematiksel detay-
ları verilmektedir. Lumped parametre 
modellerinde jeotermal sistemin tank-
lardan oluştuğu varsayımı yapılmaktadır. 
Bu tanklar jeotermal sistemin farklı bile-
şenlerini temsil etmektedirler (rezervuar, 
akifer vb.). Tanklar arasındaki konfigü-
rasyonlar değişebileceği gibi tankların 
sayıları da farklı jeotermal sistemler için 
farklılıklar gösterebilmektedir.
Geliştirilen modelde her bir tankın 
kayaç ve sudan (su buhar, sıvı veya her 
iki fazda bulunabilmektedir) oluştuğu 
varsayımı yapılmaktadır. Herhangi bir i 
tankının basıncı ρi ve sıcaklığı ise Ti ile 
gösterilmektedir. Tankın gözenekli ortam 
olduğu (øi ) ve kaba hacmin (Vbi ) basınç 
ve sıcaklıktan bağımsız yani zaman ile 

buharın akmazlığı (Pa.s), μCO2  
gaz faz-

daki CO2’in akmazlığı ve fCG gaz fazdaki 
CO2’in oranıdır. Gaz fazın entalpi değeri 
denklem 7 kullanılarak hesaplanır [9]:

                                                                                                                  (7)

Burada, hG gaz fazın entalpisi ( J/kg),  
hS buharın entalpisi ( J/kg) ve hCO2 gaz 
fazdaki CO2’in entalpisidir. Son olarak, 
herhangi bir sıcaklık ve basınçta gaz 
fazındaki CO2’in kütle oranı denklem 8 
ile hesaplanır:

                                                                                                                                         (8)

2.2 Karbondioksitin Suyun 
Özelliklerine Olan Etkileri

Karbondioksitin varlığı suyun yoğun-
luğu, akmazlık ve entalpi değerlerine etki 
etmektedir. Ama en önemli etkisi ayrışma 
basıncı üzerindedir. Kütlece çok düşük 
miktarlardaki çözünmüş karbon dioksit 
oranları bile ayrışma basıncını önemli 
ölçüde değiştirmektedir. Şekil 1’de farklı 
kütle oranları için basınç – sıcaklık grafiği 
verilmektedir. Daha önce de belirtildiği 
gibi karbon dioksitin varlığının ayrışma 
basıncı üstüne etkileri oldukça büyük-
tür. Örneğin 473 K sıcaklığını ele alalım. 
Bu sıcaklık değerinde saf suyun ayrışma 
basıncı yaklaşık olarak 1.5 MPa’dır. Eğer 
suyun içinde çözünmüş karbon dioksit 
oranı fCL=0.01 (yani kütlece % 1) olursa 
bu durumda Şekil 1’den ayrışma basıncı-
nın yaklaşık olarak 4.5 MPa’a yükseldiği 
görülmektedir. Eğer çözünmüş karbon 
dioksit oranı fCL=0.02 (yani kütlece  
% 2) olursa bu durumda ayrışma basıncı 
7.8 MPa olmaktadır. Görüldüğü kar-
bondioksit oranındaki küçük artışlar 
ayrışma basıncında çok büyük artışlara 
neden olmaktadır. Eğer jeotermal sis-
temin modellenmesinde karbon dioksit 
oranı hesaba katılmaz ise kuyular içinde 
ayrışma derinliği hesaplamalarında çok 
büyük hatalar yapılabilir. Sığ ayrışma 
derinlikleri beklenirken gerçek ayrışma 
derinlikleri çok daha derinlerde bulu-

72 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2015



Merkezi sistemle ısıtılan çok katlı yapılarda ve villalarda 
kullanım sıcak suyu temin eden DAF Isı İstasyonları, aynı 

zamanda merkezi ısıtma sisteminin arayüzü görevini 
de üstlenerek 'enerji kontrolörünüz' olur. Üstün nitelikli 

bileşenleri ve ileri teknolojisi ile konforunuzun güvencesidir.

konfor kontrol merkeziniz

Kullanım suyu sıcaklığı 20-70 °C 
arasında istenilen sıcaklığa 
ayarlanabilir. DAF Enerji, debi 
değişiminden bağımsız olarak 
sabit kullanım suyu sıcaklığını 
garanti eder.

Konfor

Boyler, sıcak su pompası, pom-
pa panosu, boyler kalorimetre-
leri, sıcak su sayaçları gibi 
ekipmanlara gerek kalmaz.

Yatırım

Korozyon ve kireç taşı oluşumuna 
karşı koruma altına alınmış, 
uluslararası normlara uygun 
eşanjörler kullanılır. Tüm borular 
AISI 316 kalite paslanmaz 
çelikten ve montaj ekipmanları 
MS58 pirinç malzemeden üretilir. 

İşletme ve Bakım

DAF ısı istasyonu

kullanım

ısıtma

banyo

www.dafenerji.com

Kullanım sıcak suyu ihtiyaç 
anında hazırlandığı için 
"lejyonella" riski yoktur.
Daire içinde bir yanma 
prosesi gerçekleşmez ve baca 
bulunmadığı için zehirlenme 
riski oluşmaz. 

Sağlık ve Güvenlik

https://www.dafenerji.com/


Makale

değişmediği varsayımı yapılmaktadır. Bir 
tank diğer tanklarla kütle ve enerji alış 
verişi yapabilmektedir. i tankının bağlantı 
yaptığı Nci kadar tank olduğunu varsayılır 
ise kütle ve enerji alış verişleri i tankı ile 
tüm bu tanklar arasında gerçekleştirile-
cektir [6 ve 14]. Bunların dışında i tankı 
içine belirlenen bir Tinj sıcaklığında Winj 
kütlesel debisi ile enjeksiyon yapılabil-
mektedir. Ayrıca Wp,L kütlesel debisi ile 
sıvı üretimi ve Wp,G kütlesel debisi ile de 
gaz üretimi gerçekleşmektedir ve üretim 
sıcaklığı tankın sıcaklığı ile aynıdır. 
Tanklar arasında kütle transferi Schilt-
huis [12]  benzeri bir yaklaşım ile ger-
çekleştirilmektedir. Buna göre herhangi 
bir i tankı ile bağlı olduğu herhangi bir 
jl tankı arasında kütle debisi Denklem 9 
ile verilmektedir:

(9)

Burada, WL,i,jt tank i ve tank jl arasında 
taşınan sıvı fazın kütlesel olarak akış 
debisi (kg/s), P jt tank jl’nin basıncı (Pa),  
tank Pi’nin basıncı (Pa) ve αL,i,jt besleme 
indeksidir (kg/(bar.s)). Bu noktada bes-
leme indeksinin kayaç (basınç ve sıcak-
lığa bağlı olmayan) ve akışkan (basınç 
ve sıcaklığın kuvvetli fonksiyonu olan) 
olmak üzere iki kısımdan oluştuğu belir-
tilmelidir. 
Geliştirilen model sistem içindeki her bir 
tank üstünde üç adet denklem çözülme-
sine dayanmaktadır. Bunlar su için kütle 
dengesi, kayaç ve akışkanlar üstünde 
enerji dengesi denklemi ve karbon dioksit 
için kütle dengesi denklemidir.

Su için kütle dengesi denklemini Denk-
lem 10’da verildiği şekilde yazılabilir:
       

(10)

Burada S doymuşluğu göstermektedir. 
Denklem 10’da ilk terim i tankı içindeki 
kütlenin birikim debisidir. İkinci terim 
diğer tanklardan gelen sıvı su kütle debi-
sini, üçüncü terim diğer tanklardan gelen 
su buharı kütlesini, dördüncü terim yapı-
lan sıvı su üretim debisini, beşinci terim 

üretimi ile çıkan karbon dioksit mikta-
rını vermektedir. Diğer tanklardan olan 
karbon dioksit geçişi için kütlesel oranın 
hangi koşulda kullanılacağı Denklem 
14’te verilmektedir.
     
                                           (14)

Denklem 10, 11 ve 13 lineer olmayan 
denklemlerdir ve Newton-Raphson tek-
niği ile çözülebilirler. Temel değişkenle-
rin seçiminde farklı modeller denenmiş 
ve en uygun yaklaşımın; tank tek faz akış-
kan içeriyorken basınç, sıcaklık ve CO2’in 
kısmi basıncının, eğer tank gaz ve sıvı fazı 
aynı anda içeriyorsa basınç yerine gazın 
doymuşluğunun temel değişken olarak 
seçilmesi olduğu gözlemlenmiştir.

3. Örnek Uygulamalar

Bu bölümde, rezervuar suyunun içinde 
çözünmüş karbon dioksitin olması duru-
munda rezervuarın üretim performansı-
nın nasıl olduğu araştırılmıştır. CO2’in 
jeotermal rezervuarlardaki etkisini 
gözlemlemek amacıyla farklı örnekler 
verilmiştir. Geliştirilen model, Şekil 2’de 
verilen rezervuarı temsil eden iki tanklı 
yapay örnek üzerinde uygulanmıştır. 

Şekil 2. Lumped parametre modelinde 
jeotermal sistemlerin modellenmesi için 
kullanılan örnek tank 
konfigürasyonu.

Rezervuar ve akifer suyunun içinde aynı 
miktarda çözünmüş karbon dioksitin 
olması durumunda rezervuarın üretim 
performansının incelenmiştir. Oluştu-
rulan jeotermal sistemin özellikleri Tablo 
2’de verilmektedir. Rezervuar 10000 gün 
boyunca 100 kg/s ile üretim yapmıştır, 
reenjeksiyon durumu bölüm 3.5’te veril-
miştir.

yapılan su buharı üretim debisini ve son 
terim is yapılan sıvı su enjeksyon debisini 
göstermektedir. Anlaşılacağı gibi model 
içinde rezervuar içine buhar basma işlemi 
hesaba katılmamıştır.
Kayaç ve akışkanlar için enerji dengesi 
denklemi Denklem 11’de verilmektedir.

      (11)

Burada C spesifik ısı kapasitesini (j/
(kgK)), u ise spesifik iç enerjiyi (j/kg) 
göstermektedir. Denklem 11’de birinci 
terim kayaç, sıvı su ve gaz fazları içinde 
enerjinin birikimini temsil etmektedir. 
İkinci terim diğer tanklardan sıvı su ile 
gelen enerji debisini, üçüncü terim diğer 
tanklardan gaz fazı ile gelen enerji debi-
sini, dördüncü terim ısı iletimi sonucu 
diğer tanklardan gelen enerji debisini, 
beşinci terim sıvı üretimi sonucu tank-
tan çıkan enerji debisini, altıncı terim 
gaz üretimi sonucu tanktan çıkan enerji 
debisini ve son terim ise sıvı enjeksi-
yonu sonucu tanka giren enerji debisini 
göstermektedir. Diğer tanklardan gelen 
enerji debisinin hesabı yapılırken, basınç 
farkını çarpan entalpi teriminin nasıl ele 
alınacağı önemlidir. Burada entalpinin ne 
olacağına akış yönüne göre karar veril-
mektedir ve bu Denklem 12’de göste-
rilmektedir.
     

   (12)

Karbondioksit üstünde uygulanan kütle 
dengesi denklemi Denklem 13’te veril-
mektedir.
 
                                                       (13)
                              

Denklem 13’te birinci terim karbon diok-
sitin sıvı su ve gaz fazındaki birikimini 
göstermektedir. İkinci terim diğer tank-
lardan sıvı su içinde gelen karbondioksit 
debisini, üçüncü terim diğer tanklardan 
gaz fazı ile gelen karbon dioksit debisini, 
dördüncü terim sıvı üretimi ile çıkan kar-
bon dioksit debisini ve son terim de gaz 
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Tablo 2: Jeotermal sistemin özellikleri

Rezervuarların 
kaba hacimleri, m3 1x109

İlk basınç, Pa 50x105

İlk sıcaklık, K 450

Kayaç 
sıkıştırılabilirliği, 
1/Pa

1x10-9

Kayaş ısıl genleşme 
katsayısı, 1/K 0

Kayaç yoğunluğu, 
kg/m3 2600

Kayacın ısıl 
kapasitesi, j/(kg.K) 1000

Üretim debisi, kg/s 100

Reenjeksiyon 
debisi, kg/s 0

3.1 CO2 miktarının etkisi

İlk uygulamada, üç farklı karbon diok-
sit oranı (% 0, % 1, % 1.5)  için model 
çalıştırılmış ve böyle bir sistemin basınç, 
gaz doymuşluğu, suyun içindeki karbon 
dioksit oranının değişimi ve gaz fazın-
daki çözünmüş CO2 oranlarının dav-
ranışı incelenmiştir. Burada tankların 
gözeneklilikleri % 20’dir. Sonuçlar Şekil 
3 – Şekil 6 arasında verilmektedir.

Şekil 3’te farklı karbon dioksit oran-
ları için basınç davranışı görülmekte-
dir. Suyun içinde hiç karbon dioksit 
bulunmaması durumunda basınç hızlı 
bir şekilde azaldıktan sonra ani bir deği-
şim ile basınç düşümü yavaşlamıştır. İlk 
baştaki hızlı azalım rezervuarda sadece 
sıvı su fazının bulunmasından kaynak-
lanmaktadır. Bilindiği gibi sıvı suyun 
sıkıştırılabilirliği gazlara göre çok düşük 
olduğundan basınç hızla azalmaktadır. 
Yaklaşık 100 günde ayrışma basıncına 
geldiğinde ise gaz fazı (sadece su buharı 
çünkü karbon dioksit bulunmamaktadır) 
açığa çıkmaktadır. Gaz fazının sıvı suya 

Şekil 5. Suyun içindeki karbondioksit 
oranının değişimi.

Şekil 5 suyun içindeki karbondioksit 
oranının nasıl değiştiğini göstermekte-
dir. Buna göre karbondioksit miktarları 
üretim ile azalım göstermektedir. Bu da 
beklenen bir sonuçtur çünkü ayrışma 
basıncına eriştikten sonra suyun içindeki 
karbondioksit gaz fazına geçmektedir.

Şekil 6. Gaz fazı içindeki karbondioksit 
miktarının değişimi.

Son olarak Şekil 6’da gaz fazı içindeki 
karbondioksit miktarının nasıl değiştiği 
gösterilmektedir. Gaz fazı oluşmaya baş-
ladığı an gaz içindeki karbondioksit ora-
nının ani bir artış ile çok yüksek değerlere 
çıktığı gözlemlenir. Bu da açığa çıkan 
gaz fazının yüksek oranda karbondiok-
sitten meydana geldiğini göstermektedir. 
Üretim zamanı ve hızına bağlı olarak da 
zamanla gaz fazı içindeki karbondioksit 
miktarı azalmaktadır.

göre çok yüksek olan sıkıştırılabilirliği 
basıncın düşüm hızını azaltmaktadır. 
Suyun içinde karbondioksit çözünmeye 
başladığında ise bu davranışın daha erken 
gerçekleştiği görülür. Karbon dioksit 
miktarı arttıkça da ayrışma daha erken 
zamanlarda gerçekleşmekte ve basınç 
davranışı daha yüksek değerlerde değiş-
meye başlamaktadır. Bu beklenen bir 
davranıştır. Daha önce de belirtildiği gibi 
karbon dioksitin en büyük etkisi suyun 
ayrışma basıncı üstündedir.

Şekil 3. Farklı karbondioksit oranları için 
basınç davranışı.

Şekil 4. Gaz doymuşluğunun zamanla 
değişimi.

Şekil 4’te gaz doymuşluğunun zamanla 
nasıl değiştiği görülmektedir. Beklen-
diği gibi ayrışma gerçekleştikten sonra 
gaz doymuşluğu artmaya başlar. Daha 
yüksek karbondioksit oranlarında ise gaz 
doymuşluğu daha önceden meydana gel-
mektedir. 
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3.2 Gözeneklilik miktarının etkisi

Bu uygulamada tablo 2’de özellikleri 
verilen rezervuarın gözeneklilik değerleri 
değiştirilerek (0.1, 0.15, 0.2)  gözenek-
liliğin özellikle basınç ve gaz doymuş-
luğu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 
örnekte  başlangıçtaki çözünmüş CO2 
oranı 0.01 alınmıştır. Sonuçlar Şekil 7 ve 
Şekil 8’de verilmektedir.
Gözeneklilik arttıkça basınç düşümü-
nün azaldığı görülmektedir. Basınç daha 
yavaş düştüğü için gaz fazına geçiş daha 
geç olmakta bu nedenle gaz doymuşluğu 
değeri de gözeneklilik arttıkça azalmak-
tadır.

Şekil 7. Gözenekliliğin basınç davranışı 
üzerindeki etkisi. 

Şekil 8. Gözenekliliğin gaz doymuşluğu 
üzerindeki etkisi.

3.3 Beslenme indeksinin etkisi

Bu uygulamada tanklar arası beslenme 
indeksinin önemini vurgulamak amacıyla 
farklı beslenme indeksleri (10-10,10-11 ve 
10-12 kg/bar.s) ile model oluşturulmuş 
ve bu parametrenin rezervuarın basınç 

yokken ve sırasıyla % 50, % 80 ve % 100 
reenjeksiyon olması senoryoları araştı-
rılmıştır. Oluşturulan jeotermal sistemin 
özellikleri Tablo 2’ye ek olarak göze-
neklilik % 20, başlangıçtaki çözünmüş 
CO2 oranı 0.01 ve reenjeksiyon sıcaklığı 
373.15 K olarak alınmıştır.
Şekil 11’de görüldüğü üzere reenjek-
siyon miktarı arttıkça basınç düşümü 
azalmaktadır. Reenjeksiyon ile bera-
ber akiferden de beslenme olduğu için  
% 100 reenjeksiyon durumunda rezervu-
arın başlangıçtaki basınç değerinden çok 
fazla bir düşüm olmamıştır.

Şekil 11. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine 
göre basınç davranışı.

Şekil 12. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine 
göre gaz doymuşluğu davranışı.

Şekil 12’de sistemdeki gaz doymuşlu-
ğunun davranışı verilmiştir. Sistemde 
gazlaşma noktası basıncına gelindikten 
sonra gaz fazı açığa çıkmaya başlar. Gaz 
fazının açığa çıkma zamanı reenjeksiyon 
miktarının artması ile ötelenmektedir. 
Reenjeksiyon olmaması durumunda 
üretimle beraber oluşan basınç düşümü 

ve gaz doymuşluğu üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Rezervuarda başlangıç-
taki çözünmüş CO2 oranı 0.01 alın-
mıştır. Sonuçlar Şekil 9 ve Şekil 10’da 
verilmektedir. 

Şekil 9. Beslenme indeksinin basınç 
davranışı üzerindeki etkisi. 

Şekil 10. Beslenme indeksinin gaz 
doymuşluğu davranışı üzerindeki etkisi. 

Beslenme indeksinin büyük olması 
tanklar arası etkileşimin daha kuvvetli 
olduğunu gösterir. Şekil 9 incelendiğinde 
beslenme indeksinin daha fazla olduğu 
durumda (10-10 kg/bar s) 2. tankdan 
1.tanka akış olduğu için 1.tanktaki basınç 
düşümünün daha az olduğu gözlemlen-
miştir. Basınç düşümünün az olması gaz 
fazına geçişi yavaşlatır ve gaz doymuşluğu 
değerini azaltır.

3.4 Reenjeksiyon miktarının 
etkisi

Son uygulamada, rezervuara reenjeksiyon 
yapılması durumunda jeotermal sistemin 
performansı incelenmiştir. Reenjeksiyon 
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ile gaz doymuşluğu miktarı artar. Basınç 
düşümü reenjeksiyon ile azaldığından 
gaz doymuşluğu miktarı da azalır. Örnek 
uygulamada, % 100 reenjeksiyon olma 
durumunda basınç düşümü çok az oldu-
ğundan sistem sıvı fazda üretime devam 
etmiş ve gaz fazı açığa çıkmamıştır.

Şekil 13. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine 
göre suda çözünmüş CO2’in kütlesel 
oranındaki değişim.

Şekil 13 ve 14 sırasıyla sudaki ve gaz 
fazındaki CO2’in kütlesel oranınındaki 
değişimleri göstermektedir. Suda çözün-
müş CO2 miktarı üretim ile azalmaktadır 
ama bu azalım reenjeksiyon hızındaki 
artış ile azalır. Gaz fazındaki CO2 mik-
tarı başlangıçta sistemde gaz olmadığı 
için sıfırdır ve gazlaşma noktası basın-
cına ulaşıldıktan sonra büyük miktarı 
CO2’den oluşan gaz fazı açığa çıkmaya 
başlar. Reenjeksiyon miktarı artıkça gaz 
fazı daha geç açığa çıkar ve üretim oluşan 
CO2’in kütlesel orandaki azalım yavaşlar.

Şekil 14. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine 
göre gaz fazındaki CO2’in kütlesel 
oranındaki değişim.
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Sonuçlar

•	 Bu çalışmada, CO2 içeren jeotermal 
sistemlerin basınç ve sıcaklık 
davranışını veren bir boyutsuz 
(lumped) parametre modeli 
geliştirilmiştir. 

•	 CO2’in en çok gazlaşma noktası 
basıncı üzerinde etkisi vardır ve 
sıvı fazda bulunan suyun içerisinde 
çok az olsa dahi CO2 çözünmesi 
gazlaşma noktası basıncını 
arttırmaktadır.

•	 Bu basıncın artması sebebi ile 
rezervuarda iki faza geçiş daha 
yüksek basınçlarda gerçekleşir. 
Rezervuarda üretim ile oluşan 
gaz fazı, gazın sıvılara göre daha 
fazla sıkıştırılabilirliğe sahip 
olmasından dolayı, basınç düşümünü 
yavaşlatmaktadır.

•	 Farklı sentetik örnekler üzerinde 
oluştulan model uygulanmış, üretim, 
doğal beslenme ve re-enjeksiyon 
sebebi ile rezervuarda oluşan 
basınç ve sıcaklık değişimleri ile 
karbondioksit miktarındaki değişim 
de gözlemlenmiştir. 

•	 Duyarlılık analizleri yapılarak, 
çözünmüş karbondioksit oranının, 
üretim hızının, re-enjeksiyon 
miktarının jeotermal rezervuarın 
basınç, sıcaklık ve gaz doymuşluğu 
üzerindeki etkileri incelenmiştir.

•	 Bu modelleme çalışması ile, 
karbondioksit içeren jeotermal 
sistemlerin davranışı kapsamlı 
olarak incelenebilir ve jeotermal 
sistemin gelecekteki performansı 
sürdürülebilirlik açısından 
değerlendirilerek en uygun işletme 
stratejileri belirlenebilir.
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Ürün Tanıtımı

T rane, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey ve 
Güney Amerika'da şu anda sipa-
riş edilebilir durumda olan, hava-

soğutmalı soğutma grubu serisi Trane® 
Sintesis™ 'i kısa süre önce tanıttı. Sin-
tesis soğutma grupları, küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) düşük yeni nesil 
soğutucu akışkanlar ve yüksek verim-
lilik sunarak çevre üzerindeki etkiyi 
azaltmak için tasarlanmış olan Inger-
soll Rand® EcoWise™ ürün serisinin 
bir parçası. Yeni, genişletilmiş Sintesis 
soğutma grubu serisiyle Trane, dünyanın 
her yerinden bina sahiplerine ve şirket-
lere sera gazı emisyonlarını düşürmek 
için daha fazla seçenek sunuyor. 
Sintesis soğutma grubu, sürdürülebilir-
lik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için kullanıcılarına küresel ısınma 
potansiyeli düşük yeni nesil soğutucu 
akışkanlar olan R-134a ya da DuPont 
Opteon® XP10 (R-513A) arasında ter-
cih yapma şansı sunuyor. Portföy, soğu-
tucu akışkan seçeneklerinden çok daha 
fazlasını kapsıyor: 
•	 Enerji Verimlilik Oranı (EER) ve 

Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik 
Oranı (ESEER) alanlarında sektör 
liderleri arasındadır.

•	 Mikro kanallı kondenser serpantini 
ve kompakt, yüksek performanslı, 
entegre, düşük yüklü (CHIL) 
evaporatör tasarımı sayesinde 
geleneksel boru/kanat ve 
taşmalı ısı eşanjör teknolojisiyle 
karşılaştırıldığında % 40'a varan 
oranlarda daha az soğutucu akışkan 
kullanır.

•	 Özel uygulama gereksinimlerini 
karşılamak için tutarlı, sessiz 
çalışma amacıyla fabrikada 
yerleştirilen akustik kaplama 
uygulaması ses seviyesini azaltır 
ve akustiği geliştirir. Gece ve hafta 

Trane Sintesis™ Hava Soğutmalı 
Soğutma Grubu

sonu ses seviyesi sınırlamalarına 
uyulmasına yardımcı olmak 
amacıyla kullanıcının seçimine 
bağlı ses seviyesi azaltma modu 
da kullanılabilir. Akustik paketler, 
sektörün en düşük ses seviyelerini 
sunmanın yanı sıra verimliliğin 
artırılmasına katkıda bulunurken ses 
seviyesi düzenlemelerine uyulmasını 
sağlarlar.

Sintesis soğutma grupları, özel gereksi-
nimleri karşılayacak seçenekler sunar-
ken enerji verimliliği de sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. Sunulan verimli-
lik ve akustik kombinasyonları, kon-
for ve proses soğutmayı içeren uygu-
lamalarda çok yönlülük avantajı sunar. 
Yeni nesil entegre kumanda, Sintesis 
soğutma gruplarının tümünde verim-
lilik ve performans avantajları sağla-
yan basit bir kullanıcı arayüzü sunar. 
Tracer AdaptiView™ soğutma grubu, 
daha basit bir kullanımlı 7 inç boyutlu 
renkli dokunmatik bir ekrana sahiptir. 
Entegre sıcaklık ve akış mantığı gibi 
kendini kanıtlamış kontrol stratejileri, 
çok farklı koşullara uygun şekilde hare-
ket eder ve soğutma grubunun güvenilir 

bir şekilde çalışmasını sağlar. Adaptive 
Control™, en çok ihtiyaç duyulduğu 
anlarda güvenilir bir şekilde çalışacağın-
dan emin olmak için soğutma grubunun 
bina otomasyon sistemi hatası da dahil 
olağandışı koşullarda bile verimli çalış-
maya devam etmesini sağlar. Sintesis'in 
kontrol kurulumu, talebin en üst düzeye 
çıktığı anlarda soğutmaya devam ede-
bilmek için buz depolama özelliğine 
sahiptir.
Yeni Trane Sintesis soğutma grubu 
Avrupa ve Ortadoğu'da 245-450 arası 
boyutlarda sunulmaktadır (soğutma 
kapasiteleri 300 ile 1600 kW arasında 
değişmektedir). Soğutma grupları, 
Eurovent tarafından belirlenen nokta-
larda 1,6 MW soğutma kapasitesine 
ulaşırlar ve 2014 yılında Trane tarafın-
dan üretilen orijinal 090 ila 205 arası 
boyutlara ek olarak sunulmuşlardır. 
Kuzey ve Güney Amerika'da, Sintesis 
soğutma grubu serisinin tamamı (115-
500 ton), şu an kullanıma hazır olan 
115-215 ton modellerle başlayarak yıl 
sonuna kadar kullanıma sunulacak. 
Bunları 2015 yılı sonunda 230-500 ton 
modeller takip edecektir. 
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Ürün Tanıtımı

K SB, pompaların tüm kullanım 
ömrü boyunca, tesis işletmecile-
rinin hem üretkenliğini ve şeffaf-

lığı artırmaları hem de rekabet gücünü 
geliştirmelerine yardımcı olmak için 
akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda 
çalışan, sabit-hızlı pompaların veri-
mini yalnızca 20 saniye içinde belirle-
yebilecek bir mobil uygulama geliştirdi. 
KSB Sonolyzer uygulaması, şimdiye  
kadar 30.000’in üzerinde satılan, ‘Pump-
Meter’ adlı ürüne 5 yıldır entegre şekilde 
çalışan bir algoritmayı kendine temel 
alıyor. Akıllı telefon temelli uygulama, 
pompaya ait karakteristik eğri veya bir 
pompa setine ait herhangi bir ek teknik 
bilginin ölçümüne ihtiyaç duymadığı 
gibi, diğer üreticilerinin pompalarıyla 
birlikte de kullanılabilir. Kullanıcılar, 
uygulamayı, sabit-hızlı asenkron bir 
motorla çalıştırılan bütün santrifüj 
pompaların, hangi yük altında çalıştığını 
belirlemek amacıyla kullanabilirler. Bu 
işlemi yapabilmek için girilmesi gereken 
bilgiler şunlardır: Motor gücü, motorun 
nominal dönüş hızı, pompanın basma 
yüksekliği ve debisi. 
Bu bilgiler, her pompanın üzerinde 
takılı olan etiketten okunabilir. Ölçüm 
başlatıldığında, akıllı telefon veya tab-
let bilgisayar, üzerindeki mikrofon 
vasıtasıyla, yaklaşık 20 saniye boyunca 
elektrik motorunun fanından çıkan 
sesi kayıt eder. Daha sonra, bu ses 
spektrumu, pompanın tam hızını sap-
tamak ve torku belirlemek için uygu-
lama tarafından filtrelenir. Uygulama, 
kullanıcı tarafından girilen bilgilerle, 
üretici tarafından geliştirilen hidrolik 
sistem veritabanındaki bilgileri örtüş-
türüp kıyaslayarak pompanın kısmi yük 

KSB’den Tüm Pompalara Dördüncü 
Endüstriyel Devrimi Getiren Mobil Uygulama:
Sonolyzer

altında çalışıp çalışmadığını belirleyebi-
lir ve bu sayede hidrolik sistemin veya 
sürücünün (motorun) optimize edilerek 
enerji tasarrufu sağlanıp sağlanamaya-
cağı bilgisini verir.
KSB Sonolyzer uygulaması, iOS ve 
Android işletim sistemleri için indi-
rilebilir ve uygun korumalı akıllı tele-
fon veya tablet bilgisayar ile potansiyel 
patlayıcı ortamlarda bile kullanılabilir. 
Kimyasal endüstri tesislerinin ortalama 
ömrü 30 yılı aşkındır. Bu sebepledir ki, 
bu tesislerde kurulu olan pompalar çok 
nadiren (ya da hiç) birbirlerine yazılım-
lar, sensörler veya elektronik sistemler 
ile (IoT**) bağlanır.  Kullanıcılar çoğu 
zaman, pompanın hangi anlık yük 
altında çalıştığının farkında bile değil-
lerdir.
Bu, bağlantılı olarak; tesisteki kurulu 
pompalar optimize ediliğinde, görmez-

den gelinemeyecek miktarda bir enerji 
tasarrufu potansiyeline işaret eder. 
Güvenli bulut ortamına (cloud based 
environment)*** yüklenen analiz değer-
leri, bireylere ait bilgi içermez. Bu bil-
giler, istatistiki amaçlara hizmet eder ve 
sadece mobil uygulama tarafından erişi-
len bulut tabanlı aplikasyondaki analiz 
algoritmasını daha fazla geliştirmek ve 
iyileştirmek için kullanılır. Kullanıcı, 
yardıma veya desteğe ihtiyacı olması 
durumunda, pompa üreticisi firma ile 
bilfiil bağlantıya geçmelidir. 

*Industry 4.0: Bilgisayarlaşmış, akıllı, 4. endüstriyel 
devrim (kısaca).
**IoT (Internet of Things): Fiziksel objeleri birbi-
rine yazılımlar, sensörler veya elektronik yardı-
mıyla bağlayan sistemlerin genel adı.
***Cloud Based Environment: Bilişim aygıtları ara-
sında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere 
verilen genel ad.
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  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
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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
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Tesisat Sembolleri
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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

tel:0011 1700 3113 01
https://n.com/
https://www.skteknk.com/
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https://www.termodinamik.info/
mailto:gokcenparlar@dogayayin.com
https://www.reheat.com.tr/
https://www.termoline.com.tr/
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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.

Kampanyalardan faydalanmak İçİn
TesIsat yazıp TC kİmlİk numaranızı,

adınızı, soyadınızı ve doğum tarİhİnİzİ
aralarında bİrer boşluk bırakarak 7276’ya

kısa mesaj olarak gönderİn!




