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Yüksek verim, düşük yakıt tüketimi, maksimum fiyat-performans avantajı!  
Yeni Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan, Buderus’un geliştirdiği 
yenilikçi teknoloji sayesinde farklı büyüklükteki yaşam alanları için 30 kW’tan  
42 kW’a kadar ısıtma ve sıcak su kapasitesi sunuyor. Bekleme modunda  
2 kW’tan az güç harcaması ve 1:8 modülasyon aralığı ile yüksek performanslı 
ekonomik ısınma için ideal çözüm sağlıyor.

En yakın Buderus Yetkili Bayisi’ne gelin, geleceğin teknolojisi ile bugünden tanışın. 

www.gelecekicinhaziriz.com

Akıllı Kumanda

Üstün Yoğuşma Teknolojisi

Düşük Yakıt Tüketimi

Benzersiz Titanyum Cam Ön Panel ile  
Şık ve Sağlam Tasarım

Yüksek Enerji Verimi
30 kW - 42 kW Kapasite Aralığı

Estetik ve Modern Tasarım

Gelecek için  
hazırız.
Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü:
Logamax plus GB172i
Yoğuşmalı Kombi ve Kazan

Buderus_GB172i_Termodinamik_195x270.indd   1 10/7/15   4:44 PM

https://www.gelecekicinhaziriz.com/


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

  

rız. Bu, evrim sürecine daha “doğrudan” bir kapı açar 
görünmektedir. Bu bilimsel bilgi, insanın gen yapısını 
kutsal olmaktan çıkarmış, düşüncesini ve yaratıcılığını, 
hatta DNA’sını bile etkileyecek güç ve özgürlük alanı 
sağlamıştır." İşte “ırsi (kalıtımsal) olup, genetik olmayan 
durumları inceleyen” bilim dalı “genler üstü genetik”  
anlamına gelen “epigenetik” çalışmalarında özellikle 
DNA’ları eş olan tek yumurta ikizleri inceleniyor. Ne-
den aynı hastalıklara farklı tepkilerin verildiği, hatta 
neden farklı mizaç özelliklerine sahip oldukları gibi 
pek çok “fark”ın nedeni araştırılıyor. Gen ile bize akta-
rılan bir şey, gen dışındaki koşullara bağlı olarak aktive 
olabiliyor veya olmayabiliyor. Yani artık “soydur çeker” 
deyip geçemeyeceğiz.
Gelelim, “Connectome”a…Türker Hoca şunları söylü-
yor: “Kelimenin tam çevirisi olmadığı için, beynin faa-
liyetini temsil etmek üzere şimdilik, nöro-zihin (zihni 
meydana getiren sinirsel ağ) ifadesi kullanılıyor. Bey-
nin 100 milyar nörondan (sinir hücresinden) oluştuğu 
bilinir, oysa beyin, bu sinir hücrelerinin oluşturduğu 
2 üzeri 100 olasılık içeren bir enformasyon bütünü 
olarak görülmeli. Beyin, zihin yaratan bir organdır.” 
Yani öteden beri süregelen beden-zihin ikilemi de 
değişmiş görünüyor. Prof. Dr. Türker Kılıç, “İnsan, kendi 
genomu değil, kendi Connectome’udur. Bu, beynin, 
kendi bilgi ağları anlayışını, insanın organı olan bey-
nin sınırlarından alıp, bilgi ağı olan zihin sınırsızlığına 
ulaştırmıştır” diyor ve zihnin bu yapısı yani Connecto-
me ile iç içe geçmiş, birbiri ile bağlı süper yapı Lani-
akea kavramları arasında büyük benzerlik olduğunu, 
epigenetiğin de bu bütünleşik yapı içinde yer aldığını 
gösteriyor. Konuşmasının son bölümünde Prof. Kılıç 
şunları söylüyor: “Düşünce, inançtan ve maddeden 
üstündür. Biyoloji ve bilinci şekillendirme yeteneği 
vardır. Richard Dawkins’in ‘Gen Bencildir’ kitabında 
bahsettiği gibi güçlü olanın kazandığı bir doğal se-
leksiyon değildir hayat. Tersine, insanlar, tek bir vü-
cudun hücreleri gibidir, birlikte hareket etmelidir… 
Her dönüşüm zordur ve içinde acı vardır. Her tırtıl, 
kelebek olmaz. Hayalci hücreler adı verilen hücre türü 
hepsinde bulunmaz. Hayalci hücreler, rahatsız hücre-
lerdir. Tırtılın bağışıklık sistemi bu hücrelerin düşman 
olduğunu düşünür, ona saldırır. İşte sadece bu hücre-
lerden belli bir miktardan fazlasına sahip olan tırtıllar 
kelebek olabilir.”

ir üniversitenin akademik yıl açılışında, deka-
nın konuşmasının videosu 100 bini aşkın kişi 
tarafından izlendi. Bu, bir popçu veya man-

ken için az, ama bir akademisyen için ilgi çekecek bir 
sayı. İnsan merak etmeden duramıyor… O konuşma, 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Türker Kılıç’a ait. Burada yerim yettiği kadar özetle-
yeceğim ama yine de tamamının izlenmesini tavsiye 
ederim.
Prof. Kılıç, “Bilimsel devrimler doğrusal gelişmiyorlar. 
Bir soğanın katmanları gibi küresel katmanlar halinde, 
sonraki, bir öncekini yanlışlayacak şekilde değil de, bir 
öncekini kuşatacak şekilde gelişiyor” diyor ve bilimin 
siyaset ve ekonomi dahil olmak üzere hayatın her ala-
nını etkilediğini, belirleyici olduğunu vurguluyor. Prof. 
Kılıç’a göre son üç yılın en önemli bilimsel devrimi 
şunlar: Laniakea, Epigenetic, Connectome…
Geçen yıl Hawaii Üniversitesi’nden bir grup astro-
nomun yeni bir çalışması yayımlandı. Bu çalışmaya 
göre Laniakea, içinde 100 binden fazla samanyoluna 
benzer galaksi bulunduran ve 500 milyon ışık yıllık bir 
alanı kapsayan bir süper küme. Bu galaksilerin her bi-
rinde milyonlarca, milyarlarca hatta trilyonlarca yıldız 
bulunuyor.  Bizim galaksimiz bu süper küme içinde 
belirgin bir nokta bile değil. Bu süper kümeye, yerel 
dilde “akıl almaz boyutlardaki cennet” yani Laniakea 
adı veriliyor. Türker Hoca; “Tüm evrenin tek bir enerji 
birimi var. Her şey birbiri ile ilintili, bütün yapı birbi-
ri ile entegre olmuş parçalardan oluşuyor” diyor ve 
enerji, maddeyi yaratan ana unsur olduğuna göre, 
maddenin esasından değil, enerjinin esasından yola 
çıkmamız gereğine dikkat çekiyor. 
1953’te DNA sarmalı ortaya atılıyor. Bu dönem itiba-
rıyla DNA→RNA→Protein sentezinin tek yönlü oldu-
ğu bilinmekteydi. Bu şu demek; insanlar genlerinin 
kontrolündedir. Herkes DNA’sı kadardır, DNA’sında ne 
varsa onu yaşar. Genleri kadar zeki, genleri kadar sağ-
lıklı, hatta genleri kadar mutludur. Ama gel gör ki öyle 
değilmiş. DNA →← RNA →← Protein sentezi çift yönlüy-
müş. Yani proteinin RNA’yı, RNA’nın DNA’yı değiştirme 
kapasitesi varmış. O zaman ne oldu “değişmez gen” 
gerçeği? Proteini değiştirebiliyorsan, DNA’yı da değiş-
tirebilirsin demek. Türker Kılıç diyor ki: “Buradan şu çok 
önemli anlam çıkmaktadır; bizler, doğduğumuz anda-
ki DNA’larla hayatı terk etmiyoruz. Yaşamımız boyun-
ca çevre faktörleri hatta düşüncelerimizle bile zaman 
içinde DNA’larımızı değiştirebileceğimiz ve bunu da 
sonraki kuşaklara aktarabileceğimiz kavramına ulaşı-
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“Hayalci hücreler”i olmayan tırtıllar, kelebek olamaz…Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Haberler

D anfoss ve DAF Enerji, 2� Ekim 2015 
tarihinde Danfoss’un, Türkiye’de 

gelişen bir pazar olan daire istasyonu 
pazarının liderlerinden DAF Enerji’yi satın 
alma anlaşmasını imzaladığını kamuya 
duyurdu. Daire istasyonu pazarında kilit 
oyuncu olan her iki şirketin birleşmesi, 
Danfoss’un Türkiye’de ana faaliyet alanı 
olan ısıtma işini güçlendirmesine ve ivme 
kazandırmasına yardımcı olacak. 
Danfoss Isıtma Segmenti Başkanı Lars 
Tveen� ³DAF Enerji’nin satın alınması Dan-
foss açısından çok önemli bir yatırım. Bu 
sayede üretim tesislerine sahip olarak Tür-
kiye pazarında konumumuzu sağlamlaştı-
racak ve güçlendireceğiz. Türkiye, Danfoss 
Grubu açısından güçlü büyüme potansi-
yeli ile önemli ve stratejik bir pazar. Tür-
kiye binalarda enerji verimliliğini artırma 
yönünde önemli atılımlar gerçekleştirdi. 
DAF Enerji ile birlikte Türkiye’de daire 
istasyonu işinde müşterilerimizin menfaa-
tine büyük gelişim potansiyeli görüyoruz´ 

'DQIRVV�LOH�'$)�(QHUML��,V×�İVWDV\RQX�YH�,V×�6D\DoODU×QGD�*�oOHULQL�
%LUOHúWLUGL

dedi. DAF Enerji’nin Kurucusu ve Genel 
Müdürü Mehmet Tayfun Başaran ise şu 
açıklamalarda bulundu� ³Isıtma pazarında 
Danfoss’un tecrübesi ve yetkinlikleri ile 
işlerimizi daha da güçlendirme imkknı 
bizi heyecanlandırıyor. Danfoss bünye-
sine katılmak, DAF ürün ve hizmetlerini 
mevcut Danfoss çözümleri ve projeleriyle 
birleştirmek ve Türkiye pazarında bölgesel�
merkezi enerjiyi tanıtmak yönünde eşsiz 
bir imkkn sunuyor.´
Anlaşma şartlarına göre Danfoss DAF 

Enerji hisselerinin � 60’ını şimdi, kalan 
hisselerini ise önümüzdeki yıllarda satın 
alacak. Satın almanın 2018 yılının başında 
tamamlanması bekleniyor. 2009 yılında 
kurulan DAF Enerji’nin 55 çalışanı bulunu-
yor. Daire istasyonu pazarının liderlerin-
den İstanbul merkezli şirket ısı sayaçlarıyla 
son yıllarda adını duyurdu. Satın almanın 
avantajlarından tamamıyla yararlanabil-
mek için DAF Enerji yönetim ekibi ve 
DAF Enerji çalışanları mevcut görevlerine 
devam edecek.

:ROIJDQJ�0DU]LQ�7�UNL\H
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T ürkiye’nin µPartner Ülke’ olarak 
seçildiği ve enerji verimli ısıtma, 

iklimlendirme teknolojileri, yenilenebilir 
enerji ve yenilikçi banyo dizaynı konu-
sunda dünyanın önde gelen fuarların-
dan biri olan ISH 201� Frankfurt Fuarı 
ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelen Messe Frankfurt GmbH 
Başkanı ve CEO’su Wolfgang Marzin ile 
AFS İstanbul binasında bir toplantı ger-
çekleştirildi. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. =eki Poy-
raz, OAIB Genel Sekreteri Özkan Aydın, 
Messe Frankfurt İstanbul 8luslararası 
Fuarcılık Ltd. Şti. Genel Müdürleri Tay-
fun Yardım ve Işın Sağlam’ın da katıldığı 
toplantıda Marzin, Türkiye’nin oybirliği 
ile partner ülke olarak seçilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek her 
türlü işbirliğine açık olduklarını ve Messe 
Frankfurt tarafından her türlü desteğin 
sağlanacağını ifade etti. Poyraz, iklim-

lendirme sektörünün en önemli fuarla-
rından biri olan ISH fuarına Türk firma-
larının yoğun ilgi gösterdiklerini, 2015 
yılında fuar alanı ve çevresinde büyük 
ses getiren reklam çalışmaları yapıldığını, 
µPartner Ülke’ olarak bu tür faaliyetlerin 
201� yılında da artarak devam edeceğini 
belirtti. µPartner Ülke’ kapsamında ger-
çekleştirilecek faaliyetler ile ilgili olarak 
önümüzdeki dönemde yakın işbirliğinde 
içinde olunmasının önemi vurgulandı. 
Marzin 201� yılında katılımcı firmalara 

yeni yer sunabilme imkknlarının olacağı 
bilgisini verdi. Toplantı sonrasında ISH 
201� ve Partner Ülke faaliyetlerine veri-
len destek sebebi ile Messe Frankfurt 
adına Marzin tarafından İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Poyraz’a bir teşekkür 
plaketi verildi.

En iyi  kontrol ve sistem yönetimi 
ile perakende gıda sektöründe enerji 
hedefinize ulaşın

7/24 
Soğutma sisteminizin 
izlenmesi
ve denetimi

www.cooling.danfoss.com
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T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2015 Yılı Çalıştayı 15-18 Ekim 

tarihleri arasında Kapadokya Lodge 
Otel’de yapıldı. Bu yılki konusu ³Duman 
Kontrolü ve Yangın Senaryoları´ olan 
çalıştaya, TTMD Yönetim Kurulu Üye-
leri, akademisyenler ve çok sayıda TTMD 
üyesi katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu, ³Bu yıl çalıştayı farklı 
bir formatta düzenleyerek tasarımcı, 
uygulamacı ve yangın konusunda satış 
yapan firmaları bir araya getirip duman 
kontrolü ve yangın senaryoları hakkında 
ortak sorunları tartışmayı hedefledik. 
Çalıştayı sonlandırdıktan sonra, sek-
törümüzü konuyla ilgili bilgilendirmek 
amacıyla sunumlar, paylaşımlar ve tartış-
malar kitap haline getirilecek. Eminim bu 
kitabımız sektör için çok faydalı olacaktır. 
Çalıştayımızın bir diğer amacı da genç 
meslektaşlarımızı deneyimli ağabeyleriyle 
buluşturmak ve Kapadokya’nın güzellik-
lerini birlikte görmektir´ dedi. 
Çalıştayda ilk olarak, µDuman Kontrol Sis-
temlerine Giriş’ konulu bir sunum yapan 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, dumanın 
yangından ölümlerde en büyük etken-
lerin başında geldiğine dikkat çekerek 
çeşitli yangınlardan örneklerle dumanın 
etkilerini anlattı. Duman kontrolünün 
daha ziyade yangın söndürme ekiplerinin 
işini kolaylaştırmayı amaçladığını belir-
ten Abdurrahman Kılıç, duman kont-
rol kriterleri, duman hareketinin kont-
rolü, bölgelere ayırma, basınçlandırma 
ve duman tahliye sistemleri hakkında 
detaylı bilgiler vererek ilgili yönetme-
likleri paylaştı. Günün ikinci sunumunu 
µBasınçlandırma Sistemleri’ hakkında 
gerçekleştiren Gökhan Balık, merdiven 
yuvası ve asansör basınçlandırma sis-
temlerinin tasarım esaslarını açıkladı. 
Sistemlerin yönetmeliğe göre zorunlu 
olduğu yerlerin yanı sıra bazı uluslararası 
otel zincirlerinin gerekli gördüğü konu-
lara değinen Balık, basınçlandırma fan 
kapasitesi için basitleştirilmiş hesapları 
göstererek bir doktora tezi kapsamında 
yapılan deneylerden örnekler verdi. 
Çalıştayın ilk günü, katılımcılardan gelen 

soruların yanıtlanması ve yeni görüşlerin 
tartışılmasıyla son buldu. İkinci gün yapı-
lan ilk oturumda µBüyük Hacımlarda ve 
Atriumlarda Duman Kontrolü’ masaya 
yatırılırken Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç 
ve Doğan Üstündağ birer sunum ger-
çekleştirdi. Atriumlarda duman kontrol 
sistemleri hakkında bilgiler veren Abdur-
rahman Kılıç daha sonra yönetmelikler-
deki değişiklikleri ve farklı yönetmeliklerin 
karşılaştırmalarından örnekler sunarak 
her atrium için optimum çözümün farklı 
olabileceğine dikkat çekti. Yangınlarda 
gerçekleşen ölümlerin � 80 oranda 
dumandan kaynaklandığını söyleyen 
Doğan Üstündağ, alınacak önlemlerle 
ilgili ve ürünlerin test edilmesine yöne-
lik başvurulacak kaynak olarak TS EN 
12101-2 standardını oluşturan başlık-
ları anlattı.  µOtopark Duman Kontrolü’ 
konusunun işlendiği günün ikinci oturu-
munda, Taner Yönet ve Hakan Odabaşı 
birer sunum gerçekleştirdiler. Kapalı oto-
parklarda havalandırmanın günlük kul-
lanım ve yangında duman tahliyesi için 
iki amaçla bulunduğunu belirten Taner 
Yönet, yangın dumanı hesap yöntemi, ısı 
duman kontrol sistemi, 10 hava değişimli 
sistem ve sistem seçim kriterleri hakkında 
teknik bilgiler sunarak farklı tipte fan 
sistemlerini anlattı. İkinci sunumu ger-
çekleştiren Hakan Odabaşı ise BS �346 
standardından önemli noktaların altını 
çizdi. Duman kontrol sisteminin adım 
adım dizayn edilmesi hakkında bilgiler 
veren Odabaşı, jet fanların doğru ara-
lıklarla yerleşiminin önemini belirterek 
çeşitli projelerden örnekler verdi. Günün 
üçüncü oturumunda µDuman Egzoz ve 
Basınçlandırma Fanları’, konuşmacılar 
Artur Altunkeser ve Arkun Andıç tara-

fından masaya yatırıldı.  Altunkeser, 
belki de hiç kullanılmayacak ama her 
an hazır olması gereken sistemler ola-
rak tanımladığı duman egzoz fanlarının 
önemine dikkat çektikten sonra NFPA 
ve EN normlarını karşılaştırarak NFPA 
normlarına göre tipik uygulamaları ve 
fan tiplerini örnekledi. Fan tanımı ve 
tiplerini anlatarak sunumuna başlayan 
Arkun Andıç ise basınçlandırmada farklı 
kontrol sistemleri, kontrol panosu fonk-
siyonları hakkında teknik bilgiler sunduk-
tan sonra örnek uygulamaları ve yapılan 
yanlışları anlattı. µYangın-Duman Dam-
perleri ve Duman Kapakları’ konulu dör-
düncü oturumda Mehmet Levent Kılınç 
ve Numan Şahin birer sunum yaptılar. 
Damper tiplerini ayrı ayrı anlatan Levent 
Kılınç Amerikan ve Avrupa normlarını 
karşılaştırdıktan sonra ülkemizdeki şart-
nameler hakkında bilgi verdi. Yurtdışında 
yaşanmış bazı yangınlardan örnek gör-
seller ve videolar sunan Numan Şahin 
ise duman kapaklarının yangına etkisinin 
önemine değindi. 
Çalıştayın son oturumda bir sunum 
gerçekleştiren Kazım Beceren; duman 
kontrol sistemleri tasarım ilkeleri, basınç-
landırma sistemleri yangın otomasyonu 
esasları, iklimlendirme ve havalandırma 
tesisatının duman kontrolünde kulla-
nımı, yangın-duman damperleri yerle-
şimi ve duman tahliyesi senaryo esasları 
hakkında detaylı bilgiler aktardı. İkinci 
günün sonunda yapılan değerlendirme 
ve soru cevap bölümünün ardından 
TTMD Çalıştayının toplantı bölümü sona 
erdi. Katılımcılar, hafta sonu gerçekleş-
tirilen organizasyonlarda Kapadokya 
bölgesinde yer alan tarihi ve turistik 
mekknları ziyaret etme fırsatı buldular.
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standartlar değişiyor. Daha verimli cihaz-
ların kullanılması gündeme geliyor. İhra-
catının yarısını Avrupa’ya yapan, onlarla 
iç içe olan, Avrupa Birliği’ne katılmayı 
hedefleyen bir ülkenin sektörü olarak; 
orada olan standartların hepsini ülke-
mizde görmeyi, uygulamayı arzu ediyor 
ve yapıyoruz´ dedi. Bu çerçevede de daha 
verimli cihazların kullanılmasına yöne-
lik önümüzdeki günlerde uygulamaya 
geçecek olan yönetmelikler bulundu-
ğuna değinen Vardan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü� ³Yönetmelikler çerçevesinde 
gaz yakan cihazların girdilerinin tama-
men yurtdışından ithali veya bir kısmı-

oğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (DOSİDER)’nin, 

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın desteğiyle, hayata 
geçireceği µGaz Yakan Cihazlar Mükem-
meliyet Merkezi’ projesinin mutaba-
kat toplantısı 12 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da yapıldı. Mutabakat toplantı-
sının açılış konuşmasını yapan DOSİDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, ³Sektörümüz ciddi anlamda teşkilat-
lanmış bir sektördür. İklimlendirme çatısı 
altında yaklaşık 4 milyar dolar ihracat 
yapıyoruz. 4 milyar dolarlık ihracat kalemi 
içinde kombi, kazan, radyatör, radyant 
ısıtma sistemleri ve daha birçok ekipman 
bulunuyor. Bugün bahse konu olan ekip-
manlar içinde yaklaşık 2 milyona yakın bir 
kombi, 20-30 milyon metrekareye varan 
panel radyatör üretimi ve önemli sayıda 
kazan imalatından bahsediyoruz´ dedi.

6tandartlar deøiûtikoe �r�nler de 
deøiûiyor

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla 
beraber sektörün ciddi anlamda genişledi-
ğinin ve faaliyet alanının ülkenin geneline 
yayıldığının altını çizen DOSİDER Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, ³Biz ülkemizin geliş-
mesine paralel olarak hizmet eden bir 
kurumuz. =aman içinde ihracat yaptığı-
mız özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 

afet Özbayram tarafından 1965 
yılında kurulan Elektro-Kalori Pazar-

lama ve Tic. Ltd. Şti., kuruluşunun 50. 
yıldönümünü 1� Ekim Cumartesi akşamı 
Kandilli Adile Sultan Saray’ında verdiği 
davet ile kutladı. Firmanın uzun yıllardır 
çalıştığı iş ortaklarının da katıldığı etkin-
likte 250’yi aşkın davetli yer aldı. Gece-
nin sunuculuğunu yapan İpek Tanrıyar’ın 
açılış konuşmasının ardından, Elektro-
Kalori’nin 50 yıllık serüvenini anlatan 50. 
yıl kurumsal tanıtım filmi seyredildi. Tanı-
tım filminin ardından firmanın kurucusu 
Rafet Özbayram uzun yıllardır çalıştığı 

nın burada yapılması söz konusu oldu. 
Bakanlığımızın katkılarıyla bu çerçevede 
bu ürünlerin yerlileştirilmesi düşünüldü 
ve µGaz Yakan Cihazlar Mükemmeliyet 
Merkezi’ projesi gündeme geldi. Bugün 
imzalayacağımız protokol çerçevesinde 
ülkemizde bu ürünlerin bazı girdilerinin 
yerlileştirilmesi ve Türkiye’de yapılmasına 
yönelik bir Mükemmeliyet Merkezi kurul-
ması çalışmalarını başlatıyor olacağız.´ 
Toplantının ardından Gaz Yakan Cihazlar 
Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasıyla 
ilgili olarak DOSİDER ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı arasında bir mutaba-
kat zaptı imzalandı.

firmalara teşekkür plaketi verdi. Plaketler 
Üret Makine Ltd. Şti., Serdaroğlu A.Ş., 
Dipaz Makine A.Ş., Era Ltd. Şti.’nin de yer 
aldığı 30 firmaya verildi. Firmalara verilen 
plaketlerin ardından Elektro-Kalori çalı-

şanları, 50. yıl plaketlerini Elektro-Kalori 
Yönetici Ortakları Gamze Özbayram Bil ve 
Gaye Özbayram Gürün’ün elinden aldı. 
Gece Demet Tuncer’in şarkıları ile devam 
etti.
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İ klimlendirme Soğutma Klima İma-
latçıları Derneği (İSKİD), ³Mimari 

Tasarımda İklimlendirme Konferansı´nın 
dördüncüsünü 13 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara -W Marriott Hotel’de gerçek-
leştirdi. Metin 8ca moderatörlüğünde 
müteahhit, müşavir, mühendis, mimar, 
denetçi, kamu görevlisi ve STK tem-
silcilerinin ağırlandığı etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren İSKİD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Savcı, son 
yıllarda yeni bir kavram olarak ortaya 
çıkan ve insan sağlığını doğrudan etki-
leyen µHasta Bina Sendromu’ olarak 
bilinen durumun önlenmesi ve nefes 
alan binaların inşa edilebilmesi için 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Bu durumun önlenebilmesi için 
sadece doğru cihaz üretmenin yeterli 
olmadığını söyleyen Savcı, ³Tasarım-
dan imalata, üretimden uygulamaya 
ve işletmeye kadar olan süreçte sür-
dürülebilir bir yaklaşım sergilenmesi 
gerekiyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik 
kavramı µyeşil bina’larla özdeşleşmiş 
durumda. Ancak nasıl mimar ve meka-
nik projecilerin; çevreye duyarlı, enerji 
verimli ve konforlu binalar için projenin 
en başından bitimine kadar uyum içinde 
çalışması gerekiyorsa, yapı hayata geç-
tikten sonra da bunu uzun yıllar aynı 
şekilde sürdürmeleri ve planlamaları da 
önemli´ diye konuştu. 
İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Arslan açık-
lamasında, ³Alanında uzman isimlerle 
bütünleşik tasarım, enerji verimliliği, 
nefes alan binalar, iç hava kalitesi ve 
ısıl konfor üzerine önemli paylaşımlar 
gerçekleşti. Bilindiği üzere ev, ofis, spor 
salonu, okul, hastane, alışveriş merkezi 
gibi ortamlarda mekknların konfor sun-
ması, yaşam kalitemizi artırması için 
sürdürülebilir iklimlendirme sistemlerine 
ihtiyaç var. Bu noktada projeler konsept 
tasarım aşamasındayken mimarların ve 
mekanik tasarımcıların sektör paydaş-
larıyla, ürün tedarikçileriyle eş zamanlı 
çalışması, son yıllarda karşımıza çıkan 
hasta bina sendromunun önüne geçe-

bilmek için hayli önemli. Her ne kadar 
son yıllarda bu konuda önemli yollar 
kat edilse de, yaşam alanlarında gerekli 
iklimlendirme ve ısıl konfor sağlanamaz 
ise öncelikli olarak evde, işte, okulda, 
hastanede, verimlilik minimuma düşü-
yor. Sadece ortam konforu değil, uzun 
vadede solunum yoluyla bulaşan hasta-
lıklardan tutun da birçok sağlık prob-
lemi ile karşılaşılabiliyor´ dedi.

´$maFımı] � ��� enerMi 
verimliliøi saølayan Einalar 
yapmakµ

Organizasyonda son yıllardaki yapıların 
hayli karmaşık hale geldiğini söyleyen 
Türk Serbest Mimarlar Derneği Baş-
kanı Aytek İtez, yapıların artık mimar 
ve mühendisler tarafından ele alınması 
gerektiğini belirtti. İnsanların günlük 
yaşamının önemli bir bölümünü kapalı 
mekknlarda geçirdiğini, alışveriş mer-
kezi, sinema, hastane ve otellerde 
yaşanabilir bir mekkn sunulabilmesi 
için doğru iklimlendirme projeleri-
nin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen 
İtez, ³Artık yüksek verimliliğe sahip, 
gün ışığından en iyi seviyede faydala-
nacak projeler geliştirmek, insanların 
konforunu artırmak zorundayız. Son 
yıllarda teknolojinin de desteğiyle yapı 
projelerine başlamadan enerji verim-

liliği analizini yapıp, enerji tasarrufu 
konusunda yüzde 50 tasarruf etmeyi 
başardık. Amacımız bu başarıya elek-
tromekanik donanımları da ekleyerek 
� 100 enerji verimliliği sağlamak´ dedi. 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD)’nin kurucu üyesi ve Makina Yük-
sek Mühendisi Bahri Türkmen ise sür-
dürülebilir, güvenli, fonksiyonel, estetik, 
üretken, erişilebilir, düşük maliyetli bina 
tasarımları üzerine son yıllarda önemli 
çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. 
Enerji simülasyonlarıyla başlanan pro-
jelerin ne kadar enerji tüketmesi gerek-
tiğine kadar bütün optimizasyonların 
gerçekleştiğini ifade eden Türkmen, 
binada saat saat ne kadar enerji tüke-
timi gerçekleşebileceğini hesapladıkla-
rını söyledi. Türkmen, ayrıca güncel yeşil 
bina projeleri ve yaklaşımlarını katılım-
cılarla paylaştı.
Sürdürülebilirlik açısından yeni nesil 
çalışmaların paylaşıldığı organizas-
yonda Ekodenge Mimarlık’tan yeşil 
bina danışmanları Seda Yöntem, Mert 
Ayaroğlu, A Tasarım Mimarlık Kurucusu 
Ali Osman Öztürk, YDA İnşaat Genel 
Müdür Yardımcısı Ömer Öksüz sektör-
deki yeni trendleri, mimari ve mekanik 
projelerdeki çevreye duyarlı bina yakla-
şımlarını, ısı pompaları, güneş enerjisi 
ile rüzgar enerjisi ve sıcak su ile destek-
lenen yeni yapıları katılımcılarla paylaştı.
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ıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Teknolojileri Kulübü (MakTek) 

tarafından ISKAV ve İSKİD destekle-
riyle geleneksel olarak düzenlenen 
ve sektörün en büyük öğrenci etkin-
liği, ³Enerji Verimliliği Paneli (EVP)´, bu 
yıl 26 Ekim tarihinde YTÜ Oditoryum 
Sergi Salonu’nda düzenlendi. Panelde 
İklimsoft Kurucusu ve Yöneticisi Makine 
Mühendisi Hasan Acül ³Enerji Verimliliği 
ve Endüstriyel 8ygulamaları´ konulu 
oturumda konuşmacı olarak yer alarak 
bilgi ve tecrübesini mühendis adayları 
ile paylaştı.

İ klimsoft sosyal sorumluluk faali-
yetleri kapsamında, 22 Ekim 2015 

Perşembe günü Ege Soğutma Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Sürekli 
Eğitim Merkezi bünyesinde ³Soğutma ve 

İklimlendirme Sistem ve Ekipmanlarında 
Enerji Verimliliği´ eğitimi gerçekleştirdi. 
İklimsoft Kurucusu ve Yöneticisi Makine 
Mühendisi Hasan Acül tarafından ger-
çekleştirilen eğitime katılım yüksek oldu.

$

(

zerbaycan’daki Şah Deniz-2 
Sahası’ndan çıkarılacak doğalgazı 

Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, 
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından 
açılan ³SCADA�Telekom Sistemine İliş-
kin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri 
İhalesi´ne ilişkin yapılan değerlendirme 
sonucunda, SCADA�Telekom Sistemine 
ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat 
işlerini gerçekleştirecek firma belirlendi. 
İhale sürecinin sonucunda sözleşme ABB 
Elektrik Sanayi A.Ş firması ile imzalandı.

SBE, Süperflow SLB130 serisi 
motorlu vana ve yenilikçi sirkü-

lasyon ünitesi GRA111 ile kalite dizayn 
ödülü Red Dot Award 2015’i almaya 
hak kazandı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan ESBE Satış Müdürü Mehmet Ürek 
´Süperflow SLB130 serisi motorlu vana 
ve yenilikçi sirkülasyon ünitesi GRA111 
ile, ürün dizaynı konusundaki bu en 
önemli ödülü almaya hak 
kazandık. Süperflow SLB 
vanası, ESBE’nin sürekli ola-
rak geliştirdiği mutemelen 
en değerli ve hızlı vanasıdır. 
Ölçülerinin çok küçük olma-
sına rağmen, benzer vanalara 
göre Kvs değeri iki kat daha 
fazladır. Bunun yanında yeni 
seri motoru entegre edilmiş-
tir. Vana tamamıyla açılır ya 
da orta pozisyonda kalabilir 
ya da benzer geleneksel vana-
lara göre çok daha hızlı karı-
şım yapabilir. Bu ilerici motor 
müşterinin istekleri doğrultu-
sunda sisteme kendini adapte 
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edebilir. Elektronik olarak vana karakteris-
tiğine uyarlanabilir, karışım ya da aç-kapa 
fonksiyonu ile farklı kontrol sinyalleri kul-
lanılabilir. Ayrıca ayarlanabilir çalıştırma 
yönü, alarm ve uyarı sinyali mevcuttur. Bu 
vananın iki versiyonu da 3-yollu (SLB130) 
ve 2-yollu (SLB120) ödüllendirilmiştir. 
Sirkülasyon ünitesi GRA111 ise karışım 
fonksiyonu ile birlikte ısıtma ve soğutma 

uygulamaları için uygundur. 
Mevcut akış ne olursa olsun, 
progresive vana karakteristiği, 
vana da dalgalanma ya da 
motor dursa dahi sabit sıcaklık 
verir. Böylelikle, operasyonel 
güvenirlilik ve emniyet daha 
planlanırken emniyete alınmış 
olur ve zamansız ve gereksiz 
aşınmaların önüne geçilir. 
Sirkülasyon ünitesinin üretim 
hattı planlanırken, ESBE’de 
tüm odak noktası kolay ve 
hızlı montaj idi. Bu fikir, ürü-
nün montajondan, izolasyon 
kılıfına oradan paketlenme-
sine kadar yansımıştır´ dedi.
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aikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder 31 Ekim Dünya Tasarruf 

Günü nedeniyle yaptığı açıklamada aza-
lan enerji kaynaklarına dikkat çekti. Enerji 
tasarrufunun devletlerin ve kurumların 
olduğu kadar vatandaşların da sorum-
luluğunda olduğunu vurgulayan Önder, 
şu noktalara değindi� ³Enerjide tasarruf 
sağlamak tüm dünya için önemli ancak 
Türkiye için çok daha önemli. Çünkü ithal 
girdilerimiz arasında en büyük kalem-
lerden biri enerji. İşte sırf bu nedenden 
dolayı bile enerji tasarrufu konusunda 
daha aktif uygulamalar yapmak zorun-
dayız. Bu nedenle gereksiz tüketimin, 
üretim süreçlerinde yaşanan kayıpların 
ve yanlış kullanımların önlenmesi kadar, 
yalıtım ve iklimlendirmede daha tasar-
ruflu yeni teknolojik ürünlere öncelik 
vermeliyiz. Sadece yalıtım ve iklimlen-
dirme sistemlerinde yapılan iyileştirmeler 
bile cari açığın azaltılmasında önemli yer 
tutacaktır.´ Enerji tasarrufu konusunda, 
Daikin olarak üstlerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye çalıştıkları 
söyleyen Önder, sözlerini şöyle tamam-
ladı� ³Geçen yıl ülkemizde devreye giren 

sezonsal verimlilik kriterleri ile birlikte 
inverter olmayan klimalar azalarak yok 
olacak. Sadece klimalarda yaşanan bu 
değişim bile ülke ekonomisine olumlu 
yansıyacak. Daikin Türkiye olarak biz AB 
ile eş zamanlı olarak sezonsal verimli-
lik kriterlerini gündemimize almış ve bu 
kriterlere uygun ilk klimaları Türkiye’ye 
sunmuştuk. Bu yıldan itibaren tüm 
sektörde bunun sonuçlarını göreceğiz. 
İklimlendirme rekabetin yüksek olduğu 
bir sektör olarak önümüzdeki yıllarda 
teknoloji ve inovasyon temeline dayalı 
bir büyüme ve gelişme gösterecek. Yeni 
devreye giren sezonsal verimlilik kriterleri 
de bunu destekleyecek. Sonuçta kazanan 
ise kullanıcı ve Türkiye ekonomisi olacak.´

T
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T ROX GmbH’nin 81 yaşındaki en 
büyük hissedarı Heinz Tro[, 1 

Ekim 2015 tarihinde vefat etti. Münih 
Üniversitesi’nde hem makine mühendis-
liği hem de ekonomi bölümlerini bitiren 
Heinz Tro[, ABD’de mühendis olarak meslek 
hayatına başladı. 1959 yılında uluslararası 
işletme yönetiminden sorumlu olarak TROX 
GmbH’ye katıldı, 1969 yılından günümüze 
kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak ulusla-
rarası işletme yönetimi, ürün yönetimi ve 
araştırma ve geliştirmeyi idare etti. 1988 
yılında TROX GmbH’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı, 2012’de Teftiş Kurulu Başkanı 
oldu. Başarılarından dolayı Almanya Federal 
Cumhuriyeti Liyakat Nişanı alan Heinz Tro[, 
kendisini çalışanlara ve topluma adamış bir 
girişimci olarak hafızalara kazınmıştı.

icari yatırımcılardan bireysel kullanı-
cıya kadar tüm ziyaretçilerine iklim-

lendirme teknolojilerini deneyimleme fırsatı 
sunan Daikin Solution Plaza fuha İstanbul, 
gençlerden yoğun ilgi görüyor. Eylül ayında 
açılışı gerçekleşen fuha İstanbul’un ilk ziya-
retçileri ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği öğrencileri ile İstanbul Kültür 
Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Tek-
nolojileri Bölümü öğrencileri oldu. Rehber 
eşliğinde yaptıkları fuha turu ile iklimlen-
dirme sektöründeki son uygulamalara ilişkin 
bilgi alan gençler, Daikin Genel Müdür Yar-
dımcısı =eki Özen ve fuha İstanbul Müdürü 
8ğur Sertan’dan da bilgi aldılar. Gelecekte 
iklimlendirme sektörüne atılmayı planlayan 
gençler açısından fuha İstanbul’un eşsiz bir 
deneyim fırsatı sunduğuna dikkat çeken 
Daikin Genel Müdür Yardımcısı =eki Özen 
şunları söyledi� ³fuha İstanbul, okullarında 
aldıkları eğitimi destekleyen bir deneyim 
fırsatı sunduğu için gençlerimizin ilgisini 
çekiyor. Merkezimiz, faaliyete geçtiği bir 
ay süresince kurumsal müşterilerimizin yanı 
sıra üniversiteli gençlerimizi de ağırlamaya 
başladı. Bugünden iki ay sonrasına randevu 
alarak fuha İstanbul programına dahil olan 
üniversiteli gençlerimiz var. Bu gençlerimizi 
fuha İstanbul’da ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyuyoruz.´ İki kattan oluşan ve 2.000 
metrekarelik alana kurulan Daikin Solution 
Plaza fuha İstanbul, inverter teknolojisinden 
yenilenebilir enerji sistemlerine, ses seviye-
sinden akıllı göz teknolojisine kadar, iklim-
lendirme cihazlarının inovatif çözümlerini 
deneylerle ziyaretçilerine aktarıyor.
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SERTiFiKALI PERFORMANSA SAHiP SOĞUTMA KULENiZLE 
EN iYi ELE HER ZAMAN SiZ SAHiP OLACAKSINIZ.

‟Eurovent Certifi ed Performance” isimli bu SOĞUTMA KULESİ sertifi ka programı, Avrupa çapın-
daki Isıtma, Havalandırma, Hava Koşullandırma ve Soğutma endüstrisine yeni giriş yapmıştır. 
Söz konusu program; Eurovent Derecelendirme Standardı 9C-001’i kullanmakta, bina sistemle-
rinize, enerji verimliliği odaklı bir tasarım uygulayarak Eko-tasarım yönetmeliklerini karşılamaktadır.

İç mekan hava koşullandırma - Havalandırma ve Hava kalitesi kontrolü - Proses soğutma ve Gıda sektöründe soğuk zincir alanında Avrupa’da 
lider Üçüncü Taraf sertifi kasyon kuruluşu Eurovent Certita Certifi cation hizmetidir.

DOĞRU KARARI ALIN VE EN DÜŞÜK KARBON AYAK iZi SEViYESiNi SERGiLEYEN OPTIMAL 
SiSTEM PERFORMANSINA ULAŞIN.

www.eurovent-certifi cation.com
Performans seviyelerini internet üzerinde kontrol edin

SOĞUTMA KULESİ sertifikasyonunu aktif olarak destekleyen katılımcı imalatçılar: 
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$ E Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel 

dönüşümün İstanbul’a 50 senelik bir yük 
getirdiğini belirtiyor. 
Kentsel dönüşümün İstanbul’un kentsel 
dokusuna hiçbir katkısı olmadığını ve yapı-
lanın kentsel dönüşüm değil, binasal dönü-
şüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, ³Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, 
depreme dayanıklı hale getiriliyor. Ama 
İstanbul’a ve özellikle de kentsel dönü-
şümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini 
yitirdiğini görüyorum. Her taraf şantiye 
alanına döndü. Yeşil alanlar beton yığın-
larına dönüşmeye başladı. Aynı parselde 
bulunan 10 katlı binayı yıkıp yerine 12 katlı 
yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir´ dedi. Kentsel dönüşümle birlikte 

Kadıköy’de ikamet edenlerin sayısının ve 
buna bağlı olarak da trafik yoğunluğu-
nun artacağını ifade eden Erkurtoğlu şu 
açıklamalarda bulundu� ³İnsan ve trafik 
yoğunluğu hesaplandığı zaman kentsel 
dönüşümde bu yoğunluğu kaldıracak alt 
yapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon alan-
ları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her 
tarafı maalesef beton yığını haline gele-
cek. Yazın camlarımızı açtığımızda bile bir 
rüzgkr hissedemeyeceğiz. Çocuklarımıza 
yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
8marım mevcut alanları koruyabiliriz. 
Bunun için de imar yasasının yeniden göz-
den geçirilmesi gerekiyor.´ Mimar Ahmet 
Erkurtoğlu, yanlış kentsel dönüşüm uygula-
maları nedeniyle 50 sene sonra İstanbul’da 
yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini de sözlerine ekledi.

https://www.eurovent-certification.com/
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İ stanbul’da 2-4 Ekim 2015 tarih-
leri arasında yapılan ASHRAE RAL 

CRC Geniş Bölge Konferansı’na katılan 
ASHRAE üyelerinden bir grup, toplantı 
sonrası iki gün Aironn’un konuğu oldu. 
ASHRAE üyeleri Aironn bünyesinde 1000 
m2 alana kurulu, Türkiye’deki TÜV-SÜD 
onaylı ilk ve tek fan test laboratuvarında 
farklı kapasitelerdeki fanlarla ilgili yapılan 
testlere katıldılar, yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi aldılar. 
Aironn’un ürün gamında bulunan Duman 
Tahliye Fanları, -et Fanlar, Merdiven 
Basınçlandırma Fanları, EC Fanlar, Hücreli 
Fanlar ve Tünel Fanları, teknik özellikleri 
ile dikkat çekti. ASHRAE üyeleri tarafın-
dan, özellikle kapalı otoparklarda uygu-

lanan kablolama ve enerji sarfiyatında 
� 60 oranında tasarruf sağlayan akıllı 
otomasyon uygulaması --SMART ve 
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0 esse Düsseldorf, 4-8 Nisan 2016 
tarihleri arasında wire-8luslararası 

Tel ve Kablo İhtisas Fuarı ve Tube-8lus-
lararası Boru İhtisas Fuarına ev sahip-
liği yapacak. wire ve Tube 2016 öncesi 
1 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Vogue 
Restaurant’ta bir basın toplantısı düzen-
lendi. 
Toplantı çerçevesinde Messe Düsseldorf 
GmbH, Metal ve Akışkan Teknolojileri 
Küresel Portföy Direktörü Friedrich-Georg 
Kehrer tarafından yapılan açıklamada şu 
bilgilere yer verildi� ³Messe Düsseldorf 
4 - 8 Nisan 2016 tarihleri arasında tel, 
kablo ve boru üretimi alanında dünyanın 

en önemli sektörel etkinliğine ev sahipliği 
yapacak. 2.500 dolayında katılımcı firma 
wire-8luslararası Tel ve Kablo İhtisas Fuarı 
ve Tube-8luslararası Boru İhtisas Fuarı çer-
çevesinde buluşacak. 8luslararası uzman-
lar, sektörlerindeki yenilikleri tanıtmak, ikili 
görüşmelerde bulunmak ve ticari bağlan-
tılar kurabilmek amacıyla iki yılda bir Düs-
seldorf Fuar Merkezi’nde bir araya geliyor. 
Tel, kablo ve boru üreticileri -her zamanki 
gibi net bir plan çerçevesinde tasarlanmış 
olan- 15 fuar salonunda en yeni ürünlerini 
tanıtacaklar. Tel ve kablo üretim sektörleri 
wire Fuarı için fuar merkezinin 9-12 ve 
15-1� no’lu salonları arasında buluşurken, 

boru sektörü ürünlerini Tube kapsamında 
1-� no’lu salonlarda ve �a salonunda ser-
gileyecek. Fuar giriş bileti aynı tarihte her 
iki fuar için de geçerli olacak. Sektörle-
rinde lider iki fuarın eş zamanlı düzen-
leniyor olması, ziyaretçilerin iki sektörün 
oluşturduğu sinerjiden yararlanmasına 
olanak sağlıyor. Fuar katılımcıları en yeni 
tekniklerin ve güncel teknolojilerin konu 
alınacağı bir performans gösterisi ile ken-
dilerini �0.000 dolayında ihtisas ziyaret-
çisine tanıtma olanağı bulacak. Böylelikle 
ikili görüşmeler yapabilme, iletişim ağları 
oluşturma ve ticari bağlantılar kurma açı-
sından sayısız olanak yaratılmış olacak.´

0 ikropor, A+ sınıflı yeni filtrelerini 
piyasaya sundu. Konu ile ilgili firma 

tarafından yapılan açıklamada şu bilgi-
lere yer verildi� ³Günümüzde artan enerji 
maliyetlerinin yanı sıra olumsuz çevresel 
değişiklikler, enerjinin en tasarruflu ve 
verimli bir şekilde kullanılmasının öne-
mini artırmıştır. Artan nüfus, şehirleşme 
ve sanayileşme, kapalı alanlarda temiz 
hava sağlanmasını her geçen gün daha 
da güç hale getirmektedir. Çok daha az 
enerji kullanarak daha iyi bir hava filtras-

sadece � 1’inden daha az bir kısmı A+ 
sınıfına ulaşabilmektedir. 2009 yılından 
beri Eurovent sertifikasına sahip ilk Türk 
filtre imalatçısı Mikropor olarak, bu sene 
içinde A+ sınıfına sahip filtreleri geliş-
tirme çalışmalarına başladık ve başarılı bir 
şekilde F�, F8 ve F9 verimliliğinde V tipi 
filtreleri tanıtmaya ve piyasaya sunmaya 
başladık. Diğer filtre modellerimizde de 
aynı çalışmayı yürütüyoruz ve gelecekte 
A+ sınıfına sahip filtre modellerimizin 
sayısını artıracağız.´

0LNURSRU�$+�6×Q×IO×�<HQL�)LOWUHOHUL�3L\DVD\D�6XQGX
yonu sağlama konusunda standartları 
geliştirmek için çalışan Eurovent, filtre-
lerdeki enerji sınıflandırmasını değişti-
rerek daha da zorlaştırmıştır. Örneğin, 
F� verimliliğindeki filtrelerin A sınıfına 
ulaşmaları için sınır 1200 kWh�yıl iken 
yeni sınıflandırmada bu sınır 950 kWh�
yıl olarak değiştirilmiştir. Buna ek ola-
rak yeni sınıflandırmada A+ sınıfı yara-
tılarak enerji verimliliği açısından en üst 
düzey filtrelerin tanıtılması sağlanmıştır. 
Şu anda Eurovent sertifikalı filtrelerin 

Aironn bünyesinde kapalı otopark ve 
tüneller için yapılan CFD çalışmaları 
yoğun ilgi gördü.
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Jean-Christophe Carette, Enerji Tasarrufunda 
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ile Yüzde 28 Daha 
Fazla Enerji Tasarrufu 
6D÷O×\RU

MI Hydronic College adlı organizas-
yonu ile eğitim faaliyetlerini sürdü-

ren IMI Hydronic Engineering, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği çatısı altında verdiği 
bir seminerle eğitim toplantılarına bir yeni-
sini daha ekledi. 3 Ekim’de İTÜ Gümüş-
suyu Kampüsü Makina Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen seminerde IMI Hydronic 
College Direktörü Dr. -ean-Christophe 
Carette konuşma yaptı. EKOTASARIM 
Genel Müdürü Gürkan Görgün tarafın-
dan yönetilen seminerde ³Enerji Tasar-
rufu için Hidronik Sistemlerin Optimize 
Edilmesi´ konusunda bilgiler aktarıldı.  
-ean-Christophe Carette, etkili enerji tasar-
rufu ve doğru konfor için bina yapısı ve 
ısıtma-soğutma sistemleri kadar insan 
faktörünün de önemli olduğunu vurgu-
ladı. Isıtma sistemlerinde ortaya çıkan 
sorunların başında balanslamanın geldi-

ğini belirten Carette, ³Binanın ısıtma sis-
temlerinde pompalama maliyetleri büyük 
önem taşıyor. Alt katların çok ısınması ve 
üst katların soğuk kalması durumlarında 
genelde tercih edilen çözüm, daha büyük 
ve güçlü pompa seçimi ile sonuçlanır. 
Ancak bu yöntem enerji giderlerini artıra-
rak faturaların yükselmesine neden oluyor. 
Balanssızlık sorununu ortadan kaldırmak 
için konut tesisatlarında uygun yerlere fark 
basınç vanası kullanımı ise enerjiden tasar-
ruf etmeyi sağlayan bir çözüm sunuyor´ 
dedi. Carette ayrıca ticari binalarda her ter-
minal ünitesine sadece basınçtan bağımısz 
kombine balans vanası kullanılarak ener-
jiden tasarruf edilemeyeceğini vurguladı. 
Carette, doğru devreye alma prosedürü 
uyarınca test, ayar ve balanslama ile pom-
panın frekans değerinin tesisatın ihtiyacına 
göre ayarlanması ile ancak enerji tasarrufu 
yapılacağının altını çizdi. Termostatik vana 
kullanımının manuel vanaya oranla yüzde 
28 daha fazla enerji tasarrufu sağladığını 
söyleyen -ean-Christophe Carette, ³Evlerde 
kullanılan tek bir termostatik vana dahi 
enerji sarfiyatlarında ciddi farklılık göste-
riyor. Radyatör ayarları, doğru ayardan 1 
derece kaydığında enerjinin yüzde 10’u 
boşa harcanıyor´ dedi. Hidronik ısıtma 
sistemlerindeki son gelişmelerden de bah-
seden Carette, seminerde hem ısıyı hem de 
debiyi ayarlayabilen yeni nesil otomatik ter-
mostatik vanalar hakkında bilgiler aktardı.

er yıl 31 Ekim’de kutlanan Dünya 
Tasarruf Günü’nde IMI Hydronic 

Engineering, enerji verimliliğini daha fazla 
artırmak için termostatik vana kullanımı-
nın yaygınlaşmasına ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. 
Termostatik vana kullanımının manuel 
vana kullanımına oranla yüzde 28 
daha fazla enerji sağladığını belirten  
IMI Hydronic Engineering Genel Müdürü 
Volkan Gerdan ³Gelecekte daha yaşana-
bilir bir dünyaya sahip olmak için enerji 
verimliliği konusunda elimizden geleni 
yapmamız gerekiyor. Dünya Tasarruf 
Günü, bu konuya dikkat çekmek için 
büyük bir fırsat. Ülkemizde enerjimizin 
yüzde 30’dan fazlasını binalarda harcı-
yoruz. Yine binalarda kullanılan enerjinin 
yanlış tesisat malzemesi seçimi ve bunun 
da üzerine eklenen yanlış kullanım nede-
niyle boşa harcandığına şahit oluyoruz. 
Bizim öncelikli amacımız; bir binada yüzde 
1�’ye kadar ulaşabilen ısı dağıtım kayıp-
larını sıfıra kadar düşürmek. Termostatik 
vana sayesinde evlerde meydana gelen 
bu kayıplar önlenebiliyor. Termostatik 
vana yanında balans vanası kullanımı 
halinde, enerji tasarrufu yüzde 30’u aşa-
biliyor. Elektrik tasarrufuna da katkı sağ-
layan termostatik ve balans vanaları enerji 
verimliliği ile doğru orantılı olarak enerji 
giderlerinde de düşme sağlıyor´ dedi.
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D uru Klima 22 Ekim 2015 tarihinde 
Nişantaşı’nda bulunan merkez bina-

sında yılsonu yemeği düzenledi. Misafir-
lerine yapılan ikramları bizzat Duru Klima 
personelinin hazırladığı yemeğe yaklaşık 
�0 kişi katılım gösterdi. 
Duru Klima yetkilileri, hem müşterileri 
hem çözüm ortakları hem de personeli ile 
yılın yorgunluğunu atarak keyifli bir gece 
geçirdiklerinden memnun kaldıklarını dile 
getirdi.

AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
Alemdağ Mahallesi, Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi  93. Sokak No: 1 
Taşdelen / Çekmeköy / İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-mail: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

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

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar
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lus Yapı’nın Türkiye ve Ortadoğu’da 
temsilciliğini sürdürdüğü İngiliz 

Gripple firmasından İş Geliştirme ve Satış 
Müdürü Allan Young bir kez daha Tür-
kiye ziyaretindeydi. Allan Young ilk ziyaret 
gününde, Yönetim Kurulu Başkanı Eren 
Kalafat ve Genel Müdür Okan Sever ile 
iş geliştirme ve var olan güçlü dinamiğin 
üzerine daha da gelişmiş mühendislik 
hizmetleri koyma konusunda görüştü. 
Oldukça hareketli geçen 2 günlük ziya-
ret esnasında Allan Young 8lus Yapı’nın 
genişleyen teknik kadrosuyla da tanışma 
imkknı buldu. 8lus Yapı’nın uzmanlık 
alanı olan sismik koruma sistemlerinin 
önemli bir kısmını oluşturan çelik halatlı 

U lus Yapı, yaz dönemi boyunca katıl-
dığı eğitim odaklı organizasyon-

larda sektörün nabzını tutmaya devam 
etti. Sismik, titreşim ve akustik uzmanlık 
alanlarına dair bilgilerin paylaşıldığı etkin-
liklerde 8lus Yapı’nın uzman mühendis 
kadrosundan Genel Müdür Okan Sever 
ve Akustik Dizayn Mühendisi Mete Öğüç 
uluslararası organizasyonlara katılımla-
rıyla dünya çapında seminerler verdiler.

(85212,6( ����, +ollanda

8lus Yapı 31 Mayıs - 3 Haziran 2015 
tarihleri arasında Hollanda’nın Maastricht 
kentinde düzenlenen ve akustik sektö-
ründe Avrupa’nın en büyük organizas-
yonları arasında yer alan E8RONOISE 
2015 etkinliğindeydi. ³Mekanik Odalarda 
Yüzer Döşeme 8ygulamalarının Akustik 
Değerlendirmesi´ konu başlıklı maka-
lenin hazırlanması ve sunumunu 8lus 
Yapı uzman kadrosundan Akustik Dizayn 
Mühendisi Mete Öğüç gerçekleştirdi. 
Sunumun ana teması sismik korumanın 
akustik yalıtımla birlikte uygulanması ve 
bu iki ayrı uzmanlık alanının projelerdeki 
birlikteliği esnasında birbirleriyle olan 
etkileşimiydi. Yüksek binaların mekanik 
ve elektrik ekipmanlarında ortaya çıkan 
gürültü ve titreşim sorunlarına karşı uygu-
lanması gereken akustik çözümlerden 
bahsedilen sunum, katılımcılar tarafından 
ilgiyle karşılandı. 8luslararası platformda 
gerçekleşen seminere inşaat ve makine 
mühendislerinin yanı sıra mimarların ve 
dünya akustik sektörü duayenlerinin de 
katılımı yoğundu. Mete Öğüç konuşma-
sını, yapı sektöründe uygulanan akustik 

yalıtım yöntemleri ve çevresel gürültüye 
karşı çözüm önerilerinden bahsederek 
sonlandırdı.

.KatiE 	 $lami, /�Enan

Dünya çapında eğitim etkinliklerine hız 
kesmeden devam eden 8lus Yapı ekibi 
Ortadoğu’daydı. 8lus Yapı Genel Müdürü 
Okan Sever bölgedeki en büyük mühen-
dislik firmalarından biri olan Khatib 	 
Alami ekibine Beyrut ofislerinde teknik 
eğitim verdi. Sever ³Yapısal Olmayan Sis-
temlerde Deprem Koruması´ başlıklı eği-
timinde deprem anında yapısal olmayan 
sistemlerin nasıl etkilendiğini, sismik koru-
manın önemini, konu hakkındaki yönet-
meliklere ve standartlara nasıl hkkimiyet 
kazanılacağını, projelerde güvenle sismik 
koruma ve titreşim yalıtımı yapılabilecek 
bilgi düzeyine nasıl ulaşılabileceğine dair 

bilgiler verdi. Eğitime katılanlar arasında 
makine ve inşaat mühendislerinin yanı 
sıra kontrol mühendisleri de vardı.

'ar�$l +andasaK, 0ısır

Küresel teknik eğitim turuna Kahire ile 
devam eden 8lus Yapı Genel Müdürü 
Okan Sever, Türkiye’de de Dünya Ban-
kası projeleriyle tanınan ve müşavirlik 
alanında Ortadoğu’nun lideri kabul edi-
len Dar-Al Handasah firmasının mühen-
dis kadrosuna seminer verdi. 8lus Yapı 
ekibinin asıl eğitim amacını taşıyan, 
sismik koruma ürünlerinin uluslararası 
platformlarda bağımsız kuruluşlarca test 
edilmiş ve onaylı ürünler olması gerektiği 
konusu, bu seminerde de ön plandaydı. 
Okan Sever özellikle bu konuya değine-
rek katılımcıları bilgilendirdi. Sever, olası 
bir depremde sismik koruma yapılmamış 
tesisatlar sebebiyle can güvenliği, yatı-
rımların korunması, hem yaşamsal hem 
de ekonomik sürdürülebilirliğin önemini 
vurguladı. Depremin tanımından başla-
yan sunumun devamında yönetmelikler, 
mühendislik hesapları ve sismik uygula-
malar anlatıldı. 8lus Yapı ekibi, eğitim-
lerin dünya ve Türkiye genelinde devam 
edeceğini belirtti.

askılama sistemleri, Gripple markasıyla 
birlikte sektöre 8lus Yapı tarafından 
sunulmaya devam ediyor.
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uperbrands Türkiye, 2014-2015 
yıllarının süper markalarını açıkladı. 

Nielsen’in ölçümleri dikkate alınarak belir-
lenen markalar arasında VİKO da yer aldı. 
Ödülü ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu’nun 
elinden alan VİKO by Panasonic Pazarlama 
Direktörü Aysel Özaltınok, ³VİKO olarak, 
Superbrands Türkiye tarafından belirle-
nen süper markalar arasında yer almanın 
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödüle, 
sektörümüzün tek temsilcisi olarak layık 
görülmenin yüklediği sorumluluğun ise 
farkındayız. Bu doğrultuda bizim için asıl 
başarı, öncelikle müşterilerimizin gönlünde 
edindiğimiz paha biçilmez yeri koruyabil-
mek olacaktır. Bu başarımızı sürdürülebilir 
kılmak için her zamankinden daha çok 

çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu 
vesile ile markamıza verdikleri eşsiz değer 
için tüm paydaşlarımıza ve ayrıca ödül 
sürecine katkılarından dolayı değerlen-
dirme ekibine kuruluşumuz adına teşek-
kürü bir borç bilirim´ dedi.

9 İKO by Panasonic ile faaliyetlerine hız 
veren Panasonic, distribütörü Yan-

mar firması ile proje ve taahhüt firmaları 
ve bayilerine yönelik profesyonel yangın 
algılama sistemleri ve güvenlik çözümleri-
nin tanıtımı için İstanbul ve Ankara’da bir 
dizi seminer gerçekleştirdi. İlki İstanbul’da 
Steigenberger Hotel Maslak’ta düzenlenen 
seminerlerin ikincisi ise Ankara’daki Hilton 
Hotel’de yapıldı. VİKO adına Satış 	 Pazar-
lamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Kazuhito Takahashi’nin katıldığı seminer-
lerde Panasonic Ürünleri Satış Müdürü 
Koray Yıldız da sunum gerçekleştirdi.

� 8. Yapı Fuarı ± Turkeybuild Ankara, 
YEM Fuarcılık tarafından ATO 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda 1-4 Ekim 
2015 tarihleri arasında düzenlendi. 
Fuar; bölgedeki firmaları, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarını, yatırımcılarını 
sektör profesyonellerini bir araya getirdi. 
ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel 
Müdürü Burcu Başer, Ankara ve içinde 
bulunduğu Orta Anadolu Bölgesi’nin 
yapı sektörünün gelişiminde önemli 
bir yerinin olduğunu ve Türkiye eko-
nomisinin taşıyıcılarından biri olan yapı 
sektöründe, yılın en önemli buluşma-
larından biri olan bu fuarın, bölgedeki 
ticari ve ekonomik faaliyetlere destek 
olduğunu söyledi. Başer, sözlerine şu 
şekilde devam etti� ³2014 yılında Orta 
Anadolu ve Ankara, 12,8 milyar dolarlık 
inşaat harcamalarıyla Türkiye genelinden 
yüzde 1�,3’lük bir pay almıştır. Bölge, 
yine 2014 yılında 9 milyar dolarlık bir 
büyüklükle Türkiye yapı malzemesi sek-
töründen yüzde 1� pay almıştır. Bu bil-
gilerden yola çıkarak Orta Anadolu ve 
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Ankara’nın yapı malzemesi sektörüne 
büyük hareketlilik kattığını söyleyebili-
riz. Fuarımız bu yıl, bu yapı sektörünün 
büyümesinde önemli rol oynayan bu 
bölgede, 200 katılımcının ürün, hizmet 
ve teknolojisini 24.562 ziyaretçiyle bir 
araya getirerek hem katılımcılar hem 

de ziyaretçiler için verimli iş birliklerinin 
yaratıldığı bir platform oldu. Bu yıl da 
bölgenin en büyük yapı zirvesi olarak 
başarıyla gerçekleşen fuarımıza göster-
dikleri ilgi için tüm sektör profesyonelle-
rine, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.´
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L inde Gaz’ın her yıl düzenli olarak 
müşterilerine özel düzenlediği eği-

timlerinden endüstri sektörüne yönelik 
µGazların Emniyetli Kullanımı ve Gaz 
8ygulamaları’ konulu Anadolu Bölge 
Müşteri Eğitimi, 8 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Ankara İvedik Organize Sanayi ile işbirliği 
içerisinde düzenlenen ve 60 kişinin katı-
lımı ile tüm gün süren eğitime katılımcı-
ların ilgisi yoğundu. Linde Gaz’ın konu-
sunda uzman eğitmenleri tarafından 
µGaz ve Gaz Ekipmanlarının Emniyetli 
Kullanımı’ ve µYenilikçi Gaz 8ygulamaları’ 
konularının anlatıldığı eğitimde kaynak 
gazı uygulamaları, vanalar, regülatör-
ler ve çeşitli ekipmanlarla ilgili bilgilerde 
verildi. Eğitim sonunda düzenlenen serti-
fika töreni ile katılımcılara sertifikaları tak-
dim edildi. Eğitim taleplerinin her geçen 
gün arttığını belirten Linde Gaz yetkilileri, 
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$ larko Carrier’ın Genel Müdürü 
Önder Şahin, Ege Soğutma Sana-

yicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) 
tarafından periyodik olarak düzenlenen 
öğle buluşmalarının ilk konuğu oldu. 
Önder Şahin, ESSİAD üyesi firmaların üst 
düzey yöneticilerinin katıldığı buluşmada, 
Alarko’nun tarihinden kesitleri anlatarak 
sektörün dünü, bugünü ve geleceğine 
dair bilgiler verdi. Sektörle ilgili tecrübe-
lerini de aktaran Şahin; iklim, nüfus ve 
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fert başına milli gelir parametrelerinde 
1950’lerden bugüne ülkemizin ve İklim-
lendirme sektörünün gelişimini anlattı. 
Yakın gelecekte iklimlendirme sektörünün 
daha büyük imkknlara sahip olacağını dile 
getiren Şahin, bu noktada teknolojinin 
büyük rol oynadığının altını çizdi. İzmir, 
Alsancak’taki Eski Havagazı Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen buluşmada, ESSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hakan Semerci tarafın-
dan Önder Şahin’e teşekkür plaketi verildi.

2016 yılında da sektörlere yönelik eğitim-
lere hız kesmeden devam edeceklerini  
söyledi.

https://www.iklimsoft.com/
https://msoft.com/
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( nerji Verimliliği Derneği ile Milli Eği-
tim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü arasında imzalanarak yürür-
lüğe giren Enerji Çocuk Projesi, 2015-
2016 eğitim öğretim yılında belirlenen 
yeni 38 pilot ilde öğrencilerle buluşmaya 
başladı. Proje kapsamında, enerji verim-
liliği çalışmalarına vurgu yapılarak, başta 
evlerde olmak üzere çocukların bulun-
duğu her ortamda enerjinin çocuklar 
tarafından verimli kullanılması, çocukların 
enerji kullanımı ve tüketimi konusunda 
bilinçlendirilmesi ve enerji verimliliği 
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konusunda ülke ekonomisine katkıda 
bulunulması hedefleniyor. Proje çalış-
malarından biri olan Enerji Çocuk Naz, 
okulların açılmasıyla birlikte yeniden il il 
gezmeye başladı. İlk durağı Kırıkkale olan 
Naz, sonrasında Kırşehir ve Nevşehir’deki 
öğrencilerle buluştu. Öğrencilere enerjinin 
nasıl verimli kullanılması gerektiği, evle-
rinde ve okullarında nelere dikkat etmeleri  
konusunda bilgi verdi. Çocukların yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında Enerji 
Çocuk Naz tarafından öğrencilere çeşitli 
hediyeler dağıtıldı.

B ay İnşaat tarafından Maslak’ta 
hayata geçirilen 42 Maslak, 

ABD’deki Yeşil Binalar Konseyi (8SGBC) 
tarafından geliştirilen ve yeşil bina stan-
dartlarına uygun yapılara verilen µEnerji 
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) 
Sertifikası’nı Gold seviyesinde aldı. 2014 
yılında 42 Maslak Ofis 2 ve Ofis 3 blokları 
LEED Platinum sertifikası alan 42 Mas-
lak, şimdi de A Kule’deki Rezidans ve 

Penthouse’larıyla LEED GOLD seviyesinde 
sertifika almayı başardı. Projelerinde enerji 
verimliliğine ve sürdürülebilir yaşamın 
geliştirilmesine dikkat çeken Bay İnşaat, 
42 Maslak’ta mevcut olan yeşil bina özel-
liğiyle enerji tasarrufunu yüksek oranda 
sağlıyor. Yeşil bina özelliği, doğaya say-
gılı olmasının yanı sıra projenin işletme 
maliyetlerinin ve aidatlarının da düşük 
tutulmasına büyük katkı sağlıyor.

S FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde organize ettiği 

eğitim seminerleri sürüyor. 16 Eylül2015 
tarihinde Çanakkale Kolin Hotel ve 30 
Eylül 2015 tarihinde Kayseri 8ygulama 
Oteli’nde tesisat ustalarıyla ve bölgedeki 
yetkili bayileriyle bir araya geldi. 50 kişilik 
katılımla gerçekleşen seminerlerde, SFA 
Sanihydro S.S.H. Sorumlusu Erman Tüm-
çelik öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 yıllık 
tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda 
WC öğütücü ve pompaların doğal akışlı 
tahliyenin imkknsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet veya yeni bir banyoyu 
kolayca monte etmeyi sağladığı anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların çatı, bodrum 
katından ya da kanalizasyon borusundan 
uzak veya kot farkı olan yerlerde dikey ola-
rak 11 metreye, yatay olarak 110 metreye 
kadar 32 mm’lik bir boru çapı ile atıkları 

6)$�6DQLK\GUR�dDQDNNDOH�YH�.D\VHUL·GH�6×KKL�7HVLVDW�8VWDODU×�LOH�%XOXúWX

pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibin-
den montajına kadar detaylı teknik bilgi 

aktarıldı. Soru-cevap bölümünün ardın-
dan SFA Sanihydro düzenlediği akşam 
yemeğinde ustalarla yakından tanışma 
fırsatı buldu, müşteri memnuniyetini en iyi 
şekilde sağlamak ve üst seviyede tutmak 
için eğitim etkinliklerine önem verildiği 
ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.

19,5 x 27 cm195 x 270 mm
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ğini belirtti. Masahiro Fujisawa, konuşma-
sına şöyle devam etti� ³Türkiye’de temelde 
fabrika otomasyonu, ileri robot teknolo-
jileri ve klima sistemlerinin satış ve satış 
sonrası hizmetlerini sürdürüyoruz. Bu 
faaliyetlerimizin yanı sıra uydular, asan-
sör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları 
ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine 
de destek veriyoruz. Türkiye’de özellikle 
Türksat uyduları ve Marmaray projesinde 
kullanılan teknolojimiz ile tanınıyoruz.´ 

´7�rksat �%·yi Eaûarılı Eir ûekilde 
fırlattıkµ

16 Ekim tarihinde fırlatılan Türksat 4B 
uydusu ile ilgili açıklama yapan Masa-
hiro Fujisawa, ³Mitsubishi Electric Cor-

poration, Türksat 4A’nın 
ardından Türkiye’de ile-
tişim ve yayıncılık altya-
pısının güçlendirilmesine 
yardımcı olacak Tüksat 
4B uydusunu da başarılı 
bir şekilde fırlattı. Aralık 
başına kadar yörünge 
testlerini yapacak olan 
Mitsubishi Electric, son-
rasında Türksat 4B’nin 
Türksat’a devir teslimini 
resmen gerçekleştirecek. 
Mitsubishi Electric ola-
rak üretmekten gurur 
duyduğumuz uyduların 
ve yapım aşamasından 

itsubishi Electric, elektrik, oto-
masyon ve taahhüt çalışmaları 

kapsamındaki Türkiye buluşmasını, 21 
Ekim Çarşamba günü Wyndham Ankara 
Oteli’nde ³Türkiye’nin Geleceği için Çalı-
şıyoruz´ temasıyla düzenledi. Etkinliğe, 
Türkiye genelinden çok sayıda kamu, 
özel sektör ve taahhüt firması temsil-
cisi katıldı. Etkinlikte Mitsubishi Electric, 
sanayi tesisleri ve altyapı projelerindeki 
elektrik, otomasyon, taahhüt çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında, 
Mitsubishi Electric’in Marmaray’da ger-
çekleştirdiği ³İstasyon Bilgi ve Yönetim 
Sistemi Projesi´ sunumu yapıldı. Dünya 
genelinde �1 binin üzerinde kurulumu 
bulunan Mitsubishi Electric Videowall 
görüntüleme sistemlerinin de tanıtıldığı 
Türkiye buluşmasında, arıtma ve atık su 
tesislerindeki su otomasyonu konusu 
örnek uygulama ile anlatıldı. Yeni endüstri 
evresinin Mitsubishi Electric’teki karşılığı 
olan e-F#ctory konsepti ile geleceğin diji-
tal fabrika teknolojisini sunan ürünlerden 
uygulamalar da büyük ilgiyle karşılandı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mit-
subishi Electric’in Türkiye Başkanı Masa-
hiro Fujisawa, dünyada 120 binden fazla 
çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gösteren ve 
36 milyar dolar konsolide net satışa sahip 
olan 94 yıllık dünya devi Mitsubishi Elect-
ric Corporation’ın, 2012 yılından bu yana 
üç yıldır kendi yapılanması ile Türkiye’de, 
İstanbul merkez ofisinde faaliyet gösterdi-

yörüngeye yerleştirilme sürecine kadar 
sorumluluğunu üstlendiğimiz projenin 
tamamında, ileri teknolojimizi kullanarak 
üstün güvenilirlik sağladık. Türksat 4A 
ve Türksat 4B aracılığıyla Türkiye’nin ve 
komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altya-
pısına katkıda bulunmaktan memnuniyet 
duyuyoruz´ şeklinde konuştu. 

´7�rk sanayisini geleFeøin 
faErikalarına Ka]ırlayaEiliri]µ

Türkiye’nin global düzeyde rekabet ede-
bilmek için dünyadaki değişim ve geli-
şimlere hızla ayak uydurması gerektiğine 
dikkat çeken Başkan Fujisawa, konuşma-
sını şöyle sürdürdü� ³Türkiye’nin üretimde 
global rekabet trenini kaçırmaması için 
hayati önem taşıyan teknolojilerimizden 
biri de yeni endüstri evresinin Mitsubishi 
Electric’teki karşılığı olan dijital fabrika 
konsepti e-F#ctory. Mitsubishi Electric 
olarak yeni endüstri evresinin iddialı oyun-
cularından biriyiz. Türk sanayisinin, hayal 
gücümüzü zorlamaya hazırlanan gelece-
ğin fabrika otomasyonuna hazır olması 
için teknolojik çözümler sunuyoruz. Bu 
noktada e-F#ctory konsepti üretimde 
çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek 
evrimsel bir adım. Üretim ve bakım aşa-
maları da dahil olmak üzere yönetimden 
üretim katına kadar tüm fabrika katman-
larını optimize etmek için ileri teknolojileri 
kullanan e-F#ctory, küresel rekabette bir 
adım önde olmayı sağlıyor.´
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< ıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri 
Kulübü (MAKTEK) tarafından düzenlenen Enerji 

Verimliliği Paneli (EVP),  26 Ekim 2015 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Oditoryum Sergi Salonu’nda yapıldı. 
Sektörün en büyük öğrenci etkinliği olan EVP’de bir 
konuşma yapan Wilo Türkiye Özel Müşteri Müdürü 
Gökhan 8zuner, enerji verimliliği konusunda santrifüj 
pompalarda kaydedilen önemli gelişmeleri katılımcılarla 
paylaştı. Panelde ³Santrifüj Pompalarda Enerji Verim-
liliği ve Önemi´ başlıklı bir sunum yapan Wilo Türkiye 
Özel Müşteri Müdürü Gökhan 8zuner, enerji verimliliği 
konusunda santrifüj pompalarda önemli gelişmeler 
kaydedildiğini katılımcılarla paylaştı. Tesisat grubu yapı 
elemanlarının içerisinde en fazla elektrik tüketiminin 
pompa motorlarından kaynaklandığına dikkat çeken 
8zuner, Avrupa ve Türkiye’de yürürlükte olan ERP 
yönetmelikleri ile yeni düzenlemeler getirildiğini söyledi. 
Gökhan 8zuner, binaların vazgeçilmez ekipmanlarından 
santrifüj pompalar için üreticilerin en önemli önceliğinin 
verimlilik olduğunu belirtirken, yeni enerji verimliliği 
çalışmaları ve pompa değişim projeleri ile iyileştirmeler 
yapılarak tasarruf sağlandığını dile getirdi. 
Enerji Verimliliği Paneli’nin bu yıl sekizincisi düzenle-
nirken, panelin sergi alanında ısıtma, soğutma, hava-
landırma, tesisat ve yalıtım sanayii ürünleri sergilendi.
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Airplus, Klima Santralleri için 
(XURYHQW�%HOJHVL�$OG×

A irplus, tasarımı, ismi ve üretimi 
ile tamamen Türk malı olarak 

ürettiği Airplus klima santrallerinde 
E8ROVENT sertifikasının sahibi oldu. 
Cihazların kalitesi ve ilan edilen değer-
lerin güvenilirliği konusunda iyi bir ile-
tişim aracı olarak Eurovent sertifikasına önem verdiklerini 
belirten Airplus yetkilileri konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu� 
³HVAC	R sektörü için büyük öneme sahip olan Eurovent belgesi, 
Avrupa’da bağımsız bir test kuruluşudur ve üreticiler tarafından 
ilan edilen teknik özelliklerin doğruluğunu test ederek belge-
lendirmektedir. Detaylı bir test sürecinin sonunda aldığımız  
E8ROVENT sertifikası, ürünlerimizin performansının, yayımla-
dığımız tüm özelliklerin doğru olduğunu garanti etmektedir.  
AH8PL8S serisi klima santrallerimiz gerek konfor uygulamala-
rında gerekse özel proses uygulamalarında önemli referanslara 
sahip. Airplus klima santralleri, Airplus’ın İstanbul Çekmeköy’deki 
tesisinde kalifiye personeli tarafından üretiliyor; ilk yatırım mali-
yeti, ekipman ve işçilik kalitesi, enerji verimliliği, projeye uygun 
esnek çözüm alternatifleri, uygun teslim süreleri ve özgün tasa-
rımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Airplus ağırlıklı olarak ithal 
cihazların hkkim olduğu paket klima santrali pazarında yerli 
üretim klima santralleri ile ilklerden biri olarak Türk imalat sana-
yinin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 
Airplus, standart, DX, hijyenik tip klima santralleri (otomasyonu 
dahil), paket tip havuz nem alma santrali, ısı geri kazanım cihazı, 
sıcak hava apareyi, hücreli aspiratör, davlumbaz santrali (elekt-
rostatik filtreli, ısı geri kazanımlı), hücreli vantilatör, sığınak fanı, 
yer konvektörü, kanal tipi ısıtıcı ve HEPA filtre kutusu, difüzörü, 
filtresi ile Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Gürcistan, Türkme-
nistan, Kazakistan, Irak ve İran gibi farklı iklimlere sahip bir çok 
ülkede de yıllardır kullanılıyor. Airplus olarak, Endüstriyel Tip 
Nem Alma Klima Santralleri, Gaz Yakıtlı Klima Santralleri, Pro-
jeye Özel Rooftop Cihazları, Dahili Kazan 8ygulamalı Doğalgaz 
Yakıtlı Klima Santralleri, Tavan Tipi DX Bataryalı Isı Geri Kazanım 
Cihazları gibi müşterilerimize özel cihaz tasarımı ve imalatı da 
yapıyoruz.´
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rmacell GMBH Genel Başkanı 
Patrick Mathieu, Genel Başkan 

Yardımcısı Guillerme Huguen ve Güney 
Avrupa Genel Müdürü Malte Witt ile 
birlikte, 2015 yılı başında Armacell 
bünyesine katılan Armacell Türkiye’nin 
Bursa’da bulunan üretim tesisini ziyaret 
etti. =iyaret sırasında, Armacell Türkiye 
yöneticilerinden Ilgaz Dalkılıç’tan tesis ile 
ilgili bilgiler alan Patrick Mathieu, tesisin 
hem üretim hem de stok alanlarında 
yapılan yenilikler ile Armacell bünye-
sindeki en modern üretim tesislerinden 
biri haline geldiğini görmekten mutlu 
olduğunu dile getirdi. Tesis ziyaretinin 
ardından, Armacell Türkiye yöneticileri 
Koray Sarı, Ömer Sirkeci ve Ilgaz Dalkılıç 
ile 2015 yılını değerlendiren Patrick Mat-

rmacell Yalıtım A.Ş.’nin Adana ve 
Güney Bölgesi çözüm ortağı Kar-

deşler İklimlendirme Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çifci, şirketin Onefle[ 
elastomerik kauçuk yalıtım ürünlerinin 
bölgesinde iddialı projelerde yer alma-
sında etkin rol oynadığını belirtti. Çitci şu 
açıklamalarda bulundu� ³Armacell Yalı-
tım olmadan önce Das Kauçuk firması-
nın kuruluş aşamasını ve kauçuk köpüğü 
üretimine başlaması sürecini izledik ve 
gönülden destekledik. Elleriyle büyüttük-
leri Onefle[ markasının ve ürünlerinin, 
sınırlarımızın içinde olduğu kadar yurt-
dışındaki pazarlarda da tercih edilmesi, 
yabancı sermayenin dikkatini çekmesi 
ve dünyaca ünlü bir marka tarafından 
ülkemize yatırım yapılması bizi gururlan-
dırdı. Biz de bu başarılı camianın içinde 
bulunduğumuz için kendimizi şanslı 
hissediyoruz. Şu anda Armacell Yalıtım 
ürünlerinin bayisiyiz ve stoklu çalışıyoruz. 
Havalandırma ürünleri ile ilgili olarak böl-
gemizdeki talepleri rahatlıkla karşılayan 
tedarikçi ve finansmanı güçlü bir firmayız. 
Bölgemizde yapılan hastaneler, AVM’ler, 

hieu, 2016 yılı içerisinde atılması plan-
lanan adımlar ile ilgili fikirlerini beyan 
etti. Armacell Türkiye ekibi, 2016 yılında 
hem Türkiye’de üretilecek Armacell ürün-
leri hem de yurtdışından ithal edilecek 
ve pazarın spesifik ihtiyaçlarına çözüm 
getirecek teknik yalıtım ürünleri ile bir-
likte pazar lideri olmayı hedeflediklerini 
belirtti.

mağazalar, bankalar, spor kompleksleri, 
adliye sarayları, oteller, sanayi kuruluşla-
rına tesisat malzemeleri veriyoruz, hava 
kanalları üretiyoruz. Hava kanallarında 
özellikle hastaneler için uygun kriter-
lerde üretimlerimiz mevcut. Tüm Türkiye 
için çalışıyoruz. Çukurova Üniversitesi 
Kampüsü’nün tümü, yeni yapılan 105 
bin metrekare ve 196 bin metrekare alana 
sahip Adliye binasının hava kanallarını 
ve ilgi alanımızdaki tesisat malzemelerini 
veriyoruz. TSE standartlarına uygun test-
lerden geçmiş hava kanallarımız mevcut, 
hastaneler için paslanmaz malzemeler ile 
uygun kriterlerde üretim yapıyoruz. Siirt, 
Mardin, Irak - Süleymaniye’deki hastane-
leri referanslarımız arasında sayabiliriz.´

U nopomp Mühendislik, Arma-
cell Yalıtım A.Ş.’nin bayisi oldu. 

8nopomp Mühendislik Genel Müdürü 
Haldun Çakmak konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada ³8nopomp Mühendislik, 
Armacell teknik ürünleri ile Onefle[ 
elastomerik kauçuk yalıtım ürünlerinin 
İstanbul
da iddialı projelerde yer alma-
sında etkin rol oynayacak. İşletmelere, 
mekanik müteahhitlere, tesisatçılara 
malzeme anlamında hizmet veriyoruz. 
Bünyemizde yer alan İlke Mühendislik 
isimli şirketimiz ile sattığımız ürünlerin 
servisini de üstlenip satış sonrası deste-
ğimizi de maksimum düzeyde sağlıyo-
ruz. 5’i mühendis, toplam 1� kişilik kad-
romuz ve alt bayilerimiz ile İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa bölgelerinde iş 
takibi yapıyoruz. Ayrıca Tema İstanbul, 
Maslak Kapital, Babylon Bomonti, Viz-
yon Kolejleri, Ataköy Selenium, Aydın 
Üniversitesi gibi prestijli projelerde de 
yer alıyoruz. Firmamız iklimlendirme 
sektöründe yalıtım ürünleri konusunda, 
alanında dünya devi Armacell Yalıtım ile 
bayilik anlaşması yaptı, güzel bir sinerji 
yarattık´ dedi. 2016 yılında da inşaat 
yatırımlarının devam edeceğini ve çalış-
malarını bu yönde geliştirdiklerini ifade 
eden Çakmak, ³Armacell’in ülkemize 
yatırım yapmasıyla çok geniş bir ürün 
gamı ile tanıştık. İnşaat sektörünün 
yanı sıra gemi, otomotiv, beyaz eşya 
sektöründe de satabileceğimiz ürünler 
mevcut� dedi.
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rtadoğu’da yaklaşık 20,2 milyon 
dolarlık toplam iş hacmine ulaşan 

Alarko Carrier, deniz üzerindeki petrol 
platformları için sunulan iklimlendirme 
projelerinden hastanelere, opera bina-
larından alışveriş ve kültür merkezlerine 
kadar birçok alanda çalışmalarını sür-
dürüyor. Bölgede, özellikle petrol plat-
formlarına yönelik ³marine projeleri´yle 
fark yaratan şirket, Katar açıklarındaki bir 
platform için 300 bin dolarlık ürün ihraç 
etmesiyle dikkat çekiyor. Tamamı Alarko 
Carrier tarafından özel üretilen klima 
santralleri, batarya gibi cihazlar, yüksek 
korozyon dayanımı sayesinde standart 
ürünlerden farklılık gösteriyor. İklim-
lendirme cihazları, platformun üzerine 
Çin’de monte edilip, deniz yoluyla Katar 
açıklarına götürülüyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Alarko Carrier Klima Üre-
tim Müdürü Bora Nalbantoğlu, ³Marine 
projeleri için paslanmaz yapıda üreti-
len cihazlar, diğerlerine oranla teknik 
nitelikleri daha üstün ürünler. Standart 
olmadığı ve üretiminde mutlaka mühen-
dislik bilgisi gerektiği için dünyada çok 
az sayıda firma marine projelerini hayata 
geçirebiliyor. Ürünler, sipariş alındıktan 
sonra 10-12 haftada tamamlanarak tes-
lim ediliyor. Cihazların sipariş verene özel 
ve bulunacağı ortamın korozif özellikle-

larko Carrier’ın, küresel iklim 
değişikliğini gündeme getirmek 

amacıyla düzenlediği fotoğraf yarışma-
sında dereceye girenler belli oldu. -ürinin 
yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, 
Küresel İklim Değişikliği temalı yarış-
mada 59 fotoğraf yarı finale kaldı. Birin-
ciliği elde eden Alaattin Şenol’a Canon 
EOS �0D fotoğraf makinesi, ikinci Hakan 
Yayla’ya Toshiba RAS 13 N3 KVR klima, 
üçüncü Oğuz İpçi’ye Toshiba RAS 13 S3 
KV klima armağan edildi.

rine uygun dayanıklılıkta olması amacıyla, 
kullanılan tüm malzemeler tek tek ince-
lenip seçiliyor´ dedi. Ortadoğu’da ger-
çekleştirilen diğer projeler hakkında da 
bilgi veren Nalbantoğlu, ³Alarko Carrier 
olarak bölgede yoğunlaştığımız projeler 
arasında hastaneler de yer alıyor. Bu kap-
samda Katar’daki bir hastaneden, yakla-
şık 1 milyon 380 bin dolar değerindeki 
klima santralı siparişi aldık. Yine, yaklaşık 
65-�0 kişilik bir ekiple çalıştığımız µThe 
Dubai Opera House’ projesi kapsamında 
330 bin Euro değerinde ihracat yaptık. 
Bölgede son olarak µDubai Fashion Mall’ 
projesini aldık. Dubai’deki alışveriş mer-
kezinin genişlemesini amaçlayan proje 
kapsamında, yaklaşık 800 bin Euro 
değerinde klima santrali siparişi aldık. 
Kuveyt’ten aldığımız µThe Sheikh -aber 
Al Ahmad Culturel Center’ projesi kap-
samında ise 980 bin Euro değerinde 12� 
adet 39H4 klima santrali ürettik� dedi.

$ larko Carrier, Fethiye Makina 
Mühendisleri Odası ile işbirliğine 

giderek Fethiyeli mühendis ve taahhütçü 
firmalara Estia ısı pompası eğitimi verdi. 
Makina Mühendisleri Odası Fethiye şube-
sinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, 
katılımcılara; Toshiba Estia havadan suya 
ısı pompalarının teknik özellikleri ve rakip 
ürünlere karşı üstün yönleri konularında 
teknik bilgiler aktarıldı. Alarko Carrier 
İzmir Bayilik Satışları Müdür Yardımcısı 
Mustafa Gürsoy’un verdiği eğitimde, 
ayrıca Toshiba Estia ısı pompalarının 

montaj ve devreye alınması sırasında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yol-
ları da anlatıldı. 

doğru dizayn, verimli bina
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orm Şirketler Grubu, 50. yılını 
Boğaz’da gerçekleşen yemekli 

tekne organizasyonu ile kutladı. 
150 çalışanın bir araya geldiği 29 Ağustos 
Cumartesi günü gerçekleşen gecenin açı-
lışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Bedi Korun, Form Şirketler Grubu’nun 
50. yılına gelmesinde çalışanların büyük 
bir payı olduğunu vurgularken, özverili 
çalışmaları için herkese teşekkür etti. 
Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu 
Başkanı Tunç Korun ise ³Bu sene 50. yılı-
mızı kutluyoruz. Bu süre zarfında birçok 
ilki gerçekleştirdik, sektörümüze ve ülke-
mize yenilik ve değer kattık. Yine bu yıl 
içinde 50. yıl kutlamalarımız çerçevesinde 
Şile’de Form Hatıra Ormanı oluşturduk, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 
50 kızımızın lise eğitimleri boyunca eğitim 
masraflarını µTürkiye’nin Güneşleri’ bursu 
ile karşılıyoruz. Önümüzdeki aylarda da 
sektörümüze Türkiye’de iklimlendirmenin 
tarihinin anlatıldığı bir araştırma kitabı 
hediye etme amacındayız. Firma olarak 
bundan sonra da çalışanlarımızın des-
teği ve her zaman bizimle olan yenilikçi 
ruhumuzla çalışmaya devam edeceğiz´ 
şeklinde konuştu. Form Şirketler Grubu 
Operasyon Koordinatörü Özden Korun 
ise ³Kurucularımızdan Bedi Korun ve 
rahmetle andığımız kıymetli abisi Yaşar 
Korun ile birlikte bundan tam 50 yıl evvel 

bu hayat yolculuğuna başladılar. Form 
her geçen gün büyüyen ve çalışanların 
değerli katkıları ile de kuvvetlenen bir aile. 
Kurucularımız sayesinde bugün buradayız. 
Siz değerli çalışanlarımız ile her geçen gün 
büyüyerek bu hayat yolculuğuna yarım 
asrı bir asra tamamlamak için hep bera-
ber devam edeceğiz´ dedi. Gecede, Form 
Şirketler Grubu’nda 15 yıl ve daha uzun 
süredir çalışanlara özel hediyeler verildi. 
Ayrıca sürpriz çekilişlerle Form çalışanları 
Avrupa seyahati, tablet bilgisayar, otel 
konaklama gibi hediyeler kazanma fırsatı 
yakaladı. Canlı orkestra eşliğinde eğlenceli 
dakikaların yaşandığı gecede, 30 Ağustos 
=afer Bayramı kutlaması da unutulmadı. 
Orkestranın çaldığı 10. Yıl Marşı eşliğinde 
Form çalışanları ve yöneticileri 30 Ağustos 
=afer Bayramını kutladı. 
Bölge temsilciliklerinden gelen katılımcı-
ların da bir gece konakladığı organizas-
yon, tekne gezisiyle Kabataş iskelesinde  
sona erdi.

) orm Şirketler Grubu, Lenno[ 
Energy Serisini tanıtan semine-

riyle Ankara’daki sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. 8 Ekim’de -W Marriot 
Otel Ankara’da gerçekleştirilen seminere 
sektörün önde gelen firmalarından 100 
kişi katıldı. Seminerde yeni nesil Lenno[ 
Paket Klima Energy serisi ile ilgili bilgiler 
verildi. Açılış konuşmasını yapan Form 
Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı 
Tunç Korun, Form’un 50 yıllık geçmişin-
den önemli notlar paylaşırken, geleceğe 
yönelik planlarını da aktardı. Korun, açılış 
konuşmasında Form Şirketler Grubu’nun, 
iklimlendirme ve yenilenebilir enerji sek-
törüne verdiği hizmetlerle birlikte, ser-
tifikalı partner firmaları ile bina enerji 
analizi, yeşil bina, LEED ve BREEAM serti-
fikasyonları danışmanlığı, bina enerji per-
formans hesapları ve benzeri her tür bina 
için enerji verimliliği değerlendirmelerini 
yapabilecek imkknlara sahip olduğunu 
ifade etti. Form Endüstri Ürünleri firması 
Ankara Bölge Satış Müdürü Orhan Bağ-
ran sunumunda 1895 yılında kurulan 
Lenno[’un dünya genelindeki 20 üretim 
tesisi ve 9300 çalışanı ile iklimlendirme 
sektöründe faaliyet gösteren bir dünya 
devi olduğunu ifade etti. Lenno[’un yeni 
Energy Serisi ile ilgili de teknik bilgileri 
katılımcılarla paylaşan Bağran, frekans 
kontrollü kompresör teknolojisini kul-
lanan Lenno[ yeni Energy serisi paket 
klima ünitelerinin, Eurovent A sınıfı enerji 
verimliliğine sahip olduğunu ve tek bir 
paket cihaz ile tüm soğutma, ısıtma, 
havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına 
çözüm sunduğunun altını çizdi. Semi-
ner, -W Marriott Otel’de verilen akşam 
yemeğiyle son buldu.

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

Sentez Klima ile Türkiye’de! 
Üstelik tüm bu kompresör bakım onarım hizmetlerimizi Bitzer ile sınırlamayıp,

her marka kompresör için vermekteyiz.

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

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

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

sentez@sentezklima.com  servis@greenpointturkiye.com

www.sentezklima.com
www.greenpointturkiye.com

BITZER ULUSL AR AR ASI SERVİS MERKEZİ

facebook.com/BitzerServis

twitter.com/BitzerServis

instagram.com/BitzerServis

Sentez Klima
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anfoss Türkiye µSoğutma Depart-
manı’, 6-� Ekim 2015 tarihlerinde 

İzmir’de µGelecek için Dönüşüme Hazırız’ 
sloganı ile MCX açık protokollü kontrol 
cihazları ve uygulama alanları konu-
sunda bir eğitim düzenledi. Danfoss’un 
bölgedeki bayisi Frigoduman Soğutma 
Sanayi bünyesindeki eğitim salonunda 
2 gün boyunca devam eden eğitime; 
chiller, roof top ve klima santrali OEM 
müşterileri olan yaklaşık 30 kişi katıldı. 
Bu eğitim için Türkiye’ye gelen İtalya 

anfoss Türkiye, 15 Ekim 2015 tari-
hinde Gaziantep Teymur Otel’de 

ısıtma departmanı semineri düzenledi. 
Seminere, Gaziantep ve çevre illerden 
sektörün önde gelen �0 profesyoneli 
katıldı. Termostatik radyatör vanaları, 
oda termostatları, döşemeden sulu ve 
döşemeden elektrikli ısıtma sistemleri 
gibi Danfoss ısıtma sistemleri 	 çözümle-
rinin hem teknik hem de günlük hayatta 
kullanım faydalarının anlatıldığı semi-
nerde, Danfoss ürün ve çözümlerinin 
sağladığı avantajlar bölgedeki mühen-
dislerle paylaşıldı. Danfoss Türkiye’den 
Isıtma Sistemleri İş Geliştirme Müdürü 
Recep Burak Kolsuk, Isıtma Sistemleri 

Danfoss Ürün Müdürü Victor Frescura, 
konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katı-
lımcılara aktardı.

Teknik 	 Servis Müdürü Sencer Erten 
ve Isıtma Sistemleri Bayi Kanalı Müdürü 
Özgür Oğur ve DEVI Ülke Satış Müdürü 
Levent Yelkenci’nin katılımıyla gerçekle-
şen seminerde ayrıca kış ayları yaklaşırken 
ısıtma tasarrufu yapmanın ipuçları da 
katılımcılara aktarıldı.

D anfoss, 2015 yılında ³Değişiyoruz, 
Büyüyoruz, Güçleniyoruz´ çalış-

ması kapsamında düzenlediği eğitim 
ve seminerlerine, DEVI Isıtma Sistemleri 
semineri ile devam etti. 
22 Ekim tarihinde Antalya Ramada 
Otel’de düzenlenen seminere, Antalya 
ve çevre illerden yaklaşık 100 sektör 
profesyoneli katıldı. Stadyumlar, kara-
yolları, villalar ve alışveriş merkezleri gibi 
kullanım alanları olan µDEVI döşeme-
den sulu ve döşemeden elektrikli ısıtma 
sistemleri’nin hem teknik hem de günlük 
hayatta kullanım faydalarının anlatıldığı 
seminerde; Danfoss ürün ve çözümleri-
nin sağladığı avantajlar, bölgenin önde 
gelen sektör profesyonelleriyle payla-
şıldı. DEVI Ülke Satış Müdürü Levent 
Yelkenci’nin sunumlarıyla gerçekleşen 
seminer sonrası tüm katılımcılar akşam 
yemeğinde buluştu.

dXNXURYD�,V×��hU�Q�*DP×Q×�.HQGL�0DUNDODU×\OD�*HQLúOHWPH\H�
'HYDP�(GL\RU

Ç ukurova Isı, ürün gamına kendi 
markası olan Silversun Hot Air 

sıcak hava üreteçlerini ekledi. Konu hak-
kında firma tarafından yapılan açıklamada 
şu bilgilere yer verildi� ³� 108’e varan 
verimleri ile en verimli sıcak hava üreteci 
unvanına sahip olan Silversun Hot Air’in 
yatay çalışabilen, dikey çalışabilen, kanala 
bağlanabilen ve yoğuşmalı tipleri mev-
cuttur. 16 kW’dan 92 kW’ya kadar çeşitli 
kapasiteleri bulunan ısıtıcılar, alüminize 

çelikten imal edilen eşanjörleri sayesinde 
uzun ömürlüdür ve bakım, işletim masraf-
ları son derece düşüktür. Çukurova Isı’nın 
kendi markası olan ve son teknolojiyle 
üretilen Silversun Hot Air gaz yakıtlı sıcak 
hava üreteçleri; premi[ brülöre sahip 
yoğuşmalı tipi, destrifikasyon fanı olarak 
kullanılabilen dikey tipi, yüksek basınçlı 
radyal fana sahip olan kanal tipi cihazlarla 
ve birçok avantajlarıyla geniş mekknların 
ısıtılmasında ideal çözüm oluyor.´

KONDENSERLER

EVAPORATÖRLER
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COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT
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Follow us on instagram
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REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9
34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

$ nkara Altındağ’da bulunan 
Türk Telekom Genel Müdür-

lüğü projesi kapsamında; AFS’nin 
Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 
Soler	Palau’nun çatı tipi, kanal 
tipi, duvar tipi ve aksiyal fanları ile 
jet fan sistemi kullanıldı. Yaklaşık 6 
bin 300 metrekarelik zemin oturu-
mu bulunan bina, üç bodrum kat 
ve zemin üzerinde 33 kat olmak 
üzere 36 katlı olacak. Türk Tele-
kom Genel Müdürlüğü, iç bahçe 
tasarımları ile Ankara’nın bina içi yeşil alana sahip ilk bi-
nası olarak tanımlanıyor. Türk Telekom Genel Müdürlüğü 
Binası; Ankara içinden geçen şehirlerarası yolların kesiştiği 
bir noktada bulunması, 192 metreyi geçen yüksekliği ve 
Ankara’nın en yüksek ofis kulesi olması ile Ankara’nın sem-
bol yapıları arasında aday olarak gösteriliyor.

AFS

Türk Telekom Genel 
Müdürlüğü

MAS POMPA

fyonkarahisar’ın San-
dıklı ilçesinde faaliyet 

gösteren Sandıklı -eotermal 
A.Ş. (SAN-ET), 1 Ekim tari-
hi itibarıyla ısıtmaya başla-
yan Bölgesel  Isıtma  Projesi 
gerçekleştirdi. Projede Mas 
Pompa’nın frekans kontrollü 
yatay tek kademeli norm ve frekans kontrollü inline kuru 
rotorlu sirkülasyon pompaları kullanıldı.

$

SAN-ET A.Ş.Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ARMACELL YALITIM

ur Yapı ve Hayat Holding imzasıyla Edirnekapı’da 
hayata geçen A[is İstanbul’da Armacell Yalıtım’ın 

iş ortağı ve İstanbul bayisi EPA Makina İnşaat tarafından 
tedarik edilen kauçuk levha ve boru yalıtım ürünleri kul-
lanıldı. Projede kullanılan ürünler, enerji verimliliği sağla-
masının yanı sıra insan sağlığına uygun olması, montaj sı-
rasında kolay uygulanabilmesi, iş gücünden ve süresinden 
tasarruf sağlaması ve yüksek yangın dayanımlı olması ile 
dikkat çekiyor. Yüksek ısı iletkenlik katsayısına sahip olan 
Onefle[ elastomerik kauçuk köpükleri suya ve buhara karşı 
dirençli olmalarının yanı sıra, 8V (8ltra Violet-Mor Ötesi) 
ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı da yüksek direnç gös-
teriyor. Yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip 
olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda 
iyi bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor.

S

A[is İstanbul
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KSB

S

Swissôtel Resort Bodrum 
Beach

iftçi Towers projesi İstanbul’un en prestijli lokasyonla-
rından biri olan =incirlikuyu’da gerçekleştirilmekte olup, 

toplam 292.000 metrekare inşaat alanına sahip ve 55’er katlı 
iki kuleden oluşuyor. Proje; residence, AVM ve ofis alanlarını 
içeriyor. Projede daire içi ısıtma-soğutma tesisatları, WC egzoz 
emiş hatlarında ve mutfak davlumbaz egzozlarında LINDAB’ın 
tescilli markası olan SPİRO� yuvarlak hava kanalı ve fitting-
sleri kullanıldı. SPİRO� yuvarlak hava kanalları ve fittingsleri 
EN 1223� normlarına göre ³D´ sınıfı hava sızdırmazlığına sa-
hip olup, düşük basınç kaybı ve yine uygulamada hızlı montaj 
avantajı ile havalandırma sisteminin vazgeçilmez ekipmanları 
olarak ön plana çıkıyor.

Ç

Çiftçi Towers
LINDAB HAVALANDIRMA

D anfoss, İstanbul Sancaktepe’de, µbölgenin en büyük 
projesi’ olarak dikkat çeken Resim İstanbul’un ısınma 

konforunu sağlayacak. 1310 daireden oluşan projede, her 
bir bölümde ayrı sıcaklık kontrol imkknı sağlayan özel bir 
teknik kullanıldı. Projede Danfoss’un µA sınıfı hassas ter-
mostatik hissedici’leri ve çekirdek tip vana’larından 10 bin 
adet kullanıldı. Bu sayede daire sakinleri, evin her bölümün-
de ilgili oda sıcaklığını kontrol altına alıp ortamın istedikleri 
derecede ısınmasını sağlayarak ısıtma giderlerinde yüzde 
30’a varan tasarruf sağlayabilecek.

DANFOSS

Resim İstanbul
AFB – CLIMAVENETA

ıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nde 
All For Buildings firmasının Türkiye genel distribütörü 

olduğu Climaveneta ürünleri kullanıldı. Laboratuvar, Hukuk, 
İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinden oluşan bu proje-
de, toplam 8 MW soğutma kapasitesine sahip 21 adet, eş 
zamanlı soğutma ve ısıtma yapabilen dört borulu chillerler 
kullanıldı. Climaveneta INTEGRA Serisi NECS-W4 tipi wa-
ter source cihazlar, eş zamanlı soğutma ve ısıtma yaparken 
çok yüksek EER ve COP değerleri ile verimli ve sürdürülebilir 
sistemler açısından en uygun çözümlerden biri olarak gö-
rülüyor.

Y

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Esenboğa Yerleşkesi

wiss{tel Resort Bod-
rum Beach’in deniz 

suyu arıtma sisteminde 
KSB’nin günde 2�0 m3 te-
miz su üretebilen ve 60 bar 
işletme basıncına sahip ³Sa-
lıno Yüksek Basınç Merkezi´ 
kullanıldı. Otelde yer alan 2 
adet Salino ünitesi kurulumu tamamlanarak devreye alındı, 
deniz suyu arıtılarak otelin ihtiyacı olan temiz su tedariğine 
katkı sağlandı. 1 metreküp ve 40000 ppm tuzluluk oranına 
sahip Ege Denizi suyunun arıtımı için Salino’nun enerji tü-
ketimi yalnızca 2.3 kWh’tır. KSB, devreye alınma işleminin 
akabinde hem kullanıcı olan Swiss Otel personeline hem de 
tesisin kurulumunu yapan ESLİ firmasının teknik personeline 
ürün ile ilgili teorik ve pratik eğitim verdi. ³Salino Yüksek 
Basınç Merkezi´ sadece yeni tesislere uygulanmakla kal-
mayıp, mevcut ters osmoz tesislerindeki eskiyen pompa ve 
enerji geri dönüşüm sistemlerini; yüksek enerji verimliliğini 
ve düşük ilk yatırım maliyetini göz önüne alarak yenilemeye�
değiştirmeye uygun bir ürün olma özelliğini de taşıyor.
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CAMFIL

FORM

C

F

NBAF Hayvan Aşısı Fabrikası

Özyurt City Center

HTK KLİMA

İ

Mamsel İlaç San. ve 
Tic. A.Ş. Fabrika

stanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan Mamsel İlaç fabrika binasında tüm havalan-

dırma ekipmanları HTK Klima tarafından verildi. Projede kul-
lanılan havalandırma ekipmanları arasında; paslanmaz dip 
emiş menfezleri, swirl difüzörler, anemostadlar, contalı hava 
damperleri, yangın damperi, plenum kutuları bulunuyor.

amfil, Washington fabrikası aracılığıyla, NBAF’in (The 
National Bio and Agro-Defense Facility) Kansas’ta 

kurulacak olan hayvan aşısı fabrikası ile anlaşma imzaladı. 
Biyogüvenlik derecesi BSL-3 ve BSL-4 olan laboratuvar, insan 
ve hayvan sağlığını tehdit eden, oldukça riskli hayvansal has-
talıklar üzerine çalışmalarını sürdürecek. Camfil-Washington 
Fabrikası Üretim Müdürü Ryan Woolard, NBAF ile imzalanan 
anlaşma bedelinin 1.25 milyar dolarlık projenin önemli bir 
kısmı olduğunu açıkladı. Woolard aynı zamanda ilk tedari-
ğin 2016 yılı ortalarında gerçekleşeceğini ve proje kapsamın-
da, muhafaza sistemleri (CamContain Systems), izolasyon 
damperleri ve CamControl ile otomatik ve güvenli tarama 
ekipmanları tedarik edileceğini belirtti. Projede 690’dan fazla 
HEPA filtreli muhafaza sistemi, 830’dan fazla Bio-Seal dam-
peri, 5 adet CamControl kesintisiz sertifikasyon sistemi bulu-
nuyor. Muhafaza Sistemleri Ürün Müdürü Phil Chearmonte, 
NBAF projesinin, dünyanın en büyük biogüvenlik muhafaza 
projesi olduğunu açıklarken, bu projenin hem Camfil fab-

rikaları için hem 
de biyogüvenlik 
muhafaza sis-
temleri projele-
ri için büyük bir 
ilerleme sağlaya-
cağının önemini 
vurguladı. 

orm Şirketler Grubu Özyurt A.Ş.’nin Esenyurt’ta inşa 
ettiği City Center projesinin home ofis ve üniversite kı-

sımlarının iklimlendirmesini gerçekleştirdi. Özyurt City Center 
projesinde, Form VRF Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klima-
lar kullanılıyor. Üniversite ve home ofis kısımlarında 1.200 
kW’lık ısıtma ve soğutma sistemi için 460 adet iç ünite kul-
lanılan projede heat pump sistemi tercih edildi. Projede kul-
lanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; tek 
dış ünite veya dış ünite grubunun, bir veya birden fazla ba-
ğımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her 
alanının birbirinden bağımsız olarak istenen ısıtma, soğut-
ma ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. Çift inverter 
teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda mi-
nimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha hızlı bir 
şekilde elde ediliyor.

ETNA

O

Orman Genel Müdürlüğü
rman Genel 
Müdürlüğü 

(OGM) yeni yer-
leşkesinde ETNA 
ürünleri kullanıldı. 
Yeni yerleşke; mü-
dürlük ve ofis bi-
rimleri binası, lojman ve sosyal birimlerden oluşuyor.
Enerji verimliliğinin ön planda tutulduğu yerleşkede; 49 
adet EIL FK serisi kuru rotorlu, 11 adet ecocirc XL serisi ıs-
lak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, 3 adet 
T-KI serisi 2 ve 3 pompalı komple paslanmaz çelik frekans 
kontrollü hidrofor sistemleri ve 1 adet NFPA20 normuna 
sahip yangın pompası tesis edildi. Projede kullanılan ETNA 
T-KI serisi frekans kontrollü, komple paslanmaz çelik hid-
rofor sistemleri ile basınçlı su temininde talep edilen mik-
tarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edilip 
kullanıcılara konfor sunuldu. Yeni nesil IE2 motorlu frekans 
kontrollü ETNA T-KI serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı 
ile klasik hidrofor sistemlerine oranla işletim giderleri mi-
nimize edildi.
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XL ve XLplus

Çünkü e; 
ekonomik; düşük işletme maliyeti, etkin, enerji tasarruflu; otomatik gece modu, 
entegre; Modbus ve BACnet Protokolü, erişilebilir; wi - fi bağlantı özelliği, eşsiz, 
elektronik; digital ve analog sinyal, emniyetli; susuz çalışmaya karşı koruma, 
elverişli; az ışıklı ortamlarda bile rahat okunabilen led ekran, esnek, estetik, 
evrim... demektir. 

Türkiye Distribütörü
İLPA Su Teknolojileri Ticaret A. Ş.

www.lowara.com.tr 

Müşteri Hizmetleri

0850 455 19 49
EUP
READY

PUMP
TECHNOLOGY

e’nin gücünü
keşfedin!

ecocirc-xl.tr.lowara.com

https://www.lowara.com.tr/
https://ecocirc-xl.tr.lowara.com/
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Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
tarafından Anadolu Deniz İnşaat 
Kızakları Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’ye (ADİK Tersanesi) Türk Loydu 
klası altında inşa ettirilen ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanı-
mına sunulacak TCG Bayraktar adlı 
çıkarma gemisi denize indi. 3 Ekim’de 
denize iniş töreni gerçekleştirilen TCG 
Bayraktar, aynı zamanda dünyanın en 
büyük çıkarma gemilerinden biri olma 
özelliğini taşıyor. 138 metre boyunda, 
üzerine helikopter inebilecek pisti olan, 
toplam 486 personel, 1200 ton çeşitli 
yük ve araç taşıma kapasitesine sahip 
gemi, 18 deniz mili sürat yapabiliyor.

TCG Bayraktar Denizle 
Buluştu
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Tuzla’daki   Anadolu   Tersanesi’nde 
yapılan dünyanın en büyük amfibi 
çıkarma gemilerinden ‘TCG Bayrak-
tar’, aynı anda 20 tankı ve 350 amfibi 
komandosunu kıyıya indirebilecek. 
Büyük oranda Türk mühendisleri tara-
fından tasarlanan TCG Bayraktar’ın 
en önemli özelliklerinden biri de 2 
metreden daha az derinlikteki kıyıya 
bile asker ya da zırhlı araç sevkiyatı 
yapabilmesi. 
Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Süalp Ürkmez, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tara-
fından yaptırılan geminin yüzde 70 
oranında Türk mühendisliğinin ürünü 
olduğunu söyledi. Bayraktar’da Milgem 
Projesi’ndeki savunma sistemlerinin 
kullanıldığını belirten Ürkmez, “Gemi, 
savunma sistemleri kadar üstün taşıma 
kapasitesi ile de dünyadaki pek çok 
örneğinden çok farklı. Denizaltılar-
dan atılacak torpidolara karşı kendini 
savunabilen, savaş uçaklarına karşı sis-
temleri olan çıkarma gemisi 566 kişi-
nin aynı anda barınabileceği kadar da 
büyük bir alana sahip” dedi.
Geminin savaş yönetim sistemi ve 
yazılımının ise  Aselsan  ve Havelsan 
tarafından yapıldığını belirten Ürk-
mez; “Gemi sadece  Akdeniz’de değil 
uzak denizlerin uluslararası sularında 
da emniyetle seyir yapabilir. Doğal 
afetlerde yardım amacıyla da görevini 
yerine getirebilir. Balistik füzelere karşı 
savunma sistemi ile donatıldı. Yerli ve 
özgün tasarımı ile tamamen çelikten 
üretilen gemi 15 tonluk helikopterin 
manevra yapmasını sağlayan piste 
sahip. Türk sanayinin ne kadar güçlü 
olduğunu gösterecek kadar hepimize 
gurur veren bir gemi” diye konuştu. 
Aynı özelliklere sahip ikinci gemi olan 
TCG Sancaktar’ın inşasına da başlan-
dığı ve Ekim 2017’de donanmaya katıl-
masının planlandığı bilgisi verildi.

$yva], 7&* %ayraktar·da«

Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar 
için tam personel korumasına sahip 

olan ileri teknolojiye sahip geminin 
özellikle egzoz sistemleri ve devreleri 
üzerindeki tüm kompansatörlerinde 
Ayvaz ürünleri kullanıldı. Gemide kul-
lanılan kompansatörler hakkında açık-
lama yapan Ayvaz İcra Kurulu Başkanı 
Serhan Alpagut, tamamen yerli ürünler 
kullanma hedefiyle yola çıkılan TCG 
Bayraktar adındaki geminin ülkemiz 
açısından gurur verici olduğunu söyledi. 
Türk Loydu sertifikasına sahip olma-
larının bu gemide Ayvaz ürünlerinin 
tercih edilmesi açısından etkili oldu-
ğunu dile getiren Alpagut, inşa süre-
cinde tersaneye verdikleri mühendislik 
hizmetlerinin ve desteğin de önemli 
olduğunu belirtti. Ayvaz markasının 
güvenle özdeş olduğunun altını çizen 
Alpagut, “Ayvaz Türkiye’de kompan-
satörü ilk üreten firma. Bu marka 67 
yıldır kalite kavramı ile özdeş olarak 
anılıyor ve sektöre her zaman ilkleri 
kazandırıyor. TCG Bayraktar gibi 
birçok açıdan “ilk”leri taşıyan gemide 
Ayvaz gibi “ilk”leri gerçekleştiren bir 
markanın tercih ediliyor olması bize 
gurur veriyor” dedi.

3roMede .ullanılan hr�nler

$yva] (ksenel 0etal .|r�kl� 
.ompansat|rler

Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl 
genleşmeyi boru ekseni boyunca 
absorbe eden genleşme parçalarıdır. 
Borulama sistemi kendi içerisinde 
muhtelif genleşme bölümlerine ayrıla-
rak sabit noktalar vasıtasıyla izole edi-
lirler. Böylece bir genleşme bölgesinde 
oluşan hareket, bu bölge içerisinde kul-
lanılan eksenel kompansatör vasıtasıyla 
emilir.  Eksenel genleşmeli kompansa-
törler, standart 30 ve 60 mm genleşmeli 
olarak imal edilmekle birlikte istenilen 
diğer farklı genleşme değerleri içinde 
özel üretimler mümkündür. Layner 
malzemesi opsiyonel olarak kullanıl-
makta olup, akışa düzgünlük vermek ve 
körük ile akışkan arasındaki bağlantıyı 
kesmek maksadıyla kullanılmaktadır. 

Kullanılan akışkan sıcaklık ve basıncına 
bağlı olarak körük malzemesi, et kalın-
lığı ve kat sayısı dizayn edilmektedir.    
 
Bağlantılar: Döner Flanşlı, Sabit 
Flanşlı, Kaynak Boyunlu

Dizayn ve üretim: EJMA standartla-
rına göre yapılmıştır.
Basınç ve sıcaklık değerleri DIN 2401 
standartlarına uygundur.

Malzeme Yapısı:   Körükler ve lay-
nerler DIN 17440'a uygun olarak 
paslanmaz çelik, bağlantı parça-
ları paslanmaz çelik ya da karbon 
çelik olarak üretilir. Diğer malze-
meler isteğe bağlı olarak üretilebilir.    

Nominal Çap: DN 25 (1") - DN 2600 
(104")

Basınç Değerleri: Eksenel metal 
körüklü kompansatörler standart 
PN16 basınç sınıfında üretilmekte olup, 
daha yüksek basınç sınıfları için özel 
dizaynlar neticesinde imal edilmek-
tedirler. Operasyon basıncı nominal 
çapa ve operasyon sıcaklığına bağlıdır.   

Sıcaklık Aralığı: Malzeme yapısına 
göre -196 °C’den +600 °C’e kadardır.    
Uygulama:   Her çeşit boru hattında 
termal denge ve mekanik genleşme.

.auouk .ompansat|rler 

Kauçuk Kompansatörler, oluşan titre-
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şim ve gürültüyü absorbe eden gen-
leşme parçalarıdır. Kimyasal kompo-
zisyonu kaliteli şekillendirme tekniği 
nedeniyle, 40 g/cm2 üzerindeki patlama 
basınçlarında ya da 10 kg/cm2 normal 
iç basınçlarda kullanılabilirler. Ayrıca 
700 mm Hg vakuma dayanabildiği gibi, 
emme ve basmada pompa sistemleri-
nin vazgeçilmez elemanlarıdır. Kau-
çuk Kompansatörler  ısıya dayanıklı bir 
yapıya sahiptirler. Bu özelliklerinden 
dolayı sıcak su sistemlerinde de kullanı-
labilirler. Kauçuk Kompansatörleri, çok 
yumuşak iskelet yapısı nedeniyle her 
yöndeki titreşimi ve yoğun sesleri izole 
ederler, gürültü oluşumunu önlerler.    
 
Avantajlar: Sıcaklık değişiminden olu-
şan uzama ve kısalmayı emerler, yanal 
ve açısal hareketleri dengelerler.  Suyun 
vuruntusunu emerler ve koç darbesini 
önlerler. Flanşları döner tip olduğu için 

Basınç Değerleri:   Maks. 10 bar'a 
kadar. Operasyon basıncı nominal 
çapa ve operasyon sıcaklığına bağlıdır.   

Sıcaklık Aralığı: Malzeme yapısına 
göre -10 °C’den +90 °C’e kadardır.    

Kullanım alanları: Pompalar, körükler, 
vantilatörler, titreşim yutucular, soğu-
tucular, soğutma kuleleri, hava kom- 
presörleri, air condition ve havalan-
dırma sistemleri, kimyasal-petro kim-
yasal ve endüstriyel boru sistemleri, 
kuvvet santralleri, tersane-gemi endüst-
risi, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi.

*Bu yazının hazırlanması sırasında http://
www.milliyet.com.tr/tcg-bayraktar-denizle-
bulusmaya-gundem-2125007/ linkinde 
yer alan haberden faydalanılmıştır.

boru hatlarına kolaylıkla monte edile-
bilirler. Ayrıca her basınç kademesine 
uygun flanşlarla teçhiz edilebilirler.   
Conta ve   salmastra   gerektirmezler.    

Malzeme Yapısı: Özel sentetik kauçuk.   

Bağlantı: Döner Flanşlı.

Nominal Çap: DN 32 (1 1/4") - DN 
600 (24")

Klimateknik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Dorapark Residence A-17 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 445 79 18  Faks: 0216 445 78 72

www.klimateknik.com

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

İTALYA

Maksimum Verimlilik

• an etik atakl  kompresor
• a lama erektirme en
 s rt nmesi  tasar m
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• Floo e  e aporator
• ptimi in  panel

a a so tmal  t rbocor
• 2 -1 6 k  kapasite aral
• aks. EE    6
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• Free coolin  e eat reco er  opsi on

 so tmal  t rbocor
• 333-3 00 k  kapasite aral
• a  EE  6   10 3
• 66  ses se i esi @1m
• eat reco er  opsi on

T rki e eki t m
t rbocor c iller lar

taraf m an
temin e ilmi tir.

www.iskteknik.com
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Çeviri

Fan verimlilik derecesinin ve 
performans esaslı verimlilik 
gereksinimlerinin faydaları, 
kısıtlamaları ve uygulamaları

Air Movement and Control Asso-
ciation (AMCA) International, 
ticari binaların HVAC enerji 

tüketimlerinin % 30 - % 40’i fanlar tara-
fından yapıldığını tahmin etmektedir. Bu 
yüzden fan verimliliğinin iyileştirilmesi 
global toplam enerji tüketiminin azal-
tılmasında önemli bir adımdır. Her bir 
fan metriğinin fayda ve sınırlarının daha 
iyi anlaşılması için, bazı terminolojilerin 
açıklanması gereklidir.

Uygulama-bağımlı ve 
Uygulama-bağımsız karşılaştırması

Fan verimlilik metrikleri fanın çalışma 
noktasının hesaba katılıp katılmamasına 
göre kategorize edilebilir:
•	 Uygulama-bağımlı verimlilik metriği 

fanın gerçek çalışma noktasını 

hesaba katar.
•	 Uygulama-bağımsız verimlilik 

metriği fanın gerçek çalışma 
noktasını hesaba katmaz. 

Göreceğimiz üzere, bazı metrikler, belli 
bağımlılık türlerinde diğer metriklere 
göre daha iyi sonuç verir. 
 
Ürün verimliliği ve sistem verimliliği 
karşılaştırması

Fan verimlilik metrikleri sadece fanın 
mı yoksa sistemin tamamının mı göz 
önünde bulundurulduğuna göre de kate-
gorize edilebilir.  
•	 Ürün verimliliği: Verimlilik metriği 

sadece fanı hesaba katar.
•	 Sistem verimliliği: Verimlilik metriği 

fan-sistem etkileri, kanal sızıntısı 
ve kanal tasarımı dahil tüm sistemi 
hesaba katar.

Bir fan pik verimliliğe sahip olsa bile, ne 
kadar enerji tüketeceği fanın sisteme nasıl 
uygulandığı belirler. Fanın enerji tüke-
timine sistemin etkisi, tek başına fanın 

etkisinden çok daha fazladır. 

Toplam basınç ve Statik basınç 
karşılaştırması

Fan verimlilik metrikleri fan toplam 
basıncı üzerinden tanımlanmaya yatkın-
dır; fan çıkışındaki toplam basınç (statik 
basınç artı hız basıncı) eksi fan girişin-
deki toplam basınç. Fan toplam basıncı 
fan tarafından havaya eklenen toplam 
mekanik enerjinin bir ölçümüdür. 
Statik basınç tanımsal olarak fan çıkışın-
daki toplam basınç eksi fan girişindeki 
toplam basınç eksi fan çıkışındaki hız 
basıncıdır. Bu kafa karıştırıcı olabilir.  Fan 
girişi kanalsız ise, giriş hız basıncı sıfırdır 
ve toplam basınç statik basınca eşittir. 
Fan girişi kanallı ise, sadece girişteki sta-
tik basınç değil, girişteki toplam basıncı 
ölçmek için gereken dikkat gösterilmeli-
dir. Çıkışın kanalsız ise, çıkış hız basıncı 
sıfıra eşittir, fakat bu durumda fan top-
lam basıncındaki bir değişiklik fan statik 
basıncındaki bir değişikliğe eşit olacaktır.

Fan Verimlilik 
Metrikleri
Yazan: Dustin Meredith, PE ve Jeanne Harshaw, Trane Commercial / HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Fan Verimlilik 
Metrikleri
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Kanallı sistemlerde, enerjinin her türü-
nün hesaba katıldığını garanti altına 
almak için, toplam basıncı göz önünde 
bulundurun. Birçok mühendis sadece 
statik basınç kullanarak sistemleri tasar-
lamaktadır. Kanalın fan bağlantısının 
amaca uygun yapıldığını (örneğin fan 
çıkışının 3 fan çapı kadar uzunluk byunca 
düz olması) ve dinamik kayıp katsayıla-
rını (“Kt” çarpanları) kullanarak, her bir 
hız basıncı ve toplam basınç değişimini 
hesaba katarlar.

Genişletilmiş ürün

Bu makalede bahsedilen metrikler yal-

nızca fan şaftına uygulanan güce yönelik-
tir. AMCA çok yakında fan sistem giriş 
gücü ve tüm fan sisteminin genel verim-
liliğini hesaplamada kılavuzluk edecek, 
metot oluşturacak ve tablolanmış veri 
sağlayacak olan AMCA Publication 207, 
Fan System Efficiency and Fan System 
Input Power Calculation’ı çıkaracak. 
(Şekil 1). Bu yayın fan, elektrik motoru 
ve mevcut ise, güç iletimi ve / veya motor 
kontrol verimliliğini kapsayacak. 
Her ne kadar giriş gücünün direk ölçümü 
tercih edilse de, AMCA Publication 207 
en azından hesaplama ve karşılaştırmada 
ortak bir esas sunacak.  
İklimlendirme, ısıtma ve soğutma ens-

titüsü (AHRI) yakın zamanda ANSI/
AHRI 1210, Performance Rating 
of Variable Frequency Drives yayını 
ile doğru, hesaplanmış sistem giriş 
gücüne yönelik önemli bir adım attı.  
Bu standart, değişken frekans sürücüleri-
nin ölçülüp karşılaştırılabilmesi için, test 
etme ve derecelendirme gerekliliklerini 
ortaya koyan ortak bir metot sunmak-
tadır. 

Fan-Verimlilik Derecesi (FEG)

International Green Construction 
Code ve ANSI/ASHRAE/IES Stan-
dard 90.1-2013, Energy Standard for 
Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings dahil son enerji yönetmelikleri 
ve standartlarının birçoğu fan verimlilik 
derecesi (FEG) olarak bilinen bir fan 
verimlilik sınıflandırma sisteminden 
bahseder. FEG, ANSI/AMCA Standard 
205, Energy Efficiency Classification for 
Fans, in 2010 yayınında tanımlanmıştır. 
Bugün açık arayla en fazla uygulanan fan 
verimlilik metriğidir. 
(Not: Fan motoru verimlilik derecesi 
[FMEG], FEG’in giriş gücünü içe-
ren farklı bir versiyonudur. Fanların 
çoğunlukla motorlardan ve / veya motor 
kontrollerinden ayrı satıldığı Amerika 
Birleşik Devletlerinde yaygın olarak kul-
lanılmazlar, fakat fan- motor – tahrik 
kombinasyonlarının daha yaygın olduğu 
Avrupa Birliğinde önemli bir metriktir. 
Sormamız gereken ilk soru neden daha 
basit bir fan verimlilik hesaplaması kul-
lanamadığımız olmalıdır. Şimdi de fan 
çapının verimlilik üzerine etkisine bir 
göz atalım

Büyük ve Küçük Fan Karşılaştırması

Türbülansın ve toleransların artması, 
küçük fanların büyük fanlara göre daha 
düşük verimlilikte çalışmasına sebebi-
yet verir. Şekil 2'de gösterildiği üzere, 
bu değişim aynı tipte fanlar için bile çap 
arttıkça daha büyük olabilir. Şekildeki 
taralı kutuya bakınız. Verimlilik limitinin 
tekil bir sayı olması (Örneğin % 65’ten 

Şekil 2.

Şekil 1.

Giriş elektrik 
gücü

Kontrol 
kaynaklı kayıp

Fan şaft 
gücü

Aerodinamik 
kayıp

Mekanik 
tahrik

Motor 
kaynaklı 

kayıp

Hava gücü

Mekanik kayıp

Tahrik kaynaklı 
kayıp

Kontrol
Fan

MotorMerkez

Fa
n 

pi
k 

to
pl

am
 v

er
im

lili
ği

 %

Fan boyutu (pervane çapı) / inç

.anatlı
*eriye kavisli kanatlı
.arma pervaneli
*eriye eøimli kanatlı
ùleriye kavisli kanatlı

T RMODİNAMİ  • ASIM 2015 53



Çeviri

mik verimliliği sonuçta ne kadar ener-
jinin kullanıldığını belirlemez. Yüksek 
verimli bir fan bile pik verimliliğinden 
oldukça uzak bir noktada çalıştırılabilir.
Kabul edilebilir bir seçim aralığı veya 
“pencere” ile birlikte (Şekil 3’te görüle-
ceği üzere pik verimlilikten yola çıkarak 
tanımlanan yüzde puanlarıdır); FEG 
uygulama-bağımsız bir metrik olarak 
kullanılabilir. Şunu unutmamak gerekir 
ki, seçme penceresi bir yüzde değil yüz-
delik noktalar cinsindendir. Örneğin, 
pik verimlilik yüzde 70 ise, 15 noktalık 
pencere fanın en az yüzde 55 verimli-
likte seçilmesi gerektiği anlamına gelir. 

(0.85 × 70% = 59.5% değil).
FEG dereceleri gerçek çalışma verim-
liliği değil de pik fan verimliliğinin bir 
göstergesi olduğu için, asıl faydası seçim 
sırasında fanların ayrıştırılmasında ortaya 
çıkar. Mühendis mevcut fan listesini 
minimum FEG derecesini karşılayan-
larla sınırladığı zaman –ve izin verilen 
seçme penceresinin dışındakileri filtrele-
diği zaman – hedefi gerçek tüketilen güç, 
gürültü seviyeleri, boyut ve maliyet gibi 
başka seçim parametrelerine yönelmek 
olmalıdır. 
AMCA Publication 206, Fan Efficiency 
Grade Application Guide fan enerji 
tüketimi ile ilgili sorunları gözden geçi-
rir ve enerji verimli fanların kullanımını 
arttırmak için standartlarda ve yönetme-
liklerde FEG kullanımına rehberlik eder.

FEG sınıflandırması

FEG sınıflandırmasına karar vermek 
hesaplama değil, toplam basınca dayalı 
fan pik aerodinamik verimliliğinin 
ANSI/AMCA Standard 205’deki tab-
lodaki çizelge ile kıyaslanmasını gerek-
tirir. Örneğin, pik toplam verimliliği  
% 68 olan 25 inçlik bir fan düşünün. 
Şekil 4’teki çizelgeyi kullanarak, yüzde 
68’in FEG71 ve FEG75 eğrileri arasına 
düştüğünü görüyoruz. Sonra da bu fanın 
verimlilik sınıflandırılması FEG71 ola-
rak tanımlanabilir.
Tanımsal olarak, FEG etiketi ANSI/
AMCA Standard 210/ANSI/ASHRAE 
Standard 51, Laboratory Methods of 
Testing Fans for Certified Aerodynamic 
Performance Rating gibi bir standarda 
uygun olarak fanın bir sisteme ekipman 
olarak bağlandığındaki performans veri-
lerine göre belirlenir. Eğer fan bir ekip-
man olarak değerlendiriliyorsa (“Ekip-
man olarak takılmış fanlar” başlıklı kenar 
çubuğuna bakınız), üretici firmanın iki 
veri seti sunması gerekmektedir: birisi fan 
bileşen performansı için, diğeri ise fanın 
ekipman performansı için. İlki, verilen bir 
çalışma noktasının uygulamadan bağım-
sız FEG seçim penceresini karşılamasına 
bakarken diğeri fanın asıl yerindeki per-

fazla olma gerekliliği) ya küçük çaplı fan-
ların kullanımına engel olacak ya da daha 
ulaşılması kolay bir limit koyulmasına 
sebep olacaktır (örneğin % 45’ten fazla 
olma gerekliliği) ki bu opsiyonun bina 
enerji kullanımının azaltılmasında küçük 
bir etkisi olacaktır. 
FEG çapın verimlilik üzerine etkisini 
hesaba katarak küçük-fan ikilemini çöz-
mektedir. 
Yalnız başına FEG, motor ve tahrikten 
ayrı, kanal tipi fanın pik aerodinamik 
verimliliğine dayanan ve uygulamadan 
bağımsız bir metriktir. Fakat şunu da 
belirtmek gerekir ki, fanın pik aerodina-
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formans verisini sunar. 
Bu eğrilerin şekli, genellikle geometrik 
olarak benzer fanlardan oluşan tüm ürün 
grubunun aynı FEG’yi karşıladığından 
emin olmayı amaçlamaktadır. Fakat 
birçok faktör bazı çapların veya varyas-
yonların farklı FEG etiketlerine sahip 
olmasına sebep olabilir. 
Fan üreticisi tarafından belirlenen FEG 
sınıflandırması ile sistem tasarımcısı 
sadece uygun yönetmelik veya standart 
ile saptanmış minimum FEG seviyesine 
göre mevcut fan seçimlerini filtrelemesi 
gerekir. Daha önce bahsettiğimiz gibi, 
tasarımcının daha sonra gereken fan 
çalışma noktasının izin verilen seçme 
penceresi koşullarını karşılayıp karşıla-
madığına karar vermesi beklenir. 

FEG ile ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1 fan gücü kısıtlaması 
nasıl ayrılır

ANSI/ASHRAE/IES Standard  
90.1 'deki fan gücü kısıtlaması, fanın 
bir sistem bileşeni olarak değil tüm sis-
temin tasarım kısıtlamasıdır. Bireysel 
limitasyonları olmasına karşın hala sis-
temin toplam gücüne katkısı olan birçok 
ekipman (standardın 6.4.1.1 numaralı 
bölümünde listelendiği gibi) ve bileşen 
(motorlar gibi) örneği mevcuttur. 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 
90.1’deki gereklilikleri karşılamak için, 

sistem tasarımcısı sadece uygulamadan 
bağımsız (FEG seviyesi) ve uygulamaya 
bağımlı (izin verilen seçme penceresi) 
şartlarına uyan fanları değerlendirmelidir. 
Eğer fan gücü kısıtlaması hala karşılan-
mıyorsa, fan gücünü düşürmek için tüm 
sistem analiz edilmelidir.

Eksiklikler

FEG küçük-çap ikilemini çözen ve fan-
ları pik aerodinamik verimliliğe göre 
ayırmak için basit bir sınıflandırma sis-
temi sunan iyi bir metriktir. Fakat bunun 
yanında bazı kısıtlamaları da yok değildir. 
•	 FEG kanallı uygulamalar için 

idealdir. Uygulama-bağımlı seçim 
bölgesi sıklıkla kanalsız fanları 
veya düşük-basınçlı uygulamaları 
dışarıda bırakır. Minimum FEG 
derecesi daha geniş çaplı fanların 
veya farklı tip bir fanın (örneğin, 
radyal fan yerine eksenel fan)  
kullanımını gerektirdikçe, geri 
dönüş veya egzoz fanları gibi 
düşük basınçlı uygulamalar bile 
zorlanır. Bu, iyilrştirmeleri hem 
daha maliyetli hem daha zor hale 
getirir. Unutmayınız ki, bu düşük 
basınçlı fanlar genellikle besleme 
emsallerinden daha az enerji tüketir. 

•	 Toplam basınç ve toplam 
verimliliğin kullanılma şartı 
kanalsız fanların seçimini zora 

sokar. Fan statik basıncı kanalsız 
bir uygulamadaki tek faydalı 
şeydir, fakat FEG toplam basıncın 
kullanılmasını gerektirir. Sonuç 
olarak, yapay çıkış alanları 
sonunda kullanılmayan enerji 
miktarını belirlemek amacıyla 
tanımlanmalıdır.  

3erformans (saslı 9erimlilik 
*ereksinimleri �3%(5�

Bu metrik, performans esaslı verimli-
lik gereksinimi (PBER)’dir (bazen fan 
verimlilik oranı veya FER olarak da 
adlandırılır). Kanalsız veya düşük basınçlı 
fan ikilemine cevap vermek için PBER, 
verilen bir çalışma noktasındaki (hava 
akışı ve basınç) ortaya çıkarılan faydalı 
işi temel alan, minimum gerekli verim-
liliği belirtir. Alternatif olarak, minimum 
verimlilik yerine maksimum güç çıktı 
olabilir.  Bu tip bir metrik, daha düşük 
verimli fanların veya verimsiz bir çalışma 
noktasında seçilmiş fanların enerji kul-
lanımları nispeten düşük kaldığı sürece 
kullanılmalarına izin verir. 

PBER Hesaplama

PBER hesaplama prosedürü FEG’ye 
göre biraz daha karmaşıktır. Hedef 
verimlilik ile başlayıp, asıl enerji kulla-
nımının nispeten düşük olduğu çalışma 
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noktalarına ayarlamak için bir dizi faktör 
uygularız:
gereken verimlilik = hedef verimlilik x 
akış faktörü x basınç faktörü
burada:
hedef verimlilik = izin verilen minimum 
pik aerodinamik verimlilik. (Not: Fanın 
gereken verimliliği hiçbir zaman bu 
hedef verimliliği aşmaz)
akış faktörü = daha düşük akışlarda 
çalışan fanın hedef verimliliğini azalt-
mak için kullanılan bir ayarlama. (Not: 
FEG’nin kapalı bir akış faktörü vardır 
ve bu şekilde daha küçük çaplı fanlar 
kullanılabilir)
basınç faktörü: daha düşük basınçlarda 
çalışan fanın hedef verimliliğini azaltma 
ayarı. (Not: FEG’nin aksine, PBER fanın 
basınç kabiliyetini dikkate alır). 
Basınç seçimi fanın kanallı mı kanalsız 
mı olduğuna bağlıdır:
•	 Kanallı fanlar için toplam basınç 

kullanın.
•	 Kanalsız fanlar için statik basınç 

kullanın. 
Formül basınç tipi gözetmeksizin aynı-
dır; sadece sabitler değişir. Örneğin, 
hedef verimlilik kanallı fanlar için % 66, 
kanalsız fanlar için % 60 olabilir. 
Kanalsız bir fan için PBER hesabı yapa-
lım. İlk olarak, akış ve basınç faktörlerini 
varsaymamız lazım;

gereken verimlilik = % 60 × (cfm ÷ [250 
+ cfm]) × (P ÷ [0.40 + P])
% 60, 250 ve 0.40 değerleri sadece örnek-
leme amaçlı verilmiştir. Yönetmelik esas-
ları farklı değerler kullanımını isteyebilir. 
Kapalı FEG akış faktörüne yakın bir tah-
min yapılması için özellikle 250 değeri 
seçilmiştir. 
10,000 cfm akış ve 3.0-in. H2O statik 
basınç olduğunu varsayarsak, kanalsız 
fan için gereken statik verimlilik şu olur;
gereken verimlilik = % 60 × (10,000 ÷ 
[250 + 10,000]) × (3 ÷ [0.40 + 3]) = % 52
Bu durumda, bu çalışma noktasında sta-
tik verimliliği % 52 veya daha fazla olan 
herhangi bir kanalsız fan kabul edilebilir. 

PBER ile FEG kıyaslaması

Fanlar verimli hale geldikçe, izin veri-
len PBER seçme bölgesinin şekli izin 
verilen FEG seçme bölgesininkiyle daha 
da uyumlu hale gelir. Şekil 5’te gösteri-
len iki fana bakınız. Siyah kesikli çizgi 
(dalgalanma bölgesi), gri kesikli çizgi 
(pik verimlilik – 15 yüzde puan) ve düz 
siyah çizgiyle sınırlı bölge (maksimum 
rpm) izin verilen FEG seçme bölgesidir. 
Turuncu düz çizgiyle sınırlı bölge ise izin 
verilen PBER bölgesidir. Bu iki bölge 
verimsiz fan için oldukça farklıdır, fakat 
daha verimli olan için çok benzerdir. Bu 

yüzden,  metrikler yüksek verimli fan-
lar için benzer çalışma noktalarına izin 
verirler. FEG’nin aksine, PBER hiçbir 
fanı göz ardı etmez; bunun yerine, daha 
az verimli fanlar için geçerli çalışma böl-
gesini azaltır.
PBER, uygulama-bağımsız bir metrik 
olarak nasıl kullanılır ve uygulama-
bağımsız bir PBER, FEG üzerinde hâlâ 
avantaj sağlar mı? 
Bilinen bir kesişme noktasına dayalı 
(örneğin pik aerodinamik verimlilik ve 
katalogdaki maksimum fan hızı) giren 
hava akışını ve basıncı belirlemek seçe-
neklerden biridir. Bu hesaplama sistem 
tasarımcısının sorumluluğunda değildir. 
Tasarımcının izin verilen maksimum fan 
hızını belirlemek ve bunu fanın çalışma 
hızı ile karşılaştırması için kullanılabilir. 
Şekil 6’da gösterildiği gibi, izin verilen 
maksimum fan hızları PBER bölgesinin 
dışındaki seçimlere de izin verir, fakat 
FEG’nin aksine, fanın en fazla enerjiyi 
tükettiği çalışma noktalarını önemli 
ölçüde azaltır. 
Özellikle eksenel fanlarda tipik olarak, 
dik verimlilik eğrisi fanın çok yüksek pik 
verimliliğe sahip olup pik dışı saatlerdeki 
verimliliği düşüktür. 
PBER gibi bir metrik, seçim noktasını 
dikkate alarak veya fanın geçerli seçme 
penceresinden en fazla enerji tüketen 
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bölgeleri kırparak enerji verimliliğini 
maksimize eder. Buna ek olarak, asıl 
giriş gücünü faktör olarak alıp düşük pik 
verimliliği olsa bile öne kavisli fanlar gibi 
(FC) alternatif fan tiplerinin kullanıl-
masına izin verir. ( “Öne Kavisli Kanatlı 
Fanlar” başlıklı kenar çubuğuna bakınız). 
FC fan seçimine alternatif olarak, uygu-
lamaya özgün bir FEG limiti seçmektir. 
Fakat bu, FC fanın uygun olmayan ve 
yüksek enerji tüketimli uygulamalarda 
kullanılmasını önlemez.  Aynı şey geri 
dönüş / egzoz fanları için de söylenebilir. 
PBER yaklaşımı besleme-fan seçimleri-
nin geri dönüş /egzoz fan seçimlerinden 
daha verimli olmasını şart koşar. 

0evFut .oûullar

Tablo 1 yönetmeliklerde, standartlarda ve 
yayınlardaki en son fan-verimlilik koşul-

larını ayrıntılı olarak göstermektedir;
(Not: Daha önce bahsedildiği gibi, seçme 
penceresi yüzde değil yüzde noktalarıdır. 
Pik toplam verimlilik, bileşen performans 
verilerine dayalıdır. Ekipman olarak 
takılmış fanları değerlendirirken doğru 
veri setinin kullanıldığından emin olmak 
için gereken dikkat gösterilmelidir.)
Bileşen fanlar FEG-oranlı bir fan olarak 
artık AMCA Publication 211, Certified 
Ratings Program — Product Rating 
Manual for Fan Air Performance’ a göre 
onaylanabilir ve belli bir etiket taşıyabi-
lir. Bu zamana kadar bileşen fan enerji 
verimliliğine dair tek sertifika programı 
budur. 

(tkilenen hr�nler

Tablo 1'deki koşullara bağlı olarak, aşa-
ğıdaki istisnalar yaygındır:

•	 Section 6.4.1.1 of ANSI/
ASHRAE/IES Standard 90.1’ de 
listelenen ekipmanların parçası olan 
fanlar

•	 Hava ve enerji performansı için 
3.parti onayı olan ekipman paketleri 
içerisindeki fanlar 

Section 6.4.1.1 of ANSI/ASHRAE/
IES Standard 90.1 fanları içine alan şu 
ekipmanlara yöneliktir: Direkt genleş-
meli klimalar (paket tip roof-top ünite-
ler, split sistemler ve bağımsız üniteler), 
hava soğutmalı kondenser üniteleri, su 
kaynaklı ısı pompaları, hava soğutmalı 
chillerler, paket klima santralleri, fırın-
lar, soğutma kuleleri ve değişken debili 
soğutma sistemleri. Bu ürünlerdeki fanlar 
minimum FEG’yi ve seçme penceresi 
kısıtlamalarını karşılama zorunluluğun-
dan muaftır.  
Klima santrali ürünlerinin çoğu 

ANSI AM A Sta ar  
205-12, a ar İ i  er i 
Verimliliği Sınıflandırması, 
Annex B (öneriler)

2012 U s ar aras  
Yeşil Binalar için 
Yönetmelik

ANSI  AS RA  
 I S Sta ar  

90.1-2013, A ak 
konut yapıları 
dışındaki Bina 

er i Sta art

ANSI  AS RA   
I S 189.1  201 , 
Alçak konut yapıları 
dışındaki Yüksek 
Performanslı ve Yeşil 
Binaların Tasarım 
Standartı

2015 
U s araras  

er i or ma 
Yönetmeliği
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AHRI’dan ‘üçüncü parti tarafından onay-
lıdır’ mühürü taşımaktadır. Kataloglu 
klima santralleri ve blower coil’ler; klima 
santrallerini hava akışı, statik basınç, fan 
hızı ve fren beygirgücü bakımından 
değerlendiren ANSI/AHRI Standard 
430, Central Station Air-Handing Units 
standardına göre onaylanmıştır. Aynı 
şekilde, fan coil’ler ve ünite vantilatörler 
ANSI/AHRI 440, Performance Rating 
of Room Fan-Coils’e göre onaylanmış-
tır. Bu yüzden, bu ürünlerdeki fanlar da 
minimum FEG ve seçme penceresi kısıt-
larından muaftır. 
Özel klima santralleri genellikle AHRI 
mühürünü taşımazlar. Fakat çoğu özel 
klima santrali üreticisi ekipmanlarına 
AMCA Publication 211 onaylı fanları 
dâhil ederler ve bu fanların yeni FEG 
mühürü taşıması muhtemeldir. 

ùleriye %akıû

PBER ve FEG gibi metrikler kesinlikle 
doğru yöne bir adımdır. Fakat endüstri 
burdan sonra nereye gidecektir?
Kısmi yükte tasarruf edilebilecek önemli 
miktardaki enerji düşünüldüğünde, hız 
kontrolünü teşvik eden metrikler (örne-
ğin, değişken frekanslı sürücüler) man-
tıklı gelebilir. Diğer bileşenler için (özel-
likle pompalar için) yönetmelikler böyle 
bir metriğin gelmekte olduğu sinyalini 
vermektedir.  Aynı şekilde, kısmi yükte 
verimliliği hesaba katan bir metrik fay-
dalı olacaktır. AMCA Publication 207 ve 
ANSI/AHRI 1210 gibi çalışmalar bizim 
buna ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.
Direkt tahrikli fanlar gün geçtikçe daha 
öne çıkmaktadır. Bunların kullanımını 
teşvik edecek bir yol bulmak mantıklı 
olabilir. Mesela, PBER, direk tahrikli 
fanların kullanımını teşvik etmek için 
(varolan akış ve basınç faktörlerine ek 
olarak) bir tahrik faktörü içerebilir. 
Fan verimliliği yönetmeliklerindeki diğer 
değişikler şunları içerebilir:
•	 Minimum FEG’nin arttırılması
•	 İzin verilen seçme penceresinin 

daraltılması.
•	 Bazı istisnaların elenmesi veya 

eksiltilmesi.
•	 Farklı fan tipleri için farkı FEG 

koşullarının belirlenmesi.
•	 FEG’den PBER’ye veya ikisinin 

kombinasyonuna geçilmesi.
Gelecek ne getirirse getirsin, fan verim-
liliğinin sistem mühendisleri için kritik 
bir tasarım parametresi olmaya devam 
edeceği açıktır. 

(kipman olarak takılmıû fanlar

Test ve derecelendirme standartları 
üreticiler arasında tekbiçimlilik sağla-
mak için oluşturulmuştur ve bu yüzden 
sistem tasarımcıları ve ekipman üreti-
cilerine değerlendirme için tutarlı veri 
sağlar. ANSI/AMCA Standard 210/
ANSI/ASHRAE Standard 51, Labora-
tory Methods of Testing Fans for Cer-
tified Aerodynamic Performance Rating 
tek başına ek bileşen olarak kullanılan 
fanlar için oluşturulmuştur ve şüphesiz ki 
fan hava akış performansı için endüstri 
standardıdır. 
Fanın bir kabin içine kurulduğu 
durumlarda (klima santralinde olduğu 
gibi), performansı birçok faktörden 
etkilenebilir. Genellikle “sistem etki-
leri” olarak bilinen bu faktörler tah-
min edilebilir, fakat kombinasyonları 
teste tabii tutulmalıdır. Yaygın “sistem 
etkileri” örnekleri aşağıdakiler gibidir: 

•	 Fanın kabin duvarlarına yakınlığı.
•	 Bileşenlerin yakınlığı ( serpantinler, 

filtreler, dâhili kontrol ürünleri)
•	 Motor yakınlığı
•	 Yataklar, kasnaklar ve diğer tahrik 

bileşenleri
•	 Hava atış yönelimi

Ekipman test ve derecelendirme stan-
dartları bu etkileri içermektedir. Benzer 
bir standart da AHRI 430, Performance 
Rating of Central Station Air-Hand-
ling Unit Supply Fans’ dır. Bir ekipman 
standardı, ekipmanın performans tah-
minini ait olduğu yerde en doğru şekilde 
yapar. Ekipman standardının olmadığı 
yerde,  ANSI/AMCA Standard 210/
ANSI/ASHRAE Standard 51’e göre 
test edilen ve derecelendirilen bir fan 
herhangi uygun bir sistem etkisiyle bera-
ber (AMCA Publication 201, Fans and 
Systems’ e bakınız ) kullanılmalıdır. 
Fan üzerine kabinin etkisi oldukça 
önemli olabilir. Bunun ve diğer etkile-
rin göz önünde bulundurulması top-
lam enerji kullanımına olduğu kadar 
fan verimliliğine de etkisi vardır. Fanın 
monte edildiği ekipmanı da hesaba kat-
mak ekstra enerji tasarrufu sağlayabilir. 

gne�kavisli .anatlı )anlar �)&�

Öne kavisli kanatlı (FC) fanlar iki şekilde 
kullanılma özellikleri ile kendilerine 
özgüdürler:
•	 Çok daha pahalı ve çok daha verimli 

bir kanatlı fan (AF) gereksinimini 
doğuran bir uygulama için az 
maliyetli ve az verimli bir alternatif 
olarak,

•	 Aşağıda açıklanan kendilerine has 
özellikleri için.

Diğer taraftan, geriye eğimli kanatlı (BI) 
fanlar tek bir amaç için kullanılırlar:  
Kanatlı fanlara (AF) az maliyetli ve az 
verimli bir alternatif olarak.

AF ve BI fanlar dalgalanma bölgesine 
yakın seçildiklerinde en fazla verimli-

Öne kavisli kanatlı (FC)

Geriye kavisli kanatlı (BI)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDinamik-195x270mm.pdf   1   4/24/14   12:00 PM

60 T RMODİNAMİ  • ASIM 2015



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDinamik-195x270mm.pdf   1   4/24/14   12:00 PM
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liğe ulaşırlar. Dalgalanma bölgesine sabit 
bir hız eğrisi üzerinde (devir/dakika) 
yaklaşıldığında, FC fanları için stall’ın 
(durma) şiddeti kademelidir. Bu yüzden, 
pik verimlilikte dalgalanma bölgesine 
geçmeden çalışabilirler. 
Bazı ürünlerin sistem dirençleri hakkında 
hiçbir bilgi sahibi olunmadan, basitçe 
bir katalogdan seçildiğini göz önünde 
bulundurun. Buna ek olarak, kullanıcı fan 
seçimi konusunda deneyimi olmayabilir. 
Bir sistem tasarımcısı uygun bir güvenlik 
faktörü ile daha verimli olan fanı seç-
mesi gerekli olsa bile, yukarıdaki neden-
ler sebebiyle seçtiği fan daha toleranslı 
bir FC fanı kadar verimli olmayabilir. 

FC fanların diğer yuvalı fan tiple-
rine göre avantajları aşağıdaki gibidir;

•	 FC fanlarının nispeten düz bir 
akustik spektrumu vardır. İnsanlar 
tarafından kullanılan alanların 

yakın çevresinde olduklarında daha 
düşük basınçlı uygulamalar için 
kullanılmalıdırlar.

•	 FC fanlar en çok düşük basınçta 
verimlidirler. Özellikle düşük 
statik basınçlı besleme fanı 
uygulamaları ve geri dönüş-egzoz 
fan uygulamaları için uygundurlar.

•	 FC fanları kompaktırlar ve bu 
sayede genellikle daha küçük ünite 
ayakizine sahiptirler.

•	 FC fanlar genellikle daha düşük 
fan hızlarında çalışırlar ve bu da 
yatak ömrünü uzatır ve daha yüksek 
güvenilirlik sağlar. 

•	 FC fanlar çok toleranslıdır. 
Beklenmeyen stall (durma) 
başlangıçlarını çok hissettirmezler. 
Ayrıca bu fanlar çok daha düşük 
hava akışlarında çalıştırılabilir. 

•	 FC fanlar aşırı yükleyicidir, yani 
sistem basıncı arttıkça (filtre 
yüklemesi) giriş gücü azalır.

•	 FC fanların kurulumu ve montajı 
daha kolaydır; giriş konisi / kanat 
boşluğu kritik değildir.

FC fanların diğer yuvalı fanlara göre 
dezavantajları aşağıdaki gibidir:

•	 FC fanların BI ve AF fanlara göre 
daha düşük pik verimliliği vardır.

•	 FC fanların genellikle yapısal 
kısıtlamalarından dolayı daha düşük 
statik basınç kapasitesi vardır.

•	 FC fanlarda düşük frekanslardaki 
gürültü seviyesi BI ve AF fanlara 
göre daha yüksektir.

•	 Sistem basıncı değiştiğinde, FC 
fanların düz olan cfm ve basınç 
karşılaştırma eğrisi hava akışı 
oranında daha büyük değişikliklere 
yol açar.

•	 FC fanlar aşırı yükleyicidir, yani 
sistem basıncı azaldıkça (filtre 
değiştiğinde) giriş gücü artar.

www.termodinamik.info
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Binalarda termal genişleme ve 
daralmayı en etkin şekilde 
telafi etmenin püf noktası, boru 

tesisatının tahmin ve kontrol edilebilir 
hareketine izin vermektir. Bu, mühen-
dise, boru sisteminin türüne ve proje 
parametrelerine bağlı olarak çeşitli 
şekillerde ve belirli bir yöntem seçile-
rek yapılabilir.
Termal geçişler, boru ısındığında geniş-
lerken soğuduğunda daraldığından 
boru sisteminde strese neden olabilir. 
Boru dahil tüm materyaller değişen 
sıcaklıklar ve genişleme katsayılarından 
dolayı boyut değişiklikleri yaşarlar. Bu 
genellikle boru tesisatında yönsel deği-
şiklikler şeklinde ortaya çıkar veya uzun 
düz boru hatlarının orta noktalarında 
eğilmelere neden olarak boru siste-

Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal Boru 
Hareketinin Telafi Edilmesi 
ve Hesaplanması
Yazan: Larr  T a , icta ic Ba ka  Yar mc s  e Tek o o i er e  Sor m  Ba ka

minde ve ekipmanda strese sebep olur. 
Sistem, sıcaklık değişikliklerine maruz 
kaldığında eş zamanlı olarak yatay 
hareket, dikey hareket veya açısal 
esneme yaşayabilir. Boru sistemindeki 
ilave zorlamalar, boru tesisatının dikey 
veya yatay olmasına bağlı olarak değişir. 
Yatay boru tesisatı için ana engel, genel-
likle borunun boyu ve dönüş noktala-
rının etrafındaki yer kısıtlarıdır. Dikey 
boru tesisatı için dikkate alınması gere-
kenler farklıdır ve borunun alt kısmına 
uygulanan basınç ve yüklerin dinamik, 
statik ve seviye farkı hesaplamalarını 
içermelidir.
Karbon çeliği boruda, 30,48 m boru 
başına her 38 °C sıcaklık değişiminde 
1,905 cm oranında termal genişleme 
veya daralma görülür. Sıcaklık değişim-

lerine tabi boru tesisatı strese girerek 
parçalar veya ekipman üzerinde potan-
siyel hasar verici reaktif kuvvetlere 
neden olur. Bu termal boyut değişikliği 
sırasında üretilen kuvvetler genellikle 
belirgindir ve bu streslerin boru sistemi 
boyunca iletilmesini engellemek için 
hareket telafi ve kontrol edilmelidir.
Bu hareketin yetersiz telafi edilmesi 
boru sistemindeki aşırı stres nedeniyle, 
artan kopma ve sızıntı olayları, kazan-
larda, çillerlerde, valflerde ve diğer 
ekipman ve parçalarda artan stres ile 
artan aksama süresi ve işçilik maliyetleri 
de dahil işletme risklerini beraberinde 
getirir. 
Bu, artan bakım maliyetlerine ve potan-
siyel iş aksamalarına neden olarak bina 
sahiplerini olumsuz etkileyebilir.

Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal Boru 
Hareketinin Telafi Edilmesi 
ve Hesaplanması
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<ivli telafi
 
Yivli boru bağlantı sistemi, termal 
genişleme ve daralmayı telafi ederken 
endüstri uygulamalarına uyum sağlar. 
Eş zamanlı olarak tasarım esnekliği 
sağlar, boru sistemi üzerindeki stresi 
azaltır ve kaynak ya da flanş gibi diğer 
boru birleştirme yöntemlerine kıyasla 
daha kompakt, muayenesi kolay ve 
verimli bir kurulum yöntemi sağlar. İla-
veten yivli yöntemle tüm sızdırmazlık 
elemanları metalik bir gövde içinde 
birleştirilir.
Yivli mekanik kaplinler parçaların 
tasarımından dolayı boruda harekete 
izin verir. Kaplin tırnağının boyutu 
borudaki yivden daha dar olduğundan 
kaplin tırnağının boru yivinde hareket 
etmesi için yer sağlar. Ayrıca kaplin 
gövdesinin genişliği boru ucu ayrımına 
olanak tanır. Bu, kontrollü doğrusal ve 
açısal hareket için yer bırakır. Mekanik 
kaplin kendinden bastırıcı bir bağlantı 
olarak kalır ve basınca duyarlı tasarım, 
esneme ve boru hareketi altında bile 
sızdırmazlık sağlar.
Yivli mekanik kaplinler kaynaklı U 
formlu genişleme dirsekleri, kaynaklı 
dirsekler, genişleme bağlantıları ve las-
tik körüklere mükemmel bir alterna-
tiftir. Bu kaplinler daha kolay ve daha 
hızlı monte edilirler, kaplinin tasarım 
kapasitesi dahilinde hareketi telafi 
ederler. Bununla birlikte bu, ürünün 
“serbest hareket aralığı” dahilinde ger-
çekleşir. Dolayısıyla termal genişleme 
ve daralmadan kaynaklanan boru sis-
temi hareketi küçük alanlarda parçalara 
az stres uygulanarak telafi edilebilir.
Yivli sistemde termal boru hareketini 
telafi etmek için dört sık kullanılan 
yöntem vardır:
1. Yivli mekanik boru parçaları 

kullanan bir genişleme bağlantısı 
sağlamak

2. Sistemin “serbest kaymasını” 
sağlamak

3. Esnek yivli kaplinlerin doğrusal 
hareket/esneme özelliklerinden 
faydalanmak

4. Yivli mekanik parçalar kullanan bir 
genişleme dirseği sağlamak

Bu yöntemlerden birinin seçilmesi; sis-
tem tipine, proje kapsamına ve mühen-
disin tercihine bağlıdır. Tüm sistem 
tasarımlarını tahmin etmek imkânsız 
olduğundan bu makale, yivli boru bağ-
lantı yönteminin termal genişleme ve 
daralmayı telafi etmek için kullanılması 
durumundaki tasarım faydalarına ve 
mekanik avantajlarına dikkat çekecek-
tir.

*eniûleme Eaølantılarının 
kullanılması

Yivli mekanik kaplinler iki farklı per-
formans özellikli olarak temin edile-
bilirler. Sınıflardan biri “rijit” ve diğeri 
“esnek” olarak tasarlanmıştır. Rijit yivli 
mekanik kaplinler bağlantıyı monteli 
konumda “sabitlemek” üzere tasarlan-
mış olup bağlantıda doğrusal, açısal ve 
döner harekete izin vermezler. Diğer 
taraftan esnek yivli mekanik kaplin-
ler ise, boru hattı esnemelerini telafi 
edecek her bir bağlantıda kontrollü 
doğrusal ve açısal harekete izin verecek 
şekilde tasarlanmışlardır.
Genişleme bağlantıları eksenel olarak 
daralabilen veya genişleyebilen aygıtlar-
dır ve genellikle termal hareketi telafi 
etmek için en maliyetli alternatiftir. 
Kaynaklı genişleme bağlantısı, tipik 
olarak pahalı özel bir bağlantı olup 
sisteme flanşla bağlanır ve düzenli 
bakım gerektirir. Daha maliyet etkin 
genişleme bağlantıları yivli mekanik 
kaplinler ile uzun boru hatlarına yer-
leştirilmiş esnek kaplinli özel yivli, kısa 
boru nipelleri kullanırlar ve istenilen 
miktarda daralma ve/veya genişlemeye 
izin vermek için önceden ayarlanırlar. 
Eksenel hareket, kaplinler eklemek veya 
çıkarmak suretiyle kolayca ayarlanabilir. 
Bir dizi esnek kaplin monte edildiğinde 
ortaya çıkan yivli genişleme bağlantısı 
sistemdeki titreşimleri ve stresleri azal-
tarak ekipmanı daha da korur.
İster özel genişleme bağlantıları ister 
yivli genişleme bağlantısı kullanılsın, 

hareketin aygıta yönlendirilmesini ve 
yanal hareket yaşanmamasını sağla-
mak için bitişik boru tesisatı düzgün 
bir şekilde yönlendirilmelidir.

Diyagram A:

Yivli genişleme bağlantıları esnek 
bağlantı elemanları şeklinde kullanı-
labilirler, ancak eş zamanlı olarak tam 
genişleme ve tam esneme sağlamazlar. 
Yatay olarak monte edilen genişleme 
bağlantıları esnemeyi önlemek için 
bağımsız destek gerektirirler, ki bu 
mevcut genişlemeyi azaltır.

'oørusal +areket ve (sneme ioin 
(snek <ivli .aplinler

Yivli mekanik kaplinler kaynaklı U 
formlu genişleme dirsekleri, kaynaklı 
dirsekler, genişleme bağlantıları ve las-
tik körüklere bir alternatiftir. Serbest 
kayma sistemi ile birlikte esnek kap-
linler, boru sistemlerinde ilave hiçbir 
parça veya boru konfigürasyonu gerek-
tirmeden boru termal büyümesini telafi 
etmek için kullanılırlar. 

Diyagram B:

 

Destek

Destek

Genişleme Bağlantısı

Genişleme Bağlantısı
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Diyagram C:

NOT: Tamamen esnemiş olan bağlan-
tılar artık doğrusal hareket sağlayamaz-
lar. Kısmen esnemiş olan bağlantılar bir 
miktar doğrusal hareket sağlarlar. 

Esnek yivli tip kaplinler bağlantılarda 
açısal esnekliğe ve döner harekete izin 
verirler. Bu özellikler boru sistemini 
monte etmede ve işlemede avantajlar 
sağlarlar, ancak askı ve destek aralıkla-
rını belirlerken dikkate alınmalıdırlar.

Diyagram D:

Yukarıda gösterildiği üzere oluşabilecek 
boru sarkmalarını ortadan kaldırmak 
için bu sistemin ilave askılar gerek-
tirebileceği açıktır. Askı pozisyonları, 
bağlantılarda oluşabilecek açısal ve 

döner hareket ile ilişkili olarak düşü-
nülmelidir.

Esnek kaplinler doğrusal harekete izin 
verirler. Bu nedenle, boru uçlarının 
kaplin tarafından izin verilen mak-
simum oranda hareket etmesine ola-
nak sağlayacak ve bağlantıların bitişik 
monte edilmeleri durumunda sistemin 
ucunda birikebilecek ya da basınç uygu-
landığında sadece kısmen açılabilecek 
basınç baskıları dikkate alınmalıdır. Yön 
değişikliklerinin olduğu yerlerde esnek 
kaplinler kullanarak ve uygun yerleşti-
rilmiş saplama ve kılavuzlarla hareketi 
yönsel değişime doğru yönlendirerek 
hareket, bağlantı yönteminin kendisi 
tarafından telafi edilir. Bu yöntem 
ayrıca kaynaklı genişleme dirseğinden 
farklı olarak sistemde az miktarda veya 
hiçbir ilave stres üretmez.

Esnek kaplinler sırf eksenel hareket 
yetenekleri için de kullanılabilirler. Bu 
durumda düz hatlar her uçta sabitlenir 
ve boru tesisatı her hatta yönlendirilir. 
Beklenen genişleme ve/veya daralmayı 
telafi etmek üzere yeterli kaplin olma-
sını sağlamak için her esnek bağlantıda 
montaj sırasında ön-aralık bırakılır (ya 
tam aralıklı veya tam kapalı/bitişik).
Esnek yivli tip kaplinler bağlantılarda 
açısal esnekliğe ve döner harekete izin 
verirler. Kullanılacak kaplin sayısını 
belirleyebilmek için tasarımcı, siste-
min uzunluğu ve boyu ile maksimum 
ve minimum çalışma sıcaklıklarını dik-
kate alarak boru sistemindeki doğrusal 
uzunluk değişimini hesaplamalıdır.
Tam doğrusal hareketin gerektiği yer-
lerde yivli genişleme bağlantısı kul-
lanılabilir ancak tam esnemiş olan 
bağlantılar artık doğrusal hareket sağ-
lamazlar. Kısmen esnemiş olan bağlan-
tılar bir miktar doğrusal hareket sağ-
larlar. Ayrıca standart talaş kaldırma 
yivli boru, aynı boydaki standart ezme 
yivli boruya göre iki kat genişleme ve 
daralma veya esneme yeteneği sağlar.
Yivli mekanik bağlantılar kullanan 
dirsekleri değerlendirirken bağlan-

tılarda zararlı bükülme hareketlerini 
engellemek için bağlantılar yeterince 
esneme kapasitesine sahip olmalıdır. 
Borular termal değişiklikler nedeniyle 
genişlerse, uçlarda ilave boru büyümesi 
meydana gelebilir.
Esnek kaplinler boru tesisatının geniş-
lemesi veya daralması için otomatik 
telafi sağlamazlar. Tasarımcı boru 
ucu aralıkları için daima en iyi ayarı 
düşünmek zorundadır. Bağlı sistem-
lerde aralıklar, genişleme ve daralma 
kombinasyonlarının üstesinden gelecek 
şekilde düzenlenmelidir. Serbest kayar 
sistemlerde bağlantıyı aşırı esnetmeden 
hareketi telafi etmek için yeterli uzun-
lukta dirsekler kullanılmalıdır.

(snek .aplinler ve )itingler 
.ullanan *eniûleme 'irsekleri

Dikey döşenmiş boru hatlarında geniş-
leme ve daralmayı telafi etmek için 
boru sisteminde U şekilli boru konfi-
gürasyonu kullanan genişleme dirsek-
leri de tasarlanabilir - bunlar kaynaklı 
veya yivli olacak şekilde tasarlanabilir. 
Kaynaklı genişleme dirsekleri monte 
etmek için sekiz kaynaklı bağlantı ve 
fiting gerektirir. Kaynaklı genişleme 
dirseğinde düz hat hareketini telafi 
etmek için boru tesisatı bükülür veya 
esner. Bu yöntem işe yaramasına rağ-
men boruyu bükmek ve esnetmek için 
gerekli kuvvetler yivli dirseğe göre 
çok daha büyüktür ve kuvvetler daha 
büyük oranda stres üretirler ve hare-
keti yönlendirmek ve parçalarla yapıları 
korumak için daha büyük saplama ve 
kılavuzlar gerektirirler.
Genişleme dirseklerinde; borularda, 
dirseklerde veya bağlantılarda stres 
yaratmadan esnek mekanik bağlantı 
kullanılabilir. Ayrıca rijit kaplinler 
kullanan genişleme dirseklerinin açısal 
esnemeyi telafi edecek şekilde tasar-
lanmadıklarını hatırlatmak gerekir. 
Bununla birlikte rijit yivli bakır kap-
linler kullanan bir genişleme dirseği, 
endüstri standartlarına uygun tasar-
lanır.

Y= Sapma (İnç)
G= Maksimum İzin Verilebilir Boru Ucu 
Hareketi (İnç).
Θ = Merkez Hattından Maksimum 
Esneme (Derece).
D= Boru Dış Çapı (İnç)
L= Boru Uzunluğu (İnç)
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Esnek kaplinlerin esneme yeteneği, ter-
mal kuvvetler esnemeye neden oldu-
ğunda termal genişleme/daralmanın 
dirseklerdeki kaplinlerde emilmesine 
olanak tanır. Her bir genişleme dir-
seğini tamamlamak için toplam sekiz 
esnek yivli mekanik kaplin, dört yivli 
uçlu 90 derece dirsek ve üç boru spool 
gerekir. Sistem sıcaklıkları düşüp boru 
hattı daraldıkça dirsek genişler ve kap-
linlerin esneme yeteneği bu hareketi 
telafi eder. Sistem sıcaklıkları yükselip 
boru hattı genişledikçe dirsek daralır ve 
kaplinler ters yöndeki esnemeyi telafi 
eder (Bkz. Diyagram A - D).
Genişleme dirseği konfigürasyonunda 
esnek kaplinler kullanmak, dirseği 
esnetmek için ihtiyaç duyulan kuvvetin 
miktarını azaltır ve dirseğin kendisi çok 
daha küçüktür. Bu şekilde üretilen bir 
dirsek aynı kapasiteye sahip kaynaklı 
dirsek boyunun 1/2 ila 1/3’ü kadardır.
Günümüz binalarının yer kısıtları 
HVAC boru tesisatlarında, bazı sistem 
uygulamalarında hâlâ kaynaklı geniş-
leme dirsekleri gerekmesine rağmen bu 
seçeneği daha cazip bir seçenek haline 
getirir.

(n ùyi 6eoimi <apmak

Yivli mekanik sistemler esnek, kont-
rollü boru sistemi hareketi sağlamak 
için dört farklı yöntem sunar. Geniş-
leme bağlantıları, serbest kayar sis-
temler, esnek kaplinler veya genişleme 
dirsekleri arasından seçim yapmak 
boru sisteminin tipine, beklenen hare-

ket miktarına ve makine mühendisinin 
tercihine bağlıdır.
Özetle yivli mekanik yöntemin seçil-
mesi, tüm boru sistemlerinde aşırı stresi 
telafi etmek için etkili bir yoldur. Ter-
mal genişlemeden kaynaklanan kopma 
ve sızıntı olaylarını ortadan kaldırır, 
ekipmanın bakım ihtiyaçlarını azaltır 
ve işletmeye alma sürecini basitleştirir.

Esnek yivli mekanik kaplinler, boru 
hattı esnemelerini telafi edecek her 
bir bağlantıda kontrollü doğrusal ve 
açısal harekete izin verecek şekilde 
tasarlanmışlardır

Kaplin gövdeleri yive geçerek birleşik sızdırmaz bir bağlantı oluşturan basınca duyarlı 
contayı kaplar

Sistemdeki titreşimleri ve stresleri azaltacak maliyet etkin genişleme bağlantısı olarak bir 
dizi esnek mekanik kaplin monte edilebilir
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Türkiye’nin küresel ısınma ve iklim 
değişikliği konusundaki en uzun 
soluklu toplantılarından olan ve 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 
tarafından organize edilen Küresel 
Isınma Kurultayı’nın yedincisi, 16 Eylül 
2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen 
üç oturumda medya, iş dünyası ve üni-
versitelerden 17 panelist tarafından iklim 
değişikliği tartışıldı. Kurultayda yapılan 
konuşmalar ve iklim değişikliği ile ilgili 
olarak 2014 ve 2015 yıllarında meydana 
gelen gelişmeler dikkate alınarak bir 
sonuç bildirgesi hazırlandı. Bildirgede 
özetle şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve İklim Politikası*   
“Atmosferde başta karbondioksit (CO2) 
olmak üzere sera gazlarının artmasının 
başlıca nedeni insandır. Özellikle enerji 
üretimi ve ulaşımda fosil yakıt kulla-
nımı, arazi kullanımındaki değişiklikler, 
ormansızlaşma, tarım ve atıklar gibi insan 
faaliyetleri başlıca sera gazı kaynakları-
dır. Sera gazları güneş ışınları ile ısınan 
yüzeylerden karasal ışınımla atmosfere 
yayılan uzun dalga boyundaki ısı enerji-
sinin atmosferi geçerek uzaya yayılmasını 
engellemekte ve dünyanın ısınmasına 
neden olmaktadır. Sera etkisi olarak da 
adlandırılan bu olay sonucunda sıcaklık 
artmış ve iklimler değişmeye başlamıştır. 
Bu iklim değişikliklerine bağlı oluşan 

sıcak hava dalgalarının, şiddetli sağanak 
yağışların, sel ve taşkınların, kuraklıkla-
rın, fırtına, hortum ve don olaylarının 
sayısında, tekrarlanmasında ve şiddetinde 
artışlar olmaktadır. 2014 ve 2015 yılları 
iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun 
olarak yaşandığı yıllar olmuştur. 2013 
yılında 397 ppm olan atmosferdeki CO2 
konsantrasyonu 2 ppm kadar artarak 
2014 yılı itibarıyla 399 ppm’e ulaşmıştır. 
2015 yılında da yıllık ortalama CO2 kon-
santrasyonunun ilk defa 400 ppm değe-
rinin üzerine çıkacağı öngörülmektedir. 
Atmosferdeki CO2 için kritik değer 450 
ppm olarak kabul edilmektedir. Çünkü 
450 ppm CO2 konsantrasyonu dünya-
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ekonomik kayıp gerçekleşiyor. Türkiye’de 
de iklim değişikliğinin etkileri yoğun ola-
rak hissediliyor. Son yıllarda özellikle sel, 
taşkın, fırtına, dolu, kuraklık gibi hidro-
meteorolojik afetlerin sayılarında artış 
yaşandı. Ağustos sonunda Hopa’da mey-
dana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği, 
3 kişinin ise kaybolduğu sel afetinin son 
53 yılın en yüksek yağışından kaynak-
landığı yetkililerce açıklandı. Ülkemizde 
Uluslararası Afet Veri Bankası kayıtla-
rına göre 1900-2015 yılları arasında sel 

ve taşkınlarda 1.399 kişi hayatı kaybetti, 
1,8 milyon insan olumsuz etkilendi. Bu 
sellerin ülke ekonomisine neden olduğu 
zarar ise 2,2 milyar dolara ulaştı. Ülke-
mizde ilk defa 2014 yılında iklim deği-
şikliğine bağlı olarak oluşan sel, taşkın, 
dolu, kuraklık, fırtına ve don olaylarından 
bağ, bahçe, tarla ve seraların etkilenmesi 
sonucunda gıda ürünlerindeki fiyatların 
arttığı kabul edildi. 2015 yılında da yaşa-
nan olumsuz hava koşullarının enflasyon 
üzerindeki etkileri devam etti.

����� ùklim 'eøiûikliøiyle 
0�Fadelede .ritik <ıl

Bilindiği üzere gelişmiş ülkelerin sera 
gazı salınımlarını azaltmasını öngören 
Kyoto Protokolü’nün süresi 2012 yılında 
sona erdi. Kyoto sonrası olarak adlan-
dırılan yeni sürecin çalışmaları devam 
etmekte. 2015 Aralık ayında Paris’te 
İklim Değişikliği Taraflar Konferansı 
(COP21) toplanacak. Konferans önce-
sinde 1 Ekim 2015 tarihine kadar ülke-
lerin sera gazı salınımlarının azaltılması 
yönünde yapabilecekleri katkıları Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi Sekretaryasına sun-
maları gerekiyordu. Bugüne kadar 146 
ülke emisyon azaltım katkı planlarını 
sekretaryaya sundu. ABD ve Çin ise ilk 
defa sera gazı salınımlarında azaltıma 

nın ortalama sıcaklığının yaklaşık 2 °C 
kadar artması anlamına gelmektedir. 2 
°C sıcaklık artışı ise iklim değişikliği ile 
mücadelede geri dönülemez noktadır. Bu 
eşik değerinin aşılması, dünyadaki doğal 
ekosistemlerin, canlıların ve insanlığın 
varlığının tehlikeye girmesi demek. Bu 
geri dönülemez noktaya önümüzdeki 25 
yıl içinde ulaşılması mümkün. 2014 yılı 
meteorolojik kayıtların tutulmaya baş-
lamasından itibaren en sıcak yıl oldu. 
2015 yılı yaz aylarındaki sıcaklıklar da 
rekor seviyelere ulaştı. Nitekim sıcak hava 
dalgaları nedeniyle Hindistan’da 2500, 
Pakistan’da 1400, Fransa’da 700 kişi 
hayatını kaybetti. 2015 yılının ilk yarı-
sında dünyada sel, çığ, toprak kayması, 
sıcak hava dalgası, fırtınalar gibi mete-
orolojik afetler sonucunda 6 bin kişi-
den fazla insan hayatını kaybetti. İklim 
değişikliği etkilerinin her yıl daha fazla 
hissedilmesine rağmen iklim değişikliği 
ile mücadelede ülkeler ekonomik kaygı-
lar nedeniyle adım atmaktan çekiniyor. 
Ancak Münich RE reasürans şirketinin 
verilerine göre, son 1980-2014 yılları 
arasındaki hidrometeorolojik afetlerin 
neden olduğu toplam ekonomik kayıp 
3,3 trilyon dolar civarında. Başka bir 
ifadeyle yıllık 100 milyar dolar kadar bir 
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gideceklerini açıkladı. ABD, 2025 yılına 
kadar sera gazı salınımlarını 2005 yılına 
göre yüzde 26 ila 28 oranında azaltaca-
ğını bildirdi. Çin ise 2030 yılına kadar 
birim gayri safi milli hasıla başına sera 
gazı salınımlarını 2005 yılına göre yüzde 
60-65 oranında azaltmayı taahhüt etti. 
Çin ayrıca, 2030 yılında fosil yakıt dışın-
daki enerji kaynaklarının birincil enerji 
üretimindeki oranını yüzde 20’ye çıkar-
mayı, ormanlardaki ağaç servetini 4,5 
milyar metreküp daha artırmayı vaat etti. 
Ülkemiz de 30 Eylül 2015 tarihinde 2020 
sonrası dönem için sera gazları emisyon 
azaltım katkı planını (INDC) sundu. 
Katkı planına göre, 2030 yılı için emisyon 
azaltım çalışması yapılmadığı takdirde 
ülkemiz emisyonlarının 1,175 milyar 
ton olacağının hesaplandığı, ülke olarak 
alınacak önlemlerle bu değeri yüzde 21 
azaltarak 929 milyon tona düşüreceğimiz 
belirtildi. Bu, günümüzde 460 milyon 
ton olan sera gazı salınımlarımızı 2030 
yılında iki katına çıkarmayı hedefledi-
ğimiz anlamına geliyor. Oysa çoğu ülke 
2005 yılını temel alarak bu yıldaki emis-
yonları 2025 ya da 2030 yılında değişik 
oranlarda azaltmayı taahhüt etti. Ülkemiz 
sera gazı salınımları açısından 2012 yılı 
itibarıyla 18. sırada yer alıyor. Ancak 2030 
yılında 8. sıraya kadar yükselmesi müm-

kün. Bu arada aday olduğumuz Avrupa 
Birliği’nin 2030’da 1990 yılına göre 
yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettiğini de 
belirtmekte yarar var. Bu nedenle iklim 
değişikliği politikamız AB ile yürütülen 
müzakerelerde sorun yaratabilir. 
Türkiye, Paris’teki İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı öncesinde 15-16 
Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenecek G20 zirvesine ev sahip-
liği yapıyor. Zirvede küresel ekono-
mik durum yanında kalkınma, enerji 
güvenliği, iklim değişikliği, yoksulluğun 

giderilmesi, istihdam, mülteciler, yolsuz-
lukla mücadele ve gıda güvenliği gibi 
konuların görüşülmesi bekleniyor. Paris 
Konferansı’ndan sadece 15 gün önce ger-
çekleştirilecek G20 Zirvesi’nde, iklim 
değişikliğinin gündeme alınması ve atıla-
cak adımların netleştirilmesi çok önemli. 
Çünkü atmosfere salınan sera gazlarının 
% 80’inden G20 ülkeleri sorumlu. Nite-
kim 20 ülkeden Suudi Arabistan hari-
cinde 19’u Paris Konferansı öncesinde 
emisyon azaltım katkı planlarını açıkladı. 
G20 ülkelerinden Meksika, Arjantin, 
Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye 
indirim taahhüdünde bulunurken, diğer 
ülkeler 2030 yılına kadar değişik oran-
larda azaltım gerçekleştirme sözü verdi. 
Hâlbuki ülkemizin önünde hem COP 
12’de hem de G20 zirvesinde başkan-
lık yapması nedeniyle iklim değişikli-
ğini önleme konusunda liderlik yapmak 
için tarihi bir fırsat bulunuyordu. Ancak 
ülkemiz enerji üretiminde dışa bağımlı-
lığı azaltmak gerekçesiyle enerji üreti-
minde kömüre ağırlık veriyor. Nitekim 
2023 yılında 14 milyar ton olan linyit 
ve 1,3 milyar ton kadar olan taşkömürü 
rezervlerimizin tamamının enerji üreti-
minde kullanılması planlanıyor. 2023’te 
birincil enerji talebinin % 86’sının fosil 
yakıtlar tarafından karşılanması öngö-
rülüyor. Yenilenebilir enerjinin payı ise 
gerileyerek % 6’ya düşecek. Ülkemizin 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VESTEL_VRF_klima_Temmuz_Dergi_ilan.pdf   2   09/10/15   14:58

72 T RMODİNAMİ  • ASIM 2015



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VESTEL_VRF_klima_Temmuz_Dergi_ilan.pdf   2   09/10/15   14:58



Dosya

senaryosu) ülkemizde sıcaklıkların 2013-
2040 döneminde 3 °C, 2041-2070 döne-
minde 3-4 °C, hatta yaz mevsiminde 5 
°C, 2071-2099 döneminde ise ülke gene-
linde 6 °C kadar artabileceği tahminleri 
yapılıyor. 
Yağışlarda da mevsimsel yağış dağılım-
larında değişkenlik bekleniyor. İklim 
projeksiyonlarına göre ülkemizi daha 
sıcak, daha kurak ve zaman zaman da 
şiddetli sağanak yağışlar bekliyor. Bu 
durum, iklimsel olaylardan doğrudan 
ya da dolaylı olarak etkilenen sektörler 
için risk anlamına geliyor. Bu sektörle-
rin başında tarım, hayvancılık, orman 
ve turizm geliyor. Dolaylı olarak ise tüm 
sektörler etkilenebilir.

6era *a]ı 6alınımlarını 
$]altma ve ùklim 'eøiûikliøine 
8yum .onusunda <apılması 
*erekenler

Küresel ısınmayı azaltmak için öncelikle 
ülke olarak sera gazı salınımlarını azalt-
mamız gerekli. Bunun için öncelikle fosil 
yakıt odaklı enerji üretimini azaltmalı 
ve güneş enerjisi gibi büyük potansiyele 
sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelmemiz önem taşımakta. 
Son yıllarda enerji verimliliği konusun-
daki çalışmalar artmış durumda. Örne-
ğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından ülkemizde bina sektöründe 
% 30, sanayi sektöründe % 20 ve ulaşım 
sektöründe % 15 kadar enerji tasarruf 
potansiyeli olduğu belirtiliyor. Ancak 
enerji verimliliği konusunda enerji nakil 
hatlarındaki kayıpların azaltılması gibi 
atılacak çok fazla adım bulunmakta. Sera 
gazı salınımlarını azaltmak için üzerinde 
durulması gereken diğer bir konu da 
çimento, demir-çelik gibi enerji yoğun 
sektörlerdeki yoğun enerji kullanımının 
azaltılması gerektiği. 
Sera gazı salınımlarının azaltılması için 
bazı mali teşvikler, sübvansiyonlar ya 
da vergilendirme gibi finansal meka-
nizmaların sayısında son yıllarda artış 
var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından elektrik ve doğalgaz kullanım-
larından ek vergi almak üzere çalışmalar 
devam ediyor. Yenilenebilir enerji, yeni 
teknoloji kullanımı, atıkların azaltılması 
gibi konularda da teşvikler uygulanıyor. 
Ancak sera gazı salınımlarını azaltmak 
için atılan adımların yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değil. Bu konuda 
özellikle ihracat hedefleyen firmalar 
herhangi bir devlet desteği beklemeden 
rekabet koşulları gereği kendi emis-
yonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar 
yapmaya başladı. Üstelik yaptıkları yatı-
rımların birkaç yıl içinde geri dönüşü 
oldu. Ayrıca iklim dostu teknolojiler 
geliştirilmesi yeni ekonomik fırsatlar da 
sunuyor. Ülkemizdeki asıl sorun iklim 
değişikliğine uyum konusundaki çalış-
maların azlığı. Uyum, iklim değişikliğinin 

iklim değişikliğinden en fazla etkilene-
cek ülkeler arasında olmasına rağmen 
çözüme ortak olmaması, hem sera gazı 
salınımlarını 2030 yılında 2013 yılına 
göre iki katına çıkaracak olması hem de 
uluslararası fonlardan yararlanmak iste-
mesi iklim değişikliği konusunda yalnız 
kalmasına neden olabilir. 

7�rkiye·yi neler Eekliyor"

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından gelecekte Türkiye ikliminin 
nasıl olacağına dair bazı projeksiyonlar 
çalışıldı. Sera gazı salınımlarının sınır-
landırılmaması, bugünkü artış trendi-
nin devam etmesi durumunda (RCP8.5 
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•	 Hayvancılığı geliştirmek için 
meraların ıslahını sağlamak, 
yem bitkileri üretimini ve ahır 
hayvancılığını teşvik etmek,

•	 İklim değişikliğine bağlı olarak ekim 
zamanları da değişeceğinden çiftçiyi 
bu konuda bilinçlendirmek,

•	 Beklenen iklim değişiklikleri de 
dikkate alınarak afet risk haritaları 
hazırlamak ve riskli alanların 
yapılaşmaya açılmasını engellemek,

•	 Kıyılardaki yapılaşmalarda (kıyı 
doldurarak yapılan havaalanları, 
Karadeniz sahil otoyolu gibi) 
deniz seviyesinin yükseleceğini, 

ısınmaya bağlı olarak kıyılarda 
rüzgâr, buharlaşma, yağış, sis gibi 
meteorolojik olayların değişeceğini 
dikkate almak,

•	 Turizm tesisi izinlerinde bina 
yalıtımına önem vermek, yoğun 
klima kullanımı sonucunda elektrik 
kesintileri yaşanması ihtimaline 
karşı tesislerin kendi enerjisini 
üretmesini teşvik etmek,

•	 Kış turizmi izinlerinde düşük 
yükseltili alanlarda tesis 
yapılmasından kaçınılmasını 
sağlamak, izinlerde kendi elektriğini 
üretmek ve su kaynaklarına zarar 
vermemek koşuluyla yapay karlama 
sistemlerini planlamaya dâhil etmek,

•	 Dere yataklarının ıslah adı 
altında beton yataklara alınması 
yerine, havzalarındaki yüzeysel 
akışı azaltacak, suyun toprağa 
sızmasını sağlayacak, derelerin 
denize döküldüğü yerlerde akışını 
engellemeyecek önlemler almak,

•	 Doğal orman alanlarını korumak, 
parçalanmış habitatları ekolojik 
koridorlarla birbirine bağlamak, özel 
orman kurmayı teşvik etmek,

•	 Kentlerde yol kenarlarındaki ve 
parklardaki sağlığı bozulmuş ve 
devrilme riski olan ağaçların yerine 
yenilerini dikmek,

beklenen etkilerine karşı önlemler almak 
olarak özetlenebilir. Beklenen iklimsel 
değişiklikler kapsamında uyum konu-
sunda yapılabileceklere dair örnekler ise 
aşağıda verilmiştir:
•	 Kuraklığa karşı su kaynaklarını 

verimli kullanmak, su hasadı 
yapmak, az su tüketen sulama 
sistemlerini yaygınlaştırmak, 
tarımda kuraklığa dayanıklı türler 
kullanmak ya da kuraklığa dayanıklı 
genotipler geliştirmek,

•	 İçme suyu havzalarında her 
türlü yapılaşmayı ve kirlenmeyi 
engellemek,

•	 İklim değişikliğine hassas tarım 
alanlarının ya da ısınma sonucunda 
yılda iki ürün alınabilecek 
belirlenerek buraların korunmasını 
sağlamak, 

•	 Hidrometeorolojik afetlerden 
etkilenen tarım alanlarını korumak 
için rüzgâr perdeleri tesis etmek, 
ürünleri örtü ile korumak gibi 
önlemleri uygulamaya koymak, 
çiftçiye bu önlemler konusunda 
destek olmak,

•	 Art arda yaşanabilecek kurak 
dönemler için birkaç yıllık tahıl 
stoku yapmak, 

•	 İhtiyaç fazlası tarımsal üretim 
yapılmasını engellemek için ürün 
planlaması yapmak,

76 T RMODİNAMİ  • ASIM 2015





Dosya

daki tarihsel sorumlulukları ve mevcut 
kapasitelerine göre yapması bekleniyor. 
Bu analiz, iklim değişikliğiyle mücadele 
için ulusal katkısını belirlemeye çalışan 
Türkiye’nin yanıt bulması gereken üç kri-
tik soruyu gündeme getiriyor: Türkiye’nin 
2°C hedefi kapsamında üzerine düşen 
sorumluluk ve belirlemesi gereken emis-
yon azaltım hedefi ne olabilir? Gerekli 
emisyon azaltımını gerçekleştirebilmek 
için nasıl bir politikalar paketi uygula-
nabilir? Söz konusu politikaların mak-
roekonomik göstergeler üzerinde nasıl 
bir etkisi olabilir? Bunları uygulamanın 
ve uygulamamanın maliyeti nedir? İklim 
değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korun-
mak için küresel karbon emisyonlarının 
2.900 GtCO2’yi aşmaması gerekiyor. 
Buna küresel karbon bütçesi adı veriliyor. 
Bu bütçenin 1.900 GtCO2’si, yani yüzde 
65’i 2011 yılı itibarıyla tüketildi. Mev-
cut emisyon artışı eğilimi devam ederse 
kalan 1.000 GtCO2 de 2050 yılından 
önce atmosfere salınacak. 2°C hedefini 
tutturmak için 2055-2070 arasında net 
karbon emisyonlarının, 2080-2100 yıl-
ları arasında net sera gazı emisyonlarının 
sıfırlanması gerekiyor. Türkiye’nin kalan 
karbon bütçesindeki payı bu çalışmada 
“asgari tarihsel sorumluluk” ve “azami 
gelişme ihtiyacı” üzerinden belirlendi. 
Buna göre, Türkiye’nin 2 °C hedefi çer-
çevesinde üzerine düşen sorumluluğu 

yerine getirebilmesi için, 2030 yılına 
kadar toplam karbon emisyonlarında, 
referans senaryoya göre 2.980 MtCO2 
oranında azaltım yapması gerekiyor. 
Mevcut öngörülere göre, Türkiye’nin 
2013 yılında 363 MtCO2 olarak gerçek-
leşen CO2 emisyonlarının 2030 yılında 
yüksek büyüme tahminlerine göre 851 
milyon tona, gerçekçi büyüme tahmin-
lerine göreyse 659 milyon tona çıka-
cağı öngörülüyor. Bu çalışmada yüksek 
büyüme tahminleri Resmi Politikalar 
Senaryosu, daha gerçekçi büyüme tah-
minleri ise Baz Patika Senaryosu altında 
değerlendiriliyor. Türkiye’nin 2 °C hedefi 
içinde payına düşen sorumluluğu yerine 
getirebilmesi için yıllık CO2 emisyonları-
nın 2020’ye kadar 390 MtCO2 düzeyinde 
zirve noktaya ulaşması, bu tarihten sonra 
da kademeli bir düşüşle, 2030 yılında 340 
MtCO2 seviyesine (2010 yılı değerine) 
geri çekilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 2 °C 
hedefi çerçevesinde hangi politika araçla-
rını uygulamaya koyacağı ve bu politika 
araçlarının olası makroekonomik etkile-
rinin ne olacağı, iklim politikası açısından 
yanıt bekleyen kritik sorular arasında yer 
alıyor. “İklim Politikası Paketi” adı verilen 
senaryo dahilinde üç ana politika aracı 
belirlendi: -Karbon vergisi toplanması. 
-Bu vergilerin yenilenebilir yatırım fonu 
vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik üretmek için kullanılması. 
-Enerji verimliliğinde otonom (teknolo-
jik gelişmelere ve piyasa şartlarına bağlı, 
herhangi bir ek verimlilik politikası 
izlenmeden meydana gelen) artışlar. Bu 
politika araçları hayata geçirildiği tak-
dirde, 2030 yılında yıllık karbondioksit 
emisyonları Baz Patika Senaryosu’nun 
yüzde 23 aşağısında; 506 MtCO2 sevi-
yesinde gerçekleşebilir. Bu sayede, eko-
nominin karbon emisyonu yoğunluğunda 
da (yıllık CO2 emisyonu/GSYH) yüzde 
20 oranında bir düşüş sağlamak müm-
kün. İklim Politikası Paketi’ne göre, 2030 
yılında karbondioksit emisyonu düze-
yinin Resmi Politikalar Senaryosu’nun 
yüzde 40 aşağısında kalacağı hesaplanı-
yor. Bu, referans emisyon artış patikası 
belirlenirken yapılan varsayımların ne 

•	 İstilacı türlerin yayılmasını 
engellemek için karantina önlemleri 
almak,

•	 Sıcak hava dalgalarında çalışma 
saatlerini değiştirmek.”

7�rkiye ioin '�û�k .arEonlu 
.alkınma <olları ve gnFelikleri

Ayrıca WWF Türkiye ve İstanbul Poli-
tikalar Merkezi’nin hazırladığı “Türkiye 
için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları 
ve Öncelikleri Raporu”nda, konuyla ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: 
“Bilim insanları ve karar vericiler, iklim 
değişikliğinin insanoğlunun karşılaştığı 
en büyük sorun olduğu konusunda hem-
fikir. 2015 yılının Aralık ayında Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) taraf 195 ülke 
ve Avrupa Birliği Paris’te toplanacak ve 
2020’den sonra Kyoto Protokolü’nün 
yerini alması beklenen yeni iklim söz-
leşmesini müzakere edecek. Birleşmiş 
Milletler, Paris’teki BMİDÇS 21. Taraf-
lar Konferansı (COP21) öncesinde her 
ülkeden, yerkürenin ortalama sıcaklı-
ğındaki artışın 2°C’nin altında kalması 
hedefine ulaşmak, ekosistemleri ve top-
lumları iklim değişikliğinin yıkıcı etkile-
rinden korumak için yapacakları katkıları 
belirtmeye davet etti. Ülkelerin bu kat-
kıları, sera gazı emisyonlarının artışın-
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göre yüzde 25’e varan oranlarda azaltım 
sağlanabileceği göz önüne alınırsa, bu 
maliyetin düşük olduğu iddia edilebi-
lir. Bu maliyetin, enerji sisteminde ithal 
kömür ve gaza bağımlılığı azaltacak, fosil 
yakıtlardan yenilenebilir yerli kaynaklara 
geçişi hızlandıracak bir yapısal değişim 
için oldukça makul bir düzeyde olduğu 
söylenebilir. “İklim Politikası Paketi” ile 
karbon emisyonlarını, referans senaryoya 
göre toplam 1.965 MTCO2 düzeyinde 
azaltmak mümkün olabiliyor. Başka 
bir deyişle, 2°C hedefi çerçevesinde 
Türkiye’ye düşen adil emisyon azaltım 
payının üçte ikisi, 2030 yılına kadar bu 
politika önlemleri ile gerçekleştirilebi-
liyor. “İklim Politikası Paketi”nde yer 
alan politika araçları, 2020 yılına kadar 
emisyon seyrini 2 °C hedefiyle paralel 
bir yörüngede tutmak için yeterli. 2 °C 
hedefine ulaşabilmek için emisyonların 
2020 civarında “zirve nokta”ya ulaşması, 
sonra düşüş eğilimine geçmesi gerekiyor. 
Bu hedefi tam olarak yakalayabilmek için 
başka politika önlemleri ve uygulamala-
rının da hayata geçirilmesi şart. Bunun 
için endüstri, ulaştırma, atık yönetimi ve 
enerji verimliliği gibi alanlarda, sektö-
rel bazda analiz ve çalışmalar yapılmalı. 
Türkiye’nin yeni iklim rejimindeki yeri 
ve etkisi, açıklanacak emisyon azaltım 
hedefinin yanı sıra ulusal ve yerel ölçekte 
uygulamaya koyacağı iklim değişikliğiyle 
mücadele ve iklim değişikliğine uyum 
politikaları tarafından belirlenecek. Bu 

çerçevede, azaltım ve uyum politikaları-
nın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması 
şart. Olası bir karbon vergisi ile topla-
nacak gelirin bir kısmının, yerel düzeyde 
iklim değişikliğine karşı kırılganlığın 
azaltılması için kullanılması gibi araç-
lar, bu bütünlüğün sağlanmasına katkıda 
bulunabilir. İklim finansmanı, İklim Poli-
tikası Paketi’ndeki politika araçları ara-
sında yer almıyor. Yeni uluslararası iklim 
rejiminde Türkiye’nin emisyon azaltım 
hedeflerini gerçekleştirmek için uluslara-
rası iklim finansmanından yararlanması 
halinde, emisyon azaltımının ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkisinin hafiflemesi 
söz konusu olabilir. Bilim insanları, sera 
gazı emisyonlarının azaltılması için der-
hal alınacak önlemlerin, gerek iklim deği-
şikliğinin neden olması öngörülen yıkıcı 
etkilerinin, gerekse ekonomik zararın 
önlenmesi açısından yaşamsal olduğunu 
öne sürüyor. Analizin sonuçlarına göre 
erken harekete geçmek, Türkiye için de 
kilit öneme sahip. Türkiye “İklim Politi-
kası Paketi”nde yer alan emisyon azaltımı 
tedbirlerini hayata geçirmeyi 2020 yılına 
kadar ertelerse, 2°C hedefi çerçevesindeki 
sorumluluğunu yerine getirmek için 2024 
yılından sonra “eksi” büyüme oranlarıyla 
karşı karşıya kalabilir. Öte yandan emis-
yon azaltım politikalarının hemen dev-
reye girmesiyle, milli gelirin artış hızında 
bir miktar düşüş yaşansa da, ekonomik 
büyümeyi muhafaza etmek mümkün. Bu 
da “yeşil büyüme” yaklaşımının Türkiye 
için de geçerli ve uygulanabilir olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.”

(Raporun tamamına şu adresten 
erişebilirsiniz:  http://awsassets.wwftr.
panda.org/downloads/20151007_turkiye_
icin_duuk_karbonlu_kalknma_yollar_ve_
oncelikleri_rapor.pdf)

kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. 
Artıştan azaltım hedefi benimseyen 
ülkelerin katkılarını değerlendirirken, 
referans senaryodaki emisyon değerinin 
ne kadar gerçekçi olduğunu göz önüne 
almak gerekiyor.
İklim Politikası Paketi, enerji kaynakla-
rının kullanım oranlarında doğalgaz ve 
kömürden, güneş ve rüzgâra doğru kayda 
değer bir geçişi dikkate alıyor. Bu geçiş 
ile referans senaryoya göre kömür itha-
latında yüzde 25, doğalgaz ithalatında 
ise yüzde 35 oranında düşüş sağlanacağı 
öngörülüyor. Yukarıda belirtilen kaza-
nımların bir maliyeti var. Model sonuç-
larına göre, politika paketi sonucunda 
2020’ye kadar olan dönemde GSYH 
artışı yüzde 4 yerine yüzde 3,3 düze-
yinde gerçekleşecek. 2025 yılından sonra 
ise İklim Politikası Paketi ve referans 
senaryodaki büyüme hızları arasındaki 
farkın azalacağı, 2030 yılında bu farkın 
yok olacağı öngörülüyor. Model sonuç-
ları, GSYH’deki artış hızındaki düşüşe 
paralel bir şekilde istihdam rakamlarında 
da bir düşüşe işaret ediyor. İyi tasarlan-
mış sosyal politika paketleriyle GSYH 
dağılımını düzenlemek ve istihdamdaki 
dalgalanmayı yöneterek bu etkileri en aza 
indirmek mümkün olabilir. Analiz, 1 kg 
CO2’yi azaltmanın maliyetinin 7 ila 23 
sent (ABD Doları) aralığında seyredece-
ğini gösteriyor. Toplam GSYH’nin yüzde 
1,2’sine tekabül eden bir vergi yükü ile 
CO2 emisyonlarında referans senaryoya 
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T rox X-FANS santrifüj ve aksi-
yal fanlar; havaalanları, oteller, 
endüstriyel ve idari binalar, kapalı 

otopark ve altyapı tesislerinde havalan-
dırma ve duman tahliyesi için kullanılır. 
Ağır veya kirli havanın temizleneceği 
yer neresi olursa olsun Trox yelpazesinde 
müşteriler ihtiyaçları doğrultusunda 
kendilerine uygun fanı temin edebilir. 
X – Fans ürünleri, 200 °C ila 600 °C 
derece arasındaki sıcaklıklara ve 120 
dakikaya kadar dayanıklılığa sahip fan 
modellerini (çatı fanları, duvar fanları, 
şaft duvar fanları, jet fanlar, aksiyal ve 
radyal fanlar) içerir.

;�)$16 'uman (g]o] )anları

Akıllı algoritması, kurulmuş ve çalışan 
duman egzoz fanları üzerinde yüzü 
aşkın ölçüm istatistiğine dayanan yeni-
likçi teşhis prosedürü ile Trox, bir başka 
avantajını sunar. Bu prosedür sayesinde, 
duman egzoz fanlarının rulman ve yağ-
lama yağlarının iki ile beş yıllık aralık-
larla değiştirilmesine gerek yoktur. Bu 
emniyet ürünleri hizmet ömrü dolayı-
sıyla 20 yılın üzerine çıkmaktadır. Tek 
gerekli olan her yıl 30 dakikalık teşhis 
işletimi yapmak ve her altı ayda bir fanı 
açıp kapamaktır.
•	 Çatı, santrifüj, duvar ve aksiyal 

fanlar
•	 EN 12101, Bölüm 3 uyarınca tüm 

sıcaklık aralıkları için onaylanmıştır 
(200 °C, 300 °C, 400 °C ve 600 °C)

•	 CE sertifikalı ve uygulama onaylı

;�)$16 ùmpuls -et )an

X-FANS İmpuls Jet Fan, doğal ısı ve 

Ürün Tanıtımı

Trox X-FANS Fan Teknolojisi

akımı sağlar. Yangın durumunda sıcak 
yangın dumanı, merkez bacalardaki 
güçlü duman egzoz fanları ve otoma-
tik olarak çalışan jet fanlar yardımıyla 
tahliye edilir; herkes önceden tanım-
lanmış alanı terk ettikten sonra sistem 
yangını söndürmeye çalışan itfaiyeye 
destek vererek çalışmaya devam eder. 
Aerodinamik bir duman kontrol siste-
minin uygulanabilmesi için jet fanlar, 
sıcak hava gazlarını merkezi bacalara 
yönlendirir.

duman tahliyesini destekleyen bir fandır. 
Çok yüksek sıcaklıklarda ısı kolaylıkla 
galeri çatılarında birikir. İmpuls Jet Fan, 
çatıdaki açıklıklar vasıtasıyla termal 
yüklerin dağılımını kolaylaştırır. Yangın 
durumunda fan jetin impulsu ilgili alan-
ların dumansız kalmasını sağlar. Bu çift 
fonksiyon, Trox TLT İmpuls Jet Fanı, 
yeni mimari konseptlerde uygulamaya 
olanak sağlayan ikna edici bir yenilik 
olarak konumlandırır. Tasarım ve boyut-
landırma projeye göre yapılabilir.

;�)$16 -et +avalandırma 
6istemi

Trox TLT X FANS Jet Havalandırma 
Sistemi, aksiyal fanlar ve emiş havası 
kanallarıyla CO ve duman gazlarını 
uzaklaştıran klasik yöntemin ötesinde, 
inovatif bir yöntem olarak sunulmuştur. 
CO içeren hava, bir veya birden fazla 
merkezi baca ile uzaklaştırılır. Tavan 
altındaki jet fanlar sürekli taze hava 
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 1.200 den 86.000 m3/h e kadar ulaşan debi 
aralığında üretim imkanı

Yenilikçi. Verimli. TROX.

www.trox.com.tr
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W C Öğütücüleri; bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet 

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 7 metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 
mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapı-
lıyor. SFA SANIHYDRO öğütücüleri 
koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki 
sesle çalışıyor. 

Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı 

Ürün Tanıtımı

SFA SANIHYDRO 
Sanipro XR Silence WC Öğütücü

ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, 
restorasyon ve tadilat işlemlerinde kul-
lanıcılarına esneklik sağlıyor. 

Pompa grubu ise mutfak veya çamaşır-
hane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak 
öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine 
kanalizasyona uzak kalınması veya bod-
rum kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık 
suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 ºC 
sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden; 
restoran,otel, iş yerleri gibi birçok alan-
larda rahatlıkla kullanılabiliyor.

6anipro ;5 6ilenFe :& gø�t�F� 
� 7eknik g]ellikleri�  

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + 
lavabo + duş kabini + bide 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Koruma Sınıfı: IP44
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 

240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 413 x 180 x 263 

mm.
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ISK
sektöründe

montaj, servis
ve uygulama

teknikleri

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

Çift Dilli
Online Türkiye 

ISK Sektörü
Rehberi

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

84 T RMODİNAMİ  • ASIM 2015



www.iskrehberi.com
www.hvacr-guide.com

ISK
sektöründe

montaj, servis
ve uygulama

teknikleri

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

Çift Dilli
Online Türkiye 

ISK Sektörü
Rehberi

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

https://www.iskrehberi.com/
https://www.hvacr-guide.com/
https://www.dogayayin.com/
https://www.dsygkitabevi.com/
https://www.termodinamik.info/
https://www.tesisatmarket.com/
https://www.iskteknik.com.tr/
https://www.yenienerji.info/
https://www.ebelediye.info/
https://www.hvac-turkey.com/


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
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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”

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

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

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

Air Eco2nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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Dış cephe kaplamasından yer karosuna, banyodan çatıya, 
pencereden kapıya aradığınız her şey, sektörün vazgeçilmez 

başvuru kaynağı YAPI KATALOĞU’nda!

BİNLERCE YAPI MALZEMESİ

HER AN CEBİNİZDE

tel:0011 1700 3113 01
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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

 ISSN 1306-9721
FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 52

www.iskteknik.com

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?

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
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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”

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

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

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

Air Eco2nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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Dış cephe kaplamasından yer karosuna, banyodan çatıya, 
pencereden kapıya aradığınız her şey, sektörün vazgeçilmez 

başvuru kaynağı YAPI KATALOĞU’nda!

BİNLERCE YAPI MALZEMESİ

HER AN CEBİNİZDE







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




