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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
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a da televizyonlarda dört dönen, sokak pano-
larını süsleyen, duygusal pazarlama yöntem-
leri ile hazırlanan “yalan dünya” reklamlarının 

tabela üniversitelerinden birinde öğrenci olmak… 
“Her mezraya bir üniversite” kampanyasına dönüşme-
si endişesini yaratan “her vilayete üniversite” çılgınlığı 
sonrasında bugün vardığımız noktada 193 üniversite-
ye (külliye ve yüksek liseler dahil) sahibiz. Tamam, ka-
bul ediyorum 2006 yılına kadar, 73 yılda 77 üniversite 
açılmasına karşın son dokuz yılda 116 üniversite açıl-
mış olması, son on yılda öğrenci sayısı üç kat artarak 
5.5 milyon öğrenciye ulaşması bir hayli “havalı”, “vay 
be!” dedirten bir tarafı var gibi de görünüyor. Ama 
üniversiteli işsiz oranının önlenemeyen yükselişini de 
göz ardı etmeyelim. Yılda 170 bin üniversite mezunu, 
üniversiteli işsizler kervanına katılıyor. İşsizler içinde 
üniversiteli oranı % 24’e vardı. Geçenlerde gördü-
ğüm bir iş ilanında üniversite mezunu olma koşulu 
ile şoför aranıyordu. Üniversite mezunluğunun bu 
denli değersizleştirilmesi, ciddi bir tehlike olarak gö-
rülmeli. Üç kat artış gösteren öğrenci sayısına karşılık 
iki kat artış gösteren öğretim elemanı cephesine de 
bakmak lazım. Öyle ya 141 bin öğretim elemanımız 
olmuş. “Yetersiz ama hiç yoktan iyidir” diye düşünü-
yorsanız da yanılırsınız. Zira bu öğretim elemanları ne 
kadar öğretebilici, ne kadar öğretmeye değer bilgiye 
ve bilgiyi üretebilme vizyonuna sahip? Bilimsel yayın 
altyapımıza bakalım: Yayın sayımız artmış, ne güzel… 
Ama atıf yapılmaya değer görülen kaç dökümanımız 
olmuş? Atıf yapılan döküman oranımızı 1981’de % 
85.76 iken 2012 yılında % 15.77’ye indirmişiz. Yani faz-
lasıyla bariz biçimde niceliği artırmaya çalışıp, niteliğe 
önem vermemişiz. Öğretim üyesi başına düşen yayın 
sayısı ortalaması 1 bile değil (0.65-0.70 gibi bir şey). 
Bir profesör ve bir doçenti bulunmayan bölümler bile 
açılmış. Üniversitenin web sitesine giriyorsunuz (Evet, 
web sitesi var) Akademik Kadroya bakıyorsunuz üç 
kişi. Bir diğerine bakıyorsunuz bir adet profesör, birkaç 
adet okutman, onlar da Açık Öğretim mezunu… Bir 
de şöyleleri var; öğretim elemanı sayısı 21, öğrenci 
sayısı 68. Yani adeta öğrenciler özel ders alıyor (şanslı 
keratalar, üniversite diploması veren yüksek dershane 
bulmuşlar). 
Birileri diyor ki, “üniversite, o bölgenin kalkınmasına 
yönelik katkıda bulunur”. Biz Google’a bir şey soru-

Editörden

yoruz, Google da bize her fırsatta soruyor ya “şunu 
mu demek istediniz” diye, benimkisi o hesap, şunu 
mu demek istediniz diye sormak istiyorum: O bölgeye 
gelen çocuğun alışveriş ettiği bakkal ihya olur, ev kira-
layan ev sahibinin yaşam standardı artar, yeni kafe ve 
barlar açılır fena mı? Eğer öyleyse hayalleri ile oynan-
mış çocuğu ticaret malzemesi olarak görmek değil 
de nedir bu? Kast edilen şey; o bölgenin ihtiyaçlarına 
uygun bölümlerden yetişenlerin, o bölgeyi kalkındır-
ması ise lütfen cevap verin: Şırnak Üniversitesi’ndeki 
“Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu’nu haydi 
bir derece anlamaya çalışsam bile “Turizm ve Otel İş-
letmeciliği Meslek Yüksek Okulu’nu nasıl açıklarsınız? 
Şırnak için hedef; bir turizm cenneti haline gelmek 
midir? Hakkari Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakül-
tesi de bir tek bana mı manidar görünüyor? Veteriner 
Fakültesi sayımız, tüm Avrupa’dakinin yarısı kadarmış. 
(Ülkemizde genel anlamda hayvancılık öldüğüne 
göre herhalde öküzümüz çok…)
Üniversiteleri siyasi otoritenin egemenliğine bıraka-
rak, politik saiklerle ülkenin yükseköğretimine rota 
çizmelerine olanak tanıyan YÖK bile raporunda; "Ge-
lecek yıllarda yükseköğretimdeki sayısal büyümeden, 
nitelikli büyümeye geçiş olması ve akademik insan 
kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini" vurguluyor. 
YÖK, “Her yıl 18.500 öğretim elemanı sisteme dahil 
edilmeli” diyor. Doktora mezunu sayımız Cezayir, Irak, 
Fas ve Suudi Arabistan’ın gerisindeyken nasıl olacak 
bu? Havayolları alabildiği kadar uçak aldı, kullanacak 
pilot bulunamadı. Ama adamlarda sermaye var, yurt-
dışından pilot ithal ettiler. Kuş Uçmaz Kervan Geçmez 
Üniversitesi'nin ithalata bütçesi mi var?
Üniversite-sanayi işbirliği diye çınlıyor ortalık. Üniver-
site sanayinin gerisinde kalırsa, sanayici, Yüksek Lise’yi 
üniversiteye dönüştürmek için mi işbirliği kuracak da 
efor sarf edecek? Üstelik de sanayi ihtiyaç duyduğu 
nitelikte mühendis, daha da şiddetle ihtiyaç duyduğu 
teknik elemanları bulamadığı için yakınıp dururken…

Aslında bu kadar çok lafa da gerek yok, ne demiş İl-
ber Ortaylı Hocamız: “Her şehre bir üniversite kurmak 
ahlaksızlıktır!”

Y

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Üniversitesi’nin 
“Ne İş Olsa Yaparım Abi” bölümünde öğrenci olmak…

mailto:oyabakir@dogayayin.com
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Flanşlı ICV:  
Yenilemek Çok Kolay
Danfoss, PM vana yenilemeleriniz için flanşlı 
ICV vana çözümünü sunar. Kompak, hafif ve 
montajı kolay yeni ICV vana, ICV Flexline™
ürün serisinin tüm özelliklerine sahip ve 
yenilemelerin daha hızlı ve kolay olması için 
flanşlı.

BİR
Vana yuvası  
– üç modüler giriş

Haberler

ürkiye ISH 2017 Frankfurt 
Fuarı’na ‘Partner Ülke’ oldu. 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği’nin (İSİB) girişimleri sonrasında, 
Messe Frankfurt yetkililerinin Haziran 
ayı sonunda yaptığı toplantı sonu-
cunda, Türkiye’nin bu fuarda partner 
ülke olması oybirliği ile kararlaştırıldı. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki 
Poyraz, iklimlendirme sektörünün en 
önemli fuarlarından biri olan ISH 2017 
Frankfurt Fuarı'nda Türkiye’nin partner 
ülke olmasının, Türkiye’nin ve iklimlen-

Haberler

Türkiye, ISH 2017 Frankfurt Fuarı'na Partner Ülke Oldu

T dirme sektörünün yurtdışında tanıtıl-
ması açısından önemli bir fırsat oldu-
ğunu ve bu konuda ISH Fuar idaresi ile 
birlikte örnek bir çalışma yapacaklarını 
belirtti. 2.465 firmanın katılım sağla-
dığı ve 197.000 kişinin ziyaret ettiği 
ISH 2015 Frankfurt Fuarı'nda Türkiye, 
İtalya’nın ardından en çok katılım sağ-
layan ikinci ülke olmuştu. Fuarda Tür-
kiye iklimlendirme sektöründen 104 
firma yer almıştı. ISH 2015 Frankfurt 
Fuarı'nda İSİB, Türk malı imajına yöne-
lik reklam ve tanıtım faaliyetleri ger-

çekleştirmiş, bu kapsamda Frankfurt 
Havalimanı’nda ve şehir merkezindeki 
taksilerde tanıtım görselleri sergilenmiş, 
fuar alanında reklam çalışmalarına yer 
verilmişti. Ayrıca, İSİB tarafından alı-
nan Lounge alanında  Türk firmalar›n iş 
görüşmelerini yapmalarına imkân sağ-
lanmıştı. 2017 yılında yapılacak fuarda 
ise Türkiye’nin partner ülke olması saye-
sinde, Türkiye iklimlendirme sektörünün 
tanıtımı ile Türk malı imajının yerleşti-
rilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla 
imkâna sahip olunacağı belirtiliyor.

limalarda enerji tüketimini en aza 
indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği 

standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden iti-
baren Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Enerji 
sınıfları da ‘Sezonsal Verimlilik’ olarak 
adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++ 
ve A+++ olmak üzere üç yeni sınıfı daha 
içerecek şekilde genişletildi. Konu ile ilgili 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı 
şu açıklamalarda bulundu: “Yeni enerji 
etiketinde Enerji Verimliliği sınıfı ile bir-
likte iç ve dış ünite için ses gücü seviyesi 
gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir 
klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine 
göre değerlendirildiğinde daha alt bir 
enerji sınıfına düşebiliyor. Böylece önceki 
enerji verimlilik kriterlerine göre en üst 
enerji sınıfında yer alan bir ürün ile yeni 
sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine 
giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve 
dolayısıyla kullanıcının masrafları açısın-
dan büyük farklar oluşuyor. A+++ klimalar 
ile daha tasarruflu bir konfor elde etmek 
artık mümkün. Daha önce cihazların enerji 
sınıfları tek bir sıcaklık değeri için belir-
lenirken, şimdi tüm sezonu kapsayacak 
şekilde birçok farklı sıcaklık değerinin de 
dâhil edildiği bir hesaplama yöntemi ile 
belirleniyor. Bu farklı sıcaklıklar, klimaların 
gerçek şartlarda çalıştığı, farklı mevsim 
koşullarını temsil ediyor. Artık klimalar yeni 
‘sezonsal verimlilik kriterleri’ne göre farklı 

Klimalarda Enerji Tasarrufunda En Yüksek Seviyeye Ulaşıldı

K

dış hava sıcaklıklarında da verimli çalışacak 
şekilde teknolojik özelliklerle donatılarak 
geliştiriliyor. Şimdiye kadar tek bir çalışma 
noktasındaki dış hava sıcaklığı göz önüne 
alınarak geliştirilen klimaların verimlilikleri 
EER ve COP değerleri ile kıyaslanmaktaydı. 
EER, soğutma modundaki verimliliği, COP 
ise ısıtma modundaki verimliliği tanım-
lamaktadır. Bu değerler, üretilen ısıtma 
veya soğutma kapasitesi ile tüketilen güç 
arasındaki orandır. EER ve COP değerleri 
ürünün gerçek enerji verimliliğini tanım-
lamakta yeterli olmuyordu. Yeni yönet-
melik ile ürün verimliliğinin gerçeğe daha 

yakın ölçülmesi mümkündür. SEER ve 
SCOP adlandırılmasındaki ‘S’, ‘Sezonsal’ 
anlamına gelen bir simgedir ve cihazların 
birden fazla gerçekçi ölçüm noktasında 
test edildiğinin göstergesidir. Soğutma 
modu için ölçüm noktaları; 20°C, 25°C, 
30°C ve 35°C dış ortam sıcaklığındadır. 
Isıtma modunda ise ortalama iklim bölgesi 
için ölçümler; 12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dış 
ortam sıcaklıklarında yapılmaktadır. Buna 
ilaveten ısıtma modu için daha sıcak ve 
daha soğuk iklim kuşakları belirlenmiş ve 
hesaplarda her bölge için farklı çalışma 
süreleri göz önünde bulundurulmuştur.”
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Flanşlı ICV:  
Yenilemek Çok Kolay
Danfoss, PM vana yenilemeleriniz için flanşlı 
ICV vana çözümünü sunar. Kompak, hafif ve 
montajı kolay yeni ICV vana, ICV Flexline™
ürün serisinin tüm özelliklerine sahip ve 
yenilemelerin daha hızlı ve kolay olması için 
flanşlı.
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Vana yuvası  
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RAL CRC 2015 İstanbul’un Teknik Programı Şekilleniyor

SHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma 
ve İklimlendirme Mühendisleri 

Derneği)’nin Türkiye temsilcisi ASHRAE 
Turkish Chapter, ‘Kentsel Dönüşüm ve 
Enerji Verimliliği’ alanında uzman isim-
leri, 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında 
Steigenberger İstanbul Maslak Otel’de 
gerçekleşecek RAL CRC 2015 İstanbul’da 
buluşturacak. ASHRAE Turkish Chap-
ter Başkanı ve RAL (Region-at-Large)’in 
CRC olarak anılan Konferansı’nın Genel 
Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem RAL 
CRC 2015 İstanbul Konferansının tek-
nik programının 
k e s i n l e ş m e y e 
başladığını bil-
dirdi. ASHRAE 
Başkanı David 
Underwood’un 
RAL CRC 2015 
İstanbul’a katıla-
cağını dile getiren 
Prof. Dr. Özer-
dem, ASHRAE’nin “Seçkin Konuşmacı-
lar” listesinde yer alan Underwood’un 

başkanlık dönemi 
temas ı  o lan 
“Making Connec-
tions” başlıklı bir 
sunum yapaca-
ğını açıkladı. Prof. 
Dr. Özerdem, 
Underwood’un 
“Yeşil Bina Tasa-
rımı ve Entegre 
Tasarım Yakla-
şımı” konusunda da bir konferans vere-
ceğini belirtti. RAL CRC 2015 İstanbul’a 
önceki dönemlerin ASHRAE Başkanla-
rından Prof. Dr. William Bahnfleth ile 
Ronald Jarnagin’in katılacaklarını belir-
ten Prof. Dr. Özerdem, Pennslyvania 
State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bahnfleth’in “Mekanik Tesisatlarda 
Hava Yoluyla Oluşan Tehlikelerin Risk-
leri”, Jarnagin’in ise “ASHRAE’nin İleri 
Tasarım Kılavuzu” konusunda konfe-
rans vereceklerinin altını çizdi. Teknik 
programın son derece zengin olacağını 
vurgulayan Prof. Dr. Özerdem, ASHRAE 

Başkan Yardımcısı ve Kuwait Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Walid Chakroun 
ile Danimarka Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Bjarne Olesen’in de 
RAL CRC 2015 İstanbul’a katılacaklarını 
ve birer konferans vereceklerini açıkladı. 
Prof. Dr. Chakroun’un “ASHRAE 90.2 
Standardı Özelinde Konutlarda Enerji 
Verimliliği” konusunda konferans vere-
ceğini belirten Prof. Dr. Özerdem, Prof. 
Dr. Olesen’in konferans konusunun 
“Binalardaki Enerji Tüketiminin Azal-
masında Avrupa Yaklaşımı” olacağını 
söyledi. RAL CRC 2015 İstanbul’un ilk 
bölümünde dünyanın birçok ülkesin-
den gelen seçkin konuşmacıların kon-
feranslarının yer alacağını dile getiren 
Prof. Dr. Özerdem, ikinci bölümünün 
ise yuvarlak masa tartışması şeklinde 
geçeceğine değindi. Konferansın ikinci 
bölümünde bakanlıklardan, belediyeler-
den, üniversitelerden ilgili uzmanların 
davet edileceğini belirten Prof. Dr. Özer-
dem, konuşmacılar netleştikçe isimlerin 
sektörle paylaşılacağını söyledi.

A

Prof. Dr. Barış Özerdem

ASHRAE Başkanı David 
Underwood

BD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) 10 
Temmuz 2015’te, dünyanın en 

yaygın kullanılan ve tanınan yeşil bina 
sınıflandırma sistemi olan LEED kapsa-
mında, bu yıl ikincisini yaptığı en iyi 10 
ülke sıralamasında, Türkiye’nin doku-
zuncu sırada olduğunu duyurdu. TGBC 
(Türkiye Yeşil Bina Konseyi - ÇEDBİK) Kuru-
cusu Dr. Duygu Erten, Konsey’in 2007’de 
kuruluşundan bu yana yeşil binalardaki 
artışın bugün sürdürülebilir bir gelecek 
için umut verici olduğunu söyledi. USGBC 
CEO’su ve Kurucu Başkanı Rick Fedrizzi 
ise konu hakkında şunları söyledi: “Tür-
kiye, kendisini yeşil bina ve sürdürülebilir 
tasarım açısından bir yenilik merkezine 

dönüştürmektedir. Yeşil binalar insanlar 
ve geride bıraktığımız kolektif mirasımızla 
ilgilidir. Türkiye’nin yeşil bina hareketinin 
önemli bir merkezi olarak yükselişi, Türk 
toplumunun kendimiz ve çevremiz için 
daha iyisini yapabileceğimize ve çocuk-
larımıza daha iyi bir miras bırakabileceği-
mize inandığını göstermektedir.” Listenin 
geliştirilmesinde kullanılan analiz, ülkeleri 
brüt metrekare ve bugüne kadar gerçek-
leştirilen LEED projelerinin sayısına göre 
sıralıyor. LEED sertifikası alanlar, daha az 
enerji ve su kaynağı kullanıyor, aileler, 
şirketler ve vergi mükellefleri açısından 
mali tasarruf sağlıyor, karbon emisyonla-
rını azaltıyor ve bu alanlarda yaşayanlar, 

çalışanlar ve daha büyük topluluklar açı-
sından daha sağlıklı bir ortam yaratıyor. 
LEED’in ortaya çıktığı ülke olan Amerika 
Birleşik Devletleri bu listede yer almıyor 
ancak dünyanın en büyük LEED pazarı 
olmaya devam ediyor. Mimarlık, inşaat, 
üretim ve perakende sektörlerinin yanı 
sıra diğer profesyonel hizmetler sunan 
21 USGBC’ye üye kuruluşun bulunduğu 
Türkiye’de LEED’e verilen destek artış gös-
teriyor. Günümüzde Türkiye’de 119 tane 
LEED sertifikalı profesyonel bulunuyor ve 
bu sayı, ülkedeki 20 milyon brüt metreka-
reden fazla alanı temsil eden LEED’e kayıtlı 
354 projeye dayalı olarak, önümüzdeki 
yıllarda artacak gibi görünüyor.

A

Türkiye, LEED Sertifikalı Yeşil Binalar Listesinde En İyi 10 Ülke Arasında 
Dokuzuncu Sırada
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ünyaca ünlü yalıtım firması 
Firestone ile Canpa Şirketler Grubu 

güçlerini birleştirdi. Canpa, ABD’li 
Firestone firmasının Ankara ve İç Anadolu 
Distribütörlüğünü üstlendi. Firestone ve 
Canpa arasında distribütörlük anlaşması 
10 Haziran’da imzalandı. Anlaşma uya-
rınca Canpa, su yalıtımında kullanılan 
Ethylene Propylene Diene Monomer 
(EPDM) tipi Firestone marka sentetik 
örtülerin bölge distribütörlüğünü yapa-
cak. Konu ile ilgili bilgi veren Canpa 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan, 
“Sentetik örtülerde EPDM denince artık 
Ankara ve İç Anadolu bölgesinde Canpa 
akla gelecek. Şu anda birçok AVM teras-
ları, göletler ve dış cephe pencere kenar-
larında kullanılan bu ürünle Canpa, su 
yalıtımındaki etkinliğini artırmış olacak. 
Dünyada giderek yaygınlaşan sentetik 

osch Termoteknik geleneksel ola-
rak düzenlediği ‘Yetkili Servis Bilgi-

lendirme Toplantıları’nı bu sene 7 farklı 
ilde gerçekleştirdi. Mayıs ayı itibarıyla ilki 
İzmir’de düzenlenen toplantılar serisi 2 
ay boyunca Adana, Antalya, İstanbul, 
Ankara, Malatya ve Samsun illerinde 
280’e yakın bölge yetkili servisinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Yetkili Servis Bil-
gilendirme Toplantılarında, Bosch yetkili-
leri tarafından 2014 yılı değerlendirilmesi 
yapılarak 2015 yılı ilk çeyrek sonuçları ve 
2015 yılına ilişkin planlar ve hedefler pay-
laşıldı. Ev sahipliğini Bosch Termoteknik 
Türkiye Pazarlama Müdürü Ali Aktaş ve 
Bosch Isı Sistemleri Türkiye Yetkili Servis 
Müdürü Nazif Özakıncı’nın yaptığı top-
lantılara; Yetkili Servis Kısım Müdürü Altan 
Işıltan’ın yanı sıra birçok Bosch Termotek-
nik yöneticisi ve Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden yetkili servisler katıldı. 

Aktaş: “Kuvvetli ve sürdürülebilir 
bir ilişki modeli önemli”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Bosch Termoteknik Türkiye Pazar-

D

çalışanlarının Belçika’da Firestone ürün-
leri ile ilgili 3 günlük bir eğitime katıl-
dığını belirten Özcan, “Eğitimde, ürün 
grupları hakkında detaylı teknik bilgi alan 
ekip ardından ürün uygulaması yaptı. 
Firestone ile yapılan referans projeleri 
inceleyip Firestone EPDM ve TPO yaygın 
kullanım alanları ile ilgili bilgi alan Canpa 
ekibi, eğitim programı haricinde akşam 
yemeklerinde farklı ülkelerden gelen 
distribütör firmalarla kendi ülkelerinde 
pazar ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi 
yaptı” dedi.  

Firestone ve Canpa Güçlerini Birleştirdi

örtülerin ABD pazarındaki payı yüzde 
60’a ulaşmış bulunuyor. Türkiye’de ise 
hala bitümlü örtüler revaçta. Türkiye’de 
su yalıtım uygulamalarında yüzde 90 
oranında bitümlü malzeme kullanılırken, 
sentetik örtülerin payı yüzde 5’te kalıyor. 
İzleyen dönemde sentetik örtülerin kul-
lanımının giderek artması bekleniyor” 
dedi. Son derece uzun ömürlü olan sen-
tetik örtülerin 30 yıla kadar dayandığını 
vurgulayan Özcan, şunları söyledi: “Bu 
malzemenin performansı ilk günkü gibi 
kalabiliyor. Firestone, 52 yıl önce uygu-
lanan ve yalıtım performansını koruyan 
referanslara sahip tek marka. Sentetik 
örtüler binaya yük bindirmiyor, çok daha 
ince bir katmanla daha kaliteli bir yalıtım 
sağlayabiliyor. Firestone, halen sentetik 
örtülerde dünyanın en kaliteli markası 
kabul ediliyor.” Anlaşma sonrası Canpa 

B

Bosch Termoteknik Yetkili Servisleriyle Buluştu

lama Müdürü Ali Aktaş, yetkili servislerin 
kendileri için son derece önemli bir kanal 
olduğunu vurguladı. Aktaş, “Güçlü servis 
yapısıyla güvene dayalı, karşılıklı kazancı 
destekleyen, kuvvetli ve sürdürülebilir bir 
ilişki modeli kurduğumuz servislerimize 
ihtiyaç duydukları her türlü desteği ver-
meye hazırız” dedi. Aktaş konuşmasının 
ardından Bosch Partner Program tanı-
tım sunumu yaparak 2015 yılı ile hayata 
geçirilen bu projenin detaylarını ve hızlı 

gelişim sürecini servis yetkilileriyle pay-
laştı. Toplantıların sonunda düzenlenen 
soru-cevap seanslarında yetkili servislerin 
soruları Bosch Termoteknik yöneticileri 
tarafından yanıtlandı. Toplantıların ardın-
dan düzenlenen yemeklerde Bosh Ter-
moteknik yönetici ve yetkili servisleri bir 
araya geldi. Geleneksel olarak düzenlenen 
bilgilendirme toplantıların önümüzdeki 
senelerde de farklı konseptlerde gerçek-
leştirilmeye devam edeceği belirtildi.

Canpa Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan
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aikin, CIS ve Türkiye pazarlarına 
süreceği ürünlerin geliştirilmesini 

temel alan ürün geliştirme ve süreçlerini 
takip etme toplantılarını Türkiye’de yapı-
yor. Daikin tarafından yapılan açıklamaya 
göre; Daikin strateji ve ar-ge uzmanları 
ve temsilcileri, küresel pazarlardaki geliş-
melere göre Türkiye’de yılda en az 3 kez 
yapılan ürün geliştirme toplantıları önce-
sinde, bulundukları ülkelerdeki ihtiyaç 
ve trendleri belirleyip, müşterilerden de 
taleplerini topluyor. Daha sonra, çeşitli 
ülkelerden Türkiye’ye gelen uzmanlar ve 
temsilciler, yapılan hazırlık toplantılarında, 
mevcut veriler üzerinde çalışmalar yürü-
terek ürünlerin nasıl iyileştirileceğini ve 
yeni ürünlerin nasıl geliştirileceğini belir-
leyerek bir rapor haline getiriyor. Daikin 
Türkiye Stratejik Pazarlama Bölümü de, 
talep ettiği ürünleri bu toplantılarda tar-
tışmaya açıyor, taleplerini veriler ve ana-
lizleri ile aktarıyor. Böylelikle gelecekte 
şirkete sağlayacak faydaları da ayrıntılı bir 
şekilde ortaya koyuyor. Daikin Türkiye’nin 
bu çalışmaları sonucunda, yakın zamanda, 
Daikin VAM havalandırma cihazı Daikin 
Hendek Fabrikası’nda üretilmeye başladı. 
Ayrıca, Türkiye’de piyasada olan tüm 
klima çeşitlerinin Türkiye ile tam uyumuna 
ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 
ile ilgili fikirler bu toplantılarda belirlendi. 
Bunların yanında, Daikin klima santra-
line Avrupa Birliği onayı olan “Eurovent” 
sertifikalarının alınmasıyla ilgili çalışmalar 
da Türkiye’de düzenlenen toplantılarda 
alınan kararlar çerçevesinde yürütüldü.

ockwell Automation, Amerikalı 
ve Çinli profesörleri Türkiye’de bir 

araya getirdi. Rockwell Automation’ın 
UPP programı (University Partnership 
Program) çerçevesinde dünyanın birçok 
ülkesinde düzenlediği konferansların 
Türkiye ayağı 4-7 Ağustos 2015 tarih-
leri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ayazağa Kampüsü Rockwell Automation 
Endüstriyel Otomasyon ve Hareket Kont-
rolü Laboratuvarı’nda gerçekleşti. UPP 
Yöneticisi Michael Cook ve İTÜ Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç’in 
konuşmacılar arasında yer aldığı konfe-
ransta, sektöre yönelik bilgiler ve yenilik-
ler katılımcılar ile paylaşıldı. Katılımcılar, 
Rockwell Automation’ın en yeni ürünle-
rini tanıma fırsatı yakaladı. Otomasyon 
sektöründeki gelişmelerin ve yeniliklerin 
de konuşulduğu konferansta, katılımcılar 
grup aktiviteleri ve takım inşa çalışmaları 
gerçekleştirdi. Rockwell Automation Tür-
kiye Genel Müdürü Cenk Ceylan İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen kon-
feransla ilgili şunları söyledi: “Rockwell 
Automation tüm dünyada gençlerin eğiti-
mine ve sektörün gelişimine büyük önem 
veriyor. Bunu hem geçen yıllarda İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ndeki laboratuvar yatı-
rımımız hem de UPP Programı çerçevesin-
deki konferanslarla görüyoruz. Dünyaca 
ünlü profesörler bu kez Türkiye’de bir 
araya gelerek sektördeki gelişmeleri ve 
yenilikleri değerlendirdi. Bu organizas-
yonu Türkiye’de gerçekleştirmek de bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı.”

D aikin Yeni Ürün 
ve Stratejilerini 
Türkiye’de Belirliyor

Dünyaca Ünlü Profesörler Otomasyon 
Sektörünü İTÜ’de Değerlendirdi

D R

vrupa Birliği Horizon 2020 Prog-
ramı kapsamında 14 ülkenin yeşil 

bina konseylerinin ortak çalışmasıyla 
yürütülen Build Upon projesi, Mart 
2015’te Londra’da organize edilen ve 
konsey yetkililerinin katıldığı lansman 
toplantısı ile başladı. Mart 2017’de ilk 
aşaması sona erecek olan Build Upon 
projesi kapsamında, mevcut binaların AB 
Enerji Verimliliği Direktifi 2020 hedefleri 
doğrultusunda enerji verimli hale getiril-
mesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileş-
tirilmesi amaçlanıyor. Bölgesel ve ulusal 
çapta yürütülecek proje süresince Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Tür-

Binaların Enerji Verimliliğine Yönelik 
İyileştirilmesi Projesinin İlk Aşaması Başladı

A kiye’deki mevcut binalardan optimum 
maliyetle % 75’e varan oranlarda enerji 
tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla bina-
ların ‘derin iyileştirme’ye tabi tutulma-
sının yolunu açacak çözümlerin ortaya 
konması, finansal kaynakların bulunması 
ve yerel bir işbirliği ağı yaratılması konu-
larında öncülük edecek. Bu kapsamda 
kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere, finans ve iş dünyası, üniversite-
ler, medya, STK’lar ve derneklerle enerji 
verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve 
binaların iyileştirilmesi konusunda gere-
ken adımların atılması için ortak etkinlik-
ler düzenleneceği belirtiliyor.
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anfoss’un Türkiye’deki yapılan-
ması Danfoss Türkiye, verdiği 

eğitimlerle sektörü geliştirmeye devam 
ediyor. Soğutma sistemlerinde doğal 
soğutkan uygulamaları konusuna ağır-
lık veren şirket, eğitim seminerlerini ilk 
olarak, sektörün önde gelen 5 firma-
sında başlattı. Karsu, Frigo Mekanik, 
Erkasis, Sistek ve KSI gibi endüstriyel 
soğutma şirketlerindeki proje yöneti-
cileri, satın alma yöneticileri ve satış 
yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen 
“Danfoss Endüstriyel Soğutma Sis-
temleri” eğitimlerinde, amonyak ve 

D

Danfoss Endüstriyel Soğutma Sistemleri 
Eğitimleri Başladı

karbondioksitli kaskad sistemleri ve 
bu sistemlerde kullanılan Danfoss 
ürünlerini konu alan eğitimler verildi. 
Danfoss Türkiye Endüstriyel Soğutma 
Satış Mühendisi Rüştü Saral ve Danfoss 
Endüstriyel Soğutma Avrupa Satış 
Müdürü Lorenzo Angolani tarafın-
dan verilen eğitimlerde; amonyak ve 
karbondioksitli sistemlerde uygulama 
yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ve 
doğru ürün seçiminin önemi aktarıldı. 
Seminerde ayrıca Coolselector® 2 uygu-
laması üzerinden ürün seçim çalışması 
da gerçekleştirildi.

eknoklima tarafından 2009 yılın-
dan beri düzenlenen Samsung Yel-

ken Günleri haftasonu etkinlikleri Haziran 
ayında başladı. Tüm yaz boyunca part-
nerler, çözüm ortakları, basın mensup-
ları, projeciler ve mimarlarla yapılan gezi-
lerde bir günlük yelken eğitimi hedefleni-
yor. Samsung teknesinde yapılan gezide 
yelken eğitimlerinin yanı sıra katılımcılar 
için Burgaz Ada’da yemek düzenleni-

yor. Organizasyonun tüm yaz boyunca 
devam edeceği belirtiliyor.

T

Teknoklima Tarafından Düzenlenen Samsung 
Yelken Günleri Devam Ediyor

evre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 Hazi-
ran 2015 tarihinde Kodsan Caleffi’yi 

ziyaret etti. Karşılamayla başlayan teknik 
gezi programı, fabrika imalat sahasına 
yapılan ziyaretle devam etti. Programın 
ilk bölümünde Bakanlık çalışanlarıyla 
birlikte; Kodsan ve Caleffi firmalarının 
birlikteliğinden doğan Kodsan Caleffi 
markasının kuruluş aşamaları, pazara 
giriş hikâyesi, hedefleri, ürün gamı ve 
iklimlendirme sektöründeki tüm geliş-
meler masaya yatırıldı. İkinci bölümde 
ise balanslama ve detayları, ürün boyut-
landırılması ve teknik detaylar üzerinde 

Ç

Kodsan Caleffi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı 
Ağırladı

duruldu. Bakanlık çalışanları, program-
dan memnun kaldıklarını dile getirdi. 
Kodsan Caleffi ekibi; eğitim programla-
rının ve teknik gezilerin tüm yıl boyunca 
devam edeceğini belirtti.

antek Soğutma, Antalyalı 3 genç 
bisikletçinin dünyanın en zorlu 

bisiklet güzergâhı olan Alplerin zirvesine 
yaptıkları yolculuğa sponsor oldu. Mali 
Müşavir Hakan Uğurlu, Orman Mühen-
disi Murat Bozoğlu ve Satış Danışmanı 
Ayhan Calp adlı amatör bisikletçilerin 
İsviçre Alpleri zirvesine yaptıkları yol-
culuğa sponsor olan Cantek Soğutma, 
giderek azalan enerji kaynaklarının en 
tasarruflu biçimde kullanılması konu-
sunda dünya kamuoyunun dikkatini çek-
meyi amaçlıyor. 6 Haziran’da başlayan 
ve 14 Haziran’da sona eren yolculuk için 
Antalya’dan Cenevre’ye uçan ve daha 
sonra bisikletle Alpleri geçerek Zürih’e 
ulaşan bisikletçiler 600 km yol aldılar. 
Antalya’dan sıfır rakımdan gelmenin zor-
luklarını anlatan ekip şefi Hakan Uğurlu, 
Cenevre’de 375 rakımla başlayan turun, 
gün geçtikçe yükseldiğini, kimi zaman 
1750 rakıma çıkıldığını, daha sonra 350-
400 rakımlara düşen güzergâh boyunca 
vücutlarının sınırlarını zorladıklarını, 
enerjilerini doğru kullanarak bu zorluk-
ları aştıklarını söyledi. Çok fazla irtifa alıp 
kaybeden İsviçre Alpleri turunun özellikle 
5’inci günden itibaren daha zorlu geçti-
ğini belirten Hakan Uğurlu, bisikletleri ile 
2460 rakım (8068,80 feet) çıktıklarını, 
burada kar, yağmur ve sert rüzgârlarla 
karşılaşmalarına karşın Cantek’in ‘enerjini 
doğru kullan bayrağı’nı zirveye diktikle-
rini söyledi ve Cantek CEO’su Can Hakan 
Karaca’ya teşekkür etti.

C

Cantek Soğutma,
Bisikletçilere Sponsor Oldu

14 T RM DİNAMİK • A ST S 2015





Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”

Stoktan teslim ürünlerimiz;
• AHRV Ta a  ti i s  eri ka a m ci a ar  • AFC Y ksek as  a coi er  
• AE D k as  a coi er • MECO D rt e eme i a coi er • ALDA 
Ra a  / ALTA Aksi a  s cak a a a are eri • ECOVANT cre i as irat r er 
• AKA Ka a  ti i a ar • ART Roo to  at  ti i aket k ima ite eri

www.aldag.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel : (0216) 451 62 04 Pbx  
Faks : (0216) 451 62 05
E-mail : aldag@aldag.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Tel : (0312) 472 31 53  
Faks : (0312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü
Tel : (0232) 449 00 88  
Faks : (0232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Tel : (0224) 211 15 36 Pbx 
Faks : (0224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü
Tel : (0322) 456 00 99 pbx
Faks : (0322) 456 01 30

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓	 hizmette	müşteri	mutluluğu

çevre
dostu

İk im e irme ci a ar  i ti a ar a ca i  a a ta :

Diğer avantajlarınız;
- Depolama ihtiyacını,
- Cihazın şantiyede hasar görme riskini,
- Erken ödeme gereğini

ORTADAN KALDIRIR

Haberler

aillant, Almanya Remscheid’de 
bulunan genel merkezinde kur-

duğu ‘Vaillant Expo Marka Deneyimi 
Merkezi’ni ziyarete açtı. Şirketin kuru-
cusu Johann Vaillant’ın 19. yüzyıl son-
larında gazla çalışan ilk kombi üretimini 
gerçekleştirdiği yerde, 1300 metrekare-
lik bir alana kurulan merkezde, tüketi-
ciler Valliant hakkında geçmiş ve gele-
ceğe dair her şeyi öğrenebiliyor. Vail-
lant, yeni merkeziyle ziyaretçileri yeşil 
ısıtma teknolojisinin geleceğine göz 

atmaya ve yarının dünyası için tasar-
lanan yeni, sürdürülebilir teknolojileri 
keşfetmeye davet ediyor. Ziyaretçiler, 
merkezi gezerken uygulamalara katılma 
fırsatı buluyor ve markanın geçmişine 
ayrılan bölümde gazla çalışan kombi ve 
1960’ların en çok satan şofbeni Circo-
Geyser gibi orijinal parçalar hakkında 
bilgi alabiliyor. Markanın bugününe 
ayrılan bölümde ise mevcut gelişmelere 
yer veriliyor. Ziyaretçiler Vaillant inovas-
yonlarının işlevlerini ve tasarımını daha 

yakından tanırken, Almanya’nın gelecek 
açısından sürdürülebilir ve ağ bağlan-
tılı olan yüksek mühendislik ürünlerini 
belirleyen ilk etiketi olan Green iQ ürün 
yelpazesini de inceleyebiliyor. Yarının 
evlerinin yaşama nasıl adapte olacağı, 
enerjinin uzun süre nasıl saklanacağı, 
hangi teknolojilerin emisyon miktarını 
azaltarak iklim hedeflerine ulaşılmasına 
yardımcı olacağı konusundaki sorular, 
ziyaretçilerle birlikte cevaplanıyor. 
Vaillant Expo’da uluslararası sistem eği-
tim merkezi de bulunuyor.

V

Vaillant Expo Marka Deneyimi Merkezi 
Ziyarete Açıldı

ndoTherm, bina tesis hizmetleri 
alanında, İngiltere’nin en prestijli 

ödüllerinden ‘H&V News’ tarafından 
‘Konut Isıtma ve Havalandırma’ katego-
risinde yılın ürünü seçildi. Kazanlı ısıtma 
sistemlerinde enerji giderlerinde % 15’e 
varan tasarruf sağladığını 3 yıl süren 
laboratuvar deney sonuçları ve kapsamlı 
referans projelere dayanarak ispatlayan 
EndoTherm birincilik ödülü almaya hak 
kazandı. Ödülü veren H&V News Editörü 
Dennis Flower ve BBC’den Bill Turnbull, 
EndoTherm’in ‘hem konut hem de ticari 
ısıtma sistemlerinde enerji kullanımında 
büyük etki yaratan ve heyecan veren bir 
ürün’ olmasından dolayı ödüle değer 
görüldüğünü belirtti. EndoTherm, bir 
başka kurum tarafından da geçen aylarda 

ödüle layık görüldü. İngiltere’de Eco-
build Fuarı’nda, sürdürülebilir tasarım, 
inşaat ve enerji sektörlerinde yenilikçi 
bir ürün bulma amaçlı Marks & Spencer 
ve Ecobuild tarafından birlikte organize 
edilen “Big Innovation Pitch” (Büyük İno-
vasyon) değerlendirmesinde 40’ın üze-
rinde yenilikçi ürün arasından da birinci 
seçildi. Marks&Spencer Mühendislik ve 
Enerji Verimliliği Müdürü Chris Mar-
ney, “Marks&Spencer açısından ısıtma 
verimliliğini ve doğalgaz tüketiminin 
azaltılması en önemli gündemlerden 
biri. EndoTherm’in bu beklentilerimizi 
karşıladığını gördük. Böylelikle birinci-
liğe değer görüldü” dedi. EndoTherm, 
tüm kazanlı ısıtma sistemlerinde yüzde 
15’e kadar yakıt tasarrufunu mümkün 

kılıyor. Merkezi ısıtmalı binalarda, sis-
temdeki her 100 litre su hacmine bir 
litre EndoTherm dâhil edildiği andan iti-
baren tasarruf sağlamaya başlayan ürün, 
en az dört yıl süresince kullanılabiliyor. 
EndoTherm, ısıtma sisteminde dola-
şan suyun özelliğini değiştirerek termal 
teması ve ısı transfer oranını artırıyor, 
böylelikle radyatörlerin daha hızlı ısın-
masını ve daha uzun süre sıcak kalma-
sını sağlıyor. EndoTherm kullanıldığında 
ısınmayı sağlayan kazan, binadaki sıcak-
lık derecesini aynı seviyede muhafaza 
edebilmek için daha az çalışıp ve daha 
az yakıt tüketiyor. İngiltere merkezli 
Endo Enterprises tarafından üretilen 
EndoTherm, Türkiye’de distribütörü 
Ekonova tarafından satışa sunuluyor.

E

EndoTherm, Sürdürülebilirlik Alanında İki Ödül Birden Kazandı
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Haberler

larko Carrier’ın iklim değişikliği 
konusunu gündeme getirmek 

amacıyla düzenlediği ‘Küresel İklim 
Değişikliği’ temalı fotoğraf yarışmasının 
başvuru süresi gelen yoğun talep doğrul-
tusunda 31 Ağustos 2015 tarihine kadar 
uzatıldı. Yarışmaya şimdiye kadar 400’ün 
üzerinde başvuru yapıldı. Bu sene ikincisi 
düzenlenen yarışmaya katılmak ücretsiz. 
Katılım için www.alarko-carrier.com.tr/
fotograf adresine fotoğrafları yüklemek 
yeterli oluyor. Kazananların Eylül ayında 
açıklanacağı yarışmada 1’inciye Canon 
EOS 70D fotoğraf makinesi, 2’nciye Tos-

hiba RAS 13 N3 KVR klima, 3’üncüye 
Toshiba RAS 13 S3 KV klima hediye edi-
lecek. Fotoğrafların Alarko Facebook ve 
Instagram sayfaları üzerinden düzenli 
olarak yayımlanacağı yarışmaya, Alarko 
Carrier mensupları ile Seçici Kurul üyele-
rinin dışında; 18 yaşını doldurmuş tüm 
amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 
katılabilecek. Siyah-beyaz ya da renkli 
en çok 2 çalışmanın yollanabileceği 
yarışmaya; photoshop gibi programlar 
ile dijital manipülasyon yapılan eser-
ler kabul edilmeyecek. Seçici Kurul’da 
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Leyla Alaton, Alsim Alarko Genel Koor-
dinatör Yardımcısı Alper Kaptanoğlu, 
Sanatçı Şükran Moral ve Fotoğrafçı Ani 
Çelik Arevyan yer alacak. Fotoğraflar; 
yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, 
anlatım gücü ve teknik kriterlere göre 
değerlendirilecek.

A

‘Küresel İklim 
Değişikliği’ Fotoğraf 
Yarışmasının Başvuru 
Süresi Uzatıldı

ürkiye’nin farklı bölgelerinde orga-
nize ettiği eğitim seminerlerini sür-

düren SFA Sanihydro, 3 Haziran 2015 
tarihinde Bostancı Green Park Hotel’de 
bölgesel bayisinin tesisat ustalarıyla bir 
araya geldi. 50 kişilik katılımla gerçekleşen 
seminerde, SFA Sanihydro S.S.H. Sorum-
lusu Erman Tümçelik ve Türkiye Sorumlusu 
Ali Koç öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 
yıllık tecrübesini ve WC öğütücü pompala-
rın sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda 
WC öğütücü ve pompaların doğal akışlı 
tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet veya yeni bir 
banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların 
çatı, bodrum katından ya 
da kanalizasyon borusun-
dan uzak veya kot farkı olan 
yerlerde dikey olarak 11 
metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar 32 mm’lik 
bir boru çapı ile atıkları 

pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibinden 
montajına kadar detaylı teknik bilgi akta-
rıldı. Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla tanışma fırsatı buldu, müşteri 
memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiği ve çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.

T

SFA Sanihydro İstanbul’daki Sıhhi Tesisat 
Ustalarına Seminer Verdi

aynak sektöründe ve akademik 
alanda ilk ve tek uluslararası Türk 

ödülü olan “Halil Kaya Gedik Ödülü”nü 
bu yıl kaynak bilim ve teknolojisinin 
gelişimine verdiği desteklerden dolayı 
A.B.D. Colorado Maden Okulu - Kay-
nak Metalurji ve Malzeme Mühendis-
liği Bölümü Direktörü Amerikalı Prof. 
Dr. Stephen Liu aldı. Ödül, 28 Haziran 
akşamı Helsinki, Finlandiya’da düzen-
lenen 68. IIW Uluslararası Genel Kurul 
Toplantısı açılış töreninde Gedik Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı ve IIW 
Başkan Yardımcısı Hülya Gedik tara-
fından Prof. Dr. Stephen Liu’ya takdim 
edildi. Halil Kaya Gedik Ödülü ilk olarak 
2013 yılında Japon bilim adamı Hide-
yuki Yamamoto’ya, 2014 yılında ise 
İsveç Kaynak Eğitim ve Sertifikalandırma 
Ulusal Yetkili Kurumunun (ANB) CEO’su 
Lars Johansson’a verilmişti. Halil Kaya 
Gedik Ödülü her yıl geleneksel olarak 
Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim Vakfı 
sponsorluğunda, Türkiye’nin ilk kaynak 
mühendislerinden ve Gedik Kaynak’ın 
kurucusu merhum Halil Kaya Gedik’in 
adını yaşatmak üzere IIW (Uluslararası 
Kaynak Enstitüsü) tarafından kaynak, 
bilim, teknoloji ve eğitim alanında 
önemli çalışmalara imza atmış uzman 
kişilere delegasyon üyelerince yapılan 
oylama sonucunda veriliyor.

Stephen Liu ‘Halil 
Kaya Gedik Ödülü’ne 
Layık Görüldü

K
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kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri
Sığınak Santrali

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer KonvektörleriKanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

sıtma, soğutma, havalandırma ve 
tesisat sektöründe 1992 yılından 

beri faaliyetlerini sürdüren Serkon A.Ş., 
yangın algılama ve söndürme alanında 
İngiltere’nin önde gelen üreticilerin-
den Rapidrop Global Limited firması-
nın Türkiye ve Türki Cumhuriyetler tek 
yetkili distribütörü oldu. Rapidrop’un 
İngiltere’de bulunan merkez fabrika-
sında ar-ge çalışmalarının aralıksız devam 
ederek piyasanın ihtiyaçlarını en doğru 
şekilde karşılayacak ürünler üretildiğini 
söyleyen Serkon A.Ş. Genel Müdürü 
Fahrettin Altıntaş “Rapidrop üretim 
bantında; sprinklerler, izleme anahtarlı 
kelebek vana, ıslak alarm vanası, yükselen 

milli vana, çek vana, sprinkler bağlantı 
hortumu, yükselmeyen milli vana, pislik 
tutucu ve yivli bağlantı elemanları yer alı-
yor. Dubai, Güney Afrika, Rio de Janeiro, 
Paris, New York, Londra ve İstanbul şehir-
leri başta olmak üzere dünya çapında 
pek çok prestijli projede tercih edilen 
Rapidrop ürünleri UL / FM / VDS ve LPCB 
onaylarına sahiptir” dedi. Yeni Yangın 
Yönetmeliği’nin tüketiciyi bilinçlendir-
diğini vurgulayan Altıntaş, “Bu alanda 
sorumlu bir firma olarak, Rapidrop’u seç-
memizdeki sebeplerin başında; firmanın 
Avrupalı, ürünlerinin kaliteli, ekonomik 
ve UL/FM sertifikalarına sahip olması geli-
yor” açıklamasını yaptı.

Haberler

üneşle ısıtma ve soğutma teknolo-
jileri konusunda düzenlenen Ulus-

lararası Güneşle Isıtma ve Soğutma Kon-
feransı ve Sergisi’nin (SHC) dördüncüsü 
GÜNDER’in girişimleri ile 2-4 Aralık’ta 
İstanbul’da yapılacak. IEA-SHC (Ulus-
lararası Enerji Ajansı Güneş Enerjisiyle 
Isıtma ve Soğutma Programı) ve Avrupa 
Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) 
ortaklığında ve Uluslararası Güneş Ener-
jisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) 
ev sahipliğinde düzenlenen SHC 2015 
Konferansı, binaların ısıtılması ve soğu-
tulması ve sektörde neş enerjisi kullanan 
şirketlerin ve önde gelen araştırmacıların 
bir araya geldiği, 300’ü aşkın ziyaretçinin 
katılımı ile gerçekleşecek. Konferansta 
uluslararası sektör liderleri rekabetçilik, 
yeni piyasa ve ürünler, gelecekteki eği-
limler gibi çeşitli konuları ele alacaklar. 
PSE AG firmasının organizatörlüğünde 
gerçekleştirilecek SHC 2015’in, sektörde 
yapılacak politika ve pazar odaklı çalış-
malarda yol gösterici olması amaçlanıyor. 

“Türkiye Avrupa’nın en büyük 
termal güneş enerjisi pazarı”
SHC 2015 Konferans Başkanı Daniel 
Mugnier, güneş enerjisiyle ısıtma ve 

soğutma sektörüyle ilgili uluslararası bir 
konferansın Türkiye’de düzenlenmesinin, 
sektörün bu ülkede gelişiminin doğal 
bir sonucu olduğunu söyledi. Güneş 
enerjisiyle ısıtma ve soğutma teknolo-
jilerinin, enerji güvenliği ve ekonomik 
gelişme açısından büyük öneme sahip 
olduğunu belirten Mugnier, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde kent-
leşmenin ve konfora olan talebin artma-
sıyla beraber enerji ihtiyacı da artmaya 
devam edecektir. Güneş enerjisiyle ısıtma 
ve soğutma sektörünün geleceği parlak 
görünüyor. Türkiye güzel bir örnek. Ülke 
yıllar boyunca nüfus ve gayri safi yurtiçi 
hâsıla artışına paralel olarak enerji sek-
törünün tüm bölümlerinde giderek artan 
bir taleple karşılaştı. Türkiye, güvenilir 
olmasının yanı sıra düşük karbon salı-
nımı ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir 
gelecek sağlayan bir enerji kaynağı elde 
etmeye yönelik bütünleşik bir enerji poli-
tikası geliştiriyor. Türkiye aynı zamanda 
enerji sektörünün geliştirilmesiyle istih-
dam ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi 
planlıyor. Güneş enerjisi, Türkiye’nin yeni-
lenebilir enerji planlarında önemli bir yere 
sahip ve an itibarıyla Türkiye, Avrupa’nın 
en büyük güneş ısıl enerjisi pazarı.”

“Sektör küresel olarak zor bir 
dönemden geçiyor”
ESTIF Genel Sekreteri ve SHC 2015 Sek-
tör Başkanı Pedro Dias, konferans ile 
ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şu anda 
sektörde zor bir dönem geçiriyoruz. Bu 
zorluklar bölgesel değil, küresel. Dün-
yanın farklı bölgelerindeki piyasalarda 
yer alanlarla paylaşacak ve tartışacak 
çok şey var. Bu tartışma SHC 2015’te 
yapılacak ve farklı rakiplerle farklı piya-
salarda yeni rekabet yolları bulmamıza 
yardımcı olacak. Konferansta en son 
teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi tek-
nolojilerinin kentsel çevrelere ve enerji 
sistemlerine entegre edilmesi, güneş 
enerjisi ölçümleri ve enerjinin depo-
lanması dahil pek çok konuya dikkat 
çekilecek. Türkiye’nin Avrupa’daki en 
büyük termal güneş enerjisi piyasasına 
sahip olması sebebiyle İstanbul oldukça 
davetkâr bir nokta” dedi. Konferansın 
Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent 
Yeşilata ise Türkiye’nin coğrafi açıdan 
‘güneş bandı’ olarak isimlendirilen bir 
bölgede yer aldığını ve bu sebeple güneş 
enerjisinin ülkenin yenilenebilir enerji 
planlarında önemli bir yere sahip oldu-
ğunu söyledi.

G

SHC 2015 Türkiye’de Yapılacak

I

Serkon A.Ş., Rapidrop’un Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Tek Yetkili 
Distribütörü Oldu
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Haberler

EM Fuarcılık tarafından düzenle-
nen 28. Yapı Fuarı – Turkeybuild 

Ankara 1-4 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında Congresium, ATO Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda, 21. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İzmir ise 5-8 Kasım 2015 tarihleri ara-
sında Fuar İzmir’de bölge profesyonelle-
rini bir araya getirecek. ITE Turkey ve YEM 
Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, Tür-
kiye ekonomisinin lokomotifi yapı sektö-
ründe, yılın en önemli iki buluşması olan 
bu fuarların uluslararası boyutuna dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Yapı sektöründe 
yılın ilk zirvesi olan 38. Yapı Fuarı-Tur-
keybuild İstanbul, bu yıl % 20 büyüyerek 
100.000 metrekarelik 14 salon ve açık 
alanda, 105 ülkeden 1.250 katılımcı fir-
manın 18.640 ürün, hizmet ve teknolo-
jilerini 104.284 ziyaretçiyle buluşturdu. 
2015 yılına, Ekim ayında Ankara’da, 
Kasım ayında ise İzmir’de düzenleyece-
ğimiz iki dev buluşma ile devam ediyo-
ruz. 38 yıllık bilgi ve deneyimle, her sene 
bir öncekinden daha başarılı bir noktaya 
taşıdığımız fuarlarımız, bu yıl da Türk 
yapı sektöründe yeni iş ve işbirliklerinin 
yaratılmasında üstlendiği büyük rolün 
gurur ve heyecanını yaşıyor. Yapı Fuarı – 
Turkeybuild Ankara ve Yapı Fuarı-Turkey-
build İzmir’in,  öncelikle düzenlendikleri 
bölgenin ekonomisine, sonrasında ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Yapı dünyasının tüm pro-
fesyonellerini bu önemli buluşmalarda 
yerlerini almaya ve sektörün heyecanına 
ortak olmaya davet ediyoruz.”

chneider Electric, CSR Enstitüsü 
(Enjeux Les Echos and Institut RSE) 

tarafından, Paris borsasında işlem gören 
en büyük 40 şirket arasında (CAC40) 
‘En Sürdürülebilir Şirket’ unvanına layık 
görüldü. Schneider Electric Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Pascal 
Tricoire konuya ilişkin, “Sürdürülebilir 
gelişmeye odaklanmak, müşterilerimiz, 
çalışanlarımız, faaliyet gösterdiğimiz top-
luluklar, hissedarlarımız ve paylaştığımız 
gezegenin tümü için çok büyük anlam 
ifade ediyor” dedi.

eutsche Messe AG ile Bileşim 
Yayıncılık Fuarcılık A.Ş. arasında 

2002 yılında başlayan 21 Temmuz 2015 
tarihinde sona erdi. WIN Eurasia Metal 
Working ve WIN Eurasia Automation 
Fuarları’nı düzenleyen Hannover Messe 
Bileşim Fuarcılık’ın hisseleri, Deutsche 
Messe AG ve Hannover Fairs Turkey tara-
fından tümüyle satın alındı. Böylece Han-
nover Fairs Turkey, WIN 2016 ve sonrası 
fuarların ulusal ve uluslararası satışı dahil 
olmak üzere organizasyonun tümünden 
sorumlu oldu.

Y

SD

Yapı Fuarı - Turkeybuild, 
Yapı Sektörü Temsilcilerini 
Ankara ve İzmir’de 
Buluşturacak

Schneider Electric ‘En 
Sürdürülebilir Şirket’ 
İlan Edildi

WIN Eurasia Fuarları 
Tek Elde Birleşti

emi sınıflandırma kuruluşu DNV 
GL Group, Stauff Connect’in ilk 

kez 2015’te Hannover fuarında tanıt-
tığı boru bağlantı programının büyük 
bir bölümünü test etti ve ürünleri 800 
bar’a kadar olan çalışma basınçları için 
onayladı. Alınan onay, sadece hidrolik ve 
yağlama yağı kullanan sistemler için değil, 
aynı zamanda ağır yağ, basınçlı hava, 
oksijen, buhar, içme suyu ve deniz suyu 
ile çalışan sistemler için de geçerli. DNV GL 
sertifikasının yanı sıra “Russian Maritime 
Register of Shipping”in de onayını alan 
Stauff Connect, çapları 4 ile 42 mm ara-

sında olan metrik boru hatlarına sızdırmaz 
bağlantı elemanları sunabilmek amacıyla 
geliştirildi. Program dâhilinde 24° kesici 
halka bağlantıları, O-Ring’li 24° konik sız-
dırmazlık bağlantıları, 24° kapama nipel-
leri ve 37° flanş bağlantıları bulunuyor. 
Tüm bunlara ek olarak geri tepme valfleri, 
mekik valfleri, dişli redüksiyon manşonları, 
bağlantı bileşenleri ve montaj cıvataları da 
programa dâhil aksesuarlar arasındadır. 
DNV GL tarafından onaylanan bağlantı-
lar; 24° kesici halka bağlantıları, O-Ring’li 
24° konik sızdırmazlık bağlantıları ve 24° 
kapama nipelleridir.

G

Stauff Connect Artık DNV GL Sertifikalı
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Haberler

SKİD, klima alırken ve kullanırken dikkat edil-
mesi gereken hususları içeren bir açıklama 

yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konut-
larda ve ofislerde klimanın doğru kullanılması sağlıklı 
yaşam ve konfor için büyük önem taşımaktadır. Son 
yıllarda kullanıcılar, klima cihazı satın almadan önce 
marka, fiyat gibi konuların yanı sıra enerji tüketimi, 
hızlı montaj, ekonomik yedek parça gibi konularda da 
önemli hassasiyetler göstermektedir. Ancak bütün bu 
özelliklerin yanı sıra klima tercihi yapılırken ihtiyacın 
doğru bir şekilde belirlenmesi de oldukça önemlidir. 
Bugün birçok firma, tüketicilerine ücretsiz olarak 
keşif imkânı sunmaktadır. Basit bir keşif işlemi ile 
ihtiyaca göre doğru kapasitenin seçilmesi, iç ve dış 
mimari koşullara göre montaj yerlerinin belirlenmesi 
mümkündür. Doğru bir klima seçimi için klima kapa-
sitesi ve montaj yeri keşfi mutlaka yetkili servislerce 
yapılmalıdır. Klima seçiminde diğer önemli bir unsur 
ise enerji tüketimidir. Cihazların üzerinde bulunan 
ve enerji verimliliğini gösteren etiketler bu konuda 
tüketicilere doğru yolu göstermektedir. Genel olarak 
A+++ sınıfı en yüksek verimliliği, D sınıfı ise en düşük 
verimliliği ifade etmektedir. İklimlendirme, kapalı bir 
mekânda havanın sıcaklığının, nem oranının, hızının 
ve temizliğinin yıl boyunca istenilen koşullarda tutul-
masıdır. Başka bir deyişle insan sağlığı için en elverişli 
havanın muhafaza edilebilmesidir. Bu nedenle günü-
müzde birçok klima cihazında, filtreleme sistemleri 
ileri düzeye çıkarılmış, bu sayede toz, kaba partikül, 
polen,  küf, sigara dumanı filtre edilebilmektedir. 
Filtre etme işlemi de iklimlendirme sürecinin bir par-
çası olup iç hava kalitesinin artmasında ve klima 
seçiminde önemli bir faktördür. Klima seçimi kadar 
klima kullanımı da hava kalitesi açısından önemlidir. 
Doğru sıcaklık değerlerinde klima kullanımı; sağlığı-
mızı korumada, verimliliğimizi artırmada ve tüketilen 
enerjide önemli rol oynamaktadır. Yapılan araştırma-
larda 32 °C ve üzerinde bir ortam sıcaklığında çalışan 
bir kişinin verimliliğinin % 50’ye kadar düştüğünü 
tespit etmiştir. Konfor kişiden kişiye değişkenlik gös-
terebilir. Ancak kış için 20-22 °C, yaz için de 24-26 °C  
(% 40-% 60 bağıl nem değerlerinde) konfor aralığı 
olarak kabul edilmektedir.”

İ

İSKİD: “Klima seçimi 
kadar klima kullanımı da 
hava kalitesi açısından 
önemlidir”
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Haberler

MMOB Makine Mühendisleri Odası, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde 

kullanılan klima cihazlarında dikkat edil-
mesi gereken hususlar ile ilgili bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası adına Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Özkalender’in şu ifadeleri yer aldı: 
“Yaz sıcaklarını iyice hissetmeye başladı-
ğımız şu günlerde, evlerde, ofislerde ve 
arabalarda klima kullanımı oldukça yay-
gınlaştı. Konfor arayışınızın sağlığınıza 
zarar vermemesi için; klima kullanıcılarını 
ve yeni klima satın alacak vatandaşlarımızı, 
mesleğimizin önde gelen uzmanlık alan-
ları olan ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
bu önemli cihazları ile ilgili önerilerimize 
kulak vermeye davet ediyoruz. Klimaların 
seçiminden montaj yerine, kullanımına ve 
bakımına kadar dikkat edilmesi gereken 
birçok konu bulunuyor. Yazın sizi serinle-
ten klimanızın kışın da iyi ısıtma yapma-
sını istiyorsanız ve yüksek elektrik faturası 
ödemek istemiyorsanız, klima alırken COP 
değeri soğutma için SEER, ısıtma için SCOP 
değeri yüksek cihazları tercih etmelisiniz. 
Çünkü SEER ve SCOP değerleri sezonsal 
enerji COP değeri verimliliğini gösterir. 
Bu değerler ne kadar büyükse cihazınız o 
kadar verimli çalışıyor demektir. Etikette yer 
alan BTU/h değeri ise, klimanızın bir saatte 

T

TMMOB: “Konfor arayışı kâbusa dönüşmesin” 

ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek 
için kullanılır. Satın alacağınız klimanın 
kapasite seçimi, bulunduğunuz mekânın 
değerlerine göre, mutlaka bu konuda 
uzman ve ehliyetli bir makina mühendisi 
tarafından yapılmalıdır. Alacağınız cihazın 
mutlaka ulusal ve uluslararası standartlara 
uygunluk belgeleri olmalıdır. Servis hizmet-
lerini verecek yetkiliye de kolaylıkla ulaşabil-
melisiniz. Özetle satış, dağıtım, kurulum ve 
satış sonrası bakım hizmetleri standartlaş-
tırılmış, bayilik ağları iyi işleyen firmaların 
klimalarını tercih etmeniz önemlidir. Klima 
cihazlarında kullanım ve çevre şartlarına 
bağlı olarak yılda en az iki  kez veya daha 
fazla periyodik bakım yapılması gerekir. 
Çünkü bakımı yapılmayan klimalar; ideal 

filtreleme yapamayacağından toz ve parti-
küller ortamda kalır. Filtre  üzerinde oluşan 
kirlilik ise ortama yayılarak küf mantarları 
oluşmasına neden olur ve sağlığımızı tehdit 
etmeye başlar. Duvar tipi ve multi sistem 
klima cihazlarının filtreleri yaklaşık 15-30 
günde bir temizlenmelidir. Bu süreler orta-
mın tozluluk derecesine göre değişebilir. 
Klimaların sıcaklık ayarı yaz aylarında hiçbir 
zaman 23-24 derecenin altına, getirilme-
meli, nem düzeyi ise her zaman yüzde 
50 olarak ayarlanmalıdır. Kışın ise derece 
20-22 aralığında ayarlanmalıdır. Özellikle 
iş ve alışveriş merkezi yönetimleri, işletme 
masrafını düşürmek amacıyla, taze hava 
oranlarını yetkili mühendisler tarafından 
hesaplanan standardın altına asla düşür-
memelidirler. Makine Mühendisleri Odası 
olarak toplum yararı ve kamusal denetim 
anlayışımız gereği meslek alanlarımızla 
ilgili konularda toplumu bilgilendirmeyi 
her zaman görev saymaktayız. Doğru kul-
lanıldığında bizlere sağlıklı ortamlar ve 
konfor sunan klimaların sağlığımıza zarar 
vermemesi için kurallara uyun. Cihazınızı 
satın alırken mutlaka yetkili bir makina 
mühendisi ile görüşün; kullanımı, seçimi 
ve takılması konusunda detaylı bilgi alın, 
cihazınızın periyodik bakımlarını asla 
ihmal etmeyin. Konfor arayışınız kâbusa 
dönüşmesin.”

czacıbaşı Yapı Gereçleri, Avrupa Bir-
liği Çevre Ödülleri’nin 2015 Türkiye 

Programı Yönetim Kategorisi’nde hem Tür-
kiye hem de AB programında birinci oldu. 
Türkiye’de 2006 yılından beri düzenlenen 
yarışma bu sene, Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) ve TOBB işbirliğinde 22 Haziran 
2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Törende, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri adına 
ödülü, Eczacıbaşı İnovasyon ve Sürdürüle-
bilirlik Koordinatörü Ata Selçuk aldı.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 
AB Çevre Ödülleri 
Türkiye’de Birinci Oldu

E

Hijyenik Paket Klima Cihazı

Merkez / Fabrika
İ.A.O.S.B. 10008 Sk. No: 5  35620 Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 328 10 00  Fax: (0232) 328 10 80  
satis.izmir@klsklima.com.tr
info@klsklima.com.tr
www.klsklima.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:127/3  06520  Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 478 08 37  Fax: (0312) 478 08 48
satis.ankara@klsklima.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Girne Cad. No: 29 
34758  Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 580 91 56  Fax: (0216) 580 91 55
satis.istanbul@klsklima.com.tr

Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mahal sıcaklık ve nem kontrolü , mahaller arasındaki 
basınç farkları ve mahal - cihaz bilgilerinin bina 
yönetim sistemi ile entegre edilebilen mikroişlemci 
üzerinden kontrolü
Çevre dostu R410A veya R407c soğutucu akışkan ve 
yüksek verimli, sessiz çalışan scroll kompresörlü 
kondenser üniteleri
Yüksek verimli plug tip aspiratör ve vantilatör fanları 
ve IP55 koruma sınıfında elektirik motorları
VDI 6022-1 , VDI 6022-3 , EN 1886 , DIN EN 1946-4 , 
EN 13053 standartlarına uygun imalat
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Haberler

ystemair HSK, 11-13 Haziran 
2015 tarihleri arasında sektör 

temsilcilerini İsveç’te ağırladı. 30 
kişilik grup, gezinin ilk gününde 
Systemair’in genel merkezi olan 
Skinnskatteberg’deki fabrikayı ziyaret 
etti. Ziyaretçiler, 50.000 m² üretim ve 
depolama alanına sahip olan, gelişmiş 
teknolojik sistemlerin kullanıldığı fab-
rikayı yakından inceleme fırsatı buldu. 
İsveç Systemair’in Genel Müdürü Pär 
Johansson, ziyaretçilere; Systemair 
ürünleri, üretim teknolojileri ve kalite 
standartları hakkında detaylı bilgiler 
verdi. Systemair’in mühendisleri eşli-
ğinde tesiste bulunan Ar-Ge merkezi 
gezildi. Akustik laboratuvarda fan 
ses ölçümü, karanlık odada ise hava 
dağıtım elemanlarının difüzyon testi 
yapıldı. Ziyaretçiler ayrıca, fabrikada 

ystemair HSK Mühendisleri, 
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Kıbrıs Temsilciliği tarafından 
8-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
düzenlenen seminerde “Klima Santral-
leri, Kontrol Sistemleri, Fan Teknolojisi 
ve Yangın Güvenliği” konularını anlattı. 
Kıbrıs Makine Mühendisleri Odası’nın 
binasında gerçekleşen ve iki gün süren 
seminere Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 
mekanik proje ve taahhüt firmalarının 
yetkilileri katıldı.

ystemair HSK mühendisleri, 
11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde 

Systemair Grup çalışanlarına “Klima 
Santralleri ve Klima Santrali Seçim 
Programı Eğitimi” verdi. Systemair 
HSK’nın İstanbul Hadımköy’de bulu-
nan fabrikasında düzenlenen ve iki 

gün süren eğitimde; klima santralleri-
nin çalışma prensibi komponentleri, 
yüksek verimli klima santrallerinin siste-
matik özellikleri ile klima santrallerinin 
doğru bir şekilde seçilmesini sağlayan ve 
kolay kullanılabilen klima santrali seçim 
programı olan “Airware Web” anlatıldı. 
Program kapsamında Systemair HSK 
Ar-Ge mühendisleri tarafından geliş-
tirilen ve faydalı model patenti alınan 
Frame Drill teknolojisi tanıtıldı. Eğitimin 
son gününde Systemair HSK fabrikasının 
üretim alanında Frame Drill teknolojisi ve 
klima santrallerinin otomasyon sistem-
leri incelendi. Test laboratuvarında örnek 
klima santrali testi yapıldı. İki günlük eği-
timin sonunda yapılan sınav sonucunda 
katılımcılara, Systemair HSK Academy 
diploması verildi.

Systemair HSK’dan Systemair Grup 
Çalışanlarına AHU Eğitimi

S

S

Systemair HSK, Sektör Temsilcilerini İsveç’te Ağırladı

Systemair HSK, 
Seminerlerine 
Kıbrıs’ta Devam Etti

üretilen fanlar, fan aksesuarları, kom-
pakt klima santralleri, hava perdeleri ve 
ısıtma ürünlerini inceleme fırsatı buldu. 

Systemair HSK’nın üç gün süren gezi 
programı, Stockholm’e düzenlenen 
turla son buldu.

S
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Haberler

zerbaycan’ın Hazar Denizi’nde-
ki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar 

Denizi’nin güneyindeki diğer saha-
larda üretilen doğalgazın Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 
Projesinin 17 Mart 2015 tarihinde gerçek-
leşen temel atma töreniyle başlayan inşaat 
çalışmaları devam ediyor. 1850 km’lik 
hattın 56 inç çapındaki bölümünde baş-
layan güzergâh açma çalışmaları sürer-
ken boru depolama alanlarına sevk edilen 
boruların kaynak yapılarak birbirine bağ-
lanması için yaklaşık 10 ton ağırlığında ve 
12 metre uzunluğundaki çelik boruların 
inşaat sahasına nakli ve “stringing” olarak 
adlandırılan dizgi çalışmaları eş zamanlı 
olarak devam ediyor.

ürk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün 
Türkiye’de üretilen ya da ithal edi-

len elektrik motorlarının AB ve Ulusal 
mevzuata uygunluğunu test edecek kabi-
liyete sahip Gebze Kalite Kampüsü’ndeki 
Elektrik Motorları Test Laboratuvarı hiz-
mete girdi. TSE’den yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “TÜİK’in verilerine 
göre Türkiye’de elektrik enerjisinin yüzde 
50’ye yakını sanayide kullanılmaktadır. 
Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin 
yaklaşık yüzde 70’ini ise elektrik motorları 
tüketmektedir. Sanayide büyüme ivmesi 
giderek artan ülkemizde her yıl 1 milyon 
adedin üzerinde elektrik motorunun piya-
saya arz edildiği göz önüne alındığında, 
enerji verimliliğinin sağlanmasında elek-
trik motorlarına ilişkin test ve muayenele-
rin önemi ortaya çıkmaktadır. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa 
Birliği ile uyumlu hale getirilen ulusal 
mevzuat, söz konusu elektrik motorları 
için enerji verimlilik endeksi beyanını 
zorunlu kılmaktadır. TSE’nin Gebze Kalite 
Kampüsü'ndeki Elektrik Motorları Test 

Laboratuvarı, Türkiye’de üretilen ya da 
ithal edilen elektrik motorlarının AB ve 
Ulusal mevzuata uygunluğunu test ede-
cek kabiliyete sahip ülkemizdeki ilk ve tek 
tarafsız laboratuvar olarak Nisan 2015 
tarihi itibarıyla hizmete girdi. TÜRKAK 
Akreditasyonunu da başarıyla tamamla-
yan laboratuvar, bir ay içinde konusunda 
uluslararası akreditasyona sahip bir test 
merkezi olarak hizmet verecek.”
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa 
Birliği ile uyumlu hale getirilen ulusal 
mevzuat uyarınca Ocak 2015 tarihi iti-

barıyla Türkiye’de üretilen ya da ithal 
edilen, 0,75-375 kW güç aralığındaki 
asenkron motorların en az ‘IE3’ verim 
sınıfında olması zorunlu hale getirildi. 
TSE’nin uluslararası akreditasyona sahip 
laboratuvarında, sanayide kullanılacak 
elektrik motorlarının piyasa gözetim ve 
denetimi kapsamında enerji verimlilik 
sınıfı tespit edilecek ve uygunluğuna 
ilişkin rapor hazırlanacak. Laboratuvar, 
Türkiye’de Piyasa Gözetim ve Deneti-
minde de tek yetkili laboratuvar ola-
rak hizmet verecek. Laboratuvarımız 
ilk etapta 0,75-90 kW güç aralığında 
hizmet verecek, öngörülen gerekli yatı-
rımların yapılması ile 2017 yılında 375 
kW seviyesine erişecektir. Ülkemizin 
enerji alanında saklı kaynağı sayılabile-
cek verimlilik konusu uzun soluklu bir 
değişim ve dönüşüm sürecini zorunlu 
kılmaktadır. Enstitü olarak uzman per-
sonelimiz ve yetkin laboratuvarımız ile 
bu çok önemli değişime katkı sağlamak 
bizim için gurur kaynağıdır” dedi.
Kaynak: www.tse.org.tr

T

TSE’nin Elektrik Motorları Test Laboratuvarı Hizmete Girdi

TANAP İnşaat Çalışmalarının Bir Aşaması Daha Geride Bırakıldı

A
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ürkiye İMSAD, daralan ihracat 
pazarlarını aşmak ve yeni pazar-

lar kazanmak amacıyla Turcamhall işbir-
liğinde 9 kişilik bir heyetle Kamerun’a 
gitti. Kamerun gezisine, Türkiye İMSAD 
üyesi firmaları temsilen; Turhan Özkan 
(Çuhadaroğlu), Cem Yamaner (Ecza-
cıbaşı), Erhan Kamber (Hekim Yapı), 
Demir Ahmet Demirtaş (İzocam), Tuna 
Saylan (Tepe Betopan), Erhan Özsoy 
(Trakya Cam), Bahadır Çuhacıoğlu (Kale 
Seramik) ile Selim Uras (Fibrobeton) 
ve Ahmet Volkan Kaya (Türk Demir-
Döküm) katıldı. İhracatta yaşanan 
daralmayı aşmak için Afrika ülkelerine 
yöneldiklerini belirten Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar, Kamerun’un 
inşaat malzemelerinde Türkiye için 
potansiyel bir pazar olduğunu belirtti. 
Hinginar, “Kara Kıta’ya kadar koşu-
yoruz. Hedefimiz, bir yandan katma 
değerli ürün hacmimizi artırmak, öte 
yandan ‘üretim ve ihracat odaklı’ büyü-
meyi sürdürmektir. Kamerun’a gerçek-
leştirdiğimiz heyet, Afrika’daki pazar 
payımızı artırabilmemiz için önem arz 

Haberler

Türkiye İMSAD’dan Afrika’ya İhracatı Artırma Hamlesi

T

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, DYO Boya 
Fabrikaları, Nuh Çimento, Schneider 
Elektrik, Türk DemirDöküm Fabrikaları, 
Polisan Boya, İzocam, Jotun Boya, Kale 
Kilit ve Kalıp, Georg Fischer Hakan Plastik 
Boru ve Profil, Traçim Çimento, Seranit 
Granit Seramik ve Marshall Boya ve Ver-
nik Sanayi ile Kalekim Kimyevi Maddeler” 
oldu. İSO’nun 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu Araştırması verilerine göre, Türkiye 
İMSAD üyesi 21 firma, 2014 yılında 16,9 
milyar TL tutarında, net üretimden satış-
ları ile ekonomiye fayda sağladı.

etmektedir” dedi. Türkiye İMSAD heyeti 
gezinin ikinci gününde ise inşaat malze-
melerinin satıldığı pazar yerinde inceleme-
lerde bulundu. Türkiye İMSAD Dış Ticaret 
Komitesi Başkanı Ahmet Demirtaş, pazar-
daki Türk ürünlerinin kısıtlı olduğunu ve 
ağırlıklı olarak Türkiye’de bilinmeyen mar-
kaların yer aldığını söyledi. Demirtaş, şu 
değerlendirmede bulundu: “Kamerun’da 
ülkemizde üretilen bazı inşaat malzeme-

lerine hiç rastlamadık. Sahra Altı Afrika 
ülkelerinde olduğu gibi ülkede inşaat 
malzemeleri, potansiyeli yüksek bir alan. 
Özellikle yalıtım, havalandırma sektörü 
ürünleri (HVAC), seramik, dış cephe kap-
lamaları, alüminyum, prefabrikasyon ve 
benzeri ürünlerle bu pazara girebilecek 
durumdayız. Bazı Kamerun firmaları ile de 
yaz aylarında İstanbul’da ikinci tur görüş-
meler yapacağız.”

stanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
2014 yılı ‘Türkiye’nin 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu’ Araştırması’nda, 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD), 21 sanayici 
üyesiyle yer aldı. İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu sıralamasında, 500 Büyük 
Şirket sıralamasında, Türkiye İMSAD 
üyesi sanayi şirketleri: “Çolakoğlu 
Metalurji, Assan Alüminyum, Akçansa 
Çimento, Çimsa Çimento, Trakya Cam, 
Betek Boya ve Kimya Sanayi, Kalese-
ramik Çanakkale Kalebodur Seramik, 

Türkiye İMSAD, 21 Sanayici Üyesi ile 'İSO 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu' Arasında Yer Aldı

‹

Teknoklima Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Genel Md: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No: 78 C Blok Kat: 2A Eyüp / İstanbul      Tel: 0212 608 17 17  Fax: 0212 437 80 71
Ankara Md: 0312 436 62 63 İzmir Md: 0232 449 30 00 Bursa Md: 0532 609 07 43 Antalya Md: 0242 322 09 54 G.Antep Md: 0342 321 35 70
info@teknoklima.net      www.teknoklima.net

Advanced Air Handling Unit Technologies

Boreas üretim kalitesi ve teknolojisi ile Eurovent belgesine 
en yüksek ısı köprüsüzlük sınıfı ile (TB1) sahip Klima Santralidir.

Gövde Mekanik Dayanım Sınıfı :  D1 (Sınıfının en üst değeri)
Filtre Bypass Hava kaçak Sınıfı  :  F9  (Sınıfının en üst değeri)
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Haberler

uyar Vana, Duyar markası ile 
dünyanın devlet destekli ilk ve 

tek markalaşma programına dahil oldu. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Duyar 
Vana Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul 
Gafur Cengiz, “Kurulduğu günden bu 
yana, global arenada söz sahibi olma 
yolunda, doğru strateji ve hedeflerle 
ilerleyen Duyar Vana, bu başarısıyla bir-
likte, gelecek vizyonundaki markalaşma 
olgusuna verdiği önemi bir kez daha 
kanıtladı. Duyar, vana sektöründe bu 
başarıya erişen ilk ve tek marka olma 
özelliğini taşıyor. Turquality sürecindeki 
yoğun çalışmalarını, destek kapsamına 
girerek taçlandıran Duyar Vana, bu başa-
rısıyla, yurtdışı markalaşma potansiyeline 
sahip sayılı kuruluş arasındaki yerini aldı. 

Halihazırda faaliyet gösterdiği 65 ülke-
deki global marka gücünü artırarak yeni 
pazarlara da açılmaya odaklanan Duyar 
Vana, aynı zamanda markalaşma, ino-
vasyon ve ürün çeşitliliği anlamında ciddi 

yatırımlara imza atarak yurtdışındaki 
olumlu Türk malı algısını da artırmayı 
hedefliyor” dedi. 

‘‘Global arenada daha fazla söz 
sahibi olmak istiyoruz’’
Turquality desteğinin, Duyar Vana’nın 
geçmişi 50 yıla dayanan markalaşma ve 
kurumsallaşma çalışmalarında katalizör 
etkisi yaratacağını belirten Duyar Vana 
Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gafur 
Cengiz, bu desteğin beraberinde geti-
receği avantajlarla birlikte, sahip olunan 
vizyon doğrultusunda, global alanda 
daha fazla söz sahibi olmak istedikle-
rini ve bütün çalışmalarının bu vizyona 
odaklanmış bir şekilde gerçekleştiğini 
belirtti.

D

Duyar, Turquality Kapsamında

İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2, Başakşehir-İstanbul
Tel: (0212) 613 71 92 Faks: (0212) 567 63 91

sentez@sentezklima.com  servis@greenpointturkiye.com
www.sentezklima.com

www.greenpointturkiye.com

Sentez Klima San. Tic. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve hızlı 
çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Orijinal yedek parçalar ve 

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

BITZER ULUSLARARASI SERVİS MERKEZİ

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım 
çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de! 

Üstelik tüm bu kompresör bakım onarım hizmetlerimizi Bitzer ile sınırlamayıp, 
her marka kompresör için vermekteyiz.

instagram.com/BitzerServis

Sentez Klima

facebook.com/BitzerServis

twitter.com/BitzerServis
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Haberler

DTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün, 
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sis-

temleri Yüksek Lisans Programı tara-
fından lise ve üniversite öğrencilerine 
yönelik düzenlediği ‘Yılın Yeşil Beyinleri 
Uluslararası Proje Yarışması’na bu yıl 31 
farklı ülkeden 254 proje katıldı. Yarış-
maya başvuru gelen ülkeler arasında 
Avusturalya, Makedonya, Mısır, Bah-
reyn, Tayland, Kenya, Malezya, Endo-
nezya, İngiltere, Ruanda, Özbekistan, 
Pakistan, Hollanda bulunuyor. Bu yıl 

dördüncüsü gerçekleştirilen ve üniver-
site kategorisinde 66, lise kategorisinde 
188 başvuru olan yarışmanın finalist-
leri, jürinin yapacağı değerlendirme 
sonunda belirlenecek. Finale kalan beş 
takımın 9 Ekim’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü’nde yapacağı proje sunum-
larının ardından ödül kazananlar ilan 
edilecek. Yarışmanın ödülleri ise ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün 10 Ekim’de 
gerçekleştireceği yeni akademik yıl açılış 
töreninde verilecek.

ürkiye Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı 

Türker Naslı, Ankara’nın 9 ilçesindeki 
zengin termal kaynakların sera ısıtma-
sında kullanımının yaygınlaştırılması ile 
jeotermal tarımın hızlı bir gelişim içine 
gireceğini bildirdi. Türker Naslı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜBİ-
TAK arasında 8 Mayıs 2015 tarihinde 
yapılan protokolle, ülke genelinde jeoter-
mal seracılığın geliştirilmesi çalışmalarına 
başlandığına işaret ederek, bu çalışma 
ile konu hakkında tüm paydaşlarda far-
kındalık oluşturma ve etkin destekleme 
mekanizmalarının geliştirilmesinin hedef-
lendiğini bildirdi. Jeotermal enerjinin 
çevre dostu, yerinde değerlendirilebilen, 
yerel ekonomiye istihdam ve katkı sağ-
layan, sürekli ve sürdürülebilir bir kay-
nak olduğunu belirten Naslı, jeotermal 
enerjiyi kullanan şanslı ülkelerden birinin 
de Türkiye olduğuna dikkat çekti. Naslı, 
“Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 
ülkede jeotermal kaynaklar sera ısıtma-
sında da kullanılmaktadır” dedi. Halen 
Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, 
Kırşehir, Kütahya, Manisa, Nevşehir, 
Şanlıurfa ve Yozgat gibi illerde gelişme 
sürecindeki jeotermal seracılık faaliyetle-
rine dikkat çeken Naslı, tarımsal üretimi 
ve jeotermal kaynak potansiyelinde önde 
gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de 

jeotermal seracılığın 
yaygınlaştırılmasının 
büyük önem taşıdığını 
vurguladı. 

En önemli maliyet 
kalemi ısıtma
Naslı, seracılıkta en 
önemli gider kalemini 
oluşturan ısıtma mas-
raflarının, uzun kış 
mevsiminin hüküm 
sürdüğü Ankara’da 
seracılığın gelişimine 
engel oluşturduğunu belirtti. İklime 
bağlı yüksek ısıtma maliyetleri dolayısıyla 
Ankara’da kârlı bir iş olmayan seracılığın 
gelişme gösteremediğini anlatan Naslı, 
“Bir dekar seranın Ekim-Nisan arasında 
7 ay süreyle 15 ˚C’de tutulması için 
yapılacak ısıtmalarda; Antalya’da 22, 
Ankara’da 86 ton fuel oil gerekiyor. Buna 
göre Ankara koşullarında bir seranın ısıtı-
labilmesi için Antalya’ya göre yaklaşık 4 
kat fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor” dedi. 
Ankara’nın 9 ilçesindeki zengin jeoter-
mal kaynakların seracılıkta kullanımı ile 
sektörün hızlı bir gelişim içine gireceğini 
vurgulayan Naslı, şunları söyledi: “Ankara 
koşullarında seracılıkta yüksek ısıtma 
giderleri, işletmeye zarar ettirecek boyut-
larda. Oysa jeotermal kaynakların sera-

cılık alanında kullanımı, ısıtma giderini 
son derece aşağıya çekecek ve Ankara’da 
seracılık faaliyetini kârlı hale getirecektir. 
Kamu kurum ve kuruşları, girişimciler, 
sanayiciler, destek sağlayan kurumlar, 
üniversiteler, birlikler, vakıflar, STK’lar 
ve tüm sektörel paydaşların katkısıyla 
Ankara’nın jeotermal enerji potansiyeli-
nin seracılıkta kullanımına yönelik stra-
tejiler belirlenmeli, bu alanda farkındalık 
oluşturulmalıdır. Ankara’nın jeotermal 
seracılığa yönelik hükümet politikaları ve 
sağlanacak teşvik ve desteklerden etkin 
biçimde yararlanması sağlanmalıdır. 
Ankara ilçelerindeki zengin jeotermal 
kaynakların seracılık sektöründe etkin ve 
verimli kullanımı durumunda, bu sektö-
rün gelişiminin önü açılacaktır.”

T

O

Naslı’dan Ankara için ‘Jeotermal Tarım’ Çağrısı

Gençler ‘Yılın Yeşil Beyni’ Olma Yarışında
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Haberler

ürkiye iklimlendirme pazarının 
önde gelen otomasyon çözümü 

sağlayıcılarından Ges Teknik Klima Kon-
trol ve Otomasyon Sistemleri, 2015 
yılında sistem çözümlerine Schneider 
Electric Modicon M171 ürünlerini ekledi. 
Ges Teknik Satış Müdürü Yeşim Aktay, 
Schneider Electric Modicon M171 seri-
sinin sektöre yeni bir bakış açısı getire-
ceğini ve bu konuda da oldukça iddialı 
olduklarını söyledi. Aktay, Ges Teknik’in, 
HVAC ve pompa kontrollerinde uzman-

Schneider Electric Modicon M171 Ürünleri Artık Türkiye Pazarında

T

laşmış bir ürün olan Schneider Modi-
con M171 ürünleriyle pazara optimum 

çözümler sağlayacağını vurguladı. 
Internet of Things’in konuşulduğu bir 
dönemde, HVAC otomasyonunun da 
yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline 
geldiğini, Türkiye’nin de çok gelişmiş 
uygulamalarla bu sürece hızla adapte 
olduğunu belirten Aktay, Ges Teknik’in 
sürdürülebilir büyümesinin arkasında 
her zaman müşteriye yön veren yenilikçi 
yaklaşım ile hareket ettiğini ve Modicon 
M171 ürün yelpazesinin de bu yaklaşıma 
tümüyle uygun olduğunu söyledi.

apı sektörünün üç önemli fuarı Bati-
mat, Interclima+Elec ve Ideobain, 

Mondial Du Bâtiment olarak tek bir çatı 
altında 2-6 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Paris Nord Villepinte Fuar Merkezi’nde bir 
araya gelecek. Üç fuarın tanıtım toplan-
tısı 2 Haziran’da Point Hotel İstanbul’da 
düzenlendi. Toplantıda Reed Exhibiton 
yetkilisi Catherine Rousselot “Bu üç fuar, 
tüm yapı sektörü ve mimarlık endüst-
risine yönelik düzenlenen en kapsamlı 
çözüm, gösteri ve eğitim vitrini olma 
özelliğini taşıyor. 2600’den fazla Fransız 
ve uluslararası katılımcı ile 350.000’den 
fazla ziyaretçinin beklendiği Batimat, 
Interclima+Elec ve Ideobain’in ilk kez 
2013 yılında birleştirilip yeni bir isimle 
sunulduğu Mondial du Bâtiment, sektö-
rün ön planda yer alan inovatif yerleşime 
sahip, çeşitli mesleklerin ve işletmelerin 
sinerjisini destekleyen dünyanın önde 
gelen inşaat ve mimarlık fuarı olmaya 
devam ediyor. 2015 sezonu, ticaretin 
yapılması, Fransa’dan ve dünyanın dört 
bir yanından gelen katılımcılar ve ziyaret-
çiler, müşteriler ve potansiyel müşteriler 
arasında doğrudan irtibat kurulmasını 
teşvik etmesi bakımından eşsiz bir mekân 
sunuyor” dedi. Interclima+Elec ’in HVAC 
ve inşaat sektörü için tesisat sistem ve 

elemanları, yalıtım ürünleri, ev otomas-
yonu ve akıllı binalar için kullanılacak son 
teknolojiler ve çözümleri sergileyen önde 
gelen bir ticaret fuarı olduğunu söyleyen 
Rousselot, “Interclima+Elec, sektördeki 
tüm karar vericiler ve tesisatçıların iş 
ortaklarını seçmek, enerji verimliliği için 
çözümler aramak, yenilenebilir enerjile-
rin, termal konforun ve akıllı çözümlerin 
konut ve ticari amaçlı binalarda kullanımı 
için bir araya geldikleri yerdir. Fransız 
hükümeti ve Avrupa’nın diğer hükümet-
leri tarafından yapı sektöründeki enerji 
geçişi konusunda yeniden odaklanarak 
2020 için iddialı hedeflerin belirlendiği 
bir zamanda, Interclima+Elec 2015 yılı 

için önemli bir etkinliktir. Interclima+Elec 
Fuarında % 27’si yeni ve % 35’i ulus-
lararası olmak üzere 353 kayıtlı katı-
lımcı mevcut bulunuyor” diye konuştu. 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB)’nin milli katılım organizasyonu 
düzenleyeceği fuar; yenilenebilir enerji-
nin kullanıldığı ısıtma ve sıcak su üretimi 
için HVAC ürünleri ve sistemleri, elektrik 
tesisat ürünleri ve sistemleri, ev otomas-
yonu ve multimedya ürünleri ve sistem-
leri, elektrik üretimi için yenilenebilir 
enerjinin kullanıldığı ürünler ve sistemler, 
HVAC ve elektrik tesisatı, işletim ve bakım 
için ekipman ve hizmetler çerçevesinde 
düzenlenecek.

Batimat, Interclima+Elec ve Ideobain 2015 
Fuarlarının Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Y
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akpen, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, 

2014 yılı araştırmasına göre 203’üncü sırada yer aldı. Bu 
haliyle geçen yılki sıralamada yerini koruyan şirket, mer-
kezinin bulunduğu Konya’da ise, bir basamak yükselerek 
en büyük ikinci sanayi kuruluşu olmayı başardı. Pakpen 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuza konuyla ilgili 
“Bugüne dek yaptığımız yatırımlar ve attığımız adımlar, 
Türkiye’nin ‘en büyükleri’ arasında yerimizi almamızı bir 
kez daha sağladı. Ülkemizin en büyük 203’üncü sanayi 
kuruluşu olmanın yanı sıra yaptığımız yatırım ve sağla-
dığımız istidamla sürekli değer katmaya çabaladığımız 
Konya'da artık ikinci büyük sanayi kuruluşuyuz. Elde etti-
ğimiz bu başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Başarımızı, 
başta komşu ülkelerimiz olmak üzere Avrupa Birliği ve 
Körfez ülkelerine kararlılıkla taşıyoruz” dedi. Tuza, hali-
hazırda 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini 
ve sektörde, 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp 
yalıtım malzemesi üretim kapasitesine sahip olduklarını 
söyledi. BrandFinance tarafından yapılan araştırma ile 
Türkiye’nin en değerli markaları arasında gösterildiğine 
de değinen Tuza, “BrandFinance, şirketlerin son 3 yıllık 
finansal verilerini ve gelecek 5 yıla ait projeksiyonlarını 
analiz ederek Türkiye’nin En Değerli 100 Markasını 
belirledi. Araştırmada, Pakpen olarak bu yıl, geçen yıla 
oranla 4 basamak yükselerek Türkiye’nin en değerli 
96’ncı markası olmayı başardık. Hedefimiz, markamızın 
değerini daha da yükseltebilmek adına, çalışmalarımızı 
istikrarlı bir biçimde sürdürmek” diye konuştu.

P

Pakpen, İSO 500’de 
203. Sırada 

Kampanya, Ticari Usta Kartlarla 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’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.



Kampanya, Ticari Usta Kartlarla 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’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.



Haberler

NBA Yayın Grubu ve Ekonomi 
Gazetecileri Derneği (EGD)’nin 

işbirliği ile oluşturulan ‘İnşaat Platformu’ 
toplantısı, 30 Temmuz 2015 tarihinde 
Biz Cevahir Hotel İstanbul’da düzen-
lendi. Toplantıya sektörün önde gelen 
müteahhitlik, mühendislik, mimarlık ve 
inşaat sanayicilerinin dernek temsilcileri 
ile birçok kurum ve kuruluşların yetki-
lileri katıldı. ANBA Yayın Grubu Genel 
Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç, inşaat 
sektörünün, sektöre girdi sağlayan tüm 
unsurlarla birlikte GSYH’dan aldığı payın 
% 30’a yaklaştığını belirtti. Kılınç, 40 bin 
çeşit inşaat malzemesi kullanan sektörün, 
aslında alt segment ürünlerle birlikte 1 
milyon kalem ürüne yaklaştığını söyledi. 
2023 yılına kadar kentsel dönüşüm pro-
jeleri başta olmak üzere, ulaşım-enerji-
altyapı ve üstyapı projelerine 1.3 trilyon 
dolar yatırım öngörüldüğünü hatırlatan 
Mahmut Kılınç, “Ülkemizde 2023 yılına 
kadar planlanan altyapı yatırımları 100 
milyar dolar, enerji projeleri 100 mil-
yar dolar, ulaşım yatırımları 350 milyar 
dolar, konut - kentsel dönüşüm 400 mil-
yar dolar, ticari - eğitim -kültür - sağlık 
yatırımları 350 milyar dolar civarında. 
Bu yatırımlar, Türkiye’nin daha çağdaş 
bir noktaya ulaşması açısından kilit bir 
öneme sahip. Cumhuriyetimizin 100. 
yılına kadar yapılacak olan yatırımlar için 
inşaat sektörünün çalışmalarına aralıksız 
devam etmesi önemlidir” dedi.

Türk inşaat sanayisinin 2023 yılı 
ihracat hedefi, 100 milyar dolar  
Dünya inşaat harcamalarının 9.3 tril-
yon dolar, dünya inşaat malzemeleri 
pazarının 6.8 trilyon dolar olduğunu 
belirten Mahmut Kılınç, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Türkiye olarak, dünya 
inşaat malzemeleri pazarından % 1 pay 
aldığımız takdirde, inşaat malzemeleri 
ihracatımızın 68 milyar dolar olması 
mümkün. Bu hedefe ulaşabilmek için 
inşaat sanayisinin markalaşma ve yurtdışı 
tanıtım hizmetlerine ihtiyacı var. Ayrıca, 
yurtdışında başarı gösteren müteahhit-
lerimize ilaveten, proje – mühendislik 
ve müşavirlik firmalarımızın iş alması 
teşvik edildiği takdirde, Türk inşaat mal-
zemeleri ihracatı için 2023 hedefi olan 
100 milyar dolar rakamına yaklaşılması 
hayal değil.” 40 yıldır, 102 ülkede, 300 

milyar doları aşan iş hacmiyle Türkiye’yi 
dünyada başarıyla temsil eden yurtdışı 
müteahhitlik firmalarının, ENR Top 250 
listesinde, 42 firmayla 2. sırada geldiğini 
anlatan Kılınç, “Türkiye, 42 firma ile 2014 
yılında yurtdışı iş hacmi olarak yaklaşık 25 
milyar dolar iş hacmine ulaştı. İspanya 
ise, 13 firma ile geçen yıl 85 milyar dolar 
iş hacmine ulaşmıştır. Yurtdışı Türk müte-
ahhitlik sektörünün, yıllık iş hacminin en 
az 50 milyar dolara ulaşabilmesi için dev-
letin çok aktif rol alması gerekmektedir” 
şeklinde konuştu.

Müteahhitliğin tanımı yok, 
inşaatın yasası yok 
İnşaat sektörünün yapısal olarak ciddi 
sorunlarının bulunduğuna dikkat çeken 
Mahmut Kılınç, bütün yapıları inşa 
eden müteahhitliğin tanımının, tarifinin 
ve yasasının olmadığını vurguladı. 80 
milyon nüfuslu Almanya’nın 2 bin 700 
inşaat müteahhidi, aynı nüfusa sahip 
olan ülkemizin kamu verilerine göre 305 
bin kamu müteahhidi bulunduğuna işa-
ret eden Kılınç, her önüne gelenin inşaat 
müteahhidi olmasının yasal olarak önüne 
geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Toplantıda ayrıca 50 yıl önce Türkiye’nin ilk 
uluslararası mimarlık şirketini kuran Prof. 
Metin Hepgüler’e İnşaat Platformu Vefa 
Plaketi verildi. İnşaat Platformu, önümüz-
deki aylarda düzenleyeceği toplantılarında 
da, Türkiye inşaat sektörüne değer katan 
duayenlere vefa plaketi vereceğini belirtti.

A

Türkiye’de 2023’e Kadar 1.3 Trilyon Dolar Yatırım Hedefleniyor

42 T RM DİNAMİK • A ST S 2015





Haberler

itrA, German Design Council 
(Alman Tasarım Konseyi) tara-

fından düzenlenen, disiplinlerarası 
mimarlık yarışması Iconic Awards’tan 
3 ödül birden aldı. VitrA’nın, geometrik 
dekorlarıyla öne çıkan Terra Nova ve 
dokulu görünümüyle beğeni toplayan 
Fango Mix serilerinin yanı sıra kişisel 
temizlik sistemi sunan yeni nesil klozeti 
V-care de Iconic Awards 2015’te ürün 
kategorisinde ödüle layık görüldü. VitrA 
tasarım ekibinden Selma Gülkan’ın 
imzasını taşıyan Terra Nova ve Fango 
Mix ile Alman endüstriyel tasarım stüd-
yosu NOA’nın imzasını taşıyan V-care; 
yenilikçilik, vizyonerlik, sürdürülebilir 
tasarım kriterleriyle değerlendirildi.

V

ünya Bankası Grubu kuruluşu 
IFC, Trakya Cam’ın Mersin, Polatlı 

ve Bulgaristan’da yer alan fabrikala-
rına yönelik enerji verimliliği yatırımla-
rını desteklemek ve iklim değişikliğiyle 
mücadele amacıyla şirkete 75 milyon 
ABD doları tutarında uzun vadeli finans-
man sağladı. Finansmanın 55 milyon 
ABD dolarlık kısmı IFC tarafından, geri 
kalan 20 milyon ABD dolarlık kısmı ise 
IFC’nin yönetimindeki ortak-yatırımcı 
programı Managed Co-Lending Port-
folio Program (MCPP) tarafından temin 
edildi. Projenin söz konusu fabrika-
larda yer alan cam ocaklarını ve kulla-
nılmayan ısının geri kazanım yollarını 

geliştirerek yılda yaklaşık 11.2 milyon 
ABD doları tutarında doğrudan enerji 
tasarruf etmesi ve 60.000 ton sera gazı 
salınımını önlemesi bekleniyor. Projenin 
ayrıca, Trakya Cam’ın Mersin’deki fabri-
kası ve iştiraki olan Trakya Glass Bulgaria 
EAD’nin Bulgaristan'da yer alan fabrikası 
için enerji faturalarını % 15 oranında 
azaltması bekleniyor. IFC, 2012-2016 
Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde 
Türkiye’de özel sektöre toplam 2.8 mil-
yar dolar tutarında destekte bulundu. 
Türkiye, yaklaşık 4,3 milyar ABD dolarlık 
mevcut yatırım portföyü ile IFC’nin tüm 
küresel portföyü içinde en büyük ikinci 
ülke konumunda yer alıyor.

D

IFC’den Trakya Cam’a Enerji Verimliliği Kredisi

AV Havalimanları, iklim değişikli-
ğiyle mücadele çalışmaları kapsa-

mında yolcuların uçuşlarından kaynakla-
nan karbon ayak izini denkleştirmelerine 
olanak sağlayan bir uygulamayı hayata 
geçirdi. TAV Havalimanları’nın işlettiği 
14 havalimanının web sitesinde yer alan 
uygulamayla yolcular uçuşlarının karbon 
ayak izini hesaplayabilecek ve isterlerse 
hem karbon salınımını azaltan hem de 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan 
bir projeye destek vererek bunu denk-
leştirebilecek. TAV Havalimanları Başkan 
Yardımcısı Kemal Ünlü konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, “İklim değişikliğini dur-
durmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir 
bir gezegen bırakmak için tüm dünyada 
kamu otoriteleri, özel sektör ve sivil top-

lumun ortak çaba göstermesi gerekiyor. 
Küresel ölçekte karbon salınımlarının 
yüzde 2’si havayolları başta olmak üzere 
havacılık sektöründen kaynaklanıyor. Biz 
TAV olarak sorumluluğumuzun farkın-
dayız ve paydaşlarımızla işbirliği halinde, 
yolcu memnuniyetini artırırken çevreye 
etkimizi en aza indirmek üzere çalışıyo-
ruz. myclimate Türkiye’nin uzmanlığından 
yararlanarak işbirliği içinde geliştirdiğimiz 
karbon ayak izi hesaplama ve denkleş-
tirme uygulamasıyla, yolcularımız başta 
olmak üzere paydaşlarımızın da bu konu-
daki farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz” 
dedi. myclimate Türkiye Genel Müdürü 
Hande Sezer ise “TAV Havalimanları çevre 
ve iklim değişikliği konusundaki öncü 
yaklaşımını bu çalışma ile bir adım öteye 
taşıyor. TAV için hazırladığımız bu uygu-
lama, bir yandan yolculara iklim değişikliği 
ile mücadeleye katkıda bulunma şansı 
verirken, bir yandan da bu konuda far-
kındalığın artmasını amaçlıyor. Türkiye’de 
bir havalimanı işletmecisi firmanın tüm 
havayolu şirketlerinden önce böyle bir 
uygulamayı başlatmış olması, TAV’ın yeni-
likçi tavrını bir kere daha gözler önüne 
seriyor” diye konuştu.

T

TAV’dan Çevreci Uçuş için Karbon Ayak İzi 
Hesaplama Uygulaması

VitrA’nın Ürünlerine 
Iconic Awards’tan Ödül

zocam, Tekiz Taşyünü Çatı Panel ile 
“REI 120 Yangın Dayanımı Sertifi-

kası” almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen 
testler sonucunda 10 cm kalınlıktaki Taş-
yünü Çatı Paneli; taşıma, bütünlük ve yalı-
tım kriterlerinin tümünü başarıyla tamamla-
yarak 120 dakika yangın dayanımlı (REI120) 
panel sertifikasının sahibi oldu.

‹

Tekiz Taşyünü Çatı 
Paneline Yangın 
Dayanım Sertifikası
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Haberler

ilo Türkiye, üniversite-
sanayi işbirliği çerçevesinde 

öğrencilerle bir araya gelmeye 
devam ediyor. İspanya’daki ESCI 
International Business School’da 
İşletme Yönetimi alanında MBA 
yapan 35 kişilik öğrenci grubu, 1 
Temmuz’da Wilo Türkiye fabri-
kasını ziyaret etti. 
Öğrenciler ziyaretleri sırasında, 
Wilo’nun, Türkiye’deki operas-
yonu ve genel yapısı hakkında 
bilgiler aldı. Öğrenciler, şirket 
yetkililerinin verdiği bilgilerle Wilo 
Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı 
buldu.

ilo ve Patterson, yangın güven-
liği konusunda çözüm ortaklığı 

yapıyor. Wilo, yapılan anlaşma kapsa-
mında Patterson yangın pompalarının 
Türkiye’de satışını gerçekleştirecek. 
Wilo ve Patterson, yangın pompaları 
ile bina uygulamalarında daha güvenli 
çözümler hayata geçirmeyi hedefliyor. 
Patterson şirketi, üretim alanlarından 
konut alanlarına kadar birçok alanda 
hizmet verebilen pompaların üretimini 
yapıyor. ISO 9001 sertifikalı Patterson 
yangın pompaları UL listeli FM onaylı, 
NFPA-20 standartlarına uygun olarak 
üretiliyor. Wilo’nun satışını gerçek-
leştirdiği 4 tip pompa bulunuyor. Bu 

pompalar, yatay ayrılabilir gövdeli (HSC), 
göbekten emişli (ES), dikey türbin tip ve 
hatta monte (in-line) tip pompalardır. 
Anma debilerinde 150 gpm – 5000 gpm 
(gallon per minute), basma yüksekliğinde 
ise 40-422 psi değerleri arasında çalışabi-
liyorlar. Patterson yangın pompalarında 
esas alınan ve yangın koruma sistemleri için 
National Fire Protection Association ola-
rak adlandırılan üretim felsefesinde şunlar 
vurgulanıyor: “Bir yangın koruma sistemi, 
yangın anında, kendisine zarar verecek her 
ne olursa olsun çalışmalıdır. Acil koşullarda 
sistem elemanları; yangın sistemini çalış-
maya karşı korumalıdır, yangın sistemini 
durdurmaya karşı korumamalıdır.”

WW

İspanya'dan Gelen 
Öğrenciler Wilo'yu
Ziyaret Etti

Wilo ve Patterson’dan Yang›n Güvenliği 
için İşbirliği

rçelik A.Ş., Eskişehir ve Bolu’da 
kurduğu geri dönüşüm tesisle-

rinde, atık elektrikli ve elektronik eşyaları 
(AEEE) yeniden doğaya kazandırıyor. 
Eskişehir’de 2000 m2’lik kapalı alanda 
uluslararası Geri Dönüşüm Tesisi standar-
dına (EN 50574) ve AEEE Yönetmeliği’ne 
uygun olarak kurulan tesiste; buzdolabı, 
soğutucular ve iklimlendirme cihazları 
geri dönüştürülüyor. Bu tesis eski buz-
dolaplarında var olan, ozon tabakasına 
zararlı CFC’li (kloroflorokarbon) gazları 
da kapalı sistemle toplayabiliyor. Bolu’da 
2160 m2 kapalı alanda kurulan diğer geri 
dönüşüm tesisinde ise buzdolabı hariç 
diğer büyük beyaz eşyalar ve küçük ev 
aletlerinin geri dönüşümü gerçekleştirili-
yor. Tesisler faaliyete başladıkları günden 
bugüne kadar geçen süreçte, yaklaşık 
100 bin adet ürünün geri dönüşümü 
tamamlandı. Bu işlemlerle, yüksek enerji 
tüketen eski ürünlerin şebekeden elekt-
rik tüketmesinin de önüne geçilmesi ile 

toplam 21,5 GWh/yıl enerji tasarrufu 
elde edildi. Bu kazancın büyük kısmı geri 
dönüştürülen buzdolaplarından geliyor. 
Elde edilen sonuçlarla 57.400 adet A+ 
enerji sınıfı buzdolabının bir yıllık elektrik 
tüketimi kadar ülke ekonomisine katkı 
sağlandı. İki tesisin 6 aylık fiili perfor-
mansına göre 21,5 GWh kazanç 8,6 
MW gücünde bir 
rüzgâr santralinin 
yıllık enerji üreti-
mine eşdeğer, bu 
da ortalama 3 
adet rüzgâr türbi-
nine denk geliyor. 
Geri dönüşüm 
süreci ile birlikte 
pazarda ikinci el, 
kontrolsüz piya-
saya sürülmüş, 
piyasaya sürenin 
belli olmadığı ve 
risk içeren ürün-

lerin de satışı engelleniyor ve böylelikle 
tüketicilerin güvenilir olmayan ürün kul-
lanımının da önüne geçiliyor. Kayıtlı bir 
şekilde yapılan geri dönüşüm faaliyet-
leri ile geri dönüşüm sonrasında oluşan 
demir, bakır, alüminyum ve plastiklerin 
de ikincil hammadde olarak ekonomiye 
kazandırılması sağlanıyor.

A

Arçelik A.Ş.’den Geri Dönüşüm Tesisi
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Haberler

ROHE BestMatch konfigüratörün 
yeni sürümünde HEWI lavabo 

markası ile işbirliği yapıldı. Yenilenen 
GROHE BestMatch çevrimiçi konfigü-
ratör, birkaç tıklama ile ideal kom-
binasyonları bulmayı kolaylaştırıyor. 
Kombinasyonların gerçeğine sadık 
görüntüleri sayesinde, kullanıcılar 
ürünlerin bir arada uyumlu olup olma-
dığını ve mevcut banyolarına estetik 
olarak uyum sağlayıp sağlamayacağını 
görebiliyor. Web sitesi ve uygulamayı 
yeniden gözden geçiren GROHE, artık 
daha önceki sürümde var olan Alape, 
Burgbad, Duravit, Keramag, Laufen 
ve Villeroy & Boch markalarına katı-
lan yeni lavabo üreticisi HEWI’den de 
BestMatch’ler sunuyor.

uler Hermes, Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu’nun (KKDF) 

Türkiye’ye yapılan ihracatın hemen 
hemen yarısı için Nisan ayında kaldırıl-
ması sayesinde ihracatın 2015-2016’da 
9.5 milyar dolarlık artış kaydedeceğini 
açıkladı. “Bazı ürünlerde KKDF’nin kaldı-
rılması 2015-2016’da Türkiye’ye yapılan 
ihracatın 20.2 milyar dolar seviyesinde 
artmasını sağlayabilir” başlıklı Euler Her-
mes Ekonomik Değerlendirme raporuna 
göre KKDF muafiyeti, 2015-2016’da 
dış ticareti olumlu etkileyecek. Euler 
Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem 
Özüner, KKDF feshinin Türkiye’nin ana 
ticaret ortakları arasında en fazla 0.9 
milyar dolar ile Almanya’ya yapılan ihra-
catı olumlu etkileyeceğini belirtti. Özü-
ner “Ayrıca 0.7 milyar dolar ile Birleşik 
Krallık’a ve 0.5 milyar dolar ile ABD’ye 
yapılan ihracat da olumlu etkilenecek. 
Türkiye’nin ana ihracat sektörlerine bak-
tığımızda ise KKDF ödemelerinin kısmi 
feshinden en kârlı çıkacak sektörün 2 

stanbul Maden ve Metaller İhra-
catçı Birlikleri (İMMİB), 2014 yılı 

ile ilgili ödüllerini dağıttı. Türkiye’nin 
toplam ihracatının % 30’unu gerçekleş-
tiren 6 birliği bünyesinde bulunduran 
İMMİB,  8.’si gerçekleştirilen değerlen-
dirmeleri sonucu ihracatta pay sahibi 
olan şirketleri belirledi. Bu sene bir sıra 
daha yükselerek 4. olan İnka’ya ödülü, 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri yetkileri tarafından fabrikaya 
yapılan ziyaret ile takdim edildi.

milyar dolarlık artış ile tekstil ve giyim 
olduğunu görüyoruz. Bunu 1.4 milyar 
dolarlık artış ile kimya, 1.2 milyar dolarlık 
artış ile tarımsal gıda, 1.2 milyar dolar-
lık artış ile otomotiv, 1.1 milyar dolarlık 
artış ile makine ve ekipman, 0.8 milyar 
dolarlık artış metal sektörleri takip edi-
yor” şeklinde konuştu. Kısmi KKDF feshi 
ile toplam mal ithalatının 2015’te 5.5 
milyar dolar artacağı tahmin ediliyor. 
Türkiye’nin ithalatının yüzde 20’sini oluş-
turan Rusya, Çin ve Almanya bu yeni 
fırsatlardan en çok faydalanan ülkeler 
olacak. Rusya, özellikle doğalgaz ihracatı 
ile Türkiye’ye yaptığı ihracatta 2.1 milyar 
dolar artış kaydedecek. Çin, elektronik 
cihazların önderliğinde benzer ihracat 
kazançları elde edecek. Almanya’nın 
ihracatı motor ve makine ürün grupları-
nın önderliğinde 1.9 milyar dolar seviye-
sinde artacak. Daha az olsa da ABD (1.1 
milyar dolar), İtalya (1 milyar dolar) ve 
Fransa da (0.7 milyar dolar) potansiyel 
kazançlardan faydalanabilecek.

E ‹

Türkiye’nin İhracatı 9.5 Milyar Dolar Artacak İnka’ya, İMMİB’den Ödül

ockwell Automation’ın Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin 

(EMEA) yeni başkanı Thomas Donato 
oldu. Daha önce Rockwell Automa-
tion Kanada Bölge Başkan Yardımcısı 
olarak çalışan Donato, Rockwell Auto-
mation Kuzey ve Doğu Avrupa Bölgesi 
satış müdürü ve EMEA Bölgesi servis 
ve çözümler direktörü olarak da görev 
yaptı. Rockwell Automation Global Satış 
ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı 
John McDermott konu ile ilgili şu yorum-
ları paylaştı: “Thomas’ın yoğun deneyimi 
onu bu kilit liderlik rolü için en ideal kişi 
yapıyor. Yüksek performanslı takımlar ve 
geliştirici liderler oluşturma konusunda 
bilinen özelliği EMEA bölgesindeki hedef-
lerimizi gerçekleştirmemize yardımcı 

Rockwell Automation EMEA Bölgesi Yeni 
Başkanı Thomas Donato Oldu

HEWI, Yenilenen 
GROHE BestMatch 
Uygulamasına Katıldı

olacak.” Donato 
ise “İşlerimizi 
geliştirmeye, son 
kullanıcıları ve 
makine üreticile-
rini iki şekilde des-
tekleyerek devam 
edeceğiz: Birincisi, 
son kullanıcılara 
bugün gelecek için 
ileri imalat stratejileri (Endüstri 4.0 gibi) 
uygulamak isteyen tüm şirketler için temel 
bir konu olan ‘Connected Enterprise’ı 
gerçekleştirmelerinde yardımcı olarak, 
diğeri ise makine üreticilerimizin kusursuz 
bir şekilde birbirleri ile bağlantılı olmasını 
sağlayarak. Bu stratejiler her iki grubun 
da başarısına katkıda bulunacak” dedi.

R G

Thomas Donato
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Haberler

Murat Erenoğlu

larko Carrier, akıllı telefon sahip-
lerine yönelik geliştirdiği mobil 

uygulama “Hava Nasıl?” yoluyla, 
kullanıcıları konum ve sıcaklık konu-
sunda bilgilendiriyor. Çekilen fotoğ-
rafları, konum üzerinden alınan anlık 
sıcaklık ve hava durumu değerlerini 
ekleyerek tek bir görsel haline getiren 
uygulamayla kullanıcılar, bu görsel-
leri Facebook, Twitter veya Instagram 
üzerinden paylaşabiliyor, fotoğrafın 
altına ileti yazabiliyor. “Hava Nasıl?” 
mobil uygulaması Google Play Store 
ve Apple App Store’dan ücretsiz indi-
rilebiliyor.

larko Carrier, Horoz Lojistik ile 
işbirliği yaparak “Horoz Lojistik 

Kargo Hizmetleri” mobil uygulama 
projesini kullanmaya başladı. Sektör-
deki iletişim ağını güçlendirmeyi amaç-
layan, altyapı çalışmaları Alarko Carrier 
tarafından yapılan ve Horoz Yazılım 
Ekibi tarafından geliştirilen uygulama, 
müşterilere gönderileri hakkındaki 
güncel ve detaylı bilgiyi hızla sunmayı 
hedefliyor. Lojistik sektöründe ilk olan 
ve tüm mobil platformlarda ücretsiz 
kullanılabilen uygulama, sevkiyata dair 
iş süreçlerini bilgi teknolojileriyle daha 
kolay erişilebilir kılıyor. Konuyla ilgili 

bilgi veren Alarko Carrier Lojistik Müdürü 
Ersan Alparslan, “Daha önceleri, anlaşma 
yapılan herhangi bir araçla sevkiyat 
gerçekleştirildiğinde; teslimat, sevkiyat 
güvenliği, teslimatı yapan dağıtımcı ve 
alıcı arasında iletişim aksaklıkları yaşa-
nıyordu. Bu uygulamayla parsel dağıtım 
sevkiyatlarının hepsi GPS teknolojisiyle 
takip ediliyor. Artık uygulama sayesinde, 
ürünün depodan ne zaman çıktığı, hangi 
plakalı araca yüklendiği, hangi aktarma 
merkezinde, kim tarafından teslim alın-
dığı, tahmini ne kadar sürede teslim edi-
leceği ve kimin teslim aldığı gibi bilgileri 
takip edilebiliyoruz” dedi.

AA

Alarko Carrier’dan 
Mobil Uygulama: 
#HavaNasıl

Alarko Carrier ve Horoz Lojistik’ten 
Mobil Uygulama

İSİB’den 
ISIDEM Yalıtım 
Tesislerine Ziyaret

SİB Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Poyraz ISIDEM Yalıtım’ın 

Eskişehir tesislerini ziyaret ederek ISI-
DEM Yalıtım Genel Müdürü Murat 
Erenoğlu ile bir dizi görüşmelerde 
bulundu. ISIDEM Yalıtım firmasında 
düzenlenen toplantıya; İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz ve 
İSİB yönetim kurulu üyelerinden Meh-
met Şanal’ın yanı sıra ISIDEM Yalıtım 
Genel Müdürü Murat Erenoğlu ve ISI-
DEM Yalıtım Teknik Direktörü Ayhan 
Gökbağ katıldı. Toplantı sırasında İSİB 
heyetine, ISIDEM Yalıtım’ın faaliyet-
leri konusunda detaylı bilgiler verildi. 
Sektör ile ilgili değerlendirmeleri, yaşa-
nan problemleri ve bu problemlerin 
çözümlerine yönelik önerileri dinle-
yen Salih Zeki Poyraz, ihracatı artırmak 
amaçlı ar-ge/ür-ge çalışmaları, teşvik 
ve destekler konusunda fikir alışveri-
şinde bulundu.

İ

ISIDEM Yalıtım’ın Ankara Bayisi 
EDO Havalandırma Oldu

SIDEM Yalıtım’ın Ankara bayisi 
EDO Havalandırma oldu. ISIDEM 

Yalıtım, EDO Havalandırma işbirliği ile 
ilgili ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü 
Murat Erenoğlu “2015 yılında üreti-
mine başladığımız Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğü ile pazarda fark yarat-
maya başladık. ISIDEM Yalıtım olarak, 
Ankara bayimiz EDO Havalandırma ile 
önemli başarılara imza atacağız. Bu tarz 

birlikteliklerle sürdürülebilir bir büyüme 
hedefliyoruz. ISIDEM Yalıtım ‘kaliteli - 
rekabetçi ürün ve hızlı servis için doğru 
adres’ ilkesiyle çıktığı yola emin adımlarla 
devam ediyor” dedi. EDO Havalandırma 
Genel Müdürü Erkan Bakioğlu ise “ISIDEM 
Yalıtım ile yaptığımız işbirliğinden oldukça 
memnunuz. Bu birliktelik sektörde daha 
güçlü bir EDO Havalandırma imajı yara-
tacaktır” açıklamasını yaptı.

I

Gıda Muhafaza ve Şoklama
Sistemlerinde Paslanmaz Borulu
NH3, CO2 ve Glikol Soğutucular

- Paslanmaz Borulu
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 Göre Hafiftir ve Az Yer Kaplar
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abahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji - Onkoloji 
Hastanesi'nde ETNA ürünleri kullanıldı. 10 milyon TL 

maliyetli yaklaşık 9.000 m2 kapalı alanı olan ve Uludağ Üni-
versitesi Görükle Yerleşkesi’nde inşa edilen Sabahattin Gazi-
oğlu Çocuk Hematoloji - Onkoloji Hastanesi, Türkiye’nin en 
büyük çocuk hematoloji - onkoloji ve kemik iliği nakil merke-
zi olma özelliğini taşıyor. 50 yatak ile hizmet veren merkez-
de, kemik iliği nakil ünitesi yer alıyor ve kök hücre çalışmaları 
da yapılabiliyor. Projede ETNA EIL-FK serisi in-line frekans 
kontrollü sirkülasyon pompaları, ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompaları, komple paslanmaz çelik kullanım suyu hidro-
forları ve NFPA20 normuna uygun elektrik+dizel+jokey 
pompalı yangın pompası tesis edildi. NFPA 20 normuna 
sahip ETN Y N 65/245 2-37/C-15 tip yangın pompasında; 
pompa gövdesi döküm (GG25), pompa fanı (çark) bronz 
malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak sal-
mastra ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 
adet ETNA EA 65/26 tip norm pompalar, % 150 kapasitede 
anma basıncının % 65’inin altına düşmeyecek karakteristik 
eğriye sahiptir. Yangın pompasında ETNA EP C/15 serisi 1 
adet jokey pompa tesis edilmiş olup, jokey pompada sızdır-
mazlık mekanik keçe ile sağlanmıştır.

ETNA

S

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Sabahattin Gazioğlu Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Hastanesi

nkara Sincan’da yer alan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bi-

nası, Türkiye’nin Beton Isısı Kontrolü  (BIK) sistemi ile ısıtılıp 
soğutulan ilk ofis binası olma özelliğini taşıyor. UNDP’nin 
“Binalarda Enerji Verimliliği’nin Artırılması Projesi” kapsa-
mında gerçekleştirilen projenin tasarımında enerji verimliliği 
ön planda tutuldu. Projede toprak kaynaklı ısı pompası, 
ısıtma ve soğutma işletimleri için temel kaynak görevini gö-
rüyor. Kış koşullarında ısıtma donatılı kat betonu içerisine 
uygulanan ve beton ısısı kontrolü (BIK) veya termal aktif 
bina sistemi olarak adlandırılan sistemle ve düşük sıcaklıklı 
radyatör sistemi ile gerçekleştirilecek. Yaz koşullarında ise 
binanın soğutulması, yine BIK sistemi ve onu tamamlayan 
“chilled beam” sistemiyle gerçekleştirilecek. Türkiye’de bir 
ofis binasında ilk defa uygulanan BIK sistemi bina kütlesinin 
ısıl olarak aktive edilmesi yoluyla bina içerisindeki sıcaklığı 
kontrol altında tutmayı sağlayan bir sistemdir. BIK sistemi-
nin net olarak 2.550 m2’lik bir alanda kullanılacağı Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Binası’nda FRÄNKISCHE’nin 
PE-Xa hammaddeden mamül ff-therm multi difustop bo-
ruları 20 x 2,0 mm’lik çapta uygulanıyor. Sistemin ana 
dağıtım kolektörleri için 5/4” çapında paslanmaz çelikten 
mamül profitherm debi göstergeli ısıtma/soğutma kolektör-
leri kullanıldı. Beton içerisinde kalacak bağlantıların kulla-
nılmasının gerektiği durumlarda ise ek bir takım çantasına 
gerek kalmadan uygulanabilen FRÄNKISCHE alpex push-fit 
bağlantı sistemi yer bulacak.

A

FRÄNKISCHE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/
Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Binası
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E Arma-Elektropanç; inşaat dünyasında ses getiren 
projelerine bir yenisini daha ekliyor. AE Arma-Elektro-

panç; yatırımcılığını İş GYO, ana müteahhitliğini Ant Yapı’nın 
üstleneceği üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam 
beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşan Manzara 
Adalar projesinin tüm elektromekanik (MEP) işlerine imzasını 
atacak. Mimari tasarımı Perkins Eastman tarafından tasar-
lanan Manzara Adalar projesi içerisinde ulusal ve uluslara-
rası seçkin şirketlere ev sahipliği yapacak kiralanabilir ofis 
blokları ve cadde mağazacılığı konsepti uygulanacak butik 
alışveriş merkezi yer alacak. Proje 313.500 m2 kapalı alana 
sahip olacak. Manzara Adalar projesinin tasarım ve inşaat 
faaliyetlerinin yürütülmesinde; arazi ile uyum, enerji ve su 
tüketiminin azaltılması, çevre dostu malzeme seçimi ve in-
şaat atık yönetimi gibi LEED v2009 sertifikası kriterleri göz 
önünde tutulacak. Bina, AE Arma-Elektropanç’ın üstlendiği 
9. yeşil bina projesi olacak. 2018 yılı ilk çeyreğinde tamam-
lanması planlanan projenin elektrik, elektronik ve mekanik 
(MEP) tesisat işlerinin kontrat bedeli 88 milyon 250 bin TL.

AE ARMA-ELEKTROPANÇ

A

Manzara Adalar 

AIRFEL

ema İstanbul ısınma ihtiyacını Daikin Isı Grubu’nun 
markası Airfel panel radyatörler ile karşılayacak. 

30 bloktan oluşan ve 5.000 konut, AVM, okul ve tema 
parkı içeren Tema İstanbul’da 20.000 adet Airfel Panel 
Radyatör ve 6.300 adet Airfel Krom Havlupan kullanıldı. 
Zirkonium ve kataforez boya teknolojisi sayesinde koroz-
yona ve darbelere karşı daha dayanıklı olan Airfel Panel 
Radyatörler, çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor. Mesa, 
Artaş, Öztaş ve Kantur-Akdaş Ortak Girişim Grubu’nun 
hayata geçirdiği Tema İstanbul, İstanbul Halkalı’da yer alı-
yor. 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen 
Tema İstanbul’da, konutların yanı sıra eğlence alanları, 
spor alanları, fitness merkezi, sauna, alışveriş alanları, 
yüzme havuzu ve buhar odası gibi sosyal alanlar da yer 
alıyor. Tema İstanbul’da bu sosyal imkânlara ek olarak 
Türkiye’nin ilk ve en büyük uluslararası temalı eğlence 
parkı olan Tema World İstanbul da yer alıyor.

T

Tema İstanbul
MAS POMPA

lastifiyan üretimini başlatan ve 1965 yılından beri 
faaliyet gösteren Plastifay’da Mas Pompa cihazları 

kullanıldı. Türkiye’nin ikinci 500 büyük firması arasında yer 
alan firmanın yeni yatırımında minimum enerji tüketimi adı-
na frekans kontrollü kuru 
rotorlu ve ıslak rotorlu EEI 
≤ 0,17 olan sirkülasyon 
pompaları, frekans kon-
trollü kullanım suyu hid-
roforları, atık su pompa-
ları ve genleşme tankları 
kullanıldı.

P

Plastifay Fabrikası

sas Holding’in projeleri arasında yer alan, Çanakkale, 
Bolu ve İzmit’te inşa edilen 17 Burda AVM, 41 Burda 

AVM, 14 Burda AVM’nin iklimlendirme sistemlerinde Syste-
mair HSK ürünleri kullanıldı. Projelerde; kapasiteleri 10.000 
m³/h ile 56.000 m³/h arasında değişen 94 adet klima san-
trali, 175 adet jet fan ve çeşitli fan cihazları kullanıldı. Ça-
nakkale, Bolu ve İzmit’in en büyük AVM projeleri arasında 
yer alan Burda AVM’ler dünyanın önde gelen markalarının 
mağazaları ve dünya mutfaklarının yer aldığı restoranlarıyla 
ziyaretçilerine yeni bir yaşam alanı sunuyor

E

SYSTEMAIR HSK

Burda AVM



Prestijli Projelerde 
ISK Sektörü

ünya gayrimenkul yatırımcısı Donald Trump; Bakü’de 
yaptığı yelkenli tasarımındaki Trump Tower binasın-

da, Altherm Klima Santrallerini ve Klima Santrali otomas-
yonu ürünlerini kullandı. Projede bulunan 27 adet klima 
santrali ve bu santrallerin otomasyonu Altherm tarafından 
üretildi ve devreye alındı. Bina otomasyon sistemine de 
entegre edilen Altherm Klima Santralleri ile Bakü Trump 
Tower binası havalanıyor. Trump International Hotel & To-
wer, mimarisiyle Bakü’nün sembol binalarından biri olacak. 
Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin hemen önünde yer alan 
otel, 72 ultra lüks rezidans ve 189 otel odasından oluşacak. 
Otel içinde dünya çapında bilinen restoran, kafe ve barla-
rın yanı sıra spa & wellness center ile toplantı ve etkinlik 
alanları yer alacak.

D

ALTHERM

Bakü Trump Tower

ekke ve Medine şehirleri arasında hacı adaylarını ta-
şıması için planlanan yüksek hızlı tren projesi kapsa-

mında yer alan ve Yapı Merkezi’nin müteahhitliğini yaptığı 
Medine Hızlı Tren İstasyonu projesinde elektromekanik te-
sisat sistemlerinin askılanmasında SIKLA ürünleri kullanıldı. 
Projede elektromekanik tesisatın askılanması konusunda 
modüler çözümler sunulması ile işçilik ve montaj zamanın-
dan tasarruf edildi. Ayrıca askılamada kullanılan ürünlerin 
belli standartlarda montajlarının yapılması da sağlandı. SIKLA 
Türkiye Distribütörü Darhan tarafından koordine edilen teda-
rik süreci çerçevesinde, askı destek çözümleri ile ilgili detay 
dinamik ve statik hesaplar da yine SIKLA tarafından sağlandı. 
Konu ile ilgili Darhan ekibi, mekanik tesisatın askılanması ko-
nusunda işçilikten kazanç sağlayan, maliyet etkin ve yüksek 
kaliteli askılama çözümleri sunmaya devam ettiklerini belirtti.

âğıt ve mukavva karton üretimi sektörünün öncüle-
rinden Eren Holding, yatırımını gerçekleştirdiği PM5 

Modern Karton Fabrikası projesinde SONDEX plakalı ısı de-
ğiştiricilerini kullandı. Tesiste 93.000 kW buhar/su, 152.000 
kW su/su uygulaması olmak üzere toplam 245.000 kW 
gücünde 30 adetin üzerinde SONDEX plakalı ısı eşanjö-
rü kullanıldı. Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri olma 
özelliğini taşıyan “Modern Karton Fabrikası PM5” tesisinin 
önümüzdeki yakın dönemde hizmet vermeye başlaması 
ve ülkemiz kâğıt sektörüne katkı sunmaya devam etmesi 
hedefleniyor. Tekirdağ Çorlu’da inşa edilen tesisin toplam 
inşaat alanı 50.000 m2 olup, yıllık 400.000 ton entegre 
kâğıt üretimi planlanıyor. Üretim teknolojisi ve otomasyon 
sistemiyle kâğıt sektöründe dünyanın en gelişmiş teknoloji-
lerinden birine sahip olan tesisin tamamlanmasıyla Modern 
Karton’un toplam 1.030.000 ton yıllık üretim kapasitesine 
ulaşması hedefleniyor. Üretiminde % 100 atık kâğıt kulla-
nan tesis, yılda 5 milyon yetişkin ağacın kesilmesini önlüyor.

anfoss, DEVI Elektrikli Dö-
şemeden Isıtma Sistemi ile 

Akyapı İnşaat’ın projesi olan Beyza-
de Konağı’nın sakinlerine konforlu 
bir yaşam sunuyor. 29 dairelik bu-
tik bir proje olan Beyzade Konağı, 
Başakşehir’de yükseliyor. Beyzade Konağı’nın her dairesin-
de bulunacak özel mermer ve çini kaplamalı hamamlarda 
Danfoss’un DEVI marka elektrikli döşemeden ısıtma sistemi 
kullanılacak. Kurulumu kolay olan döşemeden ısıtma siste-
mi, çok hızlı devreye girme özelliğine sahip. 20 yıl garantili 
olan sistem bakım da gerektirmiyor. Hamamlarda kullanılan 
sulu ve radyatörlü sistemlerde; sıcak su iletmekten, farklı 
sıcaklıklardaki suların karıştırılmasına, yüksek kapasitedeki 
kazanların yaz mevsiminde bile çalıştırılmasına kadar birbi-
rinden farklı çok sayıda işlem yapılması gerekliliğine karşılık, 
Danfoss’un DEVI marka elektrikli döşemeden ısıtma siste-
minde sadece elektrik beslemesi yapılması yeterli oluyor.

M

D

K

SIKLA

SONDEX

DANFOSS

Medine Hızlı Tren İstasyonu

Eren Holding

Beyzade Konağı
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Tarihin en eski buluşlarından biri 
şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır. 
Ateşin bulunması bugünkü veri-

lere göre 1.000.000 yıl öncesine dayan-
maktadır. Ateşin bulunmasının ardından 
öncelikle meşaleler, daha sonra da kandil-
ler bulunmuştur. 30-32 bin yıllık Buzul 
Çağı kandilleri denilen ve içleri çukur 
olan taş kandillere, çeşitli yağlar doldu-
rularak ışık elde edilmiş, daha sonra da, 
10-15 bin yıl öncesine ait pişmiş toprak 
kandiller bunu takip etmiştir. 4.500-5000 

yıl önce demir ve camın bulunmasıyla; 
günümüze kadar çeşitli medeniyetler, 
bunlardan ısıtma ve aydınlatma aracı 
yapmışlardır. Bitkisel ve hayvani yağlar ile 
yeryüzüne çıkan ve taş yağı denilen tabii 
yanıcılar o günün sanat ve mekanik anla-
yışına göre birçok aydınlatma ve ısıtma 
araçlarında kullanılmıştır. (İlgilenenler; 
kolza yağı, gazyağı, ispirto, benzin, karpit 
ve çeşitli bitkisel yağlar kullanan aydın-
latma ve ısıtma araçlarının örneklerini, 
Mehmet Yaldız’ın kurduğu, Beykoz’daki 

Geçmişten Günümüze 
Isıtma Sistemleri



Dosya

ötelerine ulaşarak Termodinamik bilim 
dalına dönüşmesi ise yüzyıllar aldı. Davy, 
Rumford, Joule, Black, Newton ve daha 
birçok bilimci, ısı ve ısı iletimi üzerinde 
geliştirdiği teorilerle ısıtma sistemlerinin 
prensiplerini belirlediler.
Isıtma, yüzyıllar boyunca bacası olan bir 
ocakta yakılan odun, kömür gibi katı 
yakıtlarla yapılmıştır. Bu en eski ocak-
lardan günümüze evrilerek gelenler, soba 
ailesini oluşturur. Türkiye’de sobalar, Tan-
zimat döneminden sonra kullanılmaya 
başlandı. Daha önceleri odalar, evlerin 
gerekli yerleri, ya kömür mangallarıyla 
ya da duvarlara gömülü ocaklarla ısıtı-
lıyordu. Osmanlılarda, özellikle konak-
larda ve saraylarda büyük ocaklar vardı. 
Bu ocaklarda yanan odunlardan çıkan 
közler mangallara çekilir, ısıtılması iste-
nen bölümün uygun bir yerine konurdu. 
Daha önceki dönemlerde Selçuklularda, 
Bizans’ta, Arap, İran ve öteki doğu ülke-
lerinde de ısıtma ocaklarla sağlanırdı. 
Batı ile kurulan ilişkiler sonucu soba, 
Türkiye’ye getirildi. Türkiye’de ilk defa 

soba kuranlar azınlıklardır. Müslümanlar, 
özellikle koyu sünniler, İslam ülkelerinde, 
Hz. Muhammed zamanında soba yoktu 
diye uzun süre evlerine sobayı sokma-
dılar; mangalla yetindiler. Tanzimat 
döneminde Avrupa’ya giden Osmanlı 
devlet adamları, aydınlar, Türkiye’de 
Avrupa’daki gibi evler, konaklar yaptır-
maya başlayınca, ısıtma araçlarını da ona 
göre düzenlediler. Evlerinde soba yerleri, 
bacalar yaptırdılar. Sobanın Türkiye’ye 
ikinci geliş yolu da Rusya’dır. Karadeniz 
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ülkemizin ilk ve tek özel müzesi “Çağlar 
Boyu Aydınlatma Isıtma Koleksiyonları 
Müzesi”nde görebilirler.)
Ateşin bulunmasıyla ilahi bir güç olarak 
görülen ateş, Lavosier’le birlikte bilimsel 
bir açıklamaya kavuştu. Yanıcı bir mad-
denin oksijen ile birlikteliği “yanma”yı 
meydana getiriyordu. Aralarındaki 
sıcaklık farkı nedeniyle bir cisimden öte-
kine geçen enerji türü olan ısının, eski 
çağ filozoflarının “bir tür çalkalanma, 
karışma” diye ifade edilen görüşünün çok 
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ları, odunun çok olduğu yerlerde odun 
sobaları kullanılıyor. Sonrasında büyük 
yapılarda ise sobanın yerini kaloriferler ve 
kombi aldı. (Sobalar konusunda da ilgili-
ler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal Dairesi Başkanlığı tarafından 
kurulan Türkiye'nin İlk Soba Müzesi’ni 
gezebilirler. Müzede; çini sobası, döküm 
soba, ocaklar, kuzine soba, gaz sobası, 
tinal soba, köy ocağı, Trabzon sobası, 
şömineler gibi farklı çeşitler bulunuyor.)
Döşeme, tavan veya duvar gibi yapı ele-
manı yüzeylerinden mekân ısıtılması 
uygulamaları ise çok eski çağlara uzan-
maktadır. İlk olarak M.Ö. 1200 yıllarında 
Güney Batı Anadolu’da Kral Arzowa’nın 
Antalya yakınında Perge’de inşa ettirdiği 
sarayında bu sistemi kullandığı, yapılan 
kazılardan anlaşılmaktadır. Yine aynı 
tarihlerde Çin’de ve Tibet’te Ti-Kong 
ve Kao-Kang çağlarında benzer uygu-
lamaların olduğu bilinmektedir. Pompei 
ve Saalburg’da yapılan kazılardan M.Ö. 
80 yıllarında Romalıların duvar içi ve 
döşeme altı kanallardan sıcak hava geçi-
rerek yapıları ısıttıkları ortaya çıkmıştır. 
Eskiden sıcak duman gazlarının duvar 
içlerinden geçirilmesi şeklinde yapılan 
ısıtma sistemleri günümüzde daha çok 
sıcak sulu panel ısıtması şeklinde uygu-

illerinden Rusya’ya çalışmaya gidenler, 
oradan ”peçka” denilen sobayı getirdiler. 
Kısa bir süre içinde soba, bütün Kara-
deniz illerine yayıldı. Köylerde bile soba 
kuranlar oldu. Soba; oda, sofa gibi özel 
bölmeleri olan evlerde kullanıldığı için 
ocakla ısınan tek bölmeli köy evlerinde 
çok işe yaramıyordu. Zamanla evlerin 
dışında, devlet dairelerinde de soba 
kurulmaya başladı. Yeni yapılan devlet 
daireleri, soba kullanmaya elverişli bir 
nitelikte düzenlendi, özel bacalar açıldı. 
Türkiye’de yapı bakımından, genellikle 
birkaç türlü soba kullanılır; bunlar soba-
nın yapıldığı malzemeye göre değişik 
adlar alır: Döküm soba, sac soba, çini 
soba, tuğlalı soba gibi. Biçim bakımından 
da silindir, yassı, kare veya dikdörtgen 
prizma türünde olanlar vardır. Sobaların 
en büyük ve en değerlilerinden biri olan 
çini sobalar, saraylarda, konaklarda ve 
köşklerde bulunurdu. 
Türk sobalarında genellikle odun yakı-
lırdı. Maden kömürü işletmeleri açılınca 
taşkömürü ve linyit sobaları denen içi 
tuğlalı, sac veya dökme sobalar yapıldı. 
Son zamanlarda gaz sobaları da yay-
gınlaştı, küçük ilçe merkezlerine kadar 
gitti. Bugün Türkiye’nin maden kömürü 
satılabilen yörelerinde taşkömürü soba-

lanmaktadır. Sıcak havalı sistemlere ise 
Doğu Anadolu’da Kars dolaylarındaki 
19.yy taş yapılarında hâlâ rastlanmak-
tadır. Çağdaş anlamda ilk uygulama 
İngiltere’de A. H. Barker tarafından 
yapılmış ve 1907 yılında 28477 numaralı 
patenti “panel ısıtması” ünvanı ile almış-
tır. Crittall firması ile birlikte Bolinbroke 
Hastanesi Liverpool’da Adelphi Oteli 
Aldwych’de Bush Binası gibi değişik 
tür yapılarda uygulanmıştır. Aynı firma 
Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
İtalya ve daha birçok ülkede Crittall Sis-
temi adı ile uygulamalar yapmıştır. Kıta 
Avrupası'nda ilk firmalar ise 1929 yılında 
Hollanda’da ve 1930 yılında Almanya’da 
kurulmuştur. Yine aynı yıllarda ABD’de 
Indiana’da benzer bir yöntem, okul ısıt-
masında uygulanmıştır. Almanya’da ise 
panel ısıtmasının esasları ve temel teorisi 
daha 1930 yılı başında ortaya konmuş 
ve kitap halinde yayımlanmıştır. Yüzey 
ısıtması özellikle kar ve buz eritmesi, 
soğutma, kilise, hastane ve spor salonu 
ısıtması gibi alanlarda öncelikle ABD’de 
ve Kanada’da uygulanagelmektedir. Ülke-
mizde ise münferit uygulamalar 1950’li 
yıllarda başlamış olup bakır borular ile 
yapılan en belirgin uygulama Ankara’da 
1970’li yıllarda inşa edilen Kocatepe 
Camii’dir. 1960’lı yıllardan sonra dün-
yada daha da hız kazanan yerden ve diğer 
yüzeylerden ısıtma ülkemizde de 1970’li 
yıllardan beri gelişen plastik teknolojisi 
ve hızlanan enerji tasarrufu ve dolaylı 
olarak hava kirliliğini önleme çabaları 
ile birlikte giderek artan bir hızla uygu-
lamaya girmiştir. 
Jeotermal suların ısınma amaçlı kulla-
nılabileceğini Avrupalılar 13. yüzyılda 
keşfettiler. Bir Fransız kasabası olan 
Chaudes-Aigues'ta jeotermal kaynaklı 
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bölgesel ısıtma sistemi 1332 yılında 
kurulmuştur. 
Türkiye'de kuyu içi eşanjörlü ilk jeo-
termal ısıtma sistemi 1983’te İzmir’de 
(Balçova) kurulmuştur. 1987’de de 
Türkiye'nin ilk jeotermal merkezi ısıtma 
sistemi Balıkesir’de (Gönen) işletmeye 
açılmıştır.
Isının uzak mesafeye taşınması ilk defa 
1829’da Amerikalı bir su mühendisi olan 
Birdsall-Holly tarafından, New York 
yakınlarında bulunan ve nüfusu o zaman 
20.000 civarında olan Lockport şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. Dökme demir boru-
larla taşınan buhar, yaklaşık 2 km uzak-
lıktaki 14 binayı ısıtmada kullanılmıştır. 
Bu şebeke genişletilmiş, 1930’lara kadar 
çalışmış ve sonra yapılmış olanlar için 
mükemmel bir deney alanı oluşturmuş-
tur. Sistem çok çabuk yayılarak ABD’de 
yüzlerce şehir ve kasabada uygulanmış, 
19. yüzyılın sonlarında Avrupa’ya da 
geçerek özellikle Almanya ile merkezi ve 
Kuzey Avrupa’da uygulanmaya başlamış-
tır ve 1930’lardan sonra buhar yerine kay-
nar su kullanılmaya başlamıştır. Merkezi 
ısıtma ilk önce ısı yükü fazla ve soğuk 
mevsimi uzun olan şehirlerde uygu-
lanmıştır. Sistemin iki büyük avantajı; 
yani ekonomikliği ve hava kirlenmesini 

büyük ölçüde azaltması sebebiyle diğer 
şehirlerde de yaygın olarak kullanılmıştır. 
ABD’de binalar çok yüksek olduğundan 
sıcak su ile ısıtma tercih edilmemektedir 
çünkü suyun hidrolik basıncı çok yüksek 
olmaktadır. Bunun yerine alçak basınçlı 
buhar kullanılarak doğrudan doğruya 
veya klima şeklinde ısıtma yapılmaktadır. 
Bu sebeple merkezle kullanma yeri ara-
sındaki şebekede yüksek basınçlı buhar 
tercih edilmiştir. Bu sistemin devamının 
bir sebebi de yaz aylarında büyük klima 
tesisleri için buhara olan ihtiyaçtır. Bu 
suretle kombine ısı-elektrik üreten mer-
kezlerin yıllık verimi yüksek olmaktadır. 
İngiltere’de büyük ölçüde gazla ısıtma 
söz konusu olduğundan bu sisteme 
çabuk geçilmemiştir ve ilerleme nispe-
ten yavaş olmuştur. Ancak 1945’ten sonra 
daha yaygın bir uygulamaya geçilmiştir. 
Fransa’da ilk büyük tesis Paris’te yapıl-
mıştır. Buharlı olan bu sistem devamlı 
olarak gelişmekte olup hem kombine 
ısı-güç üreten merkezlerden hem de yal-
nız buhar üreten çöp yakma merkezleri 
tarafından beslenmektedir. Yeni yapılan 
tesisler -özellikle 1930’lardan sonraki-
ler- kaynar sulu olarak gelişmiştir. Orta 
Avrupa’da merkezi ısıtma 19. yy sonunda 
başlamış ve süratle yayılmıştır. Bilhassa 

2. Dünya Savaşı’ndan ve 1973’teki petrol 
krizinden sonra bu sistem en küçük yer-
leşim bölgelerine kadar yayılmış, hatta 
şehirden şehire ısı taşınmasına başlanmış-
tır. Sistem 19.yy’ın başında buharlı tesisler 
olarak yayılırken, 1930’lardan sonra kay-
nar suya ve özellikle kombine ısı-güç üre-
timine geçilmiştir. Merkezde ayrıca çöp 
yakan büyük kapasitede buhar kazanları 
da bulunduğundan işletme rantabilitesi 
yüksek olmaktadır. İskandinav ülkeleri bu 
bakımdan en başta gelmektedir. 
Isıtma sistemleri uzunca bir yolu konfor 
ve kolaylık hedeflerine yönelik olarak 
tamamladı. Isıtma sistemlerinde tekno-
lojinin günümüzdeki yarışı ise ekoloji 
ve enerji ekonomisi alanında yaşanıyor.
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Sağlık hizmetlerinden geçen enfek-
siyonlar, hastaların cerrahi durum-
lar için tedavi olurken ortamdan 

kaptığı enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar 
sağlık hizmeti verilen ortamlardaki önle-
nebilir ölümlerin en baş sebepleri arasın-
dadır ve sağlık tesislerinin giderlerinde 
her sene oluşan ciddi artışla bağlantılıdır. 
Bu enfeksiyonlar; hastanelerdeki akut 
tedavi, sağlık ocaklarında yapılan ayakta 
tedavi, günü birlik cerrahi hastaneler, 
bakım evleri ve rehabilitasyon merkez-
leri gibi uzun dönemli yerler de dahil 
olmak üzere her türlü sağlık ortamında 
oluşurlar. Bu enfeksiyonların sebeplerinin 
bazıları direk olarak mesleki uygulama ve 
protokollerle bağlantılıdır: sonda ve solu-
num cihazı gibi tıbbi cihazların kullanımı 
ve bakımı; cerrahi işlemler sonucu oluşan 
komplikasyonlar; hastalar ve sağlık hiz-
meti çalışanları arasında bulaşıcı hasta-
lıkların geçişi; ve orantısız hemşire-hasta 
sayısı. Bazı sebepler ise bina tasarımıyla 
alakalıdır; mesela sağlık tesisinin planı 
(örneğin açık yatakların birbirine yakın 
olması) veya kirlenmiş klima sistemleri.
İlk gruptaki etmenler mimar/mühendis 
olan profesyonel tasarımcılarının tama-
men etkisi dışında kalırken, makine 

mühendislerinin kontrol alanında olan 
bir faktör var ise o da HVAC sistem tasa-
rımıdır. Havalandırma sistemi tasarımı, 
özellikle saatlik hava değişim sayıları, 
doğrusal menfez planı ve hava filtrasyon 
sisteminin kalitesi ve verimliliği HVAC 
sisteminin hastane enfeksiyonlarına karşı 
koruma özelliğini etkileyen önemli fak-
törlerdendir. Hava filtrasyonu hastane 
enfeksiyonlarına sebep olan havadaki 
bakterilerin azaltılmasındaki en temel 
araçtır. Araştırmalar, hastanelerde hava-
daki bakterinin % 99.9’unun klima sant-
rallerine yerleştirilecek % 90 – 95 etkili 
(MERV 14) filtre ile azaltılabileceğini 
gösterdi. ASHRAE Standart 170-2013, 
Sağlık Tesislerinde Havalandırma başlığı 
altında, hasta bakım alanlarında 2 kade-
meli filtrelemeyi şart koşmaktadır. İlk 
filtre fan ve serpantinlerin önüne, ikinci 
filtre de soğutma serpantini ve besleme 
fanından sonra konmalıdır. Fakat, endişe 
verici olan bu gereklilikleri yerine geti-
ren ameliyathanelerde her sene birçok 
enfeksiyon vakaları rapor edilmesidir. Acı 
kayıplar bir yana, bu vakalar sağlık kuru-
luşları tarafından büyük miktarda öde-
melerin yapılmasına da yol açmaktadır. 
ASHRAE Standart 170-2013, korun-

malı ortamlara ve enfeksiyona yüksek 
hassasiyeti olan ve bulaşıcı hastalık 
yayabilecek olan hastalar için tasarlanan 
karantina odalarına HEPA filtrelerinin 
kullanılmasını gerektirmektedir. Kılavuz, 
anestezi odaları ve ameliyathaneler gibi 
kritik sağlık hizmeti ortamlarına ek ola-
rak herhangi bir filtrasyon kullanımın-
dan bahsetmemektedir. Tabii ki, ASH-
RAE 170 standardı minimum düzeyde 
bir gerekliliktir ve makine mühendisini 
klima santrali tasarımı için daha zorlayıcı 
filtrasyon kademeleri belirlemekten alı-
koymaz. Bu sebepten, filtre verimliliğini 
arttırmak ve enfeksiyonların oluşmasını 
azaltmak için HVAC sisteminin tasarımı 
sırasında alternatif filtrasyon teknolojisi 
uygulanabilir.
MERV 14 filtreleri belli bakterileri, küf 
sporlarını ve polenleri hedef almaktadır 
ve tipik ticari binalar ve konut yapı sis-
temlerinde yaygın ve oldukça uygundur. 
Fakat MERV filtreleri bazı bakterilere, 
çoğu virüse, mantarlara, uçucu organik 
bileşenlere ve bazı kokulara karşı hiçbir 
hava akımı güvencesi sağlamaz. Hastane 
sahipleri, epidemiyologlar, tesis müdür-
leri ve makine mühendisleri enfeksiyon-
ların oluşumunu azaltmak için HVAC 

Yazan: Gary Hamilton P.E., ES Magazine
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Kritik Sağlık Hizmeti 
Ortamları için Gelişmiş 
Hava Filtrasyonu

60 T RM DİNAMİK • A ST S 2015



Çeviri

lün girmesine izin vermeyerek en az % 
99.99 verimli olması gerekir. ASHRAE 
170, Sağlık Tesislerinde Havalandırma, 
HEPA filtrasyonunun sadece korun-
malı ortamlar ve karantina odalarındaki 
HVAC istemleri için zorunlu olduğunu 
belirtmektedir. 
Tüm kritik sağlık alanlarının tasarımında 
HEPA filtrasyonu kullanmak hastanele-
rin düşük hava kalitesinden kaynaklanan 
enfeksiyonlara karşı HVAC sistemini 
korumasının en iyi yoludur. Bu da sağlık 
hizmeti sistemlerinin yeni geri-ödeme 
uygulamasına yanıt vermesine yardımcı 
olacaktır. HEPA filtrasyonu yatan has-
taların ameliyathanelerinde, anestezi 
odalarında, ayakta tedavi gören hastala-
rın ameliyathanelerinde, doğum bölüm-

lerinde, kemik iliği naklinde, karantina 
odalarında, kritik bakım ve yoğun bakım-
larda zorunlu tutulmalıdır. 
HEPA filtreler havadaki mikroorganiz-
malardan gelen enfeksiyona ve kirliliğe 
karşı en iyi korumayı sağlar, özellikle de 
bu filtreler kanalın çıkışına takıldığında. 
Bu da tavana montajlı HEPA filtreleri 
veya modülleri olarak bilinir. HEPA 
filtrelerini klima santrallerine yerleştir-
mek özellikle ameliyathaneler için fazla 
verimli bir yol değildir. Son zamanlarda 
yapılan bir araştırma, PAS-HEPA (por-
tatif HEPA odası) filtre ünitesi olarak 
bilinen özel bir HEPA hava filtresi 
çeşidinin sağlık hizmeti uzmanlarını ve 
hastaları benzer şekilde koruyarak hava-
daki bulaşıcı partikülleri büyük ölçüde 

sisteminin tasarımında ve işletiminde 
daha ihtiyatlı olmalıdır.
Medicaid ve Medicare programları (Yaş-
lılar ve yoksullar için devlet sağlık yar-
dımı) kapsamında hastanelerde sağlık 
masraflarının devlet tarafından iadesi 
şartları 1 Ekim 2008’de değiştirildi. 
Medicaid ve Medicare merkezi artık 
yataklı hastalara ileriye dönük ödeme 
sistemi ücretinin dışında geri ödeme 
yapmıyor. Bu durum özellikle sağlık 
hizmetleri kaynaklı enfeksiyonlara karşı 
savaşan tedaviler için geçerlidir ve bun-
ların iki tanesi direkt olarak olası cerrahi 
alan enfeksiyonları ile ilgilidir:
•	 Koroner arter by-pass greft (CABG) 

sonrası mediastinit (orta göğüs doku-
larının iltihaplanması), 

•	 Bazı ortopedik ve bariatrik 
ameliyatlardan doğan çeşitli 
enfeksiyonlar. 

Tüm sağlık çalışanlarınca 
benimsenen “zarar vermeme” 
amacı dışında, hastane enfeksi-
yonlarını önlemek adına ciddi 
bir mali teşvik bulunmaktadır. 
Önlenebilir bir komplikasyon 
olarak görüldüğü için bu ikin-
cil enfeksiyonların tedavi ücreti 
devlet programları aracılığı ile 
geri ödenmemektedir. Açıkça 
görülüyor ki, tesis mühendis-
leri ve mekanik tasarımcılar 
HVAC sisteminin düzgün bir şekilde 
hastane enfeksiyonlarına karşı korun-
duğundan emin olarak üstlerine düşeni 
yapmalı ve sağlık tesislerine yardımcı 
olmalıdırlar. Makine mühendisleri 
HVAC sisteminde HEPA, UV ışınları 
ve katalitik hava filtreleri gibi yönet-
meliklerin gerektirdiği filtrasyon kade-
melerini eklemek için gelişmiş filtras-
yon teknolojisi kullanmanın yollarını 
aramalıdır. 

HEPA Filtrasyonu
HEPA filtreleri önceden yüksek verimli 
partikül tutucu olarak bilinen bir geniş-
letilmiş yüzey medya hava filtresi çeşidi-
dir. “Gerçek” bir HEPA filtresi filtrasyon 
ortamına 10,000 de 3’ten fazla partikü-

azaltabildiğini göstermiştir. 
Michigan Ann Arbor’daki Saint Joseph 
Mercy Hastanesinde epidemiyolog ola-
rak çalışan Russell M. Olmstead tarafın-
dan bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada 
ameliyathaneye açılan bir kapı üstüne 
monteli PAS-HEPA filtre ünitelerinin 
verimliliği test edildi. Birçok ameliyat 
odasında standart HEPA hava filtreleri 
bir süredir kullanılırken, O daha yeni 
teknolojinin havadaki tüberkülozla iliş-
kili partiküllere etkisini görmek istedi. 
Bu araştırmada birbirine boyut açısından 
benzeyen ve tüberkülozla uyumlu duman 
ve partiküller kullanıldı. Araştırma PAS-
HEPA filtre ünitesinin etkin bir şekilde 
hedef partikülleri aşağı ve odadaki en kri-
tik yer olan ameliyat masasından uzağa 

çektiğini gösterdi. Bu gelişmiş 
PAS-HEPA filtrasyon tasarımı 
enfeksiyonların oluşumunu 
azaltmak için birçok farklı kri-
tik hastane alanına uygulanabilir.

Ultraviyole Teknolojisi
Ultraviyole antiseptik ışınlama 
(UVGI) teknolojisi mikrobik 
büyümenin durdurulmasında 
ve hastanelere enfeksiyonların 
transferini sınırlamakta kulla-
nılır. UVC armatürleri, anti-
septik ışınlama için kullanılan 
UV ışıklarının bir alt kümesi-

dir. ASHRAE 170 standardı ultraviyole 
radyasyon ışıklarının AHU içerisinde 
veya ameliyathanede patojenlerin yok 
edilmesinde kullanımına değinmese de, 
bazı çalışmalar bu cihazların mikrobik 
büyümenin engellenmesinde etkin ola-
bileceğini göstermiştir. 
UVC ışıkları, HVAC sistemlerine veya 
aşağıdaki gibi bağımsız armatürlerle 
kurulması yoluyla hastanelerdeki mik-
robik büyüme ve transferin engellenmesi 
için kullanılabilir. 
•	 Soğutma serpantini dezenfeksiyonu 

- UVC armatürlerinin soğutma ser-
pantinlerinde direkt radyasyon için 
kurulması

•	 Direkt UVC armatürleri ile yüzey 
sterilizasyonu
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•	 Ameliyathaneler için UVC – ameli-
yathaneler için özel olarak tasarlanmış 
yüzey ve hava sterilizasyon sistemleri-
nin özgün bir kombinasyonu

•	 Hava dezenfeksiyonu - kanal içi UVC 
hava temizleyicilerinin, hava akımı 
ışınlaması için kurulumu; ek olarak 
oda içi UVC armatürleri üst hava 
dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 

UVC hava saflaştırması ve yüzey steri-
lizasyonu; mikroorganizmaların sadece 
UVC radyasyonuna maruz kalma süre-
sine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
Hareketli hava akımlarında, mikroor-
ganizmalar yüksek hızlarda hareket 
ettiklerinden; UV ışınına bir saniyeden 
çok daha kısa bir süre maruz kalırlar. Bu 
sebepten, istenilen dezenfeksiyon sevi-
yesine ulaşılabilmesi için yüksek çıktılı 
UVC lambaları kullanılarak daha yüksek 
UVC enerjisinin uygulanması önemlidir. 
Yüzey sterilizasyonunda, neredeyse 
sınırsız konaklama süresi olduğundan, 
daha düşük bir UVC yoğunluğu sevi-
yesi gereklidir. Efektif sterilizasyon için 
gerekli olan doz; UVC yoğunluğu, süre 
ve yüzeyden uzaklığın bir fonksiyonudur. 
Tasarım sürecinde makina mühendisleri, 
filtreleme verimliliğinin arttırılması için 
ameliyathaneler için özelleştirilmiş UVC 
çözümleri geliştirebilirler. Bu, organ 
transplantasyonunda veya açık cerrahi 
müdahalelerde meydana gelebilecek olası 
komplikasyonların önlenmesi için çok 
önemli olan daha steril bir ortam yara-
tılmasını sağlar. Ameliyathanelerde ste-
ril ortamın yaratılması ve sürekliliğinin 
sağlanması kanser veya AIDS yüzünden 
zayıf bağışıklık sistemine sahip hastalar 
için hayati öneme sahiptir. Ameliyathane 
UVC sterilizasyon paketleri; temiz bir iç 
ortamın garanti edilmesi için antiseptik 
UV teknolojilerinin tüm uygulamalarını 
bir araya getirir. 
Ameliyathane UVC sterilizasyonu 2 
belirgin işlemden geçerek sağlanabilir. 
Birincisi, oda dolmadan önce tamamen 
UVC armatürler ile ışınlanır. Bu da UV 
ışınlarına maruz kalan tüm yüzeyleri ste-
rilize edecektir. Oda dolduğunda tüm bu 
armatürler kapatılacaktır. İkincisi, ame-

liyathanedeki hava antiseptik armatürler 
ile ışınlanır; bu da mikroorganizmaların 
ve diğer patojenlerin havadaki transferini 
engellemeye yarar. Bu dolaylı armatürler 
ameliyat işlemleri boyunca açık kalacak-
tır. 
Zararlı patojenlerin daha az steril olan 
dış ortamdan steril ameliyathanelere 
girmesini önleyen antiseptik UV kapı 
bariyerleri kullanılarak ekstra bir koruma 
da sağlanabilir. Antiseptik UV lamba-
ları mikrop ve küf üremesini önlemek 
için hastanelerin tüm kritik alanlarında 
kullanılabilir. 

Katalitik Hava Temizleyiciler
Katalitik hava temizleme, kokuları, man-
tarları, bakterileri ve bazı virüsleri hava 
akımı içerisinden temizlemek için foto 
katalitik oksidasyon prosesinin kulla-
nılmasıdır. Foto Katalitik Oksidasyon, 
ultraviyole fotonlarının, foto katalizörlü 
bir ortamda kullanılıp aktive edilmesi 
ve sonuç olarak yüksek derecede reaktif 
radikallerin üretilmesi prosesidir. Hidro 
radikaller, organik bileşikleri daha basit 
bileşiklere, son olarak da karbondioksit 
ve suya dönüştürür. UV ışıması; bakteri, 
virüs ve mantarların içine nüfuz ederek 
DNA yapılarına hasar verir. Katalitik 
hava temizleme, hastane bekleme oda-
ları, ameliyathaneleri, anestezi odaları ve 
diğer odalardaki hava yoluyla bulaşan ve 
genellikle sağlık tesislerinde yaygın olan 
hastalıkların azaltılmasında faydalı olabi-
lir. Bu filtreleme sisteminin, klima sant-
ralinin filtre bölümlerinde ve ASHRAE 
170 tarafından tavsiye edilen filtreleme 
seviyeleriyle birlikte kullanıldığında çok 
verimlidir. Bu filtreler, klima santralinin 
maliyetini oldukça arttıracağından, tasa-
rıma dahil edilmeden önce tesis sahibi ile 
enine boyuna konuşulmalıdır. 
Klima santralleri, farklı üreticiler tara-
fından üretildiklerinden hastaneden 
hastaneye farklılık gösterir. Bütçe kısıt-
lamaları sebebiyle, birden fazla fanı olan 
büyük merkezi sistemlerin kullanımı 
hastanelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Yerel hastanelerde, bu büyük merkezi 
hava koşullandırma santralleri, hem 

ameliyathanelere hem de hastanedeki 
diğer mahallere hizmet ederler. Bu kuru-
lum şekli, katalitik hava temizleyicilerin 
kullanımını daha da cazip hale getirir 
çünkü ucuzdur ve tüm tesis içerisinde 
daha yüksek bir iç hava kalitesi seviyesi 
yaratılmasını sağlar.
Akut tedavi hastaneleri gibi daha fazla 
uzmanlaşmış hastanelerde, birden fazla 
klima santrali kullanılarak mahallere 
giden hava akışının daha iyi kontrol 
edilmesi ve daha güvenilir bir HVAC 
sistemi sağlanır. Ameliyathaneler gibi 
kritik mahallerin hava filtrasyonuna özel 
ilgi gösterilmeli, bu mahallerin klima 
santrallerinde katalitik hava temizleme 
sistemleri bulunmalıdır. Maliyet kısıt-
ları sebebiyle, mekanik tasarımcılar has-
tane sahiplerine katalitik hava temiz-
leyicilerin klima santralleri içerisindeki 
en uygun kullanım yerleri konusunda 
tavsiyede bulunmalıdır. Hastane sahibi, 
hastanesinin iç hava kalitesi ve hastane 
enfeksiyonlarının azaltılması konusunda 
aşırı derecede titiz ise, tüm klima sant-
rallerinde katalitik hava temizleyiciler 
kullanılmalıdır.

Sonuç
Sağlık sektöründe iç hava kalitesinin 
büyük önem taşıdığı su götürmez 
bir gerçektir. Aslında, uygun bir iç 
ortam, hastaların iyileşmesi ve hastane 
ortamından kapılacak enfeksiyonların 
minimize edilmesi açısından elzemdir. 
Makina mühendisleri, piyasada hangi 
geliştirilmiş filtre teknolojilerinin 
bulunduğunu ve bu teknolojileri 
HVAC sistem tasarımlarında nasıl 
uygulayacaklarını anlamalıdırlar. 
Bu, sağlık tesisinin hastalarını 
enfeksiyonlardan korumaya ve 
maliyeti çok yüksek olan kamu davası 
ve iş durdurma cezası gibi risklerin 
azaltılmasına yardım eder. Sağlık tesis 
sahipleri, ayrıca, hava dağıtım sistemleri 
için geliştirilmiş filtre teknolojilerine 
yatırım yapmalıdır çünkü bu şekilde 
tesislerinin iç hava kalitelerini yükseltip 
tesislerindeki hastane enfeksiyonlarının 
etkilerini azaltırlar.
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Proje

Ciddi planlama gereksinimi: 
Yeni Airbus üzerindeki 
çalışmaların olumsuz 
etkilenmemesi için, hiçbir 
teknolojik parçanın veya 
aletin hangarın açık 
alanında başıboş kalmaması 
gerekiyordu. Tavan altına 
asılan radyant tavan 
panelleri, işte tam da bu 
ihtiyacı karşılayabilecek 
özelliğe sahip ideal bir 
çözüm.

IMA Dresden 
Test Hangarının
Isıtılması

IMA Dresden 
Test Hangarının
Isıtılması

DRESDEN TEST HANGARI TEKNİK VERİLERİ

Tabela IMA GmbH 
Test Hangarı Dresden

Yapı alanı yakl. 5440 m²

Radyant tavan paneli 
ısıtma gücü yakl. 820 kW

Isıtma tasarım sıcaklığı 110/60 °C

Isıtma oda sıcaklığı 20 °C

Toplam tavan paneli 
uzunluğu yakl. 1250 metretül

Miktar 46 adet

Montaj yüksekliği 22 – 26 metre

UYGULAYICI KATILIMCILAR

Yapımcı firma
Institut für 
Materialforschung, 
Dresden

Mimar Acerplan, Dresden

HLS planlayıcı Acerplan, Dresden

Isıtma tesisatı Ausbau Großenhain

Teknik danışmanlık Zehnder GmbH, Lahr

IMA GmbH şirketinin Dresden’deki test hangarı ve 
ofis kompleksi, yaklaşık 100 çalışanı ile havacılık 
endüstrisinde faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma, 
geliştirme ve hizmet şirketine ev sahipliği yapmaktadır. 
Devasa Airbus 380 ile birlikte test ve bakım 
hangarlarında oluşan yeni gereklilikler nedeniyle, 2001 
ve 2002 yılları arasında Dresden Havaalanı'nın yakınına 
birden çok çelik konstrüksiyon hangarından oluşan 
büyük bir tesis kurulmuştur.
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irbus A380, günümüzde, Air-
bus S.A.S. (EADS) tarafın-
dan seri üretim çerçevesinde 

üretilen, dünyanın en büyük iki katlı 
geniş gövdeli (wide body aircraft) 850 
yolcu kapasiteli, lüks, sivil yolcu uçağıdır. 
A 380 test modelinin son montajı bu 
hangar kompleksinde gerçekleştirilmiştir. 
Aynı şekilde, kullanılan teknolojilerin ve 
malzemelerin ekstrem koşullara daya-
nıklılıklarını test etmek amacıyla Airbus 
burada ilk kapsamlı zorlama testinden 
geçirilmiş, kanatlarında ve gövdesinde 
genleşme testleri gerçekleştirilmiştir. 
Tesis ilk başta A380 üzerinde teknik 
incelemeler gerçekleştirmek amacıyla 
kurulmuş ve Airbus ölçülerine mükem-
mel uygunlukta inşa edilmiştir, ancak 
A380’in sahip olduğu olağandışı ölçüler 
nedeniyle, bu hangarda gelecekte diğer 
tüm uçak modellerinin de monte edil-
mesi ve testten geçirilmesi mümkün 
olabilecektir.
Ana hangarın sol ve sağ yanlarında 
birer yan hangar bulunmaktadır. Ana 
gövde yalnızca A380 kaportasını taşı-
makla görevliyken kanatlar test için her 
iki yan hangara konumlandırılmıştır. 
Yani A380’in hangar içinde “tek parça” 
olarak hareket etmesi mümkün değil-
dir, bu nedenle montaj çalışmaları yan 
yana konumlandırılmış üç hangarda eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. 
En azından önümüzdeki beş yıl A380 
test serileri bu hangar kompleksinde 
gerçekleştirilecek. Bu amaç doğrultu-
sunda sağdaki yan hangara büyük bir 
atölye alanı kurulmuştur. Sol tarafta ise 
büyük bir basınçlı hava bağlantısının, 
transformatör istasyonlarının, bölgesel 
ısıtmanın, soğutmanın ve hijyen alan-
larının yer aldığı bir teknolojik bölüm 
düzenlenmiştir. Yan hangarların her biri 
20 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe 
sahiptir. Ana hangarın kendisi ise 90 x 
90 metre alana sahiptir. Tüm tesisin ısı-
tılması için tek bir taşınımlı hava ısıtma 
sistemi yerine tüm hangar alanlarında 
Zehnder radyant tavan panelleri kullanıl-
mıştır. Bu bina iklimlendirme çözümü-
nün seçilmesinde bir dizi argüman etkili 

Proje

Test hangarının 
zemininde yapılan 
sayısız kurulum, 
zeminden ısıtma 
alternatifini 
neredeyse imkânsız 
hale getirmiştir. 
Buna karşın radyant 
tavan panelleri 
sayesinde yer 
tasarrufu, ekonomik 
verimlilik ve ısıtma 
performansı ile ilgili 
tüm beklentilerinize 
cevap bulabilirsiniz.

Test hangarında 
Airbus 380 üzerinde 
son derece hassas 
ölçüm işlemlerinin 
gerçekleştirilecek 
olması nedeniyle 
20 °C seviyesinde 
olağandışı bir 
sıcaklık değeri 
gerekli olmuştur. 
Bu nedenle ısıtma 
için yalnızca, bu 
seviyedeki sıcaklık 
gereksinimlerinde 
son derece 
yüksek enerji 
tasarrufu etkisi 
sağlayan radyant 
tavan panelleri 
kullanılmıştır.

A

olmuştur. Öncelikle projede çalışanların, 
hangarın açık alanında Airbus çalışma-
larını aksatabilecek bir teknolojinin 
olmaması yönünde ortak ve net bir isteği 
vardı. Yerel mühendislik ofisi Acerplan’ın 
planlama sorumlusu bu konudaki düşün-
celerini şöyle ifade ediyor: “Bu koşullar 
nedeniyle ısıtma teknolojisini sadece üç 
metrelik çelik iskeletlerden oluşan bir 
çelik taşıyıcı içinde tutmamız gerekti. 
Tavandan hafifçe sarkıtılarak asılan rad-
yant paneller sayesinde bu ihtiyacı ideal 
şekilde çözüme kavuşturduk.” Ayrıca 
hangar için 20 °C seviyesinde bir ortam 

sıcaklığı talep ediliyordu. Bu bir hangar 
için gerçekten alışılmadık yükseklikte 
bir sıcaklık seviyesi. Normalde bu tip 
bir binada nispeten daha düşük, hatta 
maksimum 16 °C seviyesinde sıcaklık-
lar uygulanır. Dresden’de ise ısı hassasi-
yeti olan bir yapıştırıcının kullanılması 
ve ayrıca Airbus üzerinde son derece 
hassas ölçüm işlemlerinin gerçekleşti-
rilmesi öngörüldüğü için hangarda özel 
bir sıcaklık seviyesinin korunması gereki-
yordu. Hangardaki sıcaklık değerlerinin 
daha düşük olması, ölçümlerin hatalı ger-
çekleştirilmesine neden olabilirdi.
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Planlama Sorumlusu Erbarth bu bağ-
lamda radyant panellerin avantajlarını 
şöyle açıklıyor: “Özellikle sıcaklıkların 
bu seviyelerde tutulması gerektiğinden, 
konvansiyonel hava ısıtma sistemlerine 
göre enerji tasarrufu etkisi % 40 daha 
yüksek olan radyant paneller son derece 
büyük bir avantaj sağladı. Hangardaki 
sıcaklık taşınımlı bir ısıtma sistemiyle 20 
°C seviyesinde tutulmaya çalışılsaydı, 26 
- 29 metre yükseklikteki böyle bir hanga-
rın tavan yüksekliğinde çok ciddi termal 
tabakaların oluşması söz konusu olurdu. 
Hangar tavanının altında sıcaklık değeri 
yaklaşık 30 °C iken zeminin sıcaklığı 20 
°C seviyelerinde seyredecekti. Bu hiç de 
ekonomik bir ısıtma çözümü değildi.” Bu 
bağlamda çözüm ancak sıcaklık katman-
laşmalarını mümkün olan en iyi şekilde 
ortadan kaldıran radyant ısıtma ile sağ-
lanabilirdi.
Teorik olarak iki seçenek söz konusuydu: 
Zeminden ısıtma veya radyant tavan 
panelleri. Zeminden ısıtma alternatifi, 
hangardaki boşluk alan problemi nede-
niyle zaten bir seçenek olmaktan çıktı ve 
teknik nedenlerle radyant panelleri ideal 
çözüm haline geldi. Boşluk alan terimi, 
zemine gömülerek üstüne test tertibat-
ları sabitlenen beton plakaları tanım-
lamak için kullanılır: Airbus’ta yüksek 
basınçlı hidrolik silindirler yardımıyla 
kalkış ve iniş adımlarını simüle etmek 
için bükülme testleri gerçekleştirilmek-
tedir. Bu önemli test tekniği için zeminin 
boş tutulması gerektiği tabii ki makul 
karşılanması gereken bir istekti. Zehnder 
radyant tavan plakalarının montajı için 
bir diğer argüman da; son derece yoğun 
bir kullanım profili olan bu kadar büyük 
bir endüstriyel yapıda, ısıtma sisteminin 
neredeyse bakım gerektirmeyecek şekilde 
çalışmasının da yine büyük avantaj sağ-
layacağıydı. Ana gövdede 26 metre veya 
her iki yan hangarda 22 metre montaj 
yüksekliğinde, toplamda 25 bar işletme 
basıncı ile yaklaşık 1250 metretül 46 adet 
Zehnder/ZBN tipi radyant tavan paneli 
monte edilmiştir. Yan hangarlara her biri 
18 metre uzunluğunda paneller asılmış, 
ana hangara ise 68 metre uzunluğunda 

özel bir radyant tavan paneli monte 
edilmiştir. Isıtma sisteminin enerjisi bir 
kamusal sağlayıcı tarafından uzaktan 
(bölgesel) ısıtma yöntemiyle gerçekleş-
tirilmektedir. Toplam ısıtma gücü burada 
primer 135 veya 55 °C ve sekonder 110 
veya 60 °C tasarım sıcaklığı için yakla-
şık bir megawatt kadardır. Zorlu iklim-
lendirme koşulları barındıran bu yapı 
için radyant panel çözümünün başarıyla 
hayata geçirilmesi, yapımcı IMA GmbH 
firmasını son derece memnun etmiştir. 
Bu bağlamda Acerplan planlama ofisi 
IMA GmbH ile başka ortak projeler ger-
çekleştirmeye yönelik sözleşmeler yapma 
fırsatı bulmuştur.

Olağanüstü 
boyutlarda olan 
yalnızca yeni 
Airbus 380 değildir. 
Neredeyse 30 metre 
yükseklikteki ana 
hangar için üretilen 
ve her biri 68 metre 
boyunda olan 
Zehnder radyant 
tavan panelleri de 
öyledir.

Büyük bir tesisi 
enerji tasarrufu 
ile ısıtma: 
Neredeyse 30 
metrelik hangarda 
radyant paneller 
sayesinde son 
derece ekonomik 
ve homojen bir 
ortam sıcaklığı elde 
edilmiştir.
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Sosyal
İnovasyon
Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Geleceğimize Giriş

Ekonomik belirsizliğin, artan jeo-
politik dengesizliğin ve şirketleri, 
hatta sektörleri tehdit eden yeni 

iş modellerinin daha da karmaşıklaş-
tırdığı bir dünyada, plan yapabilmek, 
liderler için daha da güç hale geldi. Tüm 
sektörlerde zorluklar ve çözümü güç 
sorunlar artmakta. Sağlık sektöründe, 
yaşlanan nüfusa sahip dünyamızdaki 
her hastaya sürdürülebilir, makul fiyatlı, 
kaliteli bakımı nasıl sunacağız? Enerji 
alanında, hassas enerji şebekelerine tam 
bağımlı şehirlerde yoğunlaşan, yüksek 
bağlantılı, enerjiye aç küresel nüfusun 
artan enerji gereksinimini karşılayabile-
cek miyiz? Ulaştırma alanında, giderek 
şehirleşen küresel nüfusumuza kapıdan 

kapıya, çok modlu ulaştırma çözümle-
rini tüm vatandaşlar açısından makul 
fiyatlarla sunabilecek miyiz? Bilgi 
teknolojileri alanında, büyük verinin 
potansiyelini karşılayabilmek için her 
18 ayda bir iki katına çıkan küresel 
dijital içerikle, kişisel verilerin güven-
liğini ve gizliliğini nasıl yöneteceğiz? 
Bu zorluklarla başa çıkabilmek için  
inovasyon artık sadece stratejik bir 
alternatif olmaktan çıkıp küresel bir 
zorunluluk halini aldı. Fakat bu artan 
beşeri ve toplumsal zorlukları aşabil-
mek için şirketlere anlamlı gelecek ve 
dünya vatandaşlarına da faydalı olacak 
yeni iş modelleri, ürün ve hizmetlerle 
nasıl inovasyon yapacağız?
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Kentleşme - Müşteri 
Olarak Kent

Kentler genişliyor ve kentsel nüfus artıyor. 2020’ye kadar dünyada 30 Mega Kent olacak ve 
bunların % 75’i gelişmekte olan dünyada bulunacak. 21 Küresel Mega Koridor olacak ve kentsel 
altyapı pazarı 2020’de 2,2 trilyon dolarlık bir fırsat sunacak. 

Tuğla ve Tıkla 

Sadece ABD’de çevrimiçi perakende satışlar 2012’de % 4’ten 2020’de % 18’e çıkacak. Gelecekte 
perakende satış stratejileri mobil uygulamaları, internet perakendeciliğini, sanal mağazaları ve 
interaktif kiosklar gibi pek çok yöntemi içerecek. 2020’de çevrimiçi kanal ayrı değil, bütünleşmiş 
hale gelecek ve mobil ödemeler (m-ödeme) gibi yeni ödeme yöntemleri hızla artacak. 

Geleceğin Altyapı Gelişimi
Trans-Sibirya Demiryolu ve ABD’deki hızlı tren yolu koridorları gibi yeni ulaştırma koridorları 
boyunca ekonomi ve teknoloji kümeleri oluşacak. Bunlar geleceğin inovasyon, ar-ge ve teknik 
mükemmeliyet merkezleri olacak ve yüksek miktarda yatırım ve devlet teşvikini cezbedecek. 

Yeşil Yerine Akıllı
Akıllı sensör teknolojisine sahip ürünler internet teknolojilerine entegre ediliyor. Böylece 
sistemler, değişen ortamlara yanıt verebiliyor, operasyonlar optimize ediliyor ve verimlilik 
artıyor. 2020’ye kadar 15, 2025’e kadar ise 26 Küresel Akıllı Kent ortaya çıkacak.

Sıfır Konseptli İnovasyon
“Sıfır için İnovasyon”, sıfır emisyon, sıfır kaza, sıfır ölüm, sıfır defo, sıfır güvenlik ihlali anlamına 
gelen sıfır konseptinde bir Mega Vizyon. Buradan hareketle, sıfır e-posta, sıfır zamanlı şirket 
kuluçka dönemi, sıfır tasarımdan rafa gibi yeni girişim sağlanacak.

Sağlık, Zindelik, Mutluluk
Zindelik ve mutluluk şirketler için vücut, zihin ve ruh unsurlarını içeren yeni değer önerisi 
olacak. Akıllı ilaçlar, sanal hastaneler ve siber belgeler sayesinde sağlık sektörü radikal bir 
değişime doğru gidiyor. Ar-ge, tanı, izleme konularında bilgi teknolojileri en ileri seviyede.

Sosyal Trendler
Y Kuşağı, orta sınıfın yükselişi, tersine beyin göçü ve kadınların güçlenmesi, ihtiyaca göre 
uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerin ilerlemesi ile yeni fırsatlar getirecek. Jeososyalleşme; 
ağ kurma, dijital pazarlama ve yenilikçi sosyalleşme yöntemlerinde yeni trendler doğuracak. 

Yeni İş Modelleri: 
Kitleler İçin Değer

Yeni nesil iş modelleri, iş ortamını yeniden şekillendiriyor. “Kitleler İnsan için Değer” konsepti, 
gelişen ülkelerdeki büyük kitlelere üretim ve satış ya da azami değer yaratma amacıyla küresel 
pazar kullanımı anlamına geliyor. 

Dolaşımın Geleceği
e-dolaşım, gelecekte kişisel hareketliliği yeniden tanımlayacak. 2020’de dünyada, elektrik 
pedallı bisikletler, tornet, dört tekerlekli araçlar ve otobüsler dahil olmak üzere 40 milyondan 
fazla elektrikli araç satılacak. 

Bağlantı ve Yakınsama

Geleceğin yenilikçi teknolojileri uyduların gelişmesi ve yapay zeka ile birleşerek büyüme için 
yeni iş modelleri ve fırsatlar yaratacak. Gelecekte yakınsama, ürünlerde (Örn. Elektrikli oto-
mobil), sektörlerde (Örn. Sağlıkta bilişim) ve teknolojilerde (Örn. Akıllı ev merkezi) yakınsama 
anlamına gelecek.

BRICS’in Ötesinde, 
Değişimin Yeni İtici Gücü

Değişimin yeni itici gücü yüksek ekonomik büyüme ile Arjantin, Polonya, Mısır, Güney Afrika, 
Türkiye, Endonezya, Filipinler ve Vietnam’dan gelecek. Şirketler artık operasyonları için BRICS’in 
ötesinde yeni ekonomilere ve yeni sıcak alanlara yönelecek. 

Enerjinin Geleceği
Gelecekte geleneksel yakıtların küresel enerji içindeki önemi azalacak. Sürdürülebilirlik ve 
verimlilik ihtiyacı nedeniyle enerji yönetiminde akıllı teknolojilerin kullanılması açısından 
büyük inovasyon fırsatları doğuracak.

En Önemli 12 Küresel Mega Trend

Gelecekteki inovasyon gereksinimi-
nin seyrini belirlemek için en iyi yol 
yukarıdan başlamak: Toplum için gele-
cekteki zorluk ve fırsatları belirleyen 

küresel mega trendleri bir bütün olarak 
ele alalım. Frost & Sullivan’ın Vizyoner 
İnovasyon Grubu, sürekli olarak mega 
trendleri izliyor. İşte şirketler, toplumlar, 

ekonomiler, kültürler ve kişisel yaşam-
lara olan etkileri ile geleceğin dünyasını 
belirleyen dönüştürme gücü yüksek en 
önemli 12 küresel kuvvet:

Mega Trend Topluma Etkisi
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ABD’nin toplam nüfusunun 2,6 katı 
demek… Bunun sonucunda 2030’da 
Çin’de 13 Mega Kent, 4 Mega Bölge 
ve 7 Mega Koridorun ortaya çıkması 
bekleniyor. Bu Mega Kentlerin 2025’te 
Çin’in GSYİH’sine yaklaşık 6,24 trilyon 
USD katkı yapması bekleniyor. Gele-
cekte şehirlerin birden fazla merkezi 
olması ve ulaştırma ile ilgili gelişme-
lere tanık olmaları da bekleniyor. New 
York nüfusunun % 70’inden azı toplu 
taşıma araçlarına yarım mil uzaklıkta 
yaşamakta; 2000’den bu yana yapılan 
konutların % 80’inin toplu taşımaya 
erişimi var. 
Mega Kentler aynı zamanda içlerinde 
belirgin ekonomik bölünmeye neden 
olacak şekilde servetin yeniden dağı-
lımına sahne olacak. 2020’ye kadar, en 
büyük 10 ABD şehrinde çoğunluğu 
Doğu Sahilinde olmak üzere yaklaşık 
90,2 milyon kişi yaşayacak. 2020’de 
ülkede yaklaşık 70 milyon nüfuslu 3 
Mega Bölge, GSYİH’nin 3,89 trilyon 
USD’lik kısmından sorumlu olacak. 
2020 itibarıyla Mega Kentler küresel 
GSYİH’nin 21 trilyon USD’sini teş-
kil edecek (nominal). Önümüzdeki 10 
yılda gelişmekte olan ekonomiler küre-

Toplumu Şekillendiren En 
Önemli 5 Trend ve Sosyal 
İnovasyon İhtiyacı

  Kentleşme: Bir Müşteri Olarak 
Kent
Tarihte ilk kez dünya nüfusunun % 50’si 
kentlerde yaşıyor. Bu rakam, 2020’ye kadar 
yaklaşık % 56 olacak ve 4,3 milyar kişiye 
ulaşacak. Kentlere kitlesel göç, onları 
devasa iktisadi merkezler haline getirerek 
‘Mega Kent’ olgusunu ortaya koyuyor. Bu 
sıradışı büyüme sonucunda çekirdek şehir 
merkezleri, banliyölerle ve kardeş şehir-
lerle birleşerek şehir sınırları genişleyecek 
ve Mega Bölgeler, Mega Koridorlar ve 
hatta maalesef Mega Gecekondu Mahal-
leleri ortaya çıkacak. 2020 ve sonrasında 
dünyada 35’ten fazla şehir büyüyerek 
Mega Şehir halini alacak. 2025’e kadar 
ise Asya’da yaklaşık 18 Mega Şehir olacak. 
Çin, Asya’daki Mega Şehirlerin % 72’sini 
oluşturacak. 
Çin nüfusu 1 milyondan fazla olan 200’den 
fazla şehir ile en büyük kentsel nüfusa 
sahip ülkelerden biri olacak. Tahminlere 
göre Çin nüfusunun % 65,4’ü ya da 921 
milyon kişi kentlerde yaşayacak. Bu rakam, 

sel büyümeye yaklaşık % 65-70 oranında 
katkıda bulunurken en büyük 40 kentsel 
Mega Bölge, küresel ekonomik faali-
yetlerin % 66’sını teknolojik ve bilimsel 
inovasyonun ise % 85’ini temsil edecek. 
Bunun sonucu olarak ülkelerden ziyade 
kentler yatırım çekecek ve her kent, dola-
şım gibi kilit sektörlerde yeni fırsatlar 
sunarak eşsiz birer müşteri haline gelecek. 
Kent yönetimleri, çözüm üreticileri ve 
üniversiteler arası ortaklıklar gelecekteki 
birçok kentsel projede çalışma modeli 
haline gelecek. Dünya kentsel kümelere 
dönüşürken sektörler, oyuncular, tekno-
loji ve ürünler arası yakınsama kaçınılmaz 
olacak. 

 Yeşil Yerine Akıllı     
Yeşil ürün ve hizmetler daha da geliş-
tirilecek veya akıllı sensör teknolojisine 
ve internet bağlantısına sahip akıllı ürün 
ve hizmetlerle ikame edilecek. Böyle-
likle daha iyi optimizasyon sağlanacak. 
Nesnelerin interneti (IoT) makineden 
makineye iletişim (M2M) ve dünyada 
80 milyardan fazla bağlantılı cihazla güç-
lenen dijital zeka, geniş bir uygulama 
yelpazesinde verimlilik ve sürdürülebi-
lirliğin itici gücü olacak. 
Akıllı konseptler, akıllı ve sürdürülebilir 
kentlerin büyümesini sağlayacak ve hatta 
bazı kentler enerji tüketimini azaltmak ve 
insan yaşamının tüm alanlarda verimli-
liğini artırmak için en son akıllı ve yeşil 
yöntemler kullanılarak sıfırdan inşa edi-
lecek. Bu akıllı kentler, akıllı enerji, akıllı 
dolaşım, akıllı sağlık, akıllı teknoloji, akıllı 
altyapı, akıllı yönetişim, akıllı binalar ve 
akıllı yurttaşlar olmak üzere 8 parametre 
üzerine kurulacak. 2025 yılında dünyada 
bu şekilde 26 akıllı kent ortaya çıkacak. 
Geleceğin akıllı kentleri sağlık, enerji, 
bina, ulaştırma ve yönetişim sektörlerini 
birbirine bağlayan altyapının zeka sevi-
yesi ve entegrasyonu ile değerlendirilecek. 
Akıllı kent pazarı 2020’de 1,57 trilyon 
USD ile rekor seviyeye ulaşacak. Burada 
akıllı yönetişim, ulaştırma ve akıllı enerji 
sektörleri yatırımların büyümesinde 
önemli rol oynayacak. 
Akıllı kent pazarının büyüme hızı, şirket-
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lerin birbirine ne kadar çabuk yaklaştığı 
ve sektör değer zincirine na kadar çabuk 
girebildiği ile doğru orantılı olacak. Akıllı 
kent pazarı katılımcıları ekosistem için-
deki 4 esas rolden bir veya daha fazla-
sını üstlenecek: Bütünleştiriciler (uçtan 
uca hizmet sağlayıcılar), ağ operatörleri 
(M2M ve bağlantı sağlayıcıları), ürün 
satıcıları (donanım ve varlık sağlayıcılar) 
ve yönetilen hizmet sağlayıcıları (yöne-
tim/operasyon gözetimi). 
Akıllı teknoloji aynı zamanda yeni 
ortaya çıkan Industry 4.0 konseptinin 
merkezinde yer alıyor. Bu kavram sanal 
ve fiziksel üretim sistemlerinin bütünleş-
mesine dayalı 4. Sanayi Devrimi olarak 
anılıyor. 2020 ve ötesinde sürdürülebilir 
ve verimli imalat için çok büyük fırsatlar 
ortaya çıkacak. 

  Enerjinin Geleceği
Küresel ekonomik büyüme, kentleşme ve 
artan nüfusa sürdürülebilir şekilde enerji 
sağlanması 21. yy’ın en büyük zorlukla-
rından ve aynı zamanda en büyük fır-
satlarından biri. Kentleşme sonucunda 
şehirler küresel enerjinin ¾’ünü tüke-
tecek. Ülkeler seviyesinde artan enerji 

güvencesi gereksinimi ile birlikte bu 
durum, tüm dünyada gelecek için enerji 
kaynakları ve iş modelleri arayışına neden 
oldu. Nükleer enerjinin yükselişi, kaya 
gazı gibi yeni ortaya çıkarılan yakıtlar ve 
yenilenebilir enerjide sürekli büyüme bu 
gelişmenin sonucu olarak ortaya çıktı. 
Doğalgaz dünyanın enerji talebinde 
çok önemli bir rol oynamaya başladı ve 
demiryolu, ulaştırma, yerel ekonomiler ve 
çiftçilik gibi birçok sektörde üretim artışı 
sağladı. Örneğin ABD’de kaya gazının 
toplam gaz üretimindeki payı 2010’da 
% 22,8 2035’te % 46’ya yükselecek. 
Avustralya ise fosil yakıt bağımlılığını 
hızla azaltıyor ve 2020 itibarıyla % 22 
oranında yenilenebilir enerjiden üretime 
geçmesi bekleniyor. Son yıllarda birtakım 
zorluklar ortaya çıkmasına rağmen, 2020 
itibarıyla nükleer enerjinin küresel enerji 
üretimindeki payı önemini koruyarak % 
12 seviyesine ulaşacak. Nükleer enerji, 
yüksek verimle düşük karbonlu enerji 
elde edebilme özelliği sayesinde, emni-
yet ve arz güvenliği konularını başarılı 
şekilde yönetebilen oyuncular için fırsat-
lar sunmaya devam edecek. Fakat artık 
enerjinin geleceği sadece yakıt seçimine 

bağlı olmayacak. Yüksek enerji maliyet-
leri ve çevre ile ilgili performansa artan 
alaka, akıllı şebeke gibi teknolojilerle 
enerjiyi verimli yönetebilmek için inovas-
yonu tetikledi. Bunun sonucunda akıllı 
şebekeler daha fazla kontrol ve dağıtımın 
entegrasyonunda görünürlük sağladığı 
için (güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, 
atıktan enerji üretimi vs.) dünyanın enerji 
sorunlarını çözme ve talebi daha etkili 
yönetme kapasitesi arttı; daha temiz, 
güvenilir ve akıllı enerji elde edildi. Tüm 
bu olanaklar ışığında AB şu anda Avrupa 
için 2030 yılına kadar enerji verimliliği 
hedefini % 40 olarak belirlemeyi düşü-
nüyor. 
Enerji tasarrufuna dayalı hizmet bazlı 
iş modellerinin kullanımı; yeşil ve akıllı 
teknolojinin yakınsanması sayesinde, 
akıllı binalar ve evler önümüzdeki 2-3 
yıl içinde gündelik hayatımıza girecek. 
Enerji yönetim sistemlerine sahip akıllı 
binaların ortaya çıkması aynı zamanda 
enerji tasarrufu için yenilikçi yöntemlerin 
de önünü açtı. Örneğin, araç aküsünden 
konuta yedek elektrik veya azami güçte 
enerji sağlayabilen Araçtan Eve (V2H) 
sistemi. Bu sistemde enerji; araç, aracın 
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elektrik şarj sistemi (EV) ve konut enerji 
yönetimi (HEM) sistemi arasında veri 
iletişim prosesleri ile kontrol edilmekte. 
Şu anda mevcut olan bu teknoloji saye-
sinde konutların enerji yönetimi için 
oluşturulacak dijital çözümlerin yakın 
gelecekte konutlarımızı yönetişimizde 
büyük değişikliklere yol açması kaçınıl-
maz görünüyor. 

  Dolaşımın Geleceği
Bağlantı ve kentleşme gibi trendlerin 
insan ve malların dolaşımı ile gelecekteki 
araba/kamyon ve ulaştırma modellerine 
çok büyük etkisi olacak. Bunun sonucu 
olarak yeni dolaşım iş modelleri ile heye-
can verici bazı yeni ürün ve çözümler 
ortaya çıkacak. Şu anda dolaşım konu-
sunda, trafik ve kirlilik gibi kentleşme 
zorluklarını aşmak için tasarlanmış yeni 
ve gelişmekte olan hizmetler mevcut; 
örneğin, çok modlu dolaşım. Dolayı-
sıyla kentlere müşteri gözüyle bakan ve 
kendilerini partner ve çözüm sağlayıcı 
olarak konumlandıran şirketler, yeni iş 
ve yatırım fırsatlarından faydalanacak. 
Bisiklet ve araç paylaşımı, bütünleşmiş 
kapıdan kapıya ulaştırma çözümleri, 
ulaştırma modları arasında geçiş, akıllı 
telefona dayalı kentsel dolaşım çözüm-
leri ve otomotiv uygulama mağazalarına 
(app store) dayalı bağlantı uygulamaları, 
gelecekte yollarımızda ve hatta otopark 
alanlarında alışılmış görüntüler haline 
gelecek. 2020 itibarıyla, yaklaşık bir mil-
yon otopark alanının sensörler yardımıyla 
gerçek zamanlı park yeri durumu bilgisi 
vermesi bekleniyor. 
Gelecekte bağlantılı yaşamın sorunsuz 
şekilde yürüyebilmesi için akıllı ulaşım 
şebekeleri, kişisel kredi kartı ve hatta 
mobil telefonla ödeme gibi bütünleşmiş 
ödeme yapıları geliştikçe, akıllı dolaşım 
hizmetlerinde teknolojinin rolü artacak. 
Geleceğin akıllı platformları, aracı, ev ve 
ofiste pek çok farklı fonksiyon ve cihaza 
bağlayacak: Örn. sistem içinde var olan 
kablosuz bağlantı noktası sayesinde 
internet, radyo, video yayını, ağ tarama 
ve aynı ağa bağlı tüm cihazlardan içeriye 
ulaşım mümkün olacak.   

4G LTE ve kablosuz bağlantı noktasına 
sahip araç, bilgi/eğlence sistemleri kolay-
lıkla ev izleme kameralarına entegre ola-
cak ve sürüş sırasında konuttan daha net 
görüntü sağlayacak. Daha uzun vadede 
kentlerimizde, Birleşik Arap Emirlikleri 
Masdar kentinde ve Londra Heath-
row Havaalanı’ndaki kişisel hızlı ula-
şım (PRT) sistemleri gibi sürücüsüz 
araçlar ya da kapsüller hizmet verecek. 
Hindistan’da Amritsar PRT sistemi, 
dünyada ticari olarak geliştirilmiş ilk 
PRT sistemi olacak. Yolcularını Altın 
Tapınak’a taşıyan bu sistem, çevreyi 
kirleten taşıma yöntemlerinden kaçın-
mak için seçildi. Alternatif üretim 
türlerini sığdıracak yeri olmayan bu 
bölgede hafifliği ve düşük inşaat mali-
yeti sayesinde öne çıkan sistem dün-
yanın birçok şehrinde sürdürülebilir 
dolaşım çözümü olarak kullanılabilir. 
Bu çözümler, aynı zamanda elektrikli 
araçları da içerecek ve 2020 yılına 
kadar dünyadaki elektrikli araç sayısı 
12 milyonu aşacak.
Yakın gelecekte hızlı tren, sadece kent-
leri ve ülkeleri değil, kıtaları da birleş-
tirecek. 15-20 yıl içinde Londra’dan 
Pekin’e küresel hızlı tren ağını kul-
lanarak ulaşmak mümkün olacak. 
2010- 2020 yılları arasında hızlı tren 
projelerine 600 milyar USD harcana-
cak ve 70.000 km’den fazla demiryolu 
kullanılacak. 
Hızlı tren ağı, önemli bir bağlantı 
noktası olmanın yanında ekonomik 
büyümeye de katkıda bulunacak. Hızlı 
tren yatırımlarının istihdam yaratarak 
ülkelerin GSYİH’sine % 2-3 oranında 
katkı sağlama potansiyeli olduğu tah-
min edilmekte. 

  Sağlık, Zindelik, Mutluluk
Dünya hızla yaşlanmakta ve pek çok ülke 
artan yaşlı nüfusu desteklemeye hazır 
değil. 2010’da 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 
toplam nüfusun % 8’ini oluşturuyordu. 
Bu rakamın, 2025’te % 10 ile 840 milyon 
kişiye çıkması bekleniyor. 65 yaş ve üzeri 
kişiler için sağlık hizmetlerine erişim, 
sigorta, emeklilik reform ve politikaları, 
uygun gelir gibi konular, gelecekteki 
politikaların temelini oluşturacak. Sağ-
lıkta koruyucu önlemler, tedavinin önüne 
geçecek ve öngörü sağlayan tanı yöntem-
leri ile sürekli zindelik önem kazanacak. 
Tıbbi görüntüleme, ilaç, tıbbi cihazlar ve 
yaşam üniteleri için yapılacak harcama-
ların % 6,4 artarak 2020’de 2,10 trilyon 
USD’ye ulaşması bekleniyor. 

Bunların Toplum için Anlamı
Bu 5 mega trend, gelecekte toplumların 
yapısını belirleyecek. Bu, hem gelecekte 
ilerleme için fırsatların hem de bunların 
getireceği toplumsal zorlukların tanım-
lanması anlamına geliyor. Örneğin kent-
leşme, beraberinde sürdürülebilir kentler 
için çözülmesi gereken su sıkıntısı ve 
sıhhi tesisat sorunlarını getiriyor. Akıllı 
teknoloji sayesinde, büyüyen kentler bir-
biri ile bağlantılı sensörler ve veri analizi 
kullanarak bugüne göre daha verimli 
işleyecek. Kısacası sosyal inovasyonları 
yapanlar, bu mega trendlerin getirdiği 
zorlukları doğrudan ele alabilen ve küre-
sel geleceğimizde tüm paydaşlara değer 
sunabilenler olacak.

Kaynaklar
1. Frost & Sullivan, Sosyal İnovasyon Dökümanı, 
2. social-innovation.hitachi.com
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Açık karayollarında kaza olma olasılığı 
karayolları tünellerinde olma olasılığın-
dan çok daha fazladır. Fakat karayolları 
tünellerinde kaza olması durumunda 
oluşacak yangında veya oluşacak zehirli 
gazların etkisi açık karayollarından çok 
daha fazladır. Bunun sebebi ısının ve 
oluşan dumanın tünel içerisinde hap-
solmasıdır. Tüneller içerisinden bu olu-
şan ısıyı ve dumanı tahliye etmek için 
3 çeşit mekanik havalandırma sistemi 
bulunmaktadır. Bunlar boylamasına, 
enine ve yarı eninedir [1]. Boylama-
sına mekanik havalandırma sistemle-
riyle kirli havayı tünel çıkış portalından 
dışarı atılırken, taze havada giriş por-
talından tünel içerisine alınır. Bu tünel 
tavanına yerleştirilen jet fanların itki 
gücüyle sağlanır. 

Yazan: Efe Ünal
Aironn İklimlendirme Sistemleri San. ve Taahhüt A.Ş.
Proje ve Ar-Ge Mühendisi

Makale

Tünel içerisindeki yangının etkisi yangı-
nın tünel içerisindeki pozisyonuna bağlı-
dır. Tünel girişine yakın bir yerde oluşa-
cak bir kaza da çıkan yangının tahliyesi 
çıkışa yakın bir yerde çıkan yangından 
daha zordur. Buna ek olarak tünel geo-
metrisi de yangının oluşturacağı sonuç-
ları etkileyen faktörler arasındadır. Uzun 
tünellerde çıkan yangınlar daha tehlikeli 
olmaktadır. Tünel geometrisinin kavisli 
olması da olumsuz etkiler arasında yer 
almaktadır. Tünel havalandırma hesapları 
yapılırken tünel içerisinin belli bir oranda 
araçla dolu olduğu öngörülmektedir. Bu 
da demek oluyor ki, yangın durumundaki 
tünel içerisindeki araç yoğunluğu yan-
gın tehlikesini etkilemektedir. Bu araçlar 
hava akışına karşı bir güç oluşturacakları 
için duman tahliyesini zorlaştıracaklardır. 

Doğal hava şartları da tünel hesapla-
malarında önemli bir yer tutmaktadır. 
Havanın sıcaklığı ve nemi jet fan itki 
güçlerini etkileyecektir. Ayrıca araç akış 
yönünün aksine oluşacak rüzgâr, yangın 
anında dumanın tünel içerisinden tahli-
yesini zorlaştıran etkilerden biri olacaktır.  
Bu çalışmanın amacı tünel içerisinde yan-
gın anında oluşacak ısının ve dumanın 
tahliyesinde karşı rüzgâr etkisinin ince-
lenmesidir. Bu konudaki çalışma moti-
vasyonumuz şöyledir. Tünel havalandırma 
hesapları yapılırken, bölgedeki rüzgâr 
değerlerinin bugüne kadar ki ortalama 
değerleri hesaba katılmaktadır. Kabul edil-
melidirki, rüzgâr kontrol edilemez. Bu 
sebeple hesaplananın aksine bir durumla 
karşılaşıldığında nasıl bir senaryo ortaya 
çıktığı incelenmek istenmiştir.

Acil Durum Tünel Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin Sayısal Olarak 
İncelenmesi *

1. GİRİŞ
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Hesaplanan ve hesaplanandan daha fazla 
bir ters rüzgâr etkisinin olması durumları 
için HAD analizleri yapılmıştır. Analiz-
ler sonucunda tünel içerisindeki görüş 
mesafesi, zehirli gaz konsantrasyonu ve 
üç boyutlu duman dağılımı değerleri kar-
şılaştırılmıştır.

2. TÜNEL ÖZELLİKLERİ
2.1. Tünel Geometrisi
İncelenen tünel İstanbul’da Beykoz ile 
Kavacık ilçelerini birbirine bağlayan tek 
yönlü bir şehir içi tünelidir. Tünel geo-
metrisi Şekil 1'de gösterildiği gibi kavisli 
olup A ve B portalı arasında mesafe 690 

metredir. Dikey olarak incelendiğinde B 
ile A portalları arasında düzenli olarak 
% -1,5 eğim bulunmaktadır.

Tünel Şekil 2'de gösterildiği gibi bir 
kesite sahiptir. Tünel yüksekliği 7,55 
m iken genişliği 10,6 metredir. Tünel 
4 metrelik 2 şeritten oluşmakta ve bu 2 
şeritte aynı yönde ulaşıma hizmet etmek-
tedir. Tünelin her iki tarafında da yaklaşık 
birer metrelik yürüyüş yolu bulunmakta-
dır. Acil durumda insanların kaçışı için 
yan tüpe geçişler bulunmaktadır fakat 
bu geçişler yangın kapıları ve duvar ile 
tünel geometrisi bozulmayacak şekilde 
inşa edilmiştir. 

2.2. Trafik Değerleri
Tünel içerisinde tünel birim uzunlu-
ğundaki araç sayısı 0.262 olarak kabul 
edilmiştir. Tünel içerisindeki ağır taşıt/
hafif taşıt oranı 0.3 olarak ele alınmıştır. 

Yasal olarak tünel içerisindeki hız sınırı 
60 km /h olarak belirlenmiş ve bu sebep 
ile daha yüksek hızlar cezalarla azaltıl-
maya çalışılmıştır.

2.3. Havalandırma Sistemi
Tünel havalandırmasının boylamasına 
havalandırma sistemi kullanılarak yapıl-
masına karar verilmiştir. Havalandırma 
sistemi için 5 çift aksiyal jet fan tünel 
tavanına yerleştirilmiştir. İlk aksiyal jet 
fan çifti tünel girişi olan B portalından 
110 m mesafeye yerleştirilmiştir. Diğer 
aksiyal jet fan çiftleri ise 120 m ara ile 
tünel boyunca yerleştirilmiştir. Aksiyal jet 
fanların yerleri Şekil 3'te siyah çember-
lerle gösterilmiştir. Bu ölçü belirlenirken 
aksiyal jet fanların birbirlerinin akışlarını 
etkilememesine dikkat edilmiştir. Her bir 
jet fanın maksimum çıkış hızı 32,5 m/s 
ve debisi ise 39,7 m3/s’dir. Operatörlerin 
yangını hemen fark ettiği ve jet fanlarını 
bununla beraber tam kapasite çalıştırdığı 
öngörülmüştür. 

2.4. Yangın Senaryosu
HAD simülasyonu tünel içerisinde olu-
şacak değişik yangın senaryoları için 

yapılabilir. Örneğin tünel içerisinden 
geçen araba, otobüs, petrol tankeri gibi 
araçların tünel içerisindeki değişik pozis-
yonları için yanma senaryoları oluşturula-
bilir. Bu yapılan çalışmada tünel içerisin-
den geçen petrol tankerinin tünel girişi B 
portalından 210 m mesafede sağ şeritte 
Şekil 3'te kırmızı çember ile gösterildiği 
yerde yandığı düşünülmüştür.

Petrol tankeri HAD analizinde ölçüleri 
8 x 3 x 2,4 m (UxYxG) olan dikdört-
genler prizması olarak alınmıştır. Petrol 
tankeri yanarken ortaya çıkan maksimum 
ısının 200 MW olduğu düşünülmüştür. 
Yangın profili Şekil 4'te gösterildiği gibi-
dir. 0. saniye tutuşmanın başladığı, 1000. 
saniyeye kadar büyüme evresinin ger-
çekleştiği, 1000 ile 1480 s arasında tam 
gelişmiş yangının devam ettiği ve daha 

Şekil 1: Tünel Plan görünümü ve ölçüsü

Şekil 2: Tünel Kesit görünüşü ve ölçüleri

Şekil 3: Tünel içerisinde aksiyal jet fan yerleşimi ve 
yangın noktası

AB

Şekil 4: Yangın Profili
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sonra yangının sönme evresine girdiği 
öngörülmüştür. Yangının büyüme evresi 
t2 kanununa göre hesaplanmıştır. 

3. HAD MODELİ
3.1. Türbülans modeli ve zaman adımı
Yangın anında tünel içerisindeki türbü-
lanslı akış, sayısal olarak RANS, LES 
veya DNS türbülans modelleri kullanı-
larak çözülebilir. Fakat DNS ve LES tür-
bülans modellerinin doğru sonuç verebil-
meleri için sayısal ayrıklaştırmanın yük-
sek Reynolds sayılarında tünel içerisinde 
oluşacak küçük türbülansları çözebilecek 
kadar küçük olmalıdır. Günümüz tekno-
lojisinde bu tarz çözümler yüksek bilgi-
sayar teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. 
Bu sebeple, RANS bu tarz mühendislik 
yaklaşımlarında, akış hakkında bilgiler 
edinmek amacıyla kullanılması uygundur. 
Bu çalışmadaki simülasyonlar ANSYS 
CFX yazılımında yürütülmüştür [2]. 
Simülasyonlar için bir RANS türbülans 
modeli olan k-w SST( Shear Stress The-
orem) seçilmiştir. Çünkü bu türbülans 
modeli laminer-geçiş-türbülanslı böl-
geler için en hassas öngörüyü oluştur-
maktadır. Analizler zamana bağlı olarak 
çözülmüştür. Analizler için zaman adımı 
olarak 1 s seçilmiştir. Zamana bağlı ana-
lizler tünel içerisinde duman-temiz hava 
oranı 0 oluncaya kadar yürütülmüştür. 

3.2. Mesh
Yürütülen yangın analizi senaryolarında, 
tetrahedral elemanlardan oluşan yapı-
sal olmayan (unstructured) ve düzensiz 
bir mesh kullanılmıştır. Mesh yangın 
noktasında ve fan bölgelerinde iyileşti-
rilmiştir. Fanlara 5 cm kenarlık, yanan 
petrol tankerinde ise yapısal ve düzenli 
mesh atılmıştır. Yangın bölgesinde 15 m 
lik yarı çapa ise 20 cm/kenarlık eleman 
büyüklüğü olan meshler tercih edilmiştir. 
Tünel girişi B portalındaki mesh Şekil 
5'te gösterilmiştir. Şekil 5'te görüldüğü 
gibi tünel boyunca tünel duvarından sınır 
tabakasına yapısal mesh uygulanmıştır. 
Tünel için toplamda 5.147.504 eleman 
kullanılmıştır. Mesh yapısı meshten 
bağımsız (grid independency) sonuç elde 

amacıyla senaryo gereği yangının gerçek-
leştiği yerde kimyasal reaksiyon içermeyen 
ısı kaynağı oluşturulmuştur. Bahsedilen 
ısı kaynağı Şekil 4'te gösterilen zamana 
bağlı ısı yayılımı grafiğindeki değerleri 
sağlayacak şekilde analiz programının 
dilinde tanımlanmıştır. Duman oluşumu 
kütle kaynağı olarak aynı 'subdomain'de 
tanımlanmıştır.  Duman oluşum verimi 
analiz programında 0,05 kg/kg olarak 
tanımlanmıştır. Buna ek olarak dumanın 
kinematik yayılma değeri 0,00001 m2/s 
olarak alınmıştır.

Analiz sonucu olarak sunulan görüş 
mesafesi değerleri hesaplanırken aşa-
ğıda gösterilen denklemlerden yararla-
nılmıştır.

K=Km x m (1/m)  (2)

K Sönme katsayısı         (1/m)
Km Birim kütledeki sönme katsayısı   (m2/kg)
m Duman kütle konsantrasyonu        (kg/m3)

Birim kütledeki sönme katsayısı alevlen-
miş yangın için 0,0076 m2/kg olarak alın-
mıştır.[5] Hesaplanan sönme katsayısını 
kullanarak görüş mesafesini bulmak için 
aşağıdaki denklemden yararlanılmıştır.

K x S=3 [6]   (3)

K Sönme katsayısı (1/m)
S  Görüş Mesafesi (m)

edebilmek için test 
edilmiştir. Analiz 
sonuçları y+ değe-
rinin 3,5'ten küçük 
olduğunu göster-
mektedir.

3.3. Simülasyonlar 
Varsayımlar
Tünel giriş ve çıkışı 
olan B ve A por-
talları için açıklık 
sınır şartı kullanıl-
mıştır. Hava koşul-
lardan doğan etkiyi 
görmek amacıyla 
çıkış portalı A’ya 4 m/s ve 10 m/s rüzgâr 
etkisini karşılayacak basınç değerleri 
tanımlanacak 2 analiz oluşturulmuştur. 
Bu basınç değerleri aşağıdaki denklem-
den elde edilmiştir.  

∆P=ρV2/2 (Pa)   (1)

∆P Gösterge Basıncı  (Pa)
ρ Havanın yoğunluğu (kg/m3)
V Hava Hızı  (m/s)

Elde edilen değer analiz programında 
açıklık sınır şartının içerisine tanım-
lanmıştır. Başlangıç değeri olarak tünel 
içerisindeki hız değeri 0’a, sıcaklık değeri 
ise 25 °C'ye ayarlanmıştır. Duvar pürüz-
lülük kat sayısı olarak 0,03 m olarak 
girilmiştir. Duvarlar adiyabatik olarak 
tanımlanmıştır. Analizde jet fanlar teda-
rikçilerin sağlamış olduğu itki güçlerin-
den birim hacimdeki itki gücü hesapla-
narak birer momentum kaynağı olarak 
tanımlanmıştır. Bu birim hacimdeki itki 
gücü değerleri jet fan atış yönlerine göre 
kartezyan koordinat sisteminde hesap-
lanarak paylaştırılmıştır. Literatürdeki 
tünel HAD analizleri incelendiğinde 
yakınsama değeri olarak 10-3 - 10-4 
arasında bir değer alındığı görülmüştür. 
[3,4] Yapılan analizde bu değer 10-3 
olarak alınmıştır. 

3.4. Modellemeler
Tünel içerisindeki yangını simüle etmek 

Şekil 5: Tünel giriş B portalındaki mesh
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Tünel zemininden 1,7 m’deki zehirli gaz 
konsantrasyonlarını belli zaman adımları 
için Şekil 7 gösterilmiştir. Aynı zaman 
adımları için zehirli gaz konsantrasyonu 
değerleri, S2 analizinde S1 analizine göre 
fazla olduğu açıkça görülmektedir. Şekil 
7 d'de S2 analizinin yangın başlangıç 
anından 25 dakika sonraki duman kon-
santrasyonu değeri gösterilmiştir. Bu 
değerlerin yangın noktası ve tünel çıkışı 
A portalı arasında kalan bölgede sınır 
değer olan 100 ppm'in üzerinde olduğu 
görülmektedir [8].  S1 analizi için aynı 
zaman adımını Şekil 7 j’de gösterilmiştir.
Zehirli gaz konsantrasyonu değerleri 100 
ppm değerinin altında ortalama 45 ppm 
civarındadır. S2 analizinde Zehirli gaz 
konsantrasyonu değerleri insanlar için 
tehlike oluşturmaktadır. Tünel içerisin-
deki havanın uygun şekilde seyreltilip 
tahliye edilemediği görülmektedir. 

görüş mesafesi olan 15 m civarındadır 
[7]. Tünel çıkışı A portalındaki 20 m’lik 
bir alandaki görüş mesafesi değerlerine 
bakılacak olursa,  Şekil 6 c'de gösteril-
diği gibi görüş mesafesinin bu bölgede 
30 m olduğu fakat Şekil 6 h’de ise bu 
değerin 15 m civarından olduğu görüle-
cektir. Ters rüzgârın etkisi burada açıkça 
görülmektedir.

S1 analizinde rüzgârın itki gücü jet fan-
ların bu yükseklikte oluşturduğu itki 
gücünü yendiği için dışarıdan temiz 
havayı içeri taşımakta ve dumanın tah-
liyesini zorlaştırmaktadır. Şekil 6 e ve 
j’de gösterilen görüş mesafe değerlerine 
bakıldığında S1 analiz sonuçlarında tünel 
genelinde görüş mesafesinin 30 m’nin 
üzerine çıktığı görülmektedir. Fakat S2 
analiz sonucunda görüş mesafesi değer-
lerinin daha düşük olduğu açıktır. 

Makale

4. HAD ANALİZ SONUÇLARI
Geometri özellikleri önceki kısımlarda 
belirtilmiş olan tünel için 2 farklı HAD 
analizi yapılmıştır. Jet fan adedi belirle-
mek için yapılan boylamasına mekanik 
havalandırma hesaplarında dış rüzgâr 
etkisi 4 m/s olarak alınmıştır. Yapılan ilk 
analiz (S1) boylamasına mekanik hava-
landırma hesabına göre yapılmıştır. Diğer 
analizde (S2) ise aynı jet fan sayısında 
dış rüzgâr etkisi 10 m/s olacak şekilde 
düşünülmüştür. Yapılan analizlerde görüş 
mesafesi ve zehirli gaz değerleri tünel 
zemininden 1.7 m  yükseklikte incelen-
miş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca tünel 
içerisinde yangın sonucu oluşan dumanın 
3 boyutlu dağılımları karşılaştırılmıştır. 
Bu karşılaştırma yapılırken belli zaman 
aralıklarında değerler gösterilmiştir.

Şekil 6'da yapılan analizlerde farklı 
zaman adımlarındaki tünel zemininden 
1,7 m yükseklikteki görüş mesafeleri gös-
terilmiştir. Ortalama insan boyunun 1,7 
m olduğu düşünülerek bu yükseklikteki 
görüş mesafesi yangın anında insanların 
kaçışı için oldukça önemlidir. Yangının 
başlangıcından 10 dakika sonra Şekil 6 
a’da görüldüğü gibi S2 analizi için tüne-
lin girişi B portalından yaklaşık 320 m 
sonra bölgesel olarak görüş mesafesinin 
yaklaşık 20 m'ye indiği gözükmektedir. 
Fakat S1 analizinde aynı zaman dili-
minde görüş mesafesinde böyle bir düşüş 
yaşanmamıştır. Şekil 6 b ve g'de gösteri-
len bir sonraki zaman adımı incelendi-
ğinde S2 analizi için yangın noktasından 
yaklaşık 30 m sonra görüş mesafesindeki 
değişiklik görülmektedir. S1 analizi için 
aynı zaman adımına bakıldığı zaman bu 
mesafenin arttığı açıkça görülmektedir. 
Yangın başlangıcından 20 ve 25 dakika 
sonraki, yangın noktasından tünel çıkışı 
olan A portalına kadar olan bölgede S2 
analizinde görüş mesafeleri incelen-
diğinde görüş mesafe değerlerinin 10 
m’nin altına düştüğü açıkça görülmek-
tedir. Aynı zaman diliminde S1 ana-
liz sonuçlarında aynı bölgedeki görüş 
mesafesi değerleri PIARC (1999) da 
kaçış işaretlerini görebilmek için gerekli 

Şekil 6: a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki görüş mesafesi, 
f )-j) Rüzgâr hızı 4 m/s için analiz (S1) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki görüş mesafesi
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Şekil 8’de yangın anında tünel içerisin-
deki duman dağılımı farklı zaman adım-
ları için gösterilmiştir. Jet fan sisteminin 
çalışmadığı durumda yangın sebebiyle 
oluşan sıcak duman doğası gereği tünel 
tavanına doğru yükselme eğiliminde 
bulunacaktır. Daha sonra katmanlaşarak 
tünelin her iki yönüne doğru ilerlemeye 
başlayacaktır. Jet fan sisteminin amacı 
dumanı yangın noktasından tünel çıkışı 
olan A portalına yönlendirmektir. Diğer 
bir bakış açısıyla dumanın tünel girişi B 
portalına yönlenmesini engellemektir. S2 
ve S1 bir analiz sonuçları incelendiğinde 
yangın başlangıç anından 15 dakikaya 
kadar böyle bir yönlenme görülmemek-
tedir. Fakat yangın büyüme evresini 
tamamladığında S2 analizinde Şekil 
8c’de görüldüğü gibi ters katmanlaşma 
yani yangın sonucu oluşan dumanın tünel 
girişi B portalına yönlendiği görülmek-
tedir. Aynı zaman adımında S1 analiz 
sonucunu gösteren Şekil 8h. incelendi-
ğinde böyle bir ters katmanlaşma görül-
memektedir. Dumanın S1 analizinde 

gerekli şekilde seyreltilip tünel çıkışı A 
portalından uygun şekilde atıldığı açıkça 
görülmektedir. S2 analiz sonuçlarında 
görüldüğü gibi duman yüksek ters rüzgâr 
etkisinden dolayı yangın noktasıyla tünel 
çıkış portalı arasında çıkışıp yoğunluğu 
artmaktadır. 

SONUÇ
Yapılan Hesaplamalı Akışkanlar Dina-
miği analizlerinde açıkça görülmektedir 
ki; tünellerde boylamasına havalandırma 
sistemlerinde ters rüzgârın büyüklüğü 
duman tahliyesini etkilemektedir. Boyla-
masına havalandırmada kullanılacak jet 
fanların seçimine karar verilirken yapılan 
hesaplamalarda, jet fanların itkisini karşı 
rüzgârın oluşturacağı itkiyi yenebilecek 
kapasiteler seçmeye dikkat edilmelidir. 
Doğru hesaplamalar için yürütülen S1 
analiz sonuçlarında hiçbir terslik görül-
memektedir. Fakat fazla rüzgâr hızıyla 
yapılan S2 analizinde yangın sonucunda 
oluşan duman, jet fanların ve rüzgârın 
karşılıklı oluşturduğunu itki kuvvet-

leri sebebiyle, yangın 
noktasıyla tünel çıkış 
portalı A arasında 
sıkışmaktadır. Sonuç 
olarak tünel içerisin-
deki duman tahliye 
edilmektedir fakat 
yukarıda bahsedilen 
sebeple tünel içerisinde 
insan hayatını tehlikeye 
atan sonuçlar ortaya 
çıkmakta ve tünel içe-
risinden duman tahliye 
süreleri uzamaktadır.
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Şekil 7: a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman 
adımları için 1,7 m deki zehirli gaz konsantrasyonu, f )-j) Rüzgâr hızı 
4 m/s için analiz (S1) için farklı zaman adımları için 1,7 m deki zehirli 
gaz konsantrasyonu

Şekil 8: a)-e) Rüzgâr hızı 10 m/s için analiz (S2) için farklı zaman 
adımları için 3 boyutlu duman dağılımı, f )-j) Rüzgâr hızı 4 m/s için 
analiz (S1) için farklı zaman adımları için 3 boyutlu duman dağılımı
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Ürün Tanıtımı

CIAT tarafından geliştirilen 
Magister CW; özellikle yüksek 
termal yüke sahip veri merkez-

leri, bilgisayar odaları, santral daireleri, 
elektrikli cihaz odaları ve diğer odaların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlan-
mış dikey soğutulmuş suyla çalışan bir 
kapalı kontrol ünitesidir. Magister CW, 
önceki modellerinden % 25 daha fazla 
enerji verimliliği sağlıyor ve piyasadaki 
diğer modellerle karşılaştırıldığında % 20 
daha az elektrik harcıyor. Magister CW, 
beş model halinde sunuluyor ve bunla-
rın kapasiteleri 10 ila 130 kW arasında 
değişiyor. Magister CW’nin EC motor-
larına bağlı (optimum enerji verimliliği 
için) santrifüj fanlarından oluşan (daha 
fazla hava işleme verimliliği için) üst 
düzeyde optimize edilmiş fan motoru 
donanımları böyle bir enerji performan-
sını mümkün kılıyor. Magister CW, hem 
su hem de hava devrelerindeki işleyişini 
otomatik olarak ayarlaması için CIAT’ın 
microRC2 kontrol ünitesini kullanıyor. 
Bu otomatik kontrol ünitesi, fan hızını 
odanın termal yüklerine göre ayarlıyor 
ve vanayı kontrol etmek için bir o-10V 
sinyali kullanıyor ve ünitenin işleyişini 
gereken seviyede ayarlıyor. İsteğe bağlı 
olarak verilen yığıntısız soğutma modülü 
de eklenebiliyor ve bu modül, iç sıcak-
lık ve nem seviyeleri belirli bir seviyeye 
ulaştığında bilgisayar odalarına dışarıdan 
temiz hava girmesini sağlıyor. Magis-
ter CW serisinin tamamı, 25 mm çift 
kabuklu yapı ile geliştirilmiştir ve M0 
yangın yalıtımına sahiptir (Euroclasse 
A1). 10 tane üniteyi birbirine bağlamak 
için isteğe bağlı olarak yedeklilik fonk-
siyonları da yüklenebiliyor, böylece bir 
ünite arızalandığında, diğerleri otomatik 
olarak devreye gidiyor. RS485 Modbus 

CIAT’tan Magister CW 
Kapalı Kontrol Ünitesi

kartı sayesinde, en küçük arızalar bile 
(fan motoru donanımı, nemlendirici, 
giriş gücündeki anormal değişimler vb.) 
gerçek zamanlı olarak tespit ediliyor ve 
deneyim sistemine alarm olarak iletiliyor. 
Magister CW ayrıca bakımı kolaylaştı-
racak şekilde tasarlanmıştır. Daha kolay 
bakım için ön paneldeki döner kapılarla 
tüm bölmelerine erişilebiliyor, fan ve 
motor doğrudan birbirine bağlanabili-
yor ve filtreleme sistemleri bir mesnede 
sabitlenebiliyor. Dahası, Magister CW, 
eski modellere göre % 20 daha küçük. 
Soğutucularla daha yüksek verimlilik 
elde etmek ve serbest soğutma kipinde 
daha uzun süre çalışabilmek için veri 

merkezi uygulamalarındaki su ve hava 
sıcaklığı aralıkları gittikçe artıyor. Dola-
yısıyla, Magister CW fanı daha güçlü bir 
yapıya sahip olup daha fazla hava akışı 
sağlıyor. Bunun sonucunda, aynı alanda 
daha fazla güç sunuyor. Magister CW, 
CIAT’ın CIATRONIC sistem veri mer-
kezi ürünleri kapsamında geliştirildi. Bu 
bağlamda makine, soğuk su üretimi, ser-
best soğutma ve hava difüzyonunu aynı 
anda sağlıyor. EC motorlarının hız deği-
şimi, suyun sağladığı esneklikle bağlan-
tılı olarak, veri merkezlerindeki değişen 
ihtiyaçlar için çözüm sunuyor. CIAT’ın 
çözümleri, 4. seviye veri merkezlerinin 
ihtiyaçlarına her zaman uyum sağlayabi-
liyor; bu değişiklik ister sınıflandırma ala-
nında ister zamanla ortaya çıkan termal 
yüklerde veya modülerlik ihtiyaçlarında 
olsun fark etmiyor. CIAT’ın CIATRO-
NIC Sistemi, AQUACIAT POWER 
soğutucuları, Opera kuru soğutucuları, 
Cristopia ısıl enerji depolama sistemini, 
Airtech hava işleme ünitesiyle doğru-
dan serbest soğutma için kullanılan ve 
ikincil ağı ayırmaya yönelik bir çözüm 
olan ITEX plakalı ısı değiştiricileri ve 
hassas Magister yakın kontrol ünitelerini 
içeriyor.
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Ürün Tanıtımı

ICV Flexline™ serisinin yeni üyesi, 
modülerite ve mevcut PM valflerini 
kolay ve hızlı bir şekilde yenileme 

imkânını bir arada sunuyor. Flanşlı ICV, 
tek valf gövdesini üç farklı fonksiyonel 
elemanı (pilot, motorlu veya iki kademeli 
valfler) ile birleştirme olanağı sağlayarak 
kurulum ve servisi daha basit hale getirir. 
Ayrıca flanşlı bağlantılar sayesinde tüm 
soğutma sisteminin devreden çıkarılma-
sına gerek kalmadan Flexline™ serisinin 
avantajlarından faydalanılabilir. Sadece 
eski PM valflerinin çıkarılarak yerine 
yeni ICV flanşlı valflerinin takılması 
yeterlidir. Bu şekilde mevcut soğutma 
tesisatının ömrü uzatılarak maliyet ve 
enerji tasarrufu sağlanabilir.

ICV Flexline™ serisinin ve 
flanşların avantajları
•	 PM valflerinin kolay ve doğrudan 

değişimine olanak veren flanşlı bağlan-
tılar kesme veya kaynak gerektirmez.

•	 Kolay ve hızlı servis
•	 Paslanmaya karşı dirençli tasarım 

(QPQ)
•	 Devreye almadan önce sökmek 
    gerekmez.
•	 Özel V-portu sayesinde yüksek kapa-

site kontrol performansı
•	 Tüm yedek parça ve komponentler tek 

yerden tedarik edilebilir.
•	 Kanıtlanmış Danfoss kalitesi ve güve-

nilirliği
•	 PM’den ICM veya ICLX valflerine 

geçiş yapılarak basınç düşüşü azaltılır.
•	 Eski motorlu valfler (MEV ve MRV) 

daha üst model ICM ile değiştirilebilir.

Danfoss’tan PM Yenilemeyi Kolaylaştıran Yeni Ürün: 
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1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

Flanşlı ICV modellerinin piyasada beş 
farklı ebadı mevcuttur: ICV 25 PM, ICV 
35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM ve 
ICV 65 PM

Danfoss ICV Flexline™ bugün ve 
gelecekte güvenilir, güvenli ve yeşil bir 
çözümü garanti eder. Ürün serisi ICS 
pilot operasyonlu kontrol valfi, ICM 
motor operasyonlu kontrol valfi ve 
ICLX iki kademeli solenoid valflerden 
oluşur. Ortak bir valf gövdesine bağlı 
olmaları nedeniyle tüm valf çeşitleri 
yüksek esneklik sağlar. Modüler kon-
septi enerji tasarrufu ve durma süresinde 
azalmayı sağlayan bir valf yapısını des-
tekler. Tüm valfler maksimum 52 bar 
(754 psi) çalışma basıncında CO2 ve 
gelecekte kullanılacak yüksek basınçlı 

soğutkanlardan en iyi verimi almak 
üzere tasarlanmıştır. ICV Flexline™ 
tek platformda çoklu kontrol çözüm-
leri sunar.

Faydaları
•	 -60 ile +120°C [ -76 - 248°F ] sıcaklık 

aralığında 52 bar (754 psi) basınç onayı
•	 Amonyak, CO2 ve diğer yanıcı olma-

yan soğutkanlar için onaylanmıştır.
•	 Düşük enerji tüketimi
•	 İyileştirilmiş sistem performansı ve 

güvenilirliği
•	 Manyetik kaplin ve sabit sızdırmaz-

lık sayesinde kaçak riski % 80’e varan 
oranlarda azalır.

•	 Daha düşük servis maliyetleri
•	 Sadece kaynaklı birleştirme yapılmış 

hafif ve küçük valfler

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

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

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

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

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

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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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 
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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

AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2013 • YIL:18 • SAYI: 178 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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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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”
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Ayda bir yayınlanır
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2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 50 (6 sayı)

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

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

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

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

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

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar

EYLÜL - EKİM
2013

41

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

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç
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www.aironn.com.tr

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

Türkiye’nin Fan Mühendisliği 
“Ar-Ge Merkezi”

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

RZ3_DH_Az_Uebergang_185x175mm_4c.indd   1

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


Tarih: 4 Ağustos - 31 Ekim
Ürün: Tüm Orijinal Yedek Parçalar
Avantajlar: 
1) Yedek parça toplam bedeline göre işçilikte %20 ile %50 arasında indirim oranı 
uygulanacaktır
2) Kullanılan ve satılan yedek parçalara ekstra 1 yıl yedek parça garantisi uygulanır
3) Tüm müşterilere kendi iskontolarına ek olarak %10 ekstra yedek parça iskontosu uygulanır
Daha fazla bilgi için Mustafa Eroğlu (meroglu@grundfos.com) ile veya size en yakın Grundfos Yetkili Servisi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Kampanya Detayları

GRUNDFOS’TAN 
SERVİS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  

Servis-kamanyası-2015-195x270.indd   1 06/08/15   10:14

DencoHappel yaklaşık 1.700 çalışanı, Almanya, İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindis-
tan’da bulunan fabrikaları, 50 üzerinde ülkede satış ve satış sonrası hizmet veren organizasyonları 
ile Havalandırma, İklimlendirme, Hassas Klima, Temiz oda ve Filtrasyon konularında lider olarak 
faaliyet gösteren bir sistem ve ekipman tedarikçisidir. Yüksek kalite ile özdeşleşmiş CAIRplus® Klima 
Santralleri, DENCO® Hassas Klima Cihazları, Su Soğutma Grupları, Flex-Geko® Fan-coil Cihazları, 
CAIRfricostar® Havuz Nem Alma Cihazları, MultiMAXX® ve Multi Flair® Isıtma-Soğutma Apareyleri, 
GEA COM4® Paket Tipi Klima Santralleri ile 100 yıldan uzun süredir sizlerin taleplerinizi inovasyon 
gücümüz, teknolojik liderliğimiz ve sizlere hizmet arzumuz ile karşılamaktayız. 

Air Eco2nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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