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

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

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



Editörden

sek teknolojili mal üretiyor. Şatafatı, böbürlenmeyi 
seviyoruz. Döküntü taşra otellerimizin bile isimleri 
“bilmem ne palas”. Yahu elin Amerikalısı başkanlık 
konutuna “White House” yani “Beyaz Ev” diyor da biz 
yakıştıramıyoruz, onu “Beyaz Saray” diye tercüme edi-
yoruz. Vatandaşımızın % 50 Türkiye’yi Ortadoğu’nun 
en güçlü ülkesi olarak görüyor.
IPSOS tarafından her iki senede bir yapılan “Türkiye’yi 
Anlama Kılavuzu-2013” bulgularına göre; Türk insanı-
nın büyük ölçüde yeniliklere açık olduğunu gösteri-
yor. Teknolojiye kolay uyum sağlıyor ve yeni tekno-
lojileri hemen sahipleniyoruz ama buna karşın bir o 
kadar da gelenekçi, bunun için gerekirse sansürcü bir 
yapımız var. Türkiye’de “değerlerimize zararlı medya 
içeriği yasaklanabilir” diyenlerin oranı % 60. Cep te-
lefonu sahipliği ve kullanım oranlarımız çok yüksek. 
Akıllı cihazlara ve mobil servislere bir de arabalara 
düşkünüz. Arabamıza sağlığımızdan daha fazla önem 
veriyoruz.
Türk insanı her şeye rağmen mutlu! TÜİK’in açıkladığı 
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Türkler’in mutlu 
edilmesi çok kolay insanlar olduğunu ortaya koydu. 
Zira tabloya göre 62.6 milyon kişi tatil yapamıyor, 
30.2 milyon kişi çatısı akan rutubetli evlerde oturu-
yor. 30 milyon insan yeterince ısınamıyor. 44.7 milyon 
kişi taksitle ve borçla yaşarken 19 milyonu borçlarını 
ödemekte zorlanıyor. 58 milyon kişi geliri izin verme-
diği için yıpranmış mobilyasını değiştiremiyor. Ama, 
yine TÜİK’in bu yılın ilk çeyreğinde açıkladığı “Yaşam 
Memnuniyeti Araştırması”na göre, ülkedeki 18 ve 
daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 62.1’i kendisini 
“mutlu” hissediyor. Söz konusu rakam 2010 yılında 
yüzde 61.2 düzeyindeydi. Yani mutluluk düzeyimiz 
de artıyor.!!! 

Not: Daha detaylı istatistikleri merak edenler için 
www.turkiyeyianlamakilavuzu.com

er yerde, pek çok konuda, pek çoğumuzun 
dilinde bu sorular. Yanıtları için, yapılan araş-
tırmaların sonuçlarından çıkan profilimize 

bakalım… 
Türkiye’de en yaygın grup Yeni Muhafazakarlar (% 
35.5), bunu sırasıyla Geleneksel Orta Sınıf (% 21.8), 
Geleneksel Milliyetçiler  (% 15.9), Tepkili Modernler 
(% 13.5) (Bir önceki araştırmada bu kategorinin adı 
Endişeli Modernler imiş. Demek ki endişe yerini tep-
kiye bırakmış) ve son olarak Tutunamayan Yoksullar 
(% 13.3).
Türk insanının kültür sanat hayatına bakalım: % 96’sı 
opera ve baleye gitmiyor. % 80’i tiyatroya gitmiyor. 
% 73’ü konsere gitmiyor. 1/3’ü hiç radyo dinlemiyor, 
hiç gazete okumuyor, yaklaşık yarısı hiç kitap oku-
muyor, 3/5’i hiç sinemaya gitmiyor... E, ne yapıyor 
bu adamlar derseniz her gün TV izliyorlar (% 84), 
üstelik günde ortalama 4 saat…Yapılan araştırmada 
bu TV müdavimlerine ideal bir dizi nasıl olmalıdır 
diye sorulmuş. Demişler ki “Türk örf ve adetlerine ve 
aile yaşamına uygun olmalı ve şiddet içermemeli”.  
Bir sonraki soruda da en çok hangi dizileri izledikleri 
sorulmuş -sıkı durun yanıt geliyor- “Kurtlar Vadisi ve 
Aşk-ı Memnu”     
Öfkeli toplumuz. Erkeklerin % 38’i gerektiğinde kadı-
na tokat atılabilir diyor, ama kadınların da % 30’u evet 
olabilir diyor. Buna karşın Global Politika ve Strateji 
Merkezi'nin yaptığı araştırma sonucuna göre, Türk 
insanın en çok uyuşturucu, terör ve kadına şiddet-
ten kaygılanıyor. Erkeklerin % 70’i eşlerinin çalışması 
için kocanın izni olmalı diyor, kadınların da % 57’si bu 
fikre katılıyor.  İki yıl önce çıkan “Sağlık Bakanı dertli; 
Türk insanı hareketsiz” başlıklı habere göre “kadınların 
yüzde 87'si, erkeklerin ise yüzde 77'si yeterli fiziksel 
aktivite yapmıyor. Çocukların ise 6 saati ekran başın-
da geçiyor”.
Tunceli hariç 80 ilimizde mevduatların üzerinde 
borçlanma var. Yani Türk insanı ayağını yorganına 
göre uzatmıyor. En borçlu ilimiz ise Gaziantep. 65 
ülke arasında fen bilimlerinde 43. sıradayız, okudu-
ğunu anlamada 42. sırada, genel ortalamasına göre 
65 ülkenin 45.siyiz. Yüksek teknoloji ihracatında ge-
riyiz. Türkiye’nin ilk 500 firmasının sadece 12’si yük-

H

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Nasıl bir toplum olduk? Neden böyleyiz? Demeyelim, 
aynaya bakalım…
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Haberler

Mitsubishi Electric DeLclima’yı Satın Aldı

M itsubishi Electric, İtalya’nın önde 
gelen endüstriyel klima üreticilerin-

den De’Longhi Grubu’na ait DeLclima’nın 
çoğunluk hisselerini satın aldı. 
Mitsubishi Electric Corporation, DeLclima 
S.p.A.’nın  sermayesinin yaklaşık yüzde 
74,97’sini temsil eden hisseleri De’Longhi 
Industrial S.A.’dan satın almak için söz-
leşme imzaladığını, 25 Ağustos’ta yap-
tığı yazılı açıklamayla duyurdu. Mitsu-
bishi Electric, İtalyan Finans Kanunu’na ve 
CONSOB yönetmeliklerine uygun olarak, 
DeLclima’nın sermayesinin yaklaşık yüzde 
25,03’ünü temsil eden kalan hisseleri 
satın almak üzere zorunlu bir ihale teklifi 
sunacak. 
DeLclima’nın hisselerinin yüzde 100’ü için 
öngörülen toplam alım fiyatının, beher 
hisse bedeli 4.44 Euro olmak üzere yak-
laşık 664 milyon Euro olduğu açıklandı. 
Mitsubishi Electric tarafından yapılan açık-
lamada, DeLclima’nın sermayesinin yüzde 
74,97’sinin satın alınmasına ilişkin işlemin 
tamamlanması için antitröst (tekelciliğin 
önlenmesi) makamlarından izin alınması 
ve DeLclima’nın dolaylı iştiraki DL Radi-
ators S.r.l.’nın satışının tamamlanması 
gerektiği kaydedilerek “DL Radiators, 
işlemin kapanışından önce De’Longhi 
Industrial ile ilişkili bir şirkete satılacaktır. 
Ayrıca, sözleşmeye istinaden 30 Haziran 
2015 tarihinden kapanış tarihine kadar 
4,44 Euro beher hisse bedeli günlük ola-
rak hesaplanacak ilave tutar üzerinden 
artırılacaktır. İşlemin kapanışının Kasım 

2015 sonunda gerçekleşeceği varsayımı 
çerçevesinde, beher hisse bedelinde yak-
laşık 0,07 Euro artış kaydedileceği öngö-
rülmektedir. 
Mitsubishi Electric halen söz konusu satın 
alma işleminin finansal durumuna etkisini 
değerlendirmekte olup, finansal tahmin-
lerin güncellenmesi ya da herhangi bir 
açıklama yapılması yönünde bir ihtiyaç 
söz konusu olduğu takdirde, derhal bir 
açıklama yapacaktır” denildi. Mitsubishi 
Electric satın alma işleminin nedenlerini 
şu şekilde açıkladı: 
“Mitsubishi Electric ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri ala-
nında Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika, 
Çin, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Avust-
ralya gibi pazarlarda faaliyet gösteren 
küresel bir oyuncudur ve bu bakımdan 
Avrupa, Japonya’nın ardından ikinci 
önemli pazarı konumundadır. Avrupa 
iklimlendirme pazarı olgunlaşırken, pazar-
daki oyuncuların enerji tasarruflu ürünler 
gibi katma değerli ürünler sunması ve aynı 
zamanda çevresel düzenlemelere (F-Gazı 
yönetmelikleri) uymaları gerekmektedir. 
Bu çerçevede, Mitsubishi Electric bölge-
deki faaliyetlerini binalar için çoklu/multi 
sistem klimaların yanı sıra bireysel ve ticari 
tip klimalara odaklanarak büyütmüştür. 
DeLclima’nın satın alınması, Mitsubishi 
Electric’in soğutucu sektörüne tam anla-
mıyla girişini temsil etmektedir ve şirketin 
portföyünü genişletmesini, dolayısıyla da 
sürekli büyüme kaydetmesini ve pazar-

daki varlığını güçlendirmesini mümkün 
kılacaktır. Ayrıca, söz konusu işlem Mitsu-
bishi Electric’in önümüzdeki yıllarda daha 
da önem kazanması beklenen çevresel 
düzenlemelere (F-Gazı yönetmelikleri) 
uygun şekilde karşılık vermesine imkân 
tanıyacaktır.”  
Mitsubishi Electric’in HVAC segmenti açı-
sından stratejik önem taşıyan Avrupa’da 
soğutucu talebinin gücünü koruması 
bekleniyor. DeLclima’nın satın alınması 
sayesinde, Mitsubishi Electric’in soğu-
tucular başta olmak üzere büyük ticari 
makineler için ürün serisini genişletmesi-
nin ve konutlardan ticari alanlara kadar 
tüm HVAC sistemleri açısından önemli bir 
üretici konumuna gelmesinin mümkün 
olacağı belirtiliyor. Mitsubishi Electric, 
çözüm yelpazesini DeLclima’nın sistem-
çözüm kabiliyetleriyle destekleyerek ve 
şirketin küresel varlığını DeLclima’nın 
aralarında Çin’in de bulunduğu pek çok 
ülkede yarattığı küresel ayak iziyle güçlen-
dirmek suretiyle sinerji yaratarak rekabet 
gücünü artırmayı ve iş hacmini büyütmeyi 
amaçlıyor. Mitsubishi Electric tarafından 
yapılan açıklamada söz konusu sinerji, 
“Her iki şirket için çapraz satış fırsatlarını 
kullanarak satışları artırmak, HVAC çözüm 
kabiliyetlerini güçlendirmek için şirketle-
rin kontrol sistemlerini entegre etmek ve 
inverter, ısı eşanjörü, fan ve kompresörler 
gibi Mitsubishi Electric tarafından üretilen 
parçaları kullanarak DeLclima ürünlerine 
değer katmak” olarak açıklandı.

Prof. Dr. William Bahnfleth, RAL CRC 2015 İstanbul’da Konuşma Yapacak

A SHRAE Turkish Chapter Başkanı ve 
RAL (Region-at-Large)’in CRC ola-

rak anılan Konferansı’nın Genel Başkanı 
Prof. Dr. Barış Özerdem, RAL CRC 2015 
İstanbul’da Pennslyvania State Üniversi-
tesi Mimari Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. William Bahnfleth’in kon-
ferans vereceğini duyurdu. Bahnfleth’in 
“Mekanik Tesisatlarda Hava Yoluyla 
Oluşan Tehlikelerin Riskleri” konusunda 
konferans vereceğini belirten Prof. Dr. 
Özerdem, ASHRAE Bina Etiketleme 
Programı, Binalarda Enerji Verimliliği ve 

Danimarka Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bjarne 
W. Olesen’in “RAL CRC 2015 
İstanbul” etkinliğine katılacak-
larını açıkladı. “Kentsel Dönü-
şüm ve Enerji Verimliliği” ana 
teması ile 2-4 Ekim tarihlerinde 
Steigenberger İstanbul Maslak 
Otel’de düzenlenecek RAL 
CRC 2015 İstanbul’a dünyanın 

dört bir yanından çok sayıda iklimlen-
dirme sektör profesyonelinin katılacağı  
öngörülüyor.

Entegre İç Hava Kalitesi, Hava 
ve Yüzey Dezenfeksiyonu için 
Ultraviyole Antiseptik Işınlama 
Temelleri, Değişken Birincil 
Akış Su Sistemleri, Sürdürüle-
bilirlik Döneminde Serin Ter-
mal Enerji Depolama konu-
larının Bahnfleth’in uzmanlık 
alanları arasında yer aldığını 
ifade etti. Teknik programın 
son derece zengin olacağını vurgulayan 
Prof. Dr. Özerdem, Bahnfleth’in yanı sıra 
ASHRAE Başkanı David Underwood ile 
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Honeywell Elster’i Bünyesine Katıyor

H oneywell 28 Temmuz günü yap-
tığı açıklamada; ticari, endüstriyel, 

konut ısıtma sistemleri için termal gaz 
çözümlerinde gaz, su ve elektrik sayaç-
larında ayrıca akıllı sayaçlar ile yazılım 
ve veri analizi çözümlerinde lider üretici-
lerden Melrose Industries PLC’nin Elster 
Birimi’ni 5.1 milyar ABD Doları karşılığında 
satın almak için anlaştığını duyurdu.  
Elster ayrıca, gaz sektörü için akış bilgi-
sayarları ve regülatörleri de imal ediyor. 
Elster’in 2015 yılında uzlaşı (konsensüs) 
tabanlı satışlarının 1.8 milyar ABD Doları 
olduğu tahmin ediliyor. Satış fiyatı, 
Elster’in 2015 yılı için tahmini faiz, vergi 
ve amortisman öncesi (FAVÖK) uzlaşı 
(konsensüs) tabanlı kazancının yaklaşık 
12.6 katına denk geliyor; satın almanın 
2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi 
bekleniyor. Anlaşma, mutat kapanış şart-
larının yanı sıra düzenleyici makamların 
değerlendirmesine ve Melrose hissedar-
larının oyuna da tabi. 
Honeywell’in Başkanı ve CEO’su Dave 
Cote yaptığı açıklamada, “Elster’in satın 
alınması Honeywell’in hissedarları için 
gelecekte güçlü getiriler sağlayacaktır, 
çünkü bu alım - hem organik hem de 
inorganik büyüme fırsatları yaratarak - 
küresel olarak büyüme profilimizi artır-
maktadır ve tamamlayıcı teknolojilerimiz, 
yazılım bilgimiz ve hızlı büyüyen bölgeler-
deki varlığımız vasıtasıyla Honeywell bu 
şirketi etkili biçimde işletebilir ve büyü-
mesini hızlandırabilir. Elster, mükemmel 
teknolojilere, markalara, enerji verimliliği 
teknik bilgisine sahip ve küresel olarak 

varlık gösteriyor; biz tüm bu özellikleri 
geliştirmek üzere konumlanmış bulun-
maktayız. Elster ayrıca, Honeywell’in satın 
alma hedefleri için ticari büyümeye ve 
küresel varlığın artırılmasına katkı sağla-
yacak yeni bir platform sunuyor. Bu satın 
almanın Honeywell portföyüne katkılarını 
hemen göreceğiz; bu katkılar 2016 ve 
2017’de hızlanarak artacaktır. Bu, Honey-
well ve hissedarlarımız için mükemmel 
bir alım. Elster’in satın alınması, disip-
linli M&A yaklaşımımıza ve entegrasyon 
sürecimize sadık olduğumuzu kanıtlıyor, 
çünkü bu bize çok uygun bir model. Son 
on yılda, gelirlerimize yaklaşık 12 mil-
yar ABD Doları civarında katkı sağlayan 
80’den fazla satın alma gerçekleştirdik. 
Büyüme profilimizi artırmak için uygun 
satın alma fırsatlarını takip etmeye devam 
edeceğiz. İşimizi büyütmek, küresel konu-
mumuzu genişletmek ve uzun vadede 
hissedarlarımıza önemli getiriler sağla-
mak üzere, Elster’i işletme modelimizin ve 
temel süreç girişimlerimizin yayılımı için 
büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Honey-
well İşletim Sistemi (HOS), Elster’in tüm 
faaliyetlerinin büyümesini ve kârlılığını 
artıracak yeni sinerjilerin oluşturulma-
sında önemli bir faktör olacak” dedi.
Cote şöyle devam etti: “Bu satın alma, 
Honeywell Konut ve Bina Kontrol Ürünleri 
(ECC) ve Proses Çözümleri (HPS) faaliyet-
lerinin hizmet sunduğu endüstriyel nihai 
kullanıcılar için geliştirilen teknolojiler ve 
yaşam döngüsü yönetim çözümleriyle 
müşteri değerini iyileştirmemize imkân 
sağlayacak. Elster’in gaz iş kolu, doğalgaz 

müşterileri arasında yüksek talep gören 
ürünler sunuyor ve hem gelişmiş hem 
de hızlı büyüyen bölgelerdeki yeni müş-
terilere mevcut Honeywell teknolojileri-
nin ulaştırılması için güçlü ve küresel bir 
dağıtım ağı ve sayısız çapraz satış fırsatları 
sağlıyor. Elster’in gaz, elektrik ve su sayaç-
ları güvenilir, emniyetli ve hassas olmaları 
sebebiyle oldukça rağbet görüyor. Elster, 
küresel olarak operasyonel verimlilik ve 
sayaç müşterilerinin yasal belgelendirme 
gerekliliklerini yerine getirme konusunda 
birinci sınıf bir üne sahip. Enerji verimliliği 
girişim ve yetkilerinin ve doğal kaynak 
yönetimi konusundaki artan ihtiyacın, 
ölçme segmentinde Honeywell’e anlamlı 
ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamasını 
bekliyoruz. Dünya genelinde yeni ‘akıllı’ 
teknolojiler ve yazılım ve veri analiz yet-
kinlikleri uygulandığından özellikle sayaç-
lar süratle gelişiyor; biz de bu segmentte 
güçlü bir büyüme bekliyoruz. Elster’in 
farklılaştırılmış teknolojileri, engin sektör 
uzmanlığı ve dünya genelindeki sayaç 
müşterileriyle ilişkileri - kapsamlı olarak 
düzenlenmiş olan ısıtma, kontrol ve sayaç 
segmentlerindeki güçlü konumu ile bir-
likte - Honeywell’in portföyüyle mükem-
mel bir biçimde uygunluk gösteriyor.”

Elster, Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya, Birleşik Krallık ve Slovakya’daki 
tesislerinde yaklaşık 6800 kişiyi istihdam 
ediyor. Şirket, yalnızca son 10 yıl içinde 
devreye alınan 200 milyondan fazla sayaç 
modülü ile etkileyici bir kurulu sisteme 
sahip.

İSİB Üye Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

İ ve Kapı Sistemleri), Çınar Soğutma, Es-Kon 
İnşaat Tesisat ve ISISO Soğutma firmaları 
ziyaret edildi. 
Ziyaretlerde, İSİB’in yurtiçi ve yurtdışındaki 
faaliyetleri anlatıldı, yurtdışı fuarlar, devlet 
yardımları, dahilde işleme rejimi gibi konu-
larda bilgi paylaşımında bulunuldu. Firma 
yetkililerinden sektörde yaşadıkları sorunlar 
hakkında bilgi alındı.

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) üye firma ziyaretlerine 

İvedik Organize Sanayi Bölgesi / Ankara’da 
devam etti. 
24 Ağustos 2015 tarihinde İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz ve İSİB per-
soneli tarafından İvedik OSB’de yerleşik Kes 
Klima Sanayi, 3 Harr Ar-ge Mühendislik, 
Erdemler Soğutma Sanayi (GMS Soğutma 
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İ klimlendirme sektörünü temsilen 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder 

ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Vural Eroğlu, CNBC-e televiz-
yonunun Melda Yücel Kocaalp tarafından 
sunulan ‘İş Dünyasından’ programının 
konuğu oldu. 19 Ağustos 2015 tarihinde 
yayımlanan programda sektörü temsil 
eden Önder ve Eroğlu, özetle şu bilgileri 
aktardı:

Hasan Önder: “Seçimler, koalisyonun 
kurulamaması gibi etkenler piyasayı şüp-
hesiz etkiliyor. Özellikle yabancılar bunu 
anlamakta güçlük çekiyor ama uzun 
soluklu bakıyorlar. Ana trendde yatırım-
ların devam edeceğini düşünüyorum. 
Girişimci, seçim atmosferi diye vazgeç-
miyor. Yurtdışındaki yatırımcı Türkiye’ye 
hâlâ güveniyor. Dünyada soğutma pazarı, 
ısıtma pazarından üç kat büyüktür. Bizde 
tersine, ısıtma pazarı yaklaşık % 40 ora-
nında daha büyük. İnovatif, katma değerli 
ürün üretemiyorsanız, ayakta kalmak güç. 
Hâlâ kompresör üreten ülke değiliz. İthal 
ürünler çok fazla. Bu nedenle dövize 
çok duyarlıyız. Bugün tüm dünyada bir 
kur savaşı var. Döviz kurundaki bu artış 
firma olarak bizi çok fazla etkilemiyor. 
Zira cihaz, TL olarak geliyor, TL olarak 
satıyoruz. Pazarın yaklaşık % 85’ine Çin 
hâkim. Herkes Çin’de üretim yapıyor. 

İklimlendirme Sektörü CNBC-e’nin Canlı Yayın Konuğu Oldu
İthalat maliyetleri % 15 arttı ama şu an 
satılan klimalar mevcut stoktan, eski fiyat-
tan satılıyor. Ama gelecek yıl pazara en 
az % 20’lik bir artış olarak yansıyacaktır. 
Bugüne geldiğimizde cihazların verimlili-
ğinin oldukça arttığını görüyoruz. Eskiden 
1 kW elektrikten 2 kW soğutma elde edi-
lirken şimdi bu sayı 7’ye yükseldi. Kulla-
nıcı da çok daha bilinçli. Eskiden klimaları 
18 ˚C’ye set ederdik. Şimdi bu kadar 
düşürmüyoruz. Japonya’da 26 ˚C’ye set 
ediyorlar. İç ortam sıcaklığı, dış ortam-
dan 6 ˚C daha az olduğunda, konfor 
algısı sağlanabiliyor. Eskiden klimalar 
12 ˚C üflerdi. Şimdi sezonsal inverter 
cihazlar 16-17 ˚C üflüyor. Hissedilen 
sıcaklık, havadaki nem oranına bağlı yük-
selebildiği için nem alma da, yine konfor 
algısını artıracaktır. Klima sektörü inşaat 
sektörü ile çok yakından ilişkili. İnşaat 
sektörü geliştikçe klima sektörüne yan-
sıyacaktır.”

Vural Eroğlu: “Erken seçim atmosferi, 
iklimlendirme sektörünü de etkiliyor. Zira 
iklimlendirme sektörünün % 50 müşterisi 
devlet. Müşteriyi genelde üçe ayırıyoruz: 
büyük ölçekli, küçük ölçekli ve bireysel 
müşteri. 2016 yılı için bireysel klima paza-
rında olumsuz bir gidişat beklenmiyor. 
Özellikle büyük ölçekli yatırımcının kararı 
etkileniyor. Türkiye genelindeki büyüme 

oranı % 5-6 seviyelerinde iken iklimlen-
dirme sektörü büyüme oranı % 15-17 
seviyesinde. İklimlendirme, var olduğu 
yerde verimi artırır. İklimlendirme zorunlu 
bir yatırım. Bütün sektörler, iklimlendirme 
sektörünün müşterisidir. Enerji tasarrufu 
için bina zarfında yapılan uygulama-
larla yapılar giderek daha sızdırmaz hale 
geliyor. İç hava kalitesi ciddi bir sorun 
haline geliyor. Üç saat yetebilecek taze 
havayla tüm günü geçiriyoruz. Dolayısıyla 
artırmamız gereken; iç hava kalitesidir. 
Türkiye’nin 60 milyon $ klima santrali ihra-
cat potansiyeli bulunuyor. İklimlendirme 
ihracatımız, yakın komşu ülkeler, Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu ağırlıklıdır. Savaşlar 
ihracatımızı fazlasıyla etkiledi. İran yeni 
fırsatımız olabilir. Türkiye klima ile 80’li yıl-
larda tanıştı sayılır. Pazar büyük firmaların 
akınına uğradı. 90’lı yıllara Türkiye iklim-
lendirme sektörünün uyanışı diyorum. 
Bu dönem sektörde, mesleki örgütlenme 
başladı. Enerji verimliliği ve tasarrufunun 
önemi giderek artıyor. Tüketicinin birkaç 
bayi dolaşıp bilgi alması lazım. Evlerde 
gündüz, güneşliklerin kapalı tutulması, 
evin gereksiz ısınmasına engel olunması 
önemli. Cihaz satın alırken biraz daha 
fazla ödemeyi göze alıp tasarruflu cihaz 
seçmeleri lazım. Bu, endüstriyel sistem-
ler için de geçerli. İhtiyacın çok üzerinde 
cihaz kapasitesi seçilmemeli.”

P anasonic tüm deneyimini aktar-
dığı profesyonel el aletleri serisini 

şimdi Viko by Panasonic satış kanalı ile 
Türkiye’de pazara sunuyor. Firma tara-
fından yapılan açıklamada şu bilgilere yer 
verildi: “Panasonic, profesyonel el aletleri 
ile yüksek performansı ve ileri teknolojiyi 
kullanıma sunuyor. Matkap vidalama, 
vidalama, darbeli matkap vidalama, 
darbeli somun sıkma / vidalama, SDS - 
plus kırıcı / delici, avuç taşlama, silikon 
tabancası, el feneri, üfleme makinesi, el 
süpürgesi ve birbirinden fonksiyonel tes-
terelerden oluşan ürün serisi sayesinde en 

Yeni Nesil Profesyonel El Aletleri Türkiye’de
ağır işler kolaylaşıyor. Ürünler tek tek ya 
da kombo setler içinde satın alınabiliyor. 
Öte yandan kablosuz ve akülü çalışma 
özelliğine sahip aletler, dayanıklılığı ile de 
dikkat çekiyor. Sağanak yağmur altında 
bile sorunsuzca çalışabilen ürünler, aynı 
zamanda tozdan da etkilenmiyor. Yük-
sek seviye toz ve su koruması, zorlu saha 
koşullarında çalışırken artırılmış sağlamlığı 
da beraberinde getiriyor. Viko by Panaso-
nic, profesyonel el aletlerine 3 yıl garanti 
verirken, Türkiye genelinde oluşturulmuş 
21 yaygın servis noktası ağı ile de satış 
sonrası destek sağlıyor.”
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Daikin, Avrupa’nın İlk Deneyimleme Merkezini İstanbul’da Açtı

Daikin Sakura Programı’na Katılan Kadın 
Girişimcilerin Sayısı 34’e Ulaştı

aikin, sektöründe bir ilke imza ata-
rak Avrupa’nın ilk deneyimleme 

merkezini İstanbul’da açtı. Daikin Solu-
tion Plaza fuha İstanbul adını taşıyan 
Levent’teki merkez 3 Eylül 2015 tarihinde 
düzenlenen bir lansman ile kapılarını 
ziyaretçilerine açtı. Daikin Europe N.V 
Başkanı ve Daikin Industries Ltd. Baş-
kan Yardımcısı Masatsugu Minaka ile 
Daikin Europe N.V Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Daikin Industries Ltd. Yönetim 
Kurulu Üyesi Frans Hoorelbeke’nin katı-
lımı ile açılışı gerçekleşen Solution Plaza, 
2.000 metrekarelik alanıyla dünyanın 
en büyük ve en kapsamlı iklimlendirme 
merkezi olma özelliğini taşıyor. Açılışta 
bir konuşma yapan Frans Hoorelbeke, 
toplam 200 milyar dolar büyüklüğün-
deki iklimlendirme pazarını 17 milyar 
doları bulan cirosu ile Daikin’in yönlen-
dirdiğini hatırlatırken, Daikin’in soğutma 
pazarındaki uzmanlığını ısıtma pazarına 
da taşımak için çalışmalar yaptığını dile 
getirdi. Bu hedef doğrultusunda atılan 
en büyük adımlardan birinin de Temmuz 
2011 tarihinde Airfel’i satın alarak Daikin 
Türkiye’yi kurmak olduğunu vurgulayan 
Hoorelbeke, o günden bu yana önemli 
bir yol kat ettiklerine dikkat çekti. Daikin 
Türkiye’nin kaydettiği hızlı büyümenin 
yanı sıra sektöründe fark yaratan pek çok 
yenilikçi uygulama ile de başarılı bir per-
formans gösterdiğini belirten Hoorelbeke, 

“Bugün açılışı yapılan Solution Plaza fuha 
İstanbul da onlardan biridir. Dolayısıyla 
Daikin Türkiye’nin büyüme potansiyeli, 
örnek projeleri, gösterdiği başarılar ve 
inovatif yönetim yaklaşımı buraya yatı-
rım yaparken koyduğumuz uzun vadeli 
hedeflere hızla ulaşabileceğimizi göster-
miştir. Daikin grup felsefesi olarak en iyi 
iklimlendirme çözümlerini sunarken faa-
liyet gösterdiği ülkelerde topluma fayda 
sağlamayı, sahip olduğu birikim ile de 
sektörüne liderlik etmeyi amaç edinmiştir. 
Bu anlayışımızın en iyi örneklerinden biri 
de iklimlendirmenin, havanın, klimanın 
ne olduğunu ve çalışma prensiplerini 
ziyaretçilerine deneyimleterek öğreten 
ve dünyada sadece 4 tane bulunan Solu-
tion Plaza’lardır. Solution Plaza’larımızın 

4’üncüsü fuha İstanbul’un Avrupa’da bir ilk 
olduğunu ve dünyanın en büyük iklimlen-
dirme deneyim merkezi olduğunu gururla 
belirtmek isterim” diye konuştu.
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder ise, 
Daikin’in inovatif kimliğini yansıtan Solu-
tion Plaza’nın, iki yıl süren detaylı bir çalış-
manın sonucunda ortaya çıktığını dile geti-
rerek şunları söyledi: “Daikin Solution Plaza 
fuha İstanbul’un Avrupa’daki ilk, dünya 
çapında ise en büyük ve en kapsamlı iklim-
lendirme deneyim merkezi olması bizler 
için ayrıca gurur verici. Hem sektörümüze 
hem de ziyaretçilerimize oldukça katkı 
sağlayacak bir merkezi hizmete açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.”

fuha İstanbul’da neler var?

Yatırımcılar, mimarlar, mühendisler gibi 
sektör profesyonellerinin bir binada 
uygulanabilecek her türlü iklimlendirme 
çözümünü bir arada görebileceği Daikin 

Solution Plaza fuha İstanbul, iklimlendirme 
teknolojilerinin yaşam kalitemize nasıl 
yansıdığını deneyim olarak ziyaretçilerine 
aktarıyor. Haftanın beş günü, konusunda 
uzman bir rehber eşliğinde gezilebilecek 
merkez, tek bir dış üniteyle birden fazla 
iç ünitenin yönetilebildiği VRV sistemleri, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak 
tek bir sistemle bir evin ısıtma, soğutma, 
sıcak su ihtiyacını karşılayabilen ısı pompası 
sistemleri, nem alıp nem verebilen klima 
teknolojisi, yeni ve daha çevreci gaz R32 
gibi Daikin’in sektörüne kazandığı yenilikleri 
yakından tanıma fırsatı sunuyor. Solution 
Plaza, bireysel kullanıcının da iklimlendirme 
konusunda merak ettiği tüm sorulara yanıt 
veriyor. Inverter teknolojisinden yenilene-
bilir enerji sistemlerine, ses seviyesinden 
akıllı göz teknolojisine kadar iklimlendirme 
cihazlarının inovatif çözümlerini deneylerle 
ziyaretçilerine anlatan merkezde, kullanıcı 
iki klima arasındaki farkın elektrik faturasına 
nasıl yansıdığını da somut olarak görebiliyor.

OSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı), KalDer (Türkiye Kalite 
Derneği) ve Daikin’in kadın girişimcilere 
destek olabilmek amacıyla geçen yıl baş-
lattıkları Daikin Sakura Programı, 3 yıllık 
hedefini adım adım gerçekleştiriyor. 
Eğitim ve işyeri desteği sağlayarak üniver-
site mezunu girişimci kadınlara fırsat sunan 
ve 3 yılda 100 kadın girişimciyi iklimlen-
dirme sektörüne kazandırmayı amaçlayan 
Daikin Sakura Programı, tamamlanan 
ikinci yıl seçmelerinin ardından 26 kadın 
girişimciyi daha iklimlendirme sektörüne 
kazandıracak. Daikin Sakura Programı, 

zorlu bir seçim sürecinin ardından yeni 
girişimci adaylarını belirledi. Eğitimlerini 
tamamlayan 8 kadın girişimciyi kendi işinin 
patronu yapan Daikin Sakura Programı’na 
bu seçmeler ile birlikte 26 genç girişimci 
adayı daha katılmış oldu. Eylül ayı itibarıyla 
120 saat sürecek bir eğitim programına 
başlayacak olan bu 26 genç girişimci; 
finans, girişimcilik, perakende ve yönetim 
eğitimlerinin yanı sıra teknik konuları da 
içeren derslere katılacak. Eğitimin ardın-
dan sertifika almaya hak kazanan başarılı 
girişimci adayları, yaşadıkları illerde kendi 
işyerlerini açarak iklimlendirme sektörün-
deki yerlerini almaya başlayacak.
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ENR, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” Listesini 
Yayımladı

U Türk firmalarının toplam gelirde 2013 yılı 
rakamları ile % 3.8 olan payı 2014’te % 
5.6 oldu. Türk müteahhitlerinin bölgesel 
gelirlerdeki payı tüm dünyada artış gös-
terdi. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey ve 
Latin Amerika pazarlarında neredeyse hiç 
yer almazken rekabetin en çetin olduğu 
Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika pazar-
larında payını artırıyor. Türkiye Müteah-
hitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR 
listesinin açıklanmasının ardından yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: “Tüm 
dünyada takip edilip bir kalite güvencesi 
olarak algılanan bu listeye; aralarından 37 
tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi 
olan, toplam 43 firma ile damga vurmak 
ve firma sayısıyla tam 8 yıldır dünyada 

luslararası inşaat sektörü dergisi 
ENR’ın (Engineering News Record) 

müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri 
dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelirleri esas alarak yayımladığı “Dün-
yanın En Büyük 250 Uluslararası Müte-
ahhidi” listesinde 2013 verilerine göre 
42 olan Türk müteahhitlik firması sayısı, 
2014 yılı verilerine göre 2015 yılında 43’e 
yükseldi. Bu sayı ile Türkiye, 65 firma 
ile listede birinci sırada yer alan Çin’in 
ardından dünyada ikinci sıradaki yerini 
korudu. Üçüncü sırada ise 32 firma ile 
ABD bulunuyor. ENR listesindeki 43 Türk 
firmasının 2014 yılı gelirleri toplamı geçen 
yıla göre % 43.4 artışla 29.3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla 

Çin’den sonra ikinci konumda bulunmak 
bizim için büyük övünç kaynağıdır. Ayrıca 
firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı 
büyük oranda yükseltmiş olmaları mem-
nuniyet vericidir. Ortaklık kültürü ve güç 
birliği, uluslararası rekabette firmalarımı-
zın önünü daha da açacaktır. Yurtdışında 
gösterilen performans, küresel belirsizlikle 
birlikte keskinleşen uluslararası rekabete; 
mevcut konjonktürün Türk müteahhitlerin 
ana pazarları Libya ve Irak’ta yaratmış 
olduğu sorunlara ve petrol fiyatların-
daki gerileme ile Rusya pazarında son 
dönemde yaşanan yavaşlamaya rağmen 
kazanılmış kayda değer bir başarıdır.”
Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/mobil/
home/detay?post_id=132524&cat_id=7

Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi Kasım’da İstanbul’da 
Düzenlenecek

T çok konu ele alınacak. Sempozyumda 
yangın ve güvenlik alanında bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler tartışılırken tasa-
rımcı, uygulamacı, araştırmacı ve işlet-
meciler deneyimlerini paylaşacak. Sem-
pozyumla birlikte düzenlenen sergide ise 
“Yangın ve Güvenlik” sektöründeki yerli 
ve yabancı üreticiler teknolojik gelişme-
lerini tanıtacak, yeni ürünlerini sunacak. 
Sempozyumda ayrıca, lojistik sektörüyle 
birlikte endüstriyel tesislerde depolama 
yapılan alanların yangından korunması 

ÜYAK (Türkiye Yangından 
Korunma Vakfı ve Derneği) tara-

fından iki yılda bir düzenlenen “Yangın 
ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi”nin 
dördüncüsü 12 - 13 Kasım 2015 tarih-
lerinde WOW Convention Center’da 
yapılacak. Ana teması “Konaklama ve 
Sağlık Yapılarında Güvenlik” olarak belir-
lenen sempozyumda; yüksek binalarda 
güvenlik, yangını önleme ve yangından 
kurtarma, yangın güvenliği ve eğitim, 
itfaiye, iş sağlığı ve güvenliği gibi pek 

konusundaki uygulamaların ele alınacağı 
“Depolama Tesislerinde Sprinker Sistemi 
Tasarımı ve Uyguma Örnekleri” başlıklı 
bir kurs düzenlenecek. Sempozyumun 
ilk gününde “Sağlık Yapılarında Yangın 
Güvenliği” panelinde sağlık yapıların-
daki yangın güvenliği konusu detaylı 
olarak irdelenecek. Sempozyumun 
ikinci gününde ise “Yangın Yönetme-
liği: TÜYAK Teknik Komite çalışmaları 
ve revize edilen maddeler ve sektörün 
yaşadığı sorunlar”  tartışmaya açılacak.

Urungu Yalıtım Enerji A.Ş. Üretime Başladı

U rungu Yalıtım Enerji A.Ş. % 100 
Türk sermayesi ile Ankara’da üre-

time başladı. 
Ankara Anadolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 8 milyon Euro yatırım bede-
liyle kurulan ve 9000 m2 kapalı alandan 
oluşan tesiste elastomerik kauçuk köpüğü 
esaslı izolasyon malzemesi üretimine bu 
ay başlayan Urungu Yalıtım Enerji A.Ş. 
“Enerjinizi Kaçırmıyoruz” sloganıyla sek-
tördeki yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Urungu Yalıtım Enerji A.Ş. Kurucu 
Ortağı ve Satış Müdürü Battal Hergül, 

“Üretim, ekonominin kanatlarıdır. Tam 
otomasyona sahip üretim süreçleri saye-
sinde sürekli en yüksek kaliteyi standar-
dize ediyoruz. Kurduğumuz kalite sistemi 
bünyesinde, ürünleri sürekli geliştiriyor 
ve ürün kalitesini yükseltiyoruz. Mali-
yetleri minimize eden ‘Toplam Kalite 
Yönetimi’ne uygunluk esas alınarak, 
HVAC sektörüne yönelik ürünlerimizle 
Urungu gücünün faydalarını yurtiçi ve 
yurtdışı pazarda müşterilerimize suna-
cağız. Üretimimizin % 40’ını yurtdışına 
satmayı planlıyoruz” dedi.
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Copeland™ Yoğuşma Üniteleri Ecodesign ENTR LOT1 Direktifine Uygun 
Olarak Hazırlandı

E için bazı değişiklikler getiriyor.  AB’deki 
üreticiler, bu direktifleri yasal olarak 
uygulamak ve doğrulamak zorunda. 
Çok küçük ölçekli yoğuşma ünitelerinin 
(soğutma kapasitesi orta sıcaklıkta 5 
kW’ın, düşük sıcaklıkta 2 kW’ın altında) 
en az bir COP’si olacak (Grafik 1). Büyük 
kapasiteli üniteler (soğutma kapasitesi 
orta sıcaklıkta 5 kW’tan 50 kW’a düşük 
sıcaklıkta 2 kW’tan 20 kW’a kadar olan 
cihazlar), dört farklı işletim koşuluna 
göre verimlilik datası Mevsimsel Enerji 
Performans Oranı SEPR (Seasonal Energy 
Performance Ratio) birimiyle ölçümlene-

merson Climate Technologies, 5 
Mayıs 2015’te çıkan 2015/1095 

sayılı AB Komisyon Düzenlemeleri’ne, 
yoğuşma ünitelerinde Ecodesign gerek-
liliklerini yerine getirerek destek veri-
yor. Yeni yasal düzenleme, pazardaki 
yoğuşma ünitelerinin enerji verimliliği 
seviyesinin yükselmesine yardımcı ola-
cak. Copeland yoğuşma üniteleri yelpa-
zesindeki tüm ürünler, Avrupa pazarında 
2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla Minimum 
Performans Verimliliği Standartları’nı 
(MEPS) karşılayacak.  Ecodesign’ın 
koşulları AB üyesi ülkelerdeki üreticiler 

cek (Grafik 2). Yoğuşma üniteleri, küresel 
ısınma potansiyeli (GWP) 150’den küçük, 
COP ve SEPR değerleri Temmuz 2016 
itibarıyla en fazla % 15, Temmuz 2018 
itibarıyla en fazla % 10 ve daha düşük 
olabilir. Copeland yoğuşma üniteleri 
ASERCOM, (Avrupa Soğutma Kompo-
nentleri Üreticileri Birliği) ürün sertifika 
programını başarıyla tamamladı. Emer-
son Climate Technologies ASERCOM ser-
tifika programının gelişimine destek olan 
aktif katılımcılardan biridir (İlk yoğuşma 
ünitesi, ASERCOM tarafından 2014’te 
belgelenmişti).

İklimlendirme Konferansı için Geri Sayım Başladı

H er sene Kasım ayında gerçekleşen 
İklimlendirme Konferansı, bu sene 

yeni içeriği ile 3. yılında, 26 Kasım Per-
şembe günü Marriott Hotel Asia’da kapı-
larını açacak. Her geçen yıl katılımcı kitlesi 
ve kapsama alanı ile daha geniş etkileşime 
sahip olan İklimlendirme Konferansı, bu 
yıl Liderler Buluşması teması ile düzen-

leniyor. Isıtma, soğutma, havalandırma, 
klima, yalıtım, enerji sektörleri ile ilgile-
nen tüm kullanıcı, müşteri, karar verici, 
tasarımcı, uygulayıcı, yatırımcı, inşaatçı, 
projeci, üretici, ithalatçı, mühendis ve 
mimarların bir araya geleceği İklimlen-
dirme Konferansı, şirketlerin ticari perfor-
manslar ve iş hacimleri için etkin bir rol 

oynuyor. Konferans, bu yıl da birbirinden 
önemli oturumlarla geleceğe yol haritaları 
çizecek, fikir analizleri ile sektörün önde 
gelen isimlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 
Eventuum tarafından düzenlenen İklim-
lendirme Konferansı ile ilgili detaylı bilgi 
için www.iklimlendirmekonferansi.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Honeywell Şirketinin Unvanı Değişti

H oneywell şirketinin 7 Eylül 2015 
tarihi itibarıyla Honeywell Oto-

masyon ve Kontrol Sistemleri A.Ş olan 
unvanı, Honeywell Teknoloji A.Ş ola-
rak değişti. Honeywell tarafından yapı-

lan açıklamada; unvan değişikliğinin 
İstanbul Ticaret Sicili’nde 7 Eylül  2015 
tarihinde tescil edildiği belirtildi. Dola-
yısıyla, 7 Eylül 2015 tarihinden itibaren 
Honeywell Otomasyon ve Kontrol Sis-

temleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
ile müşterileri arasında gerçekleştirilen 
tüm sözleşmeler, teklifler, anlaşmalar 
Honeywell Teknoloji Anonim Şirketi ile 
gerçekleştirilmiş sayılacak.

COP Yoğuşma Üniteleri SEPR Yoğuşma Üniteleri
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E nerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) Üyesi Alparslan Bayraktar, 

Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Kon-
federasyonu (ICER) Başkanlığına seçildi. 
Aynı zamanda Enerji Düzenleyicileri Böl-
gesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını 
yürüten Bayraktar, ICER Başkanlığı göre-
vini Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi 
(CEER) Başkanı Lord John Mogg’dan 2018 
yılı Mayıs ayına kadar yürütmek üzere 
devraldı. 
Bayraktar “Henüz 14 yıllık düzenleme geç-

Alparslan Bayraktar, ICER Başkanı Oldu
ğına Türkiye’den bir temsilcinin seçilmesi 
kişisel bir başarının çok daha ötesinde, 
Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştir-
diği büyük dönüşümün sonucudur. Aynı 
zamanda ülkemizin; serbestleşmedeki 
başarısının, bölgesel bir enerji merkezi 
olma hedefinin, bu doğrultuda atılan 
adımların, gerçekleştirilen projelerin ve 
G20 Başkanlığı döneminde ortaya koy-
duğu liderliğin de dünya tarafından tak-
dirle ve dikkatle takip edildiğinin de bir 
göstergesidir” dedi.

mişine sahip enerji sektörümüzde Ulusla-
rarası Enerji Düzenleyicilerinin Başkanlı-

K ültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan başlatılan “Çevreye Duyarlı 

Konaklama Tesisi” projesi kapsamında 
RadissonBlu Hotel Kayseri, çevreye duyarlı 
konaklama tesislerine verilen “Yeşil Yıldız” 
belgesini aldı. 
RadissonBlu Hotel Kayseri’de çevreye ve 
doğaya büyük önem verdiklerini belirten 
RadissonBlu Hotel Kayseri Genel Koor-
dinatörü Recep Arifoğlu konuya ilişkin 
şunları söyledi: “Kayseri’nin en büyük ve 

RadissonBlu Hotel Kayseri “Yeşil Yıldız” Aldı
için oda tekstillerinin yıkanma periyodunu 
misafirimizin tercihine göre düzenleyen 
çevre kartları uygulamasını sürdürüyoruz. 
Personelimizi çevre konusunda sürekli 
eğiterek atık pil ve atık yağ gibi çevreye 
zararlı atıkların ayrı toplanması ile cam, 
kâğıt ve plastik gibi geri dönüşüm atıkları-
nın ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılma-
sını sağlıyoruz.” RadissonBlu Hotel Kayseri 
Genel Müdürü Fercan Başkan ise “Otel 
yönetimindeki temel felsefemiz, sürdürü-
lebilir bir gelecek ve sürdürülebilir turizm 
için sürdürülebilir çevrenin gerekliliğidir. 
Bu noktada, otelimizde gerçekleştirilen 
tasarruf ve çevre çalışmalarının yanında, 
personelimize düzenli eğitimler vererek bu 
sorumluluk bilincini kendi yaşamlarında 
da uygulamalarını hedefliyoruz. Ekibim ile 
birlikte Yeşil Yıldız belgesini almaya hak 
kazanmaktan son derece mutluyuz” dedi.

en modern oteliyiz. En son teknolojiyi kul-
lanarak çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve 
enerji tasarrufu ile doğal kaynaklarımızı 
korumayı hedefledik. Otelimizde enerji 
ihtiyacının yüzde 60’ını yenilenebilir enerji 
kaynağı olan kojenerasyon sisteminden 
temin ediyoruz. Otelimizin tüm alanlarında 
aydınlatma elemanları ve armatürlerde 
tasarruf sağlayan ekipmanlar kullanılıyor, 
ayrıca deterjan ve su tüketimini azaltmak 

D emirDöküm, Info Mobil araçları ile 
Türkiye’nin dört bir yanını dolaşa-

cak. DemirDöküm ‘Tabii ki’ reklam kam-
panyasının görselleriyle donatılan ve özel 
olarak teşhir salonu şeklinde tasarlanan 
4 adet Isuzu N Wide kamyonet ile yola 
çıkan İnfo Mobil ekipleri, ilk aşamada 
doğalgaz ile yeni tanışan illeri ziyaret ede-
cek. Kombi seçiminin püf noktalarından, 
bilinçli kullanım ve güvenlik kurallarına, 
doğalgazın güvenli kullanımı ile tasar-
ruf için alınabilecek önlemlere, Demir-
Döküm ürünleri ve hizmetlerine kadar 

pek çok konuda bilgilendirme yapacak 
DemirDöküm Info Mobil araçları, 7/24 
hizmet verecek. DemirDöküm Info 
Mobil lansmanında bir konuşma yapan 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, 
DemirDöküm Info Mobil araçlarını tasar-
larken Isuzu gibi kendi alanında güve-
nilir ve lider bir marka ile ortak çalış-
manın projeye önemli katkılar sağladı-
ğını belirtti. Ertuna, “Güçlü bir marka 
olmanın en önemli adımlarından biri de 
müşteri beklentilerini anlamak, onlarla 
yalın bir dille konuşabilmek. Bu nedenle 

DemirDöküm Info Mobil araçlarının 
ziyaret edeceği tüm illerde önemli geri 
dönüşler alacağına inanıyorum ” dedi.

DemirDöküm Türkiye’yi Isuzu ile Dolaşacak

18 TERMODİNAMİK • EYLÜL 2015





Haberler

ISIDEM Yalıtım 
Eskişehir Tesisleri 
LEED Sertifikası Aldı

I

Murat Erenoğlu: “Tesisat yalıtımı, doğru 
ürün ile yapılırsa yatırımdır”

SIDEM Yalıtım, havalandırma 
kanalları ile tesisatlarda enerji 

kaybını en aza indirip enerjinin daha 
verimli ve tasarruflu kullanılması  
amacıyla tesisat yalıtımına dikkat  
çekiyor. 
Enerji kaybı veya kazanımının; yalıtım 
yapılacak alana, akışkanın cinsine ve 
kullanılacak malzemelerin özelliklerine 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini 
dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel 
Müdürü Murat Erenoğlu “Tesisat 
yalıtımında kullanılan malzemelerde 
aranan temel özellikler; ısı iletkenlik 
katsayısı, buhar difüzyon direnç kat 
sayısı, yangına olan tepki sınıfı, uygu-
lama kolaylığı ve servis sıcaklığı olarak 
sıralanabilir. ISIDEM Coolflex elasto-
merik kauçuk köpüğü ürünlerimiz bu 
kriterlerin hepsini maksimum oranda 
karşılıyor. Ayrıca ürünlerimizin Avrupa 
standartlarına uygunluğu ve bağım-
sız akredite laboratuvarlarından aldığı 
test raporlarıyla kalitesi onaylanmıştır. 
Bunun yanı sıra 1,5 metre genişliğinde 
levha seçeneği ile özellikle havalan-
dırma kanallarının yalıtımında fireleri 

ve işçilik maliyetlerini en aza indiriyor” 
dedi. Mekanik tesisatlardaki uygulama 
hatalarına da dikkat çeken Erenoğlu 
şöyle konuştu: “Endüstriyel tesislerdeki 
iletim hatlarında genelde yalıtım yapıl-
makta, fakat vana gibi mekanik ekip-
manlarda yalıtım yapılmamaktadır. Bu 
da büyük oranda enerji kayıplarına neden 
olabiliyor. Bu sebeple yalıtımsız olan vana 
gibi mekanik ekipmanların da yalıtılarak 
enerji tasarrufu sağlanır.”

I SIDEM Yalıtım’ın Eskişehir’de 
bulunan Coolflex elastomerik kau-

çuk köpüğü üretim tesisleri Erke Tasarım 
danışmanlığında, U.S Green Building 
Council tarafından verilen LEED (Lea-
dership in Energy and Environmental 
Design) sertifikasını almaya hak kazandı. 
10 bin metrekarelik kapalı alana sahip 
olan elastomerik kauçuk köpüğü üretim 
tesisleri, ISIDEM Yalıtım’ın sürdürülebi-
lirlik hedefleri dahilinde LEED sertifikası 
için 7 ana kategoride incelendi. USGBC 
(U.S Green Building Council) tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda; Sürdü-
rülebilir Araziler, Su Verimliliği, Enerji ve 
Atmosfer, İç Mekân Kalitesi, İnovasyon, 
Bölgesel Krediler, Malzeme ve Kaynaklar 
kategorilerinde değerlendirilerek LEED 
sertifikası almaya hak kazandı.

HTK Klima, Menfez Ürün Grubu için 
TSEK Belgesi Aldı

H natifleri ve özgün dizaynı ile dikkatleri 
üzerine çekiyor. Ürünlerimiz ile yurtiçi ve 
yurtdışındaki müşterilerimizin dikkatini 
çekmeye başladık. Ürünlerimizde ver-
diğimiz kalite ve işçiliği TSEK Belgesi ile 
tasdiklemiş olduk” açıklamasını yaptı. 
Yangın damperleri, hava damperleri, 
anemostad grupları ve slot menfezlerin 
de belgelendirme aşamasında olduğunu 
söyleyen Yıldıran, TSEK belgesi ile müş-
terilerine sundukları ürün ve hizmetlerde 
güvenlik, kalite, sürdürülebilirlik ve geriye 
dönük kontrollerini daha da sağlamlaş-
tırdıklarını, bu sayede standartlarını ve 
kalitesini Avrupa normlarında uygula-
dıklarını vurguladı.

TK Klima, TSE’nin yaptığı test ve 
incelemeler sonucunda menfez 

ürün grubu için 5 Eylül 2015 tarihinde 
TSEK belgesi aldı. 
Tek sıra damperli ve dampersiz menfez, 
çift sıra damperli ve dampersiz menfez, 
lineer damperli ve dampersiz menfez, 
kare petek damperli ve dampersiz men-
fez ve kapı tansfer menfezi için TSEK 
Belgesi aldıklarını söyleyen HTK Klima 
Ortaklarından Ender Yıldıran “Aldığımız 
TSEK Belgesi ile devlet işlerinde elimiz 
daha güçlü olacak. İmalatını yaptığımız 
tüm ürün grupları enerji verimliliği, ilk 
yatırım maliyeti, ekipman ve işçilik kali-
tesi, projeye uygun esnek çözüm alter-

T oshiba Klima web sayfası yeni-
lendi. Toshiba klima ve ısı pompa-

larıyla alakalı aranan tüm bilgiye ulaşa-
bilmek şimdi daha kolay. Sadeleştirilmiş, 
görselliği artırılmış, rahat okunan sayfa 
yapısı sayesinde ziyaretçiler aradıklarını 
kolayca bulabiliyor. Ziyaretçiler, web 
sitesinde minimum hareketle tüm klima 
modellerine erişebiliyor. Ayrıntılı bilgi 
için: www.toshiba-klima.com.tr

Toshiba Klima Web 
Sayfası Yenilendi
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Şekerbank ve Baymak İşbirliğiyle Güneş Enerjisine 
50 Milyon TL Kaynak

Ş

hem bayilerimize hem de proje ortakla-
rımıza daha iyi anlatabilmek için fabrika-
mıza 10 kW’lık bir PV sistemi kurduk. Bu 
sistem sayesinde 4 adet üretim bandımı-
zın elektrik tüketiminin yüzde 80’i güneş 
enerjisinden karşılanmaktadır. Eş zamanlı 
olarak bayi eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 
Eğitimlere kısa zamanda 110 kişi katılım 
sağladı. Bu kapsamda, sahada uygulama 
yapacak olan bayiler konu ile ilgili detaylı 
olarak bilgilendirildi. İzmir, Manisa, 
Aydın, Antalya, Adana, Konya, Kayseri 
ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 
23 ilden gelen katılımcılar, güneş ener-
jisinden elektrik enerjisi üretme sürecine 
canlı tanık oldular” dedi. 
Baymak olarak Türkiye’de çatı üstü kuru-
lumunu en yaygın yapan firma olduklarını 
belirten Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2017 yılına kadar 100 MW olması öngö-
rülen çatı üstü kurulumlarının yüzde 
30’unu, yani 30 MW’ını Baymak olarak 
kurmayı hedefliyoruz. Temelde hedefimiz 
KOBİ’ler, apartmanlar ve villalar. 6 yılı 
aşkın süredir güneş enerji sistemleri ala-
nında sıkı bir çalışma içindeyiz. Çalışma-
larımızın sonunda tüketicimize piyasada 
olmayan 7 farklı paket ve Şekerbank gibi 
güvenilir bir finansman desteğiyle çok 
uygun krediler sunduk. Amacımız, Türkiye 
gibi bu sisteme en kolay cevap verebilecek 
iklimde, yakıt girdisi olmayan, maliyeti 

ekerbank ve Baymak, Türkiye’nin en 
önemli yenilenebilir enerji kaynak-

larından olan güneş enerjisinden elektrik 
üretimi konusunda bir ilki gerçekleştirmek 
üzere bir araya geldi. İşbirliğinin tanıtım 
toplantısı, Şekerbank Perakende Banka-
cılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Ertürk ve Baymak Genel Müdürü 
Ender Çolak’ın ev sahipliğinde 5 Ağustos 
2015 tarihinde Çırağan Sarayı’nda ger-
çekleştirildi. Enerji verimliliği yatırımlarının 
finansmanı konusunda Türkiye’de bir ilk 
olan EKOkredi ürünü ile bireysel, KOBİ, 
esnaf ve çiftçiye bugüne kadar yaklaşık 
613 milyon TL finansman desteği sağla-
yan Şekerbank ve ısıtma-soğutma sistem-
lerinin öncü firmalarından Baymak işbirli-
ğiyle konut ve işyerleri, uygun finansman 
imkânları ile güneş enerjisinden elektrik 
üretebilecek. 

Ender Çolak: “2017’ye kadar 
kurulumların yüzde 30’unu biz 
gerçekleştireceğiz”

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak, 
toplantıda yaptığı konuşmada, güneşten 
elektrik üreten fotovoltaik sistemin, ülke-
nin güney bölgelerinde kurulum gücüne 
bağlı olarak 6 yıl, kuzey bölgelerinde ise 
7,5 yılda kendi kendini ödeyen yatırıma 
dönüşmesinin beklendiğini vurguladı. 
Solar kurulumun zamanla elektriği bedel-
siz edinmeye, hatta tüketilenden fazla-
sını satabilmeye imkân tanıdığına dikkati 
çeken Çolak “Türkiye, 2.460 saat güneş-
lenme süresi ve yıllık ortalama 1.311 
kilovat saat (kWh/m2) güneş ışınımı ile 
güneş açısından çok zengin bir ülkedir, 
potansiyeli 500 GW’ı aşmaktadır. Yapılan 
ölçümler, bir ailenin ortalama 3 kW’lık bir 
sistem kullandığını göstermektedir. Bu 
enerjiyi elde etmek için kurulacak sistem 
ile güneşten yaklaşık 6,5 megavat saat 
(MWh) üretim yapılacak ve ortalama 6 
yılda bu sistem kendini amorti edecektir. 
Dolayısıyla 3 kW’lık sistemi evine kuran bir 
aile, kalan 24 yıl boyunca bedava elektrik 
kullanacak ve tüketiminden artanı devlete 
satabilecektir. Baymak olarak, bu sistemi 

düşük, alışılagelmiş enerjiye göre avantajlı 
güneş enerjisinin kullanımını artırmaktır. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
güneş enerjisinden elektrik üreten sistem-
lerin sürdürülebilir olması için bir finans-
man modeli ile desteklenmesi gerekir. 
Baymak olarak biz de Türkiye’nin konu-
sunda lider ve bu alanda yaptığı çalışma-
lar ile ilklere imza atmış markası Şeker-
bank ile işbirliği gerçekleştirdik.”

Gökhan Ertürk: “Güneş enerjisi 
kullanımını işyerleri ve hanelerde 
yaygınlaştıracağız”

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazar-
lama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan 
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Ertürk ise, Türkiye’nin tükettiği enerji-
nin yüzde 73’ünü ithal ettiğini ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının değerlen-
dirilerek ekonomiye kazandırılmasının 
kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi açı-
sından büyük önem taşıdığını vurguladı.  
Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınma 
stratejisi doğrultusunda, hem doğayı 
korumak hem de tasarrufu teşvik etmek 
amacıyla geliştirdiği EKOkredi ile bu 
alanda yapılan yatırımları uygun koşul-
larda finanse etmeye devam edeceğini 
belirten Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu yer 
itibarıyla güneş kuşağı olarak adlandırı-
lan ve güneş enerjisinden en iyi faydala-
nabilen bölgelerden birinde bulunuyor. 
Kuruluşumuzdan gelen sürdürülebilir 

kalkınma bankacılığı misyonu doğrul-
tusunda ülkemizdeki bu büyük potan-
siyele olan inancımızla, Baymak gibi 
alanında uzman ve marka değeri yüksek 
bir kurumla işbirliğine gittik. Amacımız, 
güneş enerjisi kullanımını işyerlerinde ve 
hanelerde yaygınlaştırarak bu potansiyelin 
değerlendirilmesini sağlamak.” 
Ertürk, Baymak ile yenilenebilir enerji 
alanında yaptıkları işbirliği kapsamında 
apartman/site yöneticileri, bireysel müş-
teriler ve işletmelere masrafsız olarak 60 
aya varan vadelerle güneş enerjisi kredisi 
sunduklarını ifade ederek, 4 kişilik bir 
ailenin ihtiyacını karşılayabilen 3 kWh’lik 
elektrik üreten güneş panellerine 60 ay 
vadede 420 liradan başlayan taksitlerle 
sahip olunabildiğini söyledi. Küçük ve 

orta ölçekli turizm işletmeleri başta olmak 
üzere; fabrika, depo, benzin istasyon-
ları, üretim çiftlikleri çatıları ve otopark 
çatılarının elektrik üreten güneş panelleri 
için en uygun sahalar olduğunu vurgu-
layan Ertürk, “Türkiye genelindeki 300’ü 
aşkın şubemiz ve 1.000’e yakın Baymak 
bayisi ile 2017 yılına kadar 3.300 konut 
ve işyerini enerji sistemleriyle tanıştırmayı, 
50 milyon TL finansman sağlamayı ve 30 
MW’lık güneş enerjisi sistemi kurulumu 
hedefliyoruz. Böylece, her yıl elde edi-
lecek 65.7 milyon kWh enerji tasarrufu 
sayesinde, kurulacak sistemler belli bir 
süre sonra yatırım bedelini karşılayacak, 
aile ve işletmeler elektrik faturasına veda 
ederek temiz enerji kullanabilecekler” diye 
konuştu.

Hitit Üniversitesi Kodsan Caleffi’yi Ziyaret Etti

K odsan Caleffi, verdiği eğitimlerle 
sektörü geliştirmeye devam ediyor. 

Kodsan Caleffi 20 Ağustos 2015 tarihinde 
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Şanti-
yesi Proje Müdürü ve Yapı İşleri Teknik 
Daire Başkanlığı makine mühendisleriyle 
bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. 
Toplantıda Kodsan Caleffi, dünya standar-
dındaki ürünlerini, sürekli gelişen kalite 

anlayışını ve geleceğe yönelik planlarını 
paylaştı. 
Toplantının ikinci yarısında da,  boylerle-
rin üretim aşamaları incelendi. Büyük ve 
güçlü bir aile olduğunu, başarısının sırrını 
da bu aileye borçlu olduğunu söyleyen 
Kodsan Caleffi ekibi, verdiği eğitimleri-
nin olumlu geri dönüşlerinden memnun 
kaldıklarını dile getirdi.

İ TÜ Güneş Arabası Ekibi’nin 
tasarlayıp ürettiği, Türkiye’nin 

güneş enerjisi ile çalışan ilk aile ara-
bası “Aruna”nın sponsorları, İTÜ’de bir 
araya geldi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca ev sahipliğinde gerçekleşen 
davete; İstanbul Vali Yardımcısı Engin 
Durmaz, ana sponsorlardan Galatasa-
ray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 
Galatasaray Genel Sekreteri Fatih İşbe-
cer ve diğer sponsor temsilcileri katıldı. 
Davete katılan İstanbul Vali Yardımcısı 
Engin Durmaz’a ve sponsorlara teşekkür 
eden Rektör Karaca, “Çoğu İTÜ mezunu 
olan saygın iş adamlarının sponsorlu-
ğunda, İTÜ’nün vizyoner akademik kad-
rosunun liderliğinde, İTÜ öğrencilerinin 
elinden çıkan, Türkiye’nin güneş ener-

İTÜ’den Türkiye’nin Güneş Enerjisiyle 
Çalışan İlk Aile Arabası: Aruna

jisiyle çalışan ilk aile arabası Aruna ile 
karşınızda olmaktan mutluyum. Bugün, 
‘Aruna’ya verdiği desteklerden dolayı 
sponsorlarımıza teşekkür etmek üzere 
bir araya geldik. İnsana ve doğaya saygı 
duyan bu anlayışı bilimsel altyapımız, 
teknolojik olanaklarımız ve güçlü akade-
mik kadromuz ile sürdürüyoruz ve ilk’leri 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Sulzer’in CEO’su 
Klaus Stahlmann 
İstifa Etti

S ulzer CEO’su Klaus Stahlmann, 
Sulzer Yönetim Kurulu’na istifa-

sını sundu. Üç yılı aşkın süredir Sulzer’in 
başında bulunan Stahlmann, Sulzer dışın-
daki olanakları değerlendirecek. 
Klaus Stahlmann’ın liderliğindeki Sulzer, 
küresel bir kuruluş için pazar odaklılığa 
geçişin ölçülebilir hedefleri koymuştu. “Sul-
zer Tam Potansiyel” programı ile Sulzer’in, 
anahtar pazarları olan petrol ve gaz, enerji 
ve su alanında lider ekipman ve hizmet 
üreticisi olduğu pekiştirildi. 
Yönetim Kurulu Stahlmann’ın kararını 
onayladı ve yeni CEO’nun işe alınma süre-
cini başlattı.
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A

R

bkay Grup Klima Teknolojileri, bu 
ay itibarıyla Satış ve Pazarlamadan 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
Ogün Olfaz’ın göreve başladığını duyurdu. 
Abkay Grup ailesine dahil olmaktan mut-
luluk duyduğunu dile getiren Olfaz, şirket 
portföyünde bulunan Fujitsu, Fjtherma, 
Fujithema markalı tüm ürünlerin satış ve 
pazarlama faaliyetlerinin büyümesinde 
katkısının olacağına inançla göreve başla-
dığını bildirdi. Abkay Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Boz konuyla ilgili “Büyü-

önesans Holding’e bağlı Rönesans 
İnşaat, yurtdışında elde ettiği başa-

rılara bir yenisini ekledi. 
Engineering News Record’un (ENR) “Dün-
yanın En Büyük 250 Uluslararası Müteah-
hitleri” listesinde, 53’üncü sıradan 37’inci 
sıraya yükseldi. Rönesans İnşaat, bölge-
lere göre sıralamada ise Avrupa’nın En 
Büyük 10. inşaat şirketi oldu. Rönesans’ın 
üç kıtada toplam 21 ülkedeki başarılı 
çalışmalarının bu yükselmede önemli rol 

Abkay Grup’a Yeni Yönetici

Rönesans, Dünyanın En Büyük İnşaat Şirketleri Arasında Avrupa’da 
10. Sıraya Yükseldi

memizin bir parçası olarak Ogün Bey ile 
birlikte çalışmaya başladık, yönetim kurulu 
adına kendisine yeni görevinde başarılar, 
firmamıza ve sektörümüze hayırlı olmasını 
dileriz” dedi. Ogün Olfaz, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu 
olup, Main (USA) ve Marmara Üniversi-
tesi MBA programının ardından Yeditepe 
Üniversitesi Satış ve Pazarlama ana kolu 
üzerine eğitimini tamamladı, uzun yıllar 
Schneider Elektrik ve ABB firmalarının satış 
kademelerinde görev yaptı.

oynadığına değinen Rönesans Holding 
Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “1993 yılında 
kurduğumuz Rönesans Holding olarak 22 
yılı aşkın süredir ana müteahhit ve yatırımcı 
olarak yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil 
etmenin gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en 
büyük müteahhit listesinde bu konuma 
gelmemiz de sürdürdüğümüz istikrarlı ve 
kaliteli çalışmaların en somut sonucudur. 
Hedefimiz bu listede ilk 10 şirket arasına 
girmek” dedi.

T rane, bütün Trane® CenTraVac™ 
soğutma grubu portföyü için Tip III 

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) doğrulamasını 
ve kaydını almaya hak kazandı. Tip III EPD 
doğrulaması, soğutma grubu performansı-
nın çevresel etkileriyle ilgili iddiaların doğ-
ruluğunu onaylar ve Uluslararası Standart-
lar Organizasyonu'nun (ISO) sertifikasyon 
gerekliliklerine uyulduğunu belgeler. Serti-
fikasyon, şartname hazırlayıcılarının ve bina 
sahiplerinin çevresel performans iddialarının 
bağımsız üçüncü taraflarca doğrulamasını 
sağlar. Trane soğutma grubu sistemleri 
lideri Ryan Geister konuyla ilgili olarak şun-
ları söyledi: “Trane her zaman en üst düzey 
performans standartlarını ve çevresel sürdü-
rülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. Şu anda 
bütün CenTraVac portföyü için tamamlanan 

Trane CenTraVac Soğutma Grubu Portföyüne Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD) Doğrulaması Verildi

Tip III EPD sertifikasyonu sayesinde müş-
terilerimiz bağımsız onaylanmış çevresel 
performans verilerini kullanarak satın alma 
sırasında daha bilinçli kararlar verebiliyor-
lar.” Trane Series E™ CenTraVac - mevcut 
CenTraVac soğutma gruplarıyla aynı düşük 
basınçlı tasarımı kullanan yüksek kapasiteli 
bir soğutma grubudur ve yeni nesil, düşük 
küresel ısınma potansiyelli (GWP) bir soğu-

tucu akışkan olan Honeywell Solstice™ zd 
(R-1233zd(E)) kullanır. Bugün kullanılabilen 
santrifüjlü soğutma gruplarıyla karşılaştırıl-
dığında yüzde 10 daha fazla enerji verimli-
liği sunar. Trane Series E™ CenTraVac, yeni 
nesil düşük GWP soğutucu akışkanlar ve 
yüksek verimli çalışma sayesinde çevresel 
etkiyi azaltacak şekilde tasarlanan, iklim-
lendirme ve endüstriyel soğutucu akışkan 
kullanan ürünlerde kullanılmak üzere Inger-
soll Rand tarafından geliştirilen EcoWise™ 
ürün portföyünde bulunan ilk ürünlerden 
biridir. Bu ürünler, uyumlu oldukları ve kul-
landıkları yeni nesil, düşük GWP’li soğutucu 
akışkanları sayesinde sera gazı emisyonlarını 
düşürerek çevre üzerindeki etkiyi azaltır, 
yenilikçi tasarımlarıyla güvenliği ve enerji 
verimliliğini korur veya artırır.
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B osch Rexroth, Türkiye Deprem Vakfı (TDV)’nin 
2011 yılında hayata geçirdiği Mobil Deprem 

Simülasyon Eğitim Aracı” (MODSEA) projesine katkı 
sağlamaya devam ediyor. Bosch Rexroth’un sponsor-
larından biri olduğu MODSEA-Mobil Deprem Simülas-
yon Eğitim Aracı, depreme karşı toplumsal duyarlılığın 
geliştirilmesi amacıyla 17 Ağustos’ta Kadıköy İskele 
Meydanı’nda İstanbullularla buluştu. Bosch Rexroth 
Genel Müdürü Servet Akkaynak, “TDV’nin MODSEA 
projesi  depreme karşı  toplumsal duyarlılığın geliştiril-
mesi açısından çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu 
projeye desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Dep-
rem bilincini oluşturmada eğitimin önemine yürekten 
inandıklarını belirten Akkaynak, “Bugün burada Kadıköy 
İskele Meydanı’nda İstanbullularla buluştuk. MODSEA’yı 
ziyaret edenler, deprem öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılması veya yapılmaması gerekenler konusunda dene-
yim ve bilgi sahibi oluyor. Bu sayede deprem en az 
kayıpla ve en az panikle nasıl atlatılır bunu uygulama 
imkânı elde ediyorlar” ifadelerini kullandı. MODSEA-
Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı hakkında bilgi 
veren Servet Akkaynak sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobil 
Treyler üstüne yerleştirilen deprem simülasyon sistemi, 
sarsıcı tabla üzerinde yer alan 12 metrekare odadan ve 
ayrı bir yerde (tabla dışında) bulunan kontrol ünitesin-
den meydana geliyor. Gerçek deprem esnasında elde 
edilen veriler, simülatör kütlesine oranlanarak oda-
nın deprem esnasındaki hareketleri simüle ediliyor.” 
Odada bulunan ziyaretçilerin, farklı zemin tiplerinde ve 
büyüklükteki deprem etkilerini hissedebildiklerini belir-
ten Akkaynak, “Odada deprem sırasında oluşan uğultu, 
fay kırığı gibi sesler duyulabiliyor. Operatör tarafından 
kontrol ünitesi ara yüzüne “deprem büyüklüğü” ve 
“süresi” bilgileri girilerek istenilen büyüklükte deprem 
verilebilecek şekilde bir sistem çalışması yapılabiliyor. 
Sarsıntı odası mobilyalı ve aksesuarlı, gerçek hayata 
uygun olarak tasarlanmış, ayrıca araç Türkiye’nin dört 
bir yanına rahatlıkla gidebiliyor” dedi.

Bosch Rexroth’un Mobil
Deprem Simülasyon Eğitim 
Aracı İstanbullularla Buluştu
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Teknik Alüminyum’un Yeni Genel 
Müdürü Arbek Akay Oldu

T eknik Alüminyum’un yeni Genel Müdürü Arbek Akay oldu. 
Profesyonel hayatına 1995 yılında reklam sektöründe baş-

layan Akay, alüminyum sektörüne 2000 yılında Assan Alümin-
yum bünyesinde adım attı. 2012-2014 yılları Kurumsal Strateji ve 
Pazarlama Direktörü görevini yürüten Akay, Türkiye Alüminyum 
Sanayicileri Derneği (TALSAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in 
yanı sıra Avrupa Alüminyum Birliği (EAA) ve Alman Metal Distribü-
törleri Birliği (WGM)’de de sektör temsilcisi olarak sorumluluk aldı. 
1973 doğumlu olan Akay, Adolf Reichwein Gymnasium (Almanya) 
ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini İstan-
bul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde ve yöneticilik kariyeri 
paralelinde Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisansını (Executive 
MBA) tamamladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Akay, ileri derecede 
Almanca ve İngilizce biliyor.

Aironn Fan Test Laboratuvarı 
TÜV-SÜD Tarafından Onaylandı

A ironn Ar-Ge gru-
bunun akademik 

destek alarak tasarladığı, 
uluslararası geçerliliği 
olan AMCA/ANSI 250-12 
ve AMCA/ANSI 210-07 
standartlarına uygun fan 
test laboratuvarı, TÜV-SÜD 
tarafından onaylanarak 
belgelendi. Bu test labo-
ratuvarı 0,55 kW’dan 160 
kW motor gücüne, 315 mm çaptan 1800 mm çapa ve maksimum 
3000 N itki gücü ölçümü yapabilme kapasitesine sahip. Bu labo-
ratuvar sayesinde Aironn müşterileri, aldıkları ürünlerin gerçekteki 
değerlerini görebiliyor, fabrikada üretilen fanların kalitesi, fabrika-
dan çıkmadan kanıtlanabiliyor. Tam teşekküllü test laboratuvarı, 
Aironn Ar-Ge grubunun yeni tasarımlarının geliştirilmesinde de 
önemli bir güvence oluşturuyor. Her yeni ürün, bu laboratuvarda 
test edilerek performansları kayıt altına alınıyor.



19,5 x 27 cm



İ klim değişikliği ve eskiyen altyapılar 
nedeniyle yaşanan su sıkıntılarına dik-

kati çekmek, kayıp ve kaçak su konusunda 
çözüm üretmek amacıyla 28-29 Eylül 2015 
tarihlerinde İstanbul’da Su Kayıp ve Kaçakları 
Türkiye Forumu düzenleniyor. Nüfus ve gelir 
düzeyinin yükselmesiyle birlikte her geçen 
gün suya olan talep artıyor; ancak su kayıp 
ve kaçakları nedeniyle suyun yüzde 43’ü daha 
görülmeden kayboluyor. Hem eskiyen altya-
pılardan hem de iklim değişikliğinden kaynak-
lanan su kayıp ve kaçakları, su tüketiminin en 
yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında 2 katına çıkıyor. Altyapı ve Kazısız 
Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin 
Torun Türkiye’deki su kaybının vehametine 
işaret ederek şunları söyledi: “Yeni su kay-

Su Kaybının Maliyeti Yılda 5 Milyar TL

nakları bulmak, kaynaktan alınan suyun 
içilebilir su kalitesinde arıtılmasını sağla-
mak ve bu işlemlerin ardından bu su kay-
nağını yerleşim yerine getirebilmek hem 
ekonomik açıdan hem de teknik açıdan 
maliyetli bir işlem. Bu nedenle de yeni su 
kaynağı arayışına başlamadan önce, mev-

cut şebekedeki su kayıplarının azaltılmasıyla 
ilgili çalışmalara öncelik verilmeli. Ülkemizde 
suyumuzun yüzde 43 gibi büyük bir oranını, 
daha musluğa ulaşmadan kaybediyoruz. 
Bu da her yıl ülke ekonomisinden 5 mil-
yar TL’nin boşa gitmesine neden oluyor. 
Gelişmiş ülkelerde su kayıp oranları yüzde 
10 ila 20 arasında. İstanbul’da 28-29 Eylül 
tarihlerinde düzenleyeceğimiz Su Kayıp ve 
Kaçakları Türkiye Forumu’nda, Türkiye’de su 
kayıp ve kaçakları ile nasıl mücadele edile-
ceğini ve ülkemizdeki kayıp ve kaçaklarını 
gelişmiş ülkeler seviyesine nasıl getireceği-
mizi tartışacağız.”

Forumla ilgili detaylı bilgi için: 
www.waterlossforum.org

SFA Grubu Dünya Tuvalet Örgütü ile İşbirliği Yaptı

S FA Grubu, her yıl 19 Kasım’da kutla-
nan Dünya Tuvalet Günü için Dünya 

Tuvalet Örgütü’ne sponsor olarak katkıda 
bulundu. 
WC öğütücüyü icat eden SFA Grubu, 
herhangi bir yerde kolayca tuvalet kuru-
lumunu sağlayan bu cihazları üretiyor 
ve sürekli geliştiriyor. Bu nedenle Dünya 
Tuvalet Örgütü’yle işbirliği yaparak Kam-
boçya Kampong Chhnag bölgesinde farklı 
köylerden 36 ailenin evine tuvalet kura-
rak yardımda bulundu. Bölgedeki tuvalet 
eksikliğini gidermek adına Dünya Tuvalet 
Örgütü bir dernek kurdu ve yerel malze-
meler kullanarak çimentodan tuvalet üretip 

bölge halkının ekonomik ve uzun vadeli 
tuvalet ihtiyacını sağlamış oldu. SFA 
Grubu yetkilileri, dünyadaki bu soru-
nun çözülmesi için sosyal medyadan 

duyurular yaparak yardımların artmasını 
sağlamaya çalıştığı gibi gelecekte de yine 
bu tür organizasyonlara ortaklık etmeyi 
hedeflediklerini belirtti.

“Yılın Yeşil Beyinleri” Yarışmasının Finalistleri Belirlendi

O DTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun, 
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sis-

temleri Yüksek Lisans Programı tara-
fından çevre, enerji ve su kaynaklarının 
sürdürülebilirliği konularında farkındalığı 
artırmak ve geliştirmek üzere lise ve üni-
versite öğrencilerine yönelik düzenlediği 
Yılın Yeşil Beyinleri Uluslararası Proje Yarış-
masının finalistleri belirlendi. Bu yıl 31 
farklı ülkeden 254 projenin katıldığı Yılın 
Yeşil Beyinleri Uluslararası Proje Yarışma-
sına katılan ülkeler arasında Avusturalya, 
Makedonya, Mısır, Bahreyn, Tayland, 

Kenya, Malezya, Endonezya, İngiltere, 
Ruanda, Özbekistan, Pakistan, Hollanda 
da bulunuyor. Bu yıl dördüncüsü gerçek-
leştirilen yarışmanın üniversite katego-
risinde 66, lise kategorisinde 188 proje 
yarıştı. Finale kalan beş takımın 8 Ekim’de 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapa-
cağı proje sunumlarının ardından ödül 
kazananlar ilan edilecek. 9 Ekim’de yapı-
lacak yeni akademik yıl açılışında ödülleri 
verilecek yarışmada, ilk üçe giren takımı 
oluşturan üniversite öğrencileri bireysel 
olarak ödüllendirilecek.
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İklimlendirme ve 
Soğutma Ürünleri için
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Yazılımları
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ÇOK YAKINDA

Teknoklima, Boreas Yeni Nesil Havuz Nem 
Alma Santralini Pazara Sundu

T eknoklima’nın üretimini gerçekleş-
tirdiği klima santrali Boreas’ın havuz 

nem alma santrali 8 farklı ürün tipiyle 
piyasalarda yerini aldı. 4 aylık bir tasa-
rım sürecinden sonra üretimine başlanan 
Boreas Havuz Nem Alma Santrali hakkında 
Teknoklima Genel Müdürü Uğur Darcan 
yaptığı açıklamada “Temel olarak bir nem 
alma cihazından beklenen görev; ortam 
sıcaklığını değiştirmeden nemini azaltma 
yönünde çalışmasıdır. Oysa mevcut havuz 
nem alma santralleri ortam sıcaklığını 
artırarak çalışıyor. Bu da zaman zaman 
istenen bir özellik ama sıcaklığın artma-
sının istenmediği veya kontrol edilmek 
istendiği dönemler var. Böyle olduğunda 
piyasadaki santraller bu ihtiyaca cevap 
veremiyor. Bizim ürünümüzde ise kışın 
ısıtma yaparken, yazın da bu ısıtmayı orta-
dan kaldırabiliyorsunuz. Sıcaklığı kontrol 
edilebilen Boreas Havuz Nem Alma San-
trali ile yazın, istediğiniz bir sıcaklıkta nem 
alma işlevini yürütebiliyorsunuz. Bu çok 
önemli bir özellik ve piyasa ilk kez bizim 
ürünümüzle bu özellikle tanışmış oldu. 
Boreas Havuz Nem Alma Santralinde; 
gece/gündüz, yaz/kış gibi iklim koşulla-
rında farklı çalışma modlarında çalışa-
bilmesini sağlayan güçlü bir otomasyon 
sistemi var. Bu otomasyon sisteminde de 
çözüm ortağımız Siemens. Böylelikle kul-
lanıcılar hem mevsim koşullarına hem de 
gece/gündüz sıcaklık ve kullanım koşul-

larının değişkenliğine bağlı olarak farklı 
modlarda işletme yapabiliyorlar. Standart 
olarak plug fanlar kullanıyoruz. Bu tip 
fanlar hem korozyon koşullarına daha 
dayanıklı hem de gerektiğinde temizlik-
leri kolay yapılabiliyor. Öte yandan bu 
tip fanların devir kontrolleri de çok daha 
kolay yapılabiliyor. Enerji açısından da 
daha verimli fanlar. Bu nedenlerden dolayı 
plug fanları tercih ettik. İçinde kullanılan 
diğer ekipmanlar ki örneğin ısı değiştiri-
ciler başta olmak üzere korozyona karşı 
dayanıklı malzemelerden üretildi. Boreas 
yeni nesil havuz nem alma santrali için 
şimdiden yoğun ilgi ve talep var” dedi.

İklimsoft 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği 
Kongresi Sponsorlarından Oldu

İ klimsoft İklimlendirme ve Soğutma 
Endüstrisi Yazılımları Limited Şir-

keti, 2-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Balı-
kesir Üniversitesi’nde düzenlen Ulusal Isı 
Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15) 
sponsorlarından oldu. İklimsoft geliş-
tirdiği “Soğuk Oda Isı Yükü Hesaplama 
ve Soğutma Ekipmanları Seçim Yazılımı 
(COLD-SİM)” hakkındaki makalesini de 
kongre kapsamında akademisyenler ve 
diğer katılımcılara sundu. Soğuk oda-
ların toplam ısı yükünü hesaplayan ve 
buna uygun evaporatör, monoblok unite, 

kompresör, condensing unit, kondenser 
gibi soğutma ekipmanlarının seçimini 
sağlayan COLD-SİM yazılımı makalesi ilgi 
topladı.
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İPKB, Depreme Karşı 28 Okulu Daha Yıkıp Yeniden Yapıyor

O lası depreme karşı İstanbul’daki 
okulların yeniden yapımını gerçek-

leştiren İstanbul Valiliği Proje Koordinas-
yon Birimi (İPKB), İSMEP projesi kapsa-
mında, 3’ü engelli okulu olmak üzere 28 
okulu daha yıkıp yeniden yapıyor. Yeniden 
yapımı için ihaleye çıkılan okulların yakla-
şık olarak 200 milyon TL’ye mal olması 
bekleniyor. Okullar tamamlandığında 926 
derslikte 33 bin 72 öğrenci güvenli bir 
şekilde eğitim alma imkânına kavuşacak. 

İPKB, engellilere yönelik zihinsel, işitme 
ve serebral palsili (beyin felçli) çocuklara 

eğitim veren Ataşehir Yunus Emre Engelli 
Çocuklar Okulu, Bağcılar Sancaktepe Eği-
tim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi 
ve Beyoğlu Halıcıoğlu İşitme Engelliler 
İlköğretim Okulu’nu da İSMEP kapsamına 
aldı. İPKB’nin engelli çocuklara yönelik 
yapacağı okulların tasarımlarında, diğer 
okullardan farklı bina ve donanım özel-
liklerine yer verilecek. Okullar, çocukların 
hem eğitim hem de fiziki gelişimlerini sağ-
layacak cihazlarla donatılacak.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 25. Yılını Kutluyor

T

ile Avrupa’nın birinci büyük ve dünyanın 
önde gelen gazbeton üreticisi ülkeleri ara-
sında yer alıyoruz. Türkiye’de uluslararası 
standartlara uygun olarak, yüksek tekno-
lojiye sahip fabrikalarda üretilen gazbeton 
ürünleri, gerek yüksek ürün ve hizmet 
kalitesi gerekse sürekli Ar-Ge çalışmaları 

ürkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 
(TGÜB), 25. yılını kutluyor. TGÜB 

bu kapsamda farklı şehirlerde çeşitli etkin-
likler gerçekleştirilecek. TGÜB’ün 25. yılı 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim 
Kurulu Başkanı Fethi Hinginar; gazbe-
ton sektörünün ekonomide ve inşaat 
sektöründe yarattığı değeri vurgulayarak 
“Türkiye'de gazbeton üretiminin başla-
masından bugüne, toplam 50 milyon 
metreküp gazbeton üretilerek, yaklaşık 4 
milyon sağlıklı ve çağdaş yapının inşasında 
kullanılmıştır. Bu yapıların sağladığı biri-
kimli yakıt tasarrufu ise 20 milyar doların 
üzerindedir” dedi. Türkiye’nin gazbeton 
üretim kapasitesinin 5 milyon m³’e yak-
laştığını ifade eden Hinginar, “Bu kapasite 

ile son yılların en çok tercih edilen malze-
mesi haline gelmiştir” diye konuştu. 25. 
yıl kutlamaları kapsamında çeşitli şehir-
lerde farklı etkinlikler gerçekleştireceklerini 
belirten Hinginar, “Kasım ayında, üyesi 
olduğumuz Avrupa Gazbeton Üreticileri 
Birliği’nin (EAACA) Yönetim Kurulu ve 
Teknik Komite toplantılarını TGÜB’ün ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirece-
ğiz. Farklı şehirlerde yapı sektörü, kamu 
kurum/kuruluşları ve öğrencilere yönelik 
kutlama organizasyonlarımız olacak. Bu 
sene gazbetonun toplumda bilinirlik ve 
tanınırlığının artmasına özellikle önem 
veriyoruz. Halkımızın sağlıklı ve sağlam 
konut tercihlerinde bulunmasını istiyo-
ruz” dedi.

İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi’nde Yeni Eğitim Yılı Başlıyor

İ zocam Yalıtım Eğitim Merkezi 
İYEM’de, yeni eğitim sezonu Ekim 

ayı itibarıyla başlıyor. Tüm eğitimlerin 
ücretsiz olduğu ve kurulduğu günden 
itibaren 20 bin kişiye 43 bin adam/saat 

eğitim olanağı sunan İYEM’de süreci 
başarıyla tamamlayan katılımcılara 
“Yalıtım Uzmanı Sertifikası” da veriliyor. 
İYEM’in Ekim ayı eğitim takviminde yan-
gın yalıtımı, yapılarda enerji verimliliği 
ve yönetimi, Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği, tesis ve işletmelerde 
yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, 
tehlike belirleme ve risk analizi ile sanayi 
binalarında çatı ve cephe yalıtımı konu-
ları yer alıyor.

Ekim ayı eğitimleri şöyle:
05-06 Ekim 2015 – Yangın Yalıtımı
07-08 Ekim 2015 – Yapılarda Enerji 

Verimliliği ve Yönetimi
09 Ekim 2015 – Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği
12-16 Ekim 2015 – Uygulamalı Klima 
Tesisatı Hesabı
19-21 Ekim 2015 – Tesis ve İşletmelerde 
Yangın Güvenliği Seminer ve Çalıştayı
22 Ekim 2015 – İs Sağlığı ve Güvenliği
23 Ekim 2015 – Tehlike Belirleme ve 
Risk Analizi
26-27 Ekim 2015 – Sanayi Çatı ve Cep-
helerinde Yalıtım

2015 yılı eğitim programı detayları ve 
katılım kaydı için: www.iyem.com.tr     
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İETT’de Güneş Panelli Otobüs Dönemi Başlıyor

Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara için Geri Sayım Başladı

İ

Y

ETT Türkiye’nin ilk güneş panelli şehir 
içi toplu taşıma aracını üretti. Bir oto-

büse pilot olarak uygulanan güneş panel-
lerinin diğer otobüslerde de yaygınlaştırıl-
ması hedefleniyor. Tavanının 15 adet güneş 
paneli ile kaplandığı otobüste önemli oranda 
akü tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca yenilenebilir 
enerji ürettiği için karbondioksit salınımı 
gerçekleşmiyor ve küresel ısınmaya sebep 
olmuyor. Azotoksit, kükürtoksit ve uçucu kül 

EM Fuarcılık tarafından düzenlenen 
Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, 

Ekim ayında 28. kez sektör profesyonel-
lerini Congresium, ATO Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda bir araya getirecek. Bölgesine ve 
sektöre sağladığı katkıyı düzenli olarak artı-
ran Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, hem 
katılımcı hem de ziyaretçilerine önemli iş 
ve işbirliği fırsatları sunuyor. ITE Turkey ve 
YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, 
Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara’nın Tür-
kiye ekonomisinin lokomotifi olan yapı sek-

salınımları da yapmıyor. İETT Genel Müdürü 
Mümin Kahveci güneş panelli otobüsün araç 
içinde akü ile çalışan tüm sistemlerin enerji 
ihtiyacını karşılayacağını belirterek araç içi 
led ekranlar, validatör cihazları, anons sis-
temi, wifi ve şarj hizmeti, aydınlatma ve 
kameraların güneş enerjisi ile çalışacağını 
söyledi. Panellerin hava şartlarına dayanıklı 
olduğunu söyleyen Kahveci, “İETT çevre 
dostu projelerine devam edecek” dedi.

lar hem de ziyaretçiler için verimli iş birlikle-
rinin yaratılacağı bir platform olacak. Fuarı-
mız kapsamında yaratılacak yeni iş ve işbir-
liği olanaklarının öncelikle düzenlendiği 
bölgeye ve sonrasında ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlamaya devam edeceğine 
inanıyoruz. Tüm sektör profesyonellerini 
bu önemli buluşmada yerlerini almaya ve 
sektörün heyecanına ortak olmaya davet 
ediyoruz” dedi. Ayrıca KOSGEB sağladığı 
hibe ve yardımlarla KOBİ’lere Yapı Fuarı 
– Turkeybuild Ankara’da yer almaları için 
destek veriyor. KOSGEB - Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı, 28. Yapı Fuarı – Turkey-
build Ankara’ya katılacak firmalara hibe ve 
desteklerin en üstünde yer alan “Uluslara-
rası İhtisas Fuarı” kategorisinden   yarar-
lanma fırsatı sunuyor. KOSGEB’e üye olan 
KOBİ’lere verilen bu destek kapsamında, 
katılımcıların 50 m²’ye kadar kullanacak-
ları alanlarda, m2 başına uygulanan 120 
TL’lik katılım bedeli KOSGEB tarafından 
karşılanıyor.

törü oyuncularını profesyonel ve verimli bir 
ortamda bir araya getiren, yılın en önemli 
üç buluşmasından biri olduğunu belirterek 
“38. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 
ardından Ekim ayında Ankara’da düzen-
leyeceğimiz büyük buluşma sektör adına 
yine heyecan verici fırsatlara zemin yarata-
cak. Yapı Fuarı  - Turkeybuild Ankara, YEM 
Fuarcılık’ın 38 yıllık uzmanlığı ve tecrübe-
siyle her yıl yarattığı katma değeri artırarak 
beklentileri en iyi biçimde karşılıyor. Sürekli 
büyüyen fuarımız, bu yıl da hem katılımcı-

U lpatek Filtre geçen ay İzlanda’ya ger-
çekleştirdiği ihracat ile ihracatta 50 

ülkeye ulaştı. 
Ulpatek Filtre’nin ürettiği hava filtre-
leri Amerika’dan Rusya’ya, Kenya’dan 
İzlanda’ya kadar 50 ülkede tercih ediliyor. 
“Advanced filtration for a better future” 
sloganıyla yola çıkan Ulpatek firmasının 
yetkilileri her zaman daha iyi bir gele-
cek için kaliteli filtrasyonun vazgeçilmez 
olduğunu vurguluyor. Konu hakkında bilgi 
veren Ulpatek Filtre Satış Koordinatörü 

Ganim Dokuyucu, “Birçok ülkede ilaç ve 
gıda üretim fabrikalarına, hastanelere, 
nükleer tesislere, enerji santrallerine yük-
sek verimlilikli HEPA filtrelerimizi gönder-
dik ve ihracat rakamlarımızı her yıl bek-
lentilerimizin üzerinde artırdık. Dünyada 
temiz havaya olan ihtiyaç günden güne 
artmaya devam ediyor, biz de bu global 
problemin çözümünde sorumluluğumu-
zun bilincinde olarak yüksek kaliteli ürün-
lerimiz ile dünya markası olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

İzlanda, Ulpatek Filtre’nin İhracat Gerçekleştirdiği 50. Ülke Oldu
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Haberler

E koRE, kurulumunu yaptığı 4 kW’lık 
GES ile Bursa ormanlarına bekçi-

lik eden gözcülerin elektrik ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Bursa’nın Karacabey ilçesinde 
bulunan orman gözetleme kulesinde 
yaşayan ailenin elektrik ihtiyacını karşı-
lamak için proje başlatan EkoRE, çözümü 
güneş enerjisinde buldu. En yakın yer-
leşim birimine 3 kilometre uzaklıkta 
gözetleme kulesinde yaşayan ve ormanı 
gözetlemekle görevli ailenin tüm elektrik 
ve aydınlatma ihtiyacı, EkoRE’nin kuru-
lumunu yaptığı GES ile karşılanıyor. Ana 
elektrik şebekesine bağlantısı olmayan 
GES ile bir tam günlük enerji depolana-
biliyor. Böylece bulutlu günlerde aile-
nin ihtiyacı olabilecek elektrik önceden 
biriktirilmiş oluyor. Konu ile ilgili EkoRE 

CEO’su Serhan Süzer, “EkoRE olarak 
alternatif enerji ve çeşitli yenilenebilir 
enerjilerin kullanımı ile sürdürülebilir 
bir geleceğe inanıyoruz. Hiçbir elektrik 
şebekesi altyapısı olmayan Harmancık 
orman gözlem kulesi bölgesinde, hem bir 
ailenin hem de bir ormanımızın gelece-
ğini olumlu yönde etkilediğimiz için çok 
mutluyuz” diye konuştu.

Bursa Ormanlarının Gözcüleri Güneş Enerjisi ile Aydınlanıyor

Schneider Electric 7. Yeşil İş Konferansı’nın Stratejik Çözüm Ortağı

S chneider Electric, Sürdürülebilirlik 
Akademisi tarafından bu yıl 7.’si 

gerçekleştirilecek ‘Yeşil İş 2015: Sürdü-
rülebilir İş Buluşması’na Stratejik Çözüm 
Ortağı olarak destek veriyor. Park Bosp-
horus Hotel İstanbul’da 8-9 Ekim tarih-
lerinde gerçekleşecek Yeşil İş Konferansı, 

geleneksel iş modellerinden sürdürülebilir 
iş modellerine geçişi hızlandırmak hede-
fiyle sürdürülebilir iş dünyası paydaşlarını 
bir araya getirecek. Bu yıl ‘Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Yönetimi’, ‘Etkin Kaynak 
Yönetimi’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘Sürdü-
rülebilir Binalar’, ‘Sürdürülebilir Beledi-

yeler’, ‘Sürdürülebilirlik Endeksi ve Şeffaf 
Raporlama’, ‘Sürdürülebilir Finansman’, 
‘Tedarik Zinciri’ ana başlıklarında düzen-
lenecek oturumlara ev sahipliği yapacak 
olan konferansın açılış konuşmasını, 
Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı 
Bora Tuncer gerçekleştirecek.

A riston Thermo Group, Türkiye 2015 
yılı için planlanan teknik gezilerinin 

ikincisini 3-5 Haziran tarihlerinde gerçek-
leştirdi. 
Geziye ısıtma sektörünün önde gelen 
proje dizayn firmaları, resmi kurumlarda 
çalışan teknik personel, mekanik tesisat 
firmaları, üniversitelerden teknik perso-
neller ve yöneticilerden oluşan 30 makina 
mühendisi katıldı. Ariston Thermo Group 
Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Aksoy; 
misafirler ve Ariston Türkiye tarafından 
son derece verimli bulunan teknik gezilerin 
daha sık düzenlenmesini hedeflediklerini 
belirtti. Gezinin ilk gününde Belçika’nın 
Namur kentinde Ariston’un yüksek kapa-

siteli endüstriyel termosifonların seri üre-
timini inceleyen misafirler, ikinci gün ise 
Hollanda’nın Kerkrade kentinde bulunan 
Ariston duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ve 
yer tipi yoğuşmalı kazanların üretim tesis-
lerini ziyaret ederek detaylı bilgiler aldılar. 
Fabrika teknik gezilerinde misafirlere Grup 

Ticari Isıtma Ürün Pazarlama Müdürü John 
Jansen, Üretim Müdürü Ruggero Silvestri 
ve Ariston Thermo Türkiye Proje ve Sistem 
Ürünleri Müdürü Nihat Yıldırım tarafın-
dan ürünler, fabrika teknolojileri ve Ariston 
Thermo Group hakkında detaylı bilgiler 
aktarıldı.

Ariston Thermo Group’tan Profesyonellere 10 Ülkede 23 Fabrika 
Deneyimi
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

V olkswagen Group 
enerji tasarrufu ko-

nusunda 2018 yılı için % 
25 daha az enerji kulla-
nımı hedefini belirlemişti. 
Bu hedefe erişilmesinde 
önemli faktörlerden biri, 
Braunschweig’deki üre-
tim tesislerinde kurulan 
Grundfos pompa kontrol sistemleri oldu. Braunschweig 
tesislerinde Volkswagen’in tüm modellerinin fren diskleri, 
akslar ve amortisörleri üretiliyor. Böylesine geniş bir üre-
tim yelpazesi için yüksek seviyede enerji tüketiliyor. Sadece 
makinelerin çalışması için değil, yağları soğutmak için de 
enerji tüketiliyor. Her bir üretim hattında kayganlaştırıcı 
yağlar için büyük bir tank bulunuyor. Makinelerin nitelik-
li ve güvenli çalışabilmeleri için bir pompa sistemi ile bu 
yağlar makinelere sevk ediliyor. Volkswagen’in elektrik mü-
hendislerinden Eugen Treder, “Volkswagen ‘Mavi Düşün. 
Fabrikada’ konseptini ortaya koyduğunda üretimde enerji 
tasarrufu yöntemlerini araştırmaya başladık. Pompa siste-
mimizin enerji tüketiminin çok yüksek olduğunu biliyorduk. 
Grundfos’a başvurduk. Pompa sistemlerimizin enerji tüketi-
mini düşürecek çözümler getirdiler. Bu süreçte akıllı kontrol 
sistemlerinin önemi büyük. Grundfos iSolutions çok yararlı 
oldu. MPC pompa kontrolü, anlık gereksinime göre pom-
panın harici bir frekans konvertörü ile basınç değişimlerini 
belirliyor. Böylelikle her bir üretim hattında % 25’i aşan 
tasarruf gerçekleştirildi” dedi. Grundfos Finans Müdürü He-
inz Maier, Grundfos’un iSolutions adı verilen akıllı kontrol 
çözümlerinin, tesisin tasarımına göre % 40 enerji tasarrufu 
sağlayabileceğini söylüyor. Volkswagen’in bu yatırımının 
geri dönüş süresi; 1-2 yıl arasında.

GRUNDFOS                       

Braunschweig 
Volkswagen Tesisi

laç sektörü yatırımlarında Altherm’in Eurovent belge-
li cihazları tercih edilmeye devam ediyor. Türkiye’nin 

önde gelen ilaç üreticilerinden Deva İlaç yeni yatırımında 
Altherm klima santrallerini kullandı. Çerkezköy fabrikasın-
daki yeni yatırımı olan ampul dolum tesislerinde ve yardım-
cı tesislerinde hijyenik ve normal alanlarda Altherm Klima 
Santralleri kullanıldı. Toplam 20 adet hijyenik ve normal 
alan klima santrallerinin satışı gerçekleştirildi, montaj ve 
işletmeye alma işlemleri ise Altherm bünyesinde devam 
ediyor.

İ

ALTHERM

Deva İlaç

AFS

A

Corpera
BD İstanbul Başkonsolosluğu binasının İstinye’ye ta-
şınmasının ardından Beyoğlu’ndaki tarihi bina otele 

dönüştürülüyor. ABD’nin yurtdışında edindiği Avrupa’da 
ilk, dünyada ikinci temsilcilik binası olan tarihi yapı, fresk-
ler ve resimlerle süslenmiş geniş merdivenli girişlere sahip 
tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.
Corpera’da AFS’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 
Soler&Palau fanları kullanıldı. Projenin havalandırma sis-
temi; THGT serisi yuvarlak kanal tipi aksiyal, CHGT serisi 
akustik kabinli kanal tipi hücreli aksiyal, CVHT serisi kayış 
kasnaklı hücreli ve ILHT serisi kanal tipi radyal yüksek ısı 
dayanımlı yangın duman fanları ile karşılandı. Yüksek ısı 
dayanımlı fanlara ek olarak ILT serisi dikdörtgen kanal tipi 
radyal ve VENT serisi yuvarlak kanal tipi radyal fanlar da ha-
valandırma sisteminde kullanıldı. Kapalı alanı 11 bin met-
rekare, açık alanı 6 bin metrekare olmak üzere toplam 17 
bin metrekare alana sahip olan proje; 1. dereceden tarihi 
bina restorasyonu, 2. dereceden tarihi bina restorasyonu 
ve yeni yapılacak ek binayı içine alıyor.
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BUDERUS

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

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

A

TED Üniversitesi

BAYMAK

B

Elexus Hotel Resort Casino

anfoss’un DEVI marka elektrikli döşemeden ısıtma sis-
temi, İstanbul Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikasının 

arazisi üzerinde yükselen Quasar İstanbul’daki 448 rezidansın 
banyolarını ısıtacak. Danfoss’un DEVI marka elektrikli döşeme-
den ısıtma sistemi, kurulumunun son derece kolay olmasının 
yanı sıra çok hızlı devreye girmesiyle de dikkat çekiyor. 20 yıl 
garantili olan sistem, ayrıca bakım da gerektirmiyor. Banyolarda 
kullanılan sulu ve radyatörlü sistemlerde; sıcak su iletmekten 
farklı sıcaklıklardaki suların karıştırılmasına, yüksek kapasitede-
ki kazanların yaz mevsiminde bile çalıştırılmasına kadar birbi-
rinden farklı, çok sayıda işlem yapılması gerekmesine karşın, 
Danfoss’un DEVI marka elektrikli döşemeden ısıtma sisteminde 
sadece elektrik beslemesi yapılması yeterli oluyor.

D

Quasar İstanbul
DANFOSS

aymak, Kıbrıs’ta yer alan Elexus Hotel Resort Casino 
için 640 adet güneş kolektörü kurulumu yaparak 

Kıbrıs’ın en büyük güneş kolektörü kurulumuna imza attı.
Baymak Kıbrıs Bayisi Elparts Enterprises ve Antalya Eşer Mü-
hendislik tarafından gerçekleştirilen uygulama sonrası Elexus 
Hotel Resort Casino, temiz enerjiden yararlanarak sıcak su-
yunu elde edebilecek. Güneş kolektörü kurulumu sayesin-
de yıllık 272 bin metreküp LPG, 70 bin liralık da elektrik 
tasarrufu sağlanacak. Bu sayede sistem kendini 7 ay gibi 
kısa bir sürede amorti edecek ve güneş kolektörleri sayesin-
de doğaya 300 ton karbondioksit salınımı da engellenecek. 
2940 metrekare alana kurulan güneş kolektörü ile kullanım 
sıcak suyu için gerekli ısı ihtiyacının ortalama olarak yüzde 
60’ı bu sistemden karşılanacak. Proje günde yaklaşık olarak 
130 metreküp sıcak su üretilmek üzere tasarlandı. Yaz ayla-
rında sistem verimliliği yüzde 80-90 civarında, kış aylarında 
ise yüzde 40-50 arasında değişiyor.

A nadolu Grubu iştiraki olan 
AEH Anadolu Gayrimenkul 

Yatırımları A.Ş.’nin “her daim mo-
dern” konseptiyle geliştirdiği AND 
Kozyatağı Anadolu Plaza Projesi, 
Tepe İnşaat tarafından gerçekleşti-
riliyor. 11.000 m² alan üzerine 25 katlı olarak inşa edilen 
proje kiralanabilir alanların yanı sıra 200 kişilik konferans 
salonu, toplantı odaları, sosyal alanları ve yüksek kapasi-
teli otoparkı ile modern ve fonksiyonel bir ofis binasıdır. 
2015 yılının sonunda açılacak olan AND Kozyatağı Anadolu 
Plaza LEED Platinum sertifikası adayıdır. Projede mekanik 
ve elektrik tesisatı ile ekipmanları sismik koruması ve titre-
şim kontrolü ise DKM İnşaat’ın temsilcisi olduğu MASON 
ürünleriyle sağlandı. Mekanik hacimlerde ise şartnamede 
istenen NC 35 kriterini sağlayacak şekilde ses yalıtım de-
tayları oluşturulduktan sonra STC 66 değerini sağlayan 

DKM İnşaat’ın Türkiye’de üretimini 
yaptığı TUNEX “Darbe Sesi Yalıtım 
Membranı” kullanıldı.  Bu ürün ve 
uygulanan detay çözümü sayesin-
de 100 dB ses düzeyine sahip bir 
mekanik hacmin altındaki ofis ma-
hallinde ses düzeyi 35 dB olacak.

DKM İNŞAAT

AND Plaza
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ETNARAPIDROP

HTK KLİMA

SYSTEMAIR HSK

EÇ

C

İ

Eskişehir Su Sporları MerkeziÇanakkale Devlet Hastanesi

Cumhurbaşkanlığı Çengelköy 
Köşkü

Maltepe Ofis Park

MAS POMPA

ultangazi Mumcu Ma-
hallesinde 46 bin 500 

m2’lik alan üzerinde inşa edi-
lecek olan Sultangazi Devlet 
Hastanesi’nde Mas Pompa 
ürünleri kullanıldı. Teknolo-
jinin tüm imkânları kullanı-
larak yapılan ve Türkiye’nin 
“Akıllı Hastane”lerinden biri 
olan projede 200’ü kadın doğum olmak üzere, toplam 600 
yatak kapasitesi olacak. Projede enerji verimliliği ön planda 
olacak şekilde; frekans kontrollü inline kuru rotorlu sirkülas-
yon pompaları, inline ıslak rotorlu EEI≤0,18 olan sirkülasyon 
pompaları, frekans kontrollü paslanmaz pompalı kullanım 
suyu hidroforları, genleşme tankları, parçalayıcı bıçaklı dal-
gıç pompalar ve NFPA 20’ye uygun yangın grubu kullanıldı.

S

Sultangazi 600 Yataklı 
Devlet Hastanesi

skişehir Su Spor-
ları Merkezi’nde 

ETNA ürünleri kullanıl-
dı. Enerji verimliliğinin 
ön planda tutulduğu 
tesiste; ETNA markalı 2 
pompalı EPH B-FK serisi 
frekans kontrollü hidro-
for sistemleri ve 1 adet 
yangın pompası tercih edildi. Projede kullanılan EPH B-FK 
serisi frekans kontrollü hidrofor sistemleri ile; basınçlı su 
temininde talep edilen miktarda suyun istenilen basınçta 
sağlanması garanti edildi, böylelikle kullanıcılara kesintisiz 
bir konfor sunuldu. Yeni nesil IE2 motorlu frekans kon-
trollü ETNA EPH B-FK serisi hidrofor sistemlerinin kullanı-
mı ile klasik hidrofor sistemlerine oranla işletim giderleri 
minimize edildi. 

anakkale Kepez'de 
TOKİ konutları yakı-

nında 100 dönümlük arazide 
yapılan 400 Yataklı Çanakka-
le Devlet Hastanesi projesin-
de Serkon tarafından Türkiye 
pazarına sunulan RAPIDROP marka sprinklerler ve ıslak alarm 
vanaları kullanıldı. 2015 yılı sonunda hizmete girmesi plan-
lanan Çanakkale Devlet Hastanesi’nde RAPIDROP marka ola-
rak 5200 adet Pendent tip, 500 adet Upright tip ve 8 adet 
DN200 çaplarında Islak Alarm Setleri kullanıldı. Mevcuttaki 
merkez bina ve ek binaların kapalı alanlarının toplamının 4 
katı büyüklüğünde olacak hastanenin, iki ayrı dev binasının 
altında kapalı otopark ve kendi içerisinde sosyal alanları bu-
lunacak. Uluslararası standartlara sahip olacak hastane, tek-
nolojinin ulaştığı tüm sistemlerin içine toplandığı en gelişmiş 
proje olarak Türkiye’de örnek proje olma özelliğine de sahip.

umhurbaş-
kanlığı Çen-

gelköy Köşkü’nde 
HTK Klima ürünleri 
kullanıldı. Cumhur-
başkanlığı Çengel-
köy Köşkü için tüm 
havalandırma ekip-
manları ve plenum 
kutuları HTK Klima 
tarafından sağlan-
dı. Projede kullanılan havalandırma ekipmanları arasında; 
kare petek müdahale kapakları, ortası sac müdahale kapak-
ları, slot difüzörler, kare tavan anemostadları, tek ve çift 
sıra menfezler, susturucular, hava damperleri, radüslü slot 
ve lineer menfezler ve bunların plenum kutuları bulunuyor.

stanbul’da inşa edilen Maltepe Ofis Park’ın iklimlen-
dirme sistemlerinde Systemair HSK ürünleri kullanıldı. 

Projede; kapasiteleri 10,000 m³/h ile 56,000 m³/h arasında 
değişen 94 adet klima santrali, 175 adet jet fan ve çeşitli fan 
cihazları kullanıldı. Maltepe’de 4.500 m² arsa üzerinde 15 

katlı olarak inşa edilen Maltepe Ofis Park, İstanbul Anadolu 
Yakası’nın önemli iş merkezleri arasında yer alıyor. Projenin 
toplam 20.000 m² kiralanabilir ofis alanı bulunuyor.
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“Neye evet diyeceğiniz, 
 bir ahlak ve vicdan meselesidir”

Türkiye’nin yetiştirdiği duayen mühendislerden Temel Ferah, bu ayki Termodinamik dergimizin konuğu… 
“Her işin başı ahlak ve vicdan” diyor Ferah, “Önce ne yaptığınızı bileceksiniz, işinize, kendinize saygınız olacak”. 
Teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyor, bir de bilginin aktarıldıkça daha kıymetli olacağına. 
Ferah Mühendislik imzasıyla 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Temel Ferah, “Bugüne kadar girdiğim 
hiçbir işte yanlışlık yapılmasına izin vermedim” diyor...

Ferah Mühendislik Hizmetleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Mak. Müh. Temel Ferah:



Söyleşi
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Ülkemizde maalesef eğitimin 
önemi kavranmış değil…

Şimdiki gibi masa başında mühendis 
olunmazdı eskiden. Mühendis, gerekti-
ğinde kaynak ustasına kaynak işini anla-
tabilecek kadar işin her aşamasını çok iyi 
düzeyde bilmek ve yapmak zorundaydı. 
Bu konuda Almanya, çok başarılı bir ör-
nektir. Alman mühendisler, 1. sınıf kay-
nak ustasından daha iyi kaynak yapabi-
lirler. Yine Rusya’da çalıştığım bir dönem 
öğrendim ki, şoför olabilmek için iki yıl 
eğitim alıyorlar. Yani bireysel ehliyetiniz-
le ticari araç kullanamıyorsunuz. Ama 
ülkemizde maalesef eğitimin önemi tam 
olarak kavranmış değil. Bu konuyu çöze-
bilirsek birçok sorunu da çözebiliriz. Ül-
kemizin çok iyi eğitilmiş ve çok zeki mü-
hendislerinden biri Rahmetli Necmettin 
Erbakan idi. Almanya’dan çok ciddi tek-
lifler aldı ama vatanseverlik duygusuyla 
ülkesine dönmeyi ve ülkesine hizmet 
etmeyi seçti. Ben işin politik kısmından 
değil, mühendislik kısmından bahsedi-
yorum. Onun dediğini yapsaydık, tüketen 
değil, üreten bir toplum olabilirdik. Üret-
mek, ülkemizin geleceğe açılan kapısıdır. 

“İşini doğru yapıyorsan Temel 
Ferah’ın projesine gir yoksa uzak 
dur”

Ben yapı meslek lisesi mezunu-
yum. Benim zamanımda mesle-
ki eğitim ortaokul seviyesinden 

başlar, 6 yıl sürerdi. Daha sonra Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği bölümünden 1975’te mezun oldum. 
Daha sonra askerlik girdi araya. Asker-
den sonra Kevork Çilingiroğlu’nun ya-
nında eleman olarak çalışmaya başladım. 
En başından beri gönlümde, işin taah-
hüt kısmı yoktu. Hatta Kevork Bey bana 
bir gün “Temel’ciğim” dedi, “İşin sadece 
proje kısmı ile ilgilenmek istiyorsan, çok 
fazla para kazanamazsın”. Ben de ona 
“Rahmetli annem bana hep oku, yoksa 
aç kalırsın derdi hocam, sadece proje 
yaparsam aç kalır mıyım?” diye sordum. 
“Kalmazsın elbette, ama çok kazana-
mazsın” dedi. “Olsun” dedim, “Benim 
gözüm çok kazanmakta değil; aç kal-
mayacaksam, sevdiğim işi yapacağım”. 
Daha sonra Ersin Gürdal ile ortak bir 
mühendislik firması kurduk. % 40 or-
taklıkla teknik müdürlük görevini yürü-
tüyordum orada. 1986 yılında ise Ferah 
Mühendislik adı ile kendi firmamı kur-
dum. Yaklaşık 30 yıldır sektörde kendi 
şirketimde işimi yapıyorum. Ticarete ve 
siyasete hiç girmedim. Siyasetin içinde 
entrika vardır ve bu hiç bana göre değil. 
Yaptığım her projenin kontrolünü de ya-
pıyorum. Sektörde beni tanıyan herkes, 
“İşini doğru yaparsan Temel Ferah’ın 
projesine gir yoksa uzak dur” der. Bu be-
nim için çok gurur verici. Bugüne kadar 
girdiğim hiçbir işte yanlışlık yapılma-
sına izin vermedim. Her zaman işimi 
severek, işime saygı duyarak ve yaptığım  
projelerin sorumluluğunu üstlenerek ça-
lıştım. 

Bilgiyi aktarmanın bir mesuliyet 
olduğuna inananlardanım

Sektörde bilirkişi iseniz, maharetiniz sa-
dece işinizle değil, yetiştirdiğiniz, sektö-
re kazandırdığınız insanlarla da ölçülür 

bana göre. Ben, bilgiyi aktarmanın dün-
yadaki vazifelerimizden biri olduğuna, 
bir sorumluluk olduğuna inananlarda-
nım. Hatta 60 yaştan sonra aktif görevde 
olunmasından yana da değilim. Çünkü 
teknoloji değişiyor, sistemler yenileniyor, 
o hıza yetişecek enerjiniz kalmıyor. Bu 
nedenle eğer geride yetiştirdiğiniz, bilgi-
lerinizi aktardığınız kimse yoksa, siz bit-
tiğinizde o tecrübeler de aktarılmadan 
yok olur gider. Bu, çabanıza ve öğrendik-
lerinize ihanettir. Ben de son dönemde 
büyük projelerden biraz uzaklaşmak is-
tiyorum ama büyük projeler beni bırak-
mıyor. Sektörde iyi bir intiba bırakmış 
olmanın neticesi bu… Çok sevdiğim bir 
mimar ağabeyim Behruz Bey bana; “Te-
mel’ciğim, büyük olmak zordur, projeyi 
istediğin gibi basite indirgeyemezsin” 
derdi. Sektörde büyük işler, büyük so-
rumluluklar aldıkça ne demek istediğini 
de anladım… Aslında okulda kalmak 
istemiştim hatta bir yıl kadar Rahmetli 
Prof. Dr. İskender Humbaracı’nın asis-
tanlığını da yaptım ama o zaman aldı-
ğım maaş çok azdı, ailemi geçindirecek 
kadar değildi. Bu yüzden devam edeme-
dim, tekrar özel sektöre döndüm. 



Söyleşi

sağlam mı, iklim koşulları nedir, binanın 
kullanım amacı nedir, binada ortalama 
kaç kişi bulunacak gibi birçok değişkeni 
hesaplamalısınız. Cihazlar da bölgenin 
özelliğine göre seçilmelidir. Daha ucuzu 
her zaman vardır, ama işinize yaramaz… 
Ayrıca projeye sadık kalınması binanın 
sağlığı açısından çok önemlidir. Mesela 
projede tesisat şaftı için yer ayırıyoruz, 
uygulamada bu alan düşürülüyor. Mimar 
ile sorun çıkabiliyor; onlar estetik boyutu 
daha ön planda tutabiliyorlar ama iste-
dikleri noktalardan boru geçirmek pek 
mümkün olmayabiliyor. Bizim yaptığı-
mız projede sığınak yer alıyor ama biten 
projeden çıkarılmış olabiliyor… Bütün 

bu sorunların çözülmesi için kesinlikle 
ruhsat projesine sadık kalınmalıdır. Es-
kiden ruhsat projesi ve uygulama projesi 
diye bir şey yoktu. Tek bir proje üzerin-
den hareket edilirdi. Son yıllarda ruhsat 
projesi üzerinde o kadar çok değişiklik 
yapılıyor ki, ortaya başka bir uygulama 
projesi çıkıyor. Aslında projeler bittikten 
sonra iskân için denetleniyor ama iskân 
için aranan şartlar ile ruhsat için aranan 
şartlar farklılık gösteriyor. Bu konuda 
bir örtüşme olsaydı ruhsat projesinin 
dışına çıkılan projelere iskân belgesi de 
verilmemesi gerekirdi. Bu, derhal doldu-
rulması gereken büyük bir yasal boşluk... 
Bir işin sağlıklı yapıldığında maliyeti 10 
lira ise alternatif malzemeler ile mali-
yetini en fazla düşürebileceğiniz fiyat, 
8 liradır. Ama ortaya 3 lira diye çıkıla-
biliyorsa orada muhakkak bir yanlışlık 
vardır. Hesap bu kadar nettir. Hangi işte 
yer alacağınız ve neye ‘evet’ diyeceğiniz 
bundan sonrası için bir ahlak ve vicdan 
meselesidir. 
 

duyulur oldu. Bu konuda bizlerin ciddi 
anlamda direnmesi gerek. Alınan cihaz 
proje şartlarını karşılamıyorsa o cihazı 
kullanmamamız gerek. Daha ucuzunu 
kullanma mantığından vazgeçilmelidir. 
Her firmanın çok güzel ürünleri vardır 
elbette ama her ürün her projeye uymaz. 
Uyan ürünü kullanmak konusunda biz-
lerin de ısrarcı olması gerekiyor. Çünkü 
sonuçta bizim proje ile ilgili sorumlulu-
ğumuz var ve garanti veremiz gerekiyor. 
Bu, bizden kaynaklanmayan hatalar için 
de mesuliyet almamamız anlamına ge-
liyor ki bunu kabul etmemiz mümkün 
değildir. Yaptığımız her projenin sorum-
luluğu bize aittir. Sadece bizim bilgimiz 
dışında projede değişiklik yapılmışsa 
mesuliyetten kurtulma imkânı olabilir. 
Bunun dışında proje ile ilgili tüm detay-
lardan projeyi yapan firma sorumludur; 
sorumlu olmalıdır da. Eğer sorun çıkan 
bina, eski tarihlerde yaptığımız bir bina 
ise, değişen teknoloji ile uyum sorunları 
yaşanabiliyor, bunlar da sistem değişik-
likleri ile çözülebiliyor. Bazen mekanik 
kısmı da bize bırakılabiliyor projenin;  
bu durumda sistemi seçiyoruz, karşılaş-
tırmalı sistemler hazırlayıp avantajları, 
dezavantajları raporluyor, neticede öne-
rimizi sunuyoruz. Projeye uygun ola-
rak sunduğumuz alternatifler dışında, 
maliyeti düşürmek adına farklı ürün ve 
sistemlerde diretilirse projeyi yapmaya-
cağımızı söylüyor ve çekiliyoruz. Çünkü 
bu şekilde yapılan proje sağlıklı olmaya-
caktır, Ferah Mühendislik olarak böyle 
işlerin altına imza atmak istemiyoruz. 

Daha ucuzu her zaman vardır, 
ama işinize yaramaz…

Standartlar konusunda da biraz daha net 
olmamız ve belirlenen standartların dı-
şında iş yapmamamız gerekiyor. Ayrıca 
bir projeyi yaparken hangi bölgede ne 
inşa ettiğinizin farkında olmanız gerek. 
Çünkü her malzeme her projeye uygun 
değildir. Çalıştığınız bölgenin özellikle-
rini bilmeniz ve değerlendirmeniz gerek; 
rüzgârlı mı, güneşli ya da yağmurlu mu, 
deprem bölgesi mi, zemini yeterince 

Ruhsat projesine sadık kalınması 
şart

Yaptığımız tüm projelerin kontrolörlü-
ğünü de biz yapıyoruz. Bunun bazı se-
bepleri var: Bir kere yaptığımız projeyi en 
iyi biz biliyoruz. Danışman firma farklı, 
kontrol firması farklı, proje firması farklı 
olduğunda işler karışıyor. Elbette pro-
fesyonel danışman firmaları, işin dışında 
tutmak lazım. Ülkemizde de yurtdışı ör-
neklerde olduğu gibi işini titizlikle yapan 
profesyonel firmalar olsa, elbette danış-
man firmalar üzerimizden büyük bir yük 
alacaklar. Ama öyle sorunlar yaşıyoruz ki 
meram anlatmaktan işi yürütemiyoruz. 
Yani danışmanlık işinin durduğu nokta 
net değil. Biz de bu karmaşanın önüne 
geçebilmek için tekliflerimizde şu şartın 
altını çiziyoruz: Elbette bir danışman 
firma ile çalışabilirsiniz ama özellikle 
mekanik tasarımda istenen değişiklik-
ler bizim onayımız olmadan yapılamaz. 
Yasal olarak da birtakım boşluklar var. 
İşi kontrol eden, ruhsat veren kurumlar, 
proje onaylanınca işten çekiliyorlar. Biz 
buna da itiraz ediyoruz. Kontrollerin 
sürmesi, işin onay verilen proje ile uygun 
yapılıp yapılmadığının da denetlenmesi 
lazım. Son dönemde yatırımcının cihaz 
alıp projede bunu kullanın dayatması 

Üretmek,

Ülkemizin

Geleceğe Açılan 

Kapısıdır
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Colo., John B. (Joby) Evans  JR., PE, CAC, CxA, CBCP, CEM, LEED BD+C, Decatur, Ga., Merrick & Co.
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

Laboratuvar havalandırma yöntemi-
nin – sabit yüzdeli fark veya kapı 
başına sabit akış – diğer tasarım 

değişkenlerine kıyasla genel enerji tüke-
timine fazla bir etkisi yoktur. 
Bir gün öğle yemeğinde meslektaşım 
laboratuvarlar için yönlü hava akışı-
nın hesaplanmasında pratik metotların 
gereksiz enerji tüketimine sebep olup 
olmadığını sordu. Bu da havalandırma 
için tüketilen enerji miktarını nelerin 
etkilediği sorusunu gündeme getirdi. 

Aklımıza ilk gelen genel bir kullanım 
olan besleme havası üzerine egzoz hava-
sının yüzde 10’luk farkını kullanarak 
enerjiyi boşa harcadığımız oldu. Sonunda 
keşfettiğimiz şey bizi şaşırttı…

Laboratuvar Havalandırma 
Gereklilikleri

İlk olarak havalandırma gerekliliklerini 
nelerin etkilediğini inceledik. Hava ile 
taşınan tehlikeli maddelerin – özellikle 

kimyasal, biyolojik ve radyolojik mad-
delerin - yayılma riskinin azaltılması 
için laboratuvar ve ilgili alanların genel 
olarak içeri yönlü hava akışına sahip 
olması gerekmektedir. Yönlü hava akı-
şını belirleyen birçok standart vardır; 
mesela ABD Sağlık ve İnsani Hizmet 
Bakanlığı’nın Biyomedikal ve Mikrobi-
yolojik Laboratuvarlarda Biyogüvenlik; 
NFPA (Ulusal Yangın Önleme Derneği) 
45, Kimyasal Kullanan Laboratuvarlar 
için Yangın Önleme Standardı; ABD 

Laboratuvar Havalandırma 
Yöntemlerinin Enerjiye Etkileri
Sabit yüzdeli fark ve kapı başına sabit akış yöntemlerinin incelenmesi
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Çeviri

Tarım Bakanlığı’nın Tarımsal Araştırma  
Enstitüsü Tesis Tasarım Standartları; Ulu-
sal Sağlık Enstitüsünün Tasarım Koşul-
ları Manuel’i; ABD Enerji Bakanlığı’nın 
Elkitabı 1132, Tasarım Hususları; ve 
ABD Enerji Bakanlığı’nın Elkitabı 1169, 
Nükleer Hava Temizleme gibi. 
Temiz ve düşük riskli mahallerden kir-
lilik riski yüksek mahallere hava akışı-
nın sağlanabilmesi için, laboratuvarların 
bitişik oldukları alanlara nazaran nega-
tif basınçta olması gerektiği konusunda 
tasarım standartlarında ortak bir görüş 
vardır. Bu negatif basınç, kritik alanlarda 
besleme hava debisi egzoz hava debisin-
den daha az tutularak yaratılır. 
Negatif basınç farkı, hava akışının hava 
direncini (örneğin küçük çatlakların 
sebep olduğu) yenmesi ile elde edilebi-
lir. Açık kapı aralıkları çok düşük direnç 
oluşturacağından bir basınç farkı ortaya 
çıkarmaz. Normalde laboratuvar hava-
landırma sistemlerinde kullanılan hava 
akışları, açılıp kapanan kapıların, ısıl 
farklılıkların ve gelip geçenlerin yarattığı 
fan etkisi yüzünden; açık kapı aralıkla-
rında meydana gelen hava hareketlerini 
yenmek için çok düşük seviyelerdedir. 
Laboratuvar tasarımında ne kadar hava 
debisi farkına izin verileceğini belirlemek 
için 2 yaygın yöntem kullanılır. Birincisi, 
odanın toplam egzoz havası ile besleme 
arasında sabit bir yüzde değerinde fark 
tutmak, diğeri ise mahaller arasındaki 
sızıntı yollarından geçen hava debisini 
tahmin ederek bu değeri sabit debi farkı 
olarak kullanmak. Bu iki yaklaşım farklı 
endişelerden doğmuştur ve farklı çıka-
rımları vardır. Bu makalede, biz öncelikli 
olarak enerji çıkarımlarını inceleyeceğiz. 

Sabit Yüzdeli Fark

Sabit yüzdeli fark (Şekil 1) besleme ve 
egzoz akışlarındaki değişkenliğin ters 
akışlara sebep olabileceği yönündeki 
endişeye hitap eder. Daha eski kontrol 
sistemlerinde yaklaşık yüzde ±5 hava 
debisi salınımları vardır. Eğer alanın top-
lam egzozu toplam beslemenin üzerine 
% 10’dan daha aza ayarlanmışsa, besleme 

debisi artarken egzoz debisinin düşmesi 
beklenebilir. Böylece, besleme egzozu 
geçer ve bu da kirli alandan hava çıkışına 
sebep olur. Toplam yüzde 15’lik sabit bir 
fark ile bu durumun önüne geçilebilir. 

Ventüri hava damperleri, genellikle sabit 
yüzdeli fark kurulumlarında kullanılırlar. 
Fan basınç dalgalanmalarından bağımsız 
ve kendi kendine çalışır olduklarından çok 
sağlıklı bir kontrol sistemi sunarlar. 

Sabit yüzdeli fark tasarım metodunda, 
transfer havası gereksinimi küçük oda-
lar için azken büyük odalar için fazladır. 
Pratikte kapılar karşısında hedef basınç 
düşüşünü sağlamak için küçük odalar 
daha yüksek bir debi farkı ile tasarlanır-
ken daha geniş odaların istenilen debi 
farkını karşılayacak kadar yeterli kapıları 
olmayabilir ve bu yüzden duvarlara açı-
lacak özel boşluklara ihtiyaç duyulabilir. 
Geniş odalarda hava akış debilerini koru-

yabilmek için önemli miktarda havaya 
ihtiyaç vardır. Akış hızı ne kadar yüksek 
olursa, alanın dışından gelmesi gereken 
fark hava akışı ihtiyacı da o kadar fazla 
olur. Bazı durumlarda akış hızı, oda kapı-
larının kapalı olduğu durumlarda mey-
dana getirebileceği maksimum sızıntı 
miktarlarını aşabilir. Bu gibi durumlar 
için kapalı oda basıncının ayarlanabil-
mesini sağlamak için ayarlanabilir hava-
sızıntı yolları odaya eklenir.

Kapı Başına Sabit Akış

Kapı başına sabit akış kavramı temiz 
ve kirli alanlar arasında belirli bir fark 
basıncı elde edebilmek adına verilen 
çabalardan doğmuştur. Bunu duvarlarda 
hava transfer boşlukları yaratmadan elde 
edebilmek için mahaller arasındaki top-
lam açıklık alanlarının ölçülmesi gerekir. 

Şekil 1: Sabit Yüzdeli Fark. Oda hava akış örneği.

Hava sızıntısının kontrol edilebilmesi için 
ayarlanabilir damperler

Besleme havası Egzoz havası

Transfer havası
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İyi biçimde inşa edilmiş bir binada açıklık 
alanlar en fazla kapı boşluklarının etra-
fındadır; bu durumda en basit yaklaşım 
kapı başına sabit hava akışını seçmek 
olur. ABD Tarım Bakanlığı’nın Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Tesis Tasarım Stan-
dartlarına göre, “Sınırlı alana sızdırılan 
havanın her bir kapı aralığı için daima en 
az 50 ft3/dk olması tavsiye edilir.”
Kapı başına sabit akış kavramı temiz ve 
kirli alanlar arasında belirli diferansi-
yel basıncı elde edebilmek adına verilen 
çabalardan doğmuştur.

Hava Damperi

Kapı başına akışa dayanan tasarımlar, akış 
farkı baz alınarak tasarlanan küçük oda-
larınkine benzer düzenlemeler gerektirir. 
Birim alan başına düşen kapı sayısı daha 

ft2 ve 30W/ft2. Her bir dahili yük için, 
saatte 6, 10 ve 15 hava değişim sayısın-
daki egzoz oranları uygulanmıştır. 
Her iki mahal ısıl yükü ve değişen hava-
landırma oranları için; hem sabit yüzdeli 
fark hem de kapı başına sabit akış tasarım 
metoduna göre hesaplamalar yapılmıştır. 

Hesaplamalar

Çalışmamız, bir odanın iki farklı senar-
yoda toplam dış hava gereksiniminden 
hareket edilerek enerji tüketimini değer-
lendirmiştir. Her bir senaryo için toplam 
dış hava miktarı, aşağıda sıraladıklarımız-
dan daha fazladır:
•	 Gerekli olan egzoz miktarı, ft2 

başına 1 ft3/dk’da hesaplanmıştır
•	 15 ˚F sıcaklık farkındaki 15 W/

ft2’lik soğutma için gerekli olan 
besleme havası miktarı

•	 Gerçek egzoz miktarı gerekli 
olan egzoz miktarı ile odaya sızan 
transfer havasının toplamıdır (% 15 
sabit fark veya 50 cfm sabit transfer 
havası için).

•	 Soğutma yükünü besleme 
havası tarafından karşılandığını 
garantileyen gerçek besleme miktarı 

Senaryo 1’de % 15’lik sabit fark değeri 
kullanılırken, Senaryo 2’de kapılardan 
50 cfm’lik sabit akış değeri kullanılmıştır. 
% 15’lik fark için, minimum 50 cfm’lik 
debi gerekmiştir. Bu minimum 50 cfm’lik 
değer, ABD Tarım Bakanlığı’nın Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü Tesis Tasarım 
Standartları’na uygun olup dengelene-
bilecek minimum hava debisini temsil 
etmektedir. 

Sonuçlar

15W/ft2’lik sabit dahili yük yoğunluğu 
ve saatte 6 hava değişim sayısı için, iki 
senaryo arasında fark sadece en büyük 
odalarda (2000 ft2, 1000 ft2 ve 500 ft2) 
gözlemlenmiştir. Bu odalar için, düşük 
hava değişim sayılarında, % 15’lik sabit 
fark yönteminde daha fazla hava ihtiyacı 
görülmüştür ki bu tasarım yaklaşımında 
enerji sarfiyatının daha fazla olduğunu 

az olan geniş odaların debi farkı gerek-
sinimleri de düşük olacaktır. Bu yüzden, 
akış sapmalarını ayar noktasından çok 
düşük fark miktarlarında tutabilen, yük-
sek doğrusal kontrol karakteristiklerine 
sahip  pnömatik damperlere gerek duyul-
maktadır. Hava geçirgenliği çok düşük 
olan odalar için, ana kontrol damperine 
paralel olarak daha küçük bir ayar dam-
peri koyulması, akış kontrol hassasiyetini 
daha da artırır (Şekil 2).

Enerji Tüketimi

Laboratuvarlarda genellikle hava devir 
daim edilemez çünkü bunun yapılabil-
mesi için % 100 dış hava kullanan bir 
sisteme ihtiyaç vardır. Bir binanın koşul-
landırılması için gerekli olan enerji mik-
tarının azaltılmasında ilk kural; gerekli 
olan toplam dış hava miktarının azal-
tılmasıdır. Bizim çalışmamızda, dahili 
yüklerin ve egzoz gerekliliklerinin altı 
kombinasyonu, toplam dış hava gereksi-
niminin belirlenmesi için kullanılmıştır. 
Bu kombinasyonlar beş farklı oda boyu-
tuna uygulanmıştır. Her bir oda için  
% 100 dış hava kullanımlı sistem varsa-
yımı yapılmıştır. 
Mahal koşullandırılması için gerekli olan 
besleme havası iki sabit dahili yük yoğun-
luğu baz alınarak hesaplanmıştır: 15 W/

Şekil 2: Ayar vanası dizilimi

Mahale besleme 
havası

Klima santralinden 
gelen besleme havası

Ayar damperi

Ana damperReheat serpantini

Modern İklimlendirme Cihazları
Soluduğunuz havanın kalitesini artırmak elinizde...

Dört Yönlü Swirl Difüzör

Döşeme Tipi 
Lineer Menfez

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı

Isı Geri Kazanım Cihazı

Swirl Difüzör

Sıralı Jet Nozul

Hücreli Aspiratör

www.htkklima.com

HTK Klima Havalandırma Sistemleri
Güzelyalı Mah. Mazi Sk. No:24/A Pendik İstanbul Tel: (0216) 371 66 96  Faks: (0216) 371 62 92

E-posta: info@htkklima.com
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göstermektedir. Diğer odalar için (saatte 
6 hava değişimi olan 100 ft2, saatte 6 hava 
değişimi olan 200 ft2 ve saatte 10 ve 15 
hava değişimi olan tüm odalar) iki tasa-
rım yaklaşımı arasında enerji tüketimi 
açısından fark görülmemektedir. 
Sabit dahili yük yoğunluğunun 30W/
ft2 olduğu durum için sonuçlar, 15W/ft2 
için olanlar ile oldukça büyük bir benzer-
lik göstermektedir. Saatte 6 ve 10 hava 
değişimi değerlerinde, % 15 fark tasarımı 
uygulandığında en büyük odalar daha 
yüksek dış hava miktarı gerektirirler. 
Şekil 3 ve Şekil 4 iki senaryo arasında 
çok az bir fark olduğunu göstermektedir. 
Buna karşın, düşük hava değişim sayısı 

Şekil 3: Gerekli olan toplam dış hava miktarı, dahili yük 15 W/ft2. Şekil 4: Gerekli olan toplam dış hava miktarı, dahili yük 30 W/ft2.

Şekil 5: 500 ft2’lik laboratuvar için yıllık havalandırma enerjisi tüketimi Şekil 5’ten de 
görüleceği üzere, bir laboratuvarın lokasyonu havalandırma için tüketilen enerji miktarı 
üzerinde tasarım metodundan daha çok etkili olabilir. 

gerektiren büyük odalarda, enerji tüke-
timi kapı başına sabit hava debisi yakla-
şımında, sabit yüzdeli fark yaklaşımına 
göre daha az olacaktır. Buna ek olarak 
şekil 3 ve 4, gerekli olan dış hava mik-
tarını etkileyen en belirgin etmenin oda 
boyutu ve hava değişim sayısı olduğunu 
göstermektedir. 
Gerekli olan dış hava miktarına ek olarak, 
havanın koşullandırılması için tüketilen 
enerji de göz önünde bulundurulmuştur. 
Atalanta, Denver, Seattle ve Minneapolis 
gibi farklı iklimsel özelliklere sahip dört 
lokasyon değerlendirilmiştir. Oda karak-
teristikleri ve hava debileri sabit tutul-
muştur. Sonuçlar Şekil 5’te özetlenmiştir. 

Bizim çalışmamızın basitleştirilmiş bir 
laboratuvar durumuna odaklandığı ve 
gerçek tasarım koşullarında birçok farklı 
pratik problemlerin ortaya çıkacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. İçinde çeker 
ocakların veya biyolojik güvenlik kabinle-
rinin bulunduğu odalar, odanın soğutma 
yükünü karşılamak için gerekli olan bes-
leme havası miktarından fazlasına gerek-
sinim duyabilirler. Bitişiklerinde ofislerin 
bulunduğu bazı laboratuvarlar, ofis bes-
leme havasının havalandırma bileşenin-
den çekilen fark debisini binaya hiçbir 
ek enerji maliyeti getirmeden kullana-
bilirler. Bizim çalışmamız, laboratuvar 
havalandırma metodunun (sabit yüzdeli 
fark veya kapı başına sabit akış) toplam 
enerji tüketimi üzerinde, diğer tasarım 
değişenlerine nispeten çok az bir mik-
tarda etkisi olduğunu göstermiştir. 
Laboratuvar havalandırmasının boyut-
landırılmasında kullanılan mevcut 
deneye dayalı metotlar gereksiz işle-
tim maliyetlerine sebep olmakta mıdır? 
Bu soruya bizim bulduğumuz yanıt; 
“hayır”. Bir laboratuvar tasarımcısı en 
iyi yaklaşımı belirlemek için birçok 
farklı koşulu göz önünde bulundur-
malıdır. Havalandırma için gereken 
toplam enerji tüketimi öncelikle oda 
boyutundan, gerekli olan saatteki hava 
değişim sayısından ve laboratuvarın 
lokasyonundan etkilenir, tasarım şek-
linin sabit yüzdeli fark veya kapı başına 
sabit akış olmasından değil.

Sabit cfm Sabit cfm
Yüzde 15 fark Yüzde 15 farkToplam dış hava (cfm) Toplam dış hava (cfm)

Enerji, 106 
Btu/yıl
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Proje

Otomatik otopark sistemleri; 
Türkiye’de yaklaşık 10 yıllık 
geçmişe sahip olsa da dün-

yada yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. İyi 
tasarlanmış bir tam otomatik otopark 
yapısında, insanların ve araçların birbirle-
rinden ayrıldıkları ve tekrar buluştukları 
noktaya kadar hiç karşı karşıya gelmeme-
leri amaçlanıyor. Bu ilişkisizlik, sürücü, 
yaya ve elbette otopark işletmecisi için 
önemli bir konfor ve güvenlik sunuyor. 
Tam otomatik otoparklarda esas alınan 
insan değil, park edilecek araç boyut-
larıdır. Detaylar olabildiğince bağımsız 

sürdürülebilir (hizmet gerektirmeyen) 
nitelikte çözülmektedir. Aydınlatma, 
iklimlendirme ve hava tazeleme konu-
sunda gereksinim en düşük düzeydedir. 
Araçlardan çıkan karbon gazları sorunu 
minimize edilmektedir. Isı ve ses yalı-
tımında da kazanç sağlanmaktadır. 
Yangın güvenliği konusunda insansız 
binalar, yangına neden olabilecek riskler 
yönünden önemli bir güvenlik avantajı 
sunmaktadır. Yine yangın güvenlik dona-
nımları da insansız ortamda en yüksek 
performansta, kesintisiz servis verebil-
mektedir. Elde edilen iş/tüketilen enerji 

ve atık-kayıp-tahliye ekonomisi açısın-
dan en etkin verimlilik sağlanmaktadır. 
Bu sayımızda, Türkiye’de uygulanan ve 
oldukça ilgi uyandıran İzmir Tam Oto-
matik Otoparkı’nı inceleyeceğiz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Alsancak’ta yatırımını gerçekleştirdiği 
tam otomatik otopark projesi Temmuz 
2014’te hizmete açıldı. Otopark, 280 
araç kapasiteli ve 11 katlı olarak pro-
jelendirildi. Tam otomatik otoparkta 
aynı anda 4 araca işlem yapılabiliyor ve 
her bir araç, 3 dakikada park edilebili-

Çevre Dostu, İnsansız ve Akıllı 
İzmir Tam Otomatik 
Otoparkı

60 TERMODİNAMİK • EYLÜL 2015



Proje

yor. Projenin mimari tasarımını yapan 
BRN Mimarlık’tan Yüksek Mimar Baran 
Uyan, proje ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: 

“938 m2’lik alanda Alsancak ve çevresi-
nin otopark gereksinimini karşılayacak 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir parselde 
yer alan Tam Otomatik Otopark Projesi, 
11 değişken yükseklikte kat düzleminde, 
İzmir’in tamamı çelik konstrüksiyon-
dan üretilmiş en yüksek binası olmuştur. 
Dolaşımı ve ritmi bu denli yüksek bir 
'makine' tasarlarken binanın ve çevre-
nin bu ritmine uygun olarak cephelerde 
mekanik etkiyi güçlendirecek ve simetrik 
olmayan, devinimi hissettirecek bir tasa-
rım yapılmıştır. Cephede kompozit panel 
ve reflekte cam kullanılmıştır. Yalnızca 
zemin kat insanlar içindir. Bütün düzen-
leme insan ve araç giriş çıkışları dikkate 
alınarak yapılmıştır. Bina, yapısı gereği 
tümüyle yapay iklimlendirilmektedir. 
Bulvarın yeşili bol orta refüjü, lobi üze-
rindeki gölgelendirme saçağının üzerine 
taşınmış, böylece akşam güneşinin binaya 
girişi engellenmiştir. Bu, aynı zamanda 
enerji tüketimi ve iklimlendirme mali-
yetlerini de düşürmüştür. Bina güneş 
ışığından en yüksek verimi sağlayacak 

şekilde tasarlanmış, doğaya salınan sera 
gazı miktarı da minimize edilmiştir. 
İzmir Otomatik Otopark projesi için 
bir yeşil bina sertifikasyon süreci yaşan-
mamıştır ama danışman firma ile yapılan 
çalışma, binanın yeşil bina ölçütlerinin 
pek çoğunu sağladığı görülmüştür.”

Projenin mekanik tasarımını ise Ferah 
Mühendislik Hizmetleri yaptı. Ferah 
Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı 
Makine Mühhendisi Temel Ferah ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi 
Tamay Ferah Bostan, projenin mekanik 
tesisat proje raporunu Termodinamik 
okurları ile paylaştılar. Rapor özetle şöyle:

Temiz Su Tesisatı

Binanın temiz su ihtiyacı şehir şebeke-
sinden karşılanacaktır. Binanın girişine 
çift musluklu teçhiz edilmiş müstakil 
su sayacı konulacaktır. Boru hesapları 
yükleme birimine göre hesap edilmiş 
olup, boru çapları projede gösterilmiştir. 
Sıhhi tesisat projelerinde lavabo, banyo 
ve duş bataryaları, tuvaletler muslukları-
nın temiz su giriş çapları 1/2” seçilmiştir. 
Ana temiz su giriş boru çapı 2" alınmıştır.

Temiz Su Tüketimi Su Tüketimi 
(YB)

Lavabo 0,5

Evye 1

Küvet, duş teknesi 1,5

Rezervuar 0, 5

Boru çapı, su tüketimine göre aşağıdaki 
gibi seçilmiştir:

YB Çap

0 – 3 1/2"

3 – 12 3/4"

12 – 24 1”

24 – 45 1 1/4”

45 – 60 1 1/2"

60 - 2”

Temiz Su Raporu Hesaplanan 
Değerler

Büyüklük Birim

Şehir Şebeke 
Basıncı 90 mSS

En Yüksek 
Musluk Seviye 11,6 mSS

Minumum 
Akma Basıncı 5 mSS

Sayaç Kaybı 5 mSS

Emre Amade 
Basınç 68,4 mSS

Kolon Devre 
Uzunluğu 32,15 mSS

BASINÇ KAYBI mSS

Hidrofor Kapasitesi Hesabı

a) Aile sayısı veya daire sayısı: A=5
b) Bireyin günlük su tüketimi: T = 120 
litre / gün
c) Ortalama birey sayısı aile için: B = 4 
veya 5 alınır.
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şalt sayısı 40'a kadar çıkabilir.
- Büyük motorlarda şalt sayısı 20'ye 
çekildi.

Q = A x B x T x f (Litre)

Q = 40 x 5 x 120 x 0,30 = 1440 Litre 
= 2 m3/h

Hm = (2,8 x kat sayısı x C) + HÖZEL 
+ HAKMA

Hm = (2,8 x 4 x 1,3) + (10 + 15) + 15 
= 54,56 mSS = 60 mSS (alt basınç)
2m³/h 80 mSS hidrofor seçildi. Max 
debi: 2m³/h Püst: 80 mSS – 8 bar  
Palt: 60mSS – 6 bar

VN = Hidrofor Tankının Nominal 
Hacmi (m3)

Qp = PALT Basıncında pompanın 
maxdebisi 2m3/h
PÜST = Hidroforun çalışma üst basıncı 
80 mSS'den 8 bar.
PALT = Hidrofor çalışma alt basıncı 60 
mSS'den 6 bar.
S = Salt sayısı 30 defa

                          (PÜST + 1)                               (8 + 1)

VN = 0,33 x QP x ---------VN = 0,33 x 2 x ---------

 (PÜST - PALT) x S                   (8 - 6) x 30

VN = 0,09 m3 VN=0,1m³ olarak bulunur.

Pis Su Tesisatı

Bina içindeki pis su boruları, sarfiyat 
birimi (SB) esasına göre çaplandırılmış-
tır.

SB

Küvet, duş teknesi 7

Klozet, hela 10

Lavabo 2

Yatay 
boru 
sarfiyat 
birimi

Düşey 
boru 
sarfiyat 
birimi

Boru 
çapı

0 – 4 - Ø50

4 – 25 0 – 40 Ø70

25 – 100 40 – 150 Ø100

100 – 290 150 – 400 Ø125

290 – 600 400 – 900 Ø150

Hesaplarda klozet çıkışı ve bağlantısı 
mutlaka Ø 100 olacaktır. Bina içinde 
yatay pis su borularına % 2 eğim veril-
miştir. Bina içindeki pis su boruları bina 
dışındaki pis su rögarlarına kadar PVC 
olacaktır. Beton büz borular sadece yapı 
dışında kullanılmıştır. 
Rögar ölçüleri: 70x70 cm

Yağmur Suyu Tesisatı

Çatı suları binanın çatı örtüsünün duru-
muna göre uygun yerlerden inilen düşey 
yağmur kolonları ile toplanmaktadır. Çatı 
yağmur suları çatının her metrekaresine 
0, 75 cm² düşey yağmur suyu borusu 
hesaplanmıştır. 
Çatı alanı = P = 550 m²
Gerekli yağmur borusu alanı = S= P x 0, 
75 cm²/1m² = 550 m² x 0,
75 cm²/1m² = 412 cm²
Beher yağmursuyu borusu kesiti:  
A = 412/4 (yağmur suyu kolonu adedi) =
103 cm²

d) Eş zamanlı kullanım faktörü: f

Eş Zamanlı Kullanım Faktörü: f
4 Daireye Kadar 0,66
5 - 10 Daireye Kadar 0,45
11 - 20 Daireye Kadar 0,40
21 - 50 Daireye Kadar 0,35
51 - 100 Daireye Kadar 0,30
100 Daireden Fazla 0,25

Q = A x B x T x f (Litre)
Hm = ( 2,8 x Kat sayısı x C ) + HÖZEL 
+ HAKMA
C --> Yeni bina için: 1,3 (Boru ve bunun 
gibi. Eski bina için: 1,4 kayıplar kabul 
edilir.)
HÖZEL--> Su sayacı başına: 10 mSS 
HAKMA --> 15 mSS Kabul edilir.

Bahçe Sulama için: 15 mSS

                                             (PÜST + 1)
VN = 0,33 x QP x -------------------------
                                       (PÜST - PALT ) x S

VN: Hidrofor tankı nominal hacmi (m3)
QP: Bir pompanın PALT basınçta verdiği 
max debi miktarı (m3/h)
PÜST: Hidroforun çalışma üst basıncı 
(bar)
PALT: Hidroforun çalışma alt basıncı (bar)
S: Salt sayısı (Motorun saatte devreye 
girip çıkma sayısı) 1/S
- 2 veya 3 kW lık motor güçlerine kadar 
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Neden Vaillant ecoTEC Plus Kaskad Çözümler?
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Proje

Boru çapı 
D:mm

Yağmur borusu 
kesiti: A: cm²

Ø 50 19,55

Ø 70 38,36

Ø 100 78,31

Ø 125 122,34 = A alınmıştır

Ø 150 175,75

D = 1,13 x √A= 1,13 x √103 = 11,4  
D: Ø125 mm

Yağmur tesisatında 4 adet DN 125’lik 
çelik boru kullanılacaktır. Yağmur inişleri 
serbest bırakılacaktır.

Yangın Sistemi

Vanalar izleme anahtarlı olacak trafo 
odasına algılama ve sprinkler tesisatı 
olacaktır. Sprinkler alarm istasyonları 
ve akış anahtarları yangın alarm siste-
mine bağlanacaktır. Sprinkler sistemin-
den gelen alarm uyarıları yangın kontrol 
panelinde izlenecektir. Hat kesme vana-
larının izleme anahtarları ve sprinkler 
sistemine ilişkin diğer arıza kontakları da 
aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafın-
dan sürekli olarak denetlenecektir. Sistem 
ışıklı ve sesli olarak ikaz verecektir. Pano 
odası FM200 gazlı söndürme sistemi 
yapılacaktır.

Gazlı Söndürme Sistemi 
Hesapları

Pano Odası:
Odanın hacmi: V= 10,21 m² x 3,8 m = 
39 m³
39 m³ x 1,22 kg/m³ = 50 kg
FM 200 1 adet 50 kg tüp seçilmiştir.

Alt Trafo Odası:
Odanın hacmi: V= 10,21 m² x 3,8 m = 
39 m³
39 m³ x 1,22 kg/m³ = 50 kg
CO2 1 adet 50 kg tüp seçilmiştir.

Üst Trafo Odası:
Odanın hacmi: V= 22,1 m² x 3,8 m = 
84,2 m³
84,2 m³ x 1,22 kg/m³ = 100 kg
CO2 2 adet 50 kg tüp seçilmiştir.

Yangın Sprinkleri Çaplandırma

1 adet sprinkler max. akma debisi 
1.8m³/h kabul edilir (kesit hesabından
bulunmaktadır).
1. 2 adet …….. 1” (Akma basıncı 50mSS 
olarak alınmıştır.)
2. 3 adet ……. 1 1/4”
3. 6 adet ……..1 1/2”
4. 10 adet …….2”
5. 20 adet …….2 1/2”
6. 50 adet …….. 3”
7. 100 adet ……. 4”

Çaplara göre hidrolik hesaplarında akma 
debisi
3/8” (sprink akış çapı) 1,8 m³/h
½” (sprink akış çapı) 2,6 m³/h
¾” (sprink akış çapı) 3,6 m³/h
1” (sprink akış çapı) 7 m³/h
1 ¼” (sprink akış çapı) 12 m³/h
1 ½” (sprink akış çapı) 20 m³/h
2” (sprink akış çapı) 35 m³/h
2 ½” (sprink akış çapı) 60 m³/h
3” (sprink akış çapı) 100 m³/h
4” (sprink akış çapı) 140 m³/h

Sprinkler Sistemi

Ülkemizde kullanılan Yangın Yönetme-
liğine göre
Kapalı otoparklar (TS EN 12845): 
ORTA TEHLİKE 2
Tasarım yoğunluğu = 5 lt/dak. m²
Koruma Alanı: 144 m²
Madde 92: Sprinkler 2000 lt/dk ve 60 
dk su ihtiyacı
Dolaplar 100 lt/dk ve 60 dk su ihtiyacı 
ilave edilecek.
Madde 93: Tek pompa kullanılması 
halinde yedek pompa gerekir.
Birden fazla pompa kullanıldığında 
gerekli kapasitenin % 50 fazlası konu-
lacaktır. Buna göre: 120 m³/h + 6 m³/h 
= 126 m³/h x 1,5 = 189 m³/h – 5 m³/h 
(jokerden)
Bu kapasiteyi karşılayacak: 92 m³/h, 
90 mSS, 42 kW, 2 adet pompa seçildi. 
Pompalar şebeke elektriğinden ve jene-
ratörden ayrı ayrı standartlara göre bağ-
lanacaktır. Pompa grubu dikey tip paket 
olarak seçilmiştir.

Hidrolik Hesabı

Bir katta araçlara ait 48 adet sprink 
bulunmaktadır, ilave olarak 16 adet
araç asansörleri için konulmaktadır, kri-
tik olarak araç park yeri sprink sayısı 48 
adet alırsak, 48 adet x 1,8 m³/h = 86,4 
m³/hx1,5saat akışta=129,6 m³/h bulu-
nur. Kullanma suyu ile beraber su deposu 
hacmi=140m³ seçilmiştir. 
•	Yangın	standartlarında	orta	tehlike	ola-
rak bina tanımlanmaktadır, buna göre su 
ihtiyacı 2000 m³ x 60 dk = 120.000 m³ 
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seçilen kapasite uygundur.

Basınç kaybı: 12,28 mSS
Emre amade basın kaybı: 50 mSS
Toplam basınç kaybı: 62,28 mSS
Kot farkı (h): 25 mSS
Toplam: 87,28 mSS
1 adet sprink: 30 lt/dk
1 adet yangın dolabı: 200 lt/dk
2 adet yangın dolabı: 400 lt/dk. 
Yangın dolaplarında yassı hortum TS 
EN671-2 kullanılacaktır. Yangın rezervi 
yeterlidir.
ζ Değerlendirmesi:
Dirsek: 0,8 T parçası: 1
Çift T parçası: 3 Vana: 0,8 Çekvalf: 1

Havalandırma Sistemi

Otopark Havalandırılması:
Bina alanı: 22 x 25 m = 550 m²
Yükseklik: 25 m
Hacim V°: 550 x 25 m =13750 m²
Yangın yönetmeliğine göre hava değişim 
sayısı 10 defa/h
Duman emişi için gerekli hava miktarı 
137500 m³/h
Buna göre çatıda beheri 35000 
m³/h………….. 7,5 kW
Aksıya çatı tipi 4 adet aspiratör seçilmiş-
tir. Aspiratör motorları invertörlü olacak 
ve minimum % 10 ile çalışabileceklerdir. 
Sıcaklığa göre ayarlanacak aspiratörler 
hava değişim kat sayısını artırarak sistemi 

çalıştıracaklardır, işletmeci manüel olarak 
da değişim sayısını ayarlayacaktır. Çatı-
dan emilen bu hava 1. Kat döşemesinin 
dışarıya rastlayan kısmından boydan boya 
20 cm genişliğinde U4 filtreli hücreler-
den gelecektir, ayrıca kapı, asansör gibi 
yerlerden kaçak olarak da tamamlaya-
caktır. 

Asansörler Alt Havalandırması:
Parkta 4 adet araç asansörü bulunmak-
tadır, kenarlardan ve kaçak egzozlardan 
alttan biriken ağır gazların cebri olarak 
emilip atılması gerekmektedir. 
Hesabımızda seri olarak 4 dakikada bir 
adet araba geleceği ile bir araba için 
12 m³/h hava emilmesi gerektiğine 
göre saatte: 180 m³/h egzoz edilmesi  
gerekmektedir. 4 adet asansör olduğun-
dan emniyetten iki kat seçilmiştir. 1440 
m³/h, 25 mmSS, 0,25 kW aspiratör 
konulmuştur.

Diğer Mahalleri Havalandırılması:
Trafo havalandırılması kapalı alanda çok 
büyük değişim sayısına ihtiyaç duymak-
tadır. Bunun için mimari ızgaralar ile 
havalandırma sistemi çözülmelidir.

Alt Trafo:
10,21 m² x 3 m = 30,63 m³ x 60 defa/h 
= 2000 m³/h, 5 mmSS

Duvar tipi aksiyal aspiratör seçilmiştir.

Üst Trafo:
22, 1 m² x 3 m = 66,3 m³ x 60 defa/h = 
4000 m³/h, 5 mmSS
2 adet duvar tipi aksiyal aspiratör seçil-
miştir.

Lobi:
Lobi alanı: 172 m² kabul edilmiştir.
Gereken taze hava miktarı: 172 m² x 4,8 
m x 3 defa/h =2500 m³/h
Seçilen menfez 4 adet x 640 m³/h

Temiz hava miktarı kişi olarak: 50 kişiye 
tekabül eder ki bu da havalandırmanın 
uygun seçildiği anlamına gelir. Değerler 
ABD standardına göre alınmıştır. Bu 
miktar hava asma tavan detayına göre 
4 yerden verilecektir. Ortamdan emilen 
havadan daha az olarak ortam pozitif 
basınç altında tutulacaktır. Bu sayede 
dışarıdan kontrolsüz hava gelmeye-
cek, hava dışarıya çıkmaya çalışacaktır. 
Ortamda bulunan ıslak hacimlerden 
emilen hava miktarı, 500 m³/h kabullen 
alınmıştır, bununla beraber egzoz miktarı 
1780 m³/h olmuştur. Bu değerlere göre 
ortam % 30 pozitif basınç altında kala-
caktır, lobi için planlanan havalandırma 
sistemi bu koşullar için uygundur. Taze 
hava santrali psikometrik diyagramı çıka-
rılmış buna göre VRF 16 kW DX batarya 
konulmuştur. Hava kanalları bina hari-
cindeki bölümde içte 2,5 cm kalınlığında 
ses izolasyonu yapılacaktır. Santral çok 
küçük olduğundan ses yutulması ihmal 
edilebilir. 
Verici menfezler mimarının uygun gör-
düğü şekilde seçilecektir. Yalnız boğaz 
ölçüsü, 30 x 30 cm olacaktır. Islak hacim-
lerde Ø 10 cm emici menfezler kulla-
nılacaktır. Lobi alanı VRF sistemi ile 
ısıtma soğutması sağlanacaktır. İzmir gibi 
sıcak olan illerimizde VRF sistemleri 
kullanımı hem ekonomik hem kullanımı 
daha uygundur, sistemde ayrıca iç ünite-
lerin müstakil programlanması imkânı 
bulunmaktadır, cihaz COP değeri 3,6 
kat sayısına ulaşmaktadır ki, bu doğalgaz 
sisteminin nerdeyse iki misli ekonomiye 
tekabül etmektedir. Ayrıca yaz aylarında 
daha çok lazım olacağı için sistem uygun 
görülmektedir.

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

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

bileşenleri ve ileri teknolojisi ile konforunuzun güvencesidir.

konfor kontrol merkeziniz

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

Konfor

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

Yatırım

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

İşletme ve Bakım

DAF ısı istasyonu

kullanım

ısıtma

banyo

www.dafenerji.com

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

Sağlık ve Güvenlik
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Bitkisel üretim için serada kışın 
olduğu gibi, yazın da uygun çevre 
koşullarının sağlanması gerekir. 

Kışın ısıtılan seranın yazın bitkilerin 
yetişebileceği uygun çevre koşullarının 
sağlanabilmesi için seranın iç sıcaklığı-
nın ve neminin belirli sınırlar arasında 
tutulabilmesi gerekir. Bu nedenle, serada 
yazın yetiştiricilik yapılabilmesi seranın 
havalandırılması, soğutulması ve gölge-
lendirilmesi ile sağlanabilir. 

Havalandırma 

Havalandırmadan, seranın iç havasıyla 
dışarıdaki atmosfer havasının değiştiril-

Seralarda Havalandırma 
ve Soğutma

mesi anlaşılır. Seraların havalandırılması 
yalnız seraların serinletilmesi amacıyla 
ve yazın yapılmaz. Seraların havalandı-
rılması yazın fazla, kışın da az olarak ve 
farklı amaçlar için yapılmaktadır.

1.1. Sera Havalandırmasının 
Nedenleri

Sera içinde dış atmosfere göre oksijen 
açısından zengin, karbondioksit açısın-
dan fakir sera iç havasının, dışarıdaki 
havayla yer değiştirmesi için havalan-
dırma yapılır. Böylece bitkilerin, bitkisel 
üretim için ihtiyaç duydukları karbondi-
oksit sera içine girmiş olur. Sera içi sıcak-

lığının dengelenmesi, yani fazla güneş-
lenmeyle ortaya çıkan yüksek ısının sera 
dışına atılması için havalandırma yapılır. 
Böylece yüksek sıcaklığın neden olacağı 
bitkisel üretimdeki yavaşlama ortadan 
kalkmış ve sera içi sıcaklığı dış hava 
sıcaklığından 1 -2°C fazla olabilir. Sera 
içindeki oransal nemin de dengelenmesi 
havalandırmayla sağlanabilir. Sera içinde 
fazla nem, bitkilerde bazı hastalık etmen-
lerinin ortaya çıkmasına neden olabil-
diği gibi, bitkilerin terleme yapmasına 
da engel olur. 
Terlemesi duran bitki topraktan su ve 
besin maddesi alamadığı için, bitkisel 
madde üretimi de durur.
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1.2. Havalandırma Sisteminin 
Özellikleri

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
•	 Havalandırma sistemi bitkiler 

üzerine bir hava esintisi 
yaratmamalıdır. Hava hareketi 
bitkilerin üstündeki boşlukta 
olmalıdır. Buna karşılık bitkilerin 
bulunduğu yerde yeterli bir hava 
değişimi sağlanmalıdır. 

•	 Seraya giren taze hava doğrudan 
bitkilere çarpmamalıdır. 

•	 Havalandırma elemanı sağlam 
olmalı ve iyice kapanabilmelidir. 
Böylece hava değişimi ile ısı kaybı 
az olur. 

•	 Havalandırıcılar su geçirmez olmalı, 
fırtınadan etkilenmemelidir

•	 Havalandırma sistemi dış etkilerle 
açılıp kapanmamalıdır.

•	 Havalandırma açıklıkları yeterince 
büyük olmalıdır.

•	 Havalandırma düzeni işletmede 
teknik sorunlar yaratmayacak, az 
bir kuvvetle açılıp kapanabilecek 
durumda olmalıdır.

1.3. Hava Değişim Sayısı

Serada havalandırmanın etkisi seradaki 
hava değişim sayısı ile belirlenir. Bu 
değişim sayısı bir saatte sera havasının 
kaç kez değişeceğinin bilinmesidir. Bu 
sayının 30 - 40 arasında olması seranın 
iyi bir havalandırması için yeterliyse de, 
bu değerler Çizelge 1.1'de verilmiştir. 
Havalandırma için gerekli hava değişim 
hızında en önemli etken, sera içindeki 
ve sera dışındaki havanın sıcaklık dere-
celeri arasındaki fark yanında pencere 
alanlarının toplamı ve sera yüzeylerine 
dağılımına da bağlıdır.

1.4. Havalandırma Açıklıkları

Seraların havalandırılması, sera yan 
duvarları ve çatılarına yerleştirilen hava-
landırma açıklıkları ile yapılır. Havalan-
dırmada etkili olan pencereler, çatı pence-
releridir. Ülkemizde olduğu gibi özellikle 

plastikle örtülü seralarda, sera çatısında 
genellikle havalandırma pencereleri-
nin olmaması havalandırmayı önemli 
ölçüde azaltır. Bu durumda yan duvara 
konan pencere alanının çok artması bile 
havalandırmayı istenilen düzeye çıkara-
maz. Çatı havalandırmasının önemini 
bilen sera üretim firmaları mahyanın iki 
yanındaki çatı pencereleri ile (Şekil 1.1), 
tüm çatı elemanları aşağıya veya yuka-
rıya hareket ederek çatı havalandırması 
yaptığı (Şekil 1.2) gibi, çatı elemanları 
bir yana, toplanarak da çatı havalandır-
ması yapmaktadır (Şekil.1.3). Pencereler 
ve havalandırma açıklıkları, açıldığında 
serada iyi bir havalandırma sağlarken, 
kapatıldığında bir açıklık kalmamalı-
dır. Kapalı pencere aralıklarından sera 
içindeki sıcak hava dışarı çıkmamalıdır. 
Böylece soğuk havalarda sera içinde fazla 
yakıt kullanılarak yakıt masraflarının 
artması önlenir. Rüzgârın havalandırma 
sistemi üzerine etkisi büyüktür. Rüzgârın 
sürekli estiği yörelerde, seralarda rüzgârın 
neden olduğu hava hareketi artacağı 
için havalandırma açıklıklarının boyut-
ları küçültülebilir. Böylece rüzgâra karşı 
dayanıklılık da artar.

Çizelge 1.1. Seralarda hava 
değişim sayısı

Havalandırmanın 
durumu Değişim sayısı

Pencereleri kapalı 
serada 0,6-2

Kötü havalandırma 20-40

iyi havalandırma 40-50

Çok iyi havalandırma 50'den fazla

Havalandırmanın 
durumu Değişim sayısı

Pencereleri kapalı 
serada 0,6-2

Kötü havalandırma 20-40

İyi havalandırma 40-50

Çok iyi havalandırma 50'den fazla

Şekil 1.1. Mahyanın iki yanında çatı 
havalandırma pencereleri

Şekil 1.2. Çatı elemanlarının açılarak, 
hareket ettirilmesiyle yapılan çatı 
havalandırması.

Şekil 1.3. Çatısı açılıp kapanabilen 
seralarda çatı havalandırması.

Seralarda havalandırma doğal ve zorunlu 
olarak iki şekilde yapılır.

1.5. Doğal Havalandırma

Herhangi bir hareket verici sisteme ihti-
yaç kalmadan, doğal koşullarla sera içi 
havasının, sera dışı havası ile kendiliğin-
den yer değiştirmesine doğal havalan-
dırma denir. Doğal hava akımıyla hava-
landırmada, hava değişim hızında etkili 
olan etmenler, sera içindeki ve dışındaki 
havanın sıcaklık dereceleri arasındaki 
fark ile, yanlardaki hava giriş ve çatıdaki 
hava çıkış pencereleri arasındaki yük-
seklik farkıdır (Şekil 1.4). Ayrıca sera 
içindeki havanın nemi ve sera dışındaki 
hava hareketi yani rüzgarın da havalan-
dırmada etkisi vardır.
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Şekil 1.4. Doğal havalandırmada 
havalandırma hızına etki eden etmenler. 

A. Seranın görünüşü, 
B. Kesit görünüşü. 
1. Çatı havalandırma açıklıkları, 
2. Yan pencereler.

1.6. Doğal Havalandırmanın Hızı ve 
Miktarı

Doğal havalandırmada hava hareketinin 
hızı, yaklaşık olarak aşağıdaki bağıntı ile 
hesaplanabilir.

V={3.35.h(ti-td)/273+td}0.5

Eşitlikte:
V= Havanın pencere veya bacadan çıkış 
hızı (m/s),
h= Hava giriş ve çıkış aralıkları arasın-
daki yükseklik farkı (m),
tj= Sera içi hava sıcaklığı (°C),
td= Sera dışındaki hava sıcaklığı (°C),

Sera içindeki havanın uygun sıcaklık 
derecesi, serada yetiştirilen bitki türüne 
göre 25-30 °C arasındadır. Sera içindeki 
havanın sıcaklık derecesi, sera dışına göre 
en az 1 -2 °C daha yüksektir. Bu sıcak-
lık farkı yaz ve kış aylarına günün farklı 
zamanlarına göre oldukça değişiklik gös-
terir. Sera içindeki ve dışındaki havanın 
sıcaklık farkı azaldıkça, serada istenen 
havalandırma yapılamaz. Sera içi nemi, 
serada hava hareketini sağlayan ikinci 
etmendir. Serada nem arttıkça hava gen-
leşmekte ve hafifleyerek yukarı hareket 
etmektedir. Kuru hava ise daha ağır oldu-
ğundan yükselen nemli havanın yerini 
almaktadır. Nemli sıcak bir havanın hare-

keti, kuru sıcak bir havaya oranla daha 
fazla olmaktadır. Serada hava hareketine 
neden olan diğer bir etmen de rüzgardır. 
Rüzgarın serada yaptığı basınç ve emme 
etkileri ile serada hava hareketi olmak-
tadır (Şekil 1.5). Çok rüzgarlı bölgelerde 
seralarda, pencereler kapalı olduğu zaman 
bile 0,2 m/s'lik bir hava hareketi belirlen-
miştir. Yapısı ve korunması iyi olmayan 
seralarda bu hızın rüzgar hızına bağlı 
olarak artacağı göz önüne alınmalıdır. 
Serada ısınan havanın dışarıya atılma-
sını sağlayan çatı pencereleri ile, dışarıya 
çıkan sıcak havanın yerini alacak soğuk 
havanın içeriye girmesini sağlayan yan 
havalandırma pencereleri arasında yük-
seklik farkı, sera yan pencereleri ile çatı 
mahyası arasındaki yükseklik farkına bağ-
lıdır. Genellikle 3-4 m arasında olan bu 
fark büyüdükçe havalandırma hızı artar.

Şekil 1.5. Serada rüzgarın neden olduğu 
emme ve basınç yerleri ile hava hareketi.

Doğal havalandırmada, havalandırma 
miktarı, çatıdaki havalandırma pence-
releri veya bacalarının açıklık alanları 
büyüklüğü ile havanın çıkış hızına bağ-
lıdır. Bunu bir eşitlikle gösterirsek:

Q = V.Ah

Eşitlikte:
Q= Havalandırma miktarı (m3/s),
V= Havalandırma hızı (m/s),
Ah= Havalandırma açıklıkları toplam 
kesit alanı (m2).

Doğal havalandırmada, hava değişim 
oranı soğuk yerlerde ve mevsimlerde saatte 
20 sera hacmine kadar düşürülebilir. En 
hızlı hava değişim oranının dakikada bir 
sera hacminden fazla olmaması önerilir.

1.7. Doğal Havalandırma Açıklıklar 
Alanı

Doğal havalandırma için gerekli çatı 
pencereleri toplam alanı, seranın kurul-
ması düşünülen bölgenin ve serada bitki 
yetiştirmesi istenen mevsimlerdeki hava 
sıcaklığına göre değişir. Bu alan sıcak 
bölgelerde büyük, serin bölgelerde ise 
küçük olmalıdır. Çatı pencereleri top-
lam açıklığı, sera taban alanına oranıyla 
hesaplanabilir. Doğal havalandırmanın 
yeterli miktarda olabilmesi için öne-
rilen çatı pencerelerinin toplam alanı, 
sera taban alanının % 16 -25'i arasında 
olmalı ve bu açıklıklar çevre koşullarına 
göre ayarlanabilmelidir. Bu oran soğuk 
yörelerde kurulması istenen seralarda 
% 10-12 düzeyine kadar düşürülebi-
lir. Doğal havalandırma sistemlerinde, 
yan duvarlardaki pencerelerin toplam 
alanı büyüklüğünün, çatı pencerelerinin 
yarısı kadar olması gerektiği ileri sürü-
lürse de bu değerin çatı  pencere alanı 
veya en az bunun 2/3'ü kadar olmalı-
dır. Yan pencere alanı, çatı pencere ala-
nının 2/3'ünden daha az olursa hava-
landırma etkinliği düşer. Sera içi hava 
sıcaklığı bitkiler için belirli bir sıcaklık 
derecesi olur. Bu ve dış hava sıcaklığı 
da belirli bir doğal değer olduğu için, 
doğal havalandırmanın etkinliği hava-
landırma pencereleri arasındaki yüksek-
lik farkını değiştirmeyle düzenlenebilir.

1.8. Zorunlu (Mekaniksel) 
Havalandırma

Sera havasının, bazı sistemlerle hareket 
ettirilerek yer değiştirmesine zorunlu 
havalandırma denir. Doğal hava-
landırmada hava değişimini sıcaklık 
farkı ve rüzgarın sağlamasına karşılık, 
zorunlu havalandırmada sera hava-
sının değiştirilmesi üfleç (vantila-
tör) ve emmeçler (aspiratörler) sağlar.

1.9. Zorunlu Havalandırmanın 
Yararları

1. Küçük bir havalandırma yüzeyine 
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basınçlı (emmeçli veya aspiratörlü) sis-
temler ve yüksek basınçlı (üfleçli veya 
vantilatörlü) sistemler olmak üzere iki 
sınıfa ayrılırlar. Bazı durumlarda bu iki 
sistemin birlikte kullanılmasıyla kom-
bine bir üçüncü sistem de ortaya çıka-
bilir. Yüksek basınçlı üflemeli havalan-
dırma sistemlerinde, büyük hava verici 
üfleçler (vantilatörler) kullanılır. Alçak 
basınçlı emmeçli havalandırma sistem-
lerinde, büyük hava emici emmeçler 
(aspiratörler) kullanılır. Havanın hızı, 
emmeçten uzaklaştıkça hızla düşmek-
tedir. Bu değer emmeç çapı kadar uzak-
lıkta, hava hızı emmeçteki hızın % 10'u 
kadar olmaktadır. Sera içindeki havayı 
emerek dışarı alan emmeçli (aspiratörlü) 
sistemde ve sera dışındaki havayı içeriye 
basarak hava değişimi sağlayan üfleçli 
(vantilatörlü) sistemde, üfleç ve emmeç 
motorları elektrik enerjisi ile çalışır.

1.12. Zorunlu Havalandırma Hızı 
ve Miktarı

İyi bir bitki gelişimi için sera içinde 
uygun görülen hava akışının hızı 0,2 - 
0,5 m/s'den daha az olmamalıdır. Bu 
hızın 1-4 m/s arasında olması istenir. 
Havalandırıcıların toplam hava değişim 
miktarı, sera hacmini saatte 40 - 60 kez 
değiştirebilecek büyüklükte olmalıdır. 
Soğuk havalarda bu hava değişim oranı 
saatte 20 defaya kadar düşürülebilir. Bu 
hava değişim miktarlarının sağlana-
bilmesi için, havalandırıcıların değişik 
iki hızda çalıştırılabilen tiplerde olması 
istenir. Eğer üfleç ve emmeçler iki hızla 
çalıştırılamıyorsa, bunlar atlamalı ya da 
sektirmeli çalışacak şekilde düzenlenerek, 
havalandırma miktarı yaz ve kışa göre 
ayarlanabilmelidir. Havanın sera içine 
gireceği açıklığın toplam alanı her 12.000 
m3/h hava değişim miktarı için 1.0 m2 
kadar olmalıdır. Emmeç ya da üfleçlerde 
aynı miktardaki havayı değiştirecek aygı-
tın kanat çapı büyüdükçe, dönme hızının 
belirli bir oranda düşmesi gerekir. Kulla-
nılacak emmeçlerin (aspiratör, pervane) 
her birinin gücü ya da saatte değiştireceği 
hava miktarı, saatte değiştirilecek tüm 

hava miktarının takılacak emmeç sayısına 
bölünmesiyle bulunur.

qe= Q/n

Eşitlikte;
qe- Bir emmecin debisi (m3/h),
Q- Havalandırma miktarı (m3/h),
n- Emmeç sayısı

Herhangi bir emmecin değiştireceği 
hava miktarı üzerinde yazılı değilse, 
kendi hacmi ve devir sayısı çarpılarak 
bu değer hesaplanır.

qe= n.r2.b.d

Eşitlikte;
qe- emmeç debisi (m3/h),
r- Emmeç, yarıçapı (m),
b- Emmecin kalınlığı (m),
d- Emmeç devir sayısı (devir/h),

Emmeç ve üfleçlerde gürültünün artış 
oranı dönme hızının dördüncü kuvve-
tiyle orantılı olarak artar. Ayrıca emmeç 
ve üfleçlerin çalıştıracağı yerde elek-
trik enerjisinin de bulunması gerekir.

1.13. Emmeçli Havalandırma 
Sistemi

Emmeçli (aspiratörlü) havalandırma 
sisteminin çalışması, havalandırıcıların 
sera içinde vakum oluşturması ilkesine 
dayanır. Bu nedenle sera dış yüzeylerini 
kaplayan örtünün vakum (emiş) etkin-
liğini azaltmayacak şekilde ve sıkılıkta 
olması gerekir. Bu yüzden sistem, plastik 
örtülü seralar için en uygun bir meka-
nik havalandırma sistemidir. Hava giriş 
açıklığından giren hava, sera içinde emi-
ciye doğru hareket ederken, sera içindeki 
güneş ısısını alır ve emmece yaklaştıkça 
ısınır ve ısınmış hava emmeçle dışarıya 
atılır. Hava giriş ve çıkış noktaları ara-
sındaki uzaklığın kısa oluşu, sera için-
deki hava akımının hızını fazlalaştırır, 
buna karşılık uzun oluşu ise yavaşlatır. 
Emmeçlerin etkisi çapı kadar uzaklıkta 
% 90 oranında azaldığı için, hava giriş 

gereksinme olduğu için serada 
havalandırma yapılarının maliyeti 
düşük olur.  
2. Serada havanın sızarak dışarıya 
çıkacağı açıklıklar fazla olmadığı için, 
kışın soğuk günlerde seradan ısı kaybı 
azalır ve enerji tasarrufu sağlanır.  
3. Havalandırma düzeni rüzgar 
basıncından etkilenmez ve zarar 
görmez. Doğal havalandırmada rüzgar 
basıncı ile pencereler açılmaz veya 
açılan pencereler zarar görebilir.  
4. Daha sonra ıslak yastıkların seraya 
yapılması ve kullanılmasına zorunlu 
havalandırma olanak sağlar.  
5. Çatıda pencereler bulunmadığı için, 
serada gölgeleme daha kolay yapılır.  
6. Havalandırmada rüzgar hızına 
bağımlılık kalmadığından sera içi 
sıcaklığını ayarlamak ve belirli sınırlar 
içinde tutmak daha kolaydır.  
7. Sera içinde çevre koşulları istenildiği 
gibi ayarlanabilir.  
8. Sera içi havalandırmasında 
tekdüzelik sağlanabilir.  

1.10. Zorunlu Havalandırmanın 
Sakıncaları

Zorunlu havalandırmanın sakıncalı 
yönleri de şunlardır:
1. Havalandırma sisteminin 
(üfleç ve emmeçlerin) ilk yapım 
masrafları yüksektir.  
2. Üfleç veya emmeçlerin çalışması için 
sürekli olarak bir enerji gideri vardır.  
3. Seranın kurulduğu yerde elektrik 
enerjisi bulunmalıdır. Elektriğin 
bulunmadığı yerlerde zorunlu 
havalandırma yapılamaz.  
4. Isıtması olmayan seralarda özellikle 
kışın ve geçiş mevsimlerinde soğuk 
havanın doğrudan seraya alınması 
sakıncalı olabilir.  
5. Havalandırıcıların çalışması sırasında 
ortaya çıkan fazla gürültü çalışanları 
rahatsız edebilir.  

1.11. Zorunlu Havalandırmanın 
Tipleri  

Zorunlu havalandırma sistemleri; alçak 
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ve çıkış noktaları arasındaki uzaklığın 30 
- 35 m arasında olması önerilir. Emmeç-
ler genellikle seranın bir duvarına, hava 
giriş açıklığı ise buna karşı ve paralel olan 
diğer sera duvarına yerleştirilir. Emmeç-
ler çalışmadığı sürece, hava giriş açıklık-
ları kapalı durur. 
Emmeçler çalışmaya başladıktan kısa 
süre sonra oluşan vakum, giriş açıklığını 
kapatan panjur şeritlerini hareket ettire-
rek açılmayı sağlar. Hava giriş açıklığının 
emmeçlerin çalıştığı zaman açılabilecek 
şekilde planlanması, soğuk havanın ve 
yağışlı günlerde yağış sularının içeriye 
girişini önler. Sera dışındaki hava sıcak-
lığının düşük olduğu zamanlarda yavaş, 
yüksek olduğu zamanlarda hızlı bir hava-
landırmanın uygulanabilmesi için, deği-
şik iki hızda çalıştırılabilen emmeçler 
seçilmelidir. Böyle sistemlerde çok soğuk 
havalarda yavaş bir havalandırma uygula-
mak amacıyla, sera ön duvarının mahyaya 
yakın yerinde küçük bir havalandırma 
açıklığı yerleştirilmelidir. 
Bu açıklık, aspiratörün yavaş çalış-
tığı zaman havalandırmada kullanılır. 
Soğuk havanın doğrudan bitkilerin 
üzerine gelmesini önlemek için de, bu 
açıklığın alt tarafına küçük bir alt perde 
yerleştirilmelidir. Emmeçler otomatik ve 
termostatlara bağlı olarak çalışmalıdır. 
Sera üniteleri için seçilen emmeçler aynı 
verimde olmalı ve seranın aynı yönüne 
yerleştirilmelidirler. 
Sera uzunluğunun 30-35 m'den fazla 
olmasında, düzenli ve tekdüze bir hava-
landırmanın sağlanması için emmeçler 
seraların uzun duvarlarına yerleştirilme-
lidir. Aynı zamanda emmeçler arasın-
daki uzaklık 7,5 m'den fazla olmamalıdır. 
Yoksa sera içinde emmeçlerin üzerinde 
bulunduğu duvarlar boyunca hava akımı 
olmayan ölü hacimler oluşur. 
Emmeçli havalandırma sistemlerinde, 
havalandırma açıklıklarının sera taba-
nından çok yüksekte olması havanın 
giriş yerinde hava akımı olmayan ölü 
hacimlerin doğmasına neden olur. Bu 
yüzden hava giriş açıklıklarının, sera 
tabanından 25 - 30 cm yüksekten ve sera 
duvarı boyunca olması önerilmektedir.

1.14. Emmeçli ve Plastik Borulu 
Havalandırma Sistemi

Emmeçli sistemde ortaya çıkan sakınca-
ları ortadan kaldırmak amacıyla, dışarı-
daki soğuk havanın içeriye alınması plas-
tik borular yardımıyla yapılabilir (Şekil 
1.8). Seranın bir duvarındaki hava giriş 
açıklıklarına bağlı olan plastik borunun 
kapalı ucu seranın karşı duvarına doğru 
uzatılır. Boru boyunca açılan deliklerin 
toplam kesit alanı sera hacminin havasını 
saatte 40-60 kez değiştirebilecek büyük-
lükte düzenlenmelidir. Emmeçler iki yan 
duvarın plastik borunun kapalı olduğu 
uçlarına doğru yerleştirilir. Uzunluğu 
30-35 m'den fazla olan seralarda iki uçtan 
gelen plastik borular sera ortasına doğru 
uzanırlar ve emmeçler iki yan duvarın 
alt ortasına yerleştirilir. Sera genişliğinin 
her 7,5 m'sine bir plastik boru yerleştiril-
melidir. Emmeçli sistemlerde hava giriş 
delikleri önüne tel kafes arasına saman, 
perlit ve benzeri su tututucu maddeler 
konarak üzerine su akıtıldığında, serada 
yaz aylarında soğutma da yapılabilir.

Şekil 1.8. Emmeçli ve plastik borulu 
havalandırma sistemi.

1. Ek hava giriş açıklığı,  
2. Delikli plastik boru,  
3. Emmeç (Aspiratör).  

1.15. Üfleçli (vantilatörlü) 
Havalandırma Sistemleri

Üfleçli ve basınçlı havalandırma sis-
temlerinde emmeçli sistemden farklı 
olarak üfleçler (vantilatörler) sera için-
deki havayı sıkıştırır. Basınç altındaki 
sera havası, düşük basınç olan hava 
çıkış açıklıklarından dışarıya atılır. Bu 

sistemde üfleçler sera ön (uç) veya yan 
duvarlarına yerleştirilebilir. Üfleçler sera 
ön duvarına yerleştirilmesi durumunda 
hava çıkış açıklıkları yan duvarların orta 
kısımlarında bulunur. Sera içine gönde-
rilen havanın doğrudan bitkilere çarp-
maması için hava akış yönünü yukarıya 
doğru yönelten eğimli küçük bir perde 
kullanılır. Bu sistemin yararı kapıların 
açık bulunduğu veya sera yapısının hava 
sızdırmasını engelleyemediği durum-
larda bile etkili bir havalandırma yapı-
labilmesidir. Sistemin sakıncalı tarafları 
ise, sera içinde bitkiler tarafından kap-
lanmamış ¼ oranında bir boşluk olması 
gerekir. Bu nedenle sistem yüksek bitki 
yetiştirilen alçak seralarda kullanıla-
maz. Ayrıca üfleçlere yakın yerlerde ve 
özellikle güneşli sıcak günlerde, sera 
içinde sıcak hacimlerin oluşması engel-
lenememektedir. Bu nedenle basınçlı 
havalandırma sistemlerinin fide yetiş-
tirme ve tek ünitelik bireysel seralarda 
kullanılması daha uygundur. Üfleçlerin 
yan duvarlara yerleştirilmesi durumunda 
üfleçler arsındaki uzaklık sera genişliği 
kadar olmalıdır. Bunun sakıncası aynı 
duvarda fazla sayıda üflecin kullanma 
zorunluluğudur. Buna karşılık, sistemin 
yararlı tarafı, özellikle bireysel seralarda 
etkili bir havalandırmayı sağlamasıdır.

Şekil 1.9. Basınçlı sera havalandırma 
sistemi. 
A. Üfleçleri ön, 
B. üfleçleri yan sera duvarına yerleştirilen 
zorunlu havalandırma sistemleri. 
1. Üfleç (Vantilatör),  
2. Hava çıkış açıklıkları.

Zorunlu havalandırma sistemlerinde 
emmeç, üfleç, hava giriş ve çıkış açık-
lıkları gibi havalandırma elemanlarının 
yerlerinin düzenlenmesinde, sürekli esen 
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rüzgar yönü en etkili etmendir. Rüzga-
rın estiği yöndeki sera yüzeyinde basınç, 
diğer yüzeyde ise emme oluşur. Bu 
nedenle, emme etkisiyle havalandırma 
yapan emmeçlerin rüzgar yönünde olma-
yan yüzeylere, basınç etkisiyle çalışan 
üfleçlerde diğer yöndeki yüzeye yerleşti-
rilmeleri gerekir. Aynı şekilde, hava giriş 
açıklıklarının basınç yüklü duvara, hava 
çıkış açıklıklarının ise, emme etkisindeki 
duvara yerleştirilmesi zorunludur. Yapay 
(zorunlu) havalandırmada ağır çalışan, 
fakat çapları büyük olan emmeç ve üfleç-
ler kullanılır. Hızlı çalışan, büyük çaplı 
emmeç ve üfleçler fazla gürültülü olduk-
larından serada kullanılmaları önerilmez.

1.16. Plastik Seraların 
Havalandırılması

Yukarıdaki nedenlerle örtü altlarında 
yapılması zorunlu olan ve ülkemizdeki 
seraların en büyük eksikliği olan hava-
landırma, ülkemizdeki seralarda istenilen 
düzeyin çok altında veya hiç olmamak-
tadır. Bu nedenle özellikle cam seralarda 
yılda ancak tek bir yetiştiricilik yapıla-
bilmektedir. Havalandırmanın yapıla-
maması aynı zamanda üretimde büyük 
düşüşlere neden olmaktadır. Ayrıca 
ülkemizdeki seraların % 75'inin plastik 
olması ve plastik seralarda havalandırma 
yapılmasının gereği, cam seralara göre 
daha fazladır. Bunda özellikle plastik-
lerin yüksek yüzey gerilimleri nedeniyle 
iç yüzeylerinde fazla nem tutması ve bu 
nemi damlalar şeklinde bitkilerin üze-
rine düşmesiyle, bitkilerde fazla nemden 
dolayı bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. 
Plastik örtüde su damlalarının tutul-
ması çatı eğimi 25° olan seralarda bile 
olmaktadır. Nem damlalarının plastik 
örtünün iç yüzeyinde birikmesi, sera 
ahşap iskelet malzemesini de etkiler ve 
bu malzemenin de çürümesine neden 
olur. Ayrıca yoğunlaşan su buharının su 
damlası şekline dönüşürken çevreden ısı 
alması nedeniyle, plastik örtü altlarında 
daha düşük bir sıcaklık belirlenmiştir. 
Plastik seralarda doğal havalandırma-
nın etkinliğini artırmak için, çatı pen-

cereleri yerine çatı mahyasını ortalayan 
havalandırma bacaları ülkemizde özel-
likle Ege Bölgesinde kullanılmaktadır 
(Şekil 1.10). Böylece hava giriş deliği olan 
yan pencerelerle, hava çıkış deliği arasın-
daki yükseklik farkı daha fazla artırılarak 
havalandırma etkinliği de artırılmış olur. 
Havalandırma bacasının yan duvarlarının 
cam veya plastik malzemeyle kaplanması 
gerekir. Bu da havalandırma maliyetinin 
artmasına neden olur. Havalandırma 
bacasının açılıp, kapanması ayarlanabil-
melidir.

Şekil 1.10. Ülkemizde uygulanan 
havalandırma bacalarının sera üzerinde 
görünüşü, havalandırma pencereleri ve 
sera kesit planı.

Son zamanlarda plastik seralarda 
havalandırmayı artırmak için yapı-
lan çalışmalarda, sera çatısına pencere 
yapılması amacıyla çatı şekillerinde 
değişiklikler olmuştur. Şekil 6.11'de 
görülen eşlenik olmayan beşik çatılı ve

Şekil 1.11. Çatısı eşlenik olmayan beşik 
çatılı plastik seranın görünüşü, kesit planı, 
yan ve çatı havalandırma pencereleri.

Şekil 1.12'de görülen fabrika çalısı şek-
linde olan plastik seralarda çatı hava-
landırması istenilen düzeyde yapıla-
bilmektedir. Bu çatı pencereleri camla 
kaplanırsa, plastik sera örtüsünün değiş-
tirilmesi sırasında, örtünün çakılması 

için gerekli işgücü ve zamandan önemli 
ölçüde tasarruf edilmiş olur. Bu şekilde 
çatı penceresinin yapım zorunluluğu 
özellikle uzun süre kullanılan ultraviyole 
stabilizan maddeler katkılı plastik örtü-
lerin geliştirilmesinden sonra daha da 
artmıştır. Bu pencerelerin sera içinden 
kolayca açılıp, kapanması sağlanmalı-
dır. Bu pencerelerin sürekli esen rüzgar 
yönünün tersindeki cepheye yerleştiril-
mesi havalandırma etkinliğini de artı-
rır.  Ayrıca rüzgar yönünde, tersinde çatı 
pencerelerinin olmasıyla burada mey-
dana gelecek rüzgarın emme etkisi de 
havalandırma için iyi bir etki olur. Her 
mevsim yenilenen plastik örtülerde, plas-
tik örtünün yırtılması veya delinmesi ile 
çatı havalandırması yapılabilirse de, gece 
havanın soğuduğu yerlerde bu yırtık ve 
deliklerden sera içine giren soğuk hava 
bitkiler için sorun olabilir. Pencereler 
ve havalandırma açıklıkları, açıldığında 
sera içinde iyi bir havalandırma sağlarken, 
kapatıldığında da bir açıklık kalmamalıdır.

2. Sera Soğutma Sistemleri

Seraların soğuk mevsimlerde ısıtılmasına 
karşılık, sıcak mevsimlerde de soğutul-
ması gerekir.

Şekil 1.12. Çatısı fabrika çatısı şeklinde olan 
plastik seranın görünüşü, kesit planı, yan ve 
çatı havalandırma pencereleri.

Soğuk ve serin mevsimlerde sera içinde 
oluşan yüksek ısı birikimi havalandır-
mayla önlenebilir. Ülkemizin özellikle 
güney bölgelerinde kısa bir ısıtma süre-
sinden sonra hava sıcaklığı artar. Bu 
dönemde, sera içi sıcaklığının bitki geliş-
mesine olumsuz etkisi olabilir. Özellikle 
yazın yetiştiricilik yapılan seralarda güneş 
ışıklarının etkisiyle, sera içi sıcaklığı dış 
hava sıcaklığından 5-10 °C daha yüksek 
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olabilir. Bu durum, bitkilerdeki özüm-
lemenin azalmasına ve durmasına da 
neden olabilir. Yani bitkinin özümleme 
ile kazandığı madde, solunumla kaybet-
tiğinden az olabilir. Bununla ilgili değer-
ler Çizelge 1.2'de verilmiştir. Çizelgeye 
göre bitkilerde özümleme (fotosentez) 
0 °C' den 20 °C 'ye kadar artmaktadır. Bu 
dereceden sonra özümleme azalmakta ve 
40 °C'de patates ve domateste eksilen 
bir özümleme ortaya çıkmaktadır. Sıcak 
aylarda seralarda, soğutma uygulaması 
olmamaktadır. Yalnız süs bitkileri yetiş-
tirilen seralarda, ekonomik olduğu sürece 
soğutma yapılabilir. Sera içinde yetişti-
rilen bitkilerin sıcaklıkları, sera içindeki 
havanın sıcaklığından daha yüksek bir 
değere ulaşmaktadır. Uygulamada en 
çok görülen sera serinletme ve soğutma 
yöntemleri iki ana sınıfta toplanabilir:
1. Gölgelendirmeyle soğutma,  
2. Suyu buharlaştırarak soğutmadır.  

2.1. Gölgelendirmeyle Soğutma

Gölgelendirmenin amacı, sıcak güneş 
ışıklarının sera içine girmesini engelleye-
rek sera içindeki sıcaklığın düşürülmesi-
dir. Gölgeleme ancak fazla ısı ışıklarının 
olduğu zaman yapılmalıdır. Gölgeleme 
ile sıcaklık düşerken, seraya giren ışık 
miktarı da % 50 dolayında yansıtılarak 
azaltılmaktadır. Gölgeleme bütün seb-
zelerin fazla ışık gereksinimleri nede-
niyle, bir bakıma sera içindeki bitkileri 
için sakıncalı olabilir. Bu yöntem güneş 
ışıklarının kesif olduğu öğle saatlerinde 
ve ancak diğer soğutma yöntemlerinin 
ekonomik olmadığı koşullarda uygula-
nabilir. Seralarda gölgeleme sürekli ve 
kısa süreli olarak iki şekilde yapılabilir.

Çizelge 1.2. Bazı bitkilerin çeşitli 
sıcaklık derecelerinde özümleme kuru 
madde miktarları (mg)

Bitki 
çeşidi

Sıcaklık 
derecesi

O °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C

Domates 3,3 6 8,4 3,9 -

Fasulye 1,6 2,3 4,6 6,5 4,8

Patates 0,9 4,4 9,5 4,6 -

2.1.1. Seralarda Sürekli 
Gölgelendirme

Ülkemizde özellikle cam seralarda uygu-
lanan sürekli gölgeleme ile sera içindeki 
bitkilerin güneş ışığından yararlanması 
azalır. Sürekli olan gölgelemede boya, 
kireç, çamur, undan yapılan hamur vb. 
maddeler sera yüzeyine sürülür. Kullanı-
lan maddelerin ucuz ve uzun süre kılıcı 
olması istenir. Kireç veya un bulamacı 
10 litre suya 1 kg kireç ya da un karış-
tırılarak hazırlanabilir. Elde edilen bu 
bulamaca 70 m2 ‘lik bir cam yada plastik 
yüzey gölgelendirilebilir. Akdeniz Böl-
gesi gibi güneşlenmenin fazla olduğu 
sıcak bölgelerde 1 teneke suya 2 kg toz 
kireç, 1 kg kaba üstübeç ve 1 kg kır-
mızı toprak karışımından da iyi sonuç 
alınmaktadır. Bu yolla sera içi sıcak-
lığı 5-6 °C kadar düşürülebilir. Ayrıca 
sonbahar üretiminde başlangıçta, ilk-
bahar üretiminde son zamanlarda üre-
tici plastik seranın sadece çatısındaki 
örtüyü bırakıp yanları açarak bitkilerini 
hem zararlı yağışlardan hem de yük-
sek sera içi sıcaklıklarından koruyabilir.

2.1.2. Seralarda Kısa Süreli 
Gölgelendirme

Serayı kısa süreli gölgeleyen hareketli 
gölgelemeler, sürekli gölgelemede ortaya 
çıkan sakıncayı ışık azalmasını kısmen 
ortadan kaldırmaktadır. Fakat hareketli 
gölgelemenin ilk yapım işletme ve bakım 
masrafları yüksektir. Hareketli gölgeleme 
de tahta panjurlar, bezler, naylon vb. 
yüksek, fakat ısı iletimi düşük olmalıdır. 
Son yıllarda gölgeleme malzemesi ola-
rak kullanılan cam elyaf örtülerinin ışık 
geçirgenliğinin fazla olmasına karşılık 
ısı geçirgenliği çok düşüktür. Bu örtü-
lerin seralarda kullanımı aynı zamanda 
gece topraktan yansıyan sıcaklığı tutarak 
seranın soğumasına da engel olmaktadır.
Serayı dıştan gölgeleme de, güneş ışıkları 
sera içine girmeden tutulduğu için sera 
içinde yüksek sıcaklık oluşmamaktadır. 
Serayı dıştan gölgelemede, güneş ışık-
ları sera içine girmeden tutulduğu için 

sera içinde yüksek sıcaklık oluşmamak-
tadır. Dıştan gölgeleme en iyi gölgeleme 
sistemi olmasına karşılık bu sistem dış 
koşulların etkisinde kaldığından kısa 
sürede bozulmaktadır. Toz, su ve don 
olayları sistemin çalışmasını zorlaştır-
makta ve sıkışmalara neden olmaktadır.

Hareketli gölgelendirme sistemlerinin 
çok çeşitleri olmakla birlikte, en çok kul-
lanılanı mahya üzerine konan iki adet 
rulo şeklinde sarılmış örtü malzemesi-
nin motorla (Şekil 1.14). veya mekanik 
olarak (Şekil 1.15) çatı yan yüzeylerinin 
örtülmesidir. Serayı içten gölgelendir-
mede, örtülerin konuş şekline göre, güneş 
ışıklarının seraya girişi azalmakta veya 
artmaktadır. Buna bağlı olarak da seranın 
gölgelendirme ile soğutulması az veya 
çok olmaktadır. Bu nedenle gölgeleme ile 
havalandırma, su püskürtme ve buharlaş-
masıyla birlikte düşünülmeli ve seranın 
soğutulması sağlanmalıdır. İç gölgeleme 
yaparken, kurulacak sistem bitkilere zarar 
vermemelidir, iç gölgeleme, örtü malze-
mesi hemen çatının 10-20 cm altından 
çatıya paralel olarak geçirilebileceği gibi, 
çatının bitim yerinden yere paralel olarak 
geçirilebilir. Çatıya paralel olarak örtü 
malzemesinin geçirilmesinde, örtünün 
gerilmesi elle veya motorla yapılabilir. 
Örtü çatı yüzeyine yakın olduğundan ve 
özellikle pencerelerin içeriye açıldığı çatı 
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havalandırma sistemlerinde kullanılamaz. 
Pencerelerin dışa açılması gerekmektedir.

Şekil 1.14. Seralardaki dış gölgeleme sistem-
leri. A. Sera mahyasında toplanan gölgeleyi-
ciler, B. Motoru ile birlikte hareket eden göl-
geleyiciler, C. Jaluzi şeklindeki gölgeleyiciler.

Şekil 1.15. Seralarda mekanik dış 
gölgelendirme sistemi. 1. Örtü bezi, 2. 
Hareketli halat, 3. Sabit halat ve halkalar, 
4. Makara, 5. Mil veya boru, 6. Mil yatağı, 
7. Hareket zinciri, 8. Güç kaynağı, 9. Sabit 
bağlantı.

Örtü malzemesinin yere paralel olarak 
çekilmesinde, her türlü havalandırma 
sisteminin rahatlıkla kullanılabilmesi 
için, yan havalandırma pencerelerinin 
örtü bezinin altında kalması gerekmek-
tedir. Bu şekilde serada biriken sıcak hava 
kolaylıkla dışarı atılabilir. Yan havalan-
dırma pencereleri örtünün altında kalırsa, 
örtü üzerinde biriken sıcaklık kolaylıkla 
dışarı atılamaz. Çatı havalandırma pen-
cereleri üstte kaldığı için örtü altında 
havalandırma azalır. Eğer örtü altına su 
püskürtülürse, suyun buharlaşması ile 
sera havasının soğutulması sağlanır. Bu 
şekilde yapılmış ve ülkemizde de üretilen 
otomatik iç gölgeleyiciler vardır (Şekil 
1.16).

Şekil 1.16. Otomatik iç gölgeleyiciler. 
1. Ana mil yatağı, 
2. Ana hareket mili, 

3. Motor ve sonsuz vida, 
4. Gölgeleyiciler, 
5. Gölgeleyiciyi toplayıcı serici çubuk, 
6. Gölgeleyici hareket telleri, 
7. Gölgeleyici gergi telleri, 
8. Yan aşık, 
9. Tespit makaraları.

2.2. Yağmurlama ile Soğutma

Seraların soğutulmasında kullanılan yağ-
murlama, sera içinden ve sera dış yüze-
yinden olabilmektedir. Seranın soğutul-
masında yağmurlama, havalandırma ve 
gölgeleme ile birlikte uygulanmaktadır. 
Sera içinde sıcaklık arttıkça, bitkilerin 
terleme ile su kaybı artar. Bu sırada sera 
içinde yapılacak yağmurlama ile bitki-
lerin su gereksinimi karşılandığı gibi, 
yağmurlama sularının buharlaşmasıyla 
sıcaklıkta düşer. Fazla neme dayanıklı 
olmayan bitkilerin ekildiği veya dikil-
diği seralarda yağmurlama ile seranın 
soğutulması bitkiler için zararlı olabilir. 
Yağmurlama ile sera içi sıcaklığı 8 °C'ye 
kadar soğutulabilir. Yağmurlamadan 
sonra serada havalandırma yapılmazsa, 
sera içi sıcaklığı 1-2 saat sonra tekrar 
yükselmeye başlar. Havalandırma yapı-
lırsa, yağmurlamanın etkisi kısa sürede 
ortadan kalkmaktadır. Çatı havalandır-
masının az açıldığı ve yan pencerelerin 
kapatıldığı serada yağmurlama ile hava 
sıcaklığı daha uzun süre yükselmeden 
tutulabilmektedir. Sera içi yağmurlama 
sistemleri hakkında ilerideki konularda, 
sera sulama sistemlerinde daha geniş 
açıklamalarda bulunulacaktır. Seranın 
dıştan yağmurlama ile veya borulu sis-
temle ıslatılarak yıkanmasıyla da sera-
ların soğutulması olasıdır. Sera çatısına 
döşenen yağmurlama başlıkları veya sera 
mahyasına yerleştirilen delikli borularla, 
çatının iki yüzeyine ince bir tabaka şek-
linde su püskürtülür. Suyun seranın sıcak 
cam yüzeyini yalaması ile ortaya çıkan 
buharlaşma, sera cam yüzeyinin soğuma-
sını sağlar. Bu soğuma iletimle sera içine 
yayılarak, sera yavaş yavaş soğumaya baş-
lar. Ayrıca su tabakası, güneş ışıklarının 
seraya girmesini önlediği için gölgeleme 
etkisi de olur. Bu şekilde bireysel seralarda 
serinletme miktarı 5-6 °C dolayındadır.

2.3. Makineli Soğutma

Sera dışına göre, sera içinde çok düşük bir 
sıcaklık derecesinin (0,5 °C gibi) sağlan-
ması isteniyorsa, seralarda özel soğutucu-
ların kullanılması gereklidir. Bu sistem çok 
pahalı olduğu için ancak araştırma sera-
larında kullanılabilir. Ticari amaçla sera-
ların soğutulması bu şekilde yapılamaz.

2.4. Islak Yastıklarla Soğutma

Seraların ıslak yastıklarla soğutulma-
sında, suyun buharlaşmasından yararla-
nılır. Burada temel ilke, bir gram suyun 
buharlaşırken çevreden aldığı 598 kalori 
(2500 jul) ısıya dayanmaktadır. Islak 
yastıklardan hava geçerken buharlaşan 
ve havaya karışan su buharı, buhar-
laşma sırasında buharlaşma için gerekli 
ısıyı havadan alması nedeniyle, seraya 
giren hava da soğur. Seraların ıslak yas-
tıklarla soğutulmasında zorunlu hava-
landırmadan yararlanılır (Şekil 1.17). 
Islak yastıklarla seranın soğutulması 
için seradan havanın uzaklaştırılacağı 
yere emmeçler, havanın seraya gireceği 
yere de ıslak yastıklar konur. Emmeç-
ler tarafından emilerek sera dışına atılan 
havanın yerini ıslak yastıklardan içe-
riye doğru geçen hava akımı doldurur.

Şekil 1.17. Islak yastıklı sera, 
1. Islak yastık, 
2. Kapaklar, 
3. Emmeçler.

Islak yastıklardan belirli oranda nem yük-
selen hava soğuduğundan, seranın da içini 
soğutur. Ayrıca sera içine giren havanın 
neminin buharlaşması için çevreden aldığı 
ısıda seranın soğumasına yardım eder. 
Böylece soğuk hava akımı, sera içinde 
bitki gelişmesine olumsuz etkisi olabi-
lecek ısı birikimini engeller ve nem ora-
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nını bitki gelişmesine yararlı bir şekilde 
yükseltir. Emmeçlerin çalışması sırasında 
sera içinde hafif bir vakum oluşmadıkça, 
sera dışındaki havanın ıslak yastıklar için-
den geçerek seraya alınmasına olanak 
yoktur. Bu nedenle, sera dış yüzeylerinin 
sıkı bir şekilde yapılması, varsa yırtık, 
çatlak, delik gibi hava sızdırıcı kısımların 
onarılması gerekir. Yoksa buralardan sera 
içine sızan hava, soğutmanın etkinliğini 
azaltır. Havanın sıcaklığı suyun buhar-
laşması nedeniyle dış hava sıcaklığına 
göre 6°C düşmektedir. Hava akımının 
sera içinde sıcaklığı emmeçlere doğru 
yükselmekte ve dış hava sıcaklığından, 15 
°C daha düşük olmaktadır. Hava girişi ve 
çıkışı arasındaki sıcaklık farkı, bitki geli-
şimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu 
nedenle sera içi yollarının ıslatılması ile 
ıslak yastıkların bu sakıncası bir oranda 
azaltılabilir. Islak yastığa yakın bitki sera-
ları havayı sera çatısına doğru yönlendirir, 
bu da soğuk havanın, üst boşluktaki sıcak 
havayla karışarak çabuk ısınmasına neden 
olur. İki çatılı seralarda, ikinci çatı kıs-
mında ilk bitki sıralarına çarparak yük-
selen havanın sıcaklığı da artar ve serayı 
terk edinceye kadar da pek değişmez.

2.4.1. Islak Yastıkların Yapımı

Islak yastık, iki kafesli tel arasına en çok 
odun yongası konmakla birlikte saman, 

talaş veya benzeri maddeler konularak 
yapılır. Kullanılan malzemenin fazla 
kalın olması hava akımını engeller ve bu 
kalınlık 5-7,5 cm arasında değişir. Yastık 
üstten su ile ıslatılır ve fazla su altta bir 
oluk yardımıyla toplanır. Toplanan su, bir 
yerde birikir ve pompa ile tekrar yastığa 
verilir. Yastık büyüklüğü olarak da, 25 
m’lik bir sera tabanı için 1 m2'lik ıslak 
yastık yüzeyi yeterlidir. Bu değeri yastık-
tan geçen hava hızıyla da belirleyebiliriz. 
Yastıklardan geçen hava hızının 0,7 - 0,8 
m/s dolayında ve her 1 m2'lik sera tabanı 
için ise gerekli hava miktarı ise 0,033-
0,042 m3/s'dir. Zorunlu havalandırmaya 
oranla, havalandırma miktarı daha az sera 
havalandırmasının bir saatte 10-20 kez 
değişmesi yeterlidir. Yastıklardan hava 

girişi daha zor olduğu için, emmeçler 
biraz daha hızlı ve güçlü çalışmalıdır. 

2.4.2. Islak Yastıkların Yerleştirilmesi

Islak yastıkları seranın bir kenar duvarı 
boyunca yerleştirileceğinden, uzun-
luğu duvar boyunca olmalıdır. Yas-
tığın en az yüksekliği 60 cm, en fazla 
yüksekliği ise, bitki yüksek uçların-
dan daha yukarıya uzanmamalıdır. 
Yastıkla duvar arasında hava sızacak 
boşluklar olmamalıdır. Yastıklar sera 
dışından panjurlarla korunur. Panjur-
lar da havanın gireceği açıklık, yastık 
alanının 1/3'ünden daha az olmamalı-
dır. Yoksa yastık etkinliği azalır. Yastık-
ların yerleştirileceği duvarlar, egemen 
rüzgara karşı olan duvarlar olmalıdır. 
Emmeçler, soğutma yastıklarının kar-
şısındaki duvara yerleştirilir. Emmeçler 
ile soğutma yastıkları arasındaki uzaklık 
30-50 m kadar olmalıdır. Aradaki uzak-
lık daha fazla olursa, hava akımı azalır ve 
sistemin etkinliği azalır. Sera uzunluğu 
30-40 m'yi aşarsa emmeç ve soğutma 
yastıkları uzun duvarlara yerleştirilme-
lidir. Bu duvarlar arasındaki uzaklık 15 
m'den az olursa bu duvarlara emmeç 
ve soğutma yastıkları yerleştirilmez. 
Yastıklardan buharlaştırılarak tüketilen 
su, geceleri ve yağışlı günlerde çok az, 
güneşli günlerde ise 1 m2'lik yastık alanı 
için 30-40 L kadardır. Islak yastıklar 
nemden hoşlanan bitkilerin yetiştirildiği 
seralar için önerilir.
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2.5. Su Şelalesiyle Soğutma

Buharlaşma ile soğutmada diğer bir yol 
da su şelalesidir. Bu sistemde, bir yerden 
sütun şeklinde su düşürülürken, seranın 
öbür duvarına yerleştirilen emmeçlerle 
çekilen havanın yerine bir su kütlesi seraya 
giren havanın içinden geçmesi sağlanır   
Bu sistemde ıslak yastıklar yoktur. Su 
iyice püskürtülerek, zerre şekline getirilir 
ve hava bunun arasından geçer. Su zer-
releri arasından geçen hava nemlenir ve 
soğur. Bu sistemle serada sıcaklık düşüşü 
3-5 °C dolayında olabilmektedir. Bu sis-
temin biraz daha değişiği Şekil 1.20'de 
görülmektedir. Bu sistemde emmeçlerle 
emilen hava, PE boru ile sera içine gön-
derilir. Sera içinden su zerreleri arasından 
geçen hava masaların altından dolaştık-
tan sonra, tekrar çatı havalandırmaları 
ile dışarı verilir. Bu şekilde sera içinde 
havanın dağılımı tekdüze olur. 

Şekil 1.20. Çatı havalandırması ve sudan 
yararlanarak seraların soğutulması, 
1. Seraya havan/n girdiği çatı 
havalandırması, 
2. Emmeç, 
3. PE Boru, 

4. Havanın nemlen-dirildiği su kaynağı, 
5. Masalar, 
6. Sera içi havasının dışarıya atıldığı 
havalandırma pencereleri.

Su şelalesi kullanırken, zorunlu havalan-
dırma yapmadan su püskürtme hızından 
yararlanılarak sera havalandırması sağ-
lanır (Şekil 1.21). Bu hava sera tabanı 
ve masaların altından geçirilir ve ısınan 
havada çatı havalandırması ile dışarı atılır.
Havayla birlikte taşınan su damlacık-
ları, bir oluk yardımıyla toplanır. Sistem 
havalandırmanın kapalı olduğu sırada, 
sera içindeki havanın değişimini de sağ-
lamalıdır. Su şelalesine göre daha düşük 
bir sera içi sıcaklığı elde edilmek istenirse 
cep kapaklı havalandırma yapılır. Seraya 
havanın alınması toprak altında bir 
tünelden yapılır. Tünel bir su havuzun-
dan geçirebildiği gibi, ayrıca tünel içinde 
su püskürtmesi de yapılır. Bu şekilde sera 
içindeki hava sıcaklığı su şelalesine göre 
biraz daha soğutulabilir. Küçük seralarda 
kullanılmaya uygun olan bireysel buhar-
laştırma soğutucuları, çevresine soğutma 
yastıkları yerleştirilmiş bir kutudur. 
Kutunun içinde bulunan güçlü bir üfleç 
yardımıyla sürekli verilen havanın, ıslak 
yastıklardan geçerken soğuması ilkesine 
dayanır. Kutu içinden geçerek soğuyan 
hava, kutunun bir yüzündeki boşaltma 
yerinden sera içine üflenir. Kutudaki 
küçük bir pompa yastıkların sürekli ıslan-
masını sağlar. Yastıklardan artarak sızan 
sularda kutunun dibindeki çukurda top-

lanır. Küçük seralarda kullanılan bireysel 
soğutma üniteleri, seranın yan duvarlarına 
belirli aralıklarla yerleştirilir. Karşı duvara 
da soğutma üniteleri çalıştığı zaman açı-
lan panjurlu çıkış kapakları yerleştirilir.
Seraların su şelalesiyle soğutulmasında, 
gölgelendirmeden yararlanma ile soğutma 
etkisi daha da artar. Bu şekilde seranın 
soğutulması için serada yetiştirilen bit-
kilerin yüksek neme dayanıklı olması 
gerekir. Yoksa serada yetiştirilen bitkiler 
aşırı nem nedeniyle, zarara uğrayabilir ya 
da bazı hastalık etmenleri ortaya çıkabilir.

Şekil 1.21. Zorunlu havalandırma 
yapmadan su şelalesiyle sera soğutma 
sistemi.
1. Havanın sisteme girişi.  
2. Su püskürtücü memelerin yerleştirildiği 
kanal, 
3. Suyu püskürten meme, 
4. Fazla suyun tutulduğu oluk, 
5. Masalar
6. Havanın seradan çıkışı.

Kaynak: http://www.gencziraat.com/
sera-planlamasi/seralarda-havalandirma-
ve-sogutma.html
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F ree Cooling Cihazları, hava kay-
naklı scroll veya vidalı kompre-
sörleri ile 40 kW’dan 1321 kW’ya 

kadar olan soğutma kapasitelerinde 
karşımıza çıkıyor. Freecooling soğutma 
grupları genellikle; data center, sunucu-
network kabinleri ve kalıp soğutma gibi 
endüstriyel ve teknik soğutma sistemle-
rinde mekanik soğutma sürecini azaltıp 
serbest soğutma yaparak enerji tasarrufu 
yapan dış ortam soğutma cihazlarıdır. 

•	 Soğutma için dış hava kullanımı
•	 Yıllık % 60’a kadar enerji kazancı
•	 Kısa sürede kendini amorte 

edebilme imkânı

Ara Yüklerde Eş Zamanlı Free 
Cooling Çalışabilme Özelliği 

-25 °C ~ +50 °C’de çalışma
Climaveneta son Free Cooling Tekno-
lojisiyle, hava sıcaklığı 2 °C ‘nin altına 
düştüğünde, kompresörsüz ve direkt 
hava/su arasındaki ısı değişimi ile full 
soğutma ihtiyacı karşılanmış olur. 

Free Cooling Modları
Climaveneta free cooling ünitelerinin 
en güçlü özelliği, değişik bina ve dış 
koşullara göre kapasitesini yüksek bir 
esneklik ve güvenilirlikle ayarlayabil-
mesidir. 

Yaz Dönemi
Kompresör vasıtasıyla, su tamamen normal 
soğutma çevrimi tarafından soğutulur bu 
durumda Free Cooling serpantini kapalı 
moddadır.

AFB’den Climaveneta 
Free Cooling Cihazları

Ara Sezon
Su dış hava tarafından kısmi olarak 
soğutulur ve kompresör kısmi yükte 
çalışır. Dış hava sıcaklığına bağlı olarak 
sistem tarafından belirli yüzde oranlarında 
free cooling gerçekleştirilir. Free cooling 
sistemindeki devir daim suyunun yönünü 
değiştirmek için 3 yollu vana kullanılır.  
Böylelikle elektrik enerjisi tüketimi optimize 
edilmiş olur. 

Kış Sezonu
Dış hava sıcaklığı yeterince düştüğünde, 
kompresör tamamen kapatılır ve su free 
cooling serpantini tarafından soğutulur. Bu 
faz içindeki elektrik sarfiyatı sadece fan 
tarafındandır.

Glikolsüz Seçenek
Çok düşük sıcaklıklarda dış hava ile su 
arasında direkt ısı değişimi gerçekleşir. 
Birinci hidrolik çevriminde glikol 
kullanılmalıdır. Bazen bu durum mümkün 
değildir. Bu durum için Climaveneta efektif 
bir çözüm getirdi: Glikolsüz seçenek

Yaz dönemi: Kompresör kullanılarak 
normal soğutma çevrimi tarafından su 
soğutulur. Özel ve kendine özgü tasa-
rımı ile bir ısı değiştirici ünite içeri-
sine yerleştirilir. Glikollü ve glikolsüz 
çevrimler hidrolik sisteme göre ayrılır. 
Ünitedeki free cooling kısmı sıcak sezon 
boyunca çalışmaz.

Ara sezon: Çevrimdeki su dış hava ve 
kompresör ile birlikte kısmen soğutulur. 
Sistemin free cooling yüzdesi dış hava 
sıcaklığına bağlı olarak değişir. Orta 
seviyedeki ısı değişimi sistem çevrimin-
den orta seviyedeki glikol çevrimine ısı 
değişimi ile geçer. Bu sayede elektrik 
tüketimi optimize edilmiş olur. 

Kış sezonu: Dış sıcaklık yeterince 
düşük olduğunda su tamamen free 
cooling serpantini tarafından soğutulur 
ve bu sırada kompresör kapalı moda 
alınır. Tüm soğutma kapasitesi hava ve 
su arasında ısı değiştirici tarafından sağ-
lanır. Bu fazda elektrik tüketimi sadece 
fandan dolayıdır.

EC fan seçeneği: EC fan motoru  
% 90’dan fazla verimlilik gösterir. Bu 
yüzdendir ki Avrupa CEMEP/EU 
yönetmeliğine uyarınca EFF-1 sını-
fındadır. Ayrıca DC brushless motor 
teknolojisi ile hem yaz boyunca hem 
de ara ve kış sezonu boyunca yüksek 
enerji verimliliği sağlanır. Bu teknoloji 
sayesinde düşük ani akım ve düşük ses 
seviyesi sağlanır. Yük ve dış hava sıcak-
lığına göre fan hızı her operasyona göre 
kendini ayarlar. 
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H avalandırma-klima tesisatının 
tamamlayıcı bir parçası olan ve 
binaların giriş kapıları üzerine 

monte edilen hava perdeleri, kaçan ener-
jiyi önleyerek binaların ısıl konforlarını 
muhafaza etmek ve aynı zamanda enerji 
tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılır. 
Hava perdesi, iç ortamdaki şartlanmış 
havayı koruyarak enerji tasarrufu sağ-
larken, kendisinin de enerji tasarruflu 
olması gerektiği çok açık bir gerçektir. 
Bu yüzden kullanılacak hava perdesinin 
ve kontrol cihazının özellikleri önem-
lidir. Özellikle yeşil binalarda kullanı-
lan bütün ürünlerde olduğu gibi, hava 
perdesinin de enerji tüketiminin en 
düşük seviyede olmasına özen göster-
mek gerekir. HAVAK A.Ş., buradan yola 
çıkarak “Düşük Enerji Tüketimli Yeni 
Nesil Hava Perdesi” projesini şekillen-
dirdi. Ar-Ge projesinde hava perdesi-
nin mekanik yapısı, mimari görünüşü 
ve elektronik kontrolünde yapılan yeni-
liklerle daha verimli, daha sessiz, daha 
az enerji tüketen ve daha dekoratif bir 
model geliştirildi. Hava perdesi en basit 
anlatımla, bina girişlerindeki açık alan 
boyunca bir hava bloğu oluşturur. Bina 
kapılarındaki hava geçişi, dış ortamda 
herhangi bir rüzgâr olmadığı zaman-
larda sadece içerideki ve dışarıdaki hava-
nın sıcaklık farkından meydana gelir. 
Fakat çoğunlukla bir rüzgâr akımı da 
olacağından, hava perdesinin uygula-
yacağı kuvvet, kapı girişindeki rüzgârın 
kuvvetinden daha yüksek olmalıdır ki 
içeriye hava girişi minimum boyutlara 
indirilebilsin. Bunu sağlayabilmek için 
gerekli debi ve hızı elde ederken, hava 
perdesinde oluşan sesin de kabul edile-
bilir bir seviyede tutulması gerekir. Bu 
doğrultuda yapılması gereken en etkili 
uygulama, hava perdesi içerisindeki hava 
akışının türbülanslardan arındırılması-
dır. Bu aşamada HAVAK A.Ş. Ansys 
Fluent ortamında sıralı akış analizlerini 
gerçekleştirdi. Şekil-1’de hava perdesini 

HAVAK A.Ş.’den 
Yeni Nesil Hava Perdeleri

Ansys Fluent’e göre dizayn etmeden 
önceki türbülanslı noktalar görülüyor. 
Şekil-2'de ise yapılan denemelerden 
sonra Ansys’den alınan sonuçlara göre 
türbülanslı bölgeler yeniden dizayn 
edilerek ortaya çıkan cihazın, hava akış 
analizi görülüyor.

Şekil-1    
 

Şekil-2

Ansys Fluent ile yapılan analizler ışı-
ğında ortaya çıkan iç dizayna uygun 
olarak, mimari açıdan da göze hoş gelen, 
estetik ve farklı renk ve malzeme seçe-
neği ile her ortama uyum sağlayabilen 
bir hava perdesi tasarımı gerçekleşti-
rildi. Hava perdesinde en fazla enerji 
tüketimi, kışın ısıtma devreye girdiğinde 
olur. Yapılan kabullere göre hava per-
desinin maksimum ısıtıcı seviyesinde 
ortam havasını yaklaşık 15 ile 20°C 
arasında artırması gerekir. Hava per-
desinde enerji tüketimi, fanın elektrik 
motorunda ve ısıtıcıda olur. Isıtıcının 
tükettiği enerji miktarı, fan motoruna 
kıyasla çok fazla olduğundan, ısıtıcılarda 
enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu nok-
tada en etkili yöntem, farklı seçenekler 
ile ısıtıcıya otomatik kontrol edilebilme 
özelliğidir. Normal kullanımda, sabah 
saatlerinde dış sıcaklık daha düşük oldu-
ğundan, hava perdeleri son ısıtıcı kapa-

sitesinde çalıştırılır. Ancak daha sonraki 
saatlerde dış sıcaklık arttığında, hava 
perdesinin ısıtma kapasitesini düşür-
mek kimsenin aklına gelmez ve cihaz 
gereksiz yere bütün gün yüksek kapasi-
tede çalışır. Hava perdesinde en önemli 
işlevsellik, ayırmaya çalıştığı iki ortam 
ile ilgili bilgi alışverişinin sağlanmasıdır. 
Bunu elde etmek amacıyla HAVAK A.Ş. 
tarafından tasarlanan PCB kart üze-
rine, yazılan senaryoyu desteklemek için 
çeşitli elemanlar (NTC sıcaklık probu, 
kapı svici gibi) yerleştirildi. Böylece iç 
ve dış ortamdan aldığı bilgilere göre, 
“Ekonomi ve Konfor modu” adı altında, 
ısıtıcı ve fan hızı kademelerini kendisi 
değiştirebilen ve bu özelliklerin dışında 
Modbus iletişim protokolü üzerinden 
de kontrol edilebilen hava perdesi, 
Türkiye’de hayata geçirildi. Bu özellikler 
hem elektrikli ısıtıcılı modellerde hem 
de sıcak su ısıtıcılı modellerde kulla-
nılabilir. Aynı şekilde bu hava perdesi 
kapı ile de uyumlu çalışabilir. Pek çok 
işletmede, havaalanlarında apron kapı-
ları, cami girişleri gibi yerlerde, belirli 
zamanlarda yoğun giriş çıkış olur, belirli 
zamanlarda ise giriş çıkış olmaz. Bu 
durumlar için yazılan senaryoya göre 
kapı kapandıktan sonra 3 dakika içinde 
kapıdan geçiş yapılmazsa, fan ve ısıtıcı 
devre dışı kalır, 2 dakika soğutma süre-
sinden sonra hâlâ geçiş yoksa cihaz ken-
dini kapatır. Ancak 2 dakikalık soğutma 
süresi içerisinde kapıdan geçiş olur ise 
cihaz tekrar yüksek hıza ve gerekli 
ısıtma gücüne çıkar. Böylece hava per-
desinin kullanımı, dış hava şartlarına ve 
kapı kullanımının şekline göre otomatik 
olarak sağlanır, gerekmediği zamanlarda 
boşa enerji harcanmaz.
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Ürün Tanıtımı

W C Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet 

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 11 metreye, yatay olarak 
110 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkla-
rın tahliyesi 32 mm çaptaki PVC boru 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri 
koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki 

SFA SANIHYDRO
WC Öğütücüleri ve Pompaları

sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir 
bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya 
çamaşırhane gibi alanlarda kullanılıyor, 
ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. 
Yine kanalizasyona uzak kalınması veya 
bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde, 
atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 
˚C sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu 

sulara dayanıklı olarak üretildiklerin-
den restoran, otel, iş yerleri gibi birçok 
alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANICUBIC 2 CLASSIC®  WC 
Öğütücü - Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 
6 klozet, banyo, mutfak ve 
çamaşırhanenin atık suları

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar
•	 Koruma Sınıfı: IP68
•	 Hazne hacmi: 45 L
•	 Giriş bağlantısı:  

1 x 40/50 mm; 4 x 40/50/100 
/110 mm

•	 Maks. debi: 12 m3/saat
•	 Deşarj boru çapı: 50 mm
•	 Havalık: 50 mm
•	 Maks. sıvı sıcaklığı:  

70°C (kısa süreli çalışmada – 5 dk. 
Maks.)

•	 Koruma Sigortası: 25 A
•	 Elektrik Sınıfı: I
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz
•	 Elektrik tüketimi:  

2 motor x 1500 W
•	 Net ağırlık: 30 kg
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

688 x 515 x 440 mm
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www.hvacr-guide.com
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

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

İpucu

“EndoTherm™, ısıtma  
 sistemlerinde % 15’e  
 varan enerji tasarrufu  
 sağlıyor”

7 Adımda Doğru 
Klima Kullanımı

Teknik

VRF Sistemler ve 
Kuru Soğutucular

TEMMUZ-AĞUSTOS 
2015

52Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Mantolama 
Hakkında Doğru 
Bilinen Yanlışlar

WTM N4 B-A VALXVM MXV

WTO SCP NM/NMS N-CPWTX

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul
Tel : (0216) 660 01 30   Faks : (0216) 660 01 33   E-posta : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

proses pompalarında farklı malzemeler,
endüstrinin farklı ihtiyaçları için

farklı çözümler
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MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
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 uygulamayı hayata geçirmedik”
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9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen 
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında 
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan  tsunami  
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok 
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla 
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi 
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara 
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde 
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle 
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 mil-
yon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve 
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nük-
leer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kaza-
lar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir 
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI 
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15 
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye 
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR 
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin 
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar 
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede 
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların 
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün 
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4 
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. 
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

Afet risklerimiz üzerine… 
1999 Marmara depreminin sene-i devri-

yesinde birçok kurumdan konuyla ilgili 
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alın-

dığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır 
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı; 
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların 
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tar-
tışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşama-
sında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle 
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için 
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yan-
gınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği 
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile 
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla 
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu… 
Hatırlayalım: 
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depre-
min ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir 
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin 
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da 
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam 
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz 
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Sava-
şı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı 
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kal-
mayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da 
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise, 

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin 
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona 
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos   
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,   
Kocaeli/Gölcük  merkezli   deprem, büyük çapta can 
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının 
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211 
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.  Resmi olmayan bilgilere 
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm, 
ağır-hafi f 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683 
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz 
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği 
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar 
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri 
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı 
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara 
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşma-
lar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan 
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hata-
larından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun 
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 
yıllık  zaman aşımı  süreleri dolduğu için düşürüldü. 
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri 
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, 
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu 
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı 
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır. 
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan 
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki 
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır. 
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek… 

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor. 
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun 
Türkiye’m! TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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 
SERVIS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  
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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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Abone formu
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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. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com
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FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 52
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Söyleşi

Püf Noktası

İpucu

“EndoTherm™, ısıtma  
 sistemlerinde % 15’e  
 varan enerji tasarrufu  
 sağlıyor”

7 Adımda Doğru 
Klima Kullanımı

Teknik

VRF Sistemler ve 
Kuru Soğutucular

TEMMUZ-AĞUSTOS 
2015

52Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Mantolama 
Hakkında Doğru 
Bilinen Yanlışlar

WTM N4 B-A VALXVM MXV

WTO SCP NM/NMS N-CPWTX

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul
Tel : (0216) 660 01 30   Faks : (0216) 660 01 33   E-posta : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

proses pompalarında farklı malzemeler,
endüstrinin farklı ihtiyaçları için

farklı çözümler

Ekonova Genel Müdürü 
Kurtuluş Şahan:

RÖPORTAJ
BURAK TARIM
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
 

ÖZEL HABER
“DOPPSTADT EXPO” 
5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DOSYA

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?
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Mehmet Özenbaş

Osman Özberk

RÖPORTAJLAR

Tekno Ray Solar

SolarTurk

DOSYA

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Raporu

“2014 Yılı Global 
PV Pazarına Hızlı Bakış”

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”
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9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen 
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında 
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan  tsunami  
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok 
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla 
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi 
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara 
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde 
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle 
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 mil-
yon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve 
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nük-
leer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kaza-
lar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir 
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI 
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15 
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye 
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR 
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin 
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar 
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede 
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların 
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün 
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4 
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. 
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

Afet risklerimiz üzerine… 
1999 Marmara depreminin sene-i devri-

yesinde birçok kurumdan konuyla ilgili 
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alın-

dığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır 
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı; 
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların 
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tar-
tışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşama-
sında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle 
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için 
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yan-
gınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği 
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile 
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla 
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu… 
Hatırlayalım: 
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depre-
min ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir 
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin 
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da 
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam 
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz 
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Sava-
şı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı 
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kal-
mayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da 
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise, 

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin 
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona 
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos   
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,   
Kocaeli/Gölcük  merkezli   deprem, büyük çapta can 
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının 
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211 
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.  Resmi olmayan bilgilere 
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm, 
ağır-hafi f 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683 
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz 
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği 
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar 
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri 
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı 
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara 
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşma-
lar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan 
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hata-
larından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun 
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 
yıllık  zaman aşımı  süreleri dolduğu için düşürüldü. 
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri 
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, 
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu 
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı 
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır. 
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan 
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki 
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır. 
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek… 

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor. 
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun 
Türkiye’m! TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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 
SERVIS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  
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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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Ø 315 - 1800 mm

www.aironn.com.tr
AIRONN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. VE TAAHHÜT A.Ş.

Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul • T: (0216) 594 56 96 F: (0216) 594 57 17 • info@aironn.com.tr

tünel
metro fanları

ve

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 277 - IC



Dünya lideri firmaların, uluslararası sertifikalı
Sismik Koruma ve Titreşim Yalıtımı ürünlerini
bilgisayarınızdan, tabletinizden ve cep telefonunuzdan
çok özel fiyatlar ve avantajlı ödeme* seçenekleriyle satın alabilirsiniz.

Online Satış Sitesine Hoşgeldiniz
www . SismikMarket . com

UYGUN 
FİYAT

AVANTAJLI
ÖDEME

HIZLI
TESLİMAT

* Anlaşmalı banka kartlarına 9 aya kadar taksit.
Bonus: Garanti Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank, ABank, Tekstilbank, Fibabanka   Maximum: İş Bankası, Ziraat Bankası
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

www.aironn.com.tr
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Laboratuvar Havalandırma

Yöntemlerinin Enerjiye Etkileri

Temel Ferah

İzmir 
Tam Otomatik 
Otoparkı

SÖYLEŞİ
Ferah Mühendislik
Yönetim Kurulu Başkanı

Seralarda 
Havalandırma ve 
Soğutma

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 277 - ÖN

TER
M

O
DİN

AM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

EYLÜL 2015  SAYI 277

DERGİLERİMİZE ULAŞIN




