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

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

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



Editörden

  

dedi. Türk hacker Skorksy ve Turkhackteam üyeleri, isla-
mofobik söylemleriyle gündeme gelen ABD Başkan 
Adayı  Donald Trump’ın, kampanya sayfasını hacklediler. 
Hackleme sonrası internet sitesinin yönlendirildiği yeni 
sayfa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın fotoğrafı, “Ya haddini bileceksin ya da haddini 
bildireceğiz” yazısı ve ezan sesiyle açıldı.
Her şeye rağmen Trump ise, 'Sokak ortasında adam vur-
sam oy potansiyelim düşmez' dedi. Iowa eyaletinde ye-
nilgiye uğrayan Trump, “oylarımı çaldılar” dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir karakolu hedef alan saldırı 
ile ilgili Trump yayımladığı mesajında, ''Paris'te bir kişi polis 
karakolunda vuruldu. Ben terör tehdidinin en yüksek sevi-
yede olduğunu söylemiştim. Almanya'da büyük bir kaos 
var. Uyanık olun'' ifadelerini kullandı, alay konusu oldu. 
Fransız medyası olayı ''Trump, Paris'i Almanya'nın başkenti 
zannetti'' ifadesiyle duyurdu. 
Anne Frank'in üvey kardeşi Eva Schloss, ABD'de başkan 
aday adaylarından Donald Trump'ın 'yeni Hitler gibi' 
hareket ettiğini söyledi. Trump, Schloss’un yüzünü kara 
çıkarmadı ve 11 Eylül’den sonra CIA’in terör zanlılarını sor-
gulamak için kullandığı işkence yöntemi waterboarding’i 
geri getireceğini açıkladı. Hatta terör şüphelilerinin 
sorgulanmasında “Waterboarding'i geri getirirdim, 
waterboarding'den çok daha kötüsünü geri getirirdim” 
diye konuştu. 
Güç, nasıl bir şey ki benim diyen narkotik madde solda 
sıfır kalıyor, şuuru tamamen devre dışı bırakabiliyor. Trump 
da sınır tanımıyor, dünyanın bir numarası olarak görülen 
teknoloji şirketi Apple’a çıkışıyor: “Apple’ın lanet olası bilgi-
sayarlarını başka ülkeler yerine kendi ülkesinde yapmasını 
sağlayacağız” diyor. Apple’in yanıtı uzun olmadı:  “İlginç”…

obel’e aday gösterilenler Nobel Komitesi tara-
fından gizli tutuluyor. Komite adayları açıklaya-
mıyor ama adayları önerenler, önerdikleri adayı 

açıklayabiliyor. Yani şuradan buradan basına sızan adaylar 
arasında; Yunan adaları sakinleri var. Papa Francesco var. 
Almanya Başbakanı Angela Merkerı var. ABD’nin internet-
teki gözü Prism yazılımı ile Microsoft, Yahoo, Apple, Goog-
le, Facebook, Skype vb. kaynaklardaki bilgilere doğrudan 
ulaşabildiğini ifşa eden, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı 
(CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) analisti, Edward 
Joseph Snowden var. Tabii bir de Donald Trump… Oslo 
Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harp-
viken, kendisine ulaşan adaylık mektubunda; Trump’ın, 
“Güç ideolojisiyle sağladığı barış tezinin; radikal İslam, IŞİD, 
nükleer güç sahibi İran ve komünist Çin’e karşı caydırıcı 
silah olarak kullanılması’’ nedeniyle bu ödülü hak ettiğinin 
savunulduğunu belirtiyor.
New York'ta dünyaya gelen biraz Alman kökenli Trump, 
devletten sağladığı vergi indirimleri, ucuza arazi tahsisi 
gibi kıyaklarla 40 yaşına vardığında emlak milyarderi ol-
mayı başarmıştı! Trump da Arap şeyhleri gibi altına düş-
kün. Evinin kapıları altın ve elmastan yapılmış. Trump, 
New York'tan sıkıldığında 100 milyon dolarlık Boeing 
757'sine atlıyor ve diğer bir konağına geçiyor. Trump'ın 
jetindeki yolcu emniyet kemerleri bile altın kaplama.   
Trump'ın ayrıca 24 ayar altın motosikleti bulunuyor.
2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti 
adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını 
açıkladı. Seçim kampanyaları için haftada 2 milyon dolar 
harcayacağını söyledi. Her ne kadar seçim kampanyası 
için yaptığı bir konuşmasında, ''Ben Müslümanları sevi-
yorum. Bence onlar harika insanlardır'' açıklamasında bu-
lunmuş olsa da sonra Müslümanların geçici olarak ABD'ye 
girişinin engellenmesini belirttiği konuşması büyük tep-
kiler gördü. Beyaz Saray bile "Bu Amerikan değerlerine 
ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırıdır" dedi. Amerika’dan 
ve dünyadan tepkiler büyüdükçe büyüdü. Trump da 
coştukça coştu. Seçim kampanyası dahilinde yaptığı bir 
konuşma sırasında kendisini protesto eden Müslüman 
başörtülü bir kadını salondan dışarı attırdı. 
Adele, Kanadalı folk ve rock müzik sanatçısı Neil Young 
ve Aerosmith grubunun solisti Steven Tyler şarkılarının 
Donald Trump'ın seçim kampanyalarında kullanılmasına 
karşı çıktıklarını açıkladı. R.E.M. solisti Michael Stipe, "Şarkı-
larımızı ya da sesimi moronca ve zırvalarla dolu kampan-
yanda kullanma" dedi. Eski basketbol oyuncusu Kareem 
Abdul-Jabbar ise IŞİD’in en büyük zaferi Donald Trump’tır 
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Yeni Hitler, Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterildi 
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SOSİAD VI. Dönem Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

S OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adam-
ları Derneği)’ın VI. Olağan Genel 

Kurulu, 13 Ocak 2016 tarihinde İstanbul 
Taxim Hill Hotel’de yapıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Vahe 
Dağdevirenel’in açılış konuşmasından 
sonra Divan Kurulu oluşturularak bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
2014-2015 dönemi Faaliyet Raporu ve 
Denetleme Kurulu Raporunun okun-
masının ardından Yönetim Kurulu ve 
Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. 
Toplantıda SOSİAD’ın AREA (Air conditi-
oning and Refrigeration European Asso-
ciation) derneğine üye olması oybirliği 
ile kabul edildi. 2016-2017 yılları giriş ve 
yıllık aidatı belirlenmesi, 2016-2017 yılları 
tahmini bütçelerinin onaylanmasından ve 
gündemdeki diğer konuların görüşülme-
sinden sonra seçimlere geçildi. Seçimler 
sonucunda Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Genel 
Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile yeni 
dönemde SOSİAD Yönetim Kurulu’nun 
11 asil 5 yedek üyeden oluşması Genel 
Kurul üyeleri tarafından onaylandı. Genel 
Kurulun ardından Hill Terrace Salonunda 
SOSİAD üyelerine ve davetlilere kokteyl 
verildi. SOSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu ilk 
toplantısını 15 Ocak 2016 tarihinde yaptı.  
Yönetim Kurulu görev dağılımının, baş-
kanlığa M. Metin Terzibaşıoğulları’nın 
seçildiği ve başkanlık devir tesliminin 
yapıldığı toplantı, yeni dönemde yapılacak 
çalışmalar hakkında görüşme ve kararlarla 
sürdü. 2016-2017 dönemi SOSİAD Yöne-
tim, Denetleme ve Onur Kurulu yandaki 
şekilde oluşturuldu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

Yönetim Kurulu Başkanı: 
M. Metin Terzibaşıoğulları
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Vahe Dağdevirenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Atila Demir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Mahmut Turgut
Genel Sekreter: Taner Şenkardeş                                   
Sayman: Eyüp Çil 
Yönetim Kurulu Üyesi: Hakan Akgün                                                                                 
Yönetim Kurulu Üyesi: Kıvanç Aslantaş
Yönetim Kurulu Üyesi: Turgay Karakuş
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Acül
Yönetim Kurulu Üyesi: Selçuk Savaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: 
İbrahim Yeşilçay
Ahmet Uludoğan

C. Levent Tetik
Mustafa Engin Deryaaşan
Barış Uçaner

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler:                                                                   
Yüksel Turgut
M. Cem Atalkın
Akın Yurtsever

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:     
Kamer Erol Bodosoğlu
Murat Alemdar                                                                     
Mehmet Özdal

Onur Kurulu Asıl Üyeler:
A. Metin Duruk                                                                                                               
K. Jirayir Dağdevirenel
Mustafa Turhan

Onur Kurulu Yedek Üye:
Ömer Soy



Hayatı Kolaylaştıran Seri: ERC 21 X
Soğutmanın konforunu ERC – 21 X 
ile deneyimleyin

• Voltaj koruması özelliği ile rakipsiz
• Sıfır çapraz teknolojisi ile daha uzun kullanım süresi
• Tüm sensörlerle uyumlu
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Türkiye’nin İlk İklimlendirme Laboratuvarı EHİS LAB Kuruluyor

E

inşaatı kısa sürede 
tamamlanarak hiz-
mete girecek. 
ESSİAD’ın verdiği 
bilgiye göre; 2016 
yılında laboratuva-
rın kurulumunun, 
2017 yılında da 
akreditasyon süreç-
lerinin tamamlan-
ması hedefleniyor. 
Üniversite kam-

püsü içerisinde, 2.400 m2 kapalı alana sahip 
laboratuvar binası içerisinde test odaları, 
mekanik oda, ofisler, eğitim salonu, depo-
lama alanları ve sosyal alanlar yer alıyor. Fan 
coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split 
klima, soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve 
dolaplarının kapasite/performans, elektriksel 
güvenlik ve akustik testleri gerçekleştirilecek. 

ge Soğutma Sanayicileri ve İş Adam-
ları Derneği (ESSİAD) öncülüğünde, 

Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise sayılı 
laboratuvarlar arasında yer alacak bir iklim-
lendirme laboratuvarı kuruluyor. Geçen 
günlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Teknopark İzmir’de temeli atılan, 
özel olarak tasarlanmış laboratuvar binası 

Laboratuvar listelenen tüm cihazların testle-
rini eşzamanlı olarak gerçekleştirmek üzere 
tasarlandı. Kapasite/performans testleri 
için entalpik ve kalorimetrik test yöntemleri 
uygulanacak, hava, su ve soğutkan için debi, 
sıcaklık, basınç ölçümleri gerçekleştirilecek. 
Bunların yanı sıra laboratuvarda pek çok 
farklı ürün ve ekipman testi, yerinde test 
ve ölçüm hizmetleri, danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri de verilecek. Öte yandan İzmir 
Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından İzmir’de 
kümelenme potansiyeli en gelişmiş sektör 
olarak belirlenen endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma cihazları sektörü 
ve bu sektörün bölgedeki çatı kuruluşu olan 
ESSİAD, akredite bir test ve analiz labora-
tuvarı kurmak üzere devlet desteğine layık 
bulundu. 

Ayrıntılı bilgi için: www.essiad.org.tr

Mitsubishi Electric Türkiye’deki 3. Yılını Kutladı

M

teknolojimiz Türkiye’de en çok dikkat çeken 
uygulamalarımız arasında yer alıyor” diye 
konuştu. 

“Yüksek ekonomik hedeflerde rol 
almak istiyoruz”

Jeopolitik konumu, genç nüfusu, büyüme 
potansiyeli gibi pek çok açıdan avantajlı bir 
ülke olan Türkiye’nin global düzeyde reka-
bet için dünyadaki değişim ve gelişimlere 
hızla uyum sağlamasının önemine dikkat 
çeken Başkan Masahiro Fujisawa, sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Mitsubishi Electric 
olarak dünyaca kabul edilen ileri teknoloji-
mizi ve yüksek kaliteye sahip ürün ve sistem-
lerimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Bu teknoloji 
ve bilgi kullanımı ile Türkiye’nin belirlediği 
yüksek ekonomik hedeflerine ulaşmasında 
rol almak istiyoruz. Türkiye’nin üretkenli-
ğinin her geçen gün gelişeceğine, üretilen 
ürünlerin daha da katma değerli bir hale 
geleceğine ve dünyanın ileri ekonomileri 
arasında söz sahibi olacağına inanıyoruz. Bu 
bağlamda Mitsubishi Electric Türkiye ola-
rak, üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, 
çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle 

itsubishi Electric Türkiye, Türkiye’deki 
3. yılını Wyndham Grand İstanbul 

Kalamış Marina Hotel’de çalışanları ile bir-
likte kutladı. Markanın Türkiye’deki 3 yılını 
ve gelecek hedeflerini değerlendiren Mit-
subishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro 
Fujisawa, “Mitsubishi Electric olarak Türkiye 
en çok önemsediğimiz pazarlar arasında. 
Türkiye pazarında geçirdiğimiz bu 3 yıl 
boyunca çok fazla sayıda proje için çalıştık 
ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 
ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık alt-
yapısına katkı sağlamaktan gurur duyduğu-
muz Türksat 4A ve 4B uydularının yanı sıra 
Marmaray projesinde kullanılan otomasyon 

Türkiye’nin geleceğinin bir parçası olmak 
için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

“Türkiye’de öncü bir yeşil şirket 
olmayı hedefliyoruz” 

Mitsubishi Electric’in, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de refah seviyesi daha yüksek 
bir toplum yaratılmasına katkıda bulunan 
öncü bir yeşil şirket olmayı hedefledikle-
rini belirten Masahiro Fujisawa, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Her zaman ‘Daha İyisi 
İçin Değişim’ (Changes for the Better) mis-
yonu ile hareket eden Mitsubishi Electric, 
teknolojisi, kalitesi ve güvenilirliğinin yanı 
sıra çevre duyarlılığı konusunda da fark 
yaratıyor. İleri teknolojilerimizin menzilini 
genişletirken “Eco Changes” (Eko Değişim) 
ilkemizi, hem kendi faaliyetlerimizi hem 
de toplumu ekolojik açıdan daha bilinçli 
ve duyarlı hale getirmenin bir yolu olarak 
uyguluyoruz. 
Dünya genelindeki tüm çalışanlarımızın, 
karbondioksit salınımını düşürme, geri 
dönüşümü teşvik etme, israfı azaltma ve 
biyo-çeşitliliğe saygı duyma gibi konulara 
inanç ve bağlılıklarını da yükseltiyoruz.”
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TTMD İstanbul Şubesi, Hastane Tasarımında Hijyen Semineri Düzenledi

T TMD İstanbul Şubesi’nin aylık eği-
tim seminerleri programında Ocak 

ayı konusu; Hastane Tasarımında Hijye-
nik Alanlar ve Enerji Etkin Yaklaşımlar 
başlığını taşıyordu. 9 Ocak 2016 tari-
hinde The Marmara Taksim Oteli’nde 
düzenlenen seminerin oturum başkanı 
Ersin Gökbudak, konuşmacıları ise Metin 
Kenter ve Gürkan Görgün idi. Semine-
rin açılış konuşmasında Ersin Gökbudak 
özetle şunları söyledi: “4 Haziran 2015 
tarihinde gerçekleştirdiğimiz arama 
toplantısında bu konunun önemi bariz 
biçimde gözler önüne serildi. İyi diye-
bileceğimiz bir mühendislik altyapımız 
var ama sağlık yapılarının özelliğinden 
dolayı tüm gelişmiş ülkelerde var olan 
sistematik, ne yazık ki bizde iyi değil. 
Hastane yatırımı, herhangi bir inşaat işi 
olarak görülüyor. İSKİD, Sağlık Yapıla-
rında İklimlendirme Komisyonu kurdu. 
Komisyon, uluslararası kabul görmüş 
verilerin bizimle uyumlu hale getirilerek 
sektöre kazandırılması için çalışıyor. Bu 
çalışma Alman 1946/4 standardı baz 
alınarak devam ediyor. Tabii ki öncelikle 
temel mühendislik bilgisinin öneminin 
altını çizmek lazım. Diğer uzmanlıkların 
tümü, bu temel üzerine gelecek. Yatırım 
öncesi gelişmiş ülkelerdeki yeni trendlere 
de bakmak lazım. Her alanda olduğu 
gibi, teknoloji olsun, bütünleşik çözüm-
ler olsun hızla gelişiyor, evriliyor.” 
Metin Kenter konuşmasında sırasıyla; 
“temiz ve steril alanlar arasındaki fark-
lar, hastane iklimlendirme sisteminin 
sağlaması gereken koşullar, hava kanal 
sisteminin gereksinimleri, hava kanalı 
kaçak testinin önemi, hava kanalında 
hava kaçağının getireceği olumsuzluk-
lar, hepa filtrelerin değiştirilmesi, ame-
liyathanelerde hava basma metodunun 
belirlenmesinde geçerli genel kriterler, 
laminar akım ünitesinin büyüklüğünü 
belirlemede ısı yükünün rolü, temiz 
iklimlendirme sisteminin seçilmesinde 
göz önünde bulundurulması gereken 
kriterler, direkt hava basmalı ve geri 
dönüşümlü tek yönlü tavan sistemleri 

karşılaştırılması, düşük türbülanslı tavan 
sistemleri LTF ile resirkülasyonlu tavan 
sistemi FFU, paket cihazlar ile merkezi 
cihazların karşılaştırılması” başlıklarına 
yer verdi. Kenter konuşmasının sonuç 
bölümünde hastane iklimlendirmesi 
konusunda dört önemli başlığa dikkat 
çekti: bütünsel tasarım, güvenli ve sürekli 
işletme, dökümantasyon ve ekonomiklik.
Gürkan Görgün konuşmasında; hasta 
yatak odaları, poliklinik odaları, doktor 
ve hemşire odaları, idari ofis kısmında 
VAV ve radyatör kullanılan bir sistemi, 
soğuk kiriş, dört borulu fan coil ile taze 
hava ve egzoz sistemi hakkında kıyasla-
malara yer vererek bilgi verdi. Görgün’ün 
verdiği bilgilere göre; “Almanya’da 
hastane odalarında, radyatörle ısıtma 
haricinde bir sulu iklimlendirme sistemi 
kullanılmasına izin verilmiyor. Genellikle 
VAV ve radyatör sistemi veya deplas-
manlı havalandırma ve radyatör sistemi 
kullanılıyor. İngiltere’de bununla birlikte 
soğuk kiriş de yaygınlaşmaya başladı. 
Isıtma ve soğutma enerjisinin etkin 
ve sürdürülebilir üretimi büyük önem 
taşıyor. Birlikte ısı ve güç üretimi (koje-
nerasyon, trijenerasyon) hastanelere 
önemli ölçüde enerji ekonomisi sağlar. 
Bir hastanenin trijenerasyon sisteminin 

kendisini geri ödeme süresi 2 ile 4 yıl 
arasındadır. Bölgesel ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde, kojenerasyon uygulama-
larında ısı pompaları ile birlikte hibrit 
sistemler kurgulanabilir. Geceleri buz 
üretimi ile cihaz kapasite seçimlerinde 
ekonomi sağlanabilir. Yine bu sistem-
lerin kullanıldığı hibrit kurgular öngö-
rülebilir. Enerji ekonomisi için mimar ile 
birlikte çözümlenecek pasif önlemler de 
bulunmaktadır. Bu çözümler için; bina-
nın yeri, diğer binalara mesafesi, bina 
cephelerinin yönü, bina formu, bina 
kabuğunun ısı direnci, güneş kontrol ve 
doğal havalandırma, doğal aydınlatma 
gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Bina 
kabuğunun tasarımdaki önemi büyüktür. 
Örneğin çift cepheli sistemlerle, elek-
trokromik aktif camların kullanılmasıyla 
hatrı sayılır bir ekonomi sağlanmaktadır. 
BIM, yapıların tasarım, inşaat ve işletme 
safhalarında kullanılabilen ve tasarla-
nan yapının tüm elemanlarının fiziksel 
özelliklerini ihtiva edecek şekilde bir 3D 
model halinde oluşturulmasını sağlayan 
bilgisayar tabanlı tasarım sistemidir.” 
Görgün konuşmasında sürdürülebilir 
hastane tasarımında BIM (Bina Bilgi 
Modellemesi) kullanımına örnekler ve 
kaynaklar sundu.
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T ürk Tesisat Mühendisleri Der-
neği 2016 yılına İstanbul, İzmir 

ve Ankara temsilciliklerinin düzenlediği 
kokteyllerle merhaba dedi. 
22 Aralık’ta İstanbul Kozyatağı Hilton 
Otel, 24 Aralık’ta İzmir Hilton Garden 
Inn ve 28 Aralık’ta Ankara Plaza Otel’de 
gerçekleşen geleneksel TTMD yılbaşı 
kokteyllerinde TTMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri, tesisat sektöründen temsilciler, 
TTMD üyeleri ve duayenler bir araya 
geldi. TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu, kokteyllerde 2015 
yılı Mart ayından bu yana TTMD Yöne-
tim Kurulu olarak gerçekleştirdikleri 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çilingi-
roğlu konuşmasında özetle şunları söy-
ledi: “TTMD Bilgi Bankası’nın oluşması 
konusunda envanterlerimizi gözden 
geçirdik, yeni yılla birlikte tüm dokü-
mantasyonlarımız bilgisayar ortamına 
aktarılacak. Facebook, Twitter, Linkedin 
ve Youtube hesaplarımız açıldı. Duyu-
rularımız, eş zamanlı web sitemizden 
ve sosyal medyadan aktarılıyor. Eğitim 
seminerleri konusunda ortak bir havuz 
oluşturduk. Bundan sonra temsilcilikler, 
üyelerinin ihtiyaçlarına göre konuları 
belirleyecek ve biz yönetim kurulu olarak 
eğitim çalışmalarının gerçekleşmesi için 
destek vereceğiz. Temel Eğitim Sertifi-
kalı Kurslar için profesyonel kadrolara 
ihtiyacımız olacak, konu ile ilgili altyapı 
çalışmaları 2016 yazında ele alınacak-
tır. Sempozyum konusunda bu dönem 
organizasyon tarihi tamamen fuardan 
koparılarak yapıldı. Fuar organizasyonu 
ile sempozyum arasında 1 aydan fazla 
bir süre var. Bu dönem sempozyum 
lisanı İngilizce oldu. İlk iki gün büyük bir 
salonda gerçekleştirilecek sempozyumda 
davetli konuşmacılar yer alacak. 3. gün 
ise bildirilere yer verilecek. Uzmanlık-
lara göre birden çok salon kullanılacak. 
Bu vesile ile sempozyum organizasyon 
komitesi başkanımız Nilüfer Eğrican 
Hocam’a bizlere verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzda 
öğrenci yarışmasına da yer vermek iste-

dik. Solar Decathlon yarışmasına katıla-
cak Türkiye takımımızı derneğimiz çatısı 
altında oluşturduk ve bu yarışmaya hazır-
lıyoruz. Böyle bir organizasyon için de 
maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. 
Yabancı derneklerle olan ilişkilerimize 
süreklilik kazandırmak amacıyla dış iliş-
kiler komisyonunu kurduk. Bu komisyon 
tüm yurtdışı derneklerle olan ilişkilerimizi 
düzenleyecek. Yurtdışında derneklerde 
daha aktif bir katılım sağlayarak ilişki-
lerde süreklilik hedefleniyor. Bu komisyo-
nun kurulmasında ve kendi iç tüzüğünün 
hazırlanmasında büyük çaba ve destek-
lerini esirgemeyen komisyon başkanımız 
Prof. Dr. Ahmet Arısoy Hocama, ASHRAE 
ile olan ilişkilerimizi derneğimiz adına 
en iyi şekilde temsil eden Prof. Dr. Birol 
Kılkış hocama, bugüne kadar öneri ve 
yaratıcı fikirleriyle her zaman derneği-
mize destek olmuş Prof. Dr. Macit Tok-
soy hocama teşekkür ediyorum. Yönetim 
olarak il temsilcilerimiz ile birlikte çalışma 
programımızı hazırlamak için 1 Ağus-
tos 2015 tarihinde İstanbul’da bir araya 
geldik. Bu toplantının amacı; temsilci-
liklerden beklentilerimiz, bölgelerdeki 
dinamiklerin değerlendirilmesi, bunlar 
gerçekleştirilirken temsilcilerimizin ve 
bölgelerdeki üyelerimizin, biz yönetim 
kurulundan beklentilerini dinleyerek 
bölgelerde daha aktif olmaktı. İl tem-
silcilerimiz ile üniversite komisyonumuz 
birlikte çalışarak üniversitelerde genç 
akademisyen temsilciler tespit etmiştir. 
Bu temsilciler öğrenci kulüpleri kurarak 
öğrencileri de ilerideki AB projelerinde 
çalıştırıp, staj v.b. imkanlar sağlayarak 
öğrenci arkadaşlarımızı sektörümüze 
dolayısıyla derneğimize seçkin ve dona-
nımlı üyeler olarak kazandırmaya çalı-
şacaklardır. Burada önümüze çıkan en 
önemli problem mezun çıkan öğrenci 
arkadaşlarımızın Derneğimize üyeliğinin 
ancak 3 yıl sonra gerçekleşmesi netice-
sinde maalesef dinamik kayıplarımızın 
olmasıdır. Bu durumu engellemek için 
süreyi biraz daha azaltmak ve aradaki 
boşluğu da temsilciliklerde kurulacak 

gençlik kulüpleri ile çözmek istiyoruz. 
TTMD Çalıştayını bu dönem farklı bir 
konsept ile düzenledik. Sektörümüzdeki 
tasarımcıların, uygulamacıların ve yangın 
konusu ile ilgili satış yapan arkadaşla-
rımızın ihtiyaç duyduğu ‘Duman Kont-
rolü ve Yangın Senaryoları’ konusunda 
uzman arkadaşlarımızın sunumları ile 
tartışmalar açıldı, konular ile ilgili dene-
yimler bu platformda paylaşıldı. Sektö-
rümüzün konuyla ilgili bilgilenmesini 
sağlamak amacıyla sunumlar, tartışma-
lar ve paylaşımlar deşifre edilerek kitap 
haline getirildi. Bu kitabın basımı için 
reklam alımlarına başlandı. Bu konuda 
da desteklerinizi bekliyoruz. Bu çalıştayın 
düzenlenmesinde bizden yardımlarını 
esirgemeyip aynı zamanda çalıştay kita-
bının hazırlanmasını da üstlenen Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç Hocama da teşekkür-
lerimi sunarım. Son olarak dergi konu-
sunda 1 sene geriden takip ediyorduk. 
Bu ay sonunda veya Ocak ayının hemen 
başında güncel sayımızı yakalamış ola-
cağız. TTMD dergisinin güncel sayısını 
yakalamak için gösterdikleri olağanüstü 
çabalarından dolayı Dr. Murat Çakan ve 
Dr. Zeki Yılmazoğlu’na teşekkürü borç 
bilirim. Kitap yayınlarımıza gelince; 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birleşik 
Isı ve Güç Üretimi, Ashrae’nin Bölgesel 
Isıtma ve Bölgesel Soğutma kitabımız 
yayına hazır. 2 adet standart kitabımız 
da ASHRAE 62.1 ve 62.2 yaz aylarına 
girmeden basıma hazır hale getireceğiz. 
ASHRAE’nin 90.1 standardının tercü-
mesine, yeni yıl ile birlikte başlayacağız.”

TTMD Yeni Yıla Merhaba Dedi
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Dalgakıran: “Türkiye’nin makine gücünü tüm dünyaya göstereceğiz”

H er yıl yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret 
ettiği Hannover Messe (Hannover 

Sanayi ve Endüstri Fuarı), bu yıl 25-29 
Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak. 
2016 yılında partner ülkenin ABD olacağı 
fuarın 24 Nisan’da yapılacak açılış töreni, 
Barack Obama ve Angela Merkel’in katı-
lımıyla gerçekleştirilecek. 70’ten fazla 
ülkeden 6 bin üzerinde firmanın katı-
lacağı fuarda Türk makine sektörünü 
100’ün üzerinde firma temsil edecek. 
Dünya makine sektöründeki son geliş-
melerin izlenebileceği fuarda entegre 
endüstri alanında inovatif çözümlerin ele 
alınacağını belirten Makine İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Endüstri 4.0 olarak bilinen 
yeni sanayi anlayışının yarının teknolo-
jisini sunduğunun ve makine sanayinin 

bu alandaki değişimleri yakından izleyen 
stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi.

ABD Türkiye’nin en önemli 
ihracat pazarlarından biri

Uluslararası pazarlarda rekabet edebilme 
güçlerini göstermek üzere Hannover 

Messe’de Türkiye’yi temsil edeceklerini 
belirten Dalgakıran, “Bu yıl Hannover 
Fuarı’nda partner ülke olarak yer alacak 
ABD, Akıllı Üretim Liderlik Koalisyonu 
olarak bilinen üretim teknolojisinde öncü 
bir ülke ve bu yıl Hannover’de tüm dün-
yaya bu alandaki güçlerini göstermek 
istiyor. ABD şu anda türbin, turbojet, hid-
rolik silindir, pompa, kompresör ve takım 
tezgahları mal gruplarında en önemli 
ihracat pazarlarımızdan biri. Türkiye’nin 
Makinecileri olarak fuarda makine sek-
törünün ülkemizde geldiği son aşamayı 
Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya 
göstermek istiyoruz. Endüstri 4.0 olarak 
bilinen, geleceğin teknolojisini Türkiye 
sanayisinin geleceğine uyarlama vizyo-
nunu makineciler olarak taşımaya devam 
edeceğiz” dedi.

Honeywell ve ODTÜ HVAC Teknoloji Platformunu Hayata Geçirdi

H

larına destek olmak ve Türkiye’nin kalifiye iş 
gücüne katkıda bulunmak. Bu amaç doğ-
rultusunda Türkiye’nin en değerli üniver-
sitelerinin başında gelen ODTÜ ile işbirliği 
yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 
Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan 
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Tuna Balkan da, “Honeywell’in 
ürünleri ile akademisyenlerimiz tarafından 
tasarlanan HVAC Teknoloji Platformu’nun 
öğrencilerimizin deneysel eğitim süreçlerine 
önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. En 
son teknoloji ile geliştirilen platform ger-
çek zamanlı deneyimlemede öğrencileri-
miz için çok değerli bir fırsat. Honeywell 
ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde 
öğrencilerimiz küresel ölçekli iş fırsatlarına 
önceden hazırlanma imkânı bulacaklar” 

oneywell, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) geleceğin 

mühendislerinin otomasyon teknolojileri 
alanındaki eğitimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla bir ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma (HVAC) sistemleri eğitim platformu 
bağışladı. 
Honeywell’in sosyal sorumluluk programı 
Honeywell Hometown Solutions’ın kurum-
sal vatandaşlık yaklaşımıyla ücretsiz olarak 
sunduğu ekipmanlar ile oluşturulan plat-
form, Makina Mühendisliği Bölümü öğren-
cilerine, bina otomasyonu ve iklimlendirme 
kontrolü alanında ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemlerindeki saha süreç-
lerini bire bir modelleme imkânı sunuyor. 
Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı 
Orhan Geniş, “Daha önce ODTÜ Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü işbir-
liği ile hayata geçirdiğimiz projeyi Makine 
Mühendisliği Bölümü ile bu yıl bir adım 
daha ileriye taşıyoruz. Bu işbirliği sayesinde 
ülkemizin ihtiyacı olan daha fazla sayıda 
kaliteli mühendislik öğrencisinin yetişmesi 
için eğitimlerine destek oluyoruz. 
Amacımız öğrencilerin mezun olduktan 
sonra karşılaşacakları profesyonel iş haya-
tındaki süreçlere daha kolay uyum sağlama-

şeklinde konuştu. Honeywell ve ODTÜ 
işbirliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Süreç Denetim Laboratuvarı’nda 
kurulan platform ile ilk kez 2014 yılında 
başlamıştı. Proses otomasyon ve kontrol 
teknolojileri konusundaki eğitimlerde kul-
lanılan ilk platformun ardından işbirliğinin 
bir sonraki adımı olarak hayata geçen bu 
yeni platform ile öğrencilerin iklimlendirme 
sistemleri konusundaki son teknolojilere 
daha iyi uyum sağlayarak gelecekteki iş 
hayatına şimdiden hazır olmaları amaçla-
nıyor. Tasarımı ODTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilen platformun klima santrali 
(AHU) ünitesinde, Honeywell saha cihazları 
kullanıldı. Honeywell Entegre Bina Yönetim 
Yazılımı (Enterprise Buildings Integrator - 
EBI) adı verilen entegre bir ön uç/frontend 
aplikasyonu ile gerçek bir binanın HVAC 
simülasyonunun modellenmesine olanak 
sağlayan platformun kontrolü Honeywell 
XL Web II Kontrolörleri ile gerçekleştirildi. 
Platform sayesinde öğrenciler bina otomas-
yonu ve iklimlendirme sistemlerinde farklı 
otomasyon senaryolarını modelleyerek 
gerçek zamanlı deneyler yapma imkânına 
sahip oldular.
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ISKAV Sertifikalı Satış-Pazarlama Eğitim Programının 2. Dönemi 
Sona Erdi

I SKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte 

gerçekleştirdiği 6 Kasım 2015’te baş-
layan İklimlendirme Sektörü Çalışanla-
rına Yönelik Sertifikalı Satış-Pazarlama 
Eğitim programı 8 Ocak 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen son dersin ardından 
tamamlandı. Alanında yetkin uzman 
eğitimcilerin yer aldığı program; Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin Maslak Yerleşke-
sindeki Meslek Yüksekokulunda ISKAV 
Merkezinde gerçekleştirildi. Programa; 
13 farklı firmadan 17 sektör profesyoneli 
katıldı. Dersler dışında da ortak sosyal 
aktiviteler ve karşılıklı firma ziyaretleri 
gerçekleştirildi. Programda; Çağdaş 
Endüstriyel Ürün Pazarlama, Satış Tek-
nikleri, Sunum Teknikleri, İş Yaşamında 
Profesyonellik, Dış Ticaret ve Kıymetli 
Evrak-Sözleşmeler Hukuku dersleri yer 

aldı. 8 Ocak 2016’da yapılan Kıymetli 
Evrak ve Sözleşme Hukuku dersinin 
ardından sertifika töreni gerçekleştirildi. 
ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve 
Laboratuvar Komisyonu Başkanı Nurettin 
Özdemir tarafından başarılı olan katılım-
cılara sertifikaları verildi. Tören sırasında 

bir konuşma yapan Özdemir, ISKAV’ın 
Sertifikalı Eğitimi Programları aracılığıyla 
iklimlendirme sektörünün nitelikli iş gücü 
talebine yönelik önemli bir katkı sun-
duklarını ve sektöre yönelik katma değer 
yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

SBE16 İstanbul Konferansı’nın Bildiri Tarihi 1 Mart’a Kadar Uzatıldı

S ürdürülebilir Yapılı Çevre Konfe-
ranslar Serisi (The Sustainable Built 

Environment Conference Series), yapı 
malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, 
uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, 
müteahhitleri, akademisyenleri, sanayi-
cileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedef-
liyor. Türkiye İMSAD’ın organizatörlü-
ğünde 13-15 Ekim 2016’da gerçekleş-
tirilecek konferansa daha önce 1 Şubat 
olarak açılanan Bildiri Özeti gönderme 

tarihi ise 1 Mart 2016’ya kadar uzatıldı. 
Türkiye’de ilk defa düzenlenecek kon-
feransın ana teması “Akıllı Metropoller 
– Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart 
Metropols - Integrated Solutions for Sus-
tainable and Smart Buildings & Cities) 
olarak belirlendi. Konferansta sürdürüle-
bilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı bina-
lar, yeşil binalar / şehirler gibi pek çok 
konuda yurtdışında ve ülkemizde yapılan 
çalışmalar, ülke olarak mevcut durumu-

muz, sorunlarımız, çözüm önerilerimiz 
tartışılacak. İlk duyurusu 26 Kasım 2015 
tarihinde 7. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde yapılan Konferans, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde gerçek-
leştirilecek. Konferansın destekçileri ara-
sında Yaşar Üniversitesi (YÜ), İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ), Özyeğin Üniver-
sitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) gibi 
üniversitelerin yanı sıra; Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği (ÇEDBİK), Enerji Verimli-
liği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Gay-
rimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortak-
lığı Derneği (GYODER), Türkiye Serbest 
Mimarlar Derneği (TürkSMD), İstanbul 
Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), 
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Bir-
liği (TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) ve İş Dünyası ve Sürdürüle-
bilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi 
kurumlar da bulunuyor. Konferansla ilgili 
daha fazla bilgi ve online bildiri özeti 
göndermek için: sbeistanbul.com  

Bildiri Özeti Teslim Tarihi 01 Mart 2016
Bilim Komitesi Tarafından Bildiri Özetlerinin İncelenmesi ve 
Seçilmesi*             3 – 15 Mart 2016

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin İlan Tarihi* 19 Mart 2016

Kabul Edilen Özetlerin Bildiri Teslim Tarihi 31 Mayıs 2016

Bilim Komitesi Tarafından Bildirilerin İncelemesi 1 Haziran -11 Temmuz 
2016

Bilim Komitesi Tarafından Revizyon Talebi İlan Tarihi 12 Temmuz 2016

Revize Edilmiş Bildiri Son Teslim Tarihi 22 Ağustos 2016

Davet (Poster/Sözlü) 1 Eylül 2016

Önemli tarihler



çevre
dostudaha fazla

enerji
tasarrufu

yeni dizayn

VRF uygulamalarınızda iç hava kalitesini artırın

VRF Dış Üniteli Klima Santrali
AKS DX

- Her marka VRF-VRV dış ünite ile uyumludur.
- %100 taze hava ile çalışırken maksimum enerji tasarrufu sağlar.
- Free heating - Free cooling özelliği standart olarak mevcuttur.
- BMS Sistemlerine uyumludur.
- Eurovent belgelidir, EN 1751:1988, DIN 1946 Kısım 4:2008 DIN EN ISO 5167 standartlarında teste tabi tutulmuştur.
-  20°C’de ısıtma ve +44°C’de soğutma yapabilir, zorlu çalışma koşullarında kesintisiz konfor sağlar.
- Rotor ile %85’e varan enerji geri kazanımı sağlar.
- EC motorlu Plug fanlar ile sabit debide hava ü�er.
- Super heat kontrolü ve ön ısıtıcı ile defrost anında sabit ü�eme sıcaklığı kontrol edilebilir.
- VRF-VRV dış ünite kapasitelerine uygun serpantin, sensör kovanları ve özel müdahale kapağı seçilebilir.
- EN 60204-1’e uygun Carel mikroprosesörlü DDC+MCC otomasyon panosu ile BMS sistemine entegrasyon

İstanbul Merkez /  Fabrika 1:

Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad.
No:1 (34876) 
Kartal - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 451 62 04 Pbx 
F: +90 (216) 451 62 05

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Fabrika 2:

Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad.
No:11 (34906) 
Pendik - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 595 10 60 Pbx 
F: +90 (216) 595 10 68

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Cevizlidere Mah.1226 Sok.
No:15/12 (06520) Balgat 
Çankaya - Ankara - TÜRKİYE
T: +90 (312) 472 31 53 Pbx
F: +90 (312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü:

1203/2 Sok. No:22/318 Yener İş Merkezi
Gıda Çarşısı (35220) Halkapınar
Konak - İzmir - TÜRKİYE
T: +90 (232) 449 00 88 Pbx
F: +90 (232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü:

Yeni Yalova Yolu 4. Km. Buttim İş Merkezi 
C Blok 5. Kat No:1475 (16200) 
Osmangazi - Bursa - TÜRKİYE
T: +90 (224) 211 15 36 Pbx 
F: +90 (224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü:

Yeşilyurt Mah. 70154 Sok. Küpeli Apt. 
A Blok Kat:2 D:3 (01150) Seyhan
Adana - TÜRKİYE
T: +90 (322) 456 00 99 Pbx 
F: +90 (322) 456 01 30
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İSKİD Mali Genel Kurulu Yapıldı

İ SKİD Mali Genel Kurulu 20 Ocak 
2016 tarihinde Taksim Hill Otel'de 

yapıldı. İSKİD Üyelerinin yüksek katılımıyla 
gerçekleşen Genel Kurul'da Divan Başkan-
lığını Havak firmasından Ahmet Gökşin 
yaptı. Divan üyeliklerini Friterm firmasın-
dan Atiye Yavuz ve Sarbuz firmasından 
Ayk Serdar Didonyan yürüttü. Kurulda 
İSKİD'in 2015 mali tabloları incelendikten 
sonra, dernek komisyonları 2015 yılında 
gerçekleşen ve 2016 yılında planlanan 

faaliyetler hakkında bilgi verdi. İSKİD 
faaliyetleri hakkında dilek ve temenniler 

alındı ve toplantı, düzenlenen kokteyl ile 
son buldu.

Bosch, 2015’te Satışlarını ve Kârını Artırdı

B osch Grubu tarafından açıklanan ön 
rakamlara göre, grup, 2015 yılında 

tüm dünyadaki satış cirosunu yüzde 10 
oranında artırarak ilk kez 70 milyar euroya 
yükseltti. 
Ön rakamlara göre faiz ve vergi öncesi kârı 
(FVÖK) yaklaşık 5 milyar euro olarak ger-
çekleşirken, FÖK marjı ise yaklaşık yüzde 
6,5 oldu. Ayrıca, BSH Ev Aletleri ve ZF 
Lenksysteme GmbH (Bosch Automotive 
Steering) satın almalarına rağmen, şir-
ketin öz kaynak oranı ve likiditesi yüksek 
kalmaya devam etti. 2015 yılında 17.600 
kişiyi daha istihdam eden şirket, toplam 

çalışan sayısını ise 375.000’e 
çıkardı. 2015 yılının zorlayıcı 
ekonomik şartlarına rağmen, 
şirket hedeflerini tutturmayı 
başardıklarını ifade eden Bosch 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Volkmar Denner, “Yenilikçi 
gücümüz sayesinde, durgun 
piyasaya rağmen büyüme tren-
dimizi başarılı bir şekilde devam 
ettirdik. Bu olumlu gelişmenin ana etken-
leri, ağa bağlı dünyaya yönelik artırdığımız 
çözümler oldu” dedi. Bosch’un CFO’su 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Dr. Stefan Asenkerschbau-
mer ise, 2016 yılında global 
ekonomi için yüzde 2,8 ile 
orta seviyede bir büyüme 
beklediklerini açıklayarak 
“Gelecekte bölgesel ve küre-
sel pazarlarda oluşabilecek 
dalgalanmalara karşı hazır-
lıklı olmak gerekiyor. Jeopo-
litik anlamda, 2016 yılı her 

türlü sürprize açık olsa da Bosch olarak, 
büyüme trendine devam etmeyi ve tüm iş 
kollarında daha hızlı bir büyümeyi hedef-
liyoruz” diye konuştu.

ODE, ISO 27001:2013 Belgesini Aldı

O DE, 2015 yılında ürün ve sistem bel-
gelendirme çalışmalarına hız verdi. 

ODE, 2014 yılında kurduğu ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için yapı-
lan belgelendirme tetkiklerini başarıyla 
geçerek ISO 27001:2013 belgesini almaya 
hak kazandı. ISO 27001:2013 belgesi ile 
kendilerinin ve paydaşlarının teknik, ticari 
ve özel bilgilerini güvence altına aldıklarını 
belirten ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali 
Türker, “Şirketler için günümüzde kurum-
sallaşma,  yönetim kalitesini geliştirmeyi ve 
bu gelişimi  sürekli  kılmayı gerektiriyor. 
Kuruluşundan bu yana sürekli büyüyen 
ve gelişen ODE için, 30. yılımızı kutladığı-
mız bir süreçte, kurumsallaşma alanında 
kaydettiğimiz her aşama çok önemli. Bu 

sürecin en önemli adımlarından biri de 
sürdürülebilirliği sağlayan, ürün ve hizmet-
lerimize yönelik belgelendirmeler. ODE’nin 
ve tüm paydaşlarımızın bilgi altyapılarının 
emniyetini sağlamak için faydalandığımız 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi, olası tehlikeleri sezinleme, analiz 
etme ve riskli durumlarda uygulanacak 
kontrol sistemlerine karar vermeyi müm-
kün kılıyor. 
Tüm adımlarını stratejik planlarla belirleyen 
bir şirket olan ODE’nin sürekli gelişim viz-
yonu paralelinde oldukça önemli bir adım 
olan bu gibi çalışmalarımızı sürdürmeye ve 
yalıtım sektöründeki kalitenin yükseltilmesi 
adına sektörümüze bu konularda öncülük 
etmeye devam edeceğiz” dedi.



6 yollu kontrol vanası.
Kompakt, güvenilir, ekonomik.
6-yollu kontrol vanası fan-coil sistemlerinde ısıtma ve soğutma kontrolü için kullanılır. Yenilikçi teknolojisi ile 
devrim niteliğinde olanaklar sunar. 6 yollu vanayı tercih ederek, 2 borulu fan-coil ünitenizi 4 borulu fan-coil 
gibi ısıtma ve soğutmada kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 4 borulu fan-coil kontrolünde kullanmak zorunda 
olduğunuz 4 adet 2 yollu vanadan ve 2 adet motordan tasarruf edersiniz.
Size kazandırdığı diğer artılar:
• Tek bir üründeki farklı kvs kombinasyonları ile hassas ve verimli kontrol 
• Asma tavanda kompakt ve kolay montaj imkanı
• Vana tasarımı sayesinde hatalı montaja imkân vermemesi
• Yüksek sızdırmazlığı ile ısıtma ve soğutma suyunun vanada birbirine karışmaması
• Entegre basınç tahliye fonksiyonu sayesinde maksimum cihaz güvenliği
• Elektronik basınçtan bağımsız 6-yollu küresel kontrol vanası, ultrasonik debi ölçümü ve basınçtan bağımsız 

debi kontrolü ile 6-yollu vanayı tek gövdede birleştirmek için

We set standards. www.belimo.com.tr

Tam sızdırmaz Belimo ZoneTight™ ürün ailesi; enerji tasarruflu ve kusursuz 
sıcaklık kontrolü için kısıtlı alanlarda ideal çözüm.

Precise 6-way zone valve.
Compact, safe, economical.
The 6-way zone valve is used for the control of cooling and heating ceilings or air-conditioning beams.  
Its unique technology revolutionises the structure of these systems and replaces four 2-way valves, four 
actuators and two control units. Your additional benefits:

• Versatile kvs combinations enable precise and effective control

• Compact and trouble free installation in suspended ceilings 

• No assembly error as it is impossible to mix up the valves

• Operating safety through reliable decoupling of cooling and heating circuit

• Maximum plant safety through integrated pressure relief function (patent pending)

We set standards. www.belimo.eu

In limited-space installation situations, the zero-leaking valves from the Belimo ZoneTight™
product family are the ideal solution for energy-saving smooth room and zone control.

Now more possibilities

with kvs 4 m3/h
Artık kvs : 4 m3/h olan modeli 

ile büyük ünitelere de uygun
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TAV’ın Adnan Menderes 
Havalimanı LEED Gümüş 
Sertifikası Aldı

T AV Hava-
l imanları 

tarafından işle-
tilen, tasarımı 
ve inşaatı TAV 
İnşaat tarafın-
dan gerçek-
leştirilen İzmir 
Adnan Mende-
res Havalimanı İç Hatlar Terminali, ABD Yeşil Bina-
lar Konseyi’nin (USGBC) LEED Gümüş Sertifikası’nı 
almaya hak kazandı. İç Hatlar Terminali, çevreye duyarlı 
en geçerli yapı sertifikası olarak kabul edilen LEED’e 
sahip dünyadaki 10 havalimanı terminal binası arasına 
girdi. TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak “TAV 
olarak sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasını gele-
cek kuşaklara olan sorumluluğumuzun gereği olarak 
görüyoruz.  İzmir Adnan Menderes Yeni İç Hatlar 
Terminal İnşaatını LEED sertifikasyonunun bir parçası 
olarak çevresel sürdürülebilirliği etkin bir şekilde ele 
alarak gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın bu konuda 
dünyanın en saygın kuruluşu olan Amerikan Yeşil Bina-
lar Konseyi tarafından verilen LEED Gümüş sertifikas-
yonuyla sonuçlanmasından mutluluk duyuyoruz. TAV 
İnşaat olarak daha önce de önce Suudi Arabistan’ın ilk 
özelleştirme projesi olan Medine Havalimanı Terminal 
Binası ile LEED Altın sertifikasına layık görülmüştük, 
projelerimizde en yeni çevreci teknolojileri kullanarak 
hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

M MO Edirne Şubesi, 8 Ocak 2016 tarihinde MMO 
Toplantı Salonunda konferans düzenledi. HITACHI 

Türkiye ve KKTC Genel Distribütörü Asal İklimlendirme 
Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Turhan Karakaya’nın “VRF Sistemlerin Çalışma 
Prensipleri, Tasarım ve Uygulama Esasları” konulu sunu-
muyla yer aldığı konferansta; sistem özelliklerine ayrıntılı 
bakış, VRF sistem tipleri ve özellikleri, VRF sistemler ile 
konvansiyonel sistemlerin karşılaştırılması, VRF sistem-
lerin tasarım esasları ve doğru montaj ilkeleri başlıkları 
altında katılımcılara ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Asal İklimlendirme, VRF 
Sistemlerin Çalışma Prensipleri, 
Tasarım ve Uygulama Esaslarını 
Anlattı



* Sistemde kullanılan boyler, sirkülasyon pompası, genleşme tankı ve otomosyon ekipmanları Baymak ürünü ise Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar 5 yıl garantilidir; aksi halde 3 yıl garantilidir. 

• %111,3’e varan verim değeri (DIN 4702-8 normuna göre)

• Gelişmiş kontrol paneli sayesinde 15 adet kazan, kaskad olarak kontrol edilebilir

• Al-Mg-Si döküm eşanjör ile korozyona ve ısıl gerilimlere karşı  yüksek dayanıklılık, uzun ömür

• Düşük baca gazı emisyonu ile çevre dostu

• Mevsim geçişlerinde yüksek enerji tasarrufu

• 5 yıl garanti*

Üstün Hollanda teknolojili, enerji verimli Lectus Duvar Tipi 

Yoğuşmalı Kazanlarla ısınırken tasarruf edin, yaşadığınız 

alanda sessizliğin ve huzurun tadını çıkarın.

Üstün Hollanda teknolojili, enerji verimli Lectus Duvar Tipi 

APARTMANIN EN TUTUMLUSU

Lectus_ilan_195*270.indd   1 02/02/16   14:41
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İklimlendirme ve 
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Ücretsiz
DEMO sunumu için 

lütfen arayınız
Yazılımları

www.iklimsoft.com

 Tasarım
 Performans Hesaplama
 Analiz
 Ürün Seçim
 Simülasyon

KLİMA SANTRALLERİ 
PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

AHU
SIM

AÇIK VE KAPALI DEVRE 
SU SOĞUTMA KULELERİ 
TASARIM VE SEÇİM 
YAZILIMI

TOWER
SIM

İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma  Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1  D: 6 Ataşehir, İstanbul

Tel & Faks: (0 216) 345 55 25  E-mail: info@iklimsoft.com

CHILL
SIM

SU SOĞUTMA GRUPLARI 
PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

COLD
SIM

SOĞUK ODA ISI YÜKÜ 
HESAPLAMA VE 
EKİPMAN SEÇİM 
YAZILIMI

FAN
SIM

FAN PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

ÇOK YAKINDA

K

T

SB, yenilikçi çözümleri ile dünyada 
ve Türkiye’deki ters osmoz prose-

sine yön vermeye devam ediyor. KSB, 11 
Aralık 2015’te Swissotel Resort Bodrum 
Beach Oteli’nde gerçekleştirdiği lansman 
çerçevesinde yeni ‘Salino Basınçlandırma 
Merkezi’ni Türkiye’nin önde gelen otelle-
rinin teknik müdürlerine tanıttı. Lansman 
açılışında, KSB Türkiye Genel Müdürü 
Sinan Özgür, enerji verimliliği ve çev-
reye karşı duyarlılık konusunda KSB’nin 
geliştirdiği teknikler ve önemli gelişmeler 
konusundaki bilgileri katılımcılarla pay-
laşırken, ürün tanıtımı ve işletilmesi ile 
ilgili sunumları Özel Projeler Satış Direk-
törü İstem Dönmez ve Türkiye Servis 
Müdürü Özgür Karabudak gerçekleştirdi. 

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Ankara Temsilciliği’nin her yıl 

düzenlediği geleneksel yılbaşı kokteyli-
nin bu yılki sponsoru Kodsan Grup’tu. 
28 Aralık 2015’te Ankara Plaza Otel’de 
gerçekleşen organizasyon, sektörün 
güçlü isimlerine ev sahipliği yaptı. TTMD 
Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler, 
tesisat sektörü temsilcileri ve firma sahip-
lerinin de katılanlar arasında bulunduğu 
gece; 2015 yılının değerlendirmeleri ve 
sektörel paylaşımlarla başladı. Gece-
nin ilerleyen saatlerinde yılbaşı çekilişi 
düzenlendi. Kodsan, konuklara küçük bir 
çam fidesi hediye etti. Kodsan Yönetim 

Lansmanda KSB Almanya Global Projeler 
Geliştirme Müdürü Matthias Cordierde 
hazır bulundu. Teknik sunumların ardın-
dan yine Swissotel Resort Bodrum Beach 
Oteli bünyesinde yer alan ve Esli Endüs-
triyel Su Arıtma Sistemleri tarafından kuru-
lan ters osmoz sisteminde 1,5 yılı aşkın 
bir süredir çalışan Salino Basınçlandırma 
Merkezi, katılımcılara gösterildi. Sessizliği, 
titreşimsiz çalışması ve kompakt dizaynı ile 
yüksek basınç pompası, enerji geri kaza-
nım ünitesi, yüksek verimli motor ve fre-
kans konvertörünü bir arada bulunduran 
Salino, katılımcıların ilgisini çekti. Lansman 
sonrası düzenlenen kokteylde katılımcılarla 
mevcut sistemler ve gelecek yatırımları ile 
ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

KSB, Yeni Salino Basınçlandırma Merkezini 
Tanıttı

Sektörün Duayenleri, TTMD ve Kodsan İşbirliği 
ile Hazırlanan Gecede Buluştu

Kurulu Başkan Namık Kodaman; böyle 
bir organizasyonun sponsoru olmaktan 
gurur duyduklarını ve 2016 yılında da 
dayanışmayla sektörün ibresini yükselt-
meye devam edeceklerini belirtti.



memnuniyet üretir...

AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi 93.Sokak No:1
Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

• Klima Santralleri, DX Bataryalı Klima Santralleri
• Paket Tipi Klima Santralleri (Rooftop)
• Paket Tipi Hijyenik Klima Santralleri
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Davlumbaz Santralleri (Elektrostatik Filtreli)

• Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
• Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
• Sıcak Hava Apareyleri (Aksiyal/Radyal Fanlı)

• Yer Konvektörleri
• Sığınak Fanları
• Kanal Tipi Isıtıcılar (Elektrikli/Sulu Tip)
• Kanal Tipi Aspiratörler
• HEPA Filtre Kutuları
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D emirDöküm, iş ortaklarıyla ortak 
kazanımlar yaratmak üzere 2010 

yılında hayata geçirdiği Demir Club 
sadakat programının dijital ayağı olan 
DemirClub.com’u tam donanımlı bir 
sosyal ağ platformuna dönüştürdü. 
DemirDöküm, yetkili satıcılarını bir araya 
getiren bu yatırımla, kurumsal teknolojik 
dönüşümün yanı sıra, daha önce farklı 
kanallarda sunulan hizmetlerini ve ile-
tişimi, tek bir çatı altında topladı. Yeni 
nesil tasarımın, işletmeler arası (B2B) ve 
Müşteri İlişkileri Yönetimi işletim siste-
miyle entegre çalışacak şekilde geliştirilen 
yeni platform ile firma, sadakat programı 
kapsamında kullanıcı deneyimini gelişti-
rirken, iş ortaklarının memnuniyetini de 
artırmayı hedefliyor. DemirClub.com’un 
ön plana çıkan özellikleri ise şöyle:
- Dizüstü, akıllı telefon veya tabletten 
formuna göre ulaşılabilen yeni plat-

DemirDöküm, Yetkili Satıcıları için Sosyal Ağ Kurdu
formda mesleki bilgi ve içeriklerin yanı 
sıra gündeme ait gelişmeler takip edi-
lebilecek.
DemirClub.com üyeleri sistem üzerin-
den müşteri temsilcisi iletişim bilgilerine 
kolayca ulaşıp dilediklerinde iletişime 
geçerek operasyonel giderleri azaltabi-
lecek. 
-DemirDöküm tarafından sunulan eğitim 
ve etkinliklerin yer aldığı ağda; ürünler, 
hizmetlere ait görseller, broşürler, sirkü-
ler, pazarlama araçları ile güncel sertifika 
bilgilerine ulaşılabilecek.
-Yenilenen ağ sayesinde yetkili satıcılar 
sistem üzerinden montajını gerçekleştir-
dikleri cihazlar için ilk çalıştırma bildiri-
minde bulunup, önceden gerçekleştirilen 
bildirimleri takip edebilecek.
-Yetkili satıcıların puan kazanabildikleri 
yeni platformda, kazanılan puanlarla 
DemirClub hediye kataloğunda yer alan 

binlerce üründen biri birkaç tık ile sipariş 
verebilecek. 
-DemirDöküm iş ortaklarının, iş süreçle-
rinde yeni bir dönemi müjdeleyen ağda 
yer alan ‘Bil Kazan’ uygulamasıyla üyeler 
aldıkları mesleki eğitimleri platformda 
test edip doğru cevaplarıyla ekstra puan 
kazanabilecek.

Armacell Yalıtım, Enerji Verimliliği Haftası’nda Yalıtımın Önemine 
Dikkat Çekti

Valftek® 2015 Bayi Birliktelik Toplantısı Batum’da Yapıldı

A

V

lilik ve kullanım kolaylığı ile öne çıktığını 
ve yangını geciktirmesi ile güvenli oldu-
ğunu belirtti. Sarı, 2015 yılında kauçuk 
izolasyon ürünü anlamında hedeflerinin 

2016 yılı hedefleri sonrası, PS Müdürü 
Osman F. Şaylıman, satış politikaları ve 
uygulamaları, yeni imalatlar konusunda 
açıklamalar yaptı. İki gün süren birliktelik 
toplantısı tarihi ve turistik turlarla sona 
erdi.

rmacell Yalıtım A.Ş. satış ekibinin, 
2015 yılının değerlendirildiği ve 

2016 yılının planlamalarının tartışıldığı 
toplantısında Enerji Verimliliği Haftası 
nedeniyle iklimlendirme sistemlerinde 
yalıtımın, ülkemizin ve dünyamızın gele-
ceği için önemine dikkat çekildi. Armacell 
Yalıtım Satış ve Pazarlama Genel Müdürü 
Koray Sarı; ülkemizin enerjiye olan ihti-
yacında enerjinin verimli kullanımının 
önemli olduğunu, inşaat ve sanayi sek-
törünün iklimlendirme sistemlerinde elas-
tomerik kauçuk yalıtım ürünlerinin verim-

alftek’in 2015 yılı bayi birliktelik 
toplantısı Türkiye çapındaki 20 

bayinin katılımı ile Gürcistan Batum She-
raton Otel’de düzenlendi. Valftek Genel 
Müdürü Ünsal Gökalp tarafından açıkla-
nan Valftek®’in 2015 yılı çalışmaları ve 

büyük bir bölümünü gerçekleştirdiklerini, 
Türkiye’de cirosal olarak geldikleri sırala-
mada da en üst sıralarda yer aldıklarını 
söyledi. Koray Sarı, 2016 yılında da bu 
farkı açmak istediklerini ve liderlik konu-
muna yerleşmek istediklerini ifade ederek 
ekibinin başarısını kutladı. Sarı, bu başa-
rıyı tüm ekibin kolektif oyun anlayışı ile 
yakaladığını ve başarıya odaklandıklarını 
ifade etti. “Biz iyi bir ekibiz ve başarıya 
alıştık” diyen Sarı, 2016 yılında satışlarda 
ve ciroda sektörün lider firması olmayı 
hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Modern fabrikalarımızda, EN standartlarına göre üretilen sertifikalı 
ürünlerimiz ile pazarın talebinden fazlasını sunuyoruz. Ürettiğimiz 
tüm ürünlere ait sertifikalar ve performans deklarasyonlarına, web 
sitemizden erişebilirsiniz. Çünkü Systemair’de “Güven” ve “Şeffaflık” 
ilkeleri, satıştan bir adım önde gelir. 

Yangın Güvenliği Ürünlerimiz:

• Duman Egzoz ve Basınçlandırma Fanları

• Jet Fanlı Otopark Havalandırma Sistemleri

• EN Sertifikalı ve CE Belgeli Yangın Damperleri

• EN Sertifikalı ve CE Belgeli Duman Damperleri

• UL555S Sertifikalı Yangın Damperleri

Merkez Ofis: Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: +90 212 356 40 60
Fabrika/İstanbul Tel: +90 212 623 22 10
Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: +90 312 472 50 01
Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tel: +90 342 324 80 16
www.systemair.com.tr

Yangın Güvenliği ve Duman Egzoz  
Sistemlerinde Yüksek Standart!
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Schneider Electric, GAP Bölgesi için Enerji Verimliliğini Anlattı

Schneider Electric ve Endoks İşbirliği ile 
Yenilenebilir Enerji Semineri Düzenlendi

üneydoğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkan-

lığı ve GAP Bölgesinde faaliyet gösteren 
İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma 
Ajansları ortaklığı ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik des-
teği ile hazırlanan “GAP Bölgesi’nde Sana-
yide Enerji Verimliliğinin Artırılması Pilot 
Uygulamaları Mali Destek Programı”nın 
tanıtımı ve Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Eğitim Programı Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 11-12 Aralık 
2015 tarihinde gerçekleştirildi. Mali Des-
tek Programının tanıtımı, sanayide enerji 
verimliliği ile ilgili gerçekleştirilen panel-
ler kapsamında Schneider Electric Enerji 
Verimliliği Danışmanı Enes Akgün de enerji 
verimliliği ve enerji yönetimi ile ilgili olarak 
katılımcılara bilgi verdi. Enerji verimliliği ile 
enerji yönetimi arasındaki farkları anlatan 
Akgün, kurumları enerji yönetimi yapmaya 
iten finansal kazanımlar, güncel ve gelmesi 
beklenen yasal zorunluluklar, teşvikler ve 
enerji yönetimi yapmanın firmalara sağ-
layacağı kurumsal kazanımlar konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Enerji yönetiminin, 
enerji verimliliğinden daha fazla başarıya 
ulaştığını belirten Akgün, enerji verimli-
liğinde ancak “sistematik yaklaşım” ger-
çekleştirildiğinde fayda sağlanabileceğini 
anlattı. Elektrik Enerjisinde Verimlilik başlığı 
ile sunumuna devam eden Akgün, elektrik 
motorlarının seçiminde “Yaşam Döngüsü 
Maliyeti”nin öneminden bahsetti. Moto-
run işletilmesi sırasında “hız sürücüleri” ve 

“yumuşak yol vericiler”in önemli olduğunu 
anlatan Akgün, seminerin son bölümünde 
Enerji İzleme Sistemi’nden bahsetti. Enerji 
İzleme Sistemi’nin işletmeler için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Akgün, ölçme ve 
izleme ile elde edilebilecek faydaları günlük 
hayatta yaşanan örneklerle anlattı. UNDP 
adına seminere katılan yetkililer ise Enerji 
İzleme Sistemi’nden projede faydalanılması 
konusunda görüşlerini belirtti.

chneider Electric ve Endoks işbir-
liği ile “Yenilenebilir Enerji Üre-

tim Santrallerinde Enerjinin İzlenmesi, 
Enerji Üretiminin Tahmin Edilmesi ve 
Enerji Kalitesi Semineri” 22 Aralık 2015 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Enerji sektörünün ilgili tüm aktörlerini 
bir araya getiren seminerde Türkiye 
genelindeki dağıtım şirket yetkilileri de 
hazır bulundu. Seminer organizasyo-
nuna, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim 
Şirketi Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Elek-
trik Dağıtım Şirketleri temsilcileri katıldı. 
Program dahilinde TEDAŞ GES Şube 
Müdürü Bilal Şimşek “Güneş Enerji 
Santrallarının Elektrik Güç Kalitesi Üze-
rine Etkileri” konulu oturumda değerli 
bilgiler paylaşırken, UBIMET Gmb’den 
Dr. Christian Kusmitsch “Meterolojik 
Veriler Kullanarak Güneş Enerji Sistem-

lerinde Üretim Tahmini” konusuyla ilgili 
bilgiler paylaştı. Program akışı Başarı 
Enerji’den İlker Yılmaz’ın “Güneş Enerjisi 
Sistemlerinde İzleme ve Kontrol İhtiyaç-
ları” konulu sunumuyla devam etti ve 
son olarak organizasyona ev sahipliği 
yapan Schneider Electric ve Endoks Enerji 
Sistemlerinden Tuğçe İşler ve Dr. Alper 
Terciyanlı “Yenilenebilir Enerji Üretim 
Tesislerinde Enerji Kalitesi İzleme” konu-
sundaki bilgilerini aktardı.

M üşterilerine konforun yanında sür-
dürülebilir bir gelecek sunan Dede-

man Grubu bünyesindeki Park Dede-
man Levent, ABD merkezli Yeşil Binalar 
Konseyi’nin (U.S. Green Building Certifi-
cation Institute) geliştirdiği LEED sertifi-
kasını, O+M Existing Buildings (Mevcut 
Binalar) kategorisinde aldı. 
Park Dedeman Levent Otel Müdürü 
Tunay Erdal, doğa dostu bir yapı ola-
rak tasarlanan otelin dünyada en yaygın 

ve güvenilir Yeşil Bina Sertifikası LEED 
Gold Sertifikasını almasından dolayı çok 
mutlu olduklarını belirterek şunları söy-
ledi: “Otel binamız, mimari tasarım ve 
inşaat süreçlerinde LEED kriterlerine göre 
projelendirildi. Su tüketimi, yapının geri 
dönüşüm aşamaları, kullanılan malze-
meler ve iç mekân kalitesine kadar birçok 
noktanın değerlendirilmesi sonucu sahip 
olunabilen sertifikayı almamız bizim için 
çok değerli.”

Park Dedeman Levent LEED Gold Sertifikası Aldı
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Danfoss Soğutma 
Departmanı’ndan 
AK-PC 551 Ürün 
Grubu Eğitimi

D

D

Danfoss’un Yeni Web Sitesi Yayında

Danfoss, DSİ ve ASKİ ile Bir Araya Geldi

anfoss Türkiye, iş ortakları, bayi-
ler ve sektör hakkında bilgi almak 

isteyenlere hitap eden web sitesini yeni-
ledi. Yeni sitede ürünler ve kullanımları 
hakkında daha detaylı bilgiler yer alırken 
Danfoss’la ilgili son gelişmeler de paylaşı-
lıyor. Yenilenen arayüzle birlikte kolay ve 
basit kullanım ve yeni menü ile hızlı erişim 
sağlanıyor. Daha fazla Türkçe içerik de 
yer alıyor. Danfoss web sitesinde ısıtma, 
soğutma motor kontrol sistemleri ala-

anfoss Türkiye Motor Kontrol Sis-
temleri Departmanı, Devlet Su İşleri 

(DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü mühendislerine 
ve Adana Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
teknik ekibine yönelik iki eğitim düzenledi. 
Motor Kontrol Sistemleri İş Geliştirme 
Müdürü Taner Eren, düzenlenen eğitim-
lerde VLT Aqua Drive ürünü hakkında 
bilgi verdi, kullanım detaylarını anlattı. 
Eren ürün hakkında şu bilgileri verdi: “VLT 

D anfoss Soğutma Departmanı bayi 
eğitimlerini sürdürüyor. Danfoss İş 

Geliştirme Müdürü Kıvanç Aslantaş ve İş 
Geliştirme Süpervizörü Engin Sökmen, 
Cantaş Gebze’de Cantaş OEM müşteri-
lerine eğitim düzenledi. 
AK-PC 551 ürün grubu hakkında detaylı 
bilgi verilen eğitim yaklaşık 4 saat sürdü. 
Eğitimde verilen bilgilere göre; AK-PC 
551 ile bir dönüş grubu ya da ortak bir 
kondenser ile iki dönüş grubunu kontrol 
edilebiliyor. 
Türkçe menü ve kullanım kılavuzu bulu-
nan AK-PC 551 ürün grubu, program-
lama için PC tabanlı bir programa sahip. 
AK-PC 551 ile vidalı kompresörler hari-
cinde tüm kompresör tipleri parametrik 
olarak kontrol edilebiliyor.

nında son 80 yılda yaşanan gelişmeleri de 
gözler önüne seren bir bölüm yer alıyor. 

Aqua Drive ürünü, su&atık su uygulama-
larına özel fonksiyonları ile su sektöründe 
kullanılıyor. VLT Aqua Drive, pompaların 
elektriksel ve mekanik özelliklerini koru-
yor; bu sayede kullanım ömürlerini uza-
tarak bakım maliyetleri azaltıyor. Servis 
sürekliliğini de sağlıyor. Birden fazla pom-
panın kontrolü sağlanarak enerji tasarrufu 
ile birlikte uygulamalara özel alternasyon 
ve kaskat ihtiyaçlarını karşılıyor.”

Bağlıca’da Dev Sağlık Kompleksinin Temeli Atılıyor

A nkara Üniversitesi tarafından 
Bağlıca’da 1500 dönümlük bir 

alanda kurulacak ‘Sağlıkta Mükemme-
liyet Merkezi’nin temeli seneye atılıyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından, başbakanlığı döneminde 2013 
yılında tahsis edilen arazide yapımı gerçek-
leştirilecek dev yatırım için bu yılın sonuna 
kadar ya da en geç 2017 başında ihaleye 
çıkılacak ve yıl içinde de temel atılacak. 
A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, kurulacak 
merkezin özellikleri hakkında şu bilgileri 
verdi: “Mükemmel bir mükemmeliyet mer-

kezi kuracağız. 1000 yataklı tam teşekküllü 
bir tıp fakültesi hastanesi, buna entegre 
bir kök hücre enstitüsü, medikal tekno-
park, medikal biyoteknoloji ve ileri tıbbi 
araştırmaların yapılabileceği bir kompleks 
olacak bu. Sağlık kompleksimiz Ankara’yı, 
sağlıkta dünya çapında önemli bir merkez 
haline getirecek. Yabancı hastalara hizmet 
verebileceği gibi uluslararası öğrencilere 
de tıp ve uzmanlık eğitimi verebilecek bir 
üs olarak düşünüyoruz burasını. Genellikle 
de sıradışı tıbbi işlemlerin yapılabileceği 
bir alan. Bir yönden de şehrin gelecekte 
sağlık hizmetinde ihtiyacı olan bir bölgesi 
olması gerektiğini söyledik. Bu bağlamda 
yapılan araştırmalarda Bağlıca’da arazi 
tahsisi yapıldı. Yapılan arazinin 800 dönü-
müne tıp ve tıpla ilişkili alanların inşasının 
gerçekleştireceğiz. Bu yıl içinde mimari 
proje çalışmasını tamamladıktan sonra 
bir aksilik olmazsa 2017 içinde temelini 

atmaya hazırlanıyoruz.” Prof. İbiş, nihai 
hedeflerini “hem eğitim ve araştırma, hem 
de tanı ve tedavi alanlarında uluslararası 
bir merkez olmak” şeklinde ifade etti.

“Kök hücre alanında öncü 
olacak”

Yaklaşık 150-200 milyon liralık bir bütçe 
ile hayata geçirilmesi planlanan hasta-
nenin özellikle kök hücre konusunda ön 
plana çıkacağı belirtiliyor. Rektör İbiş, “Kök 
hücre çalışmaları ile uluslararası literatüre 
girmeyi hedefliyoruz. Kanser tanı ve tedavi 
amaçlı çalışmalar ileri teknolojiler kullanı-
larak gerçekleştirilecek.  Bunun yanı sıra 
medikalteknopark, bioteknopark, biome-
dikalpark gibi ileri teknoloji merkezleriyle 
entegre çalışacak birimler yer alacak. Has-
tanemiz, uluslararası alanda bir sağlık üssü 
olacak” dedi. 
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I MI Hydronic Engineering, Türki-
ye’deki iş ortaklarına yönelik 2015 

yılı eğitimlerini tamamladı. Yılın ilk ser-
tifikasyon eğitimleri Enerji Gerçekleri-1, 
27-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında IMI 
Hydronic College Direktörü Jean-Chris-
tophe Carette ve IMI Hydronic Engine-
ering Türkiye Teknik Pazarlama & Teknik 
Eğitim Müdürü Tuğba Altay tarafından 

ölçüm ve ayar cihazı TA-Scope ile uygu-
lamalar yaparak bilgileri pekiştirdiler. 
Eğitimler sonrasında gerçekleştirilen 
sınavda, mühendislerden oluşan IMI 
Hydronic Engineering’in iş ortakları serti-
fika sahibi oldu. IMI Hydronic Engineering 
bugüne kadar toplam 48 adet sertifika 
vererek iş ortaklarının bilinçlenmesine 
katkı sağladı. IMI Hydronic Engineering, 
eğitimlerde ayrıca yeni ürünleri hakkında 
da bilgilendirme yaptı. 
Firma, yeni ürünleri olan kombine fark 
basınç ve kontrol vanası TA-COMPACT-DP 
ve patentli EQM karakteristiği ile has-
sas kontrol sağlayan oransal basınçtan 
bağımsız kombine ve balans vanası 
TA-MODULATOR hakkında detaylı bilgi-
leri iş ortaklarıyla paylaştı.

IMI Hydronic Engineering 2015 Yılı Sertifikasyon Eğitimlerini Tamamladı

gerçekleştirildi. Yılın ikinci eğitimleri ise 
16-18 Aralık 2015 tarihleri arasında 
düzenlendi. Enerji Gerçekleri – 2 Serti-
fikasyon Eğitimi üç tam gün boyunca 
IMI Hydronic Engineering Türkiye Teknik 
Pazarlama & Proje Geliştirme Müdürü 
Görkem Kızıltan Ustalı tarafından verildi. 
Hidronik dağıtım sistemlerinin önce-
likle teorik olarak anlatıldığı eğitimlerde 
basınçtan bağımsız kombine ve balans 
vanası TA-Compact-P, ayarlanabilir Kvs 
değerine sahip kombine balans ve kont-
rol vanası TA Fus1on-C ve yüksek Kvs 
değerine sahip fark basınç kontrol vanası 
TA-Pilot-R ürün sistem çözümlerini içe-
ren teknik bilgiler aktarıldı. Eğitim alan iş 
ortakları teorik bilgilerin ardından tesisat 
üzerinde IMI Hydronic Engineering’in 

Arçelik A.Ş.’ye Enerji Verimliliği Haftası’nda İki Ödül

FRÄNKISCHE “Yüzyılın Markası” Ödülüne Layık Görüldü

A

L

rçelik A.Ş., WOW Convention 
Center’da 14-16 Ocak tarihleri ara-

sında 35.'si düzenlenen Enerji Verimliliği 
Forumu ve Fuarı’na enerji verimli ürünleri 
ile tam destek verdi. 
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, 
Arçelik A.Ş. bu yıl da iki ödüle birden 
layık görüldü. Üretimde sürdürülebilir 
enerji verimliliği ile enerji yoğunluğunu 
kendi sektörü içinde en çok azaltan fab-
rika olduğu için Çayırova Çamaşır Maki-
nesi İşletmesi, Elektrikli Teçhizat İmalatı 
sektöründe EVET (En Verimli Endüstriyel 
Tesis) kategorisinde birincilik ödülüne 
layık görüldü. 2015 yılında hayata geçir-
diği üretimde enerji verimliliği projeleriyle 

ider markalar ve arkalarındaki 
hikâyeyi konu alan ve her üç yılda 

bir düzenlenen “Brands of the Century – 
Yüzyılın Markaları” “Stars 2016” başlığı 
altında yayımlandı. 
Bu yıl FRÄNKISCHE; medya, iş ve reklam 
dünyasından seçilen marka uzmanları 

Eskişehir Buzdolabı İşletmesi de SEVAP-2 
(Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması 
Projeleri) kategorisinde ikincilik ödülünü 
aldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak tarafından verilen ödül-
leri, Arçelik A.Ş. adına Üretim ve Tekno-
lojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Oğuzhan Öztürk aldı. Eskişehir Buzdolabı 
İşletmesi ve Çayırova Çamaşır Makinesi 
İşletmeleri 2012 yılından bu yana ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 
uyarınca faaliyetlerini sürdürüyor. 
Her iki işletme de enerji verimli endüstriyel 
tesisler derecelendirmesinde en yüksek 
seviye olan “Platin Sertifika” seviyesinde 
bulunuyor.

arasından oluşturulan komite ve Alman 
Standartları’nı referans alan bir de edi-
toryal ekip tarafından ödüllendirilen mar-
kalar arasında yerini aldı. 
Ödül yayımcı Dr. Florian Langenscheidt 
tarafından “Marken Gala” isimli galada 
verildi.
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İmbat, 25. Gümüş Yılını Kutluyor

İ klimlendirme ve soğutma sek-
törünün önemli oyuncularından 

İmbat, yirmi beşinci yılını kutluyor. Yirmi 
beşinci yılı sebebiyle kapsamlı bir yeni-
lenme süreci geçiren marka, faaliyet-
lerine hızla ve yepyeni bir görünümle 
devam ediyor. 
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı 
Kerim Gümrükcüler, “1991 yılında 
İzmir’de hayata başlayan İmbat bugün, 
Türkiye’nin birçok noktasına ulaşmanın 
yanı sıra dünyada otuz ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. Sunduğu ürünler ve 
gerçekleştirdiği ilklerle iklimlendirme 
ve gıda soğutması alanında önemli 
bir yere sahip olan firma, 2016 yılı iti-
barıyla sektördeki yirmi beşinci yılını 
kutluyor. Yirmi beş yıl bizim için dolu 

dolu geçti. Bu sürede Türkiye’de, sek-
törün birçok ilkini gerçekleştirdik. Çatı 
tipi klimamızla dünyada Eurovent ser-
tifikasına sahip yedinci firma olduk. 
Tüm bunlar bizim için oldukça gurur 
verici” açıklamasında bulundu. Yirmi 
beş yılın sektörde önemli bir deneyim 
olduğunu belirten Gümrükcüler, “Yola 
çıkarken elimizdeki en önemli şey işi-
mize duyduğumuz heyecandı. Şimdi 
İmbat olarak sektörde çeyrek yüzyıllık 
bir deneyime sahibiz ama heyecanı-
mızdan bir şey kaybetmedik. En önemli 
gücümüz ise birlikte çalıştığımız insan-
lar; çalışanlarımız, tedarikçi firmalarımız 
ve müşterilerimiz” dedi. İmbat, gümüş 
yılı ile birlikte kapsamlı bir yenilenme 
sürecinin de heyecanını yaşıyor. İlk ola-

rak Kemalpaşa’da bulunan fabrikasını 
büyüten firma, yirmi beşinci yıla özel 
yenilenen logo tasarımı ile de yeni yaşını 
kutluyor. İmbat’ın yirmi beşinci yılındaki 
yenilikleri hakkında bilgi veren firma 
yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “Artık 
İmbat’ı, her kanat çırpışıyla bir deği-
şim yaratan, havayı değiştiren bir kuş 
temsil ediyor. Bizim kadar heyecanlı, 
bulunduğu her yerde etkisini hissettiren 
ve yirmi beş yıllık deneyimiyle, daima 
daha iyi olmak için çalışan bir kuş var 
hayatımızda. Yenilenen logo, kurumsal 
yapı ve yeni internet sitemizle birlikte 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içe-
risinde bulunan fabrikamızı da büyüte-
rek yeniliyoruz. Bu yıl her yönüyle bizim 
için yeni ve heyecan dolu bir yıl.”



Kampanya, Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 29 Șubat 2016 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.
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Alarko Carrier, Uluslararası Tarımsal Eğitim 
Merkezi’nde Dalgıç Pompa Eğitimi Verdi

A

A

Alarko Carrier, Sektörünün En İtibarlı Markası 
Seçildi

Aydın Belediyesi’nden 
Alarko Carrier’a Ziyaret

larko Carrier, bu yıl ikinci kez ger-
çekleştirilen “The ONE Awards 

Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kap-
samında, iklimlendirme sektöründe 
birinciliği elde etti. Marketing Türkiye 
ve Akademetre’nin, 36 sektördeki şir-
ketlerin itibar ve marka performans 
ölçümü endeksini hazırladığı çalışma 
sonucunda; Alarko Carrier, kendi sek-
töründe marka değerini ve itibarını en 
çok artıran kuruluş seçildi. 8 Ocak’ta 
yapılan ödül törenine, şirketi temsilen 
Alarko Carrier Genel Müdürü Önder 
Şahin, Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş ile Rek-
lam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai 
Öztürk katıldı. Törende, bu başarının 
paydaşları olan, markanın tanıtım ve 
iletişim çalışmalarına destek veren rek-
lam, halkla ilişkiler ve dijital iletişim şir-
ketlerinin temsilcileri de hazır bulundu. 
Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier 
Genel Müdürü Önder Şahin, “Alarko 
Carrier, Türkiye genelinde marka bilinir-
liği, yakından tanınma, güven duyulma, 
farklı olma, tavsiye edilme, ticari faali-
yetlerin desteklenmesi, sosyal sorum-
luluk çalışmaları ile iletişim ve reklam 

larko Carrier, geçen hafta-
larda Aydın Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı teknik ve idari 
ekip tarafından ziyaret edildi. Alarko 
Carrier’ın Gebze fabrikasına düzenlenen 
gezide ziyaretçilere; üretim testlerinde 
uygulanan ACE sistemi, dalgıç pompada 
kullanılan NORLY fan teknolojisi ve TÜR-
KAK (Türk Akreditasyon Kurumu) belgeli 
dalgıç pompa deney laboratuvarıyla ilgili 
bilgi verildi. Gezi, Aydın Belediyesi’nin 
içme suyunda tercih ettiği pompalarla 
gerçekleştirilen performans testlerinin 
ardından sona erdi.

A larko Carrier, T.C. Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı 

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde (UTEM) bir eğitim 
verdi. Alarko Carrier Dalgıç Pompa Satış 
Müdürü Yüksel Pınar tarafından gerçek-
leştirilen “Dalgıç Pompalarda Verimlilik 
ve Enerji” konulu eğitime, sulama koo-
peratiflerinin başkanları katıldı. “Sondaj 
Pompa İlişkisi” ve “Dalgıç Pompalarda 
Enerji Verimliliği” konularının üze-
rinde durulan eğitimin sonunda söz 

alan UTEM Müdür Yardımcısı Dr. Nejat 
Özden, sektöre katkılarından dolayı 
Alarko Carrier’a teşekkür etti.

kampanyalarının beğenilmesi kriterleri 
üzerinden yapılan araştırmada, iklim-
lendirme kategorisinde liderliği elde etti. 
Bu liderliğin, tamamen halkın tercih 
ve görüşleri sonucunda elde edilmesi, 
aldığımız ödülü bugüne kadarki ödül-
lerden farklı ve anlamlı kılıyor. Türkiye 
genelinde yürütülen çalışmadan elde 
ettiğimiz sonuç, bizi daha da iyilerini 
üretmeye teşvik ediyor. Alarko Carrier 
markasını sektöründe liderliğe taşıyan 
halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, 
bu başarıda payı bulunan tüm Alarko 
Carrier mensuplarını, reklam ajansımız 
marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti 
aldığımız A&B İletişim’i gönülden kut-
luyorum” dedi.

Timfog, Fabrikasını 
Çorlu Yeni Organize 
Sanayi Sitesine Taşıdı

T imfog Mühendislik A.Ş., 2013 
yılından bugüne kadar faaliyet-

lerini sürdürdüğü Dudullu Organize 
Sanayi Bölgesinde bulunan üretimini, 
imalat kapasitesini artırmak ve müş-
terilerine daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla Çorlu Yeni Sanayi Sitesinde 
bulunan 1200 metrekare kapalı alana 
taşıdı. Evaporatif soğutma santralleri 
ve yüksek enerji tasarruflu evaporatif 
soğutma makinalarını üretimini sür-
düren Timfog’un merkez ofisi Dudullu 
Organize Sanayi’de yer alıyor.
Timfog’un yeni fabrika adresi şöyle:
Zafer Mah. Yeni San. Sit. Yapı Koop. 
Şehit Yüzbaşı Kenter Cad. 
2-M Blok 7/8 Çorlu /Tekirdağ 
Tel: +90282 692 58 58
Faks: +9082 673 59 01
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Wilo’nun Hedef Paylaşım Toplantısında 2015 Yılı Değerlendirildi ve 
Hedefler Açıklandı

W ilo’nun 2015 yılındaki faaliyetle-
rinin değerlendirildiği ve 2016 

yılındaki hedeflerinin açıklandığı Hedef 
Paylaşım Toplantısı, 8-10 Ocak 2016 
tarihlerinde Çanakkale’de Kolin Otel’de 
gerçekleştirdi. Wilo yetkili satıcılarının 
ve Wilo Genel Merkezi’nden yetkililerin 
katıldığı toplantı Çanakkale Muharebe-
lerinin 100. yılı dolayısıyla “Kahramanlar 
Beraber Parlar” temasıyla yapıldı. Savaş 
Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği 
toplantı, Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa 
film gösterimi ve Karakaş’ın okuduğu 
bir savaş kahramanı hatıratının ardın-
dan başladı. Ercüment Yalçın toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Wilo Türkiye olarak 
10 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz 
yerlere ulaştık. Şirketimizin organizas-
yonu mükemmel bir seviyeye geldi. Genel 
Merkezimizdeki her departmanımız ve 
her bayimiz kendi yolunda emin adımlarla 

ilerliyor. Wilo Türkiye grubu büyüyor. 
Hiçbir sene bir öncekinden daha kolay 
olmuyor. Yerimizde durma lüksümüz 
yok. Gerçek anlamda sınırları zorlaya-
rak çalışıyoruz, fark yaratıyoruz. Wilo 
Türkiye olarak inşaat sektöründen çok 
daha hızlı büyüyoruz. 2015’te de son 
beş yılın rekorunu kırarak büyümemize 
devam ettik” dedi. Konuşmasının önemli 
bir bölümünü müşteri memnuniyeti çalış-
malarına ayıran Ercüment Yalçın şunları 
söyledi: “Sadece kaliteli ürünle müşteriyi 
memnun etme dönemi geride kaldı. Bu 
dönemde modern teknolojileri ve yenilikçi 
uygulamaları, çok iyi bir müşteri dene-
yimi ile birlikte sunmak gerekiyor. Biz 
de Wilo olarak 360 derece kusursuz bir 
hizmet verme amacındayız. Kişiselleştiril-
miş hizmetlerle müşterilerimiz için değer 
yaratmaya çalışıyoruz. Müşteri memnu-
niyetini her yıl yaptığımız araştırmalarla 

ölçüyoruz. Son yaptığımız memnuniyet 
anketinde 5 bin 500’den fazla görüşme 
gerçekleştirdik. Bununla yetinmeyerek 
Türkiye genelinde Wilo marka araştırması 
da yaptık. Her iki araştırmanın sonucunda 
da % 95’in üzerinde beğeniye ulaştığımızı 
fark ettik.” Wilo olarak sektörün geliş-
mesi için pek çok çalışma yaptıklarını, 
bu çalışmaların başında da eğitim etkin-
liklerinin geldiğini belirten Yalçın, “Her 
şeyin başı eğitim diyoruz. 2015 yılında 
verdiğimiz 123 eğitime 2000’den fazla 
kişi katılım gösterdi. Türkiye’nin farklı ille-
rinde seminerler düzenliyoruz. 2015’te 
sektörün bu anlamda en büyük etkinlik-
lerine imza attık. Seminerlerimizle yakla-
şık 1500 kişiye dokunduk. 2016 yılında 
da eğitimlerimize ve seminerlerimize hız 
kesmeden devam edeceğiz” dedi. Wilo 
Hedef Paylaşım Toplantısı’nda 2015’in 
başarılı yetkili satıcıları da ödüllendirildi.

Alfa Laval ve Gemak A.Ş., Plakalı Isı Değiştiricileri Anlattı

A lfa Laval ve Gemak A.Ş. firmaları 
tarafından ‘Gençler Buluşuyor, 

Eşanjör Öğreniyor’ etkinliğinin ilki, Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi semi-
ner salonunda gerçekleştirildi. Plakalı ısı 

değiştiriciler hakkında bilgilerin verildiği 
seminer, kimya ve makina mühendis-
liği fakültelerinin öğretim görevlileri 
ve 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla 
düzenlendi. Fuaye alanında sergilenen 
set ve demonte plakalı ısı değiştiriciler 
sayesinde, seminer öncesi ve sonrasında 
katılımcılara, farklı uygulamalarda kul-
lanılan ekipmanları yakından inceleme 
imkânı sunuldu. Alfa Laval Ekipman 
Bölümü Satış Mühendisi Cenk Sağlam 
ve Gemak A.Ş. Ekipman Satış Müdürü 
Hakan Somer Üst’ün sunumlarıyla ger-
çekleşen seminerde, plakalı ısı değiştiri-

cilerin çalışma prensibi, teknik özellikleri, 
temel seviyede mühendislik hesapla-
maları, plaka-conta malzemeleri, ilgili 
malzemelerin mukavemetleri, kullanım 
alanları ve avantajları anlatıldı. 
Soru-cevap bölümüyle seminer, inte-
raktif bir şekilde gerçekleşti. ‘Gençler 
Buluşuyor, Eşanjör Öğreniyor’ buluşma-
larının, Alfa Laval ve Gemak A.Ş. tarafın-
dan, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölge-
lerindeki birçok üniversiteyi kapsayacak 
şekilde düzenlenmeye devam edeceği 
belirtildi.  
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Buderus’un Antalya 
Bayileri Eğitim için 
Buluştu

B

Buderus, Başarılı İş Ortaklarını İngiltere’de 
Ağırladı

uderus’un düzenlediği ‘Kaskad 
Sistem Satışında En Başarılı İş 

Ortakları Buluşması 2015’ etkinliği 
İngiltere’de düzenlendi. Buderus üre-
tim tesislerini gezen iş ortakları, Bir-
mingham ve Londra’da teknik eğitim 
aldı. Buderus’un en başarılı iş ortakla-
rını buluşturduğu gezinin ilk durağı Bir-
mingham oldu. Bosch’un Worcester’da 
bulunan fabrikasını ziyaret eden grup, 
burada bir teknik eğitime katıldıktan 

B osch Termoteknik Akademi, 
Antalya’da bulunan Buderus 

bölge bayilerine, ısı pompaları hak-
kında teknik eğitim verdi. The Marmara 
Antalya Oteli’nde Bosch Termoteknik 
Akademi’den uzman eğitmen Taşer Genç 
tarafından gerçekleştirilen eğitimde bayi-
lere, Buderus’un yeni nesil havadan suya 
ısı pompaları ‘Logatherm Compact’ ve 
‘Logatherm Split’ serilerinin sağladığı 
enerji verimliliği, maliyet tasarrufu gibi 
avantajlar aktarıldı.  Eğitime Buderus’un 
Antalya’daki bölge bayilerinden yaklaşık 
40 kişi katıldı. Eğitimin ardından Bosch 
Termoteknik yetkilileri ve Buderus bayileri 
birlikte öğle yemeğine katıldı.

sonra Londra’ya hareket etti. Avrupa’nın 
en yüksek dönme dolabı olan ve yılda 
üç milyona yakın turist ağırlayan Lon-
don Eye’ı görme fırsatı bulan grup, 
Londra’nın coğrafi, kültürel ve tarihi bil-
gilerinin aktarıldığı şehir turuna katıldı. 
Davetliler, yoğun iş temposuyla geçen 
bir yılın yorgunluğunu atarken, aynı 
zamanda Buderus’un üretim alanındaki 
yetkinliklerini ve sektördeki son trendleri 
de yerinde görme fırsatı buldu.

Flexobit’in Asya ve Afrika’da Küresel Üssü Türkiye Oluyor

F lexobit’in üreticisi Hollandalı 
Bitufa, Asya ve Afrika ülkelerinin 

distribütörlüğünü Canpa’ya verdi. Fle-
xobit membran malzemesinin dünyada 
oldukça yaygın bir kullanım alanı oldu-
ğunu belirten Canpa Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Özcan, özellikle su yalıtı-
mının çok kritik olduğu deniz bölgele-
rinde yapılan yalıtım uygulamalarında bu 
ürünün tercih edildiğini belirtti. Özcan, 
“98 yılından beri Türkiye’de Bitufa’nın 
distribütörlüğünü Canpa olarak biz 
yapıyoruz. Türkiye’de önemli projelere 
attığımız Flexobit imzasıyla bizi Asya ve 
Afrika ülkelerinin dağıtım merkezi haline 
getirdiler’’ dedi. Flexobit’in dağıtımında 

bir AVM’nin temellerinde 
1 milyon metrekare kul-
lanıldı. Aynı zamanda 
denizin üzerine yapılan 
yapay kara parçası olan 
Palmiye’de tek onaylı su 
yalıtım ürünü Flexobit 
olduğu için çok büyük 
bir hacim vardı. Fakat her 
yeri doldurdular, alışveriş 
merkezleri, oteller, konut-

lar yapıldı. Bu yüzden şu an Dubai bizim 
kadar hızlı büyümüyor. Biz Türkiye ola-
rak Dubai’yi geçtik. Bu başarı sayesinde 
Flexobit’in Afrika ve Asya pazarlarının 
sorumluluğunu almaktan gurur duyduk’’

Dubai’nin uzun zamandır 
daha başarılı olduğunu 
söyleyen Özcan “Yüzde 
1000 esneme kabiliyeti 
olan ve kopmayan yapı-
daki bu malzeme, delinme 
durumunda kendi kendini 
tamir edebiliyor. Dubai 
deniz üzerine kurulu bir 
şehir ve suyun çözümü 
de Flexobit. Dünyanın en 
yüksek yapılarında kullanıldıktan sonra 
artık oradaki yapılaşma Türkiye’nin hızına 
yetişemiyor. Türkiye de artık bu ulus-
lararası standartlardaki ürünü kullanır 
hale geldi. Mesela Dubai Mall, sadece 
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B aymak’ın Orange Store konsepti 
Türkiye genelinde yeni noktalar ile 

yaygınlaşıyor. 
Yeni mağazalar konusunda görüşlerini 
dile getiren Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak, “Orange Store konsepti tüketiciler 
için en yüksek hizmet ve ürün kalitesini 
vadettiği kadar bayiler için de hem sunu-
lan satın alma ve taahhüt avantajları ile 
kolaylık sağlıyor hem de geniş ürün gamı 
ile 12 ay boyunca satış yapabilme imkânı 
sunuyor. 

Yeni Orange Store’lar hizmete girdikçe, 
Türkiye genelinde birçok talep alıyor ve 
hemen değerlendirmeye sokuyor. Hede-
fimiz Türkiye’de ısıtma soğutma sektö-
rüne yeni bir anlayış kazandıran Orange 
Store’ları yeni yılda 25 ilde 100 noktaya 
ulaşmak” şeklinde konuştu. 

Baymak Orange Store Ankara’da
Ankara’da faaliyet gösteren Baymak bayisi 
Aleyna Mühendislik tüm konseptini Bay-
mak Orange Store olarak yeniledi. 

Trakya’nın ilk Orange Store’u 
Çorlu’da açıldı
Baymak’ın yeni konsept mağazaları 
Trakya bölgesinde de hizmete girdi. Bay-
mak bayisi Tez Mühendislik yeni konsepti 
mağazasına taşıyarak Brötje Orange Store 
mağazasını hizmete açtı. 

Elazığ’da Brötje Orange Store açıldı
Elazığ’da da Baymak bayisi Furkan Mühen-
dislik tüm konseptini Brötje Orange Store 
olarak değiştirdi.

Baymak Orange Store Ailesi Büyüyor

T

T

Termokar’dan Dry Cooler Tasarımında Bir İlk

Termokar’dan Eğitim Atağı
ermokar, ürün gamına 2015 
yılında kattığı Dry Cooler ürünleri-

nin ar-ge çalışmalarına ve üretimine tüm 
hızıyla devam ediyor. Termokar Yeni Pro-
jeler Sorumlusu Murat Kavas konu ile ilgili, 

“Günümüzde enerji verimliliğinin çok daha 
önemli bir hale gelmesiyle kojenerasyon 
sistemlerinin kullanım alanları, yerleşim 
yerlerinde ve şehir merkezlerinde de artış 
göstermektedir. Bu durum neticesinde 
enerji üretiminin devamlılığı için atık ısı-
nın sistemden uzaklaştırılması tek başına 
bir çözüm olarak düşünülemiyor. Merkezi 
bölgelerde özellikle şart koşulan düşük ses 
seviye limitleri ve kısıtlı kurulum alanları 
çok daha ergonomik çözümler gerektiri-
yor. Termokar; Avustralya’daki müşterisi 
için ürettiği kuru soğutucusunu tam ola-

rak bu gereksinimleri karşılayacak biçimde 
dizayn etti. Belirtilen boyut kısıtları netice-
sinde üründe bulunması gereken iki farklı 
soğutma devresinin tek bir kuru soğutu-
cuda yapılması, soğutma yükünün karşıla-
nırken gerekli ses seviye limitini sağlayacak 
ve ortaya çıkacak yüksek sıcaklık değerlerine 
uygun fanların kullanılması gerekiyordu. Bu 

ermokar, 12 yıllık tecrübesi ve bilgi 
birikimini diğer nesillere aktar-

mak üzere yoğun bir eğitim hareketi 
başlattı. Firma bünyesinde kişisel geli-
şim eğitimleri ve teknik eğitimler başta 
olmak üzere, kalite yönetim sistemleri 
eğitim serisi ve sektörel eğitim faaliyet-
leri düzenledi. Mavi Yaka 5S Eğitimi 
1 Aralık 2015, Etkili İletişim Teknikleri 
Eğitimi 12 Aralık 2015, Finansçı Olma-
yanlar için Finansman Eğitimi 17 Aralık 
2015-24 Ocak 2016, Modüler Yöneticilik 
Eğitimi 22 Aralık 2015-12 Ocak 2016 
tarihlerinde düzenlendi. Termokar Genel 

zorlu şartlar altında dizayn edilerek üretilen 
ürünün uygulama yerinde testleri başarılı bir 
şekilde geçti. Ürünü diğerlerinden ayıran 
temel özellik, iki farklı soğutma devresinin 
aynı üründe toplandığı V-Tipi bir ürün olma-
sıdır. Bu haliyle Türkiye’de ilk kez Termo-
kar tarafından üretilmiştir” açıklamasında 
bulundu.

Müdür Yardımcısı Seçkin İçağası (Makine 
Mühendisi-Kara Kuşak) tarafından verilen 
eğitimlerde başarılı olan çalışanlara başarı 
belgesi verildi.



SERTiFiKALI PERFORMANSA SAHiP SOĞUTMA KULENiZLE 
EN iYi ELE HER ZAMAN SiZ SAHiP OLACAKSINIZ.

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

SOĞUTMA KULESİ sertifikasyonunu aktif olarak destekleyen katılımcı imalatçılar: 

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

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.

www.eurovent-certifi cation.com
Performans seviyelerini internet üzerinde kontrol edin
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Frascold, Soğutma Sektörü Profesyonellerini Bir Araya Getirdi

İ talya’nın lider kompresör üretici-
lerinden Frascold, 1-2 Şubat 2016 

tarihlerinde Taksim Lares Park Otel’de 
Teknion’un ev sahipliğinde bir seminer 
düzenledi. Seminerde Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen soğutma sektörü profes-
yonelleri bir araya geldi. Frascold Teknik 
Müdürü Massimo Nava ve mühendis 
Luca Alinovi’nin konuşmacı olarak yer 
aldığı seminerde ağırlıklı olarak endüs-
triyel soğutma ve enerji tasarrufu konu-
ları işlendi. Organizasyonda sektörün 
sorun ve soruları tartışılırken Frascold 
pistonlu ve vidalı kompresörler eğitimi 
verildi. Seminerin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Luca Alinov, Frascold ve 
ürünleriyle ilgili bir sunum yaptı. Alinov, 
“Frascold 1936’da kuruldu. Merkezimiz 
İtalya’da yer alıyor. Birinci ve ikinci jene-
rasyon semi hermetik kompresörleri ve 
ilk vidalı kompresörleri ürettik. Şirketimiz 
çok hızlı bir şekilde gelişme gösterdi ve 
Frascold olarak küresel pazarda çok ciddi 
bir paya sahip olduk. Hindistan, Çin ve 
Amerika’ya açıldık. Kompresörlerimizin 
bu ülkelerde doğrudan dağıtımını ger-
çekleştiriyoruz. Hedefimiz, İtalya’nın en 
büyük kompresör üreticisi olmaktı ve 
bunu gerçekleştirdik. Şu an Avrupa’nın 
ikinci en büyük kompresör üreticisi-
yiz. İnovatif, çevre dostu, enerji verimli 
ürünler üretmeye odaklanıyoruz. Müş-

teri memnuniyeti ve pazarın ihtiyaçları 
bizim için çok önemli. Ürünün müşteriye 
özel hale getirilmesine daha fazla zaman 
ayırmaya ve teslim sürelerimizi kısaltmak 
için çalışmalara başladık. Spesifik uygu-
lamalar için özel çözümler sunabiliyoruz. 
Kompresörleri doğru üretmek için her 
standardı takip ediyoruz. Uluslararası 
tüm patentlere sahibiz. Bir laboratuva-
rımız var ve burada kompresörlerimizin 
testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu testler, 
15-900 kW’lık kompresörlerimizi yöne-
tebilmemizi sağlıyor” dedi. Otomatik ve 
robotik üretim yaptıklarından bahseden 
Alinov, “Üretim ve tasarımı İtalya’da 
gerçekleştiriyoruz. Otomatik ve robotik 
üretim yapıyoruz. Şirketimiz, en yüksek 
verimliliğe ulaşmak için çevreye etkisi 
düşük olan doğal soğutkanlara yöneliyor. 
Titreşimi azaltmak ve doğru montaj için 
çalışıyoruz. 170 çalışanımız ve 7 üre-
tim alanımız var. Üniversiteler ile sürekli 
işbirliği halindeyiz. Eğitimler sayesinde 
bilgilerimizi sürekli güncelliyoruz. Hede-
fimiz, Çin ve ABD’deki pazar payımızı 
artırmak. Daha sonra Güney Amerika 
ve Ortadoğu’ya odaklanacak ve servis 
merkezlerimizin alanlarını genişleteceğiz. 
Üretimde amacımız ise; rijid sistemden 
esnek sisteme geçiş yapmak. Bitmiş ürün 
stokumuzu azaltmak ve ‘just in time’ 
üretim yapmak istiyoruz. In line mon-

taj üretimine geçmek de planlarımız 
arasında. Yılda 5000 vidalı kompresör, 
59000 pistonlu kompresör ve 3500 
CO2 kompresör üretmek, yarı hermetik 
kompresörlerimizin tasarımını yeniden 
yapmak, hava şartlandırma ve soğutma 
için vida çeşitliliğini artırmak ve UL ser-
tifikasyonumuzu güncellemek öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye 
konuştu. ASERCOM sertifikalı olduklarını 
da sözlerine ekleyen Alinov, “Kompresör-
lerimizin hepsi ASERCOM sertifikalıdır. 
Güvenlik onaylarımız ve ulusal sertifikas-
yonlarımızı da almış durumdayız. Hangi 
ülkede satış yapıyorsak o ülkenin sertifi-
kalarını almaya özen gösteriyoruz” dedi. 
Alinov’un sunumundan sonra Frascold 
Teknik Müdürü Massimo Nava tarafın-
dan pistonlu kompresörler, RSH kapasite 
kontrol sistemleri, “Diagnose” kompre-
sör koruma sistemi, yeni çift kademeli 
kompresörler ve Frascold’un satış son-
rası hizmetleri anlatıldı. İkinci gün ise; 
vidalı kompresörler, chiller uygulamaları, 
Eco inside serisi, CO2 kompresör serisi, 
Propan kompresörleri (ATEX) ve Inverter 
serisi hakkında katılımcılara bilgi verildi.





44 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2016

Haberler

“Konuklarımız inşaata yılda 35 milyar dolar harcıyor”

Y EM Fuarcılık tarafından 
10–14 Mayıs 2016’da Tüyap 

Büyükçekmece’de gerçekleştirilecek  
39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ile 
ilgili düzenlenen toplantıda ITE Turkey ve 
YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, 
bu yıl “Konuk Bölge Afrika Projesi’nde” 
üç ülke özelinde Kenya, Nijerya ve 
Mozambik’in ağırlanacağını açıklarken, 
Türk yapı sektörüne dair geçen yılın 
değerlendirmelerini ve 2016 öngörüle-
rini paylaştı. YEM Fuarcılık’ın değişmez 
hedefinin yapı sektörü için yeni pazarlar 
yaratılmasına ve iş hacminin artırılmasına  
katkıda bulunmak olduğunu belirten  
Burcu Başer, bu hedef doğrultusunda 
39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul kap-
samındaki İş Geliştirme Platformu’nun, 
bu yıl faaliyetlerini “Konuk Ülke Bölge 

Afrika Projesi” ile İran ve Suudi Arabistan 
ülkelerine yönelik İnşaat Forumları’yla 
sürdürdüğünü belirtti. Başer, 39. Yapı 
Fuarı - Turkeybuild İstanbul Konuk Bölge 
Afrika Projesi’nde kıta içindeki coğrafi 
konumları, hızlı büyüyen istikrarlı eko-
nomilerinin yanı sıra inşaat sektöründe 
kaydettikleri büyüme ve inşaat harcama-
larıyla yeni pazarlar arayışındaki Türk yapı 
sektörünün potansiyel büyüme alanların-
dan olan Kenya, Nijerya ve Mozambik 
ülkelerini ağırladığını belirtti. Başer, ger-
çekleştirilen toplantıda, sektörde 2015 
yılı sonu itibarıyla inşaat harcamaları, 
konut satışları, ihracatı gibi inşaat sek-
törünün performansını gösteren tüm 
kriterleri şöyle değerlendirdi: “2015 
yılında inşaat sektörü, ülkemizdeki seçim 
atmosferi ve komşu ülkelerdeki politik 
gündemden tüm diğer sektörler gibi 
etkilendi. Buna rağmen konut satışla-
rında yaşanan gelişmeler umut verici; 
2015 yılında konut satışları % 12,7 artış 
göstererek 936.615 olarak, yabancılara 
gayrimenkul satışı ise % 19 oranında 
artarak 16.192 olarak gerçekleşti. Tür-
kiye inşaat malzemeleri ihracat hacminde 
geçen yıla kıyasla daralma yaşandı ancak 
Yapı Fuarları – Turkeybuild ile sektör-
deki yeni pazar arayışlarına destek ver-
diğimiz Türk yapı malzemeleri sektörü, 

yaşanan gerilemeye rağmen dış ticaret 
fazlası vermeyi başaran sektörlerden biri 
olmaya devam etti. Toplam inşaat har-
camaları ise 2015 yılının ilk 9 ayında, 
2014 yılının aynı dönemine oranla % 6,6 
artarak 131.3 milyar TL olarak gerçek-
leşti. Sektördeki istihdam da ilk 9 ayda 
% 3,3 oranında artış gösterdi.” Başer 
2016 yılına dair öngörülülerini ise şu 
sözlerle aktardı: “2016 yılında Türkiye 
ekonomisinin % 3,5 – 4,0 bandında 
büyüyeceğini tahmin ediyoruz, inşaat 
sektörü büyüme öngörümüz ise % 2,0 
– 2,5 oranında. İnşaat malzemeleri iç 
pazarın büyümesinin % 2,0 – 3,0 ora-
nında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapı 
Fuarları – Turkeybuild ile büyümesine 
destek vermeyi hedeflediğimiz Türkiye 
inşaat malzemeleri ihracatı öngörümüz 
ise 17.5 – 18 milyar dolardır.” Konuk 
bölgeyi oluşturan ülkelerin son yıllarda 
inşaat sektöründeki büyümeleriyle dikkat 
çektiğini ve son beş yıldır inşaat sektörün-
deki büyümelerinin ülke ekonomilerinin 
büyümesinin önüne geçtiğini vurgula-
yan Burcu Başer, 2015 yılında Kenya’nın 
5.1 milyar dolar, Nijerya’nın 28.8 milyar 
dolar, Mozambik’in ise 1.12 milyar dolar 
değerinde inşaat harcamalarıyla toplam 
35 milyar dolarlık inşaat harcaması ger-
çekleştirdiğini belirtti.

Amasya’da Genç Kasaptan Elektrik Üreten Motor

A
masya’nın Suluova ilçesinde kasap 
Sinan Okay (19), hobi için kurduğu 

ve elektrikli aletler üzerinde çalıştığı 
atölyesinde, elektrik üreten motor yaptı. 
Okay konu ile ilgili şu bilgileri aktardı: 
“Bu çalışma, benzinli motorları yaptığım 
zaman aklıma geldi. ‘Benzinli motorla 

yaptıklarımı neden elektrikli motorla yap-
mayayım’ diye düşündüm ve araştırma-
larıma başladım. Bir fizik kuralını alt üst 
ettim. İki bobinaj birbirini döndüremez, 
yükleyemez kuralını ortadan kaldırdım, 
iki bobinajın birbirini döndürmesini 
başardım. Elektrik harcayan bir motoru, 
elektrik üreten bir motor haline getirdim. 
‘Türk 01’ ismini verdiğim mekanizmanın 
çalışma prensibi servo motor aküden 
alınan ilk elektrikle step motoru çeviri-
yor. Bu şekilde step motordan elektrik 
üreterek bobinaja elektrik yüklüyor. Bu 
elektrik regülatör sayesinde kullanılabi-
lir bir seviyede düşürülüyor ve elektriği 

kullanabiliyoruz.” Okay, destek verildiği 
takdirde kurduğu sistemle bir şehrin ihti-
yaç duyduğu enerjiyi karşılayabileceğini 
savunuyor.

EMO Amasya Şubesinden 
destek
Elektrik Mühendisleri Odası Amasya Şube 
Başkanı Metin Uysal ise Okay’ın çalışma-
larını takdirle karşıladıklarını ifade ederek 
“Sinan kardeşimiz kısıtlı imkânlarla güzel 
işler yapmış. Gerekli destek verilirse daha 
güzel işler yapacağına inanıyorum. Biz de 
elimizden gelen bütün imkânları sağla-
yacağız" diye konuştu.     
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Ezinç, Güneş Enerjisi Alanında ErP Etiketlemesi Yapan Türkiye’nin İlk 
Laboratuvarını Kurdu

E
zinç Grup, beyaz eşyada uygu-
lanan A-B-C sınıfı gibi etiket-

leme sisteminin 26 Eylül’den itibaren 
Avrupa’da güneş enerjisi ürünlerinde 
de zorunlu hale gelmesi sebebiyle, ErP 
sertifikası etiketleme laboratuvarını hem 
zamandan hem maliyetten kazanmak 
amacıyla Türkiye’de kurdu. Bu laboratu-
varın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyle-
yen Ezinç Grup CEO’su Mahmut Ezinç, 
Türkiye’de böyle bir laboratuvar olmadığı 
için firmaların bu etiketlemeyi yurtdışında 
yaptırdıklarını söyledi. Ezinç Grup’un da 
bu ihtiyaçtan hareketle yurtdışından bu 
alanda uzman bir laboratuvardan destek 
alarak Türkiye’de ilk defa kendi labora-
tuvarını kurduğunu belirten Ezinç, “ErP 
sertifikasyonu olmadan hiçbir firma ihra-
cat yapamaz. Bu etiketleme sistemi Şubat 
ayından itibaren boyler ve güneş enerji 
depolarında Türkiye’de de zorunlu ola-
cak. Ezinç’in şu an mevcut 33 çeşit boy-
leri, 12 çeşit güneş enerji deposu olmak 
üzere 45 çeşit ürünü var. Tüm bu ürün ve 
sistemlerimiz için harcayacağımız zaman 
ve emeği düşününce, liderliğimizin de 
getirdiği sorumlulukla bu laboratuvarı 
kurmamız gerektiği sonucuna vardık. 
Bunu sadece kendimiz için değil sektör-
deki diğer firmalarımız ile birlikte yurtdı-
şında bizimle çalışan distribütörlerimizin 
de kullanımına açmaya hazırız” dedi.

“Amacımız tüm sektöre hizmet 
vermek”

Laboratuvar için Türkiye Akreditasyon 
Kurumu’na da başvurduklarını ifade 
eden Ezinç, kendi ürünlerini etiketle-
menin dışında, tüm sektöre de hizmet 
vermeyi hedeflediklerini belirtti. Mahmut 
Ezinç, “Şu anda bildiğiniz gibi, Avrupa 
Birliği’nde ErP (Energy Related Product) 
yönergesi, enerji etkinliğini iyileştirmeyi 
ve çevreyi korumayı hedeflemektedir. 
Dolayısıyla, CE işaretlemesi çerçevesinde, 
ErP, hammaddelerinin üretiminden kul-
lanımlarına ve yaşam süreleri sonuna 

kadar, yaşam çevrimleri boyunca etki-
lerini azaltmak üzere enerji tüketen 
ürünlere uygulanmaktadır. Şu anda bu 
konuda da bir öncülük yaparak ErP serti-
fikasyonu için bir test laboratuvarı kurduk 
ve burada kendi ürünlerimiz ile birlikte 
sektöre de hizmet verebiliyoruz. Amacı-
mız, kanun çıkmadan tüm ürünlerimizde 
bu etiketlemeyi başlatmak ve diğer sek-
tör paydaşlarımıza örnek olmak” diye 
konuştu.

“2016’da yabancı ortaklık veya 
stratejik işbirliği ile büyüme 
hedefliyoruz”

Ezinç’in 2016 yılında da yatırımlarını ve 
yeniliklerini sürdüreceğini açıklayan Mah-
mut Ezinç, orta vadede ürün gamlarını 
diğer yenilenebilir ürün gamları ile geniş-
letmeyi düşündüklerini söyledi. Bunu 
yaparken mevcut ve sadakat oranı çok 
yüksek bayi ağına güvendiklerini ifade 
eden Ezinç, üretim konusunda uzman 

oldukları alanda devam ederken, yeni 
alanlarda da dünyanın en önemli oyun-
cuları ile ortaklık veya stratejik işbirliği 
ile büyümek istediklerini ifade etti. Ezinç 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için de 
görüşmelerimiz var. Bu konuda oldukça 
seçiciyiz. Oluşturduğumuz marka ima-
jına ve vizyonumuza uygun firma olursa 
değerlendireceğiz. Bunlara ilave olarak ilk 
üç yıl içinde makine parkurumuzu yeni-
lemeyi ve kapasitemizi yüzde 50 artır-
mayı, bununla birlikte ihracatta OEM 
olarak yüzde 50 büyürken, kendi mar-
kamızla distribütörlük ağımızı geliştirerek 
marka kullanımımızı mevcut durumun 2 
katına çıkarmayı hedefliyoruz. En büyük 
büyüme ülkemizde ve pek çok ülkede 
teşvik ve alım garantisi verilen güneşten 
elektrik üretmede olacak. Bu alanda, 
fotovoltaik paneller ile gelecek 3 yılda 
yurtiçinde 300 MW, yurtdışında ise 500 
MW kurulum yapmayı hedefliyoruz. Tüm 
bunların yanında her yıl mutlaka en az bir 
yeni ürün çıkarmak ve mutlaka bir sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirmek, plan-
larımızdan bazıları.” Ezinç Grup olarak, 
gelişim ve değişimin sürekliliğine inandık-
larını belirten Ezinç, “Sürekli kendimizi, 
firmamızı yenilemeye çalışıyoruz. Biz bu 
konuda geçmişte yaptıklarımız ile övü-
nerek değil, gelecekte yapacaklarımıza 
konsantre olarak ilerliyoruz ve asla yap-
tıklarımızla yetinmiyoruz. Bunun içinde 
en büyük güvencemiz sahip olduğumuz 
insan kaynağımız” şeklinde konuştu.
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Ekin Endüstriyel İhracat 
Kapasitesini Artırdı

E

Ekin Endüstriyel’den 
Yeni Tesis Yatırımı

A vrupa, Ortadoğu pazarında elde 
ettiği başarıları ile 2005 yılından 

2016 yılına kadar kapasitesini % 100 
artıran Ekin Endüstriyel, gelecek hedef-
leri çerçevesinde gözünü Afrika pazarına 
dikti. Firma, dünyanın değişik noktala-
rındaki bayilik ve distribütörlük çalışma-
larıyla geleceğe dönük hedeflerini hızla 
hayata geçiriyor. Son yıllarda gerçek-
leştirdiği yatırımlarla ısıtma soğutma 
sektöründe Türkiye’nin önde gelen 
üreticilerinden biri haline gelen Ekin 
Endüstriyel, geliştirdiği ürün ve hizmet 
kalitesiyle müşteri memnuniyetinin yanı 
sıra tüm ürünlerine 2 yıl garanti veriyor. 
Afrika pazarında ise bu faaliyetlerine hız 
kesmeden devam ediyor.

Flexiva, 2016 AHR Expo Orlando Fuarı’nda Seminer Verdi

A BD’nin Orlando kentinde 25-27 
Ocak 2016 tarihleri arasında düzen-

lenen ve sektörün en büyük fuarlarından 
biri olan AHR EXPO fuarına katılan Işıl 
Mühendislik, fuar kapsamında yenilikçi 
ürünlerin tanıtıldığı seminerlerde ‘Connect 
and Pull’ başlığı ile bir sunum gerçekleş-
tirdi. Hava kanalı branşman bağlantı ele-
manı ‘IŞILTAK’ın anlatıldığı sunumda katı-

lımcılar ürüne büyük ilgi gösterdi. İhracat 
departmanından Ziya Yanık tarafından 
yapılan sunumda, hava kanalı uygulama-
larında esnek kanal bağlantısı sırasında 
montaj süresi ve maliyet açısından büyük 
avantajlar sağlayan ürünün sızdırmazlık 
açısından da mevcut uygulamalara göre 
çok daha güvenilir olduğunun üzerinde 
duruldu.

kin Endüstriyel, hizmete girecek 
yeni tesisi ile kapasitesini artırmaya 

hazırlanıyor. En yüksek kalitedeki ürün-
leri, en uygun fiyatlarla müşterilerine 
ulaştırmayı hedefleyen Ekin Endüstriyel, 
bu hedef doğrultusunda yatırımlarına 
hız verirken; 2016’nın ortasında yeni 
üretim tesisi ile kapasitesini artırmaya 
hazırlanıyor. Mevcut montaj ve sevkiyat 
operasyonlarını Dudullu Organize Sanayi 
Merkezinde devam ettiren Ekin Endüs-
triyel, Dudullu Sanayi Bölgesindeki yeni 
tesisinde kesim boyama işlemlerini sür-
dürerek kalitesini dünya standartlarının 
üzerine taşımayı hedefliyor.

AFS, Sektörün Duayen İsimlerini Ağırladı

A FS, iklimlendirme sektörünün dua-
yen isimleri İTÜ Makine Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç, Öcen Mühendislik Kurucusu ve Baş-
kanı Ömer Köseli, Çilingiroğlu Mühen-
dislik Kurucusu ve TTMD Başkanı Sarven 
Çilingiroğlu ile Detay Mühendislik Kuru-
cusu ve TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Kani 
Korkmaz’ı ağırladı. 
AFS’nin İstanbul Beysan’daki şubesine ilk 
kez gerçekleştirilen ziyaret; İSİB Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, AFS İstanbul 
Fleksibıl A.Ş Genel Müdürü Zahid Poyraz 
ve Genel Müdür Yardımcısı Bahadırhan 
Tari eşliğinde düzenlenen showroom 
tanıtım turu ile başladı. 
İki haftada bir Çarşamba günleri sektö-
rün katılımına açık ve ücretsiz eğitimlerin 
verildiği AFS Akademi eğitimi birimini 
ve ürünlerin teknik değerlendirmesi-
nin yapılabildiği atölye birimini ziyaret 
ile devam eden etkinlik; flexible hava 
kanallarının ses seviyelerinin ölçümlen-
diği sessiz odanın incelenmesi, olası bir 
yangın anında oluşabilecek dumanın 
tahliye edilmesi ve yangın güvenliğinin 
garanti altına alınmasını sağlayan jet 
fan simülasyon sisteminin test edilmesi 
ve tüm departmanların ziyaret edilmesi 
ile sona erdi.
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Yüksek verimli ısı geri kaza-
nımı uygulamaları ile üstün 
enerji verimliliği performansı

F9 Sızdırmazlık sınıfında 
filtre montajı ve G3-F9 
aralığında her tür filtre 
uygulaması

Çift cidarlı ısı köprüsüz 5O 
mm kalınlığında taş yünü 
yalıtımlı panellerin dış cidarı 
1 mm galvanizli-boyalı sac, 
iç cidarı O,8 mm galvaniz 
veya isteğe bağlı Magnelis, 
paslanmaz sac ile üretilir.

İç kenar ve köşeleri kir birikimini 
önleyecek şekilde yuvarlatılmış, kolay 
montaj, bakım ve temizlik şartlarını 
sağlayacak şekilde üret i lmişt ir. 
Hastane, laboratuvar ve temiz oda gibi 

hijyen uygulamaları için kullanılmaya uygundur.

2.000 m3/h - 100.000 m3/h debi 
aralığında her kapasite ihtiyacına 
c e v a p  v e r e b i l e n  4 0  m o d e l 
bulunmaktadır. Esnek otomatik 
kontrol çözümü ile azaltılmış saha 

kablolamasına sahip ve tüm yaygın iletişim protokolleri ile 
uyumludur.

7

4

10

8

11

3

5 6

9

12

1 2

Düşük hareket direncine sa-
hip gizli dişli çarklarla tahrik 
edilen “Eloksallı” alüminyum 
damperler

Komponentlerin ağırlıkları 
panel üzerine bindirilmeyip di-
rekt iskelet sistemi tarafından 
kaideye iletilmesi sağlanır.

Taşıma için forklift açıklıkları-
na sahip 15O mm yüksekliğin-
deki kaideler aynı zamanda 
vinç ile taşımaya uygun mapa 
da bulundurmaktadır.

7.12.2015 Tarihli “Supply 
Agreement” kapsamında 
BOREAS klima santralları 
Avrupa, Rusya, ve Ortadogu 
pazarlarında  
markası altında satılacaktır.

Konfor şartlarının sağlanması,
kontrol altında tutulabilmesi 
ve sürekliliğinin sağlanması 
için Boreas klima santralleri 
otomasyon sistemleri ile 
üretilir.

Üç eksende ayar yapma 
olanağı veren metal döküm 
kapı menteşesi ve kilitli kapı 
kolu -40°C/+80°C sıcaklık 
aralığında korozyon riski 
olmadan çalışır.

Talep edilen debi-basınç, dü-
şük gürültü ve yüksek verime 
sahip fan ve motor seçenekle-
ri ile sağlanır

Sulu sistem ya da DX soğutu-
cu ve ısıtıcılar en iyi perfor-
mansı vermek üzere Eurovent 
belgeli ürünlerden seçilir.

Dörtgen formlu geniş alanlı 
gözetleme camları ve led 
aydınlatma ile kolay gözlem 
yapma olanağı

Advanced Air Handling Unit Technologies

Boreas Özellikleri

Teknoklima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
info@teknoklima.com      www.teknoklima.com
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

AFS

O

Quasar İstanbul

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

T AV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) 

imzaladığı ek sözleşme uyarınca İstanbul Atatürk Havalima-
nı İç ve Dış Hatlar Terminali genişletilmesi projesini devreye 
aldı. Projede Mas Pompa EUP kapsamında MEI > 0,4 ve-
rimlilik sınıfı için çalışmaları devam eden inline kuru rotorlu 
sirkülasyon pompaları, frekans kontrollü AISI 304 paslan-
maz hidroforlar, kapalı genleşme tankları ve NFPA 20’ye 
uygun yangın grubu ile projede çözüm ortağı oldu. Proje 
kapsamında 1250 araçlık açık otopark, iç ve dış hatların al-
tında yolcu köprüsü, yiyecek ve içecek alanlarının yer aldığı 
yolcu bekleme salonları ve dış hatlarda dört “bus gate” 
devreye alındı. Gelişim projesi çerçevesinde, duty free ve 
ofislerin yer aldığı 18.770 m² ek terminal alanının yanı sıra 
Airport Otel’de ise 85 olan oda sayısı 130’a çıkarılarak hiz-
met vermeye başlayacak. Mevcut 2.500 m² VIP Salonu’na 
ilave, 1.280 m² bir alanın eklendiği projeye göre yeni yapı-
lan ek terminal binasında hizmete girecek VIP Salonu’nda, 
giriş ve çıkışları da ayrı olan ve sadece Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan’ın kullanacağı iki ayrı salon bulunacak.

MAS POMPA

TAV İstanbul Atatürk 
Havalimanı

DAIKIN

E

Ege Perla
ge Perla projesinde 
Daikin Mini VRV 

Heat Pump Sistemi ile her 
dairenin iklimlendirme ih-
tiyacı çözüldü. Projede düşük statik basınçlı kanallı tip iç 
üniteler kullanıldı. Dairelerin içinde özel tasarım ürünlerin 
kullanıldığı projede, Daikin’in özellikle konut, ofis ve otel 
projelerinde en çok uygulanan modeller tercih edildi. Yük-
sekliği 200 mm olan iç ünite cihazlarının standart olarak 
drenaj pompasına sahip olması sayesinde oda tavan yük-
seklikleri korundu. Ayrıca kolay montaj imkânı ile estetik bir 
uygulamanın yapıldığı projede yer tasarrufu da sağlandı. 
Her daireye bağımsız uygulanan ve altı kat özel alaşımlı kon-
denser finleri bulunan Daikin Mini VRV sistem dış üniteler, 
uzun ömürlü kullanım olanağına sahip olması ile de fark 
yaratıyor. İzmir Bayraklı bölgesinde İş GYO imzasıyla yaşama 
geçirilen Ege Perla projesinin mimarisi ise Emre Arolat’a ait.

fis, rezidans, AVM, otel ve kültür sanat alanlarından 
oluşan Quasar İstanbul’da;  AFS’nin Türkiye temsilcili-

ğini yaptığı Soler&Palau’nun çatı tipi, dikdörtgen ve yuvarlak 
kanal tipi fanları ile duman egzoz fanları kullanıldı. Bu ürün-
lerin yanında hücreli Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası arsası 
üzerine konumlandırılan projede; 257 konut, 58 ofis, 4 kafe 
ve 17 mağaza bulunacak. 189 bin 600 metrekare arsa ala-
nı üzerinde yapılan Quasar İstanbul’da spor alanları, buhar 
odası, kafe, restoran, fitness center, yüzme havuzu ve çocuk 
oyun alanları bulunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın ilk meta-
lüks gayrimenkul projesi olan Quasar İstanbul; İsviçre’nin 
kalite, mükemmeliyet ve konfor anlayışını Türk misafirver-
perverliği ve kültürel zenginliğiyle buluşturarak Avrupa ve 
Asya’nın en iyi sanat, kültür ve lüks yaşam merkezi olmayı 
hedefliyor. Quasar İstanbul, dünyanın en prestijli ödülleri 
arasında kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde 
“Dünyanın En İyi Rezidansı” dalında ödüle layık görüldü. 
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ı r l a n t a 
E r c i y e s 

İnşaat’ın 64 da-
ireli Prestij XL 
Concept proje-
sinde Mitsubishi 
Electric’in Delu-
xe Power Serisi 
iç üniteli multi 
klima sistemleri 
kullanıldı. 
Mitsubishi Electric’in sezonsal verimliliği yüksek Deluxe 
Power Serisi, sekiz farklı kapasite ile her türlü ihtiyacı sağ-
layabilecek seçeneği sunuyor. Küçük kapasite ihtiyaçları 
için tasarlanmış kompakt cihazları ile küçük mahallerde 
dahi sessiz ve hava çarpmasına sebep olmayan ideal bir 
mühendislik çözümü sunuyor. Yatay salınım teknolojisi ile 
hava akımını düzenleyen Deluxe Power serisi ürünler, sa-
hip olduğu “Econo Cool” teknolojisi sayesinde enerji tasar-
rufu sağlıyor ve düşük fan hızında minimum ses seviyesi ile 
ekstra rahatlık yaşatıyor. Haftalık programlama özelliği ise 
kullanıcıların iklimlendirme sistemlerini kişiselleştirmesine 
olanak sunuyor. Nano plantinium filtresi ile 3 boyutlu filt-
rasyon yapılabiliyor ve sahip olduğu anti alerjik filtre özel-
liği ile bulunduğu odada maksimum hijyen oluşturmaya 
yardımcı oluyor. Akıllı ev sistemlerine uyumlu olan Deluxe 
Power iç üniteli multi sistemler, dış ortam ısısı kışın -15 ve 
yazın +46 derecedeyken bile etkin iklimlendirme sağlıyor.

P

Prestij XL Concept
MITSUBISHI ELECTRIC ATC

T

Gazi Üniversitesi

oplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gazi 
Üniversitesi’nin merkez kampüsüne yeni eğitim bi-

naları yapımı işini Akay İnşaat A.Ş.’ye verdi. 500 günde ta-
mamlanması planlanan, 136 bin metrekare kapalı alandan 
oluşan dev kompleksin sözleşme bedeli 99.000.000,00 TL. 
Projede; Gazi Üniversitesi’nin kullanım ömrü dolmuş bina-
ları yıkılarak merkez kampüsü için iki adet 10’ar katlı ensti-
tü binası, edebiyat fakültesi, fizik, kimya ve biyoloji labora-
tuvarı, konservatuar binası ve konser salonu inşa ediliyor. 
Gazi Üniversitesi’nin projesinde ATC’nin Samsung-DVMS 
VRF ürün grubu kullanıldı. 1177 adet, 650X650 ebatla-
rında dört yöne üflemeli kompakt kaset ve 69 adeti ise 
900x900 ebatlarında dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünite 
modellerinden olmak üzere 1246 adet iç ünite kullanıldı. 
Projede toplamda 74 adet dış üniteden oluşan 35 grup 
dış ünite bulunuyor. Sistem bilgisayar bağlantılı merkezi 
kontrol ünitesi ile kontrol ediliyor. Ayrıca, her bir iç ünite 
için duvar tipi kablolu oda kumandası tercih edildi.

FORM

T

HABOM Sabiha Gökçen Tesisleri
ürk Hava Yolları’nın hayata geçirdiği en önemli pro-
jelerden biri olarak hizmet veren HABOM Sabiha 

Gökçen Tesislerinde, uçak bakım hangarlarının iklimlen-
dirilmesi, FORM’un CLIVET marka ısı pompası soğutma 
grupları ile sağlanıyor. 
380.000 m² kapalı bir alan üzerine inşa edilerek aynı anda 
11 adet dar gövdeli ve 3 adet geniş gövdeli uçağa bakım, 
onarım ve revizyon hizmeti verebilen HABOM projesinde 
toplam kapasitesi 2500 kW olan 5 adet CLIVET marka ısı 
pompası soğutma grubu kullanılıyor. Türkiye’nin en bü-
yük toprak kaynaklı ısı pompası uygulaması özelliği taşıyan 
HABOM projesinde, 2400 adet kazık içinde 4 gidiş ve 4 
dönüş hattı olmak üzere, 12-13 metre derinliğe inilerek 
gidiş - dönüş toplam 230.000 metre (230 km) kazık içi 
borulama yapıldı. Yüksek verimli ısı pompası soğutma 
gruplarında, toprak altı devresinden çevrilen kondenser 
suyu ile ısıtma ve soğutma yapılıyor. HABOM projesinde yer 
alan hangarlarda kullanılan iklimlendirme sistemiyle kışın 

yerden ısıtma, yazın ise so-
ğutma yapılması amaçlanı-
yor. Proje dizayn edilirken 
soğutma yüklerine göre 
de çalışma yapıldı. Sistem 
gerektiğinde birbirinden 
bağımsız olarak ısıtma veya 
soğutma yapabiliyor. 
LEED Gold sertifikasını al-
maya hak kazanan Habom 
Sabiha Gökçen Tesisleri; 
kullanılan toprak kaynaklı 
ısı pompası, yenilenebilir 
enerji sistemleri, güneş 
enerjisi, yağmur suyu ve gri suyun geri kazanımı ve trijene-
rasyon gibi verimli enerji sistemleri sayesinde standart bina-
lara göre yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu 
sağlıyor.
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CSUN

Y

Londra Southend Havalimanı

I SIDEM Yalıtım, yeni nesil ürünü olan Coolflex elas-
tomerik kauçuk köpüğü ile Ağaoğlu Maslak 1453 

projesinde yer aldı. Çoğunlukla yüksek yoğuşma riski bulu-
nan yüzeylerde  yalıtım amaçlı kullanılan Coolflex, akredite 
laboratuvarlardan en güncel sertifika ve raporlara sahip. 
Standart malzemenin yanı sıra UV ışınlarına ve mekanik 
darbelere dayanımı artırmak amacıyla  Alüminyum Folyo 
ve PVC+Alüminyum Folyo kaplamalı ürün seçenekleri de 
bulunan Coolflex, uygulama kolaylığı ve zamandan tasar-
ruf sağlanması amacıyla kendinden yapışkanlı olarak da 
üretiliyor. Coolflex, kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı 
hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında maksimum 
performans sağlı-
yor. Güçlendirilmiş 
hücre yapısı saye-
sinde Coolflex’in 
darbe dayanımı 
artırılmış, buhar 
difüzyon direnci 
geliştirilmiştir. 

ISIDEM YALITIM

Ağaoğlu Maslak 1453

ılda yaklaşık 1 milyon 500 bin yolculunun seyahat et-
mek için kullandığı Londra Southend Havalimanı’nın 

güneş enerjisi projesinde CSUN panelleri kullanıldı. CSUN, 
Stobart Group ile imzaladığı toplam kurulu gücü 2,5 MW 
olan güneş paneli santralini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 
Türkiye’de üretilen CSUN güneş panelleri, Stobart Group’a 
ait Londra Southend Havalimanı’nın yıllık elektrik ihtiyacının 
% 20’sini karşılamak için kullanılacak. 9.500 adetten fazla 
yüksek verimli CSUN panelinin kullanıldığı proje, 3.2 hek-
tarlık bir alanın üzerinde yer alacak. Projeyle 1 yılda yaklaşık 
1053 ton karbon salınımının engellenmesi bekleniyor. CSUN 
CEO’su Tingxiu Lu, “Panellerimizin Stobart Group’un kendi 
havalimanında yapacağı güneş enerjisi projesinde kullanıl-
mak üzere tercih edilmesi bizleri oldukça memnun etti. Gü-
neş enerjisi sektöründeki know-how’ımız ve ürünlerimizin 
kalitesi bizleri solar enerji pazarında iyi yerlere taşıyacaktır. 
Büyüme stratejimizi  farklı coğrafyalarda yer alarak devam 
ettireceğiz” dedi.

ALARKO CARRİER

A
TED Üniversitesi

nkara’da bulunan 
TED Üniversitesi 

Kampusu Genişleme Pro-
jesinin iklimlendirme oto-
masyonunu sağlayan Alar-
ko, kampuse yeni eklenen 
binalar ile ‘Bina Yönetim 
Sistemi’ni buluşturdu. Ya-
pımı tamamlanan 6 blokta, tek bir bilgisayar üzerinden eğitim 
verilen ve öğrencilere yaşam alanı sunan tüm mahallerin, ik-
limlendirme elemanlarının kontrolüne imkân sağlandı. Mak-
simum enerji ve konforun amaçlandığı projede, Automated 
Logic Corporation DDC ekipmanları ile WebCTRL yazılımı 
kullanıldı. Tüm havalandırma, ısıtma ve soğutma cihazlarının 
belirlenen senaryolarda kontrolünün yanı sıra, hedeflenen yük-
sek enerji verimliliğine ulaşma imkânı sağlayan Bina Yönetim 
Sistemi, Automated Logic Corporation sayesinde gelecek için 
avantajlar oluşturuyor. Sınırsız nokta ve sınırsız kullanıcı özelli-
ği sayesinde; kampus içerisine herhangi bir yeni yapının ya da 
yeni cihazın Bina Yönetim Sistemi’ne dahil edilmesi sağlanıyor. 
Kullanıcılar, sistem yazılımı olan WebCTRL programına yetkileri 
dahilinde internet, intranet veya GSM üzerinden PC, Apple 
iPad, iPhone, Android tablet ve telefonlarla bağlanarak her 
türlü kontrol, izleme ve raporlama yapabiliyor. Bu özelliklerle 
tüm mekânlar anlık olarak kontrol ediliyor ve konfor şartları 
kolayca ayarlanabiliyor.

VİZYON ENDÜSTRİYEL

T

TPAO Kırklareli Vakıflar 
Petrol Üretim Tesisi

ürkiye Pet-
rolleri Ano-

nim Ortaklığı’nın 
(TPAO) Kırklareli 
Vakıflar Petrol Üre-
tim Tesisi’nde yer 
alan dolum tank-
larının ısı yalıtımı 
projesinde Vizyon 
Endüstriyel çözüm sağladı. 45 C° ile 50 C°'de muhafaza edi-
len petrolün konveksiyonel olarak ısı kaybını önlemek ve bu-
har ile ısıtma enerjisini minimize için Vizyon Endüstriyel’in 
ISOLLAT-2 ürünü ile yalıtımı yapılarak ısı kalkanı oluşturul-
du. Buhar tüketimi kış şartlarına düşürüldü ve işletme eko-
nomisi sağlandı. Metal tanklar aynı zamanda korozyona 
karşı korumaya alındı.

54 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2016

doğru dizayn, verimli bina

BERROS Klima Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Küçükyalı İş Merkezi E5 Yanyol A Blok No: 13 Maltepe / İstanbul  Tel: 0216 417 50 10  Faks: 0216 417 22 55 E-posta: berros@berros.com.tr  www.berros.com.tr

%80’e varan
ısı geri kazanımı



doğru dizayn, verimli bina

BERROS Klima Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Küçükyalı İş Merkezi E5 Yanyol A Blok No: 13 Maltepe / İstanbul  Tel: 0216 417 50 10  Faks: 0216 417 22 55 E-posta: berros@berros.com.tr  www.berros.com.tr

%80’e varan
ısı geri kazanımı



56 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2016

Özel Haber

4. 
İnşaat ve Konut Konferansı, Sil-
verline platin sponsorluğunda 26 
Ocak 2016 tarihinde Marriott Otel 

Asia’da 500’ün üzerinde inşaat profesyo-
nelinin katılımı ile gerçekleşti. Konferasın 
açılış konuşmasını İstanbul İnşaatçılar Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Dur-
bakayım yaptı. Durbakayım, gayrimenkul 
sektörünün 2015 performansını değer-
lendirirken 2016 yılının sektör açısından 
daha olumlu olacağını dile getirdi. Konuş-
masında gayrimenkul sektörünün Türkiye 
ekonomisine sağladığı katkının önemine 
değinen Nazmi Durbakayım, sektördeki 
‘güven’ temasının altını çizdi. Durbaka-
yım, konut yapımcılarının ve konut alıcıla-
rının banka karnelerinin son 10 yılın en iyi 
durumda olduğunu vurguladı. Sektörün 
2016 yılında yeni başarılar elde etmesi 
için beklentilerini dile getiren Durbakayım, 
özellikle kentsel dönüşüm konusunda atıl-
ması gereken adımlara değindi. Konferans 
sponsorluğunu üstlenen Silverline Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, “Türk 
sanayisi ve markaları dünyada önemli 
başarılara imza atıyor. Türk beyaz eşya 

Silverline 4. İnşaat ve Konut 
Konferansı Düzenlendi

sektörü, Avrupa’nın en büyük, dünyanın 
3. büyük üreticisi konumunda. 1500’ün 
üzerinde ar-ge çalışanı ile ülkenin en fazla 
inovasyon üreten sektörü ve üretiminin 
yüzde 70’ini ihraç ediyor. Bu ve buna ben-
zer veriler sektörümüz açısından büyük 
başarıyı ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. 
Aşçıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Aşçıoğlu; küresel ekonomik beklen-
tiler ve inşaat sektörü büyüme politikaları 
konulu oturumunda marka şehir İstanbul, 
gelecek için marka ve yapıların gücü, eski 
ve yeni yapıların değişimi ve kentsel dönü-
şüm konularında açıklamalarda bulundu. 
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç 
Kabadayı ise Türkiye’nin lokomotif sektörü 
olan inşaat ve gayrimenkul sektörü değer-
lendirmeleri ile gelişmekte olan Türkiye’nin 
avantajları ve nüfus projeksiyonları ile ilgili 
önemli bilgiler verdi. Ağaoğlu Şirketler 
Grubu CEO’su Dr. Önder Halisdemir, 
“Uluslararası Platformda Rekabet Gücünü 
ve Payını Artıran Hamleler” başlıklı sunu-
munda “İkinci Vatan Programı” önerisinde 
bulundu. Halisdemir: “Pek çok ülke bildiği-
niz gibi ‘second home’ yani ‘ikinci vatan’ 

programı ile ülkesine yatırımcı çekiyor. 
Ağaoğlu olarak İkinci Vatan Programı ile 
hem sektörümüze hem de devletimize bir 
değer önermesinde bulunmak istiyoruz. 
Türkiye’den belirli bir tutar gayrimenkul 
alan dünya vatandaşlarının hiç uğraşma-
dan oturma iznine, 5 sene sonrasında ise 
vatandaşlık hakkına sahip olma imkânı 
sunan bir program. Bu programın uygu-
lanması ile bir milyon dünya vatandaşı-
mızı ülkemize almayı hedefleyerek eko-
nomimize asgari 350 milyar dolarlık bir 
katkı sağlanması mümkün” dedi. Artık 
Türkiye’den konut almak isteyen dünya 
vatandaşlarına “Pasaportunu, kimliğini 
ve paranı al gel. Sana bütün kolaylıkları 
sağlayacağız” denebilmesi gerektiğini 
belirten Dr. Halisdemir, İngiltere, İspanya 
ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 
22 ülkenin benzeri programlarla önemli 
ekonomik girdiler sağladığını aktardı.

“İstanbul’un metrekare fiyatları 
artmalı”

İstanbul’daki metrekare fiyatlarının art-
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ması gerektiğini paylaşan Dr. Halisdemir, 
Mastercard’ın Şehirler Endeksi 2015 
Raporu’na göre İstanbul’un küresel mer-
kezler arasında yer aldığını, bu nedenle 
de İstanbul’un yarışacağı şehirlerin Dubai, 
Londra, Milano ve Frankfurt olduğunu 
vurguladı.

“Uyum sorununu 
projelerimizdeki gizli 
sosyologlarla çözdük”

Ağaoğlu projelerinde 81 farklı ülkeden 
dünya vatandaşının yaşadığının tespit 
edilmesi sonrasında 2015 yılında ‘United 
Nations of Ağaoğlu’ mottosunu oluştur-
duklarını paylaşan Dr. Halisdemir, “Dünya 
vatandaşları için en önemli sorun uyum 
sorunu. Hem bu sorunun çözümü hem 
de site içerisindeki yaşam kalitesinin daha 
da artırılması için projelerimize yerleş-
tirdiğimiz gizli sosyologlarla yaptığımız 
tespitler sayesinde site içi yaşam kalitesini 
her geçen gün artırıyoruz” dedi.
Halisdemir’in ardından Ceylan İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Cey-
lan, son üç yıldır sektörün çıkmazlarından 
birini oluşturan kentsel dönüşüm süreci 
hakkında çözüm önerilerini paylaştı. Cey-
lan, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
önce eğitim diyerek inşaat firması sahip-
lerine mesajlar verdi. İnşaat sektörünün 
ekonomik önemine değinen Muammer 
Ceylan, “Konut sektöründeki her yüzde 
1’lik büyüme ortalama 10 ila 13 bin arası 
istihdam yaratıyor. Alt sektörlerle birlikte 
bu sayı 25 bine kadar çıkıyor. İstanbul’da 
ortalama 4 milyon konut olduğunu ve 
bu yapıların yüzde 40’ının deprem riski 
taşıdığını düşünürsek önümüzdeki 10 
yıl içinde sektörümüzün önemli oranda 
büyüyeceğini söyleyebiliriz. Bu da ülke 
ekonomisine çok ciddi istihdam ve katma 
değer kazandıracaktır” diye konuştu.

“Yeni Türkiye’yi baştan güvenli 
bir şekilde inşa etmeliyiz”

Muammer Ceylan, kentsel dönüşümün 
uygulamadaki iz düşümünün çürük 
yapıların yenilenmesi şeklinde ilerlediğini 
ve bu alanda bütünsel bir planlamanın 
olmamasının bazı sıkıntıları beraberinde 

getirdiğini belirtti. Ceylan sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu kapsamda dönüşüm 
yasasında gerekli düzenlemelerin hızla 
yapılması sektörün önünü açacak. Bu 
sürece başlanırken 20 yıllık bir projeksi-
yon öngörülmüştü. Önümüzde daha çok 
uzun bir dönem yani 17 yıl var. İlk dene-
yimler her zaman öğretici ve gelecekte 
oluşabilecek olası dönülmez hatalar için 
gerekli tedbirleri alma konusunda uya-
rıcı niteliğindedir. Bu açıdan bu sinyalleri 
alır ve gerekli çözümleri üretirsek Yeni 
Türkiye’yi baştan güvenle ve düzenli bir 
şekilde inşa etmememiz için hiçbir sebep 
bulunmuyor.” 

“İş güvenliğinde kilit nokta, 
eğitim”

Kentsel dönüşümle birlikte ivme kazanan 
inşaat sektörü için önemli konulardan biri-
nin de iş sağlığı ve güvenliği olduğunu 
açıklayan Muammer Ceylan, “Bir işe girer-
ken olmazsa olmazımız her zaman güven-
lik oldu, herkes için her zaman güvenliği 
ilk önceliğimiz yaptık. Hem bizim içimiz 
yanmasın hem de evlere acı düşmemesi 
için burada da kilit nokta ‘eğitim’. Her 
projenin birbirinden farklı olması ve 
her projede değişik çalışma koşullarının 
bulunması beraberinde farklı riskleri de 
getiriyor. Bu yüzden şantiyeye giren her 
işçi ve çalışanımızı sanki ilk kez bir pro-
jede çalışıyormuşçasına sıfırdan detaylı bir 
şekilde bilgilendirmemiz ve bu eğitimleri 
şantiye süresince tekrarlamamız gerekiyor. 
Burada şantiyelerimizin iş güvenliği açı-
sından uygun olup olmadığını da sürekli 
olarak denetlemek kilit noktalardan biri 
olmalı” dedi.
Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Kuzu kentsel dönüşümde tarafların farklı 
bakış açıları ile finansman önerilerinde 
bulundu. Yeniköy Enerji Yatırımları A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Kan-
daloğlu kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir 
şehirler konusunda örnekler verdi. Akfen 
Altyapı Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Akın, Konut Sektöründe 
Tüketici Beklentileri ve Eğilimleri konulu 
oturumunda Ankara konut piyasası ve 
yeni trendler, yeni gelişen İncek bölgesi 
ve kentsel dönüşüm konularına değindi. 

Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Babacan, yabancı yatırımcı 
ilgisi için ülkenin ekonomik politikaları 
hakkında bilgi vererek yabancıya konut 
satışının yükselişi analizlerinde bulundu. 
Realtyport Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Ergüven ise yurtdışından ülkeye döviz gir-
disi sağlayan yabancıya satış konularında 
Türkiye’den ve dünyadan örnekler verdi. 
Boğaziçi İmar Planlama A.Ş. ve MÜSİAD 
İnşaat, Çevre ve Yapı Malzeme Sektör 
Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, dünyada ve 
Türkiye’de inşaat sektörüne ilişkin gelecek 
dönem stratejilerine değindi. Kolcuoğlu 
Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Kurucu 
Ortak Av. Serhan Koçaklı, ön ödemeli 
konut satışları ile ilgili uzman görüşünü 
aktardı. Silverline Platin Sponsorluğunda 
gerçekleşen Silverline 4. İnşaat ve Konut 
Konferansı’na Borusan Mannesmann ve 
Realty Port genel sponsor olarak, AKG 
Gazbeton, Berdan Civata Tarsus, Enka, 
EEC Systems, HMF Hyundai Asansör, Net-
bar, Sarmak Kompresör ve Mühendislik, 
Safety Respect, San Deco, Paralel İnşaat 
Pa-Flex, Tezel destek sponsoru olarak, Mil-
liyet ve Milliyet Emlak ise basın sponsoru 
olarak yer aldı. Konferans; İNDER, ÇEDBİK, 
AEMDER, BACADER, ÇATIDER, EYODER, 
İMSAD, İSEDA, KBSB, KALİSDER, TİMDER, 
XPS Derneği, TUCSA, Yapı Denetçileri Der-
neği tarafından desteklendi. 
4. yılında tüm zamanların en kuvvetli 
katılımının gerçekleştiği Silverline İnşaat 
ve Konut Konferansı Organizatörü Even-
tuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, bu tarz 
organizasyonların sektörde kol kola yürü-
mek ve yeni sinerjiler yaratmak açısından 
önemli olduğunu ifade etti. 
Kopuz, konferansta şirketlerin dört yıldır 
ciddi iş hacimleri geliştirdiklerini, bu fır-
satın üst düzey katılımın yoğun olduğu 
İnşaat ve Konut Konferansı’nda yakalan-
dığını vurguladı. 
Konferansın kapalı ve davetli gruplara özel 
olduğunu, sektörle gerçek ilgililerin bir 
araya gelerek sonuca ulaşan işbirlikleri 
yakaladıklarını dile getirdi. Kopuz “Dört 
yıldır bu güven ve samimiyet doğrultu-
sunda ciddi firmalar ile yan yana gelerek 
sürekli büyüme kaydediyoruz” diyerek 
tüm konuşmacı, sponsor ve katılımcılara 
teşekkürlerini iletti.
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“Liberal ekonominin güçlü bir   
	 şekilde	uygulandığı	ülkelerde		 	
	 STK’lar	düzenleyici	rol	oynuyor”

ISKAV’ın kaptan köşkünde bugün, sektörün şaha kalkmaya başladığı 80’li yıllardan bugüne dominant 

oyunculardan biri olmuş, sektörün örgütlenme sürecinin başından itibaren aktif görevler alan  

Vural Eroğlu bulunuyor. ISKAV’ın yeni dönem çalışmaları, sektörün vardığı, varması gereken noktaları 

sorduk… Eroğlu’nu dinlerken, Özdemir Asaf’ın Düşüngü şiirindeki mısraları geliyor aklımıza: “Bildiğini 

bildirmek için, Bilmeme'yi öğrenmelisin. Tam kalasın diye…” Vural Eroğlu öğrenmeye, yeni bilgilerle 

harmanlanan yeni vizyonlara değer verdiği kadar, bildiğini paylaşmak konusunda da cömert. 

Eroğlu anlattı, biz aktardık…

ISKAV Başkanı Vural Eroğlu

Söyleşi
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müşteri yerine koydum ve şu soruyu 
sordum: “Ben bu sektörden kendim 
için faydalı mal ve hizmeti güven için-
de nasıl satın alabilirim?” Bu soruyu 
yanıtlamaya çalışırken gördüm ki, sek-
törün kendi işleme mekanizması için-
de bir kurumsallık, bir eşgüdüm yok. 
Tasarım, uygulama ve üretim/satış 
kümeleri birbiri ile koordineli değil. 
Müşterinin bu üç kümeyi ve içindeki 
dinamikleri anlayabilmesi için mutla-
ka bir ara yüz, bir rehber kullanması 
lazım. İşte bu noktada sektörün bu üç 
kümeden oluşan platformunu güvence 
içinde tutabilecek İGP (İklimlendir-
me Güvence Platformu) adı altında 
bir platformun çıkması, bana doğru 
bir fikir gibi geldi. Fikir desteklendi 
ve bunun etrafında 5 sene gibi uzun 
bir zaman harcadık. Değerli hocala-
rımız ve dışarıdan hizmet aldığımız 
denetim uzmanımız Ömer Erdoğan 
ile birlikte çalışmaya başladık ve bu 
çalışma ürünlerini verdi. Bu ürünleri 
MTMD, TTMD ve İSKİD’in muh-
telif platformlarında konuştuk, henüz 
hayata geçmedi. Ama sektörümüzde 
bir güvence platformu oluşturmak; 
sektörümüzden mal ve hizmet almak 
isteyen kuruluşların yol haritalarını 

Çeyrek asırlık bir çabadan 
sonra…

1993 senesinde İSKİD’in kurucu 
yönetim kurulunda yer aldığım 
sektörel meslek örgütleri için-

deki çalışma yaşamım, şu anda ISKAV 
başkanlığı ile devam ediyor. Meslek 
örgütlerimizin bugün için ulaştıkları 
noktaları, kazanımlarını anlayabilmek 
için sektörün geçmişine göz atmak 
gerekiyor. İklimlendirme sektörü, bize 
cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda 
başlattığı sanayi hamlesinden gelen 
bir armağan. Devletin örgütlemesiy-
le başladı. Hatırlanacağı gibi, önce  
Sümerbank bu konuya önayak oldu. 
Ulu Önder Atatürk’ün endüstri mü-
hendisliğine verdiği değerle o zamanki 
öğrenciler eğitim amaçlı Amerika’ya 
gönderildi. Türkiye’nin nitelikli mü-
hendislik altyapısı tesisi için gösteri-
len duyarlılık, bugün iklimlendirme 
dahil birçok endüstri kolunun nüvesi-
ni oluşturdu.
Yaklaşık çeyrek asır öncesi, Türkiye 
iklimlendirme sektörünün var olma 
savaşının başlangıcı sayılır. Ağırlıklı 
olarak ithalat ekonomisi baskısı altın-
da kalan sektör, kendi varlığını, ken-
di endüstrisini tesis etmek istiyordu. 
Özellikle İSKİD’in “Türkiye iklim-
lendirme sektörü, Avrupa’nın üretim 
üssü olacak” hedefi, bugün için yaka-
landı ve geçildi. Şimdi, dünyanın üre-
tim üssü olmaya çalışıyoruz.
Meslek örgütlerinin ortaya çıkışı 
ile bu çatılar altında çok büyük he-
ves ve heyecanla birçok iş yapıldı. 
4 yıl İSKİD’in genel sekreterliğini, 
2 yıl da başkanlığını yaptım, 6 yıl 
İSKİD’de sürekli olarak görev aldım. 
Çok tempolu, çok heyecan verici ça-
lışmalar gerçekleştirildi. Hakikaten o 
dönemdeki çalışmalardan büyük ke-
yif aldım. Zaten şu anda Türkiye’nin 
ihracatında iklimlendirme sektörü-
nün payının büyük olması, İSKİD’in 
kuruluşundaki görüşleri, çabaları ile 
ilintilidir. Gerçekten İSKİD sektö-

re kaliteyi getiren kuruluş olmuştur. 
Arkasından 1997’de ISKAV kurul-
du. Yine İSKİD’in o zamanki kuru-
cuları sayın hocamız rahmetli Prof. 
Dr. Doğan Özgür ve Mehmet Emin 
Yurci tekliflerini bana aktardılar. Ben 
de konuyu Yönetim Kurulu’na açtım, 
büyük bir istek ve sempatiyle karşı-
landı, ISKAV’ın kurulması aşamasına 
geçtik. O dönem bakış açım, çalışma-
ların içinde bir yönetici pozisyonunda 
olmaktan ziyade, bir çözüm grubunun 
emekçilerinden biri olmak, sektörün 
kılcal damarlarındaki sorunları genç 
arkadaşlarla birlikte çözmekti. Nite-
kim 2006’ya kadar böyle devam et-
tim. 2006 yılında Mustafa Aslancan’ın 
başkanlığı esnasında ISKAV Yönetim 
Kurulu’na girdim. 

Bu sektörden faydalı mal ve 
hizmeti güvenle satın almanın 
yolu

MTMD’nin 2010 yılındaki çalışta-
yında, sektörün ekonomik düzeyinin 
nasıl yükseltilebileceği ele alınmıştı. 
Nasıl bir öneri getirebileceğim üze-
rinde düşünmeye başladım. Kendimi 
bu sektörden mal ve hizmet alan bir 

Söyleşi
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Batı merkezi sistem, Doğu paket 
sistem eğiliminde

Bu soruyu şöyle yanıtlıyorum; Batı 
tarzı projelerde, iş yapış süreçlerin-
de tasarımcı başta olmak üzere uy-
gulamacı, satıcı, üretici ve eşgüdümü 
sağlayacak bir koordinatör, danışman 
eşliğinde birlikte hareket ederler. Sü-
reç planları biraz zor ve karmaşıktır. 
Fakat Doğu modelinde üretici, VRF 
ile tasarımcının da uygulamacının da 
rollerini üzerine aldığı için süreçleri 
çok kolay hale getirmiş. Bu süreç ko-
laylığı işverenin bu yönde eğilimini 
güçlendirmiştir. Ancak VRF sistemle-
ri içinde bir şey eksik; havalandırma. 
Doğu’nun ürettiği klimaların eksik 
bıraktığı havalandırmayı Avrupa, hava 
teknolojileriyle, havadan havaya ener-
ji kazanımıyla çok iyi bir hale getirdi. 
Türkiye de Avrupa’ya yakın olduğu 
için bu teknolojinin içine girdi. Şu 
anda bir klima paketinin içerisindeki 
en önemli unsur; havalandırma. Bu-
nun da nedeni; binaların yapı fizikle-
rinin fazlaca gelişmesi ve yapıların gi-
derek daha sızdırmaz hale gelmesidir. 
Dolayısıyla havalandırma ve iç hava 
kalitesi çok büyük önem kazandı. 

ISKAV vizyoner bir oluşum

ISKAV’ın 1997’den bu yana oluşu-
muna baktığımız zaman, sektörümüz 
mesleki gruplarının bileşenlerinden 
oluşan büyük bir örgüt. Bunu tek bir 
şemsiye altında toplayabilmek müm-
kün değil, uzman derneklere ihtiyacı-
mız var. ISKAV, salt belli bir alt başlık-
ta uzmanlaşmış bir vakıf değil. ISKAV; 
sektörün bugünkü ve gelecekteki bilgi, 
teknoloji, insan kaynakları gibi birçok 
temel gereksinimini göz önüne alarak 
vizyon geliştiren, çözüm projeleri üre-
ten, koordinasyon becerileri güçlü bir 
organizasyon. ISKAV, bunu yaparken 
diğer uzman derneklerimizle çok sıkı 
bir ilişki içinde. Sadece dernekler de-
ğil; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

doğru düzgün çizebilecekleri koşulları 
hazırlamak, aynı zamanda bu platfor-
ma mal ve hizmet sunan kuruluşların, 
yani üyelerimizin menfaatlerini ve ti-
cari performanslarını yükseltecek sis-
temleri kurmak sektörümüz için çok 
önemli kazanım olacak. Beş sene bo-
yunca ben bunun çok faydalı olduğu-
nu, aynı zamanda çok kolay bir konu 
olmadığını da gördüm. Sektörün bunu 
algılaması çok kolay olmayacak. Ha-
kikaten muhtelif platformlarda bunu 
örneklemek, anlatmak lazım. Bu dü-
şünceyle ISKAV’ın başkanlığına gel-
meyi arzu ettim. Bunu önceki yönetim 
kuruluna da böyle sundum. Rekabet-
çilik, hakemlik, teknoloji, denetim, 
sertifikasyon, laboratuvar, bu projenin 
altındaki maddeler olarak bulunuyor. 
Bunları birleştirip işler bir mekanizma 
haline getirmek arzusundayım. 

Klimayı Amerika buldu, Japonya 
değiştirdi

Klima, 1850’li yıllardan sonra ortaya 
çıkmaya başladı. Amerika’nın güne-
yinde, Houston-Texas’ta petrol ya-
takları bulunduğunda bölge, büyük 
bir sanayi hamlesine doğru geçmesi 
gerekirken zorlandı. Çünkü insanlar 

gelişkin Kuzey’den konfor koşulla-
rının bulunmadığı Güney’e gitmek 
konusunda isteksizlerdi. 1900’lü yıl-
larda klima teknolojisinin bulunma-
sıyla insanların güney bölgesine doğru 
gitmesi çok daha kolaylaştı ve güney 
bölgesinde bir kalkınma meydana gel-
di, klima Amerika’nın her tarafına ya-
yıldı. Klimanın beşiği Amerika, daha 
çok konvansiyonel sistemleri yapıyor-
du. 1960’lı yıllara kadar da bu şekil-
de devam etti. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Japonya, iklimlendirme endüs-
trisine çok değişik bir konseptle girdi. 
Kendilerine has küçük yapılarından 
kaynaklanan modellerle klimayı, ik-
limlendirmeyi tek makinaya indirge-
me başarısını gösterdiler. Konvansi-
yonel sistemlerle yaptığımız bir sürü 
makineden oluşan cihazlar sistemini, 
tek makinaya indirgeyip dünya pa-
zarlarına çıkınca, paket sistemleri ko-
lay hale getirince, dünyada inanılmaz 
rağbet gördüler. Onun arkasından 
VRF sistemleri doğdu ve bu klima 
endüstrisinde ortaya bir Doğu-Batı 
çekişmesi çıktı. Yatırımcıların şu anda 
bile en önemli karar vereceği noktada 
“Bütünleşik paket bir sistem mi yoksa 
merkezi sistem mi tercih etmeliyim?” 
sorusu var. 
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İklimlendirme Meclisi, üniversiteler 
ve Makine Mühendisleri Odası’yla da 
çok güçlü ilişkilerimiz var. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde üniver-
site-sanayi işbirliğinin çok güzel bir 
örneği verildi. Son senelerde iklim-
lendirme yan dal ile makine mühen-
disliği konsepti içerisinde sektörümüz 
için 70’e yakın öğrenci yetiştiriliyor. 
YTÜ’deki tüm öğrencilere staj ve iş 
imkânı sunuyoruz. Okuldaki yüküm-
lülükleri; bitirme ödevleri veya tezleri 
ile ilgili ödevleri paylaşıyoruz. Sektö-
rümüzün ihtiyaçları ile örtüşen konu-
larda onları geliştiriyoruz. Ayrıca bu 
vesile ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 
teşekkür etmek istiyorum. Toplumsal 
hareketler gibi, bir enerjiyi başlattığı-
nız zaman kısa zamanda sinerjisi yayı-
lıyor. Bunun yanında şimdi yepyeni bir 
konu; “test ve sertifikasyon” gelecek. 

Prof. Dr. Doğan Özgür 
Laboratuvarı’na doğru

YTÜ Rektörü hocamızın büyük bir 
teveccühü ile bize bir laboratuvar ala-
nı verebileceği, hem öğrencilerin hem 
piyasanın faydalanacağı sürdürülebilir 
iklimlendirme test laboratuvarı ve ser-
tifikasyon kuruluşunun kurulabileceği 
ve isminin de “Prof. Dr. Doğan Özgür 
Laboratuvarı” olacağı bir konsept ge-
liştiriliyor. Bu konsept gerçekleşince 
arkasından sertifikasyonu da getire-
cek. Sertifikasyon da denetlemeyi ge-
tirecek. Bu enerji, oluşturduğu sinerji 
ile yürümeye devam edecek. ISKAV’ın 
diğer uzman derneklerimizin elini 
uzattığı zaman kendisini güvenli bir 
platformda hissedebilecekleri alanları 
yaratmakla ilgili bir misyonu var. Biz 
de bu misyonu devam ettireceğiz. 

ISKAV’ın hakemlik misyonu

Sektörümüz artık çok büyük kontrat-
lar yapıyor. Bilhassa uygulama alanın-
da rakamlar gittikçe büyüyor. Bundan 
20 yıl önceki rakamlarla bugünkü 

kontrat rakamları arasında inanılmaz 
farklar var. Burada bir anlaşmazlık 
halinde sektörümüzün üyesi, işverenle 
karşı karşıya kalıyor. Onun haklarını 
arayabileceği bir kuruluşun olmasını 
arzu ediyoruz. Bu açıdan da kendimizi 
hakemlik konusuna hazırlamamız ge-
rekiyor. Halihazırda biz bunu sektör-
de uyguluyoruz. Bilindiği gibi TÜV, 
uzmanlaşmış sertifikasyon kuruluşu 
ve bizim üyemiz. Birbiriyle anlaşama-
yan grupların bize müracaatı halinde, 
TÜV ile bazı testleri veya ölçümleri 
birlikte yapıp taraflara doğru raporlar 
hazırlayarak, doğru yaklaşımlar getiri-
yoruz ve olaylar büyümeden, mahke-
meye gitmeden anlaşmazlıklar çok ça-
buk bir şekilde bitiyor. Zaten bilindiği 
gibi son zamanlarda yeni bir hukuk 
dalı çıktı; arabuluculuk. Mahkemele-
rin önünü kesmek amacıyla iki taraf 
eğer birbirleriyle anlaşırlarsa ortak 
bir şekilde arabulucularını seçiyor ve 
mahkemeye gidilmiyor. Biz, sektörü-
müzün bu konuda arabulucusu olmaya 
niyetliyiz ve bunu nasıl yürüteceğimi-
ze dair prosedürlerimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz. Böylece kendi üyelerimi-
zin çok emin bir şekilde kendilerini 
savunabilecekleri, haklarını arayabi-
lecekleri bir platformu yaratmayı arzu 
ediyoruz. 

Bilindiği gibi, bir otoriteyi oluştur-
mazsanız birisi o otoriteyi doldurur 
ve nasıl bir gücün dolduracağı da bel-
li olmaz. Şimdi maalesef sektörde bu 
otorite yok, böyle bir otoriteyi henüz 
geliştiremediğimiz için o otoriteyi 
herkes kendi istediği gibi dolduruyor. 
Yeni yeni iş modelleri, alışık olmadı-
ğımız davranışlar ortaya çıkıyor. Satıcı 
müteahhidi ile, müteahhit tasarımcı-
sı ile işveren üstünden ilişki kuruyor. 
İşveren milyar lira hacmindeki proje-
sinde bütün cihaz ve malzemeleri alıp 
müteahhide veriyor, onların mühen-
dislik garantilerini de müteahhitten 
bekliyor. Bu haksızlık. Hâkim ola-
madığımız iş modelleri yaratıyoruz. 
Halbuki böyle olacağına, bir güvence 
platformu içerisinde sıralanmış, iş 
yapma yetisine sahip firmaların bir 
sertifikasyon altyapısı üzerinde teklif 
vereceği, iş yapacağı bir iş modeli için-
de hem fiyatlar hem sektörün işleme 
mekanizmaları sektörü ileri götürecek 
biçimde çok düzgün şekilde çalışacak.

Liberal ekonomilerde STK’ların 
elinde çok büyük güç var

Birçok toplantıda görüyorum ki, sek-
törümüzün müşteriyle olan ilişki-
lerindeki eksikliklerin devlet eli ile 
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tin baskısından aldılar, özerk yaptılar. 
Devlet ihalelerini aldılar, özerk ihale 
yapan bir kuruluş haline getirdiler. 
Enerjiyi aldılar EPDK diye bağım-
sız, kimsenin karışamadığı bir enerji 
kurumu haline getirdiler. Neticede 
bankalarımızın 5-6 sene sonra geldi-
ği durum ortada. Kriz dünyayı kasıp 
kavururken, bankalarımız dünya glo-
bal 2009 krizini çok başarılı bir şekil-
de geçirdi ve hiçbir şekilde zafiyete 
düşmedi. İşte Oyun Teorisi dersinde 
bunu işledik. Yani bir referans noktası, 
bir güvence noktası olduğu zaman bir 
örgütün yapılanması, sorunları çöz-
mesi çok daha kolay oluyor. 
Diğer meslek örgütleri gibi ISKAV 
da rekabetçiliğin adil yaşandığı bir 
ortamı oluşturmak istiyor. Buna “etik 
kurallara saygılı rekabetdaşlık” di-
yorum. Bu hususta bilhassa MBA 
hocalarımızdan destekler almak ve 
onların önerilerini bir araya getir-
mek istiyoruz. Mart ayında “Öğrenen 
Organizasyonlar” eğitimimiz olacak.  
Bu eğitimi Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan verecek. 
‘Öğrenen Organizasyonlar’da rekabe-
tin doğru yaşanabilmesi için kurumla-
rın kendi içinde öğrenmeleri gereken 
konuları işleyeceğiz. Biz mühendislik 
sektörüyüz. Firmalarımızın sahiple-
ri, yöneticileri, kurucuları, patronları 
daha ziyade mühendislerden oluşu-
yor. Artık dünya marka, fiyat, depo, 
finansal bilgiler, metrikler üzerinde 
dönüyor. Biz bu bilgileri mühendislik 
üzerinde yapılandırmalıyız. Ekonomi-
yi yeterince bilmiyoruz ve ISKAV bu 
yöndeki açığı kapatacak eğitimler de 
vermeye çalışıyor.

Yeni teknolojiler, yeni trendlere 
uyum sağlamak

Pazarlama-satış, iş hukuku, sunum 
teknikleri, maliyet kriterleri, araştırma 
analizleri gibi eğitimleri yapıyoruz. 
Sanki küçük bir MBA programı gibi 
8 hafta süren bir eğitim programı-

çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerle 
giderileceği kanısı hâkim. Çok yazık. 
Türkiye’de ve sektörümüzde liberal 
ekonominin kuvveti hâlâ yeterince 
algılanmıyor. Halbuki liberal ekono-
minin güçlü bir şekilde uygulandığı 
ülkelerde bu ilişkilerde STK’lar dü-
zenleyici rol oynuyor. Liberal ekonomi 
tarafından özel sektördeki STK’ların 
eline bırakılmış çok büyük bir güç var. 
Biz bu gücümüzü kullanamıyoruz. 
Güçlü meslek örgütlerine sahip olmak 
sektörleri geliştirir. Bence sektörü-
müzde dernek sayısı az, artması ge-
rektiğini düşünüyorum. SOSİAD gibi 
komponent derneklerinin biraz daha 
fazla ortaya çıkması lazım. Mesela 
hava kanalcıları, eşanjörcüler de böyle 
bir şey yapabilirler. 

ISKAV’ın bilgi ihtiyacını tespit 
etme ve karşılama misyonu

Katıldığımız kongre, seminer ve ça-
lıştaylarda aktarılan bilgilerin çok 
yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. 
Demek ki bilgi altyapımızda bir so-
runumuz yok ama bilgi sahaya indiği 
zaman değişik sonuçlar veriyor. Bu 

bilginin yönetimini, uygulamaya dö-
nüşmesini ticari alana kurban etme-
den, doğru prosedürlerle yönetilerek 
icrasını sağlamak gerekiyor.
ISKAV’ın eğitim misyonu, mühen-
dislik alanı ile sınırlı değil. Burada 
belirleyici olan sektörün ihtiyaçlarıdır. 
Sektörün pazarlama bilgi ve becerile-
ri açısından da güçlenmesi gerekiyor 
ise ISKAV bu ihtiyacı karşılayacak 
eğitim programları geliştiriyor. Bu yıl 
ISKAV’ın hazırladığı eğitimler ara-
sında Game Theory (Oyun Teorisi) 
dersini işledik. Oradaki maksadımız 
da piyasa oluşumuna biraz daha yak-
laşmaktı. Bu oyun nasıl oynanıyor, iş 
dünyasında oyunun kuralları ve başa-
rılı bir oyuncu olmak, dersin amacıydı. 
Bu derste iş teorilerini inceledik ve 
ortaya çok güzel bir örnekleme çıktı. 
2001 yılını hatırlayacaksınız, dünya 
başımıza yıkıldı. Türkiye’de ekono-
minin denizi bitti, siyasetin denizi 
bitti, ülkenin altı üstüne geldi. Kemal 
Derviş Amerika’dan getirildi ve onun 
yaptığı bir tek şey vardı; Türkiye’de 
muhtelif mekanizmaları domine ede-
bilecek güvenli kuruluşlar yarattı. 
Mesela Merkez Bankası’nı hüküme-
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mız var ve bu müthiş fayda yaratıyor.  
Mesela bu dönemde “Teknolojiye 
Yaklaşım” toplantıları yapacağız. Dün-
ya şu anda 4. Sanayi Devrimini yaşıyor 
sessiz bir şekilde. Nesnelerin interne-
ti dediğimiz olay müthiş gelişiyor. İş 
artık sadece bir sensörden bilgiyi alıp 
ana data merkeze aktarıp bir insanın 
yorumlamasıyla kontrol edilmeyecek. 
Makine bunu alacak, diğer birlikte 
çalıştığı unsurlarla karşılaştıracak ve 
kendini ona göre ayarlayacak, reaksi-
yonu kendi içerisinde çevirecek. Yani 
insansız sanayi tesisleri olacak, hatasız 
ürünler üretilecek. Bu, neden klima-
lara yansımasın? Bunların üzerinde 
çalışmalıyız.
Biz teknoloji ile platformumuzu bu-
luşturmak istiyoruz. O yüzden o gru-
bun başına yeni jenerasyondan yöne-
ticiler getireceğiz ve onlarla birlikte 
BIM, teknoloji, Industry 4.0 ile ilgili 
üyelerimizle toplantılar yapacağız. 
Bunlarla ilgili eğitimler açacağız. 

ISKAV’ın bilgiyi çoğulcu olarak 
literatüre yansıtma misyonu

ISKAV’ın öncelikli misyonu eğitimle, 
bilginin üretimi ve yayılımı ile ilgili 

olduğu için kitap hazırlık ve basım 
çalışmalarımız devam edecek. Biz,  
kitapları genellikle firmaların katılı-
mıyla çıkartıyoruz. Yani bilgiyi yine 
kendi sektörümüzdeki mühendisle-
rimizin birikimiyle bir araya getirip  
kitap olarak yayımlıyoruz. Firma-
nın çok yönlü katılımıyla hazırlanan  
kitapta bilgi birikimi de tek yönlü de-
ğil çoğulcu olarak literatüre yansıyor. 

ISKAV’ın madenlerde 
havalandırmanın ve iç hava 
kalitesinin iyileştirilmesine 
katkısı

Soma’da yaşanan maden faciasından 
sonra ISKAV olarak, madenlerde ha-
valandırma konusunda bir çalışma 
başlattık ve Bakanlığın yeraltı ma-
denlerinde havalandırma mevzuatının 
yenileme çalışmasında önemli katkılar 
sağladık. En büyük sevincimiz, ma-
den emekçilerinin güvenliğinin çok 
üst noktaya çekilmiş olmasıdır. Me-
tan gazının oksijenle birleşmesinden 
oluşan grizu patlamaları, asılı olan 
kömür taneciklerinden çıkan yangın-
lar veya ATEX normlarına uymayan 
malzemelerin kullanılmasından, yani 

ihmalden ölümlerin meydana gelme-
mesi için yenilenen mevzuat daha da 
gelişerek iyileştirilecek. Bu süreçte 
sektörümüzün desteği büyük. 
İç hava kalitesi ile ilgili olarak çok 
çalışıyoruz. Hepimizin bildiği gibi ik-
limlendirme, verim artırıcı bir unsur. 
Tekstil, inşaat, sağlık, mobilya, oto-
motiv gibi tüm sektörlerde, insanların 
bulunduğu her ortamda iklimlendir-
me, ortamın verimini yukarı çeken bir 
unsurdur. Oksijenin yetersizliğinden 
kaynaklanan insanın verimindeki, al-
gılamasındaki kayıplar ve bu kayıpla-
rın sebep olduğu iş hataları, dünyamı-
zın maddi kaybıdır. Bunları minimize 
edebilecek bilincin yaratılması için bu 
platformda çalışıyoruz. Onun için iç 
hava kalitesini konusunu bu yılki re-
sim yarışmamıza tema olarak seçtik. 
Kapalı mekânlarda iç hava kalitesinin 
faydaları konulu bir resim yarışması 
açtık. Amacımız mekânlarda iç hava 
kalitesinin önemine dair bilinci, daha 
küçük yaştan itibaren oluşturmak. 

ISKAV’ın TAD çalışmaları ile 
nitelikli yapılara katkısı

Çok uzun zamandan beri Test, Ayar 
ve Dengeleme konusunu, aynı isim-
deki komisyonumuz çatısı altında 
yürütüyoruz. Mekanik tesisatların 
proje ve şartnamelerine uygunluğu-
nu değerlendiriyor; test, ayar ve den-
geleme işlemlerini konunun uzmanı 
profesyonellerimiz eşliğinde gerçek-
leştiriyoruz. Böylelikle sağlıklı bina-
larla çevreyi, enerjiyi, geri kazanımı, 
sürdürülebilirliği ve maliyetleri kon-
trol edebileceğiz. Bu konuda önemli 
çevreler ISKAV’ı bir otorite olarak 
kabul ediyor. Marmaray’ın, test and 
commissioning çalışmalarını vakfı-
mız gerçekleştirdi. Denizaltındaki 
kısmının TAD işlemleri tamamlandı, 
Marmaray işletmeye açıldı. Bugüne 
dek 114 milyon yolcu taşımış, inşallah 
daha nice yıllar güvenle hizmet verir. 
Bu konuda Amerika’da NEBB kuru-
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yaptık. Eğitimin yarattığı sinerji bize 
İSKİD’de UR-GE’yi yani “İklimlen-
dirme Sektörü Uluslararası Rekabet-
çiliğin Geliştirilmesi Projesi”ni ka-
zandırdı ve bu proje müthiş meyveler 
veriyor. Bu sayede imkânı daha dar 
olan firmalarımızın bile uluslararası 
alanlarda ürünlerini sergileyebilmeleri 
ve kendilerine iş bağlantıları kurabil-
meleri çok güzel bir şey. 

Büyüme, sanayileşme tarafında 
olmalı

Ülkemiz iklimlendirme konusunda 
sanayileşiyor mu? Buna bir cevap arar-
sak; çok güzel belirtiler var şu anda. 
Bilhassa yabancıların ülkemize karşı 
teveccühü çok fazla. Türk insanının 
mühendislik DNA’larının çok güçlü 
olması, atılımcı olması, farkındalığı-
nın yüksek olması ve sektörün gittik-
çe büyümesi, sektörümüz içerisindeki 
üretim hareketlerini çok hızlandırdı. 
Bilindiği gibi Türkiye maalesef serma-
ye kısıtı olan bir ülke ve kârlılıklar da 
çok düşük olunca sermaye yetmezliği 
ve işletmelerin sıkıntıları ortaya çıkı-
yor. Yabancı firmaların da bu konuda-
ki faaliyetleri ile bazı evlilik örnekleri 
görüyoruz. Türkiye’de ya firma satın 
alıyor, ya firmaya ortak oluyor ya da 
doğrudan yatırım yaparak Türkiye 
pazarını geliştiriyorlar. Şuna inanıyo-
rum; bu topraklarda menşei ne olursa 
olsun yapılan her türlü fabrika, üretim 
faaliyeti bu topraklardaki insanlarla 
yapılıyor ve bunun artan çarpan et-
kisi, ülke içindeki hareketlerden kay-
naklanıyor. Yani sizin işçinizle çalışan 
bir fabrika, sizin nakliyecinizle yürü-
yen bir fabrika, gıdası bile içerideki 
imkânlarla sağlanıyor. Üretilen ürün, 
ülke topraklarından dışarı çıktığı za-
man bu ülkeden çıkan bir ihracat po-
tansiyeli yaratıyor, bir döviz girdisi 
sağlıyor. Güçlü marka yaratmak ko-
nusunda yetersiz kalıyorsak ve bu işte 
çok hızlı ilerlemek istiyorsak elbette 
bir endikatör kullanmak gerekecek. 

luşu ile olan işbirliğimizin kazandırdı-
ğı güçle inanıyorum ki TAD hizmet-
leri, önemli ihracat ürünümüz olacak. 
Muhtelif destinasyonlardan TAD ile 
ilgili istekler geliyor. 

Excell çöplüğünü güçlü yazılım 
altyapısına çevirmek gerek

Şu anda teknoloji o kadar ucuz ki, 
ben bir iletişim firmamızın toplantı-
sına katıldım ve benden teknolojiyi 
nasıl kullandığımız hususunda bilgi-
ler istediler. Orada duydum ki, sektör 
firmalarımız için çok zor olan konu-
ların programları 200 dolara kullanı-
ma açılmış. Bu olanaklardan yeterince 
yararlanmayı bilmeliyiz. Firmaları-
mızda hâlâ her yönetici kendine göre 
hazırladığı excell tabloları ile çalışıyor. 
Firmalarda excell çöplüğü bulunuyor. 
Herkes kendi excell’iyle çalışıyor, ele-
man değişince bilgi de excell’iyle bir-
likte uçup gidiyor. Oysa sürdürülebilir, 
kişiye bağlı olmayan yazılım altyapıla-
rına ihtiyacımız var.

Türkiye iklimlendirme sektörü, 
Türkiye ekonomisinden daha 
hızlı, daha büyük oranda büyüyor

Tabii sorunlar çok değişti. Eskiden 
makine envanterlerimizi çıkarırken, 

şimdi teknoloji envanterlerimizi,  
ar-ge modellerimizi ortaya dökme-
miz lazım. Türkiye’de yapı oldukça 
değişti. Bunun neticesinde de eko-
nominin içerisindeki iklimlendirme 
sektörünün payı 11 milyar dolar gibi 
bir mertebeye ulaştı. Bunun 2023 se-
nesinde 55 milyar dolara çıkacağına 
inanıyoruz. Bu hacmin 25 milyar do-
larının ihracat, 30 milyar dolarının da 
iç pazara ait olması bekleniyor. Bu da  
Türkiye iklimlendirme sektörünün 
5-6 kat büyüyeceğini gösteriyor. Za-
ten her sene iklimlendirme sektörü 
Türkiye bütçesinin büyüme rakamının 
2 katı kadar büyüyor. Türkiye 3 büyü-
yorsa, sektör firmalarımız 6-10 arası 
büyüyor. Halihazırda açığımızı kapa-
tabilir durumdayız. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün ge-
leceğini çok parlak görüyorum, dün-
yada müthiş bir atağa geçeceğiz. Onun 
için gelecekten de çok umutluyum. 
2023 için çizdiğimiz hedefleri büyük 
bir heyecanla takip ederken, tüm atılı-
mımıza rağmen hedefin biraz altında 
kalacağımızı düşünüyorum. Bugün fir-
malarımız Endonezya’ya, Meksika’ya, 
Şili’ye, Avustralya’ya, Afrika’ya ihracat 
yapıyor. Artık dünyada malzeme gön-
dermediğimiz yer kalmadı. ISKAV da 
bu gelişimin yanında. Mesele 7-8 sene 
önce kümelenmeyle ilgili bir eğitim 
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Ülkemize alanında çok büyük firmalar 
geldi. İklimlendirme ekonomimizin 
büyümesine de çok büyük fayda sağ-
ladıklarına inanıyorum. Ben yabancı 
ya da yerli yatırım arasında bir fark 
görmüyorum. Yatırım yatırımdır. Bu-
nun içi dışı olmaz. Çünkü ülkeye aynı 
katma değeri, aynı istihdamı sağlıyor. 
Ancak bizim dikkat edeceğimiz konu, 
kalkınma modelimizin ne olacağı. 
ISKAV olarak sanayimizin ekonomi 
içindeki payının % 25’ten % 13’e ge-
rilediğini görüyoruz. Buna tehlikeli 
bir unsur olarak bakıyoruz. İnşaatta 
kalkınma modeli bizim çok benimse-
diğimiz bir olay değil. Zaten şu an-
daki rekabetin bozulmasının nedeni 
de, inşaattaki iklimlendirmenin bü-
yümesinden kaynaklanıyor. Bu önemli 
bir tespittir. Tekfen, Gama, Enka gibi 
geleneksel, köklü inşaat firmalarımızın 
yerine şu anda pazara fırsat arayan in-
şaat firmalarının geldiğini görüyoruz. 
Bu süreçte inşaat geleneklerimiz deği-
şime uğradı. Bu değişime ayak uydur-
maya çalışıyoruz. Aslında ihtiyacımız 
olan şey, buna ayak uydurmak değil. 
Bir an evvel büyüme modelimizin sa-
nayiye doğru kaymasına ihtiyacımız 
var. Ama Türkiye’de öyle bir inşaat 
yaklaşımı var ki, bir ya da iki jeneras-
yondan sonra binalar yıkılıp yeniden 
yapılıyor. Sürdürülebilir bir bina me-
todolojisi olmadığı için bu hep böyle 
devam ediyor. Artık teknoloji üreten 
yapılar kurmak zorundayız. Fabrikalar 
ve yabancı yatırımlar arttıkça teknoloji 
Türkiye’ye gelecek ve teknolojiyi artık 
satın alan değil, kullanan değil, üreten 
ülke haline geldiğimiz zaman çok şey 
değişecek. Her ne kadar şu anda bu-
lunduğumuz coğrafya sıkıntılı günler 
geçiriyor olsa da, Türkiye’nin enerjisini 
kimsenin tutamayacağına inanıyorum. 
Optimist bir insanım. Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren baktığımızda 
ülkemizin her sene ileri doğru gitti-
ğini görüyoruz. Türkiye klima sektörü 
inanıyorum ki Y kuşağının katılımıyla 
çok daha ileri gidecek. 

Vural Eroğlu ile “Çok Özel”

İTÜ Makine Fakültesi 1974 mezunuyum, 
1981’de bir KOBİ kurdum. 1993’te sektör 
örgütleri ile karşılaştım. Öğrenmekten en çok 
mutlu olduğum konu, şirket yönetimi oldu. 
Sorunların çözülmesindeki isabet ve başarı 
katsayısının çok yüksek olduğu bir alan. Bir 
kurumun veya bir örgütün prosedürlerinin 
ve süreç planlarının çok doğru yazılması ve 
buna uygun girişimlerin yapılmasıyla örgü-
tün çok büyük bir ihtimalle başarılı olacağına 
inanıyorum. Örgütlerde prensibim, kurulları 
çalıştırmadan karar almamak. Örgütlerde 
açıklık politikasıyla örgütün yetkili kurulları-
nın, aşağıdan yukarı doğru kendi hiyerarşisi 
içerisinde bütün süreçleri tamamlayarak karar vermesinin doğru olduğuna inanı-
yorum. Bindiğim geminin komutasında bulunmak hoşuma gidiyor ama sorunları 
çoğulcu ve katılımcı metotlarla çözmeyi doğru buluyorum. T2 modeli ile çalışmayı 
seviyorum. Yani yapılması gereken işler hem acil hem de önemli olmamalı. Çünkü 
bu sizin düzenli çalışmadığınızı gösterir. Ama hep acil ve önemli modelle çalışıyor-
sanız ki buna tedbir modeli diyoruz, tedbir modeli bir örgütün iyi çalışmadığını 
gösterir. İşler önemli olabilir, ama eğer sistematik çalışma modeliniz oturmuşsa 

‘acil’ olamaz. Bir de dediğim gibi çoğulcu bakış açısı çok önemli. Değerli fikirlerin 
karışımından o kadar güzel sonuçlar ortaya çıkıyor ki… Demokrasinin erdemi 
buradan geliyor. 

Asla evet demeyeceğiniz şey: Çocuk ölümleri

Asla hayır diyemeyeceğiniz şey: Kazan-kazan metodu ile iş yapılması

Asla hoş görmeyeceğiniz şey: Yalan söylemek

Asla affetmeyeceğiniz şey: Aldatmak

En sevdiğiniz seyahat destinasyonu: Seyahate çıktığım an, seyahatin kendisi

Boş zamanlarda en çok yapmak istediğiniz şey: Kendine kalmak, yürüyüş 
yaparken kendimle konuşmak ve hesaplaşmak.

Fırsat bulsanız en çok yapmaktan hoşlandığınız şey: Torun sevmek

En çok tercih ettiğiniz film: İçinde iş modelleri olan filmler

En sevdiğiniz kitap türü: Biyografi

En sevdiğiniz sosyal-kültürel etkinlik: Tiyatro oyunu müzikalleri çok sevi-
yorum, içinde dans, dekor, kostüm olan şeyleri seviyorum

En sevdiğiniz müzik türü: Detaylı bilgim olmamakla birlikte klasik senfonileri 
çok seviyorum

Yeni bir hayat söz konusu olsa en çok yapmak isteyeceğiniz meslek: 
Gazetecilik, araştırmacı gazetecilik yapmak, dosya hazırlamak, onun dinamiklerini 
araştırmak, analiz etmek

Yeniden seçebilseniz yaşamak isteyeceğiniz yer: Ailemin olduğu her yer

2016 için sadece tek dilek hakkı olsa en çok neyin olmasını istersiniz: 
“Demokrasi baharı!” yaşamayalım.
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Kayalar Arasına Saklanan
Muhteşem Yapılar

Hayal gücünün sınırı yok… Sınırlı teknolojiler ve bütçeler ile 
hayallerinize ne kadar yaklaşabilirsiniz? Son günlerin en çok 
konuşulan isimlerinden biri, İngiltere’de yaşayan iş adamı Angelo 
Mastropietro oldu. Kısa süre önce kendisine MS teşhisi konulan 38 
yaşındaki bu adam, hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi 
ve Worcestershire’da bir mağara satın aldı. Bu “Yeni Nesil Mağara 
Adamı”, 8 ay boyunca çalışarak mağarayı 4 odalı bir eve çevirdi. 
160.000 sterlin harcadıktan ve yaklaşık 80 ton taşı kırmak için 1000 
saat çalıştıktan sonra Angelo Mastropietro, yerden ısıtmalı, kablosuz 

internet bağlantısı bulunan evinde yepyeni hayatını yaşamaya başladı. 
Hani her bunaldığımızda “doğa ile iç içe olma” arzumuz var ya, o arzuyu gerçekleştirebilmek için Angelo 
Mastropietro kadar cesaretimiz var mı bilinmez ama “eski” insanlar, içinde bulundukları coğrafyaya uygun ve 
saygılı yaşamanın yöntemlerini bulmuşlar… Üstelik günümüze bıraktıkları bu muhteşem yapıların bazılarında 
halen yaşam sürmekte… Bu sayımızda, bu çok özel yapılara yer vermek istedik. 
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Kapadokya Bölgesi, 
Derinkuyu ve Yunak 
Evleri

Ülkemizde içinde bulunduğu 
coğrafya ile uyumlu yaşam 
örneklerinin en güzellerinden 

biri bulunuyor. Üstelik de hemen şura-
cıkta: Kapadokya!…
Kapadokya 60 milyon yıl önce Erci-
yes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püs-
kürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl 
boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir. 
Doğa ve tarihin bütünleştiği bölgede 
coğrafi olaylar peribacalarını oluştu-
rurken, tarihi süreçte, insanlar da bu 
peribacalarının içlerine evler, kiliseler 
ve manastırlar oymuş bunları fresklerle 
süsleyerek binlerce yıllık medeniyetle-
rin izlerini günümüze taşımıştır. Tarih 
boyunca ticaret kolonilerini barındıran 
ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir 

Kayalar Arasına Saklanan
Muhteşem Yapılar

köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu'nun 
da önemli kavşaklarından biridir.
Kapadokya bölgesinde 200 civarında 
yeraltı şehri bulunmaktadır. Derin-
kuyu ise bunların arasında en büyük 
olanıdır. Kapadokya bölgesinin jeolojik 
oluşumu sayesinde inşa edilmiş sekiz 
katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri, büyük 

bir topluluğu içinde barındıracak ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlardan 
oluşuyor. Derinkuyu tam olarak nor-
mal bir şehir gibi planlanmıştır. Aile 
odaları, kiliseler, temiz hava girişini 
sağlayan bacalar, temiz su barındıran 
kuyular, sıraları dahi olan bir okul ve 
yeterli güvenlik sağlanıp yeryüzüne 

Derinkuyu

Yunak Evleri
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Kapadokya’da yer alan ve günümüzde 
otel olarak kullanılan Yunak Evleri ise, 
5. ve 6. yüzyıllardan günümüze kalan 
7 kaya ev ve bu evlerin barındırdığı 
40 özel kaya odadan oluşmaktadır. Bu 
ender mağara odalar, yerel dokudan 
uzaklaşmadan, her biri kendine özgü 
bir tarzla yeniden onarılmış ve dekore 
edilmiştir. Yunak Evleri’nin kendine has 
dar ve kıvrımlı taş merdivenlerinden 
oluşan geçişlerle her biri diğerinden 
farklı kaya odalara ulaşılır. Her oda-
nın karşıdaki görkemli dağlara bakan, 
kendisine ait özel terası bulunmaktadır. 
Yunak Mahallesi olarak anılan mahalle 
meydanında, otelin ana lobisi ve resep-
siyon yer almaktadır. Yunak Evleri, 
günümüzün modernliği ve geçmişin 
gelenekselliği arasında hoş bir denge 
kurmuştur ve Ürgüp’ün merkezindeki 
yeriyle Kapadokya’da günlük geziler için 
de ideal konumdadır. 

Dara Antik Kenti
Dara Antik kenti, Mardin’in güney-
doğusunda 30 km uzaklıkta yer alan 
Oğuz köyünde bulunmaktadır. Mezo-
potamya ovası ile Tur-Abdin Dağlarının 
birleştiği yerde kireçtaşı ana kaya üze-
rinde kurulmuştur. Bu yapılar arasında, 
şehrin surları, kapısı, agora ve sütunlu 
caddesini, tarihi köprüsü, sarnıçlarının 
yanı sıra mozaikli yapı, Perslerle yapı-
lan savaşta kullanılan surun dışındaki 
hendek, nekropol alanı ve mezarlık ala-
nındaki kümbet bulunmaktadır. Antik 
kaynaklarda Mezopotamya’nın Efes’i 
olarak tanınmakta olup, İpek Yolu üze-
rindeki önemli bir yerleşimdir. Burada 
yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 
kalıntıların dünyanın ilk su barajına 

landırma bacaları, şarap imalathane-
leri, kiliseler, manastırlar, su kuyuları, 
tuvaletler ve toplantı odaları yaparak 
alanlarını genişletmişler. Birbirine 
bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde 
bazı odalar ancak bir insanın geçebi-
leceği kadar dar tünellerle birbirine 
bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışlarında 
güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak 
için kullanılan büyük taş silindirler 
yer alıyor. Derinkuyu, 1965 yılından 
beri ziyarete açık ancak bu dev yeraltı 
şehrinin yalnızca % 10’luk bir kısmı 
turistler tarafından gezilebilmektedir. 

çıkana kadar ölülerin saklanabileceği 
bir mezar odasını içinde barındırıyor. 
Derinkuyu'nun ilk yerlileri Asur koloni-
lerine kadar uzanıyor. II. yüzyılda Roma 
İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan ilk 
Hıristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerin-
den Kapadokya'ya gelerek buraya yerleş-
mişler. Bölgedeki yeraltı şehirlerini kuran 
ilk Hristiyanlar, girişleri kolayca fark edi-
lemeyecek şekilde yapılmış bu şehirlerde 
saklanarak Romalı askerlerin zulmünden 
kurtulabilmişler. Yeraltı şehirlerinde uzun 
süre dışarı çıkmadan yaşamak zorunda 
kalabilecekleri için erzak depoları, hava-

© Nevit Dilmen

Yunak Evleri

DerinkuyuDerinkuyu

Derinkuyu

Dara Antik Kenti Dara Antik Kenti
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düşünülen yapıda her bir mağara, bir 
merdivenle suya bağlanmaktadır. Yapı, 
Buda'nın hayatını resmeden oymalarla 
işlenmiş olup bu oymalar ve heykeller 
klasik Hindistan sanatının başlangıcı 
olarak değerlendirilmektedir. Ajanta, 
1983 yılında Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne alınmıştır.

ait olduğu sanılmaktadır. Dara’nın ne 
zaman kurulduğu kesinlik kazanama-
makla birlikte, arkeolojik kaynaklar 
Ahamanişlerin kralı Darxis tarafından 
MÖ 530–570 yıllarında kurulduğundan 
söz etmektedir. Antik kentten günü-
müze kadar kalıntıları gelebilen, moloz 
taş, tuğla ve kesme taştan yapılmış 
surlara dayanılarak çok iyi korunmuş 
bir kent olduğu anlaşılmaktadır. Kenti 
çevreleyen surlar kuzey kapısının doğu 
ucundan başlayarak Zellace Mevkiini 
de kapsayarak yöredeki mağaraları da 
içerisine alır ve Tophane’ye ulaşır. Bun-
dan sonra Bertevi Sarayının yanındaki 
güneye yönelik kapı ile birleşir. Şehri 
kuşatan bu surlar eski mezarlık olan 
Mahsara’yı da içerisine alarak Kesik 
Kaya üzerinden Hakni Mevkiine çıkar. 
Böylece bu sur duvarları içerisindeki 

iç kale ile birlikte Osmanlı döneminde 
yapılmış Kale Camisi’nin doğusunda 
birleşir.  Günümüzde bu surların içeri-
sinde kentin önemli yapıları olan kilise, 
saray, cami, arasta, köprü ve sarnıçların 
izleri görülmektedir. Surların içerisinde 
bulunan İç Kale ise şehrin kuzeyinde 50 
m yüksekliğindeki tepe üzerinde tüm 
yöreye hâkim biçimde kurulmuştur. Bu 
tepenin yamaçlarında ve çevresinde de 
sivil yaşama ait evlerin kalıntılarına yer 
yer rastlanmaktadır.

Ajanta
Ajanta, milattan önce 200 civarında; 
29 mağaranın oyularak 5'i tapınak, 24 
tanesi de manastır olmak üzere kul-
lanıldığı yapıdır. Yaklaşık 200 rahip 
ve zanaatkâr tarafından kullanıldığı 

Ajanta

Ajanta
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Badami
Badami, eski adıyla Vatapi, Hindistan'ın 
Karnataka eyâletinin Bagalkot ilinde 
bulunan bir şehirdir. 
540 yılından 757 yılına kadar Badami 
Çalukyalarının kraliyet başkenti olmuş-
tur. Badami’de dört büyük mağara bir-

leştirilerek büyük bir tapınak haline 
getirilmiştir. 

Bandiagara

Mali’de bulunan Bandiagra bin yıl 
boyunca farklı kültürlerin ev olarak 
kullandığı mağaralardır. 

Gila Cliff
ABD’de Nex Mexico’da bulunan Gila 
Cliff, Amerikalı yerlilerin mağaraları 
oyarak yarattığı bir kompleks. Bugün 
ise ABD’de milli bir anıt statüsünde.

Guyaju
Pekin’e 92 km uzaklıkta bulunan mağara 
evi Guyaju’nun 147 odası var. Bu oda-
larda yine oyularak yapılan koltukla-
rın, rafların, pencerelerin ve ocakların 
bulunuyor olması Guyaju’yu daha da 
özel kılıyor. Yapının Moğollar’ın Çin 
kültürüne asimile edilmesi için kulla-
nıldığı söyleniyor.

Kandovan
İran'ın Kapadokyası olarak da bilinen 
Kandovan köyü, Tebriz yakınlarında 
volkanik Sehent Dağı'nın eteklerinde 
kuruludur ve dünyanın en popüler 
mağara evlerine sahiptir. Burada bulu-

Badami

Gila Cliff

Bandiagara

Guyaju

Kandovan
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nan bazı evlerin en az 700 yıllık olduğu 
bilinmekte ve içlerinde halen ikamet 
edilmektedir. Aynı zamanda doğal 
güzelliği ve şifalı sularıyla da tanınan 
Kandovan, İran'ın en önemli turistik 
merkezlerinden biri...

Kropfenstein Kalesi
İsviçre’de bulunan Kropfenstein 
Kalesi’nin 13’üncü yüzyılda inşa edildiği 
tahmin ediliyor. 

Maijishan
Çin’in dört büyük Budist mağara tapı-
naklarından biri olan Maijishan Gansu 
eyaletinde yer almaktadır. Bir başyapıt 
halindeki kaya içinde 7000’den fazla 
heykel bulunmaktadır. Maijishan’da 194 
adet mağara ev, dev Buda heykelleri-
nin üzerinde yer alıyor. 4’üncü yüzyılda 
inşa edilen bu kompleks bugüne kadar 
oldukça iyi bir şekilde korunmuştur.

Matera
İtalya’da bulunan Matera’daki evler, kili-
seler ve diğer binalar taşa oyularak yapıl-
mış. Matera’da yaşam 1950’lere kadar 
bozulmadan devam etmiş. Tüf kayalık 
bölgesinde, kayaya kazılarak inşa edi-
len kiliseler ve evler oluşturulan meşhur 
"Matera Taşları (Sassi di Matera)" semti 
bulunur. Bu tarihsel yerleşke 1993'te 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
kabul edilmiştir. 

Kropfenstein Kalesi

Maijishan

MaijishanMatera
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Mesa Verde
ABD’de yer alan Mesa Verde de bir milli 
park ve anıt statüsünde. Colorado’da 
bulunan Mesa Verde 200 odaya sahip 
karmaşık bir toplu yaşam alanı olarak 
kullanılmıştır. Bir yamaca inşa edilen 
yapı, güneş ışığının daha iyi alabileceği 
açılara göre yapılmıştır. Vadi duvarın-
daki evler çoğunlukla sığ mağaraların 
kapatılması ile inşa edilmiştir. Binalar 
çoğunlukla kumtaşından, bir kısmı ise 
kerpiçten yapılmıştır ve bütün bina-
ların kapı ve pencereleri "T" şeklinde 
inşa edilmiştir. Cliff Palace, parktaki 
en büyük kaya evidir. 150 odası, buna 
ilave olarak da 75’ten fazla açık alanı 
bulunmaktadır. Döneminde 100-120 
arası insanın burada yaşadığı tahmin 
edilmektedir. 

Predjama Kalesi
13’üncü yüzyılda bu kale bir İtal-
yan kilise patriği tarafından yapılmış. 
Bu kalenin dibinde gizli bir tünel de 
mevcut. 15’inci yüzyılda Avusturyalı-
lar kaleyi kuşatmış. Bu tünel sayesinde 
mağaraya sürekli olarak erzak taşınması 
mümkün kılınmış. Kalede yaşayanlar ve 
askerler kuşatma yapan askerlere kiraz-
lar atıyormuş ve Avusturyalılar bu taze 
kirazları kalede yaşayanların nasıl elde 
ettiğini hiçbir zaman anlayamamış… 
Günümüzde kalenin “perili” olduğu 
rivayetleri bile var… 

Vardzia
Vardzia, güneybatı Gürcistan’da  Javaheti 
bölgesindedir. Ortasından Kura nehri-
nin aktığı, yüksekliği 120 metreyi bulan 
bir vadinin kuzey yamacına yapılmıştır. 
Tamamen kayaya oyularak oluşturulan 
yedi katlı kompleks, 227 metre uzun-
luğunda, 40 metre yüksekliğindeki bir 
alanı kapsamaktadır. Kompleksin yapı-
mına Gürcü Kralı III. George ve onun 
kızı Kraliçe Tamara zamanında başlanır. 
Aslında 12. yüzyılın sonunda Pers akın-

Mesa Verde

Predjama Kalesi

Vardzia
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larına karşı korunmak amacıyla yerleşim 
yeri olarak yapılmıştır ama daha sonra 
manastır olmasına karar verilmiştir. 
Günümüzde de manastır olarak kul-
lanılmaktadır. Manastır; 600’den fazla 
farklı işlevlerde kullanılan odadan olu-
şur. Manastırın su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, pişmiş topraktan borularla 
gelişmiş bir su sistemi yapılmıştır. Bugün 
UNESCO tarafından korunan bu yapılar 
insanoğlunun doğaya uyumu hakkında 
çok güzel bir örnek teşkil ediyor.

Ventanillas de 
Otuzco
Ventanillas de Otuzco, Peru’nun en eski 
halklarından biri tarafından yapılmış bir 
mağara kompleksi. Buradaki buluntular 
tarihinin MÖ 1400’e kadar uzandığını 
gösteriyor. 
Bu yapının kullanım amacının ne olduğu 
netlik kazanmış değil; konut ya da 
mezarlık olarak kullanıldığı tahminler 
arasında…

Ventanillas de Otuzco

Ventanillas de Otuzco

Vardzia
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Bütün bu örneklerden sonra “ne yani 
mağarada mı yaşayalım?” diye soran-
lara küçük bir hatırlatma… Yıllar önce 
Termodinamik dergimizde ayrıntılarıyla 
anlattığımız bir konut modeli vardı. 
Hatırlayanlar olacaktır; Earthship’ler-
den bahsediyoruz. Sürdürülebilirliğin, 
çevre dostu bina, ürün ve malzemelerin 
sektörün en önemli gündemi olduğu şu 

Güncel bir alternatif: Earthshipler

günlerde tekrar sahneye davet ettiğimiz 
Earthshipler, geri dönüşümlü mater-
yaller kullanılarak inşa edilen sürdü-
rülebilir bir ev modelidir. Amerikalı 
Mimar Michael E. Reynolds tarafın-
dan ortaya çıkarılmış olan Earthship 
konsepti, 40 seneyi aşkın sürelik bir 
geçmişe sahip. Earthship'ler dünyaya 
adapte olarak, sahiplerinin temel ihti-

yaçlarını karşılarlar ve bunun için alt-
yapı sistemlerine bağlanmaya ihtiyaç 
duymazlar. Dünya çapında 1000'in 
üzerinde Earthship bulunmaktadır ve 
bütün bu Earthship'ler 6 temel tasarım 
prensibine sahiptirler: Yağmur suyu-
nun toplanması,   güneş, rüzgâr, gibi 
yenilenebilir enerjili sistemler ile enerji 
üretimi, kanalizasyon arıtımı, termal/
solar ısıtma ve soğutma, gıda üretimi, 
doğal ve geri dönüşümlü materyallerle 
inşa edilmektedir. Earthship’lerin esas 
amacı; dünyanın çevre sorunlarına karşı 
insanlara alternatif yaşama yöntemleri-
nin var olduğunu göstermek. 

(Ayrıntılı bilgi;   http://www.termodinamik.info/
soylesi/earthship-biotecture-turkiye-temsilcisi-
insaat-muhendisi-baki-caglar-earthship-konsepti-
dunyayi-bir- adresinde yer alıyor. Dilerseniz www.
termodinamik.info sitemizde “earthship” anahtar 
kelimesi ile arama da yapabilirsiniz).
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Standart çatı tipi klima santralleri 
(AHU), veri merkezlerinin ve 
hassas proseslerin gerçekleşti-

rildiği ortamların talep ettiği hassas ısı 
kontrolünü ve yüksek ısıyı karşılamak 
için tasarlanmamışlardır. Örneğin, 10 
yılı aşkın bir süreçte, tipik standart bir 
çatı klima santrali yaklaşık 30,000 saat 
çalışırken, veri merkezi soğutma sistemi 
80,000 saat veya üzeri çalışabilmekte-
dir. Aynı zamanda, geleneksel konfor 
soğutma sistemleri için tipik servis talebi 
cevap süresi 12 – 24 saatken, veri mer-
kezi operasyonlarının kritikliği sebebiyle 
servis talebine 2 veya 4 saatten az bir 
cevap süresi gerektirir. Kısa bir zaman 
önceye kadar sadece büyük firmalar ve 
büyük ölçekli operasyonlar için ulaşıla-
bilir olan veri merkezleri için tasarlanmış 
klima santralleri, bu özgün çevreler için 
gereken koruma, güvenilirlik, verimlilik 
ve esneklik düzeyini sunmaktadır. Bun-
lar bir tesiste ısıyı güvenilir bir şekilde 

ve uygun maliyetle yönetme fırsatı sun-
maktadır. Bu makale veri merkezleri için 
klima santrallerinin en yaygın 4 tipini 
konu almaktadır:
•	 İndirekt evaporatif serbest soğutma 

sistemi.
•	 Direkt evaporatif serbest soğutma 

sistemi
•	 Direkt genleşmeli sistem (DX)
•	 Soğuk sulu sistemler

Akıllı Kontrol Sistemlerinin Ek 
Faydası

Dört farklı tip hava koşullandırma sis-
temini ele almadan önce, akıllı kontrol 
sistemlerinin verimliliği, elverişliliği ve 
korumayı maksimuma çıkarmada oyna-
dığı rolden bahsetmek faydalı olacak-
tır. Tüm kontrol sistemlerinin soğutma 
ünitelerine ve bileşenlerine veya bina 
yönetim sistemlerine belirli bir uyar-
lama gerektirdiği gibi tipik bir yanlış 

kanı bulunmaktadır. Gerçekte, veri mer-
kezleri için tasarlanmış klima santralle-
rine entegre edilmiş belli ısıl-yönetim 
kontrol sistemleri ya hiç ya çok az uyar-
lama gerektirir ve olağanüstü koruma ve 
verimlilik sağlar.
Ünite düzeyinde, akıllı kontroller fan 
hızı, kompresör kullanımı ve ekonomi-
zer gibi anahtar işletim parametrelerini 
sürekli olarak takip eder ve otomatik ola-
rak ayarlar. Eğer ayar noktasından bir 
sapma gözlenirse, kontrol algoritmaları 
operasyonları ona göre ayarlamaktadır. 
Klima santrali ekonomizer döngüsü 
uygulaması durumunda, dış-hava fanı 
ile su kullanımının optimum karışımını 
sağlarken, besleme fanları, pompaları ve 
egzoz fanlarında enerji optimizasyonu 
yapılabilmesi için güç tüketim ölçümü 
sunar ve ekonomizer döngüsünü bes-
leme havası sıcaklığı ve entalpi bazında 
kontrol eder. 
Sistem düzeyinde, ünitelerin birbirleriyle 

Yazan: JOHN PETER “JP” VALIULIS, Emerson Network Power, Westerville, Ohio
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Veri Merkezleri için 
Klima Santralleri

Hassas proseslerin gerçekleştirildiği tesislerdeki ısı yönetiminin güvenilir ve 
uygun maliyetli 4 seçeneği

Veri Merkezleri için 
Klima Santralleri
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üzerine su püskürtülür. Bu işlem, dış hava 
sıcaklığını yaş termometre sıcaklığına 
yakınlaştırarak, ısı eşanjörünün kapasi-
tesini artırır. 
Her ne kadar bu yöntem sürekli işlen-
miş su beslemesi gerektirse de, ikincil 
hava akımından birincil hava akımına 
buhar geçişi olmaz. Yani, veri merkezine 
beslenen havanın nem seviyesinin düşük 
olması sebebiyle ekonomizer işlemi için 
dış hava gereksinimi yoktur. Buna ek 
olarak, kilowatt başına ilk kurulum mali-
yeti göstergesinin düşük tutulması için 
elektrik altyapısı küçük tutulabilir. 
Bulut bilgi sistemine ev sahipliği yapan, 

ortak yerleşim ve IT sağlayıcısı olan 
Green House Data, yakın zamanda Che-
yenne, Wyoming’deki tesislerine 4 adet 
300 kW’lık indirekt evaporatif serbest 
soğutmalı klima santralinin kurulumunu 
yapmıştır. Bu sistem, konvansiyonel veri 
merkezi hava koşullandırma sistemlerin-
den % 90-95 daha az enerji kullanmakta 
ve PUE 1.14 hedefinin ulaşılmasında 
önemli bir araçtır. 

Direkt Evaporatif Serbest 
Soğutma Sistemi

Direkt evaporatif serbest soğutma sis-

çatışmasını engellemek ve bağlantılı bir 
sistem olarak çalışmalarına izin vermek 
için akıllı kontrol sistemleri tesis-düze-
yinde talep değişikliklerine verimli bir 
şekilde adapte olarak makineden-maki-
naya iletişimini sağlamaktadır. Bu ekip 
çalışması düzeyi bilgi-teknolojisi yükü 
(IT) ve dış durumlara bağlı olarak hava 
akışını, ısıyı ve ekonomizer operasyonla-
rını otomatik olarak ayarlayan geliştiril-
miş algoritmalar ile tamamlanır. Bu çoklu 
soğutma ünitelerinin koordinasyonu, yıl-
lık mekanik güç kullanım verimliliğinin 
(PUE) 1,2’nin altında tutmaya; bir ünite 
grubu olarak, kendi başına çalışan bir 
üniteden % 50 daha fazla daha verimli 
olarak çalışmaya yardımcı olacaktır. 

İndirekt Evaporatif Serbest 
Soğutma Sistemi

İndirekt evaporatif serbest soğutma sis-
temi (Şekil 1) genellikle bilgi merkezi 
dışında konuşlandırılan büyük bir üni-
tedir. İki adet hava akışı barındırır: Veri 
merkezi içerisinden dönen sıcak dönüş 
havası (birincil akış) ısı eşanjörü üzerin-
den geçirilir ve burada dış hava ile soğu-
tulur (ikincil akış). İkincil hava akışının 
soğuk olmasının sebebi daha önceden 
eşanjör üzerine püskürtülen havanın 
buharlaştırılması ile gerçekleşir. Daha 
sonra bir fan soğutulmuş birinci havayı 
veri merkezi içerisinde sirküle ederken, 
ikincil hava birincil hava ile karışmadan 
dış ortama atılır. 
Ünite kontrol sistemleri besleme havasını 
kullanıcı-ayarlı ayar noktasına getirerek 
fanı ünitenin çalışma moduna göre çalış-
tırır. Dış ortam sıcaklığının düşük olduğu 
ve ünite kuru modda çalışırken, kontrol 
sistemi soğutma kapasitesini; dış hava 
fanını istenilen hava set değerinde bes-
leyecek şekilde ayarlar. Soğutma kapasi-
tesinin artırılması için fan hızı artırılır, 
azaltmak için de fan hızı azaltılır. 
Dış hava sıcaklığı yükselip de ünite (kuru 
modda ve sadece ısı eşanjörünü kullana-
rak) istenilen ayar değerine verimli bir 
şekilde ulaşamadığı durumlarda; ünitenin 
pompaları devreye girer ve ısı eşanjörü 

ŞEKİL 1: Indirekt Evaporatif Serbest Soğutma Sistemi

ŞEKİL 2. Direkt evaporatif serbest soğutma sistemi

Besleme fanı

Dönüş havası ~ 100 °F 100 °F

Filtreler

Opsiyonel trim 
soğutma serpantini

Isıl eşanjör Besleme fanı ~ 75 °F

Ön filtreler

Dönüş havası 
damperleri

MERV13 
filtreler

Evaporatif 
ortam

Opsiyonel direkt genleşmeli 
veya soğuk sulu serpantin

Fan 
dizisi

Dış hava 
damperleri
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kanal sistemi gerektirir. Temel olarak bir 
DX sistemi, soğutucu ve ortam arasındaki 
ısı geçişini kolaylaştırmak için soğutul-
muş su hattı yerine, havayı direkt olarak 
soğutmak için soğutucu akışkan kullanan 
ısıl-yönetim sisteminin kullanılmasıyla 
tanımlanır. 
Modüler dış yapılara kolaylıkla yerleş-
tirilebilen DX sistemleri 3 temel enerji 
tüketen bileşenlere dayanır: Kompre-
sörler, kondensörler ve evaporatör fan-
lar. İki ısıl eşanjör - mahal havasından 
soğutucuya ve soğutucudan dış havaya 
- ısıyı atmak için kullanılır. Bunun gibi, 
sadeleştirilmiş altyapısı ile bu tip bir tasa-
rım genellikle başarısızlık oranı olmadan 
yüksek düzeyde verimlilik elde etmeye 
elverişlidir. DX sistemleri tipik olarak 
çatıya monteli olduğu için, binanın çatı 
yapısının iyileştirilmesi gerekebilir. Aynı 
zamanda, kötü ortam şartları DX ünite-
leriyle çalışma sorunlarına sebep olabilir. 

Soğuk-Sulu Sistem

Bir soğuk sulu sistem (Şekil 4), bir bina 
çevresi boyunca dikey olarak veya bina 
hava atma işlemini yükseltilmiş döşeme 
içerisine yapıyor ise üst balkonda, yük-
seltilmiş döşeme yok ise yine üst bal-
konda yatay bir ünite şeklinde veya bina-
nın dışında konuşlandırılabilir. Tesisin 
su soğutma sistemlerini gün boyunca 
soğutma kaynağı olarak kullanır. Binanın 
chiller ünitesi, Soğuk su sistemli klima 
santralinin içerisindeki serpantinlerde 
dolaştırılır. Veri merkezinden gelen sıcak 

hava soğutma serpantin kanatlarının üze-
rinden geçerek ısı serpantin içerisindeki 
suya transfer olur. Hava artık soğutma 
havası olarak yeniden veri merkezine 
gönderilir. Serpantinler içerisindeki nis-
peten daha sıcak olan su chiller’e geri 
gönderilir. Isı burada ikincil bir su akı-
mına iletilir ve bu su akımı vasıtası ile 
soğutma kulelerine taşınarak oradan 
dışarıya atılır. 
Bu tasarım yüksek hissedilir sıcaklık 
oranı ile çalışarak gerekli olan nemlilik 
seviyesinin devamlı kılınmasını garanti 
altına alır. Veri merkezlerinin hassas 
ortam koşullarının sağlanması için ide-
aldir. Ayrıca su döngü sıcaklığının yüksek 
olduğu sistemler veya su veya hava tarafı 
ekonomizerler ile eşlendiğinde oldukça 
verimlidir. Oda tipi üniteler kurulumu, 
devreye alınması ve servisi kolaydır. 
Buna karşın, gerekli olan chiller sant-
ralinin kurulumu veya direkt ve indirekt 
evaporatif serbest soğutma sistemlerinde 
olduğu gibi işlenmiş su gereksinimi gibi 
ön maliyetleri gerektirir. 

Sonuç

Veri merkezleri için tasarlanan hava 
koşullandırma teknolojileri tesis içeri-
sindeki ısının güvenilir ve maliyet etkin 
bir şekilde yönetilmesi için bir fırsat sun-
maktadır. Veri merkezi ve tesis müdürle-
rinin, onlara sunulan mevcut seçenekleri 
anlamaları, istenilen verimlilik ve PUE 
değerlerine ulaşabilen sistemleri seçip 
uygulamaları önemlidir.

teminde (Şekil 2), sıcak dönüş havası ile 
dış hava ünite kontrollerindeki damper 
pozisyonunu ayarlayarak karışır. Sıcak, 
kuru ve karışmış hava bir filtre ve suya 
doymuş bir ortam içerisinden geçirilir. 
Havadaki ısı suyu buharlaştırır. Ortaya 
çıkan nem, soğuk hava sonrasında fan 
vasıtasıyla veri merkezine geri verilir. 
Tipik olarak, bir direkt evaporatif serbest 
soğutucu veri merkezinin dışına yerleşti-
rilen geniş bir ünitedir. Genellikle, daha 
yüksek besleme ve dönüş sıcaklıkları olan 
tamamen kapalı bir sistem tavsiye edilir. 
Direkt evaporatif serbest soğutma sistemi 
dış havanın serin ve nemin düşük olduğu 
ve veri merkezi yöneticilerinin daha geniş 
ısı ve nem aralıklarında çalışabildiği coğ-
rafi bölgeler için idealdir. Kompresör 
olmadığından ve tüketimin büyük bir 
kısmı su pompası ve fan tarafından ger-
çekleştiğinden soğutmanın diğer form-
larına göre önemli ölçüde daha az enerji 
tüketilir. Bu tasarım ile elektriksel altyapı 
küçültülerek kullanılan enerji tüketimi 
diğer tip klima santrallerine göre daha 
düşük olacaktır. Bir direkt evaporatif 
serbest soğutma ünitesi dış havayı bilgi 
merkezine alır ve arıtılmış suyun sürekli 
olarak sağlanmasını gerektirir. 

Direkt Genleşmeli Sistem  
(DX Sistemi)

Tipik olarak bir DX sistemi (Şekil 3) 
tek veya 2 katlı binalara hizmet eden 
çatıya monteli bir ünitedir. Genellikle, 
hava dağıtımı için besleme ve/veya dönüş 

Şekil 3. Direkt genleşmeli sistem  
Şekil 4. Soğuk sulu klima santrali

Egzoz 
davlumbazı

Dış hava 
davlumbazı

Dönüş 
havası 
damperleri

Karışma 
damperleri

Filtreler Besleme fanı dijital santrifüjlü kompresör

Evaporatif 
yoğuşma bölümü

Soğutma 
serpantini
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Hesaplamalı Akışkanlar Dina-
miği (HAD, CFD), çeşitli ter-
modinamik ve akış denklem-

lerinin sayısal yöntemler kullanılarak 
çözüldüğü bir bilim dalıdır. Analitik 
olarak çözümü zor olan 2 boyutlu ve 
3 boyutlu lineer olmayan denklemler 
sayısal ayrıklaştırma metoduyla çözüle-
bilmektedir. Günümüzde bu bilim dalı, 
çeşitli ticari programlar sayesinde oluş-
turulan simülasyon teknikleriyle bize 
görsellik sağlayabilmektedir. Havacılık 
ve uzay bilimi, otomotiv, beyaz eşya 
sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanımı 
olan bu teknoloji, yangın bilimine de 
uygulanabilmektedir. Armovent tec-
rübeli ekibi ile beraber hesaplamalı 
akışkanlar dinamiğini (CFD) titizlikle 
yangın bilim dalına uygulamaktadır ve 
bilim dalına katkı sağlayacak çalışmalar 
yapmaktadır. Yangın modellemesi, yan-
gından çıkan dumanın ve ısı yayılımı-
nın davranışlarını anlamak için gerçek-
leştirilir ve yangın güvenlik sistemleri 
tasarımını iyileştirilmesi için kullanılır.

Yangın Analizlerinin Tarihsel 
Gelişimi, Zon Modellemesi 
ve Alan Modellemesi
Yazan: Erdal Özüntürk, Bahuz Can Osso, Bahçıvan Mühendislik

Giriş

Kontrolsüz yangınlar arasında şüp-
hesiz ki kapalı alanlarda olanlar hiç 
istenmeyen çeşitteki yangınlardandır. 
Tarihte bu tarz büyük felaketlerden ilk 
göze çarpanlar 1987 yılında Londra 

metrosunda meydana gelen “Kings 
Cross” ve 2001 yılında “Dünya Ticaret 
Merkezi”nde meydana gelen yangın-
lardır. Bunun dışında da Türkiye’de 
yakın zamanda meydana gelen “Trump 
Tower” ve “Akasya AVM” yangınlarını 
da es geçmemek gerekir. Kapalı alan-

Şekil 1. Armovent Örnek Yangın Analiz Çalışması
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larda meydana gelen bu tarz yangın-
ların kontrolü güç olduğu için sistem 
tasarımından önce çeşitli modelleme 
proseslerinin geliştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Tarihte ilk önce bu proses-
lere deneysel ve analitik olarak yakla-
şılıyordu. Ancak bu tarz yaklaşımların 
sürekli tekerrür etmesi hem maddi israf 
hem de zaman açısından israf anla-
mına gelmekteydi. Bu durumu aşmak 
için  “Zon Modellemesi (Zone Fire 
Modelling)” ve hemen akabinde “Alan 
Modellemesi (Field Fire Modelling)” 
teknikleri geliştirildi. Zon modelle-
mesi, Resim.1’de de görüldüğü üzere 
yangının gerçekleştiği bölgeyi yanan 
gazların oluşturduğu “Duman Bulutu” 
ve bu bölgeye katılmaya çalışan havanın 
oluşturduğu “Temiz Hacim” olarak iki 
kontrol hacmine ayırmaya dayanmak-
tadır. Bu iki kontrol hacmini ve dış 
ortamı açık sistem olarak ele alarak 
aralarında basit kütle korunum denk-
lemlerinin ve termodinamik denklem-
lerin kurulmasıyla bu tasarım prosesi 
gerçekleştirilmektedir. Zon modelleme 
tekniği ilk olarak 1970’lerin ortalarında 
gerçekleştirilmiştir. 1981 senesinde ise 
Pape tarafından RFIRES ismiyle tam 
anlamıyla bu model oluşturulmuştur. 
Bu modeli akabinde Harvard model-
leme serileri olan Emmons ve Mitler 
tarafından 1981 senesinde; Mitler ve 
Rockett tarafından 1987 senesinde 
yayınlanmıştır. Diğer modeller ise 1985 

senesinde Walton tarafından ASET 
ve ASET-B modelleri; 1986 ve 1990 
senelerinde Nelson tarafından FPE-
TOOL ve FIREFORM modelleri ve 
1993 senesinde NIST (National Ins-
titute of Standards and Technology) 
tarafından CFAST yayımlanmıştır. 
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle 
sayısal yöntemlere dayalı olan “Alan 
Modellemesi” tekniği de gelişmiştir. 
Bu teknik, “Hesaplamalı Akışkanlar 
Mekaniği” bilim dalının sayısal ayrık-
laştırma yöntemini kullanarak karma-
şık ve lineer olmayan termodinamik 
denklemleri, akış denklemlerini, ısı ve 
kütle transferi denklemlerini çözebil-
mektedir. Bu çeşit yangın modelleme 
tekniği en çok Armovent’in sahip 
olduğu ANSYS CFX, FDS ve ben-
zeri programlarda kullanılmaktadır. 
Günümüzde bu teknik sayesinde hızlı 
ve doğru sonuç alınabildiği için yan-
gınla mücadele sistem tasarımlarında 
ve akademik çevrede çoğunlukla kul-
lanılmaktadır. Ayrıca Birleşik Devlet-
ler’ de itfaiye personelinin eğitimi için 
gerçekleşmiş olan yangınlar üzerinden 
alternatif senaryolar üretmek adına da 
kullanılmaktadır.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Kapalı mekanlardaki yangınlar, katı, 
sıvı ya da gaz halindeki karışımların 
belirli bir tepkime sıcaklığına ulaştık-

tan sonra oluşturduğu ürünlerin doğal 
taşınım yardımıyla hareket ettiği ve 
bu hareket esnasında etrafında bulu-
nan yapı elemanları ve havayla birlikte 
fiziksel ve termodinamik etki içerisinde 
olduğu kimyasal tepkimelerin ve fizik-
sel olayların tümünü kapsar. Bu olgu ve 
olayların tümü yangın bilimi tarafından 
incelenir. Yangın biliminin kapsadığı 
tüm alt bilimlerin en iyi şekilde uygula-
nabildiği yöntemlerden biri “Hesapla-
malı Akışkanlar Dinamiği” dir. Hesap-
lamalı akışkanlar dinamiği, kütlenin 
korunumu, momentumun korunumu, 
enerji korunumu ve taşınım denklemle-
rini sayısal olarak ayrıklaştırarak sonuca 
ulaşır. Bu bölümde iki bilim dalı ara-
sındaki etkileşimin nasıl ve ne şekilde 
olduğu açıklanacaktır.

Kütlenin Korunumu (Süreklilik 
Denklemi)

Şekil – 2’ye göz atınız. Burada partikül 
gibi düşünebileceğiniz hareket halin-
deki bir kontrol hacmini ele alalım. Bu 
partikülün hareketi sırasında giren – 
çıkan kütle ve bundan dolayı oluşan 
öz kütle değişimi korunumludur. İşte 
bu aşamada süreklilik denklemi bize 
hareket halindeki bir kontrol hacminin 
kütlesinin sürekli bir denge halinde ola-
cağını açıklayan bir yaklaşımdır. Sürek-
lilik denklemi; 

şeklindeki kısmi diferansiyel denklem 
olarak ifade edilir. Burada ilk terim öz 
kütlenin zamana bağlı değişimini, diğer 
terimler ise kütle taşınımını ifade eder. 

Newton’un 2. Yasası – 
Momentumun Korunumu

Bir akışkan partikülü düşününüz. 
Newton’un 2. yasasına göre bu akışkan 
partikülüne etkiyen kütlesel ve yüzey-
sel kuvvetlerin tümünün toplamı akış-
kanda momentum değişimine neden 
olur. Newtonian akışkanlar için “Navier 
– Stokes Denklemleri” olarak da anılan 

Duvar

Şekil 2. Zon Modelleme Tekniği

Soğuk tabaka

Sıcak tabaka

Yangın kaynağı

Termal arayüz
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bu denklemler yandaki gibidir.
Burada denklemin sol tarafı akışkan-
daki momentum değişimini ve atalet 
kuvvetlerini, sağ tarafı ise bu akışkana 
etkiyen kuvvetleri ifade etmektedir. Bu 
kuvvetler, viskoz gerilmelerden dolayı 
oluşan kuvvetler, basınç kuvvetleri, dış 
kuvvetler ve yer çekiminden dolayı olu-
şan kuvvetlerdir.

Enerjinin Korunumu

Termodinamiğin 1. yasasını referans 
alacak olursak, yangın olaylarının ger-
çekleştiği tepkimelerde de enerji deği-
şimi, akışkana aktarılan net ısının, akış-
kan üzerinde yapılan net işin ve yangın 
kaynağı tarafından akışkana eklenen ya 
da akışkandan çekilen ısının toplamına 
eşittir.

Burada denklemin sol tarafı akışkanda 
zamana bağlı enerji değişimini ifade 
etmektedir. Denklemin sağ tarafında 
bulunan ilk 3 terim akışkana yapılan 
işi, 4. terim viskoz disipasyon, 5, 6 ve 
7. terim akışkana dışarıdan eklenen 
ısıyı, son terimse akışkana yangın kay-

nağı tarafından eklenen ya da çekilen 
ısıyı ifade etmektedir. Viskoz disipas-
yon fiziksel olarak hareket halindeki 
akışkanın yüzeyinde oluşan yüzey 
gerilmelerinden dolayı meydana gelen 
ısı şeklinde açıklanabilir ve aşağıdaki 
denklemle ifade edilir; 

Türbülans Modellemesi

Türbülanslı akışlar, doğası gereği karar-
sız ve düzensiz akışlardır. Bu tarz kaotik 
akışlarda akışkan hızı ve basıncında 3 
boyutlu olarak çalkantı ve dalgalanma-
lar meydana gelir. Pek çok türbülanslı 
akışta eddy olarak adlandırılan, rastgele 
ve rotasyonel hareket yapan küçük gir-

daplar gözlemlenmiştir. Resim – 3 bu 
duruma örnek teşkil eder niteliktedir. 
Türbülanslı akışlarda örneğin akışkan 
hızı ortalama hız ve çalkantı hızı olarak 

Şekil 3. Kütle Taşınımının Şematik 
Gösterimi

x-Momentum; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y-Momentum; 
 
 
 
 

z-Momentum;

Şekil 4. Serbest Bir Jet Akışındaki Girdap 
Yapılarının Schlieren Fotoğrafları (Garside, 
1943

Hacim

Hava girişi
Yakıt parçacığı

Hava girişi

Hava girişi
Gaz yanması

Yanma ürünleri

Hacim

Kapı
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iki hızın toplamıdır. Akışın diğer özel-
likleri de bu şekildedir. Büyük ölçekli 
eddylerde akışın çalkantı bileşenleri 
neredeyse sıfırdır ve örneğin akışkan 
hızı ortalama hıza neredeyse eşittir. 
Akışın bu halinde atalet kuvvetler vis-
koz kuvvetlere baskın haldedir. Akış-
kan deplasman miktarının artmasıyla 
girdap genişlemesi meydana gelir. Bu 
esnada açısal momentumlar korunur 
ve büyük ölçekli eddyler küçük ölçekli 
eddyleri meydana getirir (Resim – 3’te 
aşama aşama görebilirsiniz.). Bu olayın 
tekerrür etmesiyle birlikte viskoz kuv-
vetler atalet kuvvetlere göre baskın hale 
gelmeye başlar ve bu esnada büyük edd-
ylerden küçük eddylere enerji transferi 
devam etmektedir (Kolmogorov Cas-
cade). Viskoz kuvvetlere karşı yapılan 
iş artık bu kuvvetlerle başa çıkamaz ve 
eddylerin gitgide kaybolmasına neden 
olur. En sonunda bu iş, artık termal iç 
enerjiye dönüşür.
Yangın simülasyonları gibi bir çok akış 
problemlerini çözebilmek adına tür-
bülans modelleri geliştirilmiştir. FDS 
programında sadece LES (Large Eddy 
Simulation) modeli ile çözüm yapılsa 
da ANSYS – CFX programı türbülans 
modelleri açısından bize çeşitlilik sun-
maktadır. Aşağıda yangın konusunda 
yapılan ticari ve akademik araştırma-
larda en çok kullanılan iki model açık-
lanmıştır.

a. Shear Stress Transport (SST) 
Türbülans Modeli

SST modeli, “iki denklemli eddy-
vikozitesi” modelidir. Bu model, düşük 
Re sayılı akışlarda ve duvara yakın akış-
lardaki viskoz alt tabaka çözümlerinde 
başarılı olan k-ω ve serbest akışlarda 
başarılı olan k-ε modellerinin kombi-
nasyonu şeklindedir. İki problem çeşi-
dini verimli bir şekilde kullanılabildiği 
için ve eddy simülasyon modellerinde 
(Scale Resolving Models SRS) göre 
nümerik açıdan daha az meşakkatli 
olduğu için (daha hızlı sonuç alınabil-
diği için) endüstride sıkça tercih edilir. 
ANSYS – CFX ve Fluent gibi prog-
ramlarda kullanılabilirken FDS progra-

mında kullanılamamaktadır. Aşağıdaki 
denklemlerle çözüm gerçekleştirilir.

Kinematik Eddy Viskozitesi;

Türbülans Kinetik Enerjisi Değişimi;

Türbülans Frekansı Değişimi;

Burada k, türbülans kinetik enerjisi; ω, 
türbülans frekansıdır. Diğer sabitler ve 
denklemle ise aşağıdaki gibidir;

b. Large Eddy Simulation (LES) 
Türbülans Modeli

LES modeli, bir çeşit eddy simülasyon 
modelidir (Scale Resolving Models 
SRS). Çözüm zamanının biraz daha 
geniş olduğu problemlerde kullanılır. 
Bu model, makroskobik büyük ölçekli 
problemleri yönetici denklemlerle 
çözerken mikroskobik küçük ölçekli 
problemleri uygun yöntemlerle yakın-
satır. Bu yönüyle türbülanslı yanma ve 
reaksiyon problemlerinde, radyasyon ve 
kurum (soot) modellemesinde daha iyi 
sonuçlar verebildiği için doğruluk payı 
SST’ ye göre daha fazladır. Aşağıdaki 
denklemlerle çözüm gerçekleştirilir.

Şekil 5. Farklı Çeşitteki Türbülans 
Modellerinin Hesaplama Güçlüğü 
Açısından Karşılaştırması

CFD programlarının tüm bu işlemleri 
gerçekleştirebilmesi için belirlenen bir 
hacmi küçük kontrol hacimlerine böl-
mesi gerekmektedir. Her bir kontrol 
hacmi zamana bağlı ya da zamandan 
bağımsız olarak sırasıyla bu işlemlere 
tabi tutulur. Bu kontrol hacimlerinin 
hepsi “Hesaplama Domainini” oluş-
turur.

Şekil 6. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
İşlemlerine Tabi Tutulacak Küçük Kontrol 
Hacimleri

Sonuç

Bilgisayar teknolojisi geliştikçe yangın 
güvenlik ve duman kontrol sistemleri 
için modelleme tekniği gelişmektedir. 
Bu makalede yangın modelleme tek-
niklerinin bilgisayardan önce ve sonra 
ne şekilde yapıldığı açıklanmıştır. Tüm 
modelleme tekniklerinde görüldüğü 
gibi yangın modellemesi için hem iyi 
bir yangın güvenlik sistem bilgisine 
hem de iyi bir nümerik hesaplama bil-
gisi gerekmektedir. Armovent yangın 
modellemesi en güvenilir şekilde ger-
çekleştirilip sonuçları ve sistem ile ilgili 
iyileştirme önerileri yangın güvenlik 
standartları ışığı altında güvenilir bir 
şekilde sunulmaktadır.

Kontrol 
hacmi

Maddenin
karmaşıklığı

Hesaplama 
zamanı

Yüksek

Düşük

İntegral 
uzunluk ölçeği

Kolmogorov 
uzunluk ölçeği
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Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar

Lectus 65, 90 ve 115 modelleri ile 
kapasite seçiminde esneklik sağ-
lamanın yanında % 111,3’e varan 

kazan verimliliği ile (DIN 4702-8 nor-
muna göre 40/300C’de kısmi yükteki 
verim) yakıt tasarrufunu en üst noktaya 
taşımıştır. Lectus Duvar Tipi Yoğuş-
malı Kazanlar; düşük emisyon değer-
leri ile çevre dostu ve kompakt ölçüleri 
(500x500x750 -GxDxY ) sayesinde, 
kazan dairesi kurulumunda kolaylık-
lar yaratarak beklentilere tam anla-
mıyla cevap verir. Premix teknolojili 
Lectus, bir birim gaz için eşit düzeyde 
havayı alıp önceden karıştırır ve böylece 
ideal yanma sağlar. Dolayısıyla Lectus 
kazanlar, eski kazanlarla karşılaştırıl-
dığında ilk yatırım maliyetini, düşük 
işletme maliyeti ile kısa sürede amorti 
eder. Doğalgaz ve LPG ile kullanıma 
uygun Lectus Yoğuşmalı Kazanlar, TS 
EN ve CE belgeleri, üretici firma ISO 
9001 kalite belgesine sahiptir. Lectus 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar yüksek 
kazan verimi sağlarken, düşük emis-
yon değerleri ile çevre dostudur. Lectus 
Yoğuşmalı Kazanlar Al-Mg-Si döküm 
eşanjör, paslanmaz fiber kaplı brülör 
grubu, premix yanma grubu, gaz valfi 
ve kullanım kolaylığı sağlayan geniş 
LCD ekrandan oluşur. Ayrıca kaskad 

Ürün Tanıtımı

 Baymak’tan Lectus ve Magnus      
 Yoğuşmalı Kazanlar

sistemlerde otomasyon için RVS kon-
trol paneli ile farklı sayılarda kazanların 
kontrolü ve farklı zonların otomasyonu 
sağlanır. Tüm servis hizmetleri ile cihaza 
önden açılan kapağı sayesinde montajı 
sağdan, soldan ve arkasından sıfır olarak 
yapılabilir. Lectus, eski tip kazanlara 
göre yüzde 30 daha verimli ve sadece 45 
desibel ses seviyesine sahiptir. Siemens 
tarafından Baymak için üretilen ve RVS 
olarak adlandırılan kaskad kontrol pane-
liyle 15 adet yoğuşmalı Lectus kazanlar 
tam otomasyona bağlı olarak kontrol 
edilebilir ve her kazan da kendi içinde 
modüle edilir. Ayrıca ısıtma, kullanım 
sıcak suyu veya farklı zonlar ayrı ayrı 
kontrol edilebilir ve ayrı ayrı günlük ve 
haftalık programlama yapılabilir. Lectus 
kazanlarda emisyon değerleri, normal 
kazanlardaki yanmaya göre yüzde 80 
daha az CO2 gazı salınımı yapar. Bu 
oran NOX gazında ise yüzde 90’a ulaşır. 
CO2’de ise yüzde 20 daha az emisyon 
değeri sağlar.

Magnus Yer Tipi Premix 
Yoğuşmalı Kazanlar

Baymak Magnus tıpkı diğer Baymak 
ürünleri gibi ileri teknoloji ile üretilmiş-
tir ve % 109,6’lara varan (DIN 4702-8 
normuna göre) verimlilik değerlerine 
sahiptir. 
Magnus kazanlar, Baymak’ın piyasaya 
sürdüğü duvar tipi Lectus kazanlar ile 
benzer özellik ve ekipmanlara sahip 
olup, daha yüksek kapasite gereksi-
nimlerine karşılık verebilecek özellik-
tedir. Tek cihazla 285 kW kapasiteden 
1300 kW kapasiteye kadar 12 değişik 
modelde, binanın ısı ihtiyacına cevap 

verebilen Magnus, kapasite ihtiyacına 
bağlı olarak; tek kazan kontrol paneli 
ile beraber 15 adet kazanı kaskad ola-
rak çalıştırabilir. Magnus kazanlar 7 
bar kazan su çalışma basıncı sayesinde 
20-23 katlı binalar veya daha yüksek 
katlı binaların ısıtması için kullanılabilir. 
Yüksek kapasitesine rağmen kompakt 
boyutlara sahiptir, nakliye esnasında 
tekerlekleri sayesinde kolay taşımaya 
imkân verir. Zemine sabitleme ayak-
ları mevcuttur. Magnus kazanlar, düşük 
emisyon değerleri ile çevre dostudur. 
Magnus’un kontrol panosu üzerindeki 
dijital ekranı sayesinde çalışma/arıza 
ve kazan set değerleri kolayca görüle-
bilir. Dış hava ve oda sıcaklığı referans 
alınarak, kaskad veya tek kazan olarak 
kullanılabilir, modülasyonlu olarak 
kontrol edilebilir. Bilgisayar sistemine 
bağlanarak uzaktan erişim ile kazan 
değerleri ve ayarları kolayca değiştiri-
lebilir. Silindirik paslanmaz brülörü ve 
modülasyonlu fan kontrol sistemi ile 
beraber enerji tasarruflu sağlayarak ses-
siz çalışır. Kazanlar ısı gücü kapasitesine 
bağlı olarak % 13-100 oranlarına varan 
değerlerde modülasyon yaparak yakıt 
tasarrufu sağlar.
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Yenilenebilir Enerjiler Sektörü gündemi 
bu dergiden takip ediyor...
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WC Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet 

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 11 metreye, yatay olarak 
110 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen öğütücüler, ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC 
borular aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restoras-
yon ve tadilat işlemlerinde kullanıcıla-
rına esneklik sağlıyor. Pompa grubu ise 

Ürün Tanıtımı

SFA SANIHYDRO’dan Sanivite 
Pompa

mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda 
kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine 
sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahli-
yesini sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki 
akışkanlara ve sabunlu sulara dayanıklı 
olarak üretildiklerinden, restoran, otel, 
iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.
 
Sanivite Pompa - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık 
Makinesi, Çamaşır makinesi, Evye, 

Lavabo, Duş kabini, bide, Banyo 
küveti

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 

•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,

•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35 °C,

•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 60 °C,

•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 

240 V / 50 Hz,

•	 Elektrik tüketimi: 400 W, 

•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 
280 mm.
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

     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
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         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı
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Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların 4077 
sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan koşullar doğrultusunda cayma 
hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere
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