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Enerji Tasarruflu Fan
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PompalarKontrol
Panoları

Akümülasyon ve
Genleşme Tankları

AksesuarlarPlakalı
Eşanjörler Vanalar

K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

HVAC  Sistem Çözümlerinde

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

İ LERİ TEKNOLOJİLER



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

  

yüreğimizde umudun kırıntısını korumak konusunda öz-
direncimizi kaybediyoruz. O zaman ne oluyor? Sebepler 
ve sonuçlarla yüzleşme cesaretsizliği kanımıza karışıyor. 
Ölümler ve acılar, bireyi kırılma noktasına doğru hızla sü-
rüklerken, bünye bir savunma mekanizması geliştiriyor: 
Umutsuzluk korkusu bireyi umursamaz yapıyor. Ruh, 
kurtuluşunu “bana değmedi ya” umursamazlık körlüğü-
ne teslim ediyor. 

Seray Şahiner'in kaleminden sahneye uyarlanan Anta-
bus oyununda Leyla karakteri; “Tiksinmekten bir adım 
sonrası gamsızlık” diyor. 

Geleceğimizi tehdit eden şey terör, hatalı politikalar, yeni 
dünya dengelerinden ziyade işte bu “gamsızlık” olacak. 
“Normalleştirdiğimiz” her yanlış, geleceğimizin altına 
konan dinamit olacak… Bu umursamazlığa gösterilen 
direncin göstergelerini ise sosyal medyada “paylaşılan” 
mesajlarda aramak nafile olacak…

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyerek yaşatılan 
yılanların bir sonraki hedefi biz olmayız” mı diyorsunuz?

Çocuk felci aşısını bulan ve patentini almayarak yaklaşık 
7 milyar USD’den vazgeçen bilimci Jonas Edward Salt ile 
yaptığı röportajda Edward Murrow sorar:  “Çocuk felci 
aşısının patenti kime ait” diye… Salt:  “Hmm, insanlığa ait 
diyebilirim. Patenti yok. Güneşe patent alabilir misiniz?” 
diyor. Salt diyor ki: “Eğer bütün böcekler dünyadan yok 
olacak olsaydı, 50 yıl içinde dünyada hayat sona ererdi. 
Eğer insanoğlu dünyadan yok olacak olsaydı, bütün ya-
şam kendini yeniler ve geliştirirdi.” 

Diyeceğimiz o ki, burada ne söylemek istiyorsak siyaset, 
din, mezhep, ırk vb. değil, daha iyi bir dünya adına... Her 
ne oluyorsa insandan…

ostalji (Solastalgia)   sözcüğü çevre düşünürü 
Glenn Albrecht tarafından 2003 yılında litera-
türe kazandırıldı. Latince teselli anlamına gelen 

‘solacium’ ve Yunanca acı anlamına gelen ‘algia’ kelime-
lerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş. İklim değişikliğinin 
yıkıcı, çevresel değiştirici sonuçları, doğada yeşilliklerin 
yok olup yerine betonlaşma, otoparklar, binaların inşa 
edilmesi sonucunda insanın duyduğu acı ve üzüntü, 
psişik ya da varoluşsal bir sıkıntı formunu ifade ediyor. 
Bu konudaki ilk makale 2005’te kaleme alınmış. Sevilen 
birinden, bir yerden ayrılmayı ifade eden melankoli veya 
geçmişe duyulan özlem anlamındaki nostaljiden ve sıla 
hasretinden farklı olarak, "sostalji"de mutsuzluk kaynağı 
çevresel, ekolojik bozunumdur. Bu bozunumun kişinin 
yaşadığı çevrede, her gün şahit olduğu biçimde yaşana-
geliyor oluşu bireyin psikolojisini olumsuz etkiler. Bu ko-
nuda Albrecht ve çalışma arkadaşları sostalji konusunda 
iki önemli araştırma gerçekleştirdi: Avustralya’da Yukarı 
Hunter Vadisi’nde kuraklık ve etkileri ile kömür madenci-
liğinin geniş ölçekli etkileri. Her iki araştırma da insanların 
çevresel değişimlere karşı gelişen değişim süreci üzerin-
de güçsüzlük ya da kontrolsüzlük duygusunun şiddet-
lendiği ve insanları olumsuz etkilediği gözlenmiş. Coğ-
rafyacı Yi-Fu-Tuan’ın “yaşadığı bölgeyi, coğrafyayı sevme” 
anlamında kullandığı topofili (topophilia), bu bozulma 
tehdidi ile örseleniyor. Artvin Cerrattepe’de barındırdığı 
bitki ve hayvan türleri itibarıyla dünya literatürüne girmiş 
bölgede bulundukları çevrenin değişimini istemeyen 
sostaljik insanların tepkisini anlamaya çalışmak gerek. 

Solastalgia için şu söylenebilir: “Hâlâ evdesin ama sıla 
hasreti çekiyorsun…” 

Aynı şeyi kentlerde de yaşıyoruz. Çocukluğumuzun, 
gençliğimizin anılarını özdeşleştirdiğimiz mahalleler, 
çarşılar, parklar, kültür merkezleri yerle bir oluyor. Kente 
ruhunu veren siluet hızla bozuluyor. Kentin kültürü, kül-
türsüzlüğün öyle bir boyutuna doğru koşuyor ki, taşrayı 
solluyor. Sadece çevresel bozulmayla karşı karşıya deği-
liz. Geçmişten bugüne yitirdiğimiz en önemli duygusal 
çöküntümüz güvenlik konusunda. Artık hiçbir yerde gü-
vende değiliz. Yüreğimiz ana haber bültenlerini izlerken 
birkaç tonluk kamyonun tekerleri altında eziliyor. Ezilen 

S

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Sostalji, umursamazlık ve insan üzerine…
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VENTOMAXX, İMCO Güvencesiyle Türkiye’de

İ MCO, 29 Mart 2016 tarihinde The 
Marmara Hotel Taksim’de bir basın 

toplantısı gerçekleştirdi. İMCO Genel 
Müdürü Taner Yönet ve VENTOMAXX 
International Yönetici Ortağı Hellmuth 
Weiß’in konuşmacı olarak yer aldığı top-
lantıda VENTOMAXX Bağımsız Havalan-
dırma Sistemleri tanıtıldı. İMCO A.Ş. Genel 
Müdürü Taner Yönet yaptığı konuşmada 
“Havalandırmanın temelinde fan ve dağı-
tım elemanları vardır. Bugüne kadar biz, 
havalandırmada banyo ve tuvaletlere konu-
lan küçük fanları saymazsak genellikle mer-
kezi sistemler üzerinden faaliyetlerimizi sür-
dürüyorduk. Bundan sonra da İMCO’nun 
temel işi olarak bu cihazların satışı devam 
edecek. Şimdi ise bağımsız üniteler şeklinde 
doğrudan duvar içerisine yerleştirilerek ısı 
geri kazanımlı havalandırma imkânı sağ-
layan VENTOMAXX ürünlerini satış prog-
ramımıza ekleme şansımız oldu. Karşılıklı 
olarak iki şirketin beklentilerinin örtüşmesi 
sonucu, VENTOMAXX bağımsız havalan-
dırma cihazlarını Türkiye pazarına İMCO 
güvencesi ile sunmaya karar verdik. Cihaz, 
duvara monte ediliyor ve dışarıdan bakıldı-
ğında sadece çok şık bir kapak görünüyor. 
Çift cidarlı gövdesi sayesinde cihazın hare-
ket kabiliyeti var ve duvar kalınlığına göre 
gövde uzunluğu ayarlanabiliyor. Filtre, ısı 
geri kazanım ünitesi ve fan herhangi bir 
alet kullanılmaksızın çekilerek çıkarılabi-
liyor, tüm aksamlar elektrikli süpürge ile 

kolayca temizlenebiliyor” dedi. Havalan-
dırmanın artık lüks değil, ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Yönet, “Binalar, artık çocuk-
luğumuzdaki gibi değil. Eskiden pencere 
kenarlarından eve o kadar çok hava girerdi 
ki, cam kenarlarını süngerli bantlarla kapat-
mak zorunda kalırdık. Yeni nesil binalarda, 
enerji verimliliği konusu önem kazandıktan 
sonra pencere sistemleri değişti, bina yalı-
tım kalınlıkları arttı ve binalar neredeyse 
hiç hava alamaz hale geldi. Dolayısıyla, 
iç mekânın havalandırılabilmesi için sahip 
olduğumuz tek seçenek, camın açılması. 
Fakat bu şekilde yeterli havalandırmanın 
sağlanması mümkün değil çünkü dış orta-
mın gürültüsü, tozu, sıcağı ve soğuğu da 
bu vesileyle evlerimize dolar. Bu durum da 
rahatsızlık yaratır ve camı en fazla 10 dakika 
açık tutarız ki bu da evin havalandırma ihti-
yacını karşılamaz. İç hava koşullarının kötü 
ya da yetersiz olması durumu, başta aler-
jik hastalıklar olmak üzere pek çok sağlık 
sorununu tetikler. Klimaların havalandırma 
ihtiyacını karşılayacağının düşünülmesi, 
büyük bir yanılgıdır. Havalandırma özelliği 
bulunan klimalar var elbette ama klimaların 
temel amacı iç ortam havasının sıcaklığını 
ayarlamaktır, temiz hava sağlamak değildir. 
Havalandırma ayrı bir disiplindir ve en az 
ısıtma/soğutma kadar -hatta belki onlardan 
daha fazla- gereklidir. Tüm bu koşullar göz 
önünde bulundurulduğunda havalandırma 
cihazlarının, artık binalar için lüks olmaktan 

çıkıp ihtiyaç halini aldığını rahatlıkla söy-
leyebiliriz” diye konuştu. Yönet’in ardın-
dan VENTOMAXX International Yönetici 
Ortağı Hellmuth Weiß ise özetle şunları 
söyledi: “VENTOMAXX International için 
Avrupa ve Avrupa uzantısı olan ülkelerde 
pazar araştırması yaptığımızda, Türkiye en 
önemli beş pazardan dördüncüsü olarak 
öne çıkıyordu. Tecrübelerimize dayanarak 
Türkiye ile Almanya pazarını kıyasladığı-
mızda, pek çok benzerlik görebiliyoruz. 20 
yıl önce Almanya için çok yeni cihazlardı 
bunlar ama Türkiye, çok daha hızlı gelişen 
bir ülke, dolayısıyla Türkiye’de cihazın çok 
büyük bir hızla pazarda olması gereken 
payı elde edeceğini düşünüyoruz. Şu anda 
Almanya’da bu cihazlar oldukça popüler ve 
bu durum giderek komşu ülkelere de yayı-
lıyor; bu cihazların pazarı büyüyor. Pazar, 
sadece geçen yıl % 20 büyüdü. VENTO-
MAXX International olarak Türkiye paza-
rında yer almayı istememizin en önemli 
sebeplerinden biri, pazarın büyüklüğü. Tür-
kiye pazarı aynı zamanda, yanınızda güve-
nilir, uzman ve inovatif bakış açısına sahip 
insanlar olmazsa çok da zor bir pazar. 
Bunun bilincindeyiz. Türkiye’de İMCO ile 
tanışmak bizi son derece mutlu etti. Pazara 
bu derece işinin ehli insanlar ile girmekten 
ayrıca çok memnunuz. Bu sayede pazara 
çok iyimser bakabiliyoruz. Şu anda Türkiye 
piyasasında bu ürünü tanıtmak için doğru 
zaman olduğunu düşünüyoruz.”



Danfoss, DN50 ve DN65 boyutlarındaki ICF vanaları ile genişleyen başarılı 
ICF Flexline™ vana ürün gamı sayesinde tasarımcılara ve işletmecilere 
endüstriyel soğutma tesislerinde tüm vana ihtiyaçlarını tek bir güvenilir 
global tedarikçiden seçebilme imkanı sağlar. 

Yeni ICF 50-4 ve ICF 65-3:  Büyük Danfoss 
vana ailesi şimdi daha da büyük!

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr

yüksek kapasite

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
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Haberler

İSKİD Türkiye İklimlendirme Sektörünün Yükselen Yıldızlarını Arıyor

İ
SKİD (İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği) iklimlendirme 

mühendislerini sektöre kazandırmaya çalı-
şıyor. Bu amaçla üniversitelerin makine 
mühendisliği fakülte ve bölümlerinin 
son sınıflarında okuyan mühendis aday-
larını büyük bir organizasyonla sektörle 
buluşturuyor. Yaklaşık 700 öğrencinin 
katılacağı “Parlak Bir Kariyer Fırsatı: Tür-
kiye İklimlendirme Sektörü” adını taşıyan 
etkinlik dizisinin ilki 20 Nisan 2016 tari-
hinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1000 kişilik 
Şura Salonu’nda yapılacak etkinliğin 
moderatörlüğünü Yavuz Seçkin üstleni-
yor. Makine mühendisi adayları, parlak 
bir kariyer fırsatı sunan Türkiye iklimlen-
dirme sektörünü yakından tanıyacakları 
etkinliğe, #iskidankarada etiketiyle açılan 
twitter sayfasından soru veya yorumlarıyla 
eşzamanlı olarak katılabilecek.

“Sürdürülebilir bir geleceğin 
önemli tasarımcıları arasında 
iklimlendirme mühendisleri 
bulunuyor”

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, 
bugüne kadar sektörde makine mühen-
disliği öğrencilerine yönelik en geniş kap-
samlı etkinlik için birkaç noktanın altını 
çiziyor: “Sürdürülebilir bir geleceğin 
önemli tasarımcıları arasında iklimlen-
dirme mühendisleri bulunuyor. Türkiye 
iklimlendirme sektörünün küresel liderler 
arasında olması, insan sağlığı ve ürün kali-
tesi için hayati öneme sahip iklimlendirme 
teknolojilerinin Türk mühendisliğinin gücü 
ile sürdürülebilir gelişimi, her şeyden önce 
nitelikli iş gücüne bağlıdır. Geleceği için 
mühendislik gibi kritik bir mesleği seçen 
genç beyinlerin, Türkiye iklimlendirme 
sektörünü yakından tanıyarak, kariyer 
hedefleri için hangi fırsatları sunduğunu 
bilmeleri, endüstrimiz açısından önemli 
kazanım sağlayacaktır. Mekanik proje 
tasarımından uygulamaya, ürün-teknoloji 
tasarımından üretime, cihaz ve sistemle-
rin pazarla buluşturulmasına ve sorunsuz 

işletilmesine kadar pek çok faaliyet sınıfını 
barındıran iklimlendirme sektörü için bu 
etkinlik, aynı zamanda üniversite-sanayi 
işbirliği açısından da önemli bir örnek 
olacaktır.”
Savcı aynı zamanda, Türkiye iklimlendirme 
sektörü ile ilgili şu bilgileri de aktardı: 
“Son 10 yılda beş kat büyüyen Türkiye 
iklimlendirme sektörü, bugün için dünya 
iklimlendirme sektöründe 23. sıradadır; 
gelecekte ise ilk 10 ülke arasına girmeyi 
hedeflemektedir. Sektörün yıllık ortalama 
büyüme beklentisi % 15 civarındadır. Son 
5 yılda mekanik taahhüt sözleşmeleri 7 
kat artarak, 2014 yılında 1.3 milyar doları 
aşmış durumdadır. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM), Türkiye Cumhuriyeti’nin 
2023 yılı için ihracat hedefi 500 milyar 
USD. Bu hedefin içinde iklimlendirme sek-
törünün payı ise 25 milyar USD’dir. Aynı 
zamanda sektörün iç pazar hedefi de 35 
milyar USD’dir. Bu hedef, Türkiye iklim-
lendirme sektörünü ivmelendirmektedir.”
İklimlendirme sektörünü gelecekteki men-
suplarıyla buluşturacak etkinlik, İSKİD 
Basın Yayın Komisyonu tarafından orga-
nize ediliyor, İSKİD Üniversite-Sanayi İşbir-
liği Komisyonu tarafından destekleniyor.

“Sektörümüzün geleceğine 
dinamizm kazandıracak genç 
beyinleri arama toplantılarımızın 
ilk durağı Ankara”

İSKİD Basın Yayın Komisyonu Başkanı 
Ezgi Temoçin, organizasyon hakkında 
şunları söylüyor: “İSKİD, endüstrinin 

nitelikli işgücü sorunu yaşamaması için, 
pek çok farklı girişimde bulunuyor, deyim 
yerindeyse elini taşın altına koyuyor. Bu 
etkinlik de İSKİD’in vizyonunu yansıtan 
öncü bir girişim. Öncü bir girişim, zira 
İSKİD’in öğrencilerle Ankara’da buluşması 
bir başlangıç. ‘İSKİD Türkiye İklimlendirme 
Sektörünün Yükselen Yıldızlarını Arıyor’ 
etkinliğimiz, her yıl en az bir kez farklı 
bölgelerde, farklı üniversitelerle tekrarla-
nacak. Etkinlik, ölçeği kadar tarzı ile de 
yenilikçi bir yaklaşıma sahip. Organizas-
yon sürecimizde genç kuşağın ilgi alan-
larını, kullandığı teknolojileri göz önüne 
aldık, genç misafirlerimizi izleyici değil, 
katılımcı olarak değerlendiriyoruz. Bunun 
için sosyal medya aracılığıyla kendilerini 
ifade edebilecekleri bir ortam sunuyoruz. 
Yaklaşık tüm gün sürecek etkinliğin bilgi-
lendirici olması kadar eğlendirici olmasını 
istiyoruz. Sunumlarımızı bu bakış açısı ile 
hazırlıyoruz. İkramlarımızdan küçük hedi-
yelerimize kadar pek çok detayı heyecanla 
gözden geçirdik. İnanıyoruz ki, organizas-
yonumuzun amaca uygunluğu ve başarısı, 
sadece sektörümüz için değil, sektörümü-
zün hizmet verdiği yaşamın tüm alanları 
için de katkı sağlayacak.”

Etkinlik ve İSKİD hakkında daha fazla bilgi 
için: 
www.iskid.org.tr
melekunal@iskid.org.tr 
T: +90 216 469 44 96
F: +90 216 469 44 95



Standart Pompa, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 
Tasarımı Yönetmeliği kapsamında EcoSNT, EcoSNM ve EcoSNL 
pompalarıyla Ekotasarım’a hazır. Bu özel ürünlerle tanışın, 
minimum enerjiyle maksimum verim sağlayın!

ECOSNTECOSNLECOSNM

www.standartpompa.com

0216 466 89 00

SODEX İstanbul
4-7 Mayıs 
İstanbul Fuar Merkezi
Hall 1 / A02-B02
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Haberler

TTMD’den Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Otomasyonu 
Semineri

T
TMD İstanbul Şubesi’nin “Sürdürü-
lebilir Enerji Kaynakları ile Destekli 

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri 
Otomasyonu” semineri, 5 Mart 2016 
tarihinde Taksim The Marmara Oteli’nde 
gerçekleşti.
Prof.Dr.Birol Kılkış tarafından verilen semi-
nerde özetle şu bilgiler aktarıldı: “Kojene-
rasyon sözcüğünü ‘birleşik üretim” değil, 
sının ve elektriğin ekserjisinin farklı oluşu 
nedeniyle ‘birlikte üretim’ olarak algılamak 
gerek. Genellikle enerjinin miktarına bakı-
yoruz (Termodinamik 1.Prensip) ama nite-
liğine bakmıyoruz (Termodinamik 2.Pren-
sip). Oysa yapıların sistem tasarımlarında 
ve performans hesaplarında enerji nitelik-
leri göz önüne alınmalı. Sürdürülebilir Bina 
Performans Ölçütleri; Çevre Performansı, 
Enerji Performansı, Konfor Performansı ve 
Ekonomik Performanstır.
Yenilenebilir enerji kaynakları ve trijene-
rasyon sistemleri birleşince ortaya büyük 
bir otomasyon açığı çıkıyor. Sürdürülebilir 
enerji kaynakları kesikli, fosil yakıtlı enerji 
kaynakları ise normal koşullarda kesiksiz-
dir. Piyasanın durumu da yönlendirici ola-
biliyor. Karbon piyasası eskiden daha çok 
kazandırıyordu. Ama zaman içinde ton 
birim fiyatı 30 Eura’dan 7 Eura’ya düşmüş. 
Tabii yine de karbon fiyatları tek başına 
belirleyici değil.
Yeşil bina dediğimizde unutulmamalıdır 
ki yeşil bina, yıl boyunca kesintisiz ‘yeşil’ 
değil. ‘Yeşil’ olabildiği zamanların çokluğu, 
büyük oranda otomasyonun başarısına 
bağlı. 
ESER Binasında buz depolama sistemi de 

kullanıldı. Bu sistemde gece üretilen buzun 
gizli ısısı gündüz kullanım ihtiyacında klima 
suyuna aktarılıyor. Burada sadece elekt-
rik tüketiminde gece/gündüz tarife farkı 
nedeniyle kâr edilmiyor, aynı zamanda 
ekipmanlar, gündüz pik yüklerine göre 
seçilmek zorunda kalınmadığı için ekipman 
yatırım bedellerinden de kâr edilebiliyor.
Yeşil binalarda akılcı ekserji oranı % 70 
olmalı deniyor ama bunun % 60’a çekil-
mesi konusu Ashrae’de tartışılıyor. Bizde 
EPDK, lisanssız kullanımda verimlilik sınırı 
olarak %80’i kabul ediyor.
Kojenerasyon sistem tasarımında kapasite 
seçimi hassas bir konu. Özellikle yüksek 
kapasiteler daha riskli. Çoğunlukla kısmi 
yükle çalışmak durumunda kalabilir. Verim 
düşer. Bu nedenle kaskad sistemler daha 
güvenli olabilir; küçük yüklerde non-stop 
çalışacak, baz yükler için orta kademe 
devreye girecek, sadece pik yükler için 
bir kademe olacak, pik yüklerde devreye 

girecek, diğer zamanlar çalışmayacak. 
Böylelikle sistem daha verimli hale geti-
rilebilir. Ashrae’de tartışıyoruz: Verimlilik 
nedir? Kojen’in kendisi mi, uygulamadaki 
verimliliği mi? 
Yapının ihtiyaçları göz önüne alınmazsa 
kojeneratör, jeneratöre dönüşebiliyor. Yani 
elektrik elde ederken, yapının ısı kullanımı 
gerekmiyorsa, elde ettiğimiz ısıyı havaya 
atıyoruz, Sistemi sadece elektrik üreten bir 
jeneratör gibi kullanıyoruz.
Atık ısı Türkiye’de de çok büyük potan-
siyele sahip ama hukuksal alt yapısı yok. 
Türkiye’de atık ısıyı onu kullanabilecek bir 
yere vermek istiyorsun ama yasak. Esenyurt 
Belediyesi sıcak su dağıttı ve mahkemelik 
oldu. OSTİM fazla gelen doğalgazı dağıttı, 
mahkemelik oldu. Bedava bile dağıtamı-
yorsunuz, sadece kendiniz kullanabiliyor-
sunuz.
90 °C’de sıcak su üretiyoruz. Oysa ısıt-
mada ihtiyacımız 30 °C. Niye 90 °C sıcak 
su üreten kazan kullanıyoruz. Böyle olunca 
ekserji yıkılıyor. Türkiye’de ekserji açığımız 
çok yüksek.
Anlamamak ayıp değil, anlamak isteme-
mek ayıp bence.”
Seminer esnasında ESER Binası otomas-
yon sistemine canlı bağlantı sağlanarak 
sistemin o anki verimlilik ve enerji tüketim 
değerleri izlendi. Seminer, katılımcıların 
soruları ve katkıları ile devam etti.
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Haberler

TTMD Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

T
ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2015 yılı Olağan Genel Kurulu, 9 

Mart 2016 tarihinde yeterli çoğunluğun 
katılımıyla Ankara Latanya Otel’de ger-
çekleştirildi. Toplantıda Genel Kurul Divan 
Başkanlığı için yapılan oylamada, Ethem 
Özbakır, Züleyha Özcan ve Murat Esmer 
Divan Kuruluna seçildi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından gündem mad-
delerinin karara bağlanmasıyla birlikte 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven 
Çilingiroğlu, 2015 yılına ait faaliyet 
raporunu genel kurulla paylaşarak bu 
dönemde dernek adına yapılan çalışma 
ve aktiviteleri anlattı. Çilingiroğlu, 31 
Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacak 
12. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolo-
jisi Sempozyumu hakkında detaylı bilgi 
vererek sempozyuma davette bulundu. 

Genel Kurul’da gündeme gelen diğer 
konu başlıkları şöyle:
• Faaliyet raporu ve tablolar üzerine 

söz alan üyelerin konuşmalarından 

sonra oylanan   Yönetim Kurulu 
2015 yılı çalışmaları oybirliği   ile 
ibra edildi.

• 2015 yılı dernek ve iktisadi 
işletme tahmini bütçesi ile 2016 
yılı üye aidatlarının belirlenmesi 
konusunda sunum ve yapılan 
değerlendirmelerle; dernek üyelik 
aidatının yıllık 100 TL olarak kalması 
oybirliği ile kabul edildi.

• 2016 yılı dernek ve iktisadi işletme 
bütçe tahmini bütçeleri oybirliği ile 
kabul edildi.

• Genel Kurul kararları ile ilgili olarak 

idari işlemler esnasında idarelerin 
gerekli görebileceği yerlerde 
düzeltmeler yapılması için Yönetim 
Kuruluna karar verilmesine oybirliği 
ile karar verildi.

• TTMD İzmir Ofisinin satın 
alınmasıyla ilgili oybirliği ile karar 
verildi.

• Gündemin son maddesi olan dilek 
ve öneriler bölümünde yapılan 
konuşmaların ardından Genel Kurul 
toplantısı, TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu’nun 
teşekkür konuşmasıyla tamamlandı. 

DOSİDER’den “Kurumsal Dijital Dönüşüm, Dijital Kimlik, Dijital İtibar 
ve Dijital İletişim” Konulu Sunum

D
OSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sana-
yicileri ve İş Adamları Derneği), 8 

Mart 2016 tarihinde, İstanbul Moda 
Deniz Kulübü'nde, üyelerine ve komite-
lerinin üyelerine yönelik “Kurumsal Dijital 
Dönüşüm, Dijital Kimlik, Dijital İtibar ve 
Dijital İletişim” konulu bir sunum gerçek-
leştirdi. Sosyal medya, marka topluluk-
ları, dijital iletişim, yeni çağın meslekleri 
gibi konularda birçok etkinlikte sunumlar 
yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ercüment Büyükşener tarafın-
dan gerçekleştirilen sunumda; “Kurumsal 
Dijital Dönüşüm, Dijital Kimlik, Dijital 
İtibar ve Dijital İletişim” konusundaki 
gelişmeler detaylı olarak paylaşıldı. Sunu-
mun ardından verilen kokteyl ile etkinlik 
sona erdi.





Haberler

Türkiye İMSAD’ın 34. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

T ürkiye İMSAD’ın 34. Olağan Genel 
Kurulu, Swiss Otel’de 25 Şubat 

2016 tarihinde gerçekleştirildi. 
Dernek üyelerinin yanı sıra Çevre ve Şehir-
cilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın 
da katıldığı 34. Olağan Genel Kurulu’nda 
inşaat sektörü gündem maddeleriyle 
masaya yatırıldı. 
Genel Kurul öncesi düzenlenen toplan-
tıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan, Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba ve Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Can Fuat 
Gürlesel konuşmacı olarak yer aldı. Açı-
lış konuşmasını yapan Dernek Başkanı 
F. Fethi Hinginar, yerli inşaat malzemesi 
kullanımı ve denetim konusunu gündeme 
taşırken, Bakan Yardımcısı Ceylan da yapı 
denetimi konusunda Türkiye İMSAD’la 
hemfikir olduklarını vurguladı. 

Müteahhitlerin ithal malzeme kulla-
nımına son vermesi gerektiğine dikkat 
çeken F. Fethi Hinginar, “Kentsel dönü-
şüm projeleri muhtelif devlet teşvikle-
rinden yararlandırılıyor. Kimi zaman 
müteahhitler projesini daha çekici hale 
getirmek için, kimi zaman da mal sahip-
lerinin taleplerinden dolayı yerli malzeme 
yerine ithal menşeli ürünler tercih edili-

yor. Üstelik bu, reklam unsuru olarak da 
kullanılıyor. Dünyaya ürün satan, kalitesi 
dünya genelinde kabul görmüş bir sektör 
olmamıza rağmen, ne yazık ki, çoğu kez 
kalitesi bizim ürettiğimiz ürünlerden daha 
düşük olmasına karşın Avrupa menşeli 
diye lanse edilerek ‘daha kaliteli’ algısı 
yaratılmaya çalışılıyor. Hem ödediğimiz 
vergilerle oluşan kaynaktan devlet desteği 
alan hem de ithal ürün kullanan uygula-
malara bir son verilmelidir. İthal ürün kul-
lanmayı tercih eden firmaların devlet des-
teği almaları, yönetmeliklerde yapılacak 
düzenleme ile önlenmeli, denetimlerde 
de bu konu incelenmelidir. Kalitesi bütün 
dünyaca tasdik edilen Türk menşeli inşaat 
malzemelerinin ülkemizde gördüğü hak-
sız muameleye sessiz kalmamalıyız,  yerli 
sanayimizin gelişiminin önüne set çeken 
bu durum bertaraf edilmelidir” dedi.



Isıtma Soğutma Klima Teknolojisinde Önder

Su Soğutma Grupları
- 62-1000 Kw kapasite aralığındadır, 
- Tek ve çift kompresörlü, bağımsız devreli, 
- Mikroproseser kontrollu, kapasite kontrol steplerine sahip vidalı, scroll ve hermetik kompresörler,
- Çevreyle dost R407C - R134A soğutucu akışkan,
- Endüstriyel sistemler için free-cooling seçeneği.

Fan Coil Üniteleri
- 2,2 - 9,8 Kw soğutma kapasitesi aralığında 8 değişik tip ve 6 farklı model,
- İki borulu ve dört borulu,
- Üç hızlı, kendinden motorlu, dinamik ve statik olarak balansı alınmış, çift emişli, sessiz, santrifüj fanlı,
- Modern ve dekoratif görünüm.

Paket Tip Klima Santralları
- AKS klima santrali Eurovent belgesine sahiptir,
- 1000 m3/h ile 100.000 m3/h arasında hava debisi,
- Özel alüminyum köşe parçalı, basınca ve eğilmeye dayanıklı çelik profil iskeleti ile EN 1886’ya uygun 
 mekanik dayanım ve sızdırmazlık,
- DIN 24184-24185 Kısım 2’ye uygun filtreleme sistemi,
- İsteğe bağlı paslanmaz cidarlı yıkanabilir, hepa filtreli hijyenik imalat,
- İsteğe bağlı ısı geri kazanım reküparatörü uygulaması.

AFC Yüksek Basınçlı Tip
AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli 
Kaset Tip Fan Coil Üniteleri

ALTA-ALDA
Sıcak Hava Apareyleri
Fabrika Isıtmaları için 
Radyal ve Aksiyal Apereyleri

ACT
Radyal Fanlı Su Soğutma 
Kuleleri

COMFORMATIC
Hassas Kontrolü Paket 
Tipi Klima Cihazları

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma Klima 
Santralları

AKS
Paket Tip Klima Santralları

MULTICOOL 
Su Soğutma Grupları

AKA
Kanal Tipi Fanlar

AHRV
Isı Geri Kazanım Üniteleri

ART-ROOF TOP
Çatı Tipi Paket Klima 
Üniteleri

BREEZAIR
Evaporatif Soğutucular

AKS DX 
VRF Dış Üniteli Klima 
Santralları

ALDAMED
Hijyenik Kompakt 
DX Klima Cihazları

ALDAKON
DX Yer Konvektörleri

ALDAPUMP
Su Kaynaklı Isı Pompaları

AHP
Endüstriyel Tip Hava 
Perdeleri

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

çevre
dostu
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Yangın olmayan durumda  Safety Position Lock™ konumu Yangın durumunda Safety Position Lock™ konumu

Yeni damper motorları BFL ve BFN
Safety Position Lock™ özelliği ile.
Belimo yangın damperi motorları konusundaki liderliğini ve güvenilirliğini yeni seri Safety PositionLock™ 
özellikli yangın damperi motorları ile güçlendiriyor. Bu yeni ve patentli çözüm, yangın anında yangın 
damperlerinin güvenli bir şekilde kapalı kalmasını sağlayan ikinci bir korumadır. Bu özellik tüm yeni seri 
Belimo yangın damperi motorlarında standart olarak sunulmaktadır. 

Belimo, motorlu yangın damperi maliyetlerinizi en küçükten en büyüğe farklı torklara sahip motorları ile daha 
uygun hale getiriyor.

Tüm ürünler ve çözümler için: www.belimo.com.tr

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş. Şerifali Mh. Beyit Sk. No:52/Z-1 Ümraniye / İstanbul 
Tel +90 216 266 32 00, Fax  +90 216 266 32 09

Haberler

Timfog, FOG-COOLING 
Cihazını Pazara Sundu
T imfog Mühen-

dislik; fabrika-
lar, atölyeler, seralar 
ve diğer büyük kapalı 
alanlarda serinletme ve 
nemlendirme yapmak 
amacıyla geliştirilen 
FOG-COOLING cihazını 
pazara sundu. Konu 
hakkında firma tarafından yapılan açıklamada şu bil-
gilere yer verildi: “Uzun bir çalışmanın ürünü olan 
ve tamamen evaporatif soğutma prensibi ile çalışan 
FOG-COOLING cihazı fabrikalar, atölyeler, kapalı büyük 
yerleşim ve iş alanları için tasarlandı. Günümüzde kul-
lanılan soğutma ve nemlendirme sistemleri, özellikle 
havaya veya yere direkt olarak su püskürtülmesi veya 
sulu bir ortamdan havanın fan yardımıyla geçirilmesi ile 
çalışıyor. Bunun yanı sıra santrifüj tipi nemlendiriciler 
de kullanılıyor. Freon gazlı soğutma sistemleri üzerinde 
çalışmalar devam ediyor ve sistem verimliliği yükseltil-
meye çalışılıyor. Chiller, heat pump klima sistemleri gibi 
soğutma sistemlerinde ortalama COP oranları 2,5-3 
arasındadır. Verimliliği yükseltme nedeniyle adyabatik 
soğutmadan yararlanma fikri giderek daha fazla önem 
kazanmaya başlamıştır. FOG-COOLING ile yakaladı-
ğımız verimlilik oranı (COP) tüm ortalamaların çok 
üstünde olup 9’dan daha yüksektir. Bilinen konvansi-
yonel sistemlere göre 3 kat (% 300) daha verimli olan 
FOG-COOLING, bugün birçok fabrika, işyeri ve yaşam 
alanlarında kullanılmaya başladı. Timfog olarak mevcut 
ürünlerimizi aynı zamanda Haziran ayındaki 2016’da 
Hollanda’da katılacağımız Greentech Amesterdam 
Fuarı’nda da sergilemeyi planlıyoruz.”

liNear’ın Türkiye’deki Yeni 
Partneri Klebox Software 
Solutions Oldu

İ letişim ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet 
veren, TB Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve 

TB Grup’un inşaat sektöründeki deneyim ve birikimini 
yazılım sektörüne taşıyan Klebox Software Solutions 
Firması, alanında uzman makine, elektrik ve endüstri 
mühendislerinden oluşan kadrosuyla liNear ürünlerinin 
Türkiye pazarında dağıtımını ve servisini yapmaya baş-
ladı. liNear program eğitimleri ve teknik desteği ise kısa 
bir zaman sonra Klebox Software Solutions hizmetleri 
arasında yer alacak.
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Panasonic Avrupa’da Yeni Büyüme Stratejisini Basına Duyurdu

P
anasonic, 2016-2018 periyodunda 
Avrupa pazarındaki yeni büyüme 

stratejisini basınla ilk kez MCE Milano 
Fuarı’nda paylaştı. Panasonic, MCE Fuarı 
Basın Merkezi Aquarius Salonunda, 
fuarın ilk günü 15 Mart 2016 tarihinde 
uluslararası basın toplantısı düzenledi. 
Panasonic’in orta vadeli yeni stratejisini 
tanıtmak üzere toplantıya Panasonic 
Europe Ltd. Başkanı Laurent Abadie, 
Panasonic’in klima şirketi Satış Grup 
Yöneticisi Hiroshi Komatsubara ve Pana-
sonic Europe’nin Klima Bölüm Yöneticisi 
Enrique Vilamitjana katıldı.
Toplantıda Panasonic, Avrupa pazarında 
ticari klimalar segmentinde etkinliğini 
artırmak ve pazar payını büyütmek için 
yeni yatırımlar yapacağını açıkladı. Ticari 
klima alanında iki haneli gelişme hızını 
hedeflediklerini söyleyen Komatsubara, 
işe İtalya’dan başladıklarını, benzer bir 
gelişme stratejisinin tüm Avrupa ülke-
lerinde hayata geçirileceğini vurguladı. 
Bu hedeflere ulaşmak için Panasonic’in 
atacağı temel adımlar; maksimum enerji 
verimliliğini odağına alan ECOi-EX serisi 
VRF’ler,  8/10HP mini-VRF’ler gibi yeni 
ürünler, yeni “Akıllı B2B Bulut Çözüm-
ler”, satış gruplarını büyütecek insan 
kaynakları yatırımları, sistem uygulama 
öncesi ve sonrasında daha güçlü destek 
verecek servis ekibi yatırımları olacak. 
Ticari klimalarda 1 milyar USD’lik cirosu 
bulunan Panasonic’in iki yıl periyotlu 
hedefi 2 milyar USD. İkisi Japonya’da 
olmak üzere toplam 10 üretim tesisi, ikisi 
Japonya’da olmak üzere 4 Ar-Ge mer-
kezi bulunan Panasonic’in Malezya’daki 
kuruluşu, rekor seviyede bir başarıya 

imza atarak satışlarını % 168 oranında 
artırmayı başardı. Malezya satış grubu-
nun deneyimini, tüm Avrupa bölgesi için 
de bir yol haritası haline getireceklerini 
dile getiren Panasonic yetkilileri, oda tipi 
klimalarda zaten çok güçlü bir pazar 
etkinliğine sahip olduklarını ve bu alanda 
güçlerini pekiştirme hedefleri olduğunu, 
ancak ticari klima pazarında da liderliği 
hedeflediklerinin altını çizdi.
Ticari klimalar alanında Panasonic’in elini 
güçlendiren yeni ürünler hakkında şu 
bilgiler verildi: “Teknolojinin sınırlarını 

zorlayan yeni VRF sistemimiz ECOi-EX 
serisinde enerji verimliliği öylesine yük-
seltildi ki her tür dış ortam koşulları ve 
kısmi yüklerde en yüksek ESEER oranını 
sağlıyor. Çok güçlü ısıtma ve soğutma 
kapasitesinin elde edildiği sıcaklık aralığı 
-25 ̊ C’den +52 ̊ C’ye kadar. Enerji mali-
yetlerini azaltan tüm invertörlü komp-
resörlere teşekkür ederiz. 8 ve 10 HP 
kapasiteli mini VRF’lerimiz küçük ticari 
uygulamalar ve konutlar için geliştirildi. 
Soğutma kapasitesi 12.1 kW’tan 28 
kW’a kadar beş farklı seçenek sunuyor. 
Yeni B2B Bulut Çözümlerimiz ise ‘Nes-
nelerin İnterneti’ (IoT) temelli ısı pom-
palarının uzaktan merkezi olarak kont-
rolünü sağlayan, ısıtma ve soğutmanın 
eş zamanlı tüketim yüklerini kayıt altına 
alan, izleyen, bu sayede sistemlerin çok 
daha fazla enerji verimli olmasını müm-
kün kılan, tek bir cihazla yönetilen bir 
yapıdan bahsediyoruz.”
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C anpa, üniversite - özel sektör işbir-
liği kapsamında Başkent Üniversi-

tesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine Mart 
ayı içerisinde ısı yalıtımı konusunda bir 
eğitim verdi. Mimarlık Fakültesi öğren-
cileri Canpa Yöneticisi Burcu Aydoğan 
tarafından verilen eğitimi, ‘detay dersleri’ 
kapsamında aldılar. Eğitimde; ısı yalıtı-
mının önemi, ülke ekonomisine katkıları, 
neden gerekli olduğu, uygulama alanları 
ve nasıl yapıldığı anlatıldı, öğrencilerin 
soruları yanıtlandı. Eğitimde detay ders-

Canpa’dan Üniversitelilere Isı Yalıtımı Eğitimi
lerinin öğretim görevlisi Hüseyin Emre 
Ilgın da hazır bulundu. Canpa Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Özcan, üniversiteli 
gençlere ısı yalıtımı konusunda eğitim ver-
mekten duydukları mutluluğu ifade etti ve 
eğitimleri düzenli olarak devam ettirmek 
istediklerini bildirdi. Yalıtım konusunun 
enerji verimliliği, ülke ekonomisi ve hal-
kın yaşam kalitesi açısından son derece 
önemli olduğunu ifade eden Özcan, 
“Sektörde bu alanda kalifiye çalışan açığı 
da çok fazla. Bu alanda yapılacak eğitim 
çalışmaları büyük önem taşıyor. Biz de 
30 yıllık Canpa tecrübesiyle bilgi birikimi-
mizi gençlerle paylaşmak, bu konuda bir 
farkındalık yaratmak amacıyla tamamen 
sosyal sorumluluk projesi niteliğinde eği-
timler vermeye, zamanımızın ve enerji-
mizin bir kısmını bu işe kanalize etmeye 
çalışıyoruz’’ dedi.

Ekin Endüstriyel İş 
Sağlığı ve Güvenliğini 
OHSAS 18001 ile 
Belgelendirdi

E
kin Endüstriyel, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda çalışmala-

rına hız kesmeden devam ediyor. 
Çalışmalarının başarılı olması sonu-
cunda OHSAS 18001 kapsamında İş 
Sağlığı ve Yönetim Sistemi sertifika-
sını bünyesine katan Ekin Endüstriyel, 
“Üretim ve kurum içinde oluşabilecek 
sorunları engellemek için başlattığı-
mız çalışmada, zararlı unsurları orta-
dan kaldırarak üretim refahı sağlamayı 
amaçlıyoruz. Periyodik zamanlarda iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda kurum 
içi eğitimler veriyoruz. Ekin Endüstriyel 
olarak hijyenik ortam ve tam korumalı 
tesislerde üretim kapasitemizi hızlı bir 
şekilde genişletiyoruz. Bünyemizde 
sağlık ekibinin bulunması, üretim 
süreçlerimizde özel boyama kabinleri 
ve teknik kıyafetler kullanarak hızlı ve 
bilinçsiz üretim yerine donanımlı tesis-
lerde güvenli üretim anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Müşteri ve personel merkezi-
yetçi yaklaşımla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” açıklamasını yaptı.

RBM Türkiye Faaliyetlerine Başladı

A
vrupa’da yerden ısıtma ve meka-
nik tesisat ekipmanları üretiminde 

önemli bir yere sahip olan RBM markası, 
ERA A.Ş. çatısı altında Türkiye pazarında 
faaliyetlerine başladı. 
Isıtma soğutma sektöründe uzun yıllardır 
faaliyet gösteren Eda Gürses RBM Türkiye 
Genel Müdürü oldu. “Global pazarda bu 
sene 63. yılını kutlayan RBM’nin İtalya 
merkezli, İngiltere, Fransa, Benelux, 
Skandinavia, Rusya ve şimdi de Türkiye 
olmak üzere 7 merkez noktası bulunuyor” 

diyen Gürses; Türkiye inşaat sektöründeki 
yükselen pazarın farkında olan RBM’nin 
temel hareket noktasının, ‘sürdürülebilir’ 
ve ‘fayda getiren’ farklılaşmaya yönelmek 
olduğunu ifade etti. Markanın belli bir 
süreç yönetimi sonunda sektörde önemli 
bir yere sahip olacağını ve Avrupa stan-
dartlarında hizmet vereceklerini sözlerine 
ekleyen Gürses, “Türki Cumhuriyetlerin 
yönetimini Türkiye üzerinden yapacak 
olan RBM, ISK Sodex fuarında sektörle 
buluşmayı hedefliyor” dedi.



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

4-7 Mayıs 2016
8. Salon, A18 no’lu standımıza

bekleriz.

memnuniyet üretir...
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APQ Yüksek ve 
Orta Basınç 
Gaz Regülatörleri    

•  Korozyona karşı yüksek direnç ve uzun ömür
•  Dengelenmiş diyafram yapısı ile giriş basıncı 
 değişimlerine karşı sabit çıkış basıncı
•  Sorunsuz çalışma ve kolay devreye alma
•  Düşük işletme ve bakım maliyeti 
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Karl Dungs
Satış ve Pazarlama Limited Şirketi 
Derin Plaza Şerifali Mah.
Kale Sok. No:22 Kat.5
34775 Yukarı Dudullu-İstanbul

Telefon: +90 (0)216 420 81 45
Fax: +90 (0)216 420 81 48
Mobile: +90 (0)532 796 47 57
info.tr@dungs.com
www.dungs.com.tr

•  Yakma sistemleri
•  RMS istasyonları
•  Gaz motorları 
•  LPG-LNG-CNG uygulamaları 

Friterm Fotoğraf Kulübü’nden Sokak Hayvanlarına Destek

F
riterm Fotoğraf Kulübü, Friterm’in 
kurumsal sosyal sorumluluk pro-

jesi olan sokak hayvanları konulu ‘Bizim 
Sokağın Çocukları’ adlı projeye destek 
vererek bir sergi ve albüm çalışması 
hazırladı. Konu ile ilgili açıklama yapan 
Friterm Fotoğraf Kulübü Başkanı Sezgin 
Arslan, “Bu sergi ve albüme Kadıköy 
Lotus Sanat Atölyesi fotoğrafçıları da 
katkıda bulundu. Bülent Küçük danış-
manlığında hazırlanan sergi ve albüm; 
26 Aralık 2015 tarihinden itibaren 
Kadıköy Lotus Sanat Atölyesinde ve 21 
Ocak 2016 tarihinden itibaren Gebze 
GOSB Tekno Park Sergi Salonunda bir 
ay boyunca sergilendi. Ayrıca İstanbul 
Kültür Üniversitesi, sergimizi üniversi-
teye taşımak için bizimle iletişime geç-
tiğinde çok onurlandık. Sergimiz, 15 

Mart 2016’da İstanbul Kültür Üniversitesi 
İncirli Kampüsü’nde, 4 Nisan 2016’da ise 
Ataköy Kampüsü’nde sergilendi. Friterm 
Sosyal Etkinlik Alanında sergimizi devam 
ettireceğiz” dedi.
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TLC Klima San ve Tic. A.Ş. Gree’nin Türkiye Distribütörü Oldu

Acrefine, Yeni Ürünü UL® Listeli Sismik Halatlarını Pazara Sundu

D

A

ünyanın en büyük klima üreticile-
rinden biri olan Gree, Ocak 2016 

itibarıyla TLC Klima San. ve Tic. A.Ş. ile 
iş ortağı oldu. 
TLC Klima Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Telci sektöre bakışını ve amaçlarını, 
“TLC Klima ailesi olarak 30 yılı aşkın sek-
tör deneyimimizi Ocak 2016 itibarıyla 

crefine® yeni ürünü UL listeli ASB-
CBL serisi sismik halatlarını piya-

saya sürdü. Acrefine® firması Türkiye 
temsilcisi Ulus Yapı tarafından yapılan 
açıklamada “Dan Duggan, Sr. tarafın-
dan geliştirilen bu patentli sismik halat 
sistemi on yıldır ABD’de Loos&Co fir-
ması tarafından üretiliyordu. 2015 Eylül 
ayında ürünün lisansını geri alan Dug-
gan, artık ürünü kendi firması VST (Vib-
ration & Seismic Technologies) olarak 
üretiyor. Acrefine® ile VST geçen Ocak 
ayında Orlando’daki AHR Expo fua-
rında el sıkışarak tüm MENA (Ortadoğu 
& Kuzey Afrika) bölgesi için güç birliği 
yaptı. Bu anlaşmaya göre Türkiye’nin de 
dahil olduğu bu bölgede VST ürünleri-
nin tek yetkili satıcısı olarak Acrefine® 

faaliyet gösteriyor. Acrefine® firmasının 
ASB-CBL serisi olarak piyasaya sürdüğü 
bu ürün UL listeli sismik halatların orijinal 
atasıdır. Özellikle yangın tesisatlarında 

dünyanın en büyük klima üreticilerinin 
başında gelen Gree Klima Sistemleri ile 
birleştirdik ve bu alanda genç ve dina-
mik bir alternatif olmak üzere yola çık-
tık. Hedefimiz; her biri kendi konusunda 
uzman ve dinamik kadromuzla iş ortak-
larımızın ve müşterilerimizin beklentile-
rini karşılamak, kalite ve optimizasyon 

kullanılacak ürünler için aranan UL listeli 
özelliği sayesinde tüm yönetmeliklere 
göre geçerli bir üründür. Orijinal UL listeli 
olmayan ürünler ile karşılaştırılmamalıdır. 
Ayrıca rijit çubuk/boru sistemlerine göre 
çok daha uygun fiyatlı ve pratik kullanımlı 
bir üründür. Zaten özellikle uzun mesa-
feler için burkulma (flambaj) riskinden 
ötürü rijit sistemler kullanılamamakta-

odaklı ürün satışı/pazarlaması ve hizmet 
anlayışı sunmak ve sürekli gelişerek büyü-
mektir” şeklinde ifade etti. 160’tan fazla 
ülke ve bölgeye yayılan iş hacmine sahip 
olan Gree, yıllık olarak RAC’da (bireysel 
klimalar) 60 milyon takım ve merkezi 
klimalarda 5,5 milyon takım üretim kapa-
sitesine sahip.

dır. Dolayısıyla Acrefine® ASB-CBL sismik 
halatları hem yönetmeliklere uygunluk 
hem fiyat hem de kullanım kolaylığı açı-
larından piyasadaki en kaliteli ürünlerin 
başında gelir” denildi.

Artema’ya Japonya’dan “Mükemmellik” Ödülü

E czacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun 
markalarından Artema, kuruluşla-

rın üretimde yüksek verimlilik ve kalite 
elde etmesini sağlamak amacıyla faaliyet 
gösteren JIPM (Japan Institute of Plant 
Maintenance) tarafından yapılan değer-
lendirmeler sonucunda “Excellence in 
Consistent TPM Commitment” ödülüne 
layık görüldü. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu 
Başkanı Atalay Gümrah, “Almaya hak 
kazandığımız bu ödülün ismindeki kelime-

yışı ve aslında başarının ipuçlarını veriyor. 
‘Commitment’, adanmışlığın ve inancın 
ifadesi. ‘Consistent’, sürekli olarak yapı-
lan, moda veya acil olduğu için değil, 
gerekli olduğuna inanıp refleks haline 
getirmenin ifadesi ve bunların sonucunda 
gelen ‘excellence’, yani mükemmellik. 
DNA’sında öncülük, kaliteye bağlılık ve 
mühendislikle gelişim olan tüm Artema 
çalışanlarını, inançlı bir şekilde sürekli çalı-
şarak bu mükemmelliğe ulaştıkları için 
gönülden kutluyorum” dedi.

ler, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun 
kurum kültürü olarak benimsediği anla-
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Soler & Palau ve AFS, Ortaklıklarına Yeni Bir Boyut Kazandırdı

DemirDöküm, Yetkili Satıcılarını Cape Town’da Ağırladı

S

D

oler & Palau Ventilation Group ve 
AFS Boru Sanayi A.Ş., Türkiye’deki 

yeni ortaklığını duyurdu. Konu ile ilgili 
S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. 
Genel Müdürü Zahid Poyraz şu açıkla-
mayı yaptı: “Soler & Palau Ventilation 
Group ve AFS Boru Sanayi A.Ş. olarak, 
Türkiye’deki yeni ortaklığımızın doğu-
şunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Soler & Palau Ventilation Group;  evsel, 
ticari ve endüstriyel havalandırma konu-
larında global ölçekte öncü bir firmadır. 
Tüm dünyaya yayılmış 22 üretim tesisi, 
30 iştiraki ve 60’tan fazla distribütö-
rüyle, daha yüksek enerji verimliliğine 

emirDöküm, geleneksel Lider-
ler Zirvesi’ni bu yıl 13-20 Şubat 

2016 tarihleri arasında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin üç başkentinden biri 
olan Cape Town’da gerçekleştirdi. Bu 
yılki konsepti ‘Gelecek DD Lider’ olan 
buluşmada, 145 DemirDöküm yetkili 
satıcısı bir araya geldi. Vaillant Group 
Satış, Pazarlama ve Servislerden Sorumlu 
Grup Direktörü Dr. Andree Groos, Demir-
Döküm CEO’su Dr. Axel Busch, Demir-
Döküm Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış 
& Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna ve 
DemirDöküm üst yönetimi 2015 yılı iş 
sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Buluş-
mada satış, pazarlama, finans, üretim, 
satış sonrası hizmetler ve sipariş yönetimi 

sahip havalandırma sistemlerine giden 
yolu inşa etmektedir. AFS Boru Sanayi 
A.Ş.  ise, Avrupa’da üretim tesisi olan 
ve 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan 
bir firma olarak, flexible hava kanalları 
ve ekipmanlarının üretimi ve satışında, 
Türkiye ile birlikte başta Avrupa olmak 
üzere pek çok uluslararası pazarda lider 
konumdadır. S&P AFS Havalandırma 
Sistemleri A.Ş.  (S&P Türkiye); bir ortak 
girişim firması olarak S&P’nin sektördeki 
öncü konumunu güçlendirmeye ve Tür-
kiye’deki pazar payını artırmaya odak-
lanarak, Türkiye genelinde S&P ürün ve 
hizmetlerinin pazarlamasını üstlenecek, 

departmanlarında yapılan faaliyetler ve 
2016 yılına yönelik hedefler hakkında 
da bilgi verildi. Buluşmada ayrıca yıllık 
performans kriterlerine göre 2015’in en 
başarılı yetkili satıcılarına plaketleri veri-
lirken, gala gecesinde ise uzun yıllardır 

aynı zamanda AFS ürünlerinin distribü-
törü haline gelecektir. S&P Türkiye  olarak 
4 - 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında ISK-
Sodex İstanbul 2016 fuarında olacağız, 
standımızı ziyaretiniz bizleri onurlandı-
racaktır.”

DemirDöküm’le çalışan yetkili satıcılara 
ödülleri takdim edildi. DemirDöküm 
yetkili satıcıları buluşma kapsamında 
Waterfront, Cape Point, Hout Bay ve 
Masa Dağı gibi kıtanın en ilgi çekici turis-
tik noktalarını da ziyaret etti.

Standart Pompa İzmir Bölge Müdürlüğü Açıldı

S tandart Pompa, bayi ve servisle-
rine daha yakın olmak amacıyla 

İzmir Bölge Müdürlüğü’nü 11 Mart 2016 
tarihinde hizmete açtı. Standart Pompa 
İzmir Bölge Müdürlüğü’nün, sektörü 
yakından tanıyan uzman bakış açısıyla, 
bayi ve servislerin beklenti ve taleple-
rini daha etkin bir biçimde karşılayarak 
profesyonel satış ve pazarlama desteği 
vereceği belirtildi.
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ISKAV Başkanı Vural Eroğlu’ndan 
Mühendisliğe Giriş Dersi

Y
ıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 
‘Mühendisliğe Giriş’ dersleri kap-

samında farklı sektörlerden firmaların 
yöneticilerini konuşmacı olarak davet 
ediyor. Üniversitenin 16 Aralık 2015 
tarihindeki konuğu, ISKAV Başkanı ve 
Systemair HSK Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Vural Eroğlu oldu. YTÜ 
Davutpaşa Kampüsü Elektrik Elektronik 
Mühendislik Binasının konferans salo-
nunda düzenlenen ders, yaklaşık 250 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Konuş-
masında; iklimlendirme sektörünün 
tarihçesine, iç hava kalitesinin önemine, 
enerji verimliliğine ve ISKAV’ın faaliyet-
lerine değinen Eroğlu, “YTÜ Makine 
Fakültesi Dekanlığı’nın destekleri ile 
iklimlendirme sektörü firmalarının, vakıf 
ve derneklerinin katkılarıyla Türkiye’de 
ilk defa Yıldız Makine Mühendisliği ‘Isı 
Anabilim Dalı’nın altında ‘İklimlendirme 
Dalı’ açılmıştır. ISKAV olarak sektör fir-
malarının destekleriyle her yıl iklimlen-
dirme dalını seçen 30 öğrenciye burs, 
uzun dönem staj ve sektörde çalışma 
imkânı gibi birçok avantaj sunuyoruz. 
Yeni öğrenim döneminde 71 öğrenci 
iklimlendirme dalını tercih etti. Yıldız 

Teknik Üniversitesi’nin değerli öğren-
cilerinin sektörümüze olan ilgisi bizleri 
onurlandırıyor. Sürekli gelişim halinde 
olan iklimlendirme sektörünün, yeni 
insan kaynağıyla daha hızlı bir şekilde 
büyüyeceğini düşünüyorum ve bu değerli 
işbirliğinden dolayı tüm Yıldız camiasına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Üntes PKC60 Serisi Klima Santralleri Eurovent Sertifikası Aldı

Ü ntes PKC60 serisi klima santralleri 
Eurovent sertifikası aldı. Yeni nesil 

çelik profil karkas yapılı bu yeni klima 
santralleri, Üntes Ar-Ge laboratuvarla-
rında yapılan testler sonucunda ortaya 
konulan yüksek sınıflı mekanik özellikle-
rinin Eurovent tarafından da onaylanma-
sının ardından müşterilerin beğenisine 
sunuldu. Üntes Teknik Müdürü Faruk 
Çimen, konu ile ilgili olarak “Eurovent 
serisi ürünlerimize bir yenisini daha 
eklediğimiz için gurur duyuyoruz. Üntes 
olarak, müşterilerimize her daim eşsiz 
konfor sunan, çevreye duyarlı, üstün 
performanslı ürünler sunabilmek için 

Ar-Ge yatırımlarımıza aralıksız devam 
edeceğiz. PKC60 Serisi Çelik Profil kar-
kas yapılı klima santralleri, T2 sınıfında 
ısıl geçirgenlik ve TB2 sınıfında ısıl köp-
rüleme değerlerine sahip. Ürün, ayrıca 
diğer Üntes klima santrali serilerinde de 
olduğu gibi, artı ve eksi basınçta L1 sınıfı 
sızdırmazlık ve D1 sınıfı gövde dayanımı 
mekanik özelliklerini taşıyor. Bunun yanı 
sıra F9 sınıfı by-pass faktörü değerleri 
ile filtre kasaları, tüm Üntes ürünlerinde 
olduğu gibi, bu üründe de standart. 
Yeni PKC60 serisi yüksek yalıtım sevi-
yesi sayesinde, ses yutum değerlerinde 
de muadillerine oranla bir fark yaratmış 

durumda. Cihazlarda karkas yapı gereği 
iç yüzeylerde sağlanan düz yüzeyler kolay 
temizlenebilirlik imkânını beraberinde 
getiriyor.  PKC60 serisi klima santralleri, 
bütün bu özellikleri sayesinde standart 
yapının yanı sıra, hijyenik yapıda opsiyon-
lara da sahip” açıklamasını yaptı.

BVN, Türkiye’nin İlk 
Fan Seçim Programı 
FSP’yi Tasarladı

B
VN, kullanıcıları için tasarladığı Fan 
Seçim Programı ile katalog devrini 

geride bırakıp, sektörde bir ilki gerçekleş-
tirdi. Konu ile ilgili BVN tarafından yapılan 
açıklamada, “FSP (Fan Seçim Programı) 
kullanıcılarına, ihtiyaç duydukları fanı bir 
iki parametre ile kolayca seçme, seçimler 
arasında karşılaştırma yapma ve detaylı 
teknik raporlar oluşturma olanağı sunuyor. 
A’dan Z’ye yerli üretim felsefesi ile % 100 
Türk malı ürünlerini, uluslararası standart-
ları benimsemiş üretim anlayışı ile rekabet 
üstünlüğü sağlayarak müşterilerine sunan 
BVN, profesyonel kadrosu ve esnek üretim 
kabiliyetinin gücüyle Türkiye ve dünyanın 
dört bir tarafındaki iş ortaklarına hizmet 
verip çağın gereksinimlerine uygun ola-
rak kendini sürekli geliştiriyor ve yeniliyor. 
FSP’ye www.bahcivanmotor.com.tr web 
sitemizin Bilgi Merkezi bölümünden ula-
şabilirsiniz.”
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Mitsubishi Electric’ten Yeni Ürün Lansmanı

M
itsubishi Electric, endüstriyel oto-
masyon uygulamalarındaki son 

teknolojilerin tanıtıldığı WIN Eurasia 
Automation Fuarı’nda, FR-F800 Yeni 
Nesil Entegre PLC Yüksek Seviyeli Frekans 

İnverteri ürününün lansmanını gerçekleş-
tirdi. Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı 
Masahiro Fujisawa, konu ile ilgili şu açık-
lamalarda bulundu: “Mitsubishi Electric 
Fabrika Otomasyon Sistemleri; dünyada 
çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, 
esneklik ve verimlilik konusunda katma 
değer sağlıyor. Mitsubishi Electric ola-

rak, Türkiye’de de bu gücümüzü, hızla 
büyüyen Türk sanayisinin çağın gerekle-
rine uygun üretim kabiliyeti kazanması, 
kalitede en üst seviyeye ulaşması ve 
küresel ölçekte çok daha kolay rekabet 
edilebilmesi için kullanıyoruz. Büyük bir 
hızla gelişen Türk endüstrisinin ileri tek-
nolojiyle donatılmış ve enerji verimli oto-
masyon çözümleri ihtiyacının artacağına 
inanıyoruz. Bu zorlu göreve adres olarak 
ise kendi teknolojimizi gösteriyoruz. En 
önemli otomasyon fuarlarından WIN 
Eurasia Automation’da, başta FR-F800 
Yeni Nesil Entegre PLC Yüksek Seviyeli 
Frekans İnverteri ürünümüz olmak üzere 
yeni nesil fabrika otomasyon çözümle-
rimizi ve mekatronik CNC ürünlerimizi 
kullanıcılarımızla buluşturmaktan heye-
can duyuyoruz.”

D aikin Solution Plaza fuha İstanbul, 
sektör profesyonellerinin buluşma 

noktası oldu. 
Bu kapsamda ‘Uzman Günleri’ adı ile 
sektörel bilgilendirme seminerleri düzen-
leyen Daikin, iklimlendirme sektörüne yön 
verenleri bir araya getiriyor. İlki 12 Mart 
2016 tarihinde gerçekleştirilen Uzman 
Günleri’nin açılış konuşmasını Daikin 

mesi gereken konularla ilgili bilgi ve tec-
rübelerini katılımcılarla paylaştı. Seminerin 
ikinci bölümünde; Daikin Satış Danış-
manlık Departman Müdürü Turgay Yay, 
“VRV sistemlerde yeni teknolojiler ve yeni 
ürünler” başlığıyla Daikin’in VRV sistemler 
alanında yaptığı teknolojik yenilikler ve 
inovasyondan ödün vermeden tasarlanan 
yeni ürünler hakkında bilgi verdi. Değiş-
ken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) yani 
değişken evaporasyon sıcaklığı teknolo-
jisinin; avantajları, verimliliği ve yüksek 
üfleme sıcaklığı ile konforun nasıl sağ-
landığını anlatan Yay, ürün seçimlerinde 
evaporasyon sıcaklığına dikkat edilmesine 
değindi. Yay, konuşmasının sonunda ise 
düşük evaporasyon sıcaklığının sistemde 
enerji sarfiyatını artırdığına dikkat çekti. 
Uzman Günleri’nde 2016 yılında sektöre 
sunulan yeni ürünler hakkında da bilgi 
verildi. Seminerin son bölümünde katılım-
cılar fuha İstanbul turunda teknolojileri ve 
cihazları çalışır durumda deneyimleyerek 
Uzman Günleri’nin ilkini tamamladı Gele-
cek seminerler ve etkinlikler www.fuhais-
tanbul.com adresinden de yayımlanacak.

Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen yaptı. 
Proje, tasarım ve müşavir firma profesyo-
nellerinin büyük ilgi gösterdiği seminerin 
konuk konuşmacısı ise Tanrıöver Mühen-
dislik firmasının kurucusu Sabit Cevat Tan-
rıöver oldu. Tanrıöver, “Tasarımcı gözüyle 
VRV sistem” konusu ile VRV sistemlerin 
avantajları, kullanım alanları, projelen-
dirme ve seçimler yapılırken dikkat edil-

İklimlendirme Sektörünün Profesyonelleri Daikin ile ‘Uzman Günleri’nde 
Bir Araya Geliyor
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ATC Akademi Eğitimlerine Başladı

I sıtma ve soğutma sektörünün tüm 
sorularına yanıt veren bir eğitim 

kurumu olmayı amaçlayan ATC Aka-
demi, ilk eğitimini 22 Mart Salı günü 
Bayraklı Hilton Garden Inn Oteli’nde 
Samsung işbirliğiyle düzenledi. Proje, 
mekanik taahhüt, klima ve inşaat firma-
larının yoğun ilgi gösterdiği eğitimde; 
ATC firmasının distribütörlüğünü yaptığı 
havalandırmaya yönelik çeşitli markala-
rın fanları, Aermec soğutma grupları ve 
üretimini gerçekleştirdiği klima santral-
lerinden oluşan ürün gamları ATC İzmir 
Bölge Müdürü Seda Yıldız tarafından 
anlatıldı. ATC İstanbul Sistem Klimaları 
Departman Müdürü Özkan Sarıözkan’ın 
da bulunduğu eğitimde, yine ATC’nin 
Türkiye distributörlüğünü yaptığı Sam-
sung VRF system, multi system ve ticari 
seri ürünler hakkında genel bilgiler 
verildi. Samsung’un yeni ürünlerinden, 
sektörde ilk olan birçok ürün ile ilgili tanı-
tım yapıldı. 360 derece kaset tavan tipi 
ile ilgili videolar ve görseller paylaşıldı. 
Yine sektörde ilk olan 30 HP kapasiteli tek 
beden dış ünite hakkında bilgiler verildi. 
Ürünün; daha az alan kaplaması, ağır-
lığının daha az olması sebebiyle bina 
statik yüküne olan katkısı ve yüksek 

EER değerleri gibi özellikleri vurgulandı. 
Samsung’un yeni ürünlerinden olan 14 
HP’lik önden atışlı VRF dış ünitesinin de 
kapladığı alanın az olmasının ve maliyet-
teki avantajının altı çizildi. Samsung Sis-
tem Klimaları Departman Müdürü Okan 
Tutçu’nun da aralarında bulunduğu tüm 
gün süren seminerde, Sistem Klimaları 
Departmanı Satış Müdür Yardımcısı Tibet 
Tokat Samsung’un e-solution programı 
hakkında detaylı bilgiler verdi.

Endüstri 4.0 Platformu Siemens 
Sponsorluğunda Kuruldu

G jilerini tüm imkânları ile kullanabilen maki-
neler, Endüstri 4.0’ın en önemli aktörleridir. 
Bu aktörlere sahip işletmeler kısaca ‘Dijital 
Fabrikalar’ olarak anılacak ve daima ülkemiz 
endüstrisinde öncü olarak nitelendirilecektir. 
Endüstri 4.0 Platformu olarak; dijitalleşen 
fabrikaların tüm bilgi, döküman, nitelikli 
kaynak ihtiyacını karşılayabilmek ve ortak bir 
platformda siz değerli sektör temsilcilerini 
toplayabilmeyi hedefliyoruz. Sektör tem-
silcilerini, platformumuzda partner olmaya 
davet ediyoruz. Hiçbir sorumluluk almadan, 
sadece ‘Bu Yolda Bizde Varız’ demek adına 
ve platforma içerik sunmak gayretiyle sektör 
temsilcilerini aramızda görmek istiyoruz. 
www.endustri40.com’da ‘Partner Olun’ 
butonunu tıklamanız yeterlidir” açıklama-
sını yaptı.

ünümüzün ihtiyacı olan ve imalat 
sanayiinde 4. Sanayi Devrimi: Endüstri 

4.0 olarak isimlendirilen dijital dönüşüme, 
ülkemiz endüstrisi de tüm dünya ile eş 
zamanlı olarak başlıyor. Endüstri 4.0 plat-
formunun mühendislik dünyasında dijital 
yayıncılık faaliyetini yürüten ElektrikPort 
tarafından Siemens sponsorluğunda kurul-
duğunu belirten Siemens A.Ş. İcra Kurulu 
Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital 
Fabrikalar Divizyonu Direktörü Ali Rıza Ersoy, 
“Endüstrimizin, dijital dönüşümünde öncü 
olmak hedefi ile çıktığımız bu yolda, ülke-
mizin Endüstri 4.0 platformu, mühendislik 
dünyasında dijital yayıncılık faaliyetini başa-
rılı şekilde yürüten ElektrikPort tarafından 
Siemens sponsorluğunda kurulmuştur. Bir-
biriyle iletişim kurabilen ve internet teknolo-

TTMD, Sektöre İki Yeni 
Kitap Kazandırdı

P rof. Dr. Abdurrahman Kılıç tara-
fından hazırlanan ‘Duman Kont-

rol Sistemleri TTMD 2015 Çalıştayı’ ve 
Prof. Dr. Birol Kılkış ve Dr. Şiir Kılkış tara-
fından hazırlanan ‘Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ile Birleşik Isı ve Güç Üretimi’ 
kitapları TTMD teknik yayınları arasın-
daki yerini aldı. 13 Eylül 2015 tarihinde 
TTMD tarafından düzenlenen ‘Duman 
Kontrol Sistemleri Çalıştayı’nda sunu-
lan ve tartışılan konular düzenlenerek 
‘Duman Kontrol Sistemleri TTMD 2015 
Çalıştayı’ kitabında derlendi. Sunulara 
ek olarak soru ve cevapların da yer aldığı 
kitapta özellikle duman tahliye sistem-
leri, basınçlandırma sistemleri, yangın 
fanları, yangın ve duman damperleri 
geniş olarak tartışılıyor ve tasarıma esas 
olacak parametreler üzerinde duruluyor. 
‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birleşik 
Isı ve Güç Üretimi’ kitabı ise yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı yenilikçi birleşik 
üretim sistemlerini tanıtıyor ve enerji-
ekserji çözümlemeleri veriyor. Kitapta 
ayrıca fosil yakıtlı sistemleri yenilenebilir 
enerji kaynaklı sistemlerle birleştirerek 
ortaya çıkan verimli melez sistemler anla-
tılıyor, net sıfır ve net sıfıra yakın binalar 
tarifleniyor. 

rof. Dr. Abdurrahman Kılıç tara-
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Wavin Pilsa Yeni Sessiz Borusu Sitech+’in Lansmanını Yaptı

W avin Pilsa, 4-6 Mart tarihlerinde yeni 
ürünü SiTech+’in lansmanını yap-

tığı 2016 yılı bayi toplantısını Antalya’da 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin çeşitli yerle-
rinden Wavin Pilsa bayilerinin katıldığı 
toplantıda şah mat temalı SiTech+, müş-
terilerin beğenisine sunuldu. Toplantıda 
SiTech+’ın yanı sıra altyapı basınçlı temiz 
su hatlarında kullanılan 9 canlı esnek 
Apollo da ön planda yer aldı.

Vaillant Türkiye Yıllık Aile Toplantısı Malezya’da Yapıldı

V
aillant Türkiye’nin gelenekselle-
şen Yıllık Aile Toplantısı, bu yıl 

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 
yapıldı. Toplantıya Vaillant’ın Türkiye 
genelindeki 250 yetkili satıcısı, Vaillant 
Group Pazarlama Direktörü Tanja Brinks, 
Vaillant Group Türkiye Ülke Müdürü 
Dr. Axel Busch, Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, 
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Vedat 
Yazar ve diğer yöneticiler katıldı. Vaillant 
Group Türkiye CEO’su Dr. Axel Busch 
toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılı 
için euro bazında % 10 büyüme hedef-
leri olduğunu açıkladı. Dr. Busch, 2015 
yılında pazarda neler yaşandığına iliş-
kin ve Vaillant Group merkez hakkında 
bilgiler verdi. Vaillant Group Türkiye 
Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kaya-
oğlu da “Vites Büyütüyoruz” temalı bir 

konuşma yaptı. “Geçen yıl başlattığımız 
süreçlerde, vites büyüterek ilerleyeceğiz. 
2016’da büyümeye devam edeceğiz” 
diyen Kayaoğlu, satış ve pazarlamada 
yeni iş modellerine yatırım yapmaya 
devam edeceklerini böylece operasyonel 
mükemmelliği hedeflediklerini söyledi. 
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Vedat 
Yazar ise yetkili satıcılara 2016 yılının 
yeni ürünlerini tanıttı. Yazar; Yeni Yoğuş-
malı Kombi, eRELAX  Modülasyonlu 

Wi-Fi Uzaktan Kontrollü Oda Termos-
tatı, VRT 350-350F Modülasyonlu Oda 
Termostatı, Dış Havaya Duyarlı VRC 700 
Regler, turboMAG Hermetik Şofben, cli-
maVAIR Plus ve Yeni Jenerasyon Inverter 
Merkezi Soğutma Sitemi VRF 5 hakkında 
bilgi verdi. Vaillant Türkiye, etkinlik kap-
samında ödül töreni de düzenledi. En İyi 
Performans, Tüketici Memnuniyeti ve 
Kalite Ödülleri kategorilerinde, 40 Vail-
lant yetkili satıcısına ödülleri verildi. Top-
lantıda ayrıca 2016 yılı Vaillant Yetkili 
Satıcı İletişim Kurulu üyesi yetkili satıcılar 
da seçim yapılarak belirlendi. Vaillant 
yetkili satıcıları gezi kapsamında For-
mula 1 yarışlarının yapıldığı Sepang pisti, 
Batu Mağaları &Thean Hou Tapınağı, KL 
Tower, Petronas Kuleleri (İkiz Kuleler) 
gibi şehrin turistik ve tarihi yerlerini de 
gezme fırsatı buldu.

Hilti Türkiye’ye Yeni Genel Müdür

H
ilti bünyesinde 6 yıl boyunca farklı 
bölgelerde yönetici olarak görev 

yapan Sebastian Barth, Hilti Türkiye ve 
Orta Asya Genel Müdürü oldu. Barth, 
Hilti’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı 
sıra bölgesel üs Türkiye’ye bağlı olan 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, 
Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey 
Irak’ta Hilti operasyonlarının yönetimini 
üstlenecek. Barth, Hilti ailesine katılma-

dan önce, McKinsey & Company’de önce 
iş analisti ve sonrasında müdür yardımcısı 
olarak 9 yıl görev yaptı. Kariyerinin büyük 
bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri’nde 
geçiren Barth, enerji ve endüstriyel sek-
törlerde rol aldı. İktisat lisans derecesini 
Londra Üniversitesi’nden, işletme yük-
sek lisans derecesini ise Paris’te bulunan 
Insead’den alan Sebastian Barth; İngi-
lizce, Almanca, İtalyanca ve Çince dahil 
olmak üzere çok sayıda dil biliyor.
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‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ Olmayan Ustalar 26 Mayıs’tan Sonra 
Çalışamayacak

Y apı sektörü çalışanlarına ‘Mesleki 
Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma 

zorunluluğu getirilmesiyle birlikte, 
Türkiye’de mesleklerin yeniden tanım-
lanmaya başladığını belirten İZODER Baş-
kan Yardımcısı Ertuğrul Şen, “26 Mayıs 
2016’dan itibaren yalıtım sektöründe 
belgesiz ustalar çalışamayacağı gibi, bel-
gesiz personel çalıştıran kuruluşa da para 
cezası verilecek. 
Belge almayan ustalarımızın bir an önce 
belgelerini almak için başvuruda bulun-
ması gerekiyor” dedi. ‘Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’nin zorunlu hale getirilmesinin 
sektörün gelişimi adına önemli bir adım 
olduğunu vurgulayan Şen, “6645 sayılı 

Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Kanunu’nda yapılan düzen-
lemeyle, tehlikeli ve çok tehlikeli işler 
olarak belirlenen 40 meslekte ‘Mesleki 
Yeterlilik Belgesi’ zorunlu hale getirildi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
tebliği ile 25 Mayıs 2015’te başlayan 
bir yıllık belgelendirme sürecinin ardın-
dan 26 Mayıs 2016’dan itibaren belgesi 
olmayan kişiler sektörde çalışamayacak. 
Sınavı geçip ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ 
almaya hak kazanan ustalarımız ise 
Avrupa’da geçerli bir sertifikaya sahip 
oluyor” diye konuştu. 

Ustaların ödediği tutarın bir 
bölümü fonlardan karşılanıyor

MYK ve İŞKUR tarafından yapılan 
çalışmalar kapsamında, sınava girerek 
belge almaya hak kazananların ödediği 
tutarın belirli bir bölümünün İşsizlik 
Sigortası Fonu ve AB fonu desteği ile 
geri ödendiğini belirten Ertuğrul Şen, 
“4 yalıtım kategorisinde, asgari ücre-
tin yarısını geçmemek üzere (600 TL) 
veya AB fonundan (300 Euro) verilen 
teşvikle birlikte, sektörde çalışan her-
kesin belge sahibi olması hedefleniyor. 
Bu arada sadece mesleki bilgiler değil, 
iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili soruların 

yer aldığı sınavın ardından yapılan bel-
gelendirmeyle birlikte, sektörde doğru, 
güvenli ve sağlıklı işlerin yapılması sağ-
lanması amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

İşverene, belgesiz personel için 
para cezası 

Ertuğrul Şen, yeni düzenlemeyle ilgili 
diğer detayları ise şöyle anlattı: “Bel-
gesiz personelin çalıştırıldığının tespit 
edilmesi halinde işveren kuruluşa da, 
çalıştırdığı her personel için para cezası 
verilecek. Mesleki Eğitim Kanunu’na göre 
ustalık belgesine sahip olanlar ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve tek-
nik okullardan ve üniversitelerin konuyla 
ilgili eğitim veren birimlerinden mezun 
olan kişilerde MYK belgesi aranmıyor. 
Ayrıca üreticilerin dönem dönem ger-
çekleştirdiği MEB onaylı sertifikalar bu 
kapsamda değerlendirilmiyor.” Ayrıca 
sektörde belgeli usta sayısının çoğalması-
nın, yalıtım uygulamarında kaliteli işçiliği 
artırarak yalıtım uygulamalarından sağ-
lanan verimi önemli ölçüde artıracağını 
belirten Ertuğrul Şen, “Vatandaşların da 
bu konuda bilinçlenerek, uygulayıcı fir-
maların belgeli eleman çalıştırıp çalıştır-
madıklarına dikkat etmeleri büyük önem 
taşıyor” dedi.

DKM Mühendislik’e Vaillant’tan Tüketici Memnuniyet Ödülü

D KM Mühendislik, Vaillant’ın 21-27 
Şubat 2016 tarihleri arasında 

Kuala Lumpur Malezya’da düzenlediği 
Yetkili Satıcılar Toplantısında Tüketici 
Memnuniyeti Birincilik Ödülünü aldı. 
Vaillant’ın 2000 tarihinden beri yet-
kili satıcısı olarak hizmet veren DKM 
Mühendislik, Vaillant Yetkili Satıcılar 
Toplantısında müşteri memnuniyetine 
verdikleri önem ve yapılan araştırma-
larda aldıkları yüksek memnuniyet not-
ları nedeni ile bu ödülü almaya hak 

kazandı. Tüketici Memnuniyeti 1.’lik 
Ödülünü alan DKM Mühendislik’ten 
Hakan Büyükcıngıl: “Bu ödülü alma-
mıza müşteri memnuniyetine verdiği-
miz önem, hizmetlerimizdeki kaliteden 
ödün vermememiz ve Vaillant firması ile 
oluşturduğumuz büyük işbirliği neden 
olmuştur” dedi. “Bizleri bu ödüle layık 
gören Vaillant firmasına teşekkür ede-
riz” diyen Büyükcıngıl, bundan sonraki 
yıllarda da bu ödülü almak için çaba 
göstereceklerini sözlerine ekledi.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sistem_klima_ic_195x270.pdf   1   25.03.2016   15:52



40 TERMODİNAMİK • NİSAN 2016

Haberler

Eu.bac, Belimo Motor Kombinasyonunu Sertifikalandırdı

E u.bac tarafından akredite edilen 
Fransız test laboratuvarı CSTB, 

Belimo 6 yollu kontrol vanası üzerine 
takılı LR24ALON rotary motorun kontrol 
hassasiyetini EN15500 Avrupa standart-
ları doğrultusunda test ederek eu.bac 
sertifikasyonu ve AA enerji sınıfı etiketi 
ile ödüllendirdi. Motorun kontrol hassa-
siyeti, 6 yollu kontrol vanasının kullanıl-
dığı tavandan ısıtma/soğutma uygula-
masında test edildi. Isıtma kontrolünde 
0.3 K, soğutma kontrolünde 0.2 K has-
sasiyetle kontrol edebildiği belgelendi. 
Motor üretim hattındaki uygulama testi, 
üreticinin (lisans sahibinin) gözlemi ile 
gerçekleşti. 16 Temmuz 2015’te Belimo 
Automation AG’nin Hinwill/İsviçre fabri-
kası, CSTB firması tarafından denetlendi. 
İlgili üretim hattının değerlendirilmesi 
sertifikasyon sürecinde önemli kriterler-
den biri olarak göze çarptı. 

Otomasyona doğrudan 
bağlantı ve motora entegre oda 
kontrolörü

Konuya ilişkin Belimo tarafından yapılan 
açıklamada LR24ALON motoru hakkında 
şu bilgilere yer verildi: “LonMark® serti-
fikasına sahip LR24ALON motoru, FTT-
10A haberleşme portu sayesinde doğ-

rudan LonWorks® ile haberleşir. Oda 
sıcaklık kontrolü maliyetini azaltmak için 
motora oda kontrolörü (Fonksiyon Profili 
LonWorks® #8060) entegre edilmiştir. 
Ekstra çıkış özelliği sayesinde tavandan 
ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılan 
6 yollu kontrol vanası doğrudan LR24A-
LON ile kontrol edilebilir. İhtiyaç doğrul-
tusunda ek kontrol seçenekleri, örneğin 
iç hava kalitesi kontrolü eklenebilir. LON 
motorların LonWorks® sisteme enteg-
rasyonu için kullanılacak LNS eklenti-
leri www.belimo.com.tr internet adre-
sindeki İndirme Merkezinden ücretsiz 
olarak indirilebilir. Bu eklentiler yaygın 
LNS araçları ile çalıştırılabilir. Isıtma ve 
soğutma kontrolü sadece 1 adet Belimo 
6 yollu kontrol vanası ile gerçekleştiri-
lebilir. Sonuç olarak bu uygulama için 
sadece 1 adet motor yeterlidir. Böy-
lece geleneksel uygulamada kullanılan 

sadece; 1 oda kontrolörü, 2 motorlu 
vana ve 2 kesme vanasından değil ayrıca 
daha az kablolama, daha az nokta ve 
daha az montaj işçiliği ile de tasarruf 
edebileceksiniz.”

İsmail Arıca, Yakıtsız Çalışabilen Motor Geliştirdi

M akine teknisyeni ve işadamı İsmail 
Arıca geliştirdiği motor sayesinde 

pilleri şarj olmadan 100 bin kilometre 
yol yapabilen motor icat etti. Geliştir-
dikleri sistemle ürettikleri AC (Alterna-
tif akım) elektriği, DC (Doğrusal akım) 
elektriğe çevirdiklerini belirten Arıca, 
şunları söyledi: “Kurduğumuz düze-
nekte lityum pillerden elde ettiğimiz ilk 
hareket enerjisiyle, ayarladığımız enerji 
giriş çıkışlarıyla motorumuz çalışıyor ve 
aynı zamanda enerji üretip pillerimizi 
dolduruyoruz. Sistemin tek bir yerinden 
değil, birkaç yerinden enerji üretiyoruz. 

Ürettiğimiz bu enerjiyi de istediğimiz 
yerde kullanıyoruz. Bir evin ya da bina-
nın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz, 
otomobilde kullanabiliyoruz. Bir otomo-
bil, benzin, mazot gibi yakıt kullanma-
dan 100 bin kilometre gidebiliyor. Bir 
otomobilin 100 bin kilometre gitmesi 
de sadece 5 bin TL’ye mal oluyor. Bu 
para da sadece lityum pillerin değişmesi 
için. Çünkü sürekli enerji alıp verdiği 
için pillerin ömrü bitiyor ve değişmesi 
gerekiyor. Tabii bu sistem, ar-ge çalış-
malarıyla geliştirilebilir.”
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/
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Armacell Avrupa Yöneticiler Günü, İstanbul’da Düzenlendi

Ak-Kim’den Su Filtrasyonuna 35 Milyon Dolarlık Yatırım

A

A

rmacell Avrupa Yöneticiler Günü 
organizasyonu, 24 - 25 Şubat 

2016 tarihlerinde İstanbul’da düzen-
lendi. Armacell’in Avrupa bölgesine 
bağlı olarak çalışmalarını yürüten yak-
laşık 20 farklı ülkenin 100 yöneticisi, 
etkinlikte bir araya geldi. Armacell Yöne-
tim Kurulu Başkanı Patrick Mathieu ve 
Armacell Başkan Yardımcısı Guiilerme 
Huguen’in katıldığı etkinlik, 24 Şubat 
akşamı Nomads Restaurant’ta akşam 
yemeği ile başladı ve 25 Şubat Hyatt 
Regency Ataköy’de yapılan toplantı ile 
sona erdi. Etkinlikte bir konuşma yapan 
Armacell Başkan Yardımcısı Guiilerme 
Huguen, “Armacell Yöneticiler Günü 
her yılın Şubat ayında ve yılda 1 defaya 

k-Kim Kimya, Yalova’da kurduğu 
Ultrafiltrasyon Membran Tesisi’nde 

üretime başladı. 35 milyon dolarlık bir 
yatırımla, beş yıl süren Ar-Ge çalışma-
ları sonucunda hayata geçirilen proje ile 
Ak-Kim, Türkiye’de yeni yeni gündeme 
gelen arıtma konusunda kurumların ve 
belediyelerin çözüm ortağı olmayı hedef-
liyor. Ultrafiltrasyon Modülü’nün tanıtımı 
için düzenlenen basın toplantısında bir 
konuşma yapan Ak-Kim Kimya Genel 
Müdürü Onur Kipri şirketin büyüme stra-
tejileri doğrultusunda 2013 yılından bu 
yana su alanına yatırım yapıldığını belir-
terek “90’lı yılardan bu yana belediyeler 
ile işbirliği içinde çalışıyoruz. 2013 yılında 
Avrupa’nın ikinci büyük su kimyasalları 
ve koagülant üreticisi olan Feralco ile 
birlikte Akferal’ı kurduk. Geçen yıl da 
Akferal bünyesinde Dostel grubunun 
su arıtma bölümünü satın alarak ürün 
portföyümüzü genişlettik. Ultrafiltrasyon 
Modülü ile birlikte bu alandaki pozisyo-
numuzu da güçlendireceğimize inanıyo-
ruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarında dünyada 
az sayıda kuruluşun yapabildiği, yüksek 
katma değerli ve ileri teknoloji gerektiren 
ürünlere odaklandıklarını belirten Kipri, 
“Ak-Kim olarak bugüne kadar, Ar-Ge 

mahsus olarak yapılan bir organizas-
yondur. 20 farklı ülkenin yöneticileri 

çalışmalarımıza ve teknoloji yatırımları-
mıza her yıl bütçemizin % 4-5’ini ayır-
dık. Bu rakam dünya genelinde % 2,5 
civarındadır. Bundan sonraki hedefimiz 
de, sürdürülebilir kimyasallar alanında 
dünya trendlerini takip ederek Ar-Ge 
Merkezi’mizde biyoteknolojik ve nano-
teknolojik yeni ürünler üretmek olacak” 
diye konuştu. Ak-Kim’in, Türkiye’de ve 
çevre ülkelerdeki ilk ve tek Ultrafiltrasyon 
Modülü üreticisi konumunda olduğuna 

katılıyor. Avrupa Yöneticiler Günü’nü 
bu yıl İstanbul’da gerçekleştirdik. 
İstanbul’u seçmemizin iki nedeni vardı. 
Biri, İstanbul’un keşfedilmesi gereken 
Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri 
olması. Diğer nedenimiz ise Armacell 
Yalıtım A.Ş.’yi Armacell GMBH bün-
yesine dahil eden anlaşmanın, 2015 
yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanması 
oldu. Bu anlaşmanın 1. yılı olması bizim 
için önemliydi” dedi. Avrupa bölgesi-
nin önceki yıl ulaştığı satış rakamları ve 
kârlılıkları üzerine değerlendirmelerde 
bulunan Huguen; gelecek yıl ulaşılması 
gereken hedefler, yenilikçi ürünler ve 
projeler ile ilgili planlamalar hakkında 
da bilgi verdi.

dikkat çeken Ak-Kim Su Çözümler Direk-
törü Alp Sarıoğlu ise “Dünyada ultrafilt-
rasyon modülü üretebilen 12-13 civa-
rında şirket bulunuyor. Bu şirketlerin ara-
sında DOW, GE, BASF, Toray gibi dünya 
devleri de yer alıyor. Bugün dünya gene-
linde UF pazarının yıllık büyüme oranı 
% 18-19. Ülkemizde ise pazarın 2022 
yılında 70 milyon dolara ulaşmasını bek-
liyoruz. Biz de Ak-Kim olarak üretim tesi-
simiz tam kapasite ile çalışmaya başladığı 
zaman, yıllık 42-45 milyon dolar ciro 
hedefliyoruz” dedi. Üretimin % 60’ını 
ihraç etmeyi hedeflediklerini de sözlerine 
ekleyen Sarıoğlu, Türki cumhuriyetlerden 
Körfez ülkelerine, Amerika’dan Hindistan 
ve Çin’e kadar pek çok ülkenin radarla-
rında bulunduğunu da belirtti.





44 TERMODİNAMİK • NİSAN 2016

Haberler

Yapı Ürünleri Sektörü 2016’da Mega Projeler, Konut ve Beton Yollar ile 
Büyüyecek

Y apı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
(YÜF), 12. Olağan Genel Kurul Top-

lantısını 18 Mart 2016 tarihinde gerçek-
leştirdi. YÜF Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Şefik Tüzün, 2015 yılını değerlendirdi ve 
2016 yılı öngörülerini açıkladı. 2016 yılı 
için olumlu beklentileri olduğunu belir-
ten Tüzün, “Yeni yılın ilk tahminlerine 
göre, 2016 yılında Türkiye ekonomisinde 
büyümenin yüzde 4,5, inşaat sektöründe 
ise yüzde 5 civarında gerçekleşmesi bek-
leniyor. 2015 yılının ilk 10 ayı, ülkemizde 
ve dünyadaki politik ve ekonomik belir-
sizlikler nedeniyle durgun geçmiş, Ekim 
ayından itibaren toparlanma başlamış 
ve Kasım ayı seçim sonuçlarının getir-
diği politik istikrar ile birlikte her alanda 
yeniden umutlar artmıştır. Halihazırda 
devam eden mega projelere ilave olarak; 
yeni başlayacak konut ve altyapı proje-
leri, kentsel dönüşüm projeleri ve yabancı 
yatırımcıların konut sektörüne devam 

ortalama kurla hesap yapıldığında, Türk 
Lirası bazında cironun yüzde 18,7 arttı-
ğını görüyoruz. 2015 yılında, 82 bin kişilik 
istihdam yaratılmış ve federasyona üye 
sektörlerin toplam ihracatı ise 600 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı 
ve sonrası için umutlu olmamızı sağlayan 
etkenler arasında; beton yollar, beton 
bariyerler, kentsel dönüşüm, 20 yılda 
7 milyon konut, mega projeler, devam 
eden konut ve altyapı projeleri, yabancı-
ların konut sektörüne devam eden ilgisi 
ön planda yer almaktadır” dedi.

eden yüksek ilgisiyle 2016 yılının, inşaat 
sektörü için 2015’e göre büyüyen bir yıl 
olacağını tahmin ediyoruz. 2016 yılında 
1 milyon 500 bin konut satışı hedeflen-
mektedir ve bu durum 2015 yılındaki 1 
milyon 290 bin adet satışa oranla yaklaşık 
yüzde 15’lik bir artış anlamına gelmek-
tedir. Üye birliklerinin verilerine göre, 
federasyonumuzu oluşturan sektörlerin 
2015 yılındaki toplam cirosu; kur etkisiyle 
2014 yılına oranla dolar bazında yakla-
şık yüzde 5,5 düşerek, 11 milyar dolar-
dan 10,5 milyar dolara inmiştir. Ancak 

IWE Istanbul Water Expo, Eylül 2016’da İstanbul’da Düzenleniyor

İ stanbul Su ve Atıksu Arıtma Tek-
nolojileri Fuarı ve Konferansı - IWE 

Istanbul Water Expo, ITE Turkey’in bün-
yesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuar-
cılık tarafından 1 - 3 Eylül 2016 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci 
kez düzenlenecek. Etkinlik; su kaynakları-
nın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, 
etkin su tüketimi, sürdürülebilir su ve 
atıksu yönetimi ile ilgili en son teknolo-
jileri ve gelişmeleri aynı platformda bir 
araya getirecek. IWE Istanbul Water Expo 
Fuar Direktörü Tülin Bozkurt Bulut: “Dün-
yada var olan su kaynaklarının doğru 
kullanılması gerekliliği ve suyun giderek 
artan öneminden dolayı Birleşmiş Millet-
ler tarafından her yıl 22 Mart’ın “Dünya 
Su Günü” olarak kutlanması kararlaştı-
rıldı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
hızlı nüfus artışı, sanayileşme, bilinçsiz 
su tüketimi ve küresel ısınmadan dolayı 

su kaynaklarımız hızla azalıyor. TÜİK 
tahminlerine göre; Türkiye nüfusu 2030 
yılında 100 milyona ulaşacak, su potan-
siyeli kişi başına yıllık 1120 m3’e düşe-
cek ve Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler 
arasında yer alacak. Fuarla eş zamanlı 
gerçekleşen konferans programıyla da 

kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum, 
üniversiteler ve medya kuruluşları nez-
dinde girişimde bulunarak “su farkında-
lığı” yaratıyor, su konusunda toplumun 
tüm kesimlerinde duyarlılık oluşturmayı 
hedefliyoruz.” dedi. Geçen yıl ilki 3 – 
5 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilen IWE Istan-
bul Water Expo; 11 ülkeden 95 katılımcı 
firma ve 244 markayı, 59 farklı ülkeden 
gelen 3.539 profesyonel ziyaretçi ile 
buluşturdu. Bu yıl T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
İller Bankası, KOSGEB ve İzmir Ticaret 
Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek 
olan IWE Istanbul Water Expo 2016, 150 
katılımcı firmayı 5000 profesyonel ziya-
retçi ile buluşturmayı hedefliyor. 
Ayrıntılı bilgi için: 
www.istanbulwaterexpo.com
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L' ISOLANTE  K-FLEX firmasıyla 1999 
yılında kurduğu ortaklık sonucu 

Türkiye’yi kauçuk köpüğü ile tanıştıran ve 
üretimine başlayan ODE, 17 yıllık ortaklı-
ğının ardından 2016 Mart ayında İtalyan 
ortağının tüm hisselerini satın alarak R-flex 
markalı ürünlerini üreten şirketin tek sahibi 
oldu. ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan yaptıkları bu atılımla ilgili, “2007 
yılında İş Girişim’le gerçekleştirdiğimiz 
ortaklıktan, 2012 yılında tüm hisseleri-
mizi geri satın alarak ve daha da güç-
lenerek çıkmıştık. O dönemde yönetim 
olarak aldığımız karar yolumuza % 100 
kendi sermayemizle devam etmek yönün-
deydi. Kauçuk köpüğü markamız R-flex’in 
üretici şirketindeki ortağımızın tüm his-
selerini satın alarak da bunu gerçekleş-
tirdik. Bundan böyle tüm markalarımızın 
üretiminde % 100 kendi sermayemizle, 
20 yıllık üretici kimliğimiz ve tecrübemizi 
kullanarak, kendi lisansımızla, kendi tek-
nolojimizi üretiyor olacağız. 2030 yılının 
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız 
Eskişehir’deki yeni üretim üssümüz bit-
tiği zaman, toplam 150 bin m2 açık 100 
bin m2 kapalı alanıyla Türkiye’de yalıtım 
sektörünün en büyük kapalı alana sahip 
üreticisi ve Çin’den İtalya’ya kadar olan 
coğrafyada teknik yalıtım sektörünün 
en büyük üreticisi konumuna geleceğiz” 
dedi. Turan, 2016 yılında da yatırımlara 
devam ettiklerini belirterek şunları ekledi: 
“Bizi gururlandıran Eskişehir üretim üssü 
dışında, Çorlu üretim tesislerimizde de 
yatırımlarımız devam ediyor. 2008 yılı-
nın en büyük ilk 500 yatırımı arasında yer 
alan ve o tarihten bu yana faaliyetlerini 

başarıyla sürdüren Starflex üretim tesisle-
rimizdeki fırın yenileme ve kapasite artışı 
çalışmalarını geçen günlerde tamamladık. 
ODE olarak tüm siyasi, ekonomik, jeopo-
litik olumsuzluklara rağmen 2015’te baş-
ladığımız yatırım atağına 2016’da devam 
edeceğiz. Çünkü her zaman söylediğimiz 
gibi biz bu ülkeye inanıyor ve geleceğe 
yatırım yapıyoruz.”

ODE bölgesel güç haline geliyor

Eskişehir’deki üretim üssünün tamam-
lanmasıyla yurtiçindeki liderliğini pekiş-
tirerek yurtdışı büyüme hedeflerini de 
yükselttiklerini söyleyen Turan sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yalıtım sektöründeki 
30 yıllık geçmişimiz ve sadece bu sektöre 
yoğunlaşmamızın bize kazandırdığı tec-
rübeyle bundan böyle yolumuza daha da 
büyüyerek ve hızlanarak devam edeceğiz. 
Teknik yalıtımda sektörün en tecrübelisi 
olan ODE, R-flex ile bu alanda en çok ter-
cih edilen markaya sahip. Teknik yalıtım 
bizim için son derece önemli ve yatırımla-
rımızla birlikte kauçuk köpüğündeki lider-
liğimizi sürdürmeye kararlıyız. Sektördeki 
bu üstünlüğümüzü, yeni tesisimizle bera-
ber artacak olan yüksek üretim kapasite-
mizle birleştirerek ihracat rakamlarımızı 
4 yıl içinde % 100 artırma ve ODE’yi bölge-
sel bir güç haline getirmeyi hedefliyoruz.”

ODE, R-flex Üretimindeki İtalyan Ortağının 
Tüm Hisselerini Satın Aldı
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Danfoss 2015 Yılında Yüzde 11 Büyüdü

D

D

D

Danfoss, Üniversiteli Gençlerle Buluştu
Danfoss, Eğitimlerini 
Sürdürüyor

Danfoss, 
50 Milyonuncu T2 
Termostatik 
Genleşme Valfini 
Üretti

anfoss, Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğrencileri tarafından düzenle-

nen 12. RLC Günleri’nde öğrencilerle 
bir araya geldi. Etkinlikte Danfoss Drives 
OEM Müdürü Cem Üstgel, Danfoss glo-
bal ve Danfoss Türkiye, ısıtma, soğutma 
ve motor sistemleri çalışma alanları ve 
frekans konvertörleri ile enerji tasarrufu 
konularında öğrencilere bilgi ve dene-
yimlerini aktardı. Yaklaşık 450 öğrenci-

anfoss, Elektro-Kalori firmasına 
ve Devinim Makine eşliğinde 

Brox Brulör firmasına yönelik iki eğitim 
düzenledi. Eğitimlerde endüstriyel oto-
masyon uygulamaları için basınç sviçleri, 
termostatlar ve termostatik kontrollü 
su valfleri anlatılarak ürünler hakkında 
detaylı bilgi verildi. Eğitimler sonunda 
katılımcı firmalardan bir sonraki eğitime 
dahil edilmesini talep ettikleri konu baş-
lıkları alındı. Danfoss, talep edilen konu 
başlıklarını da dahil ederek eğitimlerini 
sürdüreceğini belirtti.

anfoss, Mart 
ayı içinde 

50 milyonuncu 
T2 termostatik 
genleşme valfinin 
üretimini gerçek-
leştirdi. T2’nin 
ezber bozan bir 
Danfoss ürünü olduğunu söyleyen Dan-
foss Otomatik Kontroller Departmanı 
Başkan Yardımcısı Stephen Gugliotta: 

“Geçen 50 yılda, kullanıldığı binlerce 
uygulamada T2 valfi tek başına yaklaşık 
olarak 157.000 GWh tasarruf sağladı. 
Bu açıdan bakıldığında, tasarruf edilen 
enerji İtalya’nın altı ay, Danimarka’nın 
bir yıl ve Arjantin’in bir yıldan daha 
uzun bir süre enerji tüketimini karşıla-
mak için yeterlidir” dedi.

D anfoss, “2015 Yılı Faaliyet 
Raporu”nu açıkladı. Raporda; 

Danfoss 2015 yılında toplam satışla-
rını % 11, net kârını ise % 13 oranında 
artırdı. 
Net kâr, 2,6 milyar 348 milyon EUR 
seviyesinde bir artış göstererek geçen 
yılın % 13 üzerinde gerçekleşti. Konu 
ile ilgili Danfoss Başkan & CEO'su Niels 
B. Christiansen, “2015 Danfoss açısın-
dan iyi bir yıldı. Yenilikçi teknolojilerin 
yanı sıra yeni test ve demo tesislerine 
yatırım yaparak global konumumuzu 
güçlendirmeye odaklandık ve artan ino-
vasyon yatırımlarımızın karşılığını yeni 
ürünlerle aldık. 
Dijital teknolojinin kullanıldığı bu ürün-
leri başarıyla pazara sürdük ve kullanıcı-
lardan çok iyi tepkiler aldık” dedi.

nin izlediği Danfoss oturumunda; öğren-
cilere Danfoss E-Learning, Danfoss’un 
yenilenen ve sektör için bir bilgi kaynağı 
niteliğindeki websitesi ile Linkedin  ve 
Youtube hesaplarından nasıl faydala-
nabilecekleri anlatıldı. Danfoss ayrıca 
2-3 Mart 2016 tarihlerinde Kemerbur-
gaz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
Mühendislik Günleri’nde de bir seminer 
düzenledi.
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Alarko Carrier, 
Avrupa F-Gaz 
Yönetmeliği’ne Uyum 
Sağladı

Alarko Carrier, 
Serena Serisi 
Kombilerini Yeniledi

A

A

A

Alarko Carrier, Ordu’da Toshiba Estia Isı 
Pompası Semineri Verdi

Alarko Carrier, Aydın’da Dalgıç Pompa 
Eğitimi Verdi

Alarko Carrier, Optima Serisini 
Çanakkale’de Tanıttı

larko Carrier; yatırımcı, mekanik 
firmalarında çalışan personel ve 

kullanıcılardan oluşan 120 kişilik bir 
gruba Toshiba Estia ısı pompası konulu 
bir seminer düzenledi. 9 Şubat’ta Ordu 
Anemo Otel’de, Alarko Carrier Ankara 
Büro Bayilik Satışları Satış Müdürü Ali 
İsmet Koçak’ın şirket tanıtımıyla baş-
layan seminer, İş Geliştirme ve Denet-
leme Müdürü Özgen Çoğulu’nun Tos-
hiba Estia ısı pompalarını anlatmasıyla 
devam etti. Seminerde katılımcılara, 
sıvı yakıt, kömür ve doğalgaza ihtiyaç 
duyulmadan konut, villa ve işyeri gibi 
mekânlarda nasıl ısınıp, serinlenebi-
leceği ve sıcak su elde edilebileceği 
hakkında bilgi verildi. İnteraktif olarak 

larko Carrier, 5 Şubat’ta Aydın 
Anemon Otel’de Aydın  Büyük-

şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü’ne bağlı idari ve teknik 
personele dalgıç pompa eğitimi düzen-
ledi. Alarko Carrier Satış Müdürü  Yüksel 
Pınar tarafından verilen eğitimde; dalgıç 
pompalarda seçim ölçütleri, pompa-
sondaj ilişkisi, enerji verimliliği ve muh-
temel arızalar hakkında bilgi verildi. 

larko Carrier, Türkiye’nin ilk yerli 
sirkülasyon pompası olan Optima 

için, 27 Ocak tarihinde Çanakkale Kolin 
Otel’de bir tanıtım toplantısı düzenledi. 
İstanbul Bayilik Satışları ve Ürün Yöne-
timi departmanı tarafından düzenlenen 
ve 98 kişinin katıldığı toplantının açılış 
konuşmasını, Satış Müdürü Koray Fedar 
yaptı. Ürün Müdürü Cüneyt Bulca’nın 
Optima pompalarla ilgili teknik ve 
ticari bilgileri aktarmasının ardından, 
konuklarla birlikte uygulamalar yapıldı. 

A

A

larko Carrier, vidalı kompresörlerin 
yeni ürün serilerinde, R134a yerine 

HFO-1234ze gazını kullanma kararı aldı. 
Böylece şirket, AB içinde satılan hidroflo-
rokarbonların miktarının düşürülmesinin 
hedeflendiği yeni F-Gaz Yönetmeliği’ne 
uyum sağladı. İki yıl boyunca yapılan kap-
samlı araştırmaların sonucunda kullanıl-
maya başlanan HFO-1234ze gazı, küresel 
ısınma açısından sıfıra yakın bir etki oluş-
tururken, mevsimsel enerji verimliliği için 
yüksek eşik değerleri belirleyen Ecodesign 
Yönetmeliği’ne de uyum sağlıyor. 

larko Carrier, Serena serisi kombisini 
son teknolojiyle donatarak yeniledi. 

Yenilenen Serena serisiyle ilgili bilgi veren 
Alarko Carrier Isıtma Ürün Müdürü Erkan 
Mutlu, “Daha yüksek ısıtma kapasitesi, 
daha fazla kullanım suyu debisi ve sını-
fının en üstün teknik özelliklerine sahip 
Serena serisini, yeni emniyet sistemleri 
ve dünyadaki son teknolojiyle donatarak 
yeniledik.” dedi.

devam eden seminerde, katılımcılara 
bir simülasyon aracılığıyla Toshiba Estia 
ısı pompalarıyla ne kadar konforlu ve 
tasarruflu ısınılabileceği anlatıldı. Evle-
rine ücretsiz keşif yaptırmak isteyenlerin 
Toshiba Estia standında kayıt olduğu 
seminer, Alarko Carrier ekibiyle birlikte 
yenen akşam yemeğiyle son buldu.

Eğitim, teknik personelin pompa seçim 
etkinliğine katılmasıyla son buldu.

Optima, teknolojisi ve düşük satın alma 
maliyetiyle katılımcılardan tam not aldı.
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Türkiye’nin Makinecileri Avrupa’nın En Büyük Sanayi Birliği ile 
Endüstri 4.0 için İşbirliği Başlatıyor

Systemair HSK’dan Öğrenci ve Yeni Mezunlara Yurtdışında Staj İmkânı

T

S

ürk makine ihracatçılarının en 
büyük alıcısı konumunda olan 

Almanya’nın ve Avrupa’nın en büyük 
sanayi birliği olan VDMA ile Makine İhra-
catçıları Birliği, WIN Automation Fuarı 
dolayısıyla Endüstri 4.0 alanında Türk 
makinecilerine yol gösterecek ortak bir 
kitapçık yayımladı. Kitapçıkta bir sunuş 
yazısıyla yer alan Almanya Federal Eko-
nomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel 
Almanya’nın Türkiye’nin en önemli 
ticaret ortağı olduğuna ve iki ülke ara-
sında ticari ilişkilerin daha da güçlendi-
rilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gabriel, 
bu sektör rehberinin Türk şirketleri için 
olağanüstü bir yol gösterici olacağını 
ifade ederek, iki ülke arasında enerji, 
Endüstri 4.0 ve ileri teknoloji alanında 
önemli işbirliği fırsatları olduğuna dikkat 
çekti. Almanya’nın uzun yıllardan beri 
Türk makine sektörünün en büyük alıcısı 
konumunda olduğunu belirten VDMA 
Başkanı Reinhold Festge ise Alman 
makine sektörünün, Endüstri 4.0 viz-

ystemair HSK, her yıl başarılı 
iki öğrenciye yurtdışındaki 24 

Systemair fabrikasından birinde, iki ay 
staj imkânı sunuyor. Systemair HSK, 
2015/2016 Eğitim-Öğretim yılında 2 
öğrenciyi staj için Systemair’in İsveç ve 
Malezya fabrikalarına gönderdi. Malezya 
Systemair’de gerçekleştirdiği staj dönüşü 
görüşlerini Systemair HSK ile paylaşan 
öğrencilerden Doruk Tonya, Systemair’de 
gerçekleştirdiği stajın kendisine kurum-
sal bir firma kültürünü tanıma fırsatı 
sunduğunu, staj süresince Systemair’in 
ürünlerini, üretim teknolojilerini ve felse-
fesini çok iyi bir şekilde anladığını söyledi. 
Ayrıca staj sonrasında Systemair HSK İş 
Geliştirme departmanında göreve başla-
yan Tonya, Systemair ailesinin bir parçası 

yonunu uygulamaya koymak ve inova-
tif ürün konseptlerini geliştirmek üzere 
var gücüyle çalıştığını belirtti. Endüstri 
4.0’ın Türk sanayisi için önemine her 
fırsatta dikkat çeken Makine İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran da 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 çağını yakala-
mak zorunda olduğunun altını çizerek 
“Endüstri 4.0 anlayışının getirdiği yeni-
likleri sadece tüketim alışkanlıklarının 
artırılmasına yönelik değil, üretim sis-
temlerinin akıllanması, maliyetlerin düşü-
rülmesi ve verimliliğinin artması için de 
kullanabilmeyiz. Türk makinecileri olarak; 
ekonomimizi bir üst aşamaya geçirecek 
anlayışın bu entegrasyonu sağlayabil-
mekten geçtiğine inanıyoruz. Bunun için 
de otomasyon süreçlerindeki teknolo-
jik dönüşümü Türkiye’de en iyi tanıyan 
sektör olarak, uluslararası alanda çeşitli 
işbirlikleri geliştiriyoruz. Almanya’nın 
her türlü mühendislik ürününü üreten 
3100 şirketini temsil eden en büyük birlik 
olan VDMA ile WIN Automation Fuarı’na 

olduğu için şanslı olduğunu ve mutlu-
luk duyduğunu belirtti. Stajını Systemair 
İsveç fabrikasında gerçekleştiren Zeynep 
Türkmen ise “Yurtdışında staj programı 
sadece tecrübeleri geliştirmekle kalmıyor, 
aynı zamanda dünyaya bakış açısınızı da 
geliştirerek iş yaşamınıza yön veriyor” 
dedi.

özel olarak hazırladığımız bu çalışma 
da sektörümüz için önemli bir kılavuz 
olacak. Türk-Alman işbirliğini, sanayimiz 
açısından da bir model olarak geliştire-
cek bu tür çalışmaları sürdüreceğiz” diye 
konuştu.
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HydroFLOW’un ürettiği radyo frekansı 
kireçlenmeyi önler ve eski kireçtaşlarını söker.

 
HydroFLOW az elektrik tüketir, bakım istemez, 

yedek parça gerektirmez.
 

HydroFLOW boru üzerine kol saati gibi takılır. 
Boru çapına göre seçilir, suyun sertliği ve 

sıcaklığı cihazın görevini etkilemez.

Tel: 0232 486 23 23
info@burkut.com.tr
www.burkut.com.tr

KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ

Su Sisteminde 
Kireçlenmeyi Önler!

Haberler

MNT Elektronik, Yeni Seri 
Fluo Klima Cihazlarını 
Pazara Sundu

K lima havalandırma soğutma sektöründe 
çözümler geliştirmek için yola çıkan MNT 

Elektronik, iki yıldır elektronik ürünler üzerine 
sürdürdüğü faaliyetlerine 2016 yılının başından 
itibaren pazara sunduğu Fluo markası ile devam 
ediyor. Firmanın HVAC Satış Müdürü Tolga Yavuz, 
konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul, 
Atina ve Selanik’te ofisleri bulunan ve iki yılı aşkın 
süredir faaliyette bulunan MNT Elektronik, aynı 
zamanda Yunanistan’ın klima sektöründeki köklü 
firmalarından Nippon S.A. ile kardeş şirket statü-
sündedir. MNT Elektronik, her çeşit konut ve ticari 
projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek A’dan 
Z’ye klima cihazları yelpazesine sahip Fluo seri-
sini Türkiye pazarına sunuyor. Fluo Klima Cihazları 
Serisi; duvar tipi split klima cihazları, havadan suya 
ısı pompası, nem alma cihazları, kaset, kanallı, yer 
tavan, konsol, salon tipi split klimaların yanı sıra; 
multisplit klima serisini de kapsayacak şekilde geniş 
ürün çeşitliliği sayesinde projelerde konforu bir üst 
seviyeye taşıyacak cihazlardan oluşuyor. Bu serinin 
dışında, en önemli ürün kalemimiz olan en son nesil 
Fluo FMV5 VRF Sistem Cihazları, Chiller ve Fan Coil 
ünitelerimiz ile her türlü havalandırma ve iklimlen-
dirme projesinde ihtiyaçları karşılayacak eksiksiz 
ve geniş bir ürün serisi sunuyoruz. MNT Elektronik 
olarak, dünyanın en büyük klima cihazları üreticile-
rinde üretilen Fluo geniş ürün yelpazesinin son seri 
cihazlarının verdiği güven ile klima havalandırma 
soğutma sektörüne yeni bir soluk getirmek için yola 
çıktık. Bu inanç ile iklimlendirme pazarında, ürün 
çeşitliliği ve üst düzey hizmet kalitesini yakalamayı 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda sürekli olarak, maksi-
mum konfor seviyesini enerji verimliliği ile birleştiren 
yeni ürünler sunuyoruz.”
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Haberler

Samsung, İklimlendirme Sektörünün Profesyonelleri ile Bir Araya Geldi

S amsung Electronics, iklimlendirme 
ve klima sektörü profesyonellerini 

Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de 30 
Mart’ta düzenlediği ‘Samsung ile Meka-
nik Tesisat Tasarımının Dünü, Bugünü, 
Yarını Etkinliği’nde bir araya getirdi. 
Samsung’un Türkiye’de ilk kez düzenle-
diği bu etkinlikte iklimlendirme ve klima 
sistemleri alanında yaşanan gelişmeler ve 
en yeni teknolojiler, sektörün önde gelen 
profesyonelleriyle ele alındı. Etkinliğe bir-
çok mühendis, tasarımcı taahhüt firması 
katılırken; davetliler yeni ürünleri ince-
leme ve değerlendirme fırsatı da buldu. 
Etkinlikte bir konuşma yapan Samsung 
Electronics Türkiye Sistem Klima Müdürü 
Okan Tutcu, Samsung Electronics’in tek-
nolojik yetkinliklerini ve geliştirdiği ürün 
ve çözümleri diğer tüm segmentlerde 

üniteler ile de istenilen kapasiteleri karşı-
lıyoruz. Bu da yatırımcı ve mimarlar için 
çok büyük bir avantaj sağlıyor. Dış üniteler 
için ayırılan alanlar azalınca, bu alanlar 
mimari veya ticari açıdan farklı amaçlar 
için değerlendirilebiliyor. Özellikle metre-
kare fiyatının çok yüksek olduğu İstanbul 
gibi metropollerde her bir metrekarenin 
en doğru şekilde değerlendirilmesine 
katkı sağlamak, önemli bir değer yarat-
mak anlamına da geliyor” dedi. Etkinliğin 
öğleden sonraki oturumunda ise sektö-
rün önde gelen isimleri Cevat Tanrıöver, 
Hamit Mutlu, Kani Korkmaz, Ömer Köseli 
ve Zühtü Ferah, Evren Demirci moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen ‘Mekanik Tesisat 
Tasarımının Dünü, Bugünü, Yarını’ pane-
linde sektörün bugüne kadarki gelişimini 
ve geleceğini konuştu.

olduğu gibi, iklimlendirme ve klima sis-
temlerinde de inovatif yaklaşımla sundu-
ğunu belirtti. Samsung’un 6. Jenerasyon 
DVM-S ürünleri ile teknoloji olarak en üst 
noktada yer aldığına dikkat çeken Tutcu, 
VRF’de de tek modülde 30 HP ile maksi-
mum kapasitenin sağlanabildiğini belir-
terek “Önden atışlı dış üniteleri 14 HP’lik 
kapasiteleri ile daha düşük bir dış ünite 
hacminde çok geniş bir alanın iklimlendir-
mesini sağlayabiliyor. Daha kompakt dış 

W ilo, 9 Mart’ta Bursa Hilton Conven-
tion Center’da ‘Pompa Sistemle-

rinde Yeni Teknoloji Çözümleri’ konulu 
bir seminer düzenledi. Seminere 210 kişi 
katılım gösterdi. Wilo’nun Bursa Yetkili 
Satıcısı Meta Teknoloji’nin katkılarıyla 
yapılan seminerde iki oturum düzenlendi. 
İlk oturumda Wilo İş Geliştirme Uzmanı 
Hande Muğlalı ‘Frekans Konvertörlü 
Uygulamalar ve Yeni Nesil Çözümler’ 
konusunda, Wilo Satış Mühendisi Hazal 

Wilo, 'Pompa Sistemlerinde Yeni Teknoloji Çözümleri'ni Anlattı
Yıldız ise ‘Enerji Çözümleri’ konusunda 
sunum yaptı. Günün ikinci oturumunda 
ise ‘Emuport ve Substation’ teknolojileri 
konuşuldu. Son dönemde pazar payını 
artıran Emuport uygulamaları konusunda 
Wilo Alt Yapı Sistemleri Bölge Müdürü 
Özgür Alay ile Ürün Müdürü Murat Kayıcı 
katılımcılara bilgi verdi. Wilo, Bursa’daki 
seminerden önce Kocaeli Yetkili Satıcısı 
Ünal Teknoloji’nin katkılarıyla yapılan bir 
başka seminerde de katılımcılarla buluştu. 

25 Şubat’ta GEPOSB Merkez Yönetim 
Binası’nda düzenlenen seminerde ‘Sana-
yide Enerji Tasarrufl  u Çözümler’ masaya 
yatırıldı.

Baymak, Geleneksel Türkiye Bayi Eğitim Turuna İstanbul’dan Başladı

B aymak, her yıl bayileri için düzen-
lediği eğitim ve tanıtım toplantıla-

rına bu yıl İstanbul’dan başladı. Yaklaşık 
250 bayinin katılımıyla Avrupa Yakası’nda 
Conrad Otel’de, Anadolu Yakası’nda ise 
Kozyatağı Hilton’da gerçekleştirilen eği-
timde Baymak Ürün Müdürü Halil Özde-

mir, Pazarlama Müdürü Hasan Akça, 
Servis Müdürü Çetin Bitirgiç, ürünler ve 
yenilikler hakkında bilgi verdi. Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak ise eğitim son-
rasında yaptığı konuşmada, “Baymak’ın 
Hollanda’ya satışı sonrasında gerçekleştir-
diği yenilikler hız kesmeden devam ediyor. 
Ürün politikamız artık tamamen enerji 
verimli ürünler çizgisinde devam ediyor. 
Ancak bunun yanı sıra pek çok projeyi 
de hayata geçirdik ve ilerliyoruz. Bunla-
rın en önemlileri şüphesiz BES (Bireysel 
Emeklilik Sistemi) ve Orange Store’ları-
mız. BES sisteminde şu anda 1000 adet 
üyemiz bulunuyor. Hedefimiz 2000 kişiye 

ulaşmak. Orange Store yapılanmamız ise 
Türkiye çapında hızla sürüyor ve daha da 
hız kazandı. Bu yıl 25 şehirde 75 noktaya 
ulaşmayı hedefliyoruz. Satış sonrası hiz-
metlerimizde ise çok büyük bir başarıya 
imza attık. Ajans Press ve Nielsen veri-
lerine göre 2015 yılında Baymak, marka 
algısı değişimi, müşteri deneyimi puanı 
ve müşteri paylaşım yönetiminde rakiple-
rini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu 
gurur verici ve markamız adına çok büyük 
bir gelişmedir” dedi. 
Çolak, konuşmasının sonunda 2015 
yılında üstün başarı gösteren bayilere 
plaketlerini takdim etti.
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Haberler

Teknoklima 2016 Vizyonu ile Yeni Kurumsal Düzenlemeler Yapıyor

T
eknoklima’nın 2016 vizyonu ile 
yenilenen kurumsal düzenlemesi 

tamamlandı. 
Dinamik, inovatif ve global perspek-
tife uygun yeni atamalarla yapılanan 
firmada, uzun yıllardır   Ankara Bölge 
Müdürlüğü görevini yürüten Haluk 
Tosun Teknoklima Türkiye Satış Müdür-
lüğüne, Kıdemli Satış Mühendisi Yasin 
Us Marmara Satış Müdürlüğüne ve  Bilal 
Hakan Sevigen ise Satış Sonrası Hizmet-
ler (SSH)  Departmanı Müdür Yardımcı-
lığına  getirildi.

Doğalgaz Yerine Su ile Çalışan Kombi

A nkaralı mucit Bülent Çakı, doğal-
gaz yerine suyla çalışan bir kombi 

üretti. İnsanların sadece günlük 1.5 - 2 
liralık bir elektrik tüketimi ile 3+1’lik bir 
evi rahatça ısıtabileceklerini belirten Çakı, 
“İnsanlar genelde ortalama 100 metre-
karelik 3+1 evde yaşıyor. 
1,5 - 2 lira arasında günlük elektrik tüke-
timi ile bu kombiyle tüm evini ısıtmış 
olacak. Bir elektrikli ısıtıcı kullansanız bir 
odayı bunun ısıttığının yarı katı kadar 
anca ısıtırsınız ve günlük 3 - 4 saat çalış-
tırsanız bunun tüm evi ısıtacağı yakıtı 

yakmış olursunuz. Aynı paraya bu kombi 
tüm evinizi ısıtıyor. 
Bu kombinin günde 2 liradan elektrik 
yaktığını düşünürsek ayda 60 lira yapar”  
dedi. Kombinin nasıl bir sistemle çalıştı-
ğını anlatan Çakı, “Çok basit bir sistemle 
çalışıyor. Yakıt kullanmıyoruz elektrik 
kullanıyoruz. Elektriği ısıtmak için değil, 
sadece sistemimizi döndürmek için kul-
lanıyoruz. Evin büyüklüğüne ya da işyer-
lerine uygun farklı ebatlarda motor var. 
Su, sistemin içinden geçtiği anda, suyun 
kovalent yapısını bozarak bu esnada 

reaksiyon sonucu ortaya bir ısı çıkıyor. 
Tüm maharet bu. Bu kadar basit bir sis-
tem. Sistem saniyede 2 derece ısı üretir, 
kaynama noktasında ise ısı sabit kalır. 
Sistem kendi içinde suyu devamlı devir 
daim yapar” diye konuştu. Patent müra-
caatını yaptıklarını da sözlerine ekleyen 
Çakı, “Patent müracaatımızı yaptık, ince-
leme raporumuz çıktı, şu an uluslararası 
incelemeye gönderdik. Birkaç aya kadar 
belgemizi almış olacağız” dedi.

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/

S
chneider Electric, otomasyon 
portföyüne yeni AltivarTM, Modi-

conTM ve MagelisTM akıllı ürünleri 
ekledi. 
Böylece endüstri, altyapı ve binalar dâhil 
geniş bir uygulama yelpazesi için pompa 
sistemlerine özel yeni işlevleri kullanılabi-
lir hale getirdi. Su, atık su, binalar, petrol 
ve gaz, yiyecek ve içecek dahil geniş 
bir uygulama yelpazesine uygun olan 
Schneider Electric’in akıllı pompa kontrol 
çözümleri ile ilgili konuşan Schneider 
Electric Global Pompalama Uygulamaları 
Lideri Eric Vatonne “Schneider Electric’in 

MachineStruxureTM markalı otomas-
yon çözümleriyle birleştirilen bu yeni 
cihazlar, müşterilere esnek, bağlantılı 
ve verimli pompa sistemleri oluşturma 
ve bunları yönetmelerinde yardımcı ola-
cak. Schneider Electric’in sağladığı akıllı 
pompalama çözümleriyle müşterilerimiz, 
gelişmiş teknoloji, daha fazla sistem per-
formansı ve optimum maliyetten fayda-
lanabilecekler. 
Schneider Electric uzmanlığı böylece 
müşterilerimize rekabette avantaj ve 
ticari sürdürülebilirlik elde etmelerine 
yardımcı olacak” dedi.

Schneider Electric, Akıllı Pompa Sistemlerini Genişletiyor
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Bize Değer Katan Projeler ile 
Büyüyoruz...

Haberler

A kcor A.Ş., 2016 yılı itibarıyla ürün gruplarını 
3 önemli Avrupalı üretici ile yapılan temsilcilik 

anlaşmaları ile genişletti. Akcor’un teknik destek ve 
satış sonrası hizmet güvencesi ile pazara sunacağı 
yeni markalar İsveç’in en eski ve en güçlü üreticilerin-
den Fläkt Woods, İtalya’nın bir asrı devirmiş üreticisi 
Galletti ve fan uzmanı Vortice. Konu ile ilgili Akcor 
firması tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere 
yer verildi: “Klima santralleri ve ısı geri kazanım üni-
telerinde özel çözümleri, chilled beam sistemleri için 
eksiksiz ekipmanları ve hava dağıtım ürünlerinde geniş 
yelpazesi ile Fläkt Woods ve Akcor, sistem ve pazar 
ihtiyaçları konusunda uzman bilgi ve tecrübeleri ile 
güçlü bir ortaklık oluşturacak. İtalya’nın en köklü aile 
şirketlerinden Galletti, 100 yılı aşan üretim tecrübeleri 
ile tamamı Eurovent sertifikalı fan coil ve chiller ürün 
gruplarında en yüksek kalitede talepler için esnek 
çözümler sunuyor. Akcor’un ortaklığa başladığı bir 
başka üretici de tüm HVAC pazarının yakından tanı-
dığı fan ve ısı geri kazanımı üniteleri konusunda öncü 
bir üretici olan Vortice. Evsel, ticari ve hafif endüstriyel 
alanlar için geniş bir ürün yelpazesi ile fan çözümleri 
sunan Vortice ürünleri Akcor stoklarında.”

Akcor A.Ş.; Fläkt Woods, 
Galletti ve Vortice ile Anlaştı
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Haberler

Malatya İnönü Üniversitesi Güneş Enerjisi 
Santraline ICCI Ödülü

A
nel Grup tarafından yürütülen 
Malatya İnönü Üniversitesi Tur-

gut Özal Tıp Merkezi 5,3 MWp Güneş 
Enerjisi Santrali Projesi, 5. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 
Enerji Ödülleri töreninde ‘Güneş’ dalında 
büyük ödülün sahibi oldu. Türkiye’de 
bugüne kadar yapılan tek projede en 
büyük kapasiteli fotovoltaik güneş ener-
jisi santrali projesi olarak da adlandırı-
lan Turgut Özal Tıp Merkezi, 5,3 MWp 
güneş enerjisi santrali ile yılda 4 bin ton 
karbon salınımının önüne geçti ve mer-
kezin elektrik ihtiyacının yüzde 33’ünü 
karşıladı. Santralin ayrıca, yıllık 8,5 GWh 
elektrik üretimi sonucunda, yıllık yak-
laşık 2,25 milyon m3 doğalgaz tüketi-
mini önleyeceği belirtildi. Turgut Özal 
Tıp Merkezi’ne yılda 8,5 GWh büyüklü-
ğünde elektrik enerjisi olarak katkı sağla-
yan güneş enerjisi santrali, görsel kirliliği 

de minimize edecek şekilde tasarlandı. 
Taşıyıcı sistem üzerinde bulunan, yer-
den sadece 1,8 metre yüksekliğe sahip 
olan güneş panelleri, bölgede meydana 
gelen sert rüzgâr yükünü karşılayacak 
şekilde projelendirildi. Konu ile ilgili Anel 
Grup Proje Yöneticisi Enver Kır, “Lisanssız 
elektrik üretimine ilişkin yönetmelik çer-
çevesinde gerçekleştirilen bu projemiz, 
üniversite  kurumu tarafından yaptırı-
lan Türkiye’deki tek projede en yüksek 
kapasiteli güneş enerjisi santrali olma 
özelliğini taşıyor. Ayrıca ihtiyaç fazlası 
enerjinin satışı yapılarak kâr elde etmek 
amaçlanmadığından, üniversitelere tanı-
nan haklar gereğince 1 MW üzerinde 
kurulu güce sahip tek lisanssız sant-
raldir. Anel Grup olarak, birçok açıdan 
örnek teşkil edecek bu projenin önemini 
benimsedik ve santralde kullanılan tüm 
ekipmanlar için yüksek verimliliğe sahip 
ürünleri tercih ederek kurulumun her 
aşamasını büyük bir titizlikle tamamladık. 
Ayrıca santral sahası içerisinde inşa edilen 
idari binada bulunan Scada sistemi odası 
ile kapsamlı veri izleme, kaydetme ve 
haberleşme yapılıyor. Proje bu özelliği ile 
de farklılıklarından birini ortaya koyuyor” 
şeklinde konuştu.

Termo Teknik Fabrikasına Bayilerinden Ziyaret

T

bayileri ve Kamer Isı iş ortaklarından olu-
şan 40 kişilik gruba radyatör üretimi ve 
kalitesi hakkında bilgi verdi. Kabiloğlu, 
“Termo Teknik ısıtma sektörüne yönelik 
farklı ihtiyaç ve beğenilere hitap eden, 
geniş bir panel radyatör portföyüne sahip. 
Radyatör portföyümüzde bulunan, özel 
tasarıma sahip dekoratif radyatör serimiz 
ise sağlamlık ve yüksek ısıl verimliliğinin 
yanı sıra şıklığı ile son kullanıcıların dik-
katini çekiyor. Panel radyatörler dışında 
yüksek verim prensibi ile çalışan kombi ve 
duvar tipi kazanlarıyla da Termo Teknik, 
1966’dan bugüne Türkiye’nin en önemli 
ısı sistemleri tedarikçilerinden biri olmaya 

ermo Teknik yetkili bayileri ve Kamer 
Isı iş ortakları, Çorlu’daki Termo 

Teknik fabrikasını ziyaret etti. 
Termo Teknik Bayi Kanal Satış Müdürü 
Selim Kabiloğlu, Termo Teknik yetkili 

devam ediyor. Termo Teknik, geçen dört 
yılda iç pazardaki gücünü panel radya-
törde yüzde 120, kombi ve kazan gru-
bunda ise yüzde 480 oranında artırdı. 
2015 yılı içinde elde ettiğimiz 100 milyon 
TL’yi aşan iç piyasa ciromuz ile önceki yıla 
göre iç piyasada yüzde 9 oranında büyü-
dük. Bayilerimiz ile her zaman samimiyete 
ve açıklığa dayalı bir iletişimi tercih ediyo-
ruz. Böyle bir iletişim ve ticaret prensibi, 
güvenli ve sağlam bir büyümenin temel 
taşıdır. 
Termo Teknik olarak bayilerimizi aileden 
görüyoruz ve gelecek planlarımızı birlikte 
oluşturuyoruz” dedi.

Flexiva MCE 2016’da 
Bayilerini Ağırladı

F
lexiva, İtalya’nın Milano şehrinde 
düzenlenen MCE - Mostra Con-

vegno Expocomfort fuarında Türkiye 
genelindeki bayilerini ağırladı. 15-17 
Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen etkinlikte ilk gün şehir turu ve gala 
yemeği düzenlendi. İkinci gün ise Flexiva 
standında yeni ürünleri; Işıltak ve Artist 
ile ilgili bayilerini bilgilendirdi.





Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

T ürkiye’nin en büyük 3. adalet sarayı olan Adana 
Adalet Sarayı projesinde GÖNKA Klima’nın 3034 

adet gizli tavan tipi 2 borulu fan coil cihazı ve 52 adet 
klima santrali/hücreli vantilatör ekipmanı kullanıldı. 
GÖNKA’nın T2-TB2 EN1886 standartlarına sahip yeni ürü-
nü RobustLine serisi klima santralleri, sorption rotorlu ve 
plakalı ısı geri kazanımlı olmak üzere iki farklı yapıda üreti-
liyor. 2017 yılı içinde tamamlanması planlanan yeni adliye 
binasında, 209 cumhuriyet savcısı odası, 310 hâkim odası, 
180 mahkeme, 119 adet çeşitli müdürlük ve idari hizmet 
amaçlı oda, 325 arşiv ve emanet deposu, 6 yemekhane 
ve kafeterya ile bebek bakım odası, kuaför, kütüphane, 
400 kişilik konferans salonu ve banka ile sosyal ve fiziksel 
ihtiyacı karşılayacak birçok donatı yer alacak. Binada ayrıca 
hem personelin hem de vatandaşların kullanabileceği bin 
132 araç kapasiteli kapalı, 470 araç kapasiteli açık olmak 
üzere toplam bin 602 araç kapasiteli otopark bulunacak. 
33 bin metrekare alan üzerinde kurulan bina; 2 bodrum, 
1 zemin ve 5 katlı 106 bin metrekare kapalı alandan olu-
şuyor.

GÖNKA KLİMA

Adana Adalet Sarayı

ARMACELL YALITIM

O

Elysium Art Şişli
fton İnşaat’ın Elysium Art -Şişli projesinde Armacell 
Oneflex markalı boru ve levha ürünleri kullanıldı. 

Armacell Oneflex markalı boru ve levha ürünleri projenin 
bütün tesisat yalıtımlarında yer aldı. Elysium Art Şişli projesi 
26 katlı tek blokta 214 daire ve 7 ticari üniteden oluşuyor. 
12. kattan itibaren 360 derece İstanbul ve tarihi yarımada 
manzarasına sahip olan proje için dünyaca ünlü bir otel 
zinciriyle de anlaşma sağlanıyor. Projede, yüksek ısı iletkenlik 
katsayısına sahip olan Oneflex elastomerik kauçuk köpük-
leri suya ve buhara karşı dirençli olmalarının yanı sıra, UV 
ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı da yüksek direnç gös-
teriyor. Yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip olan 
elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı 
yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor.

VİZYON ENDÜSTRİYEL

P

Ottoman Teancity
etrol sevkiyatı alanında çalışan Ottoman Teancity 
gemisinde,  Vizyon Endüstriyel çözümleri kullanıldı. 

150.000 ton kapasiteli gemide yapılan uygulamalar ise 
şöyle:  150 °C steam devresi valf grubu ve borularının sıvı 
seramik ısı yalıtım kaplamasıyla yalıtılması ve korozyon ko-
ruması çalışmaları.

64 TERMODİNAMİK • NİSAN 2016



azakistan’ın en büyük bakır madeni şirketlerinden 
KAZ Minerals, 2011 yılında Bozshakol ve Aktogay 

adındaki ikiz projelerin çalışmalarına başladı. Bozshakol 
tüm CIS ülkeleri içerisindeki en büyük maden işleme tesisi 
olmanın yanında, altın ve molibden gibi yan cevherlerle de 
değerini katlıyor. Bozshakol; 100 kiloton/yıl üretim kapa-
sitesine, 2,2 milyar $ sermayeye, 3 adet açık maden oca-
ğına, 40 yıldan fazla işletme ömrüne ve 1500 kişilik per-
sonele sahip. Bozshakol’un küçük kardeşi Aktogay maden 
işleme tesisinin de hemen hemen benzer kapasitede oldu-
ğu biliniyor. Systemair HSK, kendi bünyesindeki elek-trik 
ve otomasyon departmanları sayesinde projede kullanılan 
santral otomasyonu ve orta gerilim panolarının tasarımını 
yapıp tedarik edilmesini sağladı. Orta Asya’nın çetin iklim 
koşullarında (-45°C sıcaklıklarda) herhangi bir aksama ol-
madan görevini yerine getirecek klima santralleri, her türlü 
detay düşünülerek tasarlandı ve her bir klima santraline ait 
32 adet MCC+DDC otomasyon panosu bulunuyor. Sant-
rallerin yanında, sahadaki 6000V gerilimi 380V’a düşüren 
trafo köşkleri de Systemair HSK tarafından tedarik edildi. 
Maden üretim sahasına hizmet eden santraller, karışımlı 
ya da tamamen taze havalı, elektrikli ısıtıcılı olarak tasar-
landı. İki projenin toplam satış bedeli 5.000.000 EUR’yu 
buluyor. Her iki projede 
toplam 17.790 kW elektrik-
li ısıtıcı ve 839 kW gücünde 
fan motoru kullanılırken, 
mahallere 2.109.000 m³/h 
hava sağlandı. Bu değerle-
ri sağlayabilecek trafoların 
toplam kurulu gücü ise 
22.120 kVA’dir.

K

Bozshakol ve Aktogay 
Bakır İşleme Tesisleri

SYSTEMAIR HSK

E xpo 2016 Antalya’nın 
fuar alanı girişinde 

bulunan Antalya Expo Kule, 
sergi alanı, ofisler, sağlık 
merkezi, çarşı, güvenlik ve 
karantina binalarının iklim-
lendirilmesinde toplam so-
ğutma kapasitesi 1.400 kW 
olan yüksek verimli 33 adet dış ünite, 310 adet kompakt/
kaset tipi Mitsubishi Heavy VRF iç ünite ve DX klima sant-
ralleri kullanılıyor. Ayrıca projenin Expo Kule çarşı alanları, 
yağmur ormanları sera bölümleri iklimlendirilmesi, toplam 
kapasitesi 3.140 kW olan ısı geri kazanımlı 16 adet Lennox 
paket klima cihazlarıyla sağlanıyor.

FORM

Expo 2016 Antalya

DAIKIN

D

Antakya Hilton Müze Otel

ünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Dünya Mi-
marlık Festivalinde “Geleceğin Yapıları ve Tatil Yer-

leşkeleri” ödülünün sahibi olan Antakya Hilton Müze Otel, 
ısıtma ve soğutma ihtiyacını Daikin VRV Sistemler, Hoval 
Boyler ve Airfel Ambassador duvar tipi yoğuşmalı kazanları 
ile karşılayacak. ASF Otelcilik Turizm tarafından hayata ge-
çirilen ve projesi Mimar Emre Arolat tarafından hazırlanan 
Antakya Hilton Müze Otel, 17 bin 132 metrekare kapalı 
alanda tek blokta 5 katlı ve 200 odalı olarak inşa edildi. Ta-
rihi eserlere zarar verilmemesi için elle yapılan ve  yaklaşık 8 
ay süren kazılarda 5 ayrı kültüre ait 30 bin obje bulundu. Ka-
zılarda, Türkiye ve dünya tarihi açısından çok önemli sayılan 
850 metrekarelik tek parça dünyanın en büyük mozaiği de 
çıkarıldı. 2016’nın ikinci yarısında hizmete girmesi beklenen 
otelde hem ziyaretçilerin konforunun sağlanması hem de 
kazılarda ortaya çıkan arkeolojik eserlerin zamana ve ortam 
koşullarına karşı korunması amacıyla iklimlendirmeye özel 
bir önem verildi. Bu nedenle Antakya Hilton Müze Otel’in 
iklimlendirilmesinde verimli ve yüksek teknolojili özellikler 
barındıran yoğuşmalı kazan, hızlı boyler ve VRV sistemler 
olmak üzere 3 farklı Daikin ürününe yer verildi. Otel-Mü-
zede, 7 adet 1000 lt Hoval hızlı boylerin yanı sıra yerden 
ısıtma yapmak ve boylerleri beslemek için 8 adet 120 kW 
Airfel Ambassador duvar tipi yoğuşmalı kazan ve tek bir dış 
üniteden ısıtma, soğutma ve havalandırma hizmeti verebi-
len Daikin VRV sistemi kullanıldı. Projede kullanılan Daikin 
ürünleri kurulum ve kullanım kolaylığı, daha az enerji ile 
yüksek verimliliği, ileri teknolojisi ve maliyet avantajı ile tercih 
edildi. Ayrıca duvar tipi yoğuşmalı kazan, tek kazanda 180 
kW ısıtma kapasitesi ile Türkiye’de ilk ve tek olması ve özel-
likle yeşil binalarda kullanılmaya elverişliliğiyle seçkin projeler 
tarafından tercih ediliyor.
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ALARKO CARRIER

A

Gloria Sports Arena
ntalya Belek’te bulunan spor kompleksi Gloria Sports 
Arena’da Alarko Carrier tarafından sağlanan Carrier 

markalı, yüksek verimli yeni seri 3 vidalı kompresörlü soğut-
ma grubu kullanıldı. Frekans invertörlü vidalı kompresörler 
ile su soğutmalı 23XRV soğutma grupları, ozon tabakasına 
zarar vermeyen gazlar kullanıyor, bakım ve işletme maliyeti-
nin azlığıyla dikkat çekiyor. 3 hareketli parçasıyla çok sessiz 
olan ürünün, verimliliği ve kompresör yapısı sayesinde ‘sur-
ge’ riski bulunmuyor. 23XRV soğutma grupları ayrıca geniş 
kapasite aralığına sahip. Gloria Sports Arena ayrıca ABD 
Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED 
(Leadership in Energy and Efficiency Design/Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik) Gold sertifikasına layık görüldü.

MAS POMPA

İ

İzmit Köprüsü Güney 
Yaklaşım Viyadüğü

zmit Körfez Geçiş Köprüsü Güney Yaklaşım 
Viyadüğü’nde Mas Pompa cihazları kullanıldı. Proje-

de Mas Grup yangın pompa sistemleriyle çözüm sağlandı. 
Proje tamamlandığında, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü 
dünyanın sayılı büyüklükteki asma köprülerinden biri ola-
cak. Proje kapsamında 377 km otoyol ve 44 km bağlantı 
yolu olmak üzere toplam 421 km otoyol yapılmakta olup, 
5 firmadan (Nurol–Astaldi–Makyol–Özaltın-Göçay) oluşan 
ortaklık projenin yapımını üstlenmiştir.

ÜNTES

V

Vodafone Arena
odafone Arena’nın 
BJK Müzesi, resto-

ran, mutfak, lounge, spor 
salonu, depo, loca, ofis ve 
ticari alanları için Üntes’in 
yeni seri klima santralle-
rinden 35 adet kullanıldı 
ve taze hava girişi, ısıtma, 
soğutma ve ısı geri kazanımlı hava sirkülasyonu sağlandı. 
Çelik karkasa sahip, DX heat pump özellikli beyaz renkli 
klima santralleri, karkasları özel olarak siyaha boyanarak 
Beşiktaş’ın renklerinde üretildi. Dizaynı Üntes’e ait olan 
klima santralinde, panel bükümleri çelik profillerle tam 
sızdırmaz bir düzlem oluşturacak şekilde yapıldı. Çelik 
köşe ve takviye profillere ilaveten yüksek seviyede dayanı-
mın sağlanması amacıyla iç ve dış sac kalınlıkları artırıldı. 
Sandviç yapıda olan paneller iç ve dış cidar kalınlıkları 1 
mm galvanizli sacdan imal edildi. Sandviç yapının orta 
kısmında ses ve ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla kaya 
yünü malzeme kullanıldı. Kolaylıkla montaj-demontajı ya-
pılabilen santrallerin dış yüzeyleri boyalıdır. Vantilatörler, 
dinamik ve statik balansları yapılmış kayış-kasnak tahrikli, 
yüksek verimli, öne veya geriye eğik sık veya seyrek şeklin-
dedir. Daha yüksek enerji verimliliklerinden dolayı rotorlu 
ısı geri kazanımlı santraller kullanılmıştır. Klima santralleri, 
EUROVENT, TSEK, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir. 
Taraftarlara daha fazla alan sunmak için kompakt bo-
yutlarda tasarlanıp üretilen, yüksek enerji verimli, rotorlu, 
ısı geri kazanım özellikleri ile ön plana çıkan PKC serisi 
klima santralleri, 3 MW’a yakın ısıtma ve soğutma kapa-
sitelerini DX Heat Pump özellikleri ile sağlıyor. BJK Voda-
fone Arena’nın Elektromekanik Müdürü Bahattin Yıldız, 
Üntes’e olan memnuniyetini, “Projemizi hayata geçirme 
sürecinde Üntes’in klima santralleri konusunda büyük 
desteğini aldık. Üntes’in sunduğu ürün kalitesi ve teknik 
destek ile proje süresince konunun uzmanının yanımızda 
olduğunu hissettik” sözleri ile belirtiyor. 130.000 m2 ka-
palı alan, 41.920 seyirci kapasitesi, 147 loca, 2.150 VIP 
koltuk, 1.800 m2 Kartal Yuvası ve BJK müzesi ile modern 
mimariye sahip olan BJK Vodafone Arena aynı zamanda 
eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda 
merkezi olarak da hizmet verecek.
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DANFOSS

D

Manzara Adalar
anfoss balans vanaları, İş GYO’nun projelerinden 
Manzara Adalar sakinlerine konforlu bir yaşam su-

nuyor. Danfoss balans vanaları konfor ile birlikte enerji 
tasarrufu da sağlıyor. Danfoss ultrasonik kalorimetre ile 
hassas ölçüm ve faturalandırma yapılıyor. İstanbul Anadolu 
Yakası’nda Adalar manzarası ile keyifli bir yaşam tarzı va-
deden Manzara Adalar, üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak 
üzere toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden 
oluşuyor.

A ydın’da bulunan Jeotermal Enerji Santrali’nin jeo-
termal  su transfer pompaları üzerindeki mekanik 

salmastraların soğutulmasında kullanılan kaliteli suların 
hazırlanması işini Burkut A.Ş. gerçekleştirdi. Bu sistemde 
kaliteli filtreler ve su kalitesi yükseltici ekipmanlar kullanıldı.  
Her jeotermal kuyu başına ayrı ayrı kurulan su iyileştirme 
sistemleri başarılı şekilde görev yapıyor.

BURKUT A.Ş.

Aydın Jeotermal Enerji Santrali

vrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük has-
tane projesi olan Bilkent Entegre Sağlık Kampü-

sü için daha önce de Aironn jet fanları, aksiyal duman 
egzoz fanları ve aksiyal taze hava fanlarını kullanan Dia 
İnşaat’tan Aironn’a 1000 adet fan siparişi daha geldi. Has-
tanenin bloklarında kullanılacak fanlar için üretim süreci 
başlatıldı.

A

Bilkent Entegre 
Sağlık Kampüsü

AIRONN

DKM İNŞAAT

nadolu Grubu iştiraki olan AEH Anadolu Gayri-
menkul Yatırımları A.Ş.’nin “her daim modern” 

konseptiyle geliştirdiği AND Plaza, Tepe İnşaat tarafın-
dan gerçekleştirildi. 11.000 m² alan üzerine 25 kat-
lı olarak Kozyatağı’nda inşa edilen proje; kiralanabilir 
alanların yanı sıra 200 kişilik konferans salonu, toplantı 
odaları, sosyal alanları ve yüksek kapasiteli otoparkı ile 
modern ve fonksiyonel bir ofis binasıdır. 2015 yılının so-
nunda açılan AND Plaza LEED Platinum ön sertifikalıdır.  
Projede mekanik ve elektrik tesisatı ile ekipmanları sismik 
koruması ve titreşim kontrolü, DKM İnşaat’ın temsilcisi 
olduğu MASON ürünleriyle sağlandı. Mekanik hacimler-
de şartnamede istenen NC 35 kriterini sağlayacak şekilde 
ses yalıtım detayları oluşturulduktan sonra STC 66 değe-
rini sağlayan DKM 
İnşaat’ın Türkiye’de 
üretimini yaptığı 
TUNEX “Darbe Sesi 
Yalıtım Membranı” 
kullanıldı.  Bu ürün 
ve uygulanan detay 
çözümle 100 dB ses 
düzeyine sahip bir 
mekanik hacmin 
altındaki ofis ma-
hallinde ses düzeyi 
35 dB oldu.

A

AND Plaza
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TEKNOGEN

O kan Üniver-
sitesi tarafın-

dan Tuzla’da 2016 
sonunda açılması 
planlanan 260 ya-
taklı hastanenin kli-
ma santralleri, hijye-
nik klima santralleri 
ve fancoil cihazları için Teknogen markası kullanıldı. Konu 
ile ilgili firmanın Genel Müdürü Bülent Yavuzcan “Markamız 
hızla büyümeye devam ediyor. Ürün kalitemiz ve hizmet an-
layışımızın sektör tarafından takdirle karşılanması bizi ayrıca 
mutlu ediyor. Türkiye’nin önde gelen projelerinde Teknogen 
imzasını görüyoruz. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si de bu önemli projelerden biri. Proje kapsamında hijyenik 
klima santralleri ile birlikte klima santralleri ve fancoil cihaz-
larını Teknogen olarak temin etmeyi üstlenmiştik. İhracat 
tarafında da önemli işlere imza atıyoruz. Ocak ayı içerisinde 
Romanya’da büyük bir hastanenin, yine aynı kapsamda tüm 
ısıtma soğutma havalandırma cihazlarını temin işini aldık. 
Mart ayı içinde tüm teslimatı tamamladık. Bu arada, klima 
santrallerimizin yaklaşık bir yıldır devam eden Eurovent sü-
reci de Nisan ayı sonunda tamamlanacak ve ürün kalitemizi 
Eurovent sertifikası ile taçlandıracağız. Bu gelişmenin, Avru-
pa’daki satışlarımızı daha da artıracağına inanıyoruz” dedi.

önesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rö-
nesans Sağlık Yatırım A.Ş.’nin yatırımcısı olduğu 

Yozgat Eğitim Araştırma Hastanesi, Adana Entegre Sağlık 
Kampüsü, Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Bursa En-
tegre Sağlık Kampüsü ve İstanbul İkitelli Entegre Sağlık 
Kampüsü projelerinde WILDEBOER marka yangın damper-
leri IMCO tarafından temin edilecek. PPP (Kamu Sektörü-
Özel Sektör Ortaklığı) türündeki sözleşme içeriğiyle Sağlık 
Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ortaklığı tara-
fından faaliyete geçirilecek projeler ülke sağlık yatırımın-
da büyük bir hacim kaplıyor. Sağlık kampüsleri; yaklaşık 
2.500.000 m² inşaat alanına sahip ve 7.100 yatak kapa-
siteli farklı branşlardaki hastanelerden meydana geliyor.

R

Şehir Hastaneleri
IMCO

EKİN ENDÜSTRİYEL

üçükçekmece’de 30 bin 328 metrekarelik bir alan 
üzerinde konumlandırılan Cennet Koru’da 408 ko-

nut ve 25 mağazanın ısıtma ve soğutma işlemleri, Ekin 
Endüstriyel'in MIT markalı ürünleri ile gerçekleştirilecek. 
Site içerisinde otopark problemi oluşmaması için 700 
araçlık geniş bir otopark da sunan projede, her daireye 
yaklaşık 2 araçlık otopark alanı düşüyor. İnşaat çalış-
malarının hızla devam ettiği projede teslimler ise 2016 
yılının Haziran ayında yapılacak.

K

Cennet Koru
D ünyaca ünlü mi-

mar Daniel Libes-
kind ve Metsan İnşaat 
ortaklığında, Kartal’da 
yükselen Metsan Nexus 
projesinde tüm yerden 
ısıtma ve mekanik te-
sisat malzemelerinde 
RBM markası kullanıldı. 
120.000 m2 konut ve 
mesken alanında 440 
daire bulunan projede; 
RBM markalı 250.000 
m yerden ısıtma boru-
su, küresel vana, pislik 
tutucu, basınç düşürü-
cü, on-off motorlu vanalar, çekvalf ve oda termostatları 
kullanıldı.

RBM

Metsan Nexus Kartal

Okan Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi

Türkiye'nin en yüksek pazar payına sahip 
ısı istasyonu ile sorunsuz konforun keyfini 
yaşayın...

Konforun Lideri evinize geliyor...

Güçlü Teknoloji

Uzman Mühendislik

Yaygın Servis Ağı

ISI  İSTASYONU

w w w . d a f e n e r j i . c o m
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Özel Haber

E 
ndüstriyel toz toplama sistemleri 
konusunda sektörde yeni bir firma 
faaliyetine başladı: Ulpadust. Fir-

manın kuruluş tarihi yeni olsa da perso-
neli oldukça tecrübeli kişilerden oluşu-
yor. Toz toplama cihazlarını ve filtrelerini 
kendi fabrikasında üreten firma hakkında 
Ulpadust Satış Koordinatörü M. Tuna 
Yeşilırmak, şu bilgileri aktardı:

“Cihazlarımız ATEX Sertifikalı” 

“Ulpadust, Tetisan’da uzun yıllar çalışmış 

Ulpadust Endüstriyel Toz Toplama 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Kuruldu

ve endüstriyel havalandırma konusunda 
uzmanlaşmış on mühendis tarafından 
Tetisan’dan bağımsız olarak kurulan bir 
firma. 2015 Şubat itibarıyla faaliyetimize 
başladık. Sadece cihaz satışı değil, aynı 
zamanda sattığımız cihazların kurulum 
ve servisini de sağlayacağız. Yıllarca, 
Tetisan bünyesinde yurtdışından temin 
ettiğimiz toz toplama cihazlarının tem-
silciliklerini yaptık. Özellikle ilaç, gıda, 
metal, boya tesisleri gibi alanlarda özel-
likle ATEX uygulamalarına yönelik toz 
toplama cihazları ve sistemleri temin 

ettik. Buradan gelen bilgi birikimi ve ATEX 
konusunda Avrupa’daki sayılı kuruluş-
lardan alınan eğitimlerle kendi cihazları-
mızı geliştirdik. Bu cihazları geliştirirken, 
üç boyutlu çizim programları kullandık, 
statik analizlerini gerçekleştirdik ve ar-ge 
faaliyetlerini yürüttük. Uluslararası bir 
kuruluş denetiminde ATEX sertifikasına 
yönelik cihaz testlerimizi gerçekleştirdik 
ve onaylarımızı aldık. Cihazla beraber fir-
manın da sertifikalandırması söz konusu, 
bunun için de belli bir dokümantasyon 
süreci gerekiyor. Bu sürece girdik, yakın 
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zamanda bu sertifikamızı da almış ola-
cağız.”

“Uzmanlık alanımız endüstriyel 
toz toplama sistemleri”

“Ulpadust’ın uzmanlık alanı, endüstriyel 
toz toplama sistemleridir. Toz toplama 
cihazlarının temel işlevi, üretim esnasında 
oluşan tozları toplayıp güvenli bir yerde 
biriktirmektir. Bu cihazlar, fabrikanın 
emisyon değerlerini düşürür, çevreye ver-
diği zararı minimize etmesine yardımcı 
olur. Aynı zamanda üretimde kaliteyi artı-
rır, personelin daha sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda çalışmasını sağlar. Örneklemek 
gerekirse; bir ilaç fabrikasında uçuşan 
penisilin tozları, özellikle penisilin alerjisi 
olanlar için çok ciddi tehlike arz eder. Bu 
tozlar kaynağında toplandığında, hem 
çalışanları, hem çevreyi korumuş, hem 
de üretimi daha kaliteli hale getirmiş 
olursunuz. Kanserojen olmayan tozlar 
söz konusuysa, alınan hava toz toplama 
cihazından ve içindeki HEPA filtrelerden 
geçirilip temizlendikten sonra tekrar fab-
rika içine verilebilir. Böylece ciddi de bir 
enerji tasarrufu sağlanır, çünkü ısıtılmış 
ya da soğutulmuş hava temizlenmiş ola-
rak tekrar kullanılabilir. 
İlaç, şeker, metal tozları gibi oksitlenebi-
len tozlar patlamalara, ikincil yangınlara 
neden olabilir. Bu nedenle ATEX sertifikalı 
toz toplama cihazları, bu tip endüstriyel 
tesisler için elzemdir. İlaç, kâğıt, lastik ve 
benzeri endüstriyel tesislerde cihazlarımız 
kullanılmaktadır. Cihazlarımız antistatiktir 
ve patlayıcı ortamlarda kullanılabilir özel-
liktedir. BIBO (Bag In Bag Out) dediğimiz 
el değmeden filtre değişimi, cihazı kapat-
madan toz haznesini boşaltma imkânı 
sunan sürekli değişim olarak adlandır-
dığımız torba kovalı sistem, sprinkler 
sistemi uygulanmış, herhangi bir pat-
lama riskine karşı “patlama kapaklı”, alev 
sönümleyici cihazlarla birlikte kullanıla-
bilen modellerimiz mevcuttur. Vakum 
sistemleri, siklonlar, yağ buharı tutucu 
sistemler de ürün gruplarımız arasında 
yer almaktadır. Toz toplama cihazlarının 
kalbi, filtrelerdir. Filtreleri de Ulpadust 

olarak kendimiz üretiyoruz. Ürünlerimizin 
lansmanı ISK-SODEX fuarında yapılacak.”

“Hedefimiz, Türkiye’de ve 
yurtdışı pazarlarda söz sahibi 
olabilmektir”

“Amacımız ülkemizde kalite, güven ve 
sertifikasyondan dolayı ithal toz toplama 

cihazlarını tercih edenler dâhil bütün seç-
kin firmalara Ulpadust markasını kabul 
ettirmek ve sonrasında yurtdışı pazarlarda 
söz sahibi olabilmektir. 
Ürünlerimizin sahip olduğu kalite, yap-
tığımız yatırımlar, aldığımız sertifikalar, 
eğitimler, edindiğimiz bilgi ve tecrübe-
mize olan güvenimizle bu hedefe ulaşa-
cağımıza inanıyoruz.”



ISOLLAT olarak; tüm ürün gamımızla , Türkiye genelindeki ve yurtdışındaki endüstriyel  
tesislerin -60 °C ile +650 °C sıcaklık aralığındaki ısı yalıtım problemlerine çözümler sunmaktayız.

ISOLLAT, termik santral türbinleri, havalandırma kanalları, Vanalar, petrol boru hatları, sıcak 
ve soğuk boru hatları,Rafineriler ekipmanlar, buhar ve yağ kazanları, bacalar, gıda sanayi 
ekipmanları, tanklar, oksijen hatları ve diğer ekipmanların yalıtımını yapmaktadır.

ISOLLAT ile yapılan yalıtımla tek bir seferde ısı, ses, korozyon, küf ve yangın yalıtımı aynı anda 
sağlanmaktadır.

Vizyon Endüstriyel
Endüstriyel Yalıtım Çözümleri

Merkez Ofis
Güzelyalı Mah. Yeni Türkü Sk. 
No:16/A Pendik/İstanbul
Telefon: +90 216 589 28 79

Azerbaycan
Saray Gasabası 
M. Ali Gasgay Küçesi No: 1 
Bakü / Azerbaycan

info@vizyonendustriyelyalitim.com  •  www.vizyonendustriyelyalitim.com

Yeni Nesil Yalıtım Sistemleri ve Koruma Teknolojileri



Vizyon Therma Duct    
DKP - Siyah Sac - Paslanmaz Hava Kanalları

www.vizyonmekanik.com.tr 
 info@vizyonmekanik.com.tr

 Smacna ve DW-144 Standartlarına Uygun

 Siyah ve DKP Çelik Sac Malzemesi ile

 1,2 mm ile 8 mm Aralıklarında

 DKP Prizmatik Kendinden Flaşlı Hava Kanalları

 DKP Prizmatik Köşebent Flanşlı Hava Kanalları

 DKP Prizmatik Gönye Kaynaklı Hava Kanalları

 DKP Dairesel Flanşlı / Özel Geçmeli Tip Hava Kanalları

 DKP Sacdan Jet-Kap ve Yağ Toplama Haznesi İmalatı

 DKP Sacdan Access Müdahale Kapağı İmalatı

 0,50 mm ile 6 mm Aralıklarında Paslanmaz Hava Kanalı İmalatı

Mutfak Egzoz - Duman Egzoz -Yüksek Isı Ağır Sanayii Kanalları

Kaynaklı Hava Kanalında Sektörün Buluştuğu Tek Nokta

Salon No: 4
Stand No: D 50
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T 
ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
tarafından düzenlenen “Ulusla-
rarası Yapıda Tesisat Teknolojisi 

Sempozyumu”nun on ikincisi “Etkin 
Çözümler için Dünyanı Genişlet” temasıyla 
31 Mart - 2 Nisan 2016 tarihleri arasında 
Wyndham Grand Otel, Levent-İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Dünya ısıtma, soğutma, iklimlendirme 
sektörünün önde gelen uzman bilim 
adamları ve 500’e yakın katılımcı, XII. 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu’nda 3 gün boyunca bir 
araya gelerek bilgi üretimi, bilgi payla-
şımı ve sektör sorunları hakkında çözüm 
arayışında bulundular. Sempozyumda 9 
davetli konuşmacının yaptığı 11 sunumun 
yanı sıra, yurtiçinden uzman panelistlerin 
konuşmacı olarak yer aldığı 3 ayrı panel ve 

XII. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu Düzenlendi
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15 teknik oturumda 57 bildiri paylaşıldı.

Sempozyum Yürütme, Organizasyon 
ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nilü-
fer Eğrican’ın konuşmasıyla başlayan 
açılış töreninde, TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu ve İklimlen-
dirme Meclisi ve İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Poyraz birer konuşma yaptı.  
Nilüfer Eğrican konuşmasına dünyanın her 
yanından gelen davetli konuşmacıları ve 
sempozyum panellerini tanıtarak başla-
dıktan sonra geçmişten günümüze bina-
larda sürdürülebilirliğin gelişimini masaya 
yatıracaklarını söyledi. Sürdürülebilirliğin 
birinci aşaması olarak enerji verimliliğinin 
önemini belirten Eğrican, kullanılabilir 
temiz su kaynaklarının giderek azaldığına 
dikkat çekerek sempozyumun amacının 
bu nedenle ‘etkin çözümler için dünyamızı 
genişletmek’ olduğunu ifade etti. 

Açılışta konuşan Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sarven 
Çilingiroğlu, derneğin çalışmalarını ve 
sektöre olan katkılarını anlattıktan sonra 
büyüyen enerji talebine sürdürülebilir 
çözümler bulunması gerektiğini belirtti. 
Sempozyuma gönderilen 84 bildiriden 
57’sinin kabul edildiğini söyleyen Çilingi-
roğlu, sempozyumda emeği geçen tüm 
sponsorlara ve destekleyen kuruluşlara 
teşekkür etti. Çilingiroğlu ayrıca, TTMD’nin 
sektöre kazandırdığı 'Duman Kontrol Sis-
temleri TTMD 2015 Çalıştayı' ve 'Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları ile Birleşik Isı ve 

Güç Üretimi' kitapları hakkında bilgi verdi. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki  
Poyraz ise son 10 yıl içinde sektörün 8 kat 
büyüdüğüne dikkat çekerek Türk tesisat 
sektörünün 185 ülkeye hizmet sundu-
ğunu ve Avrupa’nın üretim üssü haline 
geldiğini söyledi. Poyraz, Türk ihracatçı-
ları olarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
içinde olduklarının altını çizerek ilerleyen 
dönemde de bu çalışmaların süreceğini 
belirtti.

Açılışın ardından geçilen ilk oturumda 
ASHRAE Seçilmiş Başkanı ve Danimarka 
Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bjarne 
W. Olesen, binalarda enerji tüketimini 
azaltmada Avrupa ve Amerika’da uygu-

lanan yöntemleri anlatan bir sunum yaptı. 
Olesen, sıfır enerjili binaların hedeflendi-
ğini ancak bu binaların da enerji tüketti-
ğine dikkat çekerek kullanılması gereken 
enerjinin yenilenebilir olması gerektiğini 
söyledi. İkinci oturumda Engsysco Inc. 
Yönetim Kurulu Başkanı Wei Sun, ‘Temiz 
Odaların İklimlendirme Tasarım Esasları’ 
ve ‘Sağlık Tesislerinde Enfeksiyon Kontrol 
Odalarının İklimlendirme Sistem Tasarımı’ 
başlıklarında iki ayrı sunum gerçekleştirdi.
Günün üçüncü oturumunda Belgrat Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi profesörlerin-
den Marija S. Todorovic; güneş enerjisi, 
enerji verimliliği, akıllı şebeke kavramlarıyla 
bütünleşmiş, iklim değişimini yavaşlatan 
ve ozon tabakasının incelmesini azaltan 
önlemleri içeren kentsel dönüşüm mode-
lini anlattı. 

Sempozyum kapsamında düzenlenen ve 
Ozan Atasoy’un moderatörlüğünü yürüt-
tüğü ‘Türk HVAC Endüstrisi ve Bina Bilgi 
Modelleme Stratejisi Paneli’ne Daniel 
Kazado, Taner Yönet, Önder Boyalıklı, 
Mehmet Oskay, Berke Çelikel ve Utku Baş-
yazıcı panelist olarak katıldı.  Panelin açılı-
şını yapan Ozan Atasoy; akıllı tasarım, akıllı 
üretim ve akıllı ürüne odaklanmak gerekti-
ğini söyleyerek bu panelin BİM konusunda 
yol haritamızın bir başlangıcı olacağını işa-
ret etti. İlk panelist Daniel Kazado BİM’in 
tanımını yaparak başladığı sunumunda 
BİM’in bir program değil, dizayn aşama-
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sından binanın kullanılmasına kadar giden 
bir süreç ve sürecin yönetilmesi olduğunu 
söyledi. BİM’in artık bir opsiyon değil bir 
zorunluluk olması gerektiğini belirten 
Kazado, ülkemiz ve dünyadan BİM örnek-
leri sunarak BİM’in getirdiği avantajları 
gösterdi. İkinci panelist Berke Çelikel, Bir-
leşik Krallık’ta BİM sürecinin ekonomiye 
olan katkısına ve inşaat sektörünün BİM’e 
adaptasyon sürecine değindi. Çelikel, 
İngiltere’de hükümetin amacının kamu 
inşaatlarında seviye 2 BİM elde edebilmek 
olduğunu söyleyerek 2025 yılı hedefleri-
nin maliyetleri düşürmek ve gaz salımını 
azaltmak olduğunu belirtti. Panelistlerden 
Utku Başyazıcı ise sunumunda inşaat sek-
töründe BİM olgusunun dışında kalınması-
nın mümkün olmadığını söyleyerek birlikte 
çalışılabilirliğin sağlanamamasının maliye-
tinin çok büyük boyutlara eriştiğine dikkat 
çekti. Başyazıcı, Avrupa’ya bakıldığında 
özellikle İskandinav ülkelerinde gelişmiş 

uygulamaların olduğunu belirtti. Beşinci 
panelist Mehmet Oskay, 2016 yılının hâlâ 
geç olmadığını ifade ederek önemli ola-
nın BİM’den beklentimizi iyi belirlemek 
olduğunu, aksi takdirde büyük sorunlarla 
karşılaşılabileceğini söyledi. Oskay, BİM 
sürecinde bir danışman ile çalışmakta 
fayda olduğuna dikkat çekti. Sektörün 
gerektiğinde bir araya gelmeyi başarmış 
mensuplar içerdiğini belirten Taner Yönet, 
BİM konusunda kavramların henüz tam 
oturmadığını ancak geç de kalınmadığını 
söyledi. Yönet, İSKİD olarak BİM’in araştı-
rılması için çalışmaları olduğunu bildirdi. 
Panelin son konuşmacısı Önder Boyalıklı, 
inşaat sektöründe iki boyutlu çizimlerde 
işçilere gerekli detayların aktarılamadığını 
işaret ederek BİM’in kullanımıyla çalışan 
işçi ve dizayn saatlerinde düşüş sağlana-
bileceğini söyledi. İhale sürecinde BİM’in 
işleri kolaylaştırdığına değinen Boyalıklı, 
imalat sürelerinin kısalacağını ve proje 

kontrol şartlarının artacağını belirtti.  Sem-
pozyumun birinci günü 5 ayrı salonda 
yapılan teknik oturumlarla tamamlanır-
ken, açılış kokteyli için akşam İstanbul 
Boğazı’nda tekne turu düzenlendi.

Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu’nun ikinci günü, sabah 
yapılan teknik oturumlar ile başladı. Teknik 
oturumların ardından davetli konuşmacı 
Amerikan Purdue Üniversitesi profesör-
lerinden Eckhard Groll; ısı pompaları, kli-
malar ve soğutma sistemlerinde kullanılan 
yeni nesil sıkıştırma sistemleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi. Eckhard, farklı 
tipte kompresörlerin performans sonuçla-
rını detaylı şekilde örnekledi. Günün ikinci 
davetli konuşmacısı Maryland Üniversitesi 
profesörlerinden Michael M. Ohadi, data 
merkezleri için optimum soğutma konulu 
sunumunda data merkezinin soğutma için 
harcadığı enerjinin verimliliğe olan etki-
sini anlattı. Ohadi, data merkezlerinden 
enerji tüketim değerlerini kıyaslayarak 
farklı uygulamalar sayesinde elde edile-
cek tasarrufları gösterdi. Oturumun son 
konuşmacısı Nejat Babür, tarihi binaların 
restorasyonu ile ilgili bir sunum gerçek-
leştirdi. Babür, müşterilerin beklentileri 
doğrultusunda takım çalışması yapılarak 
daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini söy-
leyerek küresel standartları takip etmenin 
önemine değindi.
Sempozyum kapsamında düzenlenen 
ikinci panelde, sempozyumun ana teması 
“Etkin Çözümler İçin Dünyanı Genişlet-Ter-
modinamiklerin Önemi” masaya yatırıldı. 
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sadık Kakaç’ın 
yürüttüğü panele Prof. Dr. Yunus Ali Çen-
gel, Prof. Dr. Birol Kılkış ve Dr. Cemil İnan 
panelist olarak katıldı. Panelin başında 
Sadık Kakaç, termodinamiğin tarihi hak-
kında genel bilgi vererek termodinamiğin 
gelişiminde rol oynamış önemli isimleri 
anlattı. Panelde ilk sunumu yapan Prof. 
Dr. Yunus Ali Çengel, termodinamiğin 
hayatın her alanında var olduğuna dik-
kat çekerek üniversitelerde eğitimin bu 
yönde verilmesi gerektiğini söyledi. Termo-
dinamikte 1. yasanın anlaşıldığını ancak 
genel olarak 2. yasada sorun yaşandığını 
belirten Çengel, entropi ve ekserjinin 2. 
yasanın kapsamına girdiğini ve bunların 
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olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Çengel 
termodinamikte mükemmelliğin 2. yasa 
olduğunu, 2. yasanın verimi yüksek olması 
halinde her şeyin daha iyi olacağını ifade 
etti. İkinci panelist Prof. Dr. Birol Kılkış ise, 
1.ve 2. yasanın birbirini tamamladığını, 1. 
yasanın açıklayamadığı yerlerde 2. yasanın 
öne çıktığını ifade etti. Net sıfır enerjili 
binanın net sıfır ekserji binası olmadığına 
dikkat çeken Kılkış, enerjinin geri kazanı-
labileceğini ama ekserjinin kazanılama-
yacağının altını çizerek termodinamiğin 
dünyamızı genişlettiğini ve iki yasayı bera-
ber kullanarak dünyayı kurtarabileceğimizi 
söyledi. Panelin son konuşmacısı Dr. Cemil 
İnan konuya sanayi gözünden bakacağını 
belirterek endüstri açısından termodinami-
ğin önemini anlattı. Türkiye’nin endüstri-
leşmesindeki durumuna bakınca 1. ve 2. 
sanayi devrimlerini ıskaladığını söyleyen 
İnan, enerji tüketiminde verimliliği artır-
manın çok önemli olduğuna dikkat çekti. 
İnan, fikirden ya da problemden inovas-
yona gidilebileceğini ancak problemden 
inovasyona gitmenin daha değerli oldu-
ğunu ifade etti. 
Panelin ardından gerçekleşen günün 
son oturumunda davetli konuşmacı  
Michael Ohadi, ‘HVAC ve Enerji Dönüşüm 
Sistemlerinde Aditif Üretim Uygulama-
larının Bugünkü Durumu’ konulu ikinci 
sunumunu yaptı. Ohadi sunumunda, 
günümüzdeki teknolojik gelişmelerin son 
100 yıl içinde yaşandığını ve günümüzün 
hızla değişen teknolojik devrimleri içinde 
inovasyonun çok önemli bir zorunluluk 
haline geldiğini söyledi. 
Sempozyumun ikinci akşamında davetlile-
rin katılımıyla bir kokteyl ve gala yemeği 
düzenlendi. Yemeğin açılış konuşmasını 
yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sar-
ven Çilingiroğlu, gala yemeği sponsorlu-
ğunu üstlenen İSİB’e teşekkür etti. İSİB 
adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Poyraz ise, TTMD ile olan işbirliğinin 
ilerleyen dönemlerde de devam edece-
ğini ve İSİB olarak uluslararası faaliyetlere 
desteklerinin süreceğini ifade etti. Poyraz, 
ASHRAE ile yakın ilişkiler içinde bulunan 
TTMD’nin uluslararası standartların belir-
lenmesinde rol alması gerektiğini söyledi. 
Gala yemeğinde konuşmaların ardından 
TTMD Başkanı Sarven Çilingiroğlu; destek-



www.testo.com.tr

Isıtma, klima-havalandırma 
ve soğutma uzmanları için 
cazip setler!

•  Akıllı telefonunuz uzaktan kumanda ve ölçüm veri merkezi
  görevi görür.
• Ölçüm verilerinin analizi, depolanması ve gönderimi sağlanır.
• testo çantalar sayesinde ölçüm teknolojiniz korunur ve dilediğiniz  
  an yanınızda olur.

Kendi Akıllı Prob setinizi seçin:

Testo Akıllı Problar: akıllı telefonlar için uyarlanmış 
profesyonel Testo kalitesinde, kompakt
ölçüm cihazları

Akıllı telefon.
Akıllı Problar.
Akıllı çalışma.
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Özel Haber

leyen kuruluşlara, sponsorlara, sempozyu-
mun düzenlenmesinde büyük çaba sarf 
eden Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’a teşekkür 
plaketlerini takdim etti. Çilingiroğlu ayrıca 
TTMD’nin 20. yılında ulaştırılamayan pla-
ketleri de törende sahiplerine verdi. 
Sempozyumun son günü, sabah 5 ayrı 
salonda yapılan teknik oturumlarla baş-
ladı. Yapılan sözlü ve poster sunumların 
ardından davetli konuşmacıların katıldığı 
son oturuma geçildi. Florida Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Endüstri Değerlendirme 
Merkezi Direktörü S. A. Sherif, ‘Absorp-
siyonlu Soğutma Teknolojisinin Dünü, 
Bugünü ve Geleceği’ konulu bir sunum 
yaptı. Sherif sunumuna termodinamik per-
formans tanımlarıyla başladıktan sonra 
ekserji maliyet oranları, absorpsiyonlu 
makinelerin sınıflandırılması ve absorpsi-
yon chiller hakkında bilgiler verdi. Günün 

edilebileceğini söyledi. İlk panelist Burak 
Ünder, sunumuna bütüncül düşünceden 
bahsederek başladıktan sonra milattan 
önceki yapılardan günümüze kadar gelen 
yapı örnekleri gösterdi. Küresel ısınmayla 
birlikte 30 yıl içinde suların yükseleceğine 
dikkat çeken Ünder, yeni bir ekolojik yola 
gidilmek zorunda olduğunu söyleyerek 
bir yol haritası çıkarılması gerektiğini 
belirtti. Panelde konuşan bir diğer pane-
list Mehmet Okutan ise binaların artık 
insanları koruyan bir barınak olmaktan 
ziyade gelişmiş yapılar olduğunu, toplam 
enerjinin % 40’ının binalarda tüketildiğini 
söyledi. Mimarın aldığı kararların bina-
nın harcayacağı enerji üzerinde etkisinin 
çok fazla olduğuna değinen Okutan, 
bina tasarımında üst düzey planlama ve 
düzen olması gerektiğini, aksi takdirde 
başarılı sonuçlar elde edilemeyeceğini 
ifade etti. Konuya statik bakış açısından 
değerlendirme yapan Panelist Serdar Bin-
zet işverenlere sürecin iyi anlatılamadığına 
dikkat çekti. Ön konsept proje, kesin proje, 
uygulama ve detaylar olarak süreci dörde 
ayıran Binzet, konsept halinde problem-
lerin çözülmesi gerektiğini ancak ülke-
mizde uygulama projesi esnasında bile 
sorunların devam ettiğini söyleyerek tüm 
tasarım süreçlerinin doğru şekilde yönetil-
mesi gerektiğinin altını çizdi. Panelin son 
konuşmacısı Mehmet Karadurak, bütün 
binalarda disiplinler arasında etkileşimin 
olması gerektiğini, yurt dışında entegre 
projelendirme süreçlerinin işlediğini ancak 
ülkemizde sürecin biraz farklı olduğunu 
belirtti. Karadurak, dünyada bütün oto-
masyonların çıkış amacının enerjiyi verimli 
kullanmak olduğunu ancak bizde sadece 
konfor kısmının ön plana çıktığını söyledi. 
Panelin ardından İstanbul Kültür Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Saatçioğlu, sempozyum 
katılımcılarına Solar Dekatlon yarışması 
hakkında bilgi vererek TTMD’nin önümüz-
deki dönemde yarışmaya katılmak için 
yaptığı hazırlıkları anlattı. Sempozyum 
sonunda Sempozyum Yürütme, Organi-
zasyon ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Nilüfer Eğrican ve TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu birer kapanış 
konuşması yaparak sempozyumda emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti.

ikinci davetli konuşmacısı Teksas A&M 
Üniversitesi profesörlerinden ve ASME, 
ASHRAE üst düzey yöneticilerinden Wil-
liam Worek, Dessicant Sistemlerin geçmişi, 
bugünkü durumu ve geleceği hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda son 
davetli konuşmacı olarak eski REHVA baş-
kanlarından ve Belgrat Üniversitesi Profe-
sörlerinden Branislav B. Todorovic ‘Gelece-
ğin Şehirlerindeki Binaları ve İklimlendirme 
Sistemleri’ konulu bir sunum yaptı. 
Sempozyum kapsamında düzenlenen 
Design and Planning in Achieving Suc-
cessful Building panelinde moderatörlüğü 
Can Çinici yürütürken Mehmet Okutan, 
Burak Ünder, Serhat Binzet ve Mehmet 
Karadurak panelist olarak yer aldı. Panelin 
açılışını yapan Can Çinici, mimar gözüyle 
konuya yaklaştığını ve farklı disiplinlerin bir 
arada çalışmasıyla daha iyi sonuçlar elde 
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Ar-Ge’den İnovasyona Giden Yol 
Neden Tıkalı?
Üniversite-Sanayi işbirliği, bir süredir sektörümüzün gündeminde önemli bir madde. Ama bu konudaki söylemlerin 

çokluğu ile üretilen katma değeri karşılaştırırsak ne denli başarı kaydettiğimiz tartışmaya açık bir konu. Durum 

böyleyken İSKİD gibi bu konuda ciddi performans sergileyen meslek örgütümüzün Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Komisyonu Başkanlığına; üniversitenin içinden, ISK sektörünün Ar-Ge çalışmalarının merkezinde önemli bir 

misyon üstlenen “akademisyen kökenli Ar-Ge’ci” geldi. Bu, üniversite-sanayi işbirliği mücadelemizde bir şans 

olarak değerlendirilebilir. Bu fırsatı kaçırmadık ve sektörümüzün bu davada kat edeceği kilometre taşlarını sorduk, 

cevaplarını aldık, sizlerle paylaştık…

Söyleşi

Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu
FRİTERM Termik Cihazlar San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Müdürü
İSKİD Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu Başkanı
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Ar-Ge; üniversite, üniversite-
sanayi işbirliği ve sanayi 
üçgeninin kesintisiz 
devamlılığının sonucudur

Ar-ge’nin üç alt grubu vardır; birin-
cisi bilimsel çalışma ki bu kesinlikle 
üniversitede yapılır, diğeri teknoloji 
geliştirme, bu da üniversiteler ile sa-
nayinin işbirliği içinde yapabileceği bir 
çalışmadır ve inovasyon bunun içinde 
gerçekleşebilir. Son olarak da ürün ge-
liştirme ve iyileştirme ki bu aşamayı da 
firmalar kendi içlerinde gerçekleştire-
bilir. Mevcut ürünün tasarımında bazı 
değişiklikler yaparak ürünün daha ko-
lay taşınmasını sağlamak gibi… 
Hazır yeri gelmişken, inovasyon kav-
ramı konusunda da altını çizmek is-
tediğim bir husus var. İnovasyon keli-
mesi, sektörde genellikle “yeni” olarak 
kullanılıyor ama aslında tam olarak 
bu kavramın karşılığı “yeni” değildir. 
Mesela ahşap bir koltuğun kolçakları-
nı metal olarak üretebilirsiniz. Bu  ye-
nildir ama inovasyon değildir. Koltuk, 
masaya da dönüşebiliyorsa bu inovas-
yondur. Türkiye’de firmaların düştüğü 
yanılgılardan biri ise, ar-ge için verilen 
devlet desteklerinin bütçeye direkt gi-

İSKİD Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Komisyonu (ÜSİB), samimi bir 
amaca odaklı

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve 
Burs Komisyonu (ÜSİB), İk-
limlendirme-Soğutma-Klima 

İmalatçıları Derneği’nin (İSKİD)   bir 
alt komisyonu olarak faaliyetini sür-
dürüyor. Kişisel olarak daha önce de 
üniversite-sanayi işbirliği konusunda 
çalışmalarım olmuştu. Bu yıl, bu çalış-
malarımı ÜSİB’in Başkanı olarak de-
vam ettireceğim. Komisyon, üniversite 
ile sanayinin birlikte çalışmasının sağ-
lanması ve sanayideki ar-ge çalışmala-
rına katkıda bulunulması amaçlarıyla 
kurudu. Komisyonun bir de burs prog-
ramı var; üniversitedeki başarılı öğren-
cilere belli miktarda burs bağlanarak 
eğitim süreçlerinde onlara destek olun-
masını ve mümkünse de onların sektö-
re kazandırılmasını amaçlıyor. ÜSİB’in 
üniversite tarafında öğrencilere yönelik 
çalışmaları; sektörü öğrencilere tanıt-
mak, onların ilgisini çekebilmek, sek-
törle ilgili bilinçlerini artırabilmek için 
yapılan çalışmaları kapsıyor. Bu amaçla 
20 Nisan 2016 tarihinde, çok geniş ka-
tılımlı, Ankara’da bir üniversite-sektör 
buluşması etkinliğine de önemli katkı-
da bulunuyor. Bunun dışında; öğrenci-
lerimizin sektörel fuarlara götürülmesi 
konusunda da ÜSİB destek veriyor. Di-
ğer taraftan, sektörde faaliyet gösteren 
şirketler, üniversitelere listeler halinde 
çalışma alanlarını gönderiyor ve bu 
alanlarda çalışacak hocalar ve öğren-
ciler aradıklarına dair bildirimde bulu-
nuyorlar. Hocaların ve öğrencilerin il-
gisini çekerse, konulardan birini yüksek 
lisans ya da doktora için seçebiliyorlar. 
Komisyon, teknik geziler de organize 
ederek öğrencileri fabrikalara götürü-
yor ve böylece öğrenciler cihazların ta-
sarım ve  üretim aşamalarını da görebi-
liyorlar.  Bütün bu çabalar, üniversite ile 
sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini, 
üniversitelerde oluşan bilgi birikiminin 
sanayi tarafına aktarılmasını sağlamak 

için. Bu noktada en önemli konu, ar-
ge çalışmalarının üniversite ile birlikte 
yapılabilmesidir. Bunu sağlayabilmek 
için ÜSİB olarak yıllar önce bir kez 
yaptığımız üniversite-sanayi işbirliği 
çalıştayını tekrar düzenlemek ve bunu 
geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu 
konuyu komisyonun son toplantısında 
konuştuk ve tüm üyeler olumlu baktık-
larını dile getirdi. Çalıştay kapsamında 
bir hedef konulmasını, o hedefe ulaş-
mak için hangi çalışmaların yapılması 
gerektiğini, yapılan çalışmaların hangi 
aşamada olduğunu düzenli olarak takip 
etmeyi planlıyoruz. 

Söyleşi

“ÜSİB olarak yıllar önce 
bir kez yaptığımız 
üniversite-sanayi 
işbirliği çalıştayını 

tekrar düzenlemek ve 
bunu geleneksel hale 

getirmek istiyoruz”
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Bilim ve mühendislik alanında ulus-
lararası yayınların adedi de bir başka 
gösterge olarak değerlendirilebilir. Bu 
açıdan Çin, çok yüksek bir grafik iz-
liyor. 1995 ile 2009 yılları arasında. 
Brezilya ile Türkiye’nin yakın bir seyri 
var bu konuda. Yani Türkiye’de ar-ge’ye 
yatırım yapılıyor, GSMH’den belli bir 
pay ayrılıyor, bilimsel makaleler de ya-
yınlanıyor ama patent sayımız çok dü-
şük. Bu aynı zamanda ülkemizde ar-ge 
adına yapılan bunca çalışmanın istenen 
düzeyde faydaya dönüşemediğinin de 
önemli bir göstergesi. 

Yüksek teknolojili ürün 
ihracatımız çok az… 

Ar-ge çalışmaların başarısı, ülkenin 
yaptığı yüksek teknolojili ürünlerle 
de ölçülebilir. 2009 yılında ihracatı-
mızın sadece % 2’si yüksek teknolojili 
ürünlerden oluşuyordu. Çin’de bu oran  
% 28. Güney Kore’de % 29, Brezilya’da 
ise % 11. TÜİK verilerine göre 2014 
yılındaki yüksek teknolojili ürün ihra-
catımız % 3.4’e çıkmış durumda. Gün-
gör Uras da bir yazısında durumu şöyle 
ifade ediyor: “Türkiye olarak daha çok 
düşük ve orta teknolojili ürünler ihraç 
ediyoruz; tekstil gibi, gıda gibi… Dü-
şük teknolojili ürünlerde rekabet şansı 
oldukça düşüktür çünkü mal bol, fi-
yat ucuzdur”. Ülkemizde 2023 hedefi; 
GSMH’nın 2 trilyon USD’ye çıkma-
sı, ar-ge harcamalarının da 60 milyar 
USD’a çıkıp milli gelire oranının % 3 
seviyesine gelmesi. Bunun başarılabil-
mesi için yüksek teknolojili ürün ihra-
catımızı artırmamız gerekiyor. 

Tarım toplumu bireyleri, 
sanayi toplumu bireylerine 
dönüşmediği sürece, yüksek 
teknolojili ürün üretilmesi 
mümkün değil

Türkiye’de yüksek teknolojili ürün 
üretim ve satışımızın bu derece az ol-
masının nedenleri arasında, ar-ge’nin 

rebileceğini sanmalarıdır. Böyle bir şey 
yok.  Dahası; devletten alınan ve büt-
çeye giren para sonuçta proje çıktıları-
na dönüşmüyorsa bu, firma için ciddi 
bir kayıp anlamına gelir. Üstelik ar-ge 
için verilen desteklerin nerede ve nasıl 
kullanıldığı devlet tarafından çok sıkı 
denetlenmektedir.

Türkiye’de ve Dünyada ar-ge

2009 yılı verilerine göre dünyada 1,276 
trilyon dolar ar-ge harcaması yapıl-
mış. Bunun % 34’ü Kuzey Amerika’da,  
% 25’i Avrupa’da, % 29’u ise Doğu 
ve Güneydoğu Asya’da gerçekleşmiş. 
Ülkelere göre baktığımızda ise ABD 
1981 yılında 70 milyar dolar olan ar-ge 
harcamalarını 2009 yılında 400 milyar 
dolara çıkarmış. AB 300 milyar do-
lar, Japonya 100 milyar dolar civarın-
da, Çin 100 milyar doların biraz daha 
üzerinde, Güney Kore ise yaklaşık 60 
milyar dolar civarında harcama yapmış 
(2009 yılında). Net rakamlara bakarsak; 
2009 yılı itibarıyla, Rusya 33 milyar 

USD, Brezilya 22 milyar USD, Türkiye 
8,7 milyar USD. Brezilya, Türkiye’nin 
üç katı kadar ar-ge’ye para harcamış. 
Brezilya’nın GSMH’si de bizim yak-
laşık üç katımız kadar. Türkiye’nin 
ar-ge’ye ayırdığı pay 2009’da 0,8 civa-
rında, Brezilya’nın ise 1,2. Fakat Bre-
zilya, 2009 yılında 34.968 patent almış; 
Türkiye ise sadece 707.  Durum böyle 
olunca ar-ge harcamaları konusunda 
Türkiye alt sıralarda değil; alt kümede 
demek yanlış olmaz.  Ar-ge harcama-
larının GSMH içindeki payı açısından 
Türkiye’de 1997 yılında 0.45 iken, 2010 
yılında 0.8 olmuş. Son verilere göre ise 
2014 yılında da % 1,01 olmuş. Yani bir 
artıştan söz etmek mümkün ama bu ar-
tışın çok yetersiz olduğunun da altını 
çizmemiz gerek.
Ar-ge harcamalarının fon kaynakla-
rına göre 2009 yılı dağılımına bak-
tığımızda; Amerika’da % 60’ını özel 
sektör % 31’ini kamu, Çin’de % 72’sini 

özel sektör % 23’ünü kamu, Almanya, 
Japonya ve Güney Kore’de ise % 75 
civarında özel sektör ar-ge harcama-
sı yapmış. Rusya Federasyonunda ise 
% 27’sini özel sektör % 67’sini kamu, 
Hindistan’da % 34 özel sektör % 66 
kamu oluşturuyor. İtalya’da oranlar he-
men hemen eşit. Türkiye’de ise durum 
şöyle: % 49.8 özel sektör, % 40.5 yükse-
köğretim kesimi, % 9.7 kamu. Aslında 
yükseköğretim kesimi de kamuya dahil 
edilebilir. Dolayısıyla neredeyse eşit 
diyebiliriz. Olması gereken, özel sektö-
rün yüksek olmasıdır.  

Söyleşi

Ülkemizin 
2023 hedeflerinin 

tutturulabilmesi için 
yüksek teknolojili 
ürün ihracatımızı 

artırmamız 
gerekiyor.
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Söyleşi

kültürel ve sosyal boyutunun da etkili 
olduğunu düşünüyor ve bu konunun 
da irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Türkiye gelişmekte olan ülkeler sınıfın-
da yer alıyor. Dünya ekonomisine ba-
kıldığında Türkiye ekonomik büyüklük 
olarak 16. Sırada ve ilk 20’nin içinde 
yer alıyor. Ama katma değer üretme 
konusunda ilk 20 ülke içinde gerçekten 
çok zayıfız. Bunun en önemli sebeple-
rinin biri sosyal ve kültürel boyut diğeri 
ise izlenen politikalardır. Bazı ülkeler, 
sosyal kültürel dezavantajlarını, geliş-
tirdikleri politikalar ile iyileştirmeyi 
başarmışlardır. Ama ülkemiz bu konu-
da da maalesef oldukça eksik durum-
da. Türkiye, sanayileşme eğiliminde bir 
ülkedir; ama, üretimde yer alanların 
sanayi toplumu bireyleri haline gele-
bilmeleri için onlara imkân sunmanız 
gerekir. Bununla kast ettiğim; gerekli 
eğitimin verilmesi ve kültürel gelişim 
için gerekli olanakların sağlanmasıdır. 
Kentli olunması için bir çaba harcan-
mıyor. Tarım toplumu bireyleri, sanayi 
toplumu bireylerine dönüşmediği sü-
rece, inovasyon yapılması, patent alın-
ması, yüksek teknolojili ürün üretilmesi 
ne yazık ki oldukça zorlaşıyor. İnovas-
yon için,  teknolojiyi bilmek, bilimsel 

düşünce yapısını benimsemek, bilimin 
kılavuzluğunu kabul etmek gerekir. Bu 
olmadan da ne yazık ki yüksek teknolo-
jili ürün üretimi konusunda istediğimiz 
seviyeye ulaşmamız mümkün değildir. 
Bir Alman, boşuna yanan tek bir ampul 
gördüğünde milli kaynaklarının boşa 
harcandığını düşünür. Sanayi toplumu 
bireyinin düşünce yapısı budur. Yani 
sanayi toplumu bireyi, devletin sahi-
binin kendisi olduğunun ve toplumun 
malının da kendi malı olduğunun far-

kındadır. Tarım toplumu bireyi ise ken-
dini devletten ayrıştırır. Devleti, hizmet 
edilmesi gereken bir kurum gibi görür. 
Sanayi toplumu bireyi oluşturamamak, 
ülkemizde ar-ge’nin ve faydalı çıktıla-
rının yetersizliğinin en önemli sebep-
lerinden biridir. Bir diğer sebep ise 
üniversiteler ile sanayinin ortak bir dili 
konuşamaması ve ortak bir platformda 
bir araya gelememesidir. Üniversite ve 
sanayi işbirliği gerçek anlamıyla sağla-
nabilirse, ar-ge ve ekonomik faydadan 
söz edilebilecektir. Bilimsel ar-ge ça-
lışmaları teknolojik imkânlar açısından 
da sanayi-üniversite işbirliği ile yapıl-
malıdır. Çünkü her halükarda sanayi-
nin kullanacağı temel, üniversitenin 
araştırmaları olacaktır.  ÜSİB olarak 
düzenlemek istediğimiz çalıştay da tam 
olarak bu amaçlara hizmet edecek. Bu 
çalıştaylarda sanayiye, akademik kesi-
min yaptığı doktora çalışmalarının çık-
tılarını nasıl kullanabileceklerini, aka-
demisyenlere ise sanayinin ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini anlatmak gerekiyor.  
Tüm sektörlerde üniversiteler ile sektör 
arasında bir kurumsal ilişki kurulması 
ve bu amaç doğrultusunda bir merkez 
oluşturulması gerekiyor. Birkaç üniver-
site ile bir araya gelinerek merkezi bir 
sektörel araştırma ve geliştirme labora-
tuvarı kurulabilir mesela...
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Amerikalı mucit Charles F. Ket-
tering (Du Pont’da Freon gazı-
nın geliştirilmesinden sorumlu 

olarak çalışmış; General Motors’un 
araştırma bölümünü 20 yıldan fazla 
bir süre yönetmiş, kurşunlu benzin gibi 
icatlara önemli katkısı olmuş, 180’den 
fazla patent sahibi bir araştırmacı ve 
işadamı), “Gelecek hepimizi ilgilendir-
meli. Çünkü; hayatımızın kalan kısmı 
orada geçecek” demiş.  Bu ilgi, Dünya 
Ekonomik Forumu katılımcıları açı-

ENDÜSTRİ 4.0
Yazan: Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu

sından daha can alıcı olmalı ki, bu yılın 
toplantısının konusu yeni bir devrimdi; 
gelecekle ilgili… 
Bu forumun fikir babası Klaus Schwab, 
Ocak 2016’da yayınlanan “4 th Indust-
rial Revolution” isimli kitabında [1]  da 
dile getirdiği görüşleri, bu yıl  Davos’un 
ana teması olarak sundu. Schwab, kısaca 
şunu söylüyor: 1784’teki 1.  (ilk dokuma 
tezgahının icadı), 1874’teki 2. (ilk üre-
tim hattının kurulması), 1969’daki 3. 
(ilk programlanabilir mantıksal denet-

leyicinin, diğer bir deyişle PLC’nin, 
kullanımı) dönüşümlerden  sonra; 
endüstri bugün yeni bir aşamaya gel-
miştir. Schwab, bu dönüşümlere devrim 
demekte. 1784’teki su ve buhar enerjili 
mekanik üretim tesislerinin devreye 
girişi ile başlayan 1. Endüstri Devrimi; 
daha sonra, 1874’teki elektrik enerjili 
kitlesel üretim ile 2. Endüstri Devrimi; 
1969’taki elektronik ve bilgi teknoloji-
lerinin devreye girdiği 3. Endüstri Dev-
rimi… Biz bunlardan 1.’sini çok iyi bilir 

“Akıllı” Dünya



TERMODİNAMİK • NİSAN 2016 93

Güncel

ve hayıflanır dururuz, kaçırdığımıza...
Aslında, bu devrimin sürdüğünü söy-
leyen ve numaralandıran ilk kişi değil 
Klaus Schwab. Ondan önce, 2011 yılında, 
Jeremy Rifkin, The Third Industrial 
Revolution (3. Endüstri Devrimi) adlı 
kitabında [2], fosil yakıt kaynaklarının 
tükenmesi, iklim değişikliği ve 2008 krizi 
bağlamında endüstri devrimlerini irde-
lemiş ve şu anda 3. Endüstri Devrimi’ni 
yaşamakta olduğumuzu söylemişti. 
Rifkin’e göre 3. Endüstri Devrimi’nin 
yapı taşları şunlardır: 1-Yenilenebilir 
enerji kullanımı 2-Her bölgenin kendi 
kaynaklarını kullandığı mikro ölçekli 
güç çevrimleri 3-Hidrojenin ve diğer 
depolama enerjilerinin oluşturulması 
ve ara enerji formlarına dönüştürül-
mesi 4-İnternetin, üretilen enerji türleri 
arasındaki bağlantıyı sağlayarak “akıllı 
şebekeler”in oluşturulması 5-Ulaşımda 
şebeke elektriğinin (plug-in yöntemi ile) 
ve yakıt hücrelerinin kullanıldığı tekno-
lojilerin geliştirilmesi. 
Jeremy Rifkin (Türkiye’deki mühendis 
okuyucular, 1990’larda dilimize çevrilmiş 
olan Dünyaya Yeni Bir Bakış, Entropi 
[3] kitabından anımsayabilirler kendisini. 
Uzun bir süredir de Avrupa Birliği danış-
manıdır), Klaus Schwab’ın Davos’taki 
“atılımı”nı eleştirmekte; yaşamakta 
olduğumuz 3. Endüstri Devrimi’nin 
kapsamındaki dönüşümlerin 4. Endüstri 
Devrimi olarak kabul edilmesinin yan-
lış olduğunu, yaşananların süregiden  3. 
Endüstri Devrimi olduğunu söylemek-
tedir [4].
Schwab’ın 4. Endüstri Devrimi’nin 
başlamış ve yaşanmakta  olduğunu 
ileri sürmesine neden olan, Internet of 

Things (Şeylerin İnterneti) oluşumu-
dur. Şeylerin İnterneti, tüm nesnelerin 
birbirlerine internet aracılığıyla bağlı 
olmasıdır. Bir başka adlandırılma biçimi 
ise Cyber Physical Systems (Siber Fizik-
sel Sistemler)’dir. Nesneler birbirleri ile 
gerçekliğin dışında bir ortamda ilişki içe-
risindedir. Örneğin; cep telefonunuzla 
evinizdeki iklimlendirme cihazı gerçeklik 
bağlamında bir temas içerisinde değildir. 
Ama aynı sisteme bağlı iseler, evinize 
girmeden önce, çok uzak bir mesafede de 
olsanız, cihazınızı telefonunuzla denet-
leyebilirsiniz. Çünkü; genişletilmiş bir 
gerçeklik alanında ya da siber özellikteki 
fiziksel bir sistemde ilişkileri vardır, cep 
telefonu ile klimanın. 
Daha da özetlemek gerekirse dijital 
çağın özelliğidir bu: Her şey ve herkes 
birbirlerine bağlıdır. Schwab, Şeylerin 

İnterneti’nin yanı sıra; Yapay Zeka, 3B 
yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, 
kuantum hesaplaması, sürücüsüz araçlar, 
robotlar, ileri malzemeler  gibi alanlardaki 
gelişmelerin toplumu büyük ölçüde etki-
lediğini;  bu teknoljilerin fiziksel, dijital 
ve biyolojik dünyalarda birleştiğini söyle-
mekte. Böylece; endüstriyel üretimde de, 
boyut, hız ve amaç açısından çok önemli 
değişimler olmaktadır, Schwab’a ve genel 
olarak Endüstri 4.0 savunucularına göre. 
Yaşanan ne olursa olsun, üretim yapan 
firmaların dijital teknolojileri prosesle-
rinde kullanmaları rekabet üstünlüklerini 
artıracaktır. Belki de yıllardır beklenen 
“kırılma noktası” budur. Dünyanın eko-
nomik ve siyasi krizlerle boğuştuğu bu 
dönemde, biraz da rehabilitasyon göre-
vini gören bu yaklaşım, Endüstri 4.0 
konusunu yeni bir “danışmanlık alanı” 
durumuna getirmeye başladı, ister iste-
mez. Öte yandan, dijitalleşme çağı çoktan 
başladı ve imalat sektöründe de, enerji 
üretim proseslerinde de dijital tekno-
lojiler aracılığı ile  “ayrık” ve “özel” ürün 
ve enerji formlarının oluşturulması yeni 
olmaktan çıktı. Bunun en iyi örneği, farklı 
enerji kaynaklarından üretilen elektriğin 
şebekeye satılması ve gerektiğinde şebe-
keden elektrik satın alınmasıdır. Burada; 

Dünya gündemini gölgeleme çabasının bir parçası 
ve daha önce dile getirilmiş bir tanım olduğu 
yorumları ağır bassa da, kaçıncı olduğu önemli 
değil, bir devrimin üretimde ve başta eğitimde 
olmak üzere toplumsal yaşamda başladığını kabul 
etmeliyiz.
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altyapı üzerine çalışmakta [6]. İnovatif 
Fabrika Sistemleri, DFKI’nin sayısı 15’i 
bulan araştırma grupları ve laboratuvar-
larından biri. Araştırma grubu teknik sis-
temlerin kullanıcı ara yüzleri konusunda 
çalışmakta ve kişisel sistemlerle birlikte 
tüm üretim hatlarının da birleştirilmesi  
konusunda tasarımlar gerçekleştirmekte. 
Çalışmalar tamamlandığında, bir çeşit 
“akıllı fabrika” ortaya çıkacak. (Bu araş-
tırma grubunun, 1998’den bu yana çalış-
tığı ve ülkemizde akıllı fabrikalar olmasa 
da, “akıllı üretim hatları” konusunda, 
yabancı şirketlerin çaba ve uygulamaları 
olduğu düşünüldüğünde bu “devrim”i de 
kaçırdığımız görülmekte).  
Öte yandan, yalnızca “akıllı fabrika”lar 
kapsamında değil; genel olarak, artırıl-
mış gerçeklik dünyasında; bilgi serma-
yesi fiziksel yoksulluğu ortadan kaldıra-
cağı gibi, enerji tüketiminin azaltılması, 
verimli çalışma gibi amaçlara yönelik 
adımlar da olası değil; kaçınılmaz. Örne-
ğin, yoksul bir balıkçı köyündeki insanlar 
veri iletişimi olanağına sahip olurlarsa, 
balıkları önceden avlayıp depolayarak 
bayatlama riskine girmek ve donduru-
cularda enerji, dolayısıyla para harcamak 
yerine, balık siparişi verildiğinde ava 
çıkacaklardır. Balık tüketicisi de daha iyi 
beslenebilecektir. Bunun yapılması için, 
yoksul balıkçı köyünün kablosuz inter-
net olanağına sahip olması gereklidir. 
Bu örnekte görüldüğü gibi; enerji, çevre, 
sağlık sorunlarının çözümü, insanların 
ve şeylerin verisel bağlantılı olmaların-
dan olumlu etkileneceği gibi boş zaman 

olduğu yorumları ağır bassa da, kaçıncı 
olduğu önemli değil, bir devrimin üre-
timde ve başta eğitimde olmak üzere 
toplumsal yaşamda başladığını kabul 
etmeliyiz. 
Bu nedenle, Al man Yapay Zekâ Araş-  
tırma Merkezi (DFKI), geleceğin ileri 
üretim merkezlerinin oluşturulacağı 

“ayrık” enerji üretim tesisleri birbirleri ve 
şebeke ile iletişim halindedirler. Bu temas 
fiziksel değil, siber fiziksel; gerçeklik içe-
risinde değil; “artırılmış” bir gerçekliğin 
içerisindedir. 
Öte yandan, imalat teknolojisinde, RFID 
(Radyo frekansı ile tanımlama) ve robotlar 
aracılığıyla; özelleşen ve farklılaşan ürün-
leri aynı imalat sürecinde imal etmek artık 
zor değil. Örneğin; makinelere sıra daki 
ürünün hangi şekilde üretilme si gerek-
tiği söylenebilir, makineler de üretimi bu 
şekilde gerçekleştiri r. Eskiden bir hatta 
bir ürün ailesi işlemden geçerken; günü-
müzde birçok ürün ailesi aynı hatta işlem 
görebilir. Kullanılan RFID teknolojisiyle 
ürün lerin durumu her an için gözlemlene-
bilir. Robotlar çalışanları tehlikeli ve zor lu 
işlerden kurtarırken, akıllı üretim hatları 
kendi performanslarını ken dileri test ede-
bilir ve arıza durumunda haber verebilirler. 
Bunun için gerekli olan, makinelerin ve 
insanların birbirleri ile olan iletişimlerini 
siber sistemde ya da artırılmış gerçeklikte 
sürekli kılmaktır. Bu da kodlama yeteneği 
gerektiren bir yeterliliği kazanmamızdan 
geçer. Sizce, “kodlama” ya da algoritma 
oluşturma yeteneği nasıl kazanılır? Elbette, 
eğitimle. Soğuk savaştan (cold war) sonra, 
kod savaşının (code war) başladığı söylen-
mekte [5]. Dolayısıyla; Schwab’ın dünya 
gündemini gölgeleme çabasının bir par-
çası ve daha önce dile getirilmiş bir tanım 

“Gelecek hepimizi 
ilgilendirmeli. Çünkü; 
hayatımızın kalan kısmı 
orada geçecek” .
Charles F. Kettering
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yardımıyla, tasarımcının istediği şekilde 
yapılabilir. Böylece; tüm üretim süreç-
leri eşlenerek, çok sayıda küçük firma-
nın ortaya çıkmasının koşulları sağlanmış 
olacaktır. 
Bu aşamada, “işçi”; eski mekanik üretim 
aracını kullanan “mavi yakalı” olmak-
tan, algoritma bilen, akıllı makinenin 
davranışlarını hesap edip gerektiğinde 
müdahele edebilen “beyaz yakalı”ya 
dönüşecektir. Bu tablonun ardında, 
“teknolojinin çok sayıda işi otomasyo-
nun alanına sokmasıyla rutin sayılacak 
imalat ve hizmetlere yönelik işler ortadan 
kalkacak” öngörüsünün [7] gerçekleşme 
olasılığının tama yakın olması var. Bu 
durumda, bilimsel ve sanatsal yaratıcı-
lığı üst düzeyde olacak işlerle, kültürel 
nedenlerle insanın denetiminden çık-
ması istenmeyen işler kalacaktır. Michio 
Kaku’nun deyişiyle “örgü tanıma” yapabi-
lenler ve sağduyu sahibi olanlar kalacaktır 
[8]. Fakat; “iş” kavramının değiştiği bir 
dünyada, insanlara boş zaman verildi-
ğinde, bu yetiler de gelişecektir. Bir olayın 
kurgusunu, bir mekanizmanın işleyişini, 
bir sanat eserinin oluşturduğu izlenimi, 
bir metnin sözcüklerinin oluşturduğu 

sağlamaktadır. Bu bütünleşik üretim 
sırasında, yan endüstri kolları gelişir-
ken, işin tümü düzeyindeki nitelik de, 
işin paydaşlarının siber fiziksel sistem 
içerisinde yer alması ile olanaklı kılın-
maktadır. Örneğin; merkezi bir klima 
sistemi imalatında parçalara yapılacak 
işlemler birbirleriyle konuşan makineler 

yaratma açısından da insan aklının gelişi-
mine katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda; 
yapay zeka ve iş yapma prosesinde kul-
lanılacak diğer gelişmekte olan tekno-
lojilerin iş alanlarını daraltması kaygısı 
da, “iş” kavramının “dijitalleşme” öncesi 
dönemdeki anlamına bağlı kalınmasın-
dan kaynaklanmaktadır. 1. ve 2. Endüstri 
Devrimlerinin kavramları ile 3. veya 4. 
Devrimlerin tartışılması yanlış sonuç-
lar ortaya çıkarabilir. Öte yandan, doğru 
uygulandığında, “akıllı üretim”; üretimde 
payı olan iş paketlerinin başta KOBİ’ler 
olmak üzere, geniş bir yelpazede yer alan 
kurumlar tarafından gerçekleştirilmesini 

“Akıllı üretim”; üretimde 
payı olan iş paketlerinin 
başta KOBİ’ler olmak 
üzere, geniş bir 
yelpazede yer alan 
kurumlar tarafından 
gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır.
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anlamın bıraktığı izi diğerlerinden ayıra-
bilme (örgü tanıma) eğitimle kazandırı-
labilir bir yetidir. Siber fiziksel sistemler, 
eğitime zaman tanıyacak, kaynak kulla-
nımını azaltacağı için eğitim için gerekli 
altyapıyı da sağlayacaktır. Eğitimciler, ki 
buna üretim sistemelerinin kuran mühen-
disleri yetiştirenler de dahildir, “sağ duyu 
sahibi” olarak, siber fiziksel sisteme girme-
yen mesleklerin sahibi olarak kalacaklardır. 
Tüm bunlar; artırılmış gerçekliğin, tüm-
leşmiş üretim hatlarının, siber fiziksel 
sistemlerin önümüzdeki birkaç on yılda 
alacağı yola hazırlıklı olarak başlamayı 
gerektirmekte. “Eşit”lik kapsamındaki bir 
“akıllı” gelecek için, işbirliği, eğitim, yeni-
likleri yakalamak, zamanın nabzını tutmak 
ve en önemlisi “toplam fayda”yı gözet-
mek olmazsa olmazlardır. “Yeni Akıllı 
Dünya”nın tezi, “Mühendisler, dünyayı, 
şimdiye kadar, yalnızca çeşitli biçimlerde  
değiştirmişlerdir; oysa sorun onu   eşitçe 
paylaşmaktır” olmalıdır. Yoksa, 3. veya 4. 

Artırılmış gerçeklik dünyasında; bilgi sermayesi 
fiziksel yoksulluğu ortadan kaldıracağı gibi, enerji 
tüketiminin azaltılması, verimli çalışma gibi 
amaçlara da katkı sağlayacaktır.

Devrimden sonra da, büyük ebeveyn-
lerinin yaşamlarını “akıllı telefonları” 
ile sürdüren insanları olarak kalırız yer-
yüzünde... 
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İklimlendirme Sektöründe Yapılabilecek 
Endüstri 4.0 Hazırlıkları

• Üretim hatlarının dijitalleştirilmesi.
• “Akıllı şebeke” uygulamalarına ve mekân dışı denetlemeye özgü 

iklimlendirme cihazı ve sistemi tasarımlarını kapsayan inovasyon 
çalışmalarının yapılması. 

• “Bulut veri sistemleri” oluşturulması ve projelendirme, tasarım ve üretim 
sırasındaki tedarik ve hizmetlerin bu sisteme dahil edilmesi. 

• Çok sayıda küçük ölçekli ve genç yöneticili firmaların oluşmasının 
desteklenmesi.

• “Mavi yakalı”lıların eğitilmesi, “Kod yazma” ve “algoritma kurma”nın 
öğretilmesi.

• Meslek içi eğitimlerin yaygınlaştırılması için firmalar arası ve üniversiteler 
ile işbirliği yapılması. 

• Üretim tesislerinde “ayrık” ve yenilenebilir/atık kaynaklı enerji tesisleri 
kurulması.



www.qundis.com.tr

Akıllı tarzda veri yönetimi.

Uygulamaları kadar esnek olan 
ürünlerimizin birçok çeşidi mevcuttur.

Tüketim verilerini tespitte kullanılan cloud temeline dayanan komple çözüm.

QUNDIS ölçüm cihazları standart arayüzlere ve açık sistem mimariye sahiptir. Söz konusu cihazlar her binanın gereklili-
klere göre donatılmasına olanak tanımaktadır.

QUNDIS ısı pay ölçerler. QUNDIS ısı sayaçları. QUNDIS telsiz RF 
modülleri ve adaptörleri.

QUNDIS su sayaçları.
QUNDIS ağ düğümleri ve 
ağ geçitleri.

QUNDIS Türkiye 
Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No:2 K:10 
34746 Ataşehir/İstanbul

Emrah Erken
Tel: +90 216 250 32 64
Fax: +90 216 250 32 32
Cep. tel.: +90 532 496 9295
E-Postal: emrah.erken@qundis.com
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40. Mostra Convegno Expo-
comfort fuarı 15-18 Mart 2016 
tarihleri arasında İtalya’nın 

Milano kentinde 155.000 profesyonel 
ziyaretçiyi ağırladı. Fuarı özetleyen söz-
cükler; inovasyon, verimlilik, sektörel 
entegrasyon, bir noktada birleşme ve 
yetkinlikler oldu.
Konutsal ve endüstriyel tesisat, iklim-
lendirme ve yenilenebilir enerjiler 
alanlarında 2100’ün üzerinde firmanın 
katılımcı olduğu fuar, Reed Exhibitions 
tarafından organize edildi. Katılımcı 
firmaların % 40’ı İtalya dışından katıldı. 
Bir önceki fuara oranla yabancı katı-
lımcı firma oranı % 5 artış gösterdi. 

ISK Sektörünün Büyük 
Buluşmalarından MCE Fuarı 
Gerçekleştirildi
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Dünyanın bütün dilleri MCE fuarında 
konuşulmuş oldu.
İtalya’da tesis mühendisliği endüstrisi 
2015 yılı cirosu 46 milyar Euro’ya yakın 
hacme ulaştı ve bu alanda İtalya, diğer 
Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sırayı 
aldı.
Bu hacmin içerisinde sıhhi tesisat ve 
ISK sektörünün payı, bir önceki yıla 
oranla % 2.2’lik artış kaydederek yak-
laşık 19 milyar Euro oldu (Kaynak: 
Anima). İtalya’nın bu alandaki ihracat 
hacmi de % 1.4 artış gösterdi, 2016’da 
sektörel cironun % 60’ının ihracat kay-
naklı olması bekleniyor.
Antarktika’dan Yeni Zelanda’ya, 
Fransız Guyanası’ndan Swaziland ve 
Zimbabwe’ye kadar 134 gelen profes-
yonel ziyaretçiler, fuarın uluslararası 
boyutunu gözler önüne serdi. Avrupa 
ülkelerinden çok büyük katılım ger-
çekleştiği gibi özellikle Güney Kıb-
rıs, İzlanda, Litvanya, Moldovya, Çek 
Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan 

gelen ziyaretçi sayısında iki haneli artış 
görüldü. Ermenistan, Gürcistan, İran, 
Kuveyt, Lübnan ve Pakistan gibi ülkeler 
ve diğer Asya ülkelerinden gelen ziya-
retçi sayısında da önemli ölçüde artış 
yaşandı. Geçen yıl ilki yapılan MCE 
Asia fuarının ardından Endonezya, 
Malezya ve Tayland’ın da ziyaretçi 
hacmi arttı. MCE Asia, bu yıl Eylül 
ayında Singapur’da yapılacak.
Güney Amerika’nın en yüksek katılım 
artışı; Şili, Kolombiya, Martinik ülke-
lerinindi. 
40. MCE fuarının Milano dışından 
gelen İtalyan ziyaretçileri profilinde 
de özellikle Lazio, Marche, Sardunya, 
Campania ve Calabria bölgeleri öne 
çıktı. Bu durum İtalya’da tesis mühen-
disliği sektörünün sadece endüstriyel 
alanda gelişmiş Kuzey bölgesinde değil, 
tüm yarımadada geliştiğini ve geliş-
mekte olduğunu gösteriyor.
40. MCE - Mostra Convegno Expo-
comfort fuarı etkinlikleriyle de çekim 
noktası oldu. Percorso İnovasyon & 
Verimlilik seçkisi programında, Milano 
Politeknik tarafından test edilerek seçi-
len 43 firmanın 64 ürünü ile bağlantılı 
olarak Oltre la Classe A (A Sınıfının 
Ötesi) etkinlik alanı, A’dan Z’ye “akıllı 
ev” konseptini yansıttı. 2. Salonda yer 
alan “akıllı ev”, ziyaretçiler tarafından 
ilgiyle gezildi.  
Fuarın partner meslek örgütleri Aicarr, 
Angaisa, Anima, Assistal’ın içinde 

bulunduğu MCE Bilimsel Komite-
nin belirlediği konferans programında 
“Sıfır Enerjili Binalar” teması öne çıktı. 
Bu yıl ilk kez MCE fuarında yer alan 
MCE Master alanı oldu. Bu alan, tesi-
satçılar ve ISK firmaları, fiziksel veya 
çevrimiçi bir araya gelerek teknik ve 
profesyonel olarak bilgi ve deneyimle-
rini daha üst seviyeye çıkarma ve böyle-
likle son kullanıcıya çok daha iyi hizmet 
götürme amacı taşıyor ve bu alan fuar 
sonrasında da ortak bir platform işle-
vini devam ettirecek.
That’s Smart adını taşıyan alanda ise 
üretici kuruluşlar, elektrik/elektronik 
otomasyon, güneş gözeleri ve depolama 
sistemleri, güvenlik, uzaktan kontrol 
gibi enerjiyi “akıllı” yöneten cihaz ve 
sistemleri hakkında sunumlar gerçek-
leştirdi. Dünyanın en iyi üniversite-
lerinden 50 yüksek lisans öğrencisi-
nin yarıştığı “Labgrade Sürdürülebilir 
Rekabet” etkinliği ise üniversitelerle 
iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlik 
programı içinde Termodinamik Der-
gisi olarak Panasonic firmasının Avru-
pa’daki yeni genişleme stratejisini ve 
yeni R32 soğutucu akışkanını kullanan 
klima cihazlarını tanıttığı toplantıya ve 
BSRIA firmasının sunumuna katıldık. 
Panasonic ile ilgili haberi bu sayıda, 
BSRIA sunumunu Tesisat Market der-
gimizin Nisan sayısında okuyabilirsiniz.
Sizler için MCE fuarını baştan aşağıya 
gezdik. Salonlar, genellikle bir miktar 
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daraltılmıştı. Yani kullanılan stand alanı 
azalmıştı diyebiliriz. Ama gerek katı-
lımcıların ziyaretlerini bekledikleri pro-
fesyonellerle buluşabildiğini, gerekse 
ziyaretçilerin görmeyi hedeflediği 
yenilikleri ve çözüm sunacak firmaları 
karşılarında bulabildiklerini söyleye-
biliriz. Özetle MCE, ISK sektörü için 
profesyonel bir buluşma ortamı. Bu 
kanımızı, bu yıl rekor sayılabilecek bir 
katılımı gerçekleştiren Türk firmaları-
mızla görüştükten sonra olgunlaştır-
dığımızı söyleyebiliriz. MCE fuarına 
bu yıl 100’ün üzerinde firmamız ile 
katıldık. Sadece etkileyici olan firma 
sayımız da değildi. Pek çok firmamız, 
sadece ürünleri ile değil, stant tasa-

rımları ile de güçlü bir algı yaratmaya 
olabildiğince özen göstermiş. Doğal 
olarak olumlu etkilerini de görmüşler: 
“Somut projelerle gelen ziyaretçile-
rimiz, çok olumlu görüşmelerimizin 
ardından ‘nereli’ olduğumuzu sordular, 
‘Türkiye’ yanıtını aldıklarında ise Avru-
palı bir firma olduğumuzu düşündük-
lerini, çok etkilendiklerini söylediler. 
Çok iyi ilişkiler kurduk, özendik evet 
ama karşılığını gördük” dediler, ülkemiz 
adına mutlu olduk.
Türkiye’nin kendisini ifade etme konu-
sundaki eforu da takdire değerdi. Zira 
fuarın girişinden itibaren her yerinde 
İSİB’in “Turkish HVAC&R Industry”i 
zihinlere nakşetmek istediği posterleri, 
panoları ile ISK SODEX İstanbul fua-
rının metro çıkışlarını giydirdiği, dış 
mekan görselleri öylesine öne çıkıyordu 
ki “MCE fuarında Türkiye rüzgârı esti” 
desek abartmış olmayız.
Gelelim MCE fuarında damgasını 
vuran sistem ve çözümlere… Tahmin 
edeceğiniz gibi “enerji verimliliği” 
konusundaki bol % işaretli mesajları 
olan ürünler başroldeydi. Evet, artık 
teknolojinin ilk hedefinin enerji tasar-
rufu ve enerjinin verimli kullanımı 
olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun 
yanı sıra “hibrit” diye bir başlığın da 
ön planda olduğunu söyleyebiliriz. 
Sistemler, cihazlar, birbirleri ile kom-
bine edilerek “fayda”nın en üst düzeye 
taşınması için çalışılıyor. Isı geri kaza-
nımlı, iç hava kalitesini en iyi seviyede 

koruyacak konut ve ofis çözümleri de 
havalandırma firmalarının vitrininde 
yer alıyor. 
Eskiden otomasyon, neredeyse başlı 
başına ayrı bir disiplindi. Ama artık 
bu disiplinlerin birbiri ile ayrılamaz 
bir bütün haline gelişini görüyoruz. 
Bir ISK sisteminin otomasyondan ayrı 
düşünülmesi artık olanaksız. Yani fuarı 
özetleyen sözcükler olan; “inovasyon, 
verimlilik, sektörel entegrasyon, bir 
noktada birleşme ve yetkinlikler”, ger-
çekten de sadece fuarın değil, sektörün 
yönelimini özetliyor. 
Umarız bu bilgiler, 04-07 Mayıs 2016 
tarihleri arasında ISK sektörünün küre-
sel bir büyük buluşmasına İstanbul’da 
sahne olacak ISK SODEX fuarı için 
hazırlanan firmalarımız için faydalı 
olur. 
Fuarda DSYG tarafından yılda bir kez 
İngilizce olarak hazırlanan HVAC&R 
Turkey dergisi de ücretsiz dağıtıldı.
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MCE'nin Türk Katılımcıları
ACS KLİMA İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AFS BORU SANAYİ A.Ş.

AKSA MOTOR FAN SAN. TİC. LTD ŞTİ.

ALBAKSAN OTOMAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ANADOLU BAKIR A.Ş.

ANADOLU ISI İNS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANT KALIP SAN. ve TİC. A.Ş.

APAYDIN METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

ARIKAZAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASTERM ISI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

AYAS ASPİRATÖR VANTİLATÖR ELEKTRİK

BALCIK ISI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.

BAYMAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BES YAPI ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BVN - BAHÇIVAN HAVALANDIRMA FANLARI ve ELEKTRİK MOTORLARI  

CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.

ÇELİKPAN RADYATÖR ÜRETİM A.Ş.

CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE…

DAF ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DOĞU İKLİMLENDİRME SAN ve TİC. A.Ş.

DUYAR VANA MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

EDS PRESS TEKNOLOJİLERİ VE KALIP EKİPMANLARI MAKİNA İNŞAAT TAAH. 
SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.

ELEKTROTEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ELEMENT OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİH. SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEKNOLOJİLERİ MAK. 
SAN. Ve TİC. A.Ş. 

ENOVER ENERGY INC.

ERKU DIŞ TİC. PAZ. VE TURİZM A.Ş.

ESSİAD - EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

EUROMAX

EZİNÇ METAL SAN. TİC. A.Ş.

FAF VALVE COMPANY

FLAMMASSTEK TEKNİK MONTAJ SAN.TİC. A.Ş.

FORMUL PLASTİK ve METAL SANAYİ A.Ş.

FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

GASSERO ISI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LTD.

GEDİKOĞLU METAL MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GEMAK GENEL SOGUTMA MAKİNALARİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GMC İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GNB DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

GÖKSAN POMPA SAN.TİC. A.Ş.

GOLDSUN

GÜRAY MAKİNA YEDEK PARCA SAN. ve TİC.

GÜVEN SOĞUTMA ÜNİT. SAN. ve TİC. A.Ş.

GÜR. SIHHI TESİSAT MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİC.

HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER

HAMMAM DESIGN RADIATOR

HELS ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SAN. VE TİC.

HİDROTANK HİDROFOR VE GENLESME TANKI ÜRETİM LTD. ŞTİ.

HOSSEVEN ISI VE YALITIM SANAYİ ve TİC.

İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAK SAN. ve TİC.

İMEKSAN İZMİR MENFEZ KLİMA SAN. VE TİC.

İMPELAİR İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

İMPO MOTOR POMPA A.Ş. 

İNCİRCİOĞLU VANTİLATÖR KLİMA İMALAT LTD. ŞTİ.

INTERMETAL FLEX A.Ş. 

İSİB-İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ISIDEM TESİSAT KLİMA TAAH İNŞ. MUS. TİC. LTD. ŞTİ. 

IŞIL MÜHENDİSLİK MAK. VE İNŞAAT SAN. TİC.

İSKİD-İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ 

İSK-SODEX 2016 / İSTANBUL – HANNOVER MESSE SODEX FUARCILIK

İSTANBUL GENLEŞME VE HİDROFOR TANKLARI MAK. SAN. TİC. A.Ş.

İSPAN İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KALE MUSLUK SAN. VE TİC. A.Ş.

KARYER ISI TRANSFER SAN. ve TİC. A.Ş.

KASPA DIŞ TİCARET A.Ş.

KES KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SANAYİ ve TİC.

KLEPSAN KLAPE VANA ÖLÇÜ ALETLERİ SAN.. ve TİC.

KUZU FLEKS METAL HORTUM SAN. TİC. A.Ş.

MAKTEK KAZAN RADYATOR KLİMA SAN. TİC. A.Ş.

MGT FİLTRE KLİMA TES. İNS. SAN. TİC.

MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SANAYİ VE TİC.

NORM BAĞLANTI VE TESBİT ELEMANLARI SAN. ve TİC.

NTG PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ONAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM ve DIŞ TİC. A.Ş.

ONMETAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ONTROL A.Ş. 

OTOMASYON KONTROL MARKET

ÖREN İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET

ÖZEL SERGÜN GÜNİŞİ İNŞAAT MALZ. İMALAT

PAKTERMO ÖLÇÜ ALETLERİ VE BORU SANAYİ 

PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PLATİN GRUP MAK. İML. DIŞ TİC. PAZ. SAN.

RÖZMAS METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

SAFRAN YAYINCILIK VE AJANS HİZ. A.Ş.

SANICA DIŞ TİCARET A.Ş.

SEMPA LTD. ŞTİ.

SENSE ALGI VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.

SOLIMPEKS ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SUMAK DALGIÇ POMPA MAKİNA SAN. VE TİC.

TEKNECİLER METAL SANAYİ

TEKSAN TEKNOLOJİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN...

TELFORM KELEPÇE VE YAY SANAYi TiCARET...

TERMODİNAMİK YAPI ELEMANLARI İNS. TAAH.

TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİHAZLARI

TURAN MAKİNA PLASTİK BORU SİSTEMLERİ

ULPATEK FİLTRE TİC. SAN. A.Ş.

ÜNMAK ISITMA SİSTEMLERİ MAK. SAN ve TİC. A.Ş. 

ÜNTES HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

ÜSTÜN ISITMA VE SOĞUTMA EKİPMANLARI

ÜSTÜNEL DERİNKUYU SU POMPALARI LTD. ŞTİ.

VANSAN MAKİNA SANAYİ TİC. A.Ş.

VENCO HAVALANDIRMA A.Ş.

VENTAS ISITMA SOĞUTMA ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞ. SAN. ve  
TİC. LTD. ŞTİ.

VİRA ISI VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.

WARMA ISI ÜRÜNLERİ MAKİNE SAN. VE TİC.

WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YILDIZ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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BMW Vision Next 100 Concept

B 
MW 100. yıl dönümünü adından 
da belli olan Vision Next 100 Con-
cept modelini tanıtarak kutladı. Bu 

araç, Bavyeralı firmanın yeni yüzyıla nasıl 
bir bakışı olduğunu gösteriyor. Fütürist 
konsept bir Sedan şeklinde tasarlanmış. 
SUV modelleri son zamanlarda moda 
olsa da, BMW bu gövdenin, markanın 
çekirdeği olduğuna inanıyor. Vision Next 
100’ün bir kısmı i8 hibridden alınmış. 
Ancak aracın kaygan gövdesinin direnç 
katsayısı sadece 0.18. Tüm uzunluğu 193 
inç (4900 mm) olan aracın, 5 serisinden 
4 inç (100 mm) daha kısa ve daha alçak 
(54 inç / 1370 mm) olduğu görülüyor. 
Aracın yapı malzemesi karbon fiber ve 

Geleceğin çevreci 
araç tasarımları
İstanbul’da ikamet edenlerin her gün işe gidiş ve eve dönüş ‘macerasında’, akıllarına bambaşka ‘Zihni Sinir’ 
fikirleri geliyordur… Mesela uçan ya da yüzen arabalar, sırt çantası şeklinde mini jetler, çift katlı otobanlar v.s. 
Hatta “ışınlanmayı bulsalar da kurtulsak” dediğinizi duyar gibiyiz… Bizimle aynı fikirde olanlar için müjde! Birileri 
sesimizi duydu… Hayır, ne yazık ki henüz ışınlanma ile evimize gidemeyeceğiz ama kullanabileceğimiz otomobiller 
için çılgın tasarımlar üretilmeye başladı… Görünen o ki gelecekte, çocukken çizgi filmlerde gördüğümüz araçlarla 
seyahat etme şansımız olacak… Unutmadan; bu araçların çevre dostu ve enerji verimli olduklarının da altını 
çizmek gerekiyor. Trafiğe çare olmasa da içinize serpilecek bir bardak su niyetine, bu sayımızda bu araçlara göz 
atmak istedik…
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plastikten oluşmakta. Ayrıca bazı parçalar, 
karbon fiber işleminden oluşan atık parça-
lardan üretilmiş. Araçta cam sütunu yok 
bu nedenle iç kısım biraz esintili olabilir. 
İç kısım, geri dönüşümlü materyallerden 
yapılmış ve günümüz araçları gibi değişti-
rilebiliyor. Vision Next 100 concept ‘Boost’ 
modunda kontrol tamamen sürücüye ait 
iken ‘Ease’ modunda ise otonom sürüş 
teknolojisi ile araç kendi kendini kon-
trol ediyor. BMW ayrıca ‘Canlı Geometri’ 
olarak adlandırdığı 800 parçadan olu-
şan hareketli üçgenleri ön panele monte 
etmiş. Bu parçalar yaklaşan bir tehlikeyi 
sürücüye bildiriyor. BMW Grup toplamda 
4 konsept araç tanıtacağını duyurdu. Biri 
Vision Next 100 Concept iken, diğerleri 
haziranda Rolls-Royce Grand Sanctuary, 
daha sonra MINI ve BMW Motorrad  
olacak.

Zeppelin ve Cyclone

Tasarımcı Cameron Van Dyke, Detroit’te 
düzenlenen Kuzey Amerika Uluslararası 
Otomobil Fuarı’nda elektrik ve insan 
gücünü kullanan aracı “Zeppelin”i tanıttı. 
Bir prototip olan Zeppelin bisiklet ile bir 
otomobilin hava koruması ve taşıma kapa-
sitesini birleştirmesi mantığıyla tasarlan-
mış. Küçük ve aerodinamik olan araç 750 
watt’lık elektrikli motoruyla saatte 40 km 
hız yapabilmesinin yanında pedallarla da 
yol kat edilebiliyor. Tasarımcı Dyke aracı 
için “Bunlar gerçek anlamda kavram ara-
balar, buradaki amaç bisiklet ve arabanın 
ideal buluşma noktasını bulmak” açıkla-
masını yapıyor. Araç her ne kadar bisiklet 
özelliklerini kısmen taşısa da melez bir araç 
olduğu için trafiğe çıkmak adına gerekli 

lisans ve sigorta işlemlerinin yapılması 
gerekiyor.
Cameron Van Dyke’ın bir diğer tasarımı ise 
alüminyum, deri ve maun ağacından yapı-
lan özel bir tasarım Cyclone. Bu tasarımda 
ise bisiklet teknolojisi tekne yapım tekniğini 
ile buluşuyor. Bisikletler için yüksek kargo 
taşıma kapasitesi sağlamak için geliştirilen 
bu araç da geleceğin sıradışı tasarımları 
arasında yerini alıyor.
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Splinter
 
Joe Harmon ve tasarım ekibi, neredeyse 
tamamı ahşap kompozit malzeme kul-
lanılarak yapılan süper hızlı otomobil 
geliştirdi. Kuzey Carolina Üniversitesi’nde 
öğrenciyken ahşap otomobil projesine 
başlayan Joe Harmon, beş yıl sonunda 
ekibiyle birlikte tamamladığı “Splinter” 
isimli otomobili görücüye çıkardı. Egzotik 
bir tasarıma sahip otomobil gücünü Chev-

rolet LS7 motordan alıyor. Bağlantı par-
çaları, farlar, lastikler ve jantların dışında 
neredeyse tamamen ahşap malzemeden 
kullanılarak üretilmiş. 275’ten fazla farklı 
ağaç parçası kullanılan otomobilin 1360 
kilogram ağırlığı bulunuyor. Ahşaptan 
yapılması sebebiyle Splinter'in, çelik ve 
alüminyumdan daha iyi bir mukavemeti 
bulunuyor. Aracın,  700 beygir gücün-
deki motoruyla 384 kilometre hız yapma 
potansiyeli bulunuyor.

Smart Forjeremy
 
Tasarımcı Jeremy Scott hem kullanışlı hem 
şık olan bu araca kanatlar eklemiş. Araç, 
konsept olarak, özel modifikasyonların 
kolay adapte edilebildiği bir kişisel otomo-
bil modeli yaratmak amacıyla tasarlanmış. 
Herkesin kafasındaki araç modelini kolayca 
tasarlayıp fabrika çıkışlı sipariş edebileceği 
bu teknoloji sayesinde gelecekte herke-
sin araç tasarımı değiştirilebilen telefon 
kapaklarından farksız olacak. Araç ayrıca, 
55 kW-saatlik elektrik motoruyla 4,8 sani-
yede 60 km/s’ye hızlanabiliyor, 125 km/s 
azami hıza ulaşabiliyor. 17,6 kW-saatlik 
lityum iyon piliyle toplamda 145 kilometre 
yol alabiliyor.
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AIRPod

Bu araç Fransız Andraud ve Tessie tara-
fından çevre dostu olacak şekilde tasar-
landı. Bu yenilikçi araç, şaşırtıcı derecede 
çevre dostu özellikler sergiliyor. Tanklarda 
sıkıştırılmış soğuk havanın motor pistonla-
rını hareket ettirmesine dayanan çalışma 
prensibi, ekonomik oluşuyla da çarpıcı. 
Çünkü gerekli basınç için hava istasyon-
larında hava tanklarının doldurulması 
yeterli. Üstelik birkaç dakika içinde dolum 
işlemi gerçekleştirilebiliyor. AIRPod, şehir 
içinde gerek hava kirliliği gerekse park 

sorununun önüne geçmeye aday. Küçük 
boyutlarının yanı sıra eğlenceli ve fütüristik 
tasarımıyla da dikkat çeken araç, daha 
temiz şehirler için bir başlangıç olabilir. 
Ayrıca AIRPod direksiyon ile değil iki tane 
joystick ile kullanılıyor.

BIOME
 
Muhteşem tasarımlı BIOME, Mercedes'in 
başarılı tasarım takımı tarafından California 
Mercedes-Benz İleri Tasarım Stüdyoları'nda 
geliştirildi. Mercedes'in basın açıklama-
sında, doğadan ilham alınarak tasarlanan 
otomobilin, üretildiği andan son anına 
kadar ekosistem içerisine entegre olduğu 
belirtildi. Açıklamada ayrıca, ''Otomo-
bil iki tohumdan yaratıldı, BIOME'nin iç 
mekanı ön taraftaki Mercedes yıldızının 
DNA'sından geliştirilirken dış tasarımı ise 
arka taraftaki yıldızdan geliştirildi. Müşteri 
özel isteklerini karşılamak için, Mercedes 
yıldızı genetik olarak her durum için tasar-
landı'' cümlelerine yer verildi. Konsept oto-
mobilin teknik özellikleri ve detayları belli 
olmasa da Los Angeles Auto Show'un en 
iddialı tasarıma sahip otomobillerinden 
biri olduğu kesin...

Dosya
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sQuba
  
İsveç firması Rinspeed’in CEO’su Frank M. 
Rinderknecht tarafından tasarlanan sQuba 
hem karada hem denizde kullanılabiliyor. 
sQuba James Bond’un oynadığı 1977 
yapımı The Spy Who Loved Me (Beni Seven 
Casus) filminden ilham alınarak tasarlan-
mış. Üç elektrik motoruyla çalışan sQuba, 
karada bir spor otomobil kadar hızlı ve 
hiç gaz salımı yapmıyor yani tam bir çevre 
dostu. Suyun altındaysa 10 metre derin-
liğe kadar inebilen ve bir balık kadar kıvrak 
hareket edebilen bu yeni teknoloji hari-
kasının arka tarafına yerleştirilmiş tüpler 

Batmobile
 
Bu araç Casey Putsch tarafından 5 ay 
içinde roket malzemelerinden polikar-
bona kadar pek çok farklı materyal kulla-
nılarak tasarlandı. Dünyanın ilk jet türbin 
motorlu otomobili unvanının da sahibi 
olan Batmobile’in trafiğe çıkış onayı alındı. 
Batmobile saatte maksimum 250 kilo-
metre hıza ulaşabiliyor.

eRinGo EV

İranlı bilgisayar grafikeri Mohammed Ghe-
zel tarafından tasarlanan eRingo EV, halka 
şeklinde dönebilen bir konsept araç. Araca, 
standart dört tekerlek modelinin geçireceği 
evrimi gözler önüne seren bir tasarım ola-
rak bakılıyor. Araç, elektrikli bir otomobil 
konsepti. Kullanımı açısından daha çok 
motosiklete benzeyen eRinGo isimli kon-
sept büyük yuvarlak hacminin içinde 1 kişilik 
kompartımana sahip. 3 halkanın elektrik 
motoruyla hareket ettirilmesi ile ilerleyen 
araç virajlarda ise kenarlarına monte edilen 
tekerlekler ile dengesini sağlıyor.

sayesinde sürücülere oksijen sağlanıyor. 
Lazer sensörleri sayesinde karada şoför-
süz de gidebilen sQuba'nın yapımında 
son teknoloji ürünü, aşırı derecede hafif 
fakat dayanıklı karbon temelli bir madde 
kullanılmış.
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160 km/s, karada ise 104 km/s hız ile 
ilerleyebiliyor ve 279,000$ fiyat etiketiyle 
satın alınabilen aracı kullanmak isteyen 
kişilerin, sürücü ehliyeti ve doğal olarak 
pilot lisansı alması gerekiyor. İtiraf etmek 
gerekirse biz de pek çoğunuzla aynı 
fikirdeyiz: “Kesinlikle bizim de aklımıza 
gelmişti…”

Transition

Terrafugia'nın Transition’ı kurşunsuz ben-
zinle hem karada hem havada kullanabi-
leceğiniz bir tasarım. 
Uçan arabalar yakında hayatımıza girdi-
ğinde bu prototip, uçan araba teknoloji-
sinin öncüsü olacak. Transition, havada 

Metromorph

Roman Mistiuk tarafından Peugeot için 
tasarlanan Metromorph adlı bu araç 
tamamen elektrikle çalışıyor ve başka hiç-
bir arabanın yapamadığını yapıyor: Duvar-
lara, örümcek gibi tırmanıyor. Kendi ken-
dine park edebilen, dairenizden sokağa 
rahat geçin diye asansöre dönüşebilen 
Metromorph, yer çekimine meydan oku-
yan tasarımıyla evinizin balkonu haline bile 
gelebiliyor. Aracın yan yüzeylerini kapla-
yan kapılar, çok farklı bir şekilde açılıyor. 
Aracın şeklinden dolayı koltuklar yolcu-
luk boyunca arabanın pozisyonuna göre 
yer değiştiriyor. Peugeot'un yeni konsept 
modelindeki özellikler sürücüye, sürüş 
keyfi olarak dikey binalar arasında seyahat 
etme imkanı verirken, aracın arka tekerlek-
lerine yerleştirilen iki elektrikli motor saye-
sinde sürücüye seyahat boyunca motorun 
varlığı hissettirilmiyor.

P-Eco

Jung-Hoon Kim tarafından tasarlanan 
P-Eco şehir yaşantısında hayatınızı kolay-
laştıracak elektrikli bir araba. Günümüzde 
zahmetli ve pahalı olduğu için hayatımıza 
tam olarak giremeyen elektrikli arabalar 
için P-Eco’nun önemli bir basamak konu-
munda olduğu söyleniyor.
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Bina Otomasyon Sistemleri, aynı 
ağ üzerinde haberleşen farklı 
cihaz ve ekipmanların bütünü 

olarak düşünülebilir. Bu yazıda bina 
otomasyon sistemlerinde yer alan farklı 
dillerin genel bir değerlendirilmesinin 
yapılması amaçlanmıştır.

Sanayi Devrimi sonrası ülkelerde kent-
leşme hız kazanırken; kent merkezlerinde 
bürolara, büyük mağazalara ve işadamları 
ile ziyaretçiler için otellere gereksinim 
duyulması sonucu toprak fiyatları arttı ve 
mimarlar yer kazanabilmek için git gide 
daha yüksek binalar tasarlamaya başladı-
lar. İnsanlık tarihine bakıldığı zaman ise 
dünyanın yedi harikasından biri sayılan 
Babil’in Asma Bahçeleri içinde bulunan 

Babil Kulesi tarihi çağlarda inşa edilen en 
yüksek bina olarak gösterilebilir. Nuh’un 
oğulları Büyük Tufan’dan sonra Sümer’e 
yerleşmiş, burada bir şehir ve göklere 
yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. 
Efsaneye göre tanrı kendisine ulaşmaya 
çalışan insanların kendini beğenmişli-
ğine kızar ve o zamana kadar aynı dili 
konuşmakta olan insanların dillerini 
karıştırarak birbirlerini anlamalarını 
engeller. Babil Kulesi’nde yan yana yaşa-
yan onca insanın farklı dilleri konuşması, 
birbirleri ile haberleşememesinin nasıl 
bir kaosa sebep olduğunu tahmin etmek 
zor olmasa gerek. Babil sendromu olarak 
da bilinen bu kaos, günümüz gökdelen-
lerindeki farklı haberleşme protokolle-
rine sahip cihazların yaşadığı durumla 

hemen hemen aynıdır. Günümüz bina 
otomasyon sistemleri, yerel bir ağ üze-
rinde haberleşen birçok farklı cihaz ve 
ekipmanların birleşimidir. Bu cihazları; 
soğutma grupları, kazanlar, klima san- 
tralleri olarak saymak mümkündür. 
Geçen yıllar boyunca birçok protokol 
geliştirilmiştir. Cihazlar kendi içlerinde 
bu protokoller sayesinde kolayca haber-
leşebilmişlerdir fakat diğer sistemlerle 
haberleşme imkânına sahip olamamış-
lardır. Bunun sebebi ise kapalı protokole 
sahip olmalarıdır. Yıllar geçtikçe enerji 
üretim maliyetlerinin artması ve küre-
sel ısınma gibi sebeplerden dolayı enerji 
verimliliği çok büyük önem kazanmıştır. 
Binalardaki ısıtma, soğutma gibi sis-
temler vasıtasıyla elde edilen konfor için 

Bina Otomasyon Sistemlerinde 
Kullanılan Protokoller
Yazan: Mesut Karadağ, Alarko Carrier BYS Satış Şefi
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2. LONWORKS

Echelon firması tarafından geliştirilen 
bir CHİP’in (Neuron Core) işlemci ele-
manı olarak kullanıldığı bir haberleşme 
protokolüdür. HVAC ve aydınlatma 
kontrolü için tercih edilmiştir. Lisans 
maliyetine sahip olduğu için imalatçılar 
lisans bedeli öderler. 

3. KNX: 

Konnex Association tarafından gelişti-
rilen bir protokoldür. Gelişim sürecine 
bakmak gerekirse; European Home 
Systems Protocol (EHS), BatiBUS ve 
European Installation Bus (EIB or Ins-
tabus) protokollerinin birleşiminden 
oluşmuştur. Konut ve konut dışı uygula-
malarda HVAC, aydınlatma, perde kon- 
trolü gibi uygulamalarda kullanılır. Lisans 
maliyetine sahip olduğu için imalatçılar 
lisans bedeli öderler.

4. DALİ (Digital addressable 
lighting interface):

Philips firması öncülüğünde aydınlatma 
için geliştirilmiş bir protokoldür.

5. MODBUS: 

Modikon firması tarafından geliştirilmiş 
bir protokoldür. Günümüz binalarında 
daha çok enerji uygulamalarında kulla-

nılır. Herhangi bir lisans bedeli yoktur.

6. M_BUS: 

Meter_Bus olarak da adlandırılan bu 
protokol uzaktan su, ısı, gaz gibi tüke-
tim bilgilerini ölçen sayaçların kullandığı 
bir protokoldür. Tek bir kablo üzerinden 
binadaki tüm sayaçlar birbirine bağla-
nabilir.

gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında 
atmosfere salınan karbon gazını mini-
mize etmek en büyük amaç olmalıdır. 
Karbon ayak izi olarak da adlandırılan 
bu durum son yıllarda popüler bir konu 
haline gelmiştir. Karbon ayak izini azalt-
mak için bir binada yapılması gereken, 
konforu gerekli sınırlar içinde tutmak 
ve buna bağlı enerji tüketimini optimize 
etmektir. Bu nedenle binada enerji üreten 
tüm sistemler tek bir otomasyon çatısı 
altında toplanmalı ve birbiriyle haberle-
şebilmelidir. Talebe bağlı olarak sistemler 
gerekli miktarda enerji üretmeli, gerek-
siz tüketimler minimuma indirilmelidir. 
Tek bir çatıda haberleşmeyi sağlayabil-
mek için firmalar çeşitli protokollere 
sahip ürünler üretmeye başladılar ve bu 
şekilde ürünler pazara sürülmeye başladı. 
Bu protokolleri ‘Kablolu’ ve ‘Kablosuz’ 
olmak üzere iki başlık altında toplamak 
mümkündür: 

Kablolu Protokoller:

1. BACnet (Building Automation 
and Control Networks): 

American Society of Heating, Refrige-
rating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) himayesi altında geliştiril-
miş; Amerika, Avrupa Birliği ve 30’u 
aşkın ülke tarafından standart bir pro-
tokol olarak benimsenmiştir. BACnet 
protokolüne sahip cihazların uyumu ve 
birlikte çalışılabilirliği BACnet Testing 
Laboratories (BTL) tarafından sertifika-
landırılır. Bu nedenle bu sertifikaya sahip 
olmayan bir cihaz kesinlikle tercih edil-
memelidir. BACnet protokolu HVAC, 
aydınlatma, yangın, kartlı geçiş gibi 
sistemlerde kullanılan ürünlerde daha 
çok tercih edilir. Avantajlarını sıralamak 
gerekirse;

•	 Tamamen bina otomasyon sistemleri 
için geliştirilmiş bir protokoldür.

•	 Dünyada yüzlerce üretici tarafından 
yüzlerce cihaz için tercih edilmiştir.

•	 Herhangi bir lisans maliyeti 
olmayan açık bir protokoldür.
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önüne alırsak binada en çok konuşulan 
dil olarak BACnet ile diğer bütün cihaz-
ların da bu sisteme entegre olabilmesi 
Babil sendromunu bir nebze azaltacaktır. 
Alarko Carrier Automated Logic Corp. 
Bina Otomasyon Sistemi BACnet Üre-
ticiler Birliği’nin kurucu üyesidir ve 
üretilen cihazlar BTL sertifikalıdır. Bu 
ürünler tercih edildiğinde binadaki temel 
konuşma altyapısı sağlanmış olacaktır.
Yukarıdaki mimariden de görüleceği 
üzere 3rd party cihazlarla olan enteg-
rasyon oldukça gelişmiştir. İstenilen 
protokolün driver’ı yüklenerek yukarıda 
bahsedilen protokoller kolayca entegre 
edilebilecektir. Buradaki en önemli konu 
Automated Logic Corp. bina otomas-
yon yazılımında herhangi bir nokta 
sınırının olmamasıdır. Yatırımcı ilk 
yatırımını gerçekleştirdikten sonra ile-
ride enerji analizörlerini mevcut yazı-
lıma entegre etmek istese bu durumda 
herhangi bir lisans maliyeti ödeme-
yecektir. Herhangi bir yazılım kilidi 
(DONGLE) olmadığı için bina otomas-
yon yazılımının sürdürülebilirliği kolayca 
sağlanabilecektir.

önemli olan yatırımcının alacağı karar 
olacaktır. Dünya genelinde trendleri 
incelemek gerekirse 2013 yılı sonu iti-
barıyla dünya genelinde konut dışı bina-
larda % 50’den fazla BACnet, % 15 dolay-
larında LONWORKS, % 4-5 bandında 
KNX ve MODBUS uygulamalarını 
görmekteyiz. BACnet bina otomasyon 
sistemlerinde en çok konuşulan dil olarak 
göze çarpmaktadır. Babil Kulesi’ni göz 

Kablosuz Protokoller:

1. ENOCEAN: 

Ultra küçük güç tüketen, pilsiz çalışmaya 
uygun ve düşük veri hızına sahip bir pro-
tokoldür. Daha çok oda uygulamalarında 
kullanılan anahtar, sensor, key card gibi 
cihazları bu protokolü kullanır. Kablosuz 
olması kurulumu kolaylaştırır.

2. ZİGBEE: 

Mesh Topolojisini kullanan bir haber-
leşme protokolüdür. Bu topolojide her-
hangi bir dağıtıcının kullanılmasına 
gerek yoktur. Mesh tipi ağlarda iletişim 
her zaman vardır. Bu ağda herhangi bir 
cihazın bozulması sadece o cihazı etki-
ler. Yine herhangi bir kablonun kop-
ması durumunda ağ çalışmaya devam 
eder, hiçbir cihaz ağ dışı kalmaz. Bu 
yüzden iletişim kopmasının tehlikeli 
olduğu durumlarda bu ağ tercih edilir. 
Amerika’da otoban aydınlatması uygu-
lamalarında kullanılmıştır. Bu sayede 
kilometrelerce öteye kablosuz olarak 
haberleşme ile otoban aydınlatmaları 
açılıp kapatılabilmiştir. 
Burada anlatılamayan başka protokol-
lerin de olduğunu düşünürsek, onlarca 
konuşma diline sahip cihazların tek bir 
çatı altında toplanmasının ne kadar zor 
olduğu gözden kaçmamalıdır. Burada 
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Mümkün olan en yüksek düzeyde 
enerji verimliliğine sahip bir 
sistem tasarımı, sadece ısı 

yükünün yaklaşık bir hesaplamasını değil, 
mümkün olduğu kadar kesin bir soğutma 
yükü hesaplamasını da gerekli kılmakta-
dır. Bu konuda verimli bir çalışma sağ-
layabilmek için hesaplama programı veri 
girişleri ve hesaplama süresi mümkün 

olduğu kadar kısa olmalıdır. Bu ikilem-
den çıkmak için de VDI-Richtlinie 6007 
ve VDI-Richtlinie 2078 [1], Ö-Norm H 
6040 [2] ve ASHRAE [3] gibi çeşitli ısı 
kazancı hesaplama yöntemleri geliştiril-
miştir. Bu çalışma, uzun yıllardır fiziksel 
mahal ve bina simülasyonunu kullanan 
ve dünyaca tanınmış ve kabul edilmiş 
ASHRAE yöntemini tanıtmaktadır. Isı 

kaybı ve ısı kazancı hesaplamaları ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin tasarımı için 
temel oluştururlar. Bu hesaplamalar bina 
içi iklimlendirmede gerekli tüm boru 
hatları, hava kanalları, havalandırma 
menfezleri, radyatörler, ısıtma kazanları, 
soğutma aletlerinin ve tüm diğer yapı 
bileşenlerinin boyutlarını etkilemektedir. 
Bu sayede binanın yapım ve işletim mali-

Kolay kullanımla, fiziksel bir yaklaşım

ASHRAE’ye Göre Dinamik Isı 
Kazancı Simülasyonu

Hazırlayan: Nadir Sarkuş, liNear Türkiye Satış Müdürü
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yetleri, enerji tüketimi, konfor ve bunlarla 
birlikte kullanıcıların verimliliği üzerinde 
büyük bir kontrole sahipsiniz. Özellikle 
artan enerji maliyetleri dönemlerinde, 
doğru ve kesin hesaplama büyükler 
kadar, küçük sistemlerin de yatırım ve 
işletim maliyetlerini etkiler. Artık işletim 
maliyetleri haklı olarak kullanıcıların ilgi 
odağı durumundadır. “daha çoğu, daha 
iyidir” prensibi, enerjinin kesin ve hassas 
kullanımıyla ortadan kalkmıştır.

Binaların ve hacimsel alanların 
doğru termik modellemesi

Fourier ısı iletim dengelemesi çözümü 
ile ASHRAE’ye göre fiziksel doğru tasa-
rım yöntemi uyuşmaktadır [9]. Böylece 
duvarların ısı iletimi dengelemesi, duvar-
ların geometrik ve fiziksel özellikleri ile 
birlikte önceki sistem durumu (duvar-
larda gecikmeli ısı depolaması ve akta-
rımı) göz önüne alınarak “State-Space” 
metodu (mahal durumu metodu) yardı-
mıyla doğrudan yapılacaktır. Böylece oda 
sıcaklığının (serbest salınımlı sıcaklık), 
verilen yüklerde ya da iç ve dış yüklerin 
(resim 1) ve yük koşullarının zamana 
bağlı verilerinin simülasyonu gibi daha 
birçok olanaklar ortaya çıkacaktır. Buna 
ek olarak sistemin işletim süresi sınır-
landırılabilir. Işıklandırma, makinalar ve 
kişiler gibi iç yüklerin yanı sıra madde 
girişi ve dış hava infiltrasyonu ya da biti-
şik mahal kaynaklı hava akımı da dikkate 
alınır. İnfiltrasyon yoluyla odaya giren 
hava sıcaklığına ya da başka bir maddenin 
(madde girişi) sıcaklığına bağlı olarak, bu 
faktörler soğutma yükünü pozitif etki-
leyebilir, bunun anlamı soğutma etkisi 
yapabilir. Duvardaki zamansal ısı akışını 
belirlemek için sayısız olanak mevcuttur. 
Bunun yanında bina simülasyonu, sistem-
lerin oda-durumu-metoduyla [10] [11] 
analizinden bilinen CTF-Katsayılarının 
(Conduction Transfer Function) kulla-
nımıyla yapılır. Böylelikle duvarların ısı 
iletimi dengelemesi, bir diferansiyel ısı 
iletimi sistemi içerisinde yapılıp ve sabit 
bir zamanlama adımında tamamlanır. 
“State-Space” metodundan gelen (mahal 

ASHRAE nedir?

American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers (Ameri-
kan Isıtma, Soğutma & Havalandırma Mühendisleri Birliği), kısaca ASHRAE, dünya 
çapında faaliyet gösteren VDI gibi bir mühendisler birliğidir. Bu kuruluş, bina dona-
nımı ve sistemlerinin sürdürebilirliği, enerji verimliliği ve hava kalitesi konusunda, 
ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri bölümlerinde komple endüstriyel 
gelişmelere destek olmayı kendine görev edinmiştir. Bir Aachen yazılım firması 
olan liNear, uluslararası pazarlardan gelen talepleri ve soruları karşılamak için, 
dinamik ısı kazancı hesaplama yöntemini içeren bir yazılım çözümünü, ASHRAE 
yaklaşımına göre hayata geçirmiştir. Kaldı ki bu yöntem VDI 2078’in alternatifi 
olarak kullanılabilir. ASHRAE’ye göre ısı kazancı hesaplaması, örneğin zaten bina 
simülasyon programları “TRNSYS” [5] ve “EnergyPlus” [6] için de kullanılmaktadır. 
Karşılaştırmalı ölçümler göstermektedir ki, bu model gerçeklere uygundur. Bunun 
dışında ASHRAE araştırma projesi RP 1117 için de ölçümler yoluyla mahaller gerçek 
olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada bilimsel alanda ve uygulamada kullanılan ve 
ısı kazancı simülasyon programı “liNear Building Cooling Dynamic” içinde yer alan 
ASHRAE’ye göre farklı soğutma yükü yöntemleri, meskun olmayan mahaller için 
soğutma yükü [8] [4] gösterilecektir.

durumu metodu) dönüşümlere göre, 
bir dizi hesaplanabilir CTF-katsayıları 
ortaya çıkarılmıştır. Bu katsayılar, iç ve 
dış tarafların tüm hacimsel alanları-
nın, aktüel spesifik ısı akışını ve aktüel 
sıcaklıklarını, geçmiş sıcaklıklar ve geçen 
zaman temelinde hesaplanmasını sağlar 
(resim 2). Duvarın yoğunluğu ve ağırlığı 
ne kadar fazla ise katsayıların geçmişinin 

de o kadar çok dikkate alınması gerekir. 
ASHRAE’ye göre ısı kazancı hesapla-
ması, tek tek tüm hacimsel alanların ve 
üst yüzeydeki sıcaklıkların (iç ve dış) tüm 
zamansal adımlarının verilmesini sağ-
lar. Mahaldeki ısıl davranışı, çok sıkı bir 
şekilde mahalin hacimsel alanlarına bağ-
lıdır. Hacimsel alanlar fiziksel malzeme 
özellikleriyle (ısıl iletkenlik, ısıl kapasite, 

(resim 1) ASHRAE'ye göre ısı kazancı hesaplaması arayüzü ve iç yük sonuçlarının 
gösterilmesi
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mesafe nedeniyle sonuç, yıl dönümü 
başına +/- 3,3 % olarak uyarlanacaktır. 
Güneş ışınımı, doğrudan ışınım, atmos-
fer yayınım ışınımı ve zemin yayınım 
yansıması olarak ayrılmıştır. 
Burada güneş yüksekliği ve azimut gibi, 
eğim ve binanın yönü de rol oynamak-
tadır. Buna ek olarak ışınımı, atmosfer 
tabakaları arasındaki geçişinden yer-
yüzüne gelişine kadar azaltmak için, 
doğrudan ve yayınımlı ışınım için optik 
derinlik kullanılır. Güneş radyasyonu bir 
mahaldeki ısı getirimine önemli katkıda 
bulunduğundan, dış pencere gölgelen-
dirmesi için bir editör geliştirilmiştir. 
Burada farklı gölgelendirme durumları 
oluşturulabilir ve buna göre farklı pence-
reler tahsis edilebilir. Bu gölgelendirme 
yapılandırmaları üç boyutlu bir güneş 
ışınımı simülasyonuyla gösterilebilir ve 
her değişiklik hızlandırılmış bir görü-
nüm penceresinde görsel olarak takip 
edilebilir. 
Program bir Raytracing-Model yoluyla, 
gölgelendirme payı süresi başına, dışta 
bulunan herhangi bir gölgelendirme bile-
şenini tespit edebilir (resim 5). Bununla 
birlikte zemin yansıması, soğurma ve 
g-Değeri termo-optik özellikler, hacim-
sel alanlardaki güneş ışınımı sıcaklığının 
alımını belirler. İçteki gölgelendirme ve 
buna ilaveten kontrol, bir global ışınım 
sensörüyle dikkate alınır.

yoğunluk, geometri, termo optik özel-
likler) tanımlanabilirler. Duvarın her iki 
tarafına da zamana bağlı değişken yükler 
eklenebilir. Bunlar hava sıcaklıkları ve 
güneş ışınımı, iç ısı yayınımı değişimi 
gibi etkileme faktörü olarak konvektif 
süreçlerdir.

Kısa dalga güneş ışınımı

Isı kaybının tersine ısı kazancının tespi-
tinde mahal içindeki yapı bileşenleri de 
önemlidir (termik ısı depolama kapa-
sitesi). Mahalin tüm hacimsel alanları, 
ışınımın radyatif bölümünü alarak, aldık-
ları ve depoladıkları enerjiyi gecikmeli 
olarak geri vermelerini sağlarlar. Konum 
ve konuma bağlı iklim verileri yoluyla, 
hacimsel alanları etkileyen ve pencere 
yoluyla içeri giren direkt ve yayınımlı 
ışınım miktarı tespit edilir. Ayrıca pen-
cereler için ek olarak toplam enerji geçir-
genlik derecesi gibi, aynı zamanda iç ve 
dış gölgelendirmelerde dikkate alınır. 
İklim verileri US Department of Energy 
(DOE) (Amerikan Enerji Bakanlığı’nın 
bir şubesi) tarafından sağlanmaktadır 
(resim 3). Böylelikle tüm kıtalardan 
yaklaşık 2100 meteoroloji istasyonunun 

Teknik

verileri kullanımınıza hazırdır. İklim 
verileri ısıtma ve soğutma için tasarım 
gününün dışında, fiziksel bir değerlen-
dirme için başka parametreleri de (örne-
ğin koordinatlar, hava basıncı, dış hava ve 
çiy noktası sıcaklıkları, atmosferin optik 
derinliği gibi) içinde barındırmaktadır. 
Güneş ışınımı, güneş değişmezi 1367 
W/m²’den, üst yüzeye kadar, aşağıdaki 
faktörlerden etkilenmektedir (resim 4): 
Güneş ile dünya arasındaki değişen 

(resim 3) Dünya genelinde ücretsiz olarak iklim verilerinin yanı sıra ışınım modellerinin 
doğru fiziksel simülasyaonları da hizmetinizde.

(resim 2) Üst yüzey sıcaklık sonuçlarının simülasyonu
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Uzun dalga ışınım modeli

Mahaldeki ışınım modeli Radiosity-
Matrizen-Yöntemiyle [12] tanımlan-
maktadır. Bununla birlikte emisyon, 
soğurum ve mahal içindeki yüzeylerin 
karşılıklı görünebilirliği önemli bir rol 
oynar. Gerçeğe çok yakın bir ışınım 
modeli nedeniyle (resim 6) duvarların 
bilanço sonuç sınırları, her defasında iç 
ve dış yüzeylerin üzerinde kalmakta-
dır. Fiziksel yaklaşım, mahalin içindeki 
sıcaklık gelişimi ile ilgili kesin ifade-
lerde bulunabilmemizi sağlar. Birçok 
başka ısı kazancı yönteminde ışınım ısı 

kaybı matematiksel doğrusallaştırmayla 
basitleştirilerek değerlendirilmiştir. Bu 
durum ısı iletim katsayısının sadece 20 
°C’ye yakın bir sıcaklıkta belirgin olma-
sına yol açar. Bu iki yaklaşım arasındaki 
ısı akışı farklılıkları, yüzey sıcaklıkları 
20 °C’den uzaklaşıldıkça daha da artar 
[13], örneğin, serbest salınımlı sıcaklık 
durumunda. Dış yüzeyler eğimlerine 
göre çevreyi görürler. Görünüm faktörü 
yüzde olarak bir bölümü yeryüzünü diğer 
bölümü gökyüzünü görecek şekilde dağı-
lır. Buna ilaveten ışınım değişimi, duvarın 
emisyon katsayılarına bağlıdır. Bununla 
birlikte yeryüzü yüzey sıcaklığı, hava 
sıcaklığına eşit olarak ayarlanır. Binanın 
içindeki ve dışındaki uzun dalga ışınım, 
Stefan-Boltzmann’a göre yayınımlı ışı-
nım modeliyle hesaplanır.

Sonuç

ASHRAE’ye göre dinamik ısı kazancı 
hesaplaması, kapsamlı simülasyon uygu-
lamasıyla özel durumlar ve projeler için 
geçerli sonuçlar alabilmenizi sağlar. 
Örneğin:
•	 Sınırlandırılmış soğutma 

kapasitelerinde soğutma yükünün 
belirlenmesi (örn. BKT-Yüzey 
soğutma),

•	 Serbest salınımlı sıcaklığın 
belirlenmesi (soğutma yükü yok),

•	 Kullanım profili yoluyla sistem 
işletiminin zamansal sınırlaması,

•	 Dış hava destekli gece soğutması,
•	 Tüm hacimsel alanların yüzey 

sıcaklıklarının belirlenmesi,
•	 Pencere gölgelendirme simülasyonu,
•	 Harici global ışınım sensörü yoluyla 

aktif pencere gölgelendirmesi,
•	 Kullanım profili yoluyla iç yüklerin 

kullanıcıya bağlı zamansal olarak 
kararlaştırılması,

•	 Nem bilançosu ve nem kontrolü.

Genel fiziksel ısı bilançosu yaklaşımı 
dikkate alındığında yöntem istenildiği 
kadar teknik özellik ve kontrol senar-
yolarıyla genişletilebilir. Bugün bile 
programın kullanımı geleceğe yönelik 

metotlarla soğutma sistemlerinin plan-
lama ve tasarımını mümkün kılsa da, bu 
noktadaki geliştirme yeni başlamıştır. 
Fiziksel olarak kesin ısı kazancı hesap-
laması, çok yönlü kullanım olanaklarının 
yanı sıra, Almanya’da ve dünyada, kesin 
olarak tespit edilmiş bir enerji kullanımı 
yoluyla, aşırı boyutlandırmalara gerek 
kalmadan kalıcı bir enerji tasarrufu yap-
manızı sağlar.
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Binalarda enerji verimliliği ile ilgili 
yasal düzenlemelerin sürekli 
olarak çıtayı yükseltmesi, rüzgâr 

enerji santralleri ile elektrik üretiminin 
giderek artıyor oluşu, petrol fiyatlarının 
düşük seyri, ekonomi yapılarındaki kısıtlı 
koşullar, yeşil bina sertifikalarının gide-
rek rağbet görüşü, net sıfır veya sıfıra 
yakın enerjili bina kavramının giderek 
öne çıkması, pazarın yeni yönelimlerinde 

aktif rol oynayan etmenler. Bu doğrul-
tuda bina otomasyon, kontrol sistemleri 
(BACS), bina enerji yönetim sistemleri 
(BEMS) pazarları parlak bir büyüme 
eğiliminde. ISK sistemlerinin birbiri ile 
daha fazla entegre olması bekleniyor, 
hibrit sistemlerle en yüksek verimliliğin 
yakalanması hedefleniyor. Yani geleceğin 
ISK sistemleri daha fazla otomasyon, 
daha fazla entegrasyon özellikli olacak.

2020 ve ötesinde her şey 
çok farklı mı olacak? 
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İhtisas Şirketleri 
Yüksek entegre çözüm yelpazeleri daha 
sınırlı, daha az çeşide sahip şirketler. 

Hâlâ olgunlaşma sürecinde 
olanlar
Henüz geniş çözüm yelpazesine veya 
yüksek entegrasyon seviyesine sahip 
olmayan ve buna çalışan şirketler.

Johnson Controls, Hitachi’nin Japonya 
dışındaki iklimlendirme organizasyo-
nunun büyük hisselerini satın alacağını 
Aralık 2013’te duyurmuştu ve bu süreci 
tamamladığını 2015 Ocak ayında teyit 
etmişti. Bu satın alma, JCI şirketini bu 
alanda ISK+Bina otomasyon-kontrol sis-
temleri + bina enerji yönetim sistemleri 
çözümlerini içerecek çok güçlü bir ürün 
grubuna sahip olmasını sağladı. Bina 
otomasyon, kontrol sistemleri (BACS) 
alanında Daikin, Hitachi, LG, Mitsu-
bishi ve Samsung da öncelikli BACS 
çözümlerini pazara sunmaya başladı. 
Tabii pazara IT teknoloji devlerinini; 
Google, Apple ve Microsoft’un girdiğini 
gözardı etmemek gerekiyor.
BACS pazarının 2019’da 26 milyar $ 
hacmine ulaşması bekleniyor (WMI-
World Market Intelligence). Beklenen 

Liderler
Son derece entegre bir biçimde “akıllı” 
konuları kapsayan şirketler.
Bunlar bina otomasyon tedarikçilerinden 
en baskın konumda olanlar.

Yarışmacılar 
Akıllı çözüm ve sistem yelpazeleri geniş, 
ama yüksek entegrasyon oranlarına 
henüz sahip değil.

Akıllı evrime tedarikçilerin entegrasyon düzeyi

Liderler

Yarışmacılar

İhtisas Şirketleri

Hâlâ Olgunlaşma
Sürecinde Olanlar
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yıllık büyüme hızı ise % 4. BRIC ülke-
lerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan ve 
Çin) büyüme hızı, düşük seyreden petrol 
fiyatlarının ve politik-ekonomik koşulla-
rın da etkisiyle daha yavaş. 2016 Rio Yaz 
Olimpiyatlarının etkisiyle BACS pazarı 
Brezilya’da 2014 yılında oldukça canlı idi. 
Ama sonrasındaki ekonomik durgunluk 
ve rüşvet skandallarının ardından eğilim 
eksiye döndü.
2012-2014 aralığında yıllık % 2.7’lik 
büyüme hızı ile dünya BACS pazarı 21.8 
milyar $’a ulaşmıştı. Bunun % 26’sı Kuzey 
Amerika’nın payı. Türkiye ve Rusya dahil 
olmak üzere Avrupa’nın payı ise %38. 
Çin ve Hindistan dahil olmak üzere Asya 
Pasifik bölgesi % 20’lik, Ortadoğu ve 
Afrika ise % 15’lik paya sahip. BRIC 
ülkelerinin üçünde (Rusya, Hindistan 
ve Çin), Türkiye, Suudi Arabistan ve 
BAE’de gelecek beş yılda hızlı büyüme 
bekleniyor (BSRIA Eylül 2015, Jeremy 
Towler-Senior Manager Energy&Smart 
Technologies)

Çin’de iklimlendirme tedarik 
zinciri yok oluyor

Satış kanalları bütünüyle değişiyor. 
2000’den önce büyük bayiler, yaygın ola-
rak ülke çapında satmaya başladı. 
Ev aletleri kitlesel perakendecileri, özel-
likle kentlerdeki satışların %80’ini yap-
maya başladı. İklimlendirme şirketlerinin 
kendi satış mağazaları öldü. E ticaret 
üzerinden satışlar 500.000 kişiyi buldu.  
E-Ticarette Suning ve Gome e-ticaret 
siteleri önde. JD online e-ticaret sitesinin 
kendi lojistik ağı var. Tmall online ise 
genel olarak küçük kasabalarda ve üçüncü 
parti lojistik kullanıyor. 
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Pazar

enerjili sıcak su eldesi + boyler % 41.8 
oranına sahip (37.600 kurulum)
* 90.000 toprak kaynaklı ısı pompası 
sondajı
* Elektrik veya gaz yakıtlı ısı pompası 
+ boyler % 23.3 oranına sahip (21.000 
kurulum)
* Biyokütle kazanı % 9.4 oranına sahip 
(8.500 cihaz)
* Diğer sistem ve cihazlar ise % 25.4 
oranında (22.900 cihaz veya sistem).

2020 Yılı / Müstakil Evler

* 145.400 toprak kaynaklı ısı pompası 
sondajı
* Biyokütle kazanı +güneş enerjili sıcak 
su eldesi + boyler: % 11 oranında olması 
bekleniyor (16.000 kurulum)
* Elektrikli ısı pompası + ısı geri kaza-
nımı + boyler: % 36.6 oranında olması 
bekleniyor (53.200 kurulum)
* Küçük gaz yakıtlı kazanlar + güneş 
enerjili sıcak su eldesi + boyler: % 16.5 
oranında olması bekleniyor (24.000 
kurulum)
* Bölgesel ısıtma + daire giriş istasyon-
ları: % 13.5 oranında olması bekleniyor 
(19.700 kurulum)
2020/25/30 yılları periyodunda örnek 
ülke olarak Birleşik Krallık ‘a baktığı-
mızda; 2019-2020 itibarıyla gaz yakıtlı 
kazanların ve havadan  suya ısı pompa-
larının düşüşe geçmesi bekleniyor.
Ayrıca 2016-2020 aralığında, dünyanın 
tüm bölgelerinde gelişme hızında bir 
yavaşlama olacağını söylemek mümkün.
Bina yönetim  sistemleri pazarı 2014’te, 
2020 yılı için 7 milyar $ olarak öngörül-
müştü. Bu süreçte yıllık yaklaşık % 10’luk 
bir büyüme bekleniyor.
Akıllı bina pazarı geniş kapsamıyla, yani 
fiziksel güvenlik, bina enerji yönetim 
sistemleri, bina iletişim sistemleri, park 
yönetimi, su-tesisat yönetimi, asansör 
yönetimi dahil, 2020 yılında 36.4 milyar 
$ olarak öngörülüyor.

Kaynak:  BSRIA Worldwide Market Intelligence’tan 
Andrew Giles’in MCE Mostra Convegno Expocomfort 
Fuarındaki toplantı sunumu, Mart, 2016.

Bölgelere Göre Bina Enerji Yönetim Sistemleri Gelirleri, Dünya Pazarları: 
2015-2024

HVAC pazarında müşteriler ve tedarikçiler için değişen çevresel koşullarının 
güçlü etkenleri

(Kaynak: Navigant Research)

Hibrit ısıtma tesisatlarında 2020 
ve ötesi

Hangi hibrit yapılar öne çıkacak? 

* Fotovoltaik + güneş enerjili sıcak su 
depolama + ısı pompası
* Isı pompası + güneş enerjili sıcak su 
depolama
* Döşemeden ısıtma (Zemin kat ıslak, 

1.kat elektrikli): güneş enerjili sıcak su 
depolama + fotovoltaik + ısı geri kazanım
* Isı pompası + fotovoltaik

Yeni Yapılan Yapılarda 
Sistemlerin Evrim Projeksiyonu

2010 Yılı / Müstakil evler

* Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan + güneş 

Akıllı Şebeke
Avantajları

Kontrol İhtiyacı

Daha Çevreci 
Yeşil Elektrik

Enerji verimliliği ile 
ilgili yasal düzenlemeler

Pazar Gelişimi

Kuzey Amerika

Avrupa

Asya Pasifik
Dünyanın Geri kalan 
Bölgeleri

Pazar Zorlukları

Düşük PEtrol Fiyatları

Daha Pahalı 
Elektrik

Karmaşık 
Çözümler

Bölgesel Enerji 
Üretimi
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Proje Tanıtımı

3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü ve İzmit Körfez 
Köprüsü Güney Yaklaşım 
Viyadüğü projelerinde 
çözümlerimizle yer aldık

T etisan Endüstriyel Klima A.Ş., 
temiz oda sistemleri, hijyenik klima 
sistemleri, tekstil klima sistemleri, 

toz toplama sistemleri, mahal nem alma 
sistemleri, köprü nem alma sistemleri, 
converting toz uzaklaştırma ve havlu 
trim transport sistemleri gibi endüstriyel 
havalandırma sistemlerini alanında özel 
uzmanlık gerektiren projeleri anahtar tes-
lim olarak gerçekleştirmektedir.

Tetisan olarak yer aldığımız son üç proje, 
3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü ve İzmit Körfez Köprüsü 
Güney Yaklaşım Viyadüğü projeleridir. 
Dünyanın en önemli altyapı çalışmaların-
dan biri kabul edilen Gebze-İzmir Oto-
yolu Projesi kapsamındaki İzmit Körfez 
Köprüsü Güney Yaklaşım Viyadüğü'nün 
tamamı 1123 metre ve 22 bin 500 ton ağır-
lıktadır. Tamamıyla Türk işçiliğinin eseri 
olan Güney Yaklaşım Viyadüğü, boyutu 
ve yapım tekniği gibi özellikleriyle dünya 
yapı teknolojileri literatüründe Türkiye'nin 
gurur duyduğu bir proje olarak yer alacak. 
İstanbul-İzmir arasında karayolu ulaşımını 
3,5 saate düşürecek projenin en önemli 

geçiş noktası olan Asma Köprüsü hizmete 
girdiğinde, bu bölümdeki 1-1,5 saatlik ula-
şım süresi 6 dakikaya inecek. Projenin en 
önemli geçiş noktası olan ve Dilovası ile 
Hersek arasına inşa edilen Asma Köprü 
tamamlandığında, 3 kilometre uzunluğuyla 
dünyanın en uzun ikinci asma köprüsü ve 
aynı zamanda 1.550 metrelik orta açıklı-
ğıyla da dünyanın 4. büyük asma köprüsü 
unvanına sahip olacak. Çoğunluğu Türk 
mühendislerden oluşan bir ekip tarafından 
yapımına başlanan, yüksek mühendislik ve 
teknoloji ürünü 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü) ise üzerinden geçe-
cek 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu 
ile oldukça ilgi çeken projeler arasında. 

3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü ve Güney Yaklaşım 
Viyadüğü’nde Nem Kontrolü Uygulaması
3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü ve İzmit Körfez Köprüsü Güney Yaklaşım 

Viyadüğü ve Abdi BioTek projelerinin çözüm ortağı; Türkiye endüstriyel klima pazarında 39 yıldır 

faaliyetini sürdüren Tetisan Endüstriyel Klima A.Ş. idi. Projelerin detaylarını Tetisan Yönetim kurulu 

Üyesi Recep Ekinci ve Proje Sorumlusu Mak. Yük. Müh. Çağrı Karail ile konuştuk…
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Proje Tanıtımı

Köprü, gerek estetik gerekse teknik özel-
likleriyle dünyanın sayılı köprüleri arasında 
yer alacak. 58 metrelik genişliğiyle dünya-
nın en geniş, bin 408 metrelik ana açıklı-
ğıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın 
en uzun asma köprüsü olacak. Köprünün 
bir başka ilki ise 322 metreyi aşan yüksek-
liği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip 
asma köprüsü olması. 2013'te yapımına 
başlanan ve 4,5 milyar lira yatırım bedeline 
sahip köprü bu yıl tamamlanacak.

Çok uluslu projelerde çalışabilmek 
için bambaşka bir vizyon, 
altyapı; aynı zamanda da çok iyi 
validasyon ve dokümantasyon 
bilgisi gerekiyor 

Projeler hakkında kısaca bilgi verdikten 
sonra, Tetisan’ın bu projelerin hangi aşa-
malarında hangi ürünleriyle yer aldığına 
da değinelim. Köprülerde, devasa büyük-
lükte boş çelik ve beton hücreler kulla-
nılmakta. Bu boyutlar hacimsel olarak 
İzmit Köprüsü’nde 400.000 m3, 3. Boğaz 
Köprüsü’nde 465.000 m3, Güney Yaklaşım 
Viyadüğü’nde ise 70.000 m3’tür. Köprülere 
ve viyadüğe ait bu çok büyük hacimsel 
alanlar, çok tuzlu, nemli ve ani değişen sert 
atmosferik koşullar içinde durduğundan 
çok ciddi ve sürekli bir korozyona ve değiş-
ken ani hava akımlarına ve basınçlarına 
maruz kalır; bu nedenle de belli dönem-
lerde bakım gerektirir. Bu durumun müm-

3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü ve Güney Yaklaşım 
Viyadüğü’nde Nem Kontrolü Uygulaması

kün olduğunca kontrol altında tutulması 
gerekir. Bunun için, dünyada da yeni yeni 
kullanılmaya başlanan köprüler içindeki 
tüm kapalı hücrelerde nem alma sistem 
kurulumu ile hacimlerdeki iç nemin ve iç 
hava kalitesinin kontrol teknolojilerinin 
kullanılması gerekiyor. Böylece kurulacak 
olan bu teknolojik nem alma sistemleri 
sayesinde, köprülerin ve viyadüğün ömür-
lerinin 2 katına çıkarılması planlanmakta-
dır. Her iki köprüde ve Viyadük’te gerekli 
tüm nem alma sistemlerinin uygulama 
projelerinin yapılması, kurulumu ve dev-
reye alınmasına kadar tüm işler Tetisan 
tarafından yapılmaktadır. Köprülerde kul-
landığımız teknoloji daha önceki projeler-
den farklı. Şu an 3 projemizde hem Koreli 
hem de Japon ana müteahhit ve danışman 
firmalarla çalışıyoruz. Dünyadaki tüm köp-
rülerde doğrudan veya danışmanlık olarak 
muhakkak işin içinde olan çok tecrübeli ve 
uzman firmalarla çalışabilmek için farklı 
bir vizyon ve altyapı; aynı zamanda da çok 
iyi validasyon ve dokümantasyon bilgisi ve 
oturmuş bir sisteminizin olması gerekiyor. 
Süreç aşama aşama incelendiğinde oldukça 
zor ve yorucu denilebilir. Her şeyden önce 
işe başlamadan, işte kullanılacak her türlü 
malzeme için bütün teknik bilgilerin en 
küçük ayrıntısına kadar yer aldığı malzeme 
onay formları sunuyoruz. Birçok uzman 
ve danışmanın kontrolünden geçen uzun 
süreçli ve zahmetli onay süreci sonrası; 
sipariş edilen veya doğrudan fabrikamızda 

üretime aktarılan malzemeler, sahaya gön-
derilmeden önce, ana yüklenici ve ana iş 
sahibinin işle ilgili uzmanlarının gön-
derdiği elemanların kontrolünde FAT 
(Fabrika Kabul) Testlerine tabi tutuluyor. 
Malzemeler sahaya gönderilmeden önce, 
işin yapım metodunu anlattığımız dokü-
manın teslimi muhakkak isteniyor. Bu 
dokümanda, malzemelerin nereden içeri 
alınacağı, nasıl yerine götürüleceği, işlem 
sırasında çalışacak personelin vasfı, kaç 
kişi çalışacağı, emniyet tedbirleri, nakliye 
sırasında ve kurulum sonrası gelecekte 
olası sorunların neler olabileceği ve hangi 
tür bakımların yapılması gerektiğini, gün 
gün, saat saat iş programının verilmesi 
muhakkak isteniyor. Ancak bu FAT dokü-
manlarının ve de bu “Method Statement” 
formunun onaylanmasına müteakip malze-
meler sahaya teslim edilebiliyor ve montaj 
işlemlerine başlanabiliyor. 
Montaj tamamlandıktan sonra en küçük 
vida somununa kadar her bir malzemenin 
nasıl takıldığı, projeye uygun olup olma-
dığı tek tek kontrol ediliyor ve kayıt altına 
alınıyor.  
Devreye alma aşamasında da projede 
hedeflenen basınç, sıcaklık, debi, nem gibi 
değerlere noktasal olarak ulaşmamızı ve tek 
tek valide etmemizi bekliyorlar. Bütün bu 
zorlu aşamaları sorunsuz tamamlayabil-
mek, aynı zamanda köprü işlerinde dün-
yada sayılı uzman müşterilerin ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini her zaman olduğu gibi 
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lerde müthiş bir avantaj sağlıyor.  Ürünle-
rimizin testlerini de fabrikamızdaki test 
ünitelerinde yapabiliyoruz. Mesela İzmit 
Köprüsü’nde kullanılan ve ana kablolara 
hava basan “sleeve” adı verilen çok özel 
parçaların testlerini kendi bünyemizdeki 
test sistemlerimizde yapmayı başardık. 
Bu işlemlerin firmamızca yapılabiliyor 
olması, projenin tüm paydaşlarına ciddi 
bir maliyet avantajı sağladı. Kendi üretti-
ğimiz bu çok özel sleevelerin testini başarı 
ile tamamladık, istenilen şartları yerine 
getirdik, dokümante ettik ve teslim ettik. 
Firmadan bu teknolojik ürünün imalatını 
ve testini yapabilmekle takdir aldık. Bu ay 
içinde 3. Köprü’de bu sleevelerin montajı 
başlayacak. Ay sonunda da diğer köprüde 
başlayacak. Kendi ürettiğimiz, her türlü 
testini yaptığımız ve istenilen şartları başarı 
ile sağladığımız bu teknolojik ürünlerin her 
iki köprüde kullanılacak olmasından dolayı 
gurur duyuyoruz.  

Ülkemizin en büyük biyoteknolojik 
ilaç üretimi yapacak projede de 
yer almaktan gurur duyuyoruz

Türkiye’ de canlı hücre üretilmesinden, 
dolum ve paketlemesine kadar en büyük 
ve tam kapsamlı bio teknolojik ilaç üretim 
tesisi olacak tesisin tüm mekanik tesisat 
ve HVAC işleri tarafımızdan yapılacak-
tır. Şimdiye kadar ithal edilen ve kimya-
sal yöntemlerle üretilen ilaçlar tarafından 
tedavi edilemeyen; insanlığın devamı için 
hayati önemi olan hastalıkların tedavi-
sinde kullanılan biyoteknolojik ilaçların 
üretileceği biyoteknolojik tesisler standart 
ilaç tesislerinden oldukça farklıdır. Dünya 
standartlarında üretim yapacak Türkiye’nin 
en büyük ve biyoteknolojik ilaç üretim tesis 
projesinde çalışıyor olmaktan gurur duyu-
yoruz. Bu projede de hedefimiz, müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutarak 
tüm fabrika mekanik tesisat ve HVAC 
işlerini başarıyla ve sorunsuz olarak 
tamamlamaktır. Böylece de geçmişten 
gelen güvenilir marka imajımızı koruya-
rak mevcut kalitemizle sektördeki öncü-
lüğümüzü sürekli kılmaya devam etmeyi 
planlıyoruz. 

en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetle-
rini ve güvenlerini kazanmak, her firma-
nın kolaylıkla yapabileceği işler değildir. 
Takdir edersiniz ki, bu zorlu süreçlerin 
üstesinden kalkabilmek için sadece yüksek 
teknik bilgi yetmeyecektir. Bizleri bu zorlu 
işlerde başarıya götüren kilit noktalar; sek-
törde yıllardır yaptığımız ileri teknolojik 
işlerde kazandığımız bilgi birikimlerimiz, 
firmamızdaki uzman ve dinamik ekibi-
mizin özverili çalışmaları, Hadımköy’deki 
gurur duyulan fabrikamızın teknolojik 
ürünleri üretebilme altyapısı ve tecrübeli 
dokümantasyon-validasyon ekibimizin 
çalışmalarıdır.

İmalat ve test birimlerimizin olması 
büyük avantaj sağladı

Bu ekiple köprüler ve viyadük için yaptığı-
mız bazı özel çalışmalar oldu. Örneğin, 3. 
Köprü çok spesifik bir iş ve dünyanın sayılı 
uygulamalarından biri. Buradaki tüm nem 
alma uygulama projelerini de biz yaptık. 
Başımıza ilginç bir hadise de geldi: Sis-
temde, özel bir fleks boru ile ana kablola-
rın içine kuru hava basılması gerekiyor ki 
tellerin içinde nem kontrolü sağlanabilsin, 
korozyon olmasın. Bu ana köprü halat-
larına bağlanacak fleks hortumlara kaç 
metrede bir kelepçe atılması gerektiğinin 
ve malzemenin esnekliğinin hesaplarını 
bizden talep ettiler.  Biz bu fleks boruları 
Alman bir firmadan satın aldık. Çünkü 

Türkiye’de istenen şartları sağlayacak 
ürünü bulamadık. Üretici firma ile temasa 
geçtik, taleplerimizi ilettik ama üretici 
firma bu bilgiye sahip olmadığını söyledi. 
Yani üretici, sorunun yanıtını bilmiyordu 
ve bize, kuruluşlarından bugüne ilk kez 
böyle bir taleple karşılaştıklarını söylediler. 
Bizim için iş başa düşmüş oldu. Soruların 
cevaplarını bulmak, ilgili hesapları yapmak 
için ciddi masraflar yaptık, ayrıca, konu-
sunda uzman hocalarımızla görüştük ve 
bu bilgileri çıkardık. Bunları teslim ettikten 
sonra köprüyü yapan şirketleri ikna edebil-
dik. Aslında bu kadar titiz çalışılması çok 
doğru, çünkü köprünün bulunduğu koşul-
larda yoğun nem, tuz, rüzgâr ve basınç var. 
Dolayısıyla bu koşullarda ayakta kalacak 
ve üzerinden insanların, araçların geçeceği 
bir yapı inşa edecekseniz, bunun sorumlu-
luğu çok büyüktür ve üst düzeyde dikkat 
gerektirir. Örneğin, 3. Köprü Projesi’nin 
ana yüklenicisi Türk, yüklenicisi Koreli, 
danışmanı Japon, projecisi Fransız bir 
firma. İzmit Köprüsü’nde de benzer bir 
yapılanma var. Dolayısıyla proje, çok uluslu 
hale geliyor. Herkes farklı dili konuşmasına 
rağmen teknik olarak aynı dili konuşu-
yor. Bu açıdan da bizim için bu proje çok 
özel ve ciddi bir deneyim… Bizim proje 
için sunduğumuz en büyük avantaj ise, 
ürünlerin imalatını da yapabiliyor olma-
mız. Çünkü bu sayede karmaşık durumlara 
hızlıca çözüm üretebiliyoruz. İhtiyaca göre 
üretim yapabilmek, özellikle bu tip proje-

Proje Tanıtımı
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Çeviri

2015 Ekim ayında, havalandır-
manın, uçucu organik bileşikle-
rin (VOC) ve karbondioksitin 

çalışanların bilişsel performansı üze-
rine olan etkilerini detaylı bir biçimde 
değerlendiren bir araştırma raporu  
yayınlandı.* Araştırmacılar artırılmış 
havalandırmanın faydalarını değerlen-
dirmek için, söylenilene göre kişilerin 

fikirlerine / geri dönüşlerine yer veren 
daha önceki çoğu araştırmanın aksine 
tarafsız bir ölçüt kullandılar. 
2014 Kasım ayında, 24 profesyonel 
(mimarlar, tasarımcılar, programcılar, 
mühendisler, yaratıcı pazarlama uzman-
ları, yöneticiler) normal çalışma faaliyet-
lerini Syracuse, New York’taki Willis H. 
Carrier laboratuvarındaki (Total Indoor 

Environmental Quality Laboratory) iki 
neredeyse aynı ofis alanında gerçekleşti-
rerek 6 gün boyunca tam çalışma saatle-
rini doldurarak çalıştılar (sabah 9 akşam 
5). Bu deney sırasında, birçok simüle 
edilmiş bina şartlarına maruz bırakıldılar. 
•	 Gün 1: “Yeşil” (düşük uçucu organik 

bileşik -VOC konsantrasyonu) ve 
artırılmış havalandırma ( “Yeşil+”).

Karbondioksite (CO2) ve uçucu organik bileşiklere (VOC) maruz kalmanın 
ofis çalışanlarına olan etkileri üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarının 
incelenmesi

Artırılmış havalandırma 
kişilerin bilişsel performansını 
gerçekten geliştirir mi?
Yazan: Kenneth M. Elovitz, PE
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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Çeviri

•	 Gün 2: Havalandırmadan bağımsız 
orta seviye CO2

•	 Gün 3: Havalandırmadan bağımsız 
yüksek seviye CO2

•	 Gün 4: Yeşil
•	 Gün 5: “Geleneksel” (yüksek VOC 

konsantrasyonu)
•	 Gün 6: Yeşil + (gün 1’in aynısı)
Her bir günün sonunda, araştırmacılar 
katılımcıların çalışma verimliliğini test 
etmek için Stratejik Yönetim Simülasyon 
yazılım aracı kullandı.
Araştırmacılar idrak performansının 
“Yeşil” günde “Geleneksel” güne kıyasla 
ortalama % 61 ve “Yeşil +” günlerde % 
101 daha fazla olduğunu gördüler. Bu 
araştırmanın sonuçları bilimsel olarak 

Gün Ortalama 
bilişsel 

performans

Oda 502
CO2

Oda 502
Sıcaklık 

°C

Oda 502
RH

Oda 502
lb/lb

Oda 502
gürültü

Oda 502
O3

Oda 502
PM 2.5

(Havada bulunan çapı 2,5 
mikrometreden daha küçük 

tanecikleri temsil eden ölçme 
birimi - Particulate Matter)

Oda 502
NO2

Oda 502
Işıklandırma

Oda 502
Aydınlanma

Oda 502
Toplam Uçucu 
Organik Bileşik

3
Yüksek 
seviye 

CO2

0.99 1400 21.3 38.7 0.0031 52.5 1.37 2.97 60.8 2.31 6.0 32.2

5 Geleneksel 1.00 969 21.8 39.6 0.0064 51.1 1.71 1.68 54.6 2.74 8.3 506

4 Yeşil 1.61 761 22.9 34.3 0.0059 49.6 6.85 1.26 51.3 3.11 9.9 48.5

2
Orta 

Seviye 
CO2

1.69 906 22.4 34.2 0.0057 49.7 14.4 3.35 53.2 2.89 9.45 38.2

1 Yeşil + 1.99 563 23.9 31 0.0057 51.3 3.42 2.38 57.9 2.95 9.07 43.4

6 Yeşil + 2.03 486 20.7 27.8 0.0042 50.5 4.11 1.26 56.5 2.39 6.7 55.8

Gün Ortalama 
bilişsel 

performans

Oda 503
CO2

Oda 503
Sıcaklık 

°C

Oda 503
RH

Oda 503
lb/lb

Oda 503
gürültü

Oda 503
O3

Oda 503
PM 2.5

(Havada bulunan çapı 2,5 
mikrometreden daha küçük 

tanecikleri temsil eden ölçme 
birimi - Particulate Matter)

Oda 503
NO2

Oda 503
Işıklandırma

Oda 503
Aydınlanma

Oda 503
Toplam Uçucu 
Organik Bileşik

3
Yüksek 
seviye 

CO2

0.99 1,420 22.0 38.3 0.0063 48.8 0 2.42 58.4 2.04 6.05 29.8

5 Geleneksel 1.00 921 22.5 38.3 0.0065 48.8 1.37 1.34 50.8 2.51 8.14 666

4 Yeşil 1.61 726 23.7 33.3 0.0060 48.7 238 1.83 45.6 2.93 9.60 43.5

2
Orta 

Seviye 
CO2

1.69 962 23.9 31.6 0.0058 48.8 13 2.58 54.1 2.83 9.37 28.6

1 Yeşil + 1.99 609 24.5 30.4 0.0058 49.9 21.2 3.49 58.9 2.70 8.76 38.5

6 Yeşil + 2.03 488 21.3 26.8 0.0042 49.2 6.85 1.38 55.5 2.28 6.82 14.9

TABLO 1: Test raporundaki Tablo 2'deki verinin tekrar düzenlenmesi (sıcaklık ve bağıl neme göre hesaplanan lb/lb dışında)
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geçerliyse, mevcut HVAC/havalandırma 
tasarımı uygulamalarında büyük değişik-
liklere yol açabilir.
Araştırmadaki anahtar veri rapordaki 
Tablo 2’de görülebilir. Bu verinin tekrar 
düzenlenmesi (Tablo 1) verinin rapor 
sonucunu veya herhangi kesin bir sonucu 
destekleyip desteklemediği konusundaki 
soruları beraberinde getirmektedir.

Tablo 1, veriyi odalara göre ayırmakta 
ve onları bilişsel test sonuçlarına göre 
düzenlemektedir. Modeller, eğer varsa, 
2 oda için aynıdır. Asıl soru verinin 
herhangi bir geçerli eğilimi veya sebep-
sonuç ilişkisini yansıtıp yansıtmadığıdır. 
Unutmayın ki: 
•	 Geleneksel testte (Gün5), VOC 

seviyeleri diğer herhangi bir 
testte olduğundan 10-30 kat 
daha yüksektir ve bu da akıllara 
böylesine sınırlı bir örnekten 
herhangi bir sonuç çıkarılabilir 
mi sorusunu getirmektedir. Her 
bir oda için sadece 1 tane çok 
yüksek veri noktasıyla, VOC 
verisi diğer faktörlerin bilişsel test 
sonuçlarındaki farklılıkların sebebi 
olması ihtimalinin önüne geçmez.

•	 İlginç bir şekilde, Geleneksel test 
hariç, Gün 1 “Yeşil +” sonuçlarıyla 
yüksek CO2  (Gün 3) sonuçlarının 
kıyaslaması neredeyse % 50 
daha fazla uçucu organik bileşik 
(VOC) varlığına rağmen “Yeşil 
+” odalarda yaklaşık % 100 daha 

iyi bilişsel performans olduğunu 
göstermektedir. Artan uçucu organik 
bileşiklerin bilişsel performansı 
artırdığını söylemeye hazır olanınız 
var mı?

•	 İlk bakışta, azalan CO2 seviyeleriyle 
artan bilişsel performans modeli 
ortaya çıkmaktaydı. Fakat orta 
seviye CO2 (Gün 2) verisi bu modeli 
bozmakta ve bu da bir sebep-
sonuç ilişkisinin olup olmadığını 
sorgulatmaktadır. En fazla, CO2   ve 
bilişsel performans arasındaki ilişkiyi 
tanımlamaya sadece yetecek kadar 
veri bulunmaktadır, yani bu da daha 
fazla araştırmaya açık bir alandır. 

•	 Sıcaklık ve bilişsel performans 
arasındaki ilişki CO2 ve bilişsel 
performans arasındaki ilişki kadar 
güçlüdür. Eğer analist CO2  ve 
bilişsel performans arasındaki 
ilişkiyi kurabilmek amacıyla orta 
seviye CO2  (Gün 2) veri noktasını 
dahil etmemeyi başarabilirse veya 
bir ayrıklık olarak izin verse, bunun 
aynısını Gün 1 “Yeşil +” veri noktası 
için de yapmalıdır. Bu durumda, 
azalan sıcaklığı gösteren veri bilişsel 
performansı artıracaktır. Tamamen 
kendi hissiyatıma dayanarak 
söylüyorum ki bu tarz herhangi bir 
eğilimin daha düşük bir sınırı vardır 
– konfor 502 no.lu odada Gün 6 
“Yeşil +” sıcaklığı olan 20.7 °C’nin  
(69.3 °F) çok altındaki seviyelerde 
dikkat dağıtıcı olabilir. 

•	 Ozon verileri ilginçtir. Büyük 
ölçüde daha fazla ozonun varlığına 
rağmen, bilişsel performans “Yeşil” 
günde (Gün 4), Geleneksel günde 
olduğundan % 60 daha iyiydi. 
Daha fazla ozon olmasına rağmen, 
bilişsel veri herhangi bir “Yeşil +” 
günde (Gün 1) bile Geleneksel 
günde olduğundan önemli ölçüde 
daha iyiydi. Odalarımızı ozonla 
doldurmamız gerektiğini söylemeye 
hazır olanınız var mı? Belki de 
koku faktörü etkindi – ya ozonun 
kendi kokusu ya da ozonun kokuyu 

Çeviri

azaltmadaki yetersizliği söz konusu idi.
•	 Düşük uçucu organik bileşik (VOC) 

konsantrasyonunun, yüksek ozona 
(ozon oksitleyici bileşenlere bağlı 
olarak) eşlik etmesi bir sebep olarak 
görülebilir, fakat veriler böyle bir 
ilişkiyi göstermemektedir.

•	 Verilerdeki tek tutarlı model 
azaltılmış bağıl nem sayesinde 
artan bilişsel performans gibi 
görünmektedir. Bu veriler oldukça 
küçük bağıl nem aralığını ve aynı 
şekilde sıcaklıktaki küçük aralığı 
kapsar, yani bağıl nem ve bilişsel 
performans arasında olabilecek 
herhangi bir ilişkinin kesin sayılması 
güçtür.

Araştırmacılar böylesine önemli bir 
konuda tarafsız bir ölçüt yaratmak 
için verdikleri çabalardan ötürü tak-
dir edilmelidir ki bu da şimdiye kadar 
sadece öznel olarak ölçülmüştür. Aynı 
zamanda, burada sunulan düşünceler 
araştırma raporundaki sonuçlara ile 
çelişmektedir. En azından, kapalı alan 
havalandırma kalitesi çevrelerinin kesin 
bir sonuca ulaşmadan daha fazla test ve  
değerlendirmeye tabii tutmaları uygun 
olacaktır.
* Allen, J.G., MacNaughton, P., Satish, U., 
Santanam, S., Vallarino, J., & Spengler, J.D. 
(2015, October 26). Associations of cognitive 
function scores with carbon dioxide, ventilation, 
and volatile organic compound exposures in 
office workers: A controlled exposure study of 
green and conventional office environments.   
Environmental Health Perspectives. Retrieved 
from  http://ehp.niehs.nih.gov/15-10037/
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Honeywell farklı tipte ısıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme 
uygulamalarına uygun yeni nesil 

2 ve 3 kollu küresel kontrol vanasını 
ürün portföyüne ekledi. Honeywell’in 
küresel kontrol vana ve aktüatör gru-
bunda yer alan ürünleri; kalite ve perfor-
manstan ödün vermeden tedarik zinciri 
sorumlularına, kurulum ve devreye alma 
mühendislerine ve son kullanıcılara en 
uygun maliyetli çözümü sunmak için 
temel özellikleri bir arada bulunduracak 
şekilde tasarlandı. Fan-coil ünitesi, su 
kaynaklı ısı pompaları, değişken debi 
hava ayar damperleri (VAV) ve klima 
santrali (AHU) yeni nesil Honeywell 
küresel kontrol vanası ve aktuatörlerin 
kullanımına uygun farklı tipteki uygu-
lama örneklerinin başlıcaları. 

Vana Gövdeleri

Honeywell’in 2 yollu (VBG2 serisi) ve 
3 yollu (VBG3 serisi) vanaları döner 
küre içerisinde yer alan parabolik akış 
elemanı ile her türlü ihtiyaca cevap verir. 
Lazer kesim profilli eleman, eşit yüzdeli 
akış karakteristiği göstermesinin yanı 
sıra lineer kontrol ve enerji aktarımı da 
sağlar. Kaliteli kontrolle enerji tüketimi 
de en düşük seviyede tutulur. Sürtün-
meye ve aşınmaya dayanıklı küre içi 
eleman, uzun kullanım ömrü süresince 
sabit akış karakteristiği ve sızdırmaz 
şekilde kapanma/kesme sağlar. Hem 2 

Ürün Tanıtımı

Honeywell’den Yeni Küresel 
Kontrol Vanası

hem de 3 yollu vanalar, vana tamamen 
açık konumdayken 0.25 m3/h ila 25 
m3/h (2 yollu) ve 0.63 m3/h ile 25 m3/h 
(3-yollu) Kvs değerlerine sahip DN15 
(R 1/2) ila DN50 (R 2) boru çapları için 
kullanıma uygundur. Kvs katsayısı, 1 bar 
basınca sahip vana içerisindeki basınç 
düşüşüyle 16 ºC sıcaklıktaki suyun 
1 saatteki metreküp cinsinden debisini 
tanımlamaktadır. 2 yollu ürün grupla-
rında 21 m3/h Kvs değeri, 3 yollu ürün 
gruplarında 19 m3/h Kvs değeri bulun-
makta olup basınç sınıfı PN 25 (25 bar), 
sızıntı sınıfı A’dır (tam sızdırmaz; test 
süresince gözle görünür sızıntı yoktur). 
Kontrol kabiliyeti; model türü, boru çapı 
ve Kvs değerine bağlı olarak 50:1 veya 
100:1’dir. Bir kontrol vanasının kontrol 
kabiliyeti, maksimum kontrol edilebilen 
debinin minimum kontrol edilebilen 
debiye oranı şeklinde tanımlanabilir. 
Honeywell’in küresel kontrol vanaları 
standart düz yüzeyli boru bağlantılı ve 
dış dişli yapıdadır. Rakor somunları, ek 
parçalar ve contalar her türlü çap ve 
boyuttaki boru için uygundur.  

Aktuatörler

Otomatik bir vananın kontrol karak-
teristiği vanayı açıp kapatan, iki vana 
portundan gelen akışı karıştıran ya da 
akışı bir porttan diğerine yönlendiren 
aktüatörün doğruluk ve hassasiyetine 
bağlıdır. Honeywell, küresel kontrol 
vanası ürün grubunda iki tip aktüatör 
sunar. MVN serisi DN15 ve DN32 çap-
larına, M6061/M7061 serisi ise DN40 
ve DN50 çaplarına yönelik ürünlerdir. 
Yeni MVN serisi aktüatörler 230 ve 24 
V AC yüzer kontrollü veya 24 V AC/
DC, 0...10 V DC oransal kontrol ola-
rak sunulur. Çalışma süresi 108 saniye 
yüzer ve 90 saniye modülasyon şeklinde-
dir. Modellerin tamamı açma/kapama, 
yönlendirme ve karıştırma fonksiyonları 

için uygun olup elle kumanda özelliği ve 
vana konum göstergesi standart olarak 
sunulur. Daha büyük çaplı küresel kon-
trol vanaları; 90 saniye çalışma süresine 
sahip, 230 V ve 24 V AC yüzer veya 24 
V AC/DC, 0...10 V DC oransal kontrol 
için standart Honeywell aktüatörlerini 
kullanır.  

Tasarım, Kurulum ve İşletme

Honeywell’in yeni nesil kontrollü küre-
sel vana grubunda yer alan ürünler geniş 
Kvs aralığı ile aktüatör kontrol sinyali 
seçilebilmesine olanak tanıyarak farklı 
koşullar altındaki uygulamalar için 
mühendislere ve teknik personele her 
türlü esnekliği sağlar. En uygun sızıntı/
kaçak performansı ile yüksek basınç 
dayanımını bir araya getiren yeni ürün 
grubu hassas kontrolün yanı sıra HVAC 
gereksinimlerinin büyük çoğunluğunu 
karşılarken enerji tüketimini de mini-
mum seviyede tutar. 
Vana ve aktüatörlerin yönlerinin değiş-
tirilebilir ve ayarlanabilir olması müte-
ahhit ve yüklenicilere performans kaybı 
olmaksızın, kurulum süresini ve maliyeti 
azaltan alternatifler sunar. Elektrik tesi-
satının kurulumu ve devreye alınması 
özelliği, elle kumanda özelliği olan 
geçmeli (snap-on) aktüatörler, vana 
konumu göstergesi ve fişli kablo bağlan-
tıları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 
İsteğe bağlı olarak 1.5 m kablo kulla-
nılabilir. Bakım işlemleri, alet gerektir-
meyen aktüatör bağlantısının yanı sıra 
vana mili servisi ile düz yüzeyli boru 
bağlantılarının yerinde yapılabilmesi ile 
kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Her vana 
üzerinde bir Akıllı Etiket yer alır ve bu 
etiket ile kurulum ve bakım işlemlerin-
den sorumlu personel ilgili Honeywell 
katalog ve teknik dokümanlarından söz 
konusu vanaya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
erişebilir. 

VBG2 - İki Yollu 
Vana

VBG3 - Üç Yollu 
Vana
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Sıcak Duman Damperi Soğuk Duman Damperi

Standartlar :
  
  
  

  
  
  

EN-15650 CE - Ürün Standardı √ √

EN 12101-8  
Duman ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri – Part 8 : Duman 
Kontrol Damperleri 

√ √

EN 1366-10 Sıcaklık Dayanım Testleri – Part 10 : Duman 
Kontrol Damperleri √ √

EN 13501-4  
Ürün Sınıflandırılması – Part 4 : Duman Kontrol Sistemleri √ √

Sınıflandırma İndisleri : EI 90 (vedw, hodw, i↔o) S  
1500 Cmod MA multi

EI 120 (vew, i↔o) S  
1500 Cmod AA multi

E – Integrity (Bütünlük) √ √

I – Insulation (Yalıtım) √ √

S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı)  √ √

Yangın Dayanım Süresi 90 dak. 120 dak.

Dikey şekilde kanal bağlantısı (ved) √   

Dikey şekilde duvar bağlantısı (vew) √ √

Yatay şekilde kanal bağlantısı (hod) √   

Yatay şekilde duvar bağlantısı (how) √   

Her iki yönde hava akışına uygunluk (i<-->o)     √ √

Çalışma Basıncı Aralığı 
1500  (- 1500 Pa / +500 Pa aralığı) √ √

Yük Altında Açma-Kapatma Testi (Cmod) 20.000 defa 10.000 defa 

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla 
otomatik olarak senaryoya uygun çalışabilme (AA)   √

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla 
hem otomatik hem de manuel olarak senaryoya uygun 
çalışabilme (MA)

√   

Tekil ve çok zonlu yangın kompartıman  
geçişlerinde kullanıma uygunluk (multi) √ √

Uzaktan Kontrol İmkanı 
(on/off motor) √ √

Açık-kapalı klape konumu izleyebilme √ √

Damper Gövdesi Kalsiyum Silikat Sıcak Daldırma Galvaniz
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Duman damperleri; havalandırma 
kanallarının yangın kompartı-
man geçişlerinde, duvarlarda ve 

kanallarda bütünlüğü sağlamak, dumanı 
kontrollü bir şekilde yönlendirmek, tah-
liyesine yardımcı olmak ve yapılarında 
bulunan özel termal sızdırmaz contalar 
yardımıyla duman kaçaklarını asgariye 
indirmek için kullanılırlar.
Kullanım amaçlarına göre duman dam-
perleri ikiye ayrılır:
a. Sıcak duman damperleri 
b.Soğuk duman damperleri
Duman damperlerinin on/off motorlu 
(yay geri dönüşlü olmayan), termal 
sigortasız, yangın senaryosuna göre 
komut alabilir olmaları gibi ortak özel-
liklerinin yanında yapısal farklılıklarının 
olduğu bilinmelidir. Sıcak duman dam-
perleri; tekil veya çoğul yangın kom-
partımanları arasında çalışmaya uygun, 
doğrudan yüksek sıcaklıktaki havayla 
temasta bulunacak ve belirli bir süre 
motoru senaryodan gelecek komutlara 
göre işlev yürütecek damperlerdir. Sıcak 
duman damperleri 600 ˚C’ye varan 
sıcaklıklara dayanma, bu sıcaklıklarda 
dahi sızdırmazlığı standartlarda belir-

Ürün Tanıtımı

İMCO’dan EN-15650 CE Sertifikalı 
WILDEBOER Duman Kontrol Damperleri

Damper Karşılaştırma Çizelgesi: A.Kalsiyum Silikat Gövdeli Sıcak 
Duman Damperi

B. Galvaniz Gövdeli 
Soğuk Duman Damperi

düşürülebilme ihtimali olan (doğrudan 
sıcak havaya maruz kalmayacak) yangın 
kompartıman geçişlerinde kullanıma 
uygundurlar. Bu damper gövdeleri sıcak 
daldırma galvaniz, klapeleri kalsiyum 
silikattan mamuldür ve motorları gövde 
kenarında açıktadır.

tilen değerlerde tutabilme ve yüksek 
sıcaklıkta sağlığa zararlı kimyasal yay-
mayan, tümüyle kalsiyum silikat malze-
meden oluşmuşlardır. 
Soğuk duman damperleri; yangınla 
oluşacak sıcaklığın taze hava etkisi ve/
veya yangın söndürme sistemleriyle 



İnönü Caddesi Mercan Sk. STFA Blokları 
B3 Blok No:15/A 81090   Kozyatağı / İst.
Tel: 0 216 411 45 95      www.imco.com.tr

EN 1366-2 Sertifikalı

Açık/Kapalı konum izlemeli termal mekanizma

Bakım gerektirmez

Ex-proof sertifikalı ürün seçeneği

Hava akımını engellemeyen dizayn, min. basınç kaybı

Hijyen sertifikalı
C sızdırmazlık sınıfı
Dikey ve Yatay montaj yapılabilir
Her türlü duvar cinsine uygun montaj çözümleri
İki damper arasında 15mm mesafeli montaj 
yapılabilirlik sertifikalı

BAKIM GEREKTİRMEYEN

YANGIN
DAMPERLERİ
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Elektrik pano odalarını gaz ile dol-
durarak pano içindeki yangınları 
geciktirmek ve daha pahalıya sön-

dürmek artık tarih oluyor. 
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi ile 
panoların içinden erken algılama sağlanı-
yor. Bu sistem hem daha süratlidir, hem 
kimyasallar nedeniyle korozyon tehli-
kesi yoktur, hem de VdS ve CE onay-
lıdır. Mühendislik hesapları yapılmış 
(pre-engineered) paket sistem parçaları;
1. Algılama Sistemi; kontrol paneli, 

dedektörleri, aküsü ve buton, alarm 
cihazları ile birliktedir. Algılama 
fotoelektrik duman detektörü ile 
yapılır. Eğer hava akımı fazlaysa 
hava örneklemeli algılama sistemi 
kullanılır. 

2. Novec 1230 Tüpleri; iki boy 
silindirlerde 1,6 kg veya 4,27 
kg Novec 1230 gazı mevcuttur. 

Ürün Tanıtımı

Viking’den Elektrik Panoları için 
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi

Solenoid vana veya elle kumanda 
edilir. Basınç göstergesi, koruma 
başlığı, duvar bağlantı kelepçeleri ile 
birlikte temin edilir.

3. Borular ve Nozullar; paket içinde 
temin edilir. 4 m boru ve gerekli 
boru montaj malzemeleri, her bir 
silindir için 2 Nozul, 1 ekstra ile 
birlikte temin edilir. Boyutlara göre 
ilave malzeme paketi mevcuttur.

Kapsama hacimleri ve pano ölçüleri: 1,3 
m³, 3,3 m³, 4,6 m³, 6,6 m³ hacimli pano-
lar için paket kombinasyonlar vardır.
4. CPS 1.3 = 1 silindir, 2l silindir 1,6 

kg Novec 1230; koruma hacmi: 
1,3m³ 2 pano; her biri max. 0,65m³ 
> 2 ad. x 0,8 x 0,4 x 2 m (b/e/y) = 
1,28 m3

5. CPS 3.3 = 1 silindir, 5,34 l silindir 
4,27 kg Novec 1230; koruma 
hacmi: 3,3 m³ 2 pano; her biri 

max. 1,65m³ > 2 ad. x 2 x 0,4 x 2 m 
(b/e/y) = 3,2 m3

6. CPS 4.6 = 1 büyük, 1 küçük tüp; 
5,87 kg Novec 1230; toplam hacim: 
4,6 m³ 4 pano; 2 x 0,65 m³ + 2 x 
1,65m³ >2 ad. x 2 x 0,4 x 2 m (b/e/y) 
= 3,2 m3

7. CPS 6.6 = 2 büyük silindir, 8,54 kg 
Novec 1230; toplam hacim: 6,6 m³ 4 
pano; her biri max. 1,65m³ > 4 ad. x 
2 x 0,4 x 2 m (b/e/y) = 3,2 m3 

Özetle; 40 cm eninde,  8 m boyunda, 2 
m yüksekliğinde pano hacmi en büyük 
paket ile korunabilir.
Elektrik   Panoları koruma sitemlerinde 
süratli algılama önemlidir. Duman algı-
lama dedektörleri sıcaklık algılamaya 
göre daha duyarlı ve çabuktur. Tozlu 
söndürme sistemleri ve Aerosoller zaman 
içerisinde yan etki olarak korozyon riski 
başlatabilir.



Yangından Korunma Ortağınız

Su Köpük

Gaz Algılama

Yüksek teknolojili yangından korunum sistemlerinin üretimi, geliştirilmesi ve satışı ile tanınan Viking; uzun yıllardır 

güvenilir bir ortağınız olarak hizmet vermektedir. Biz çok değişik alanlarda kullanım amaçlarına uygun yangından 

korunma ürünlerini ve hizmetlerini en geniş çeşidiyle sizlere sunuyoruz. Bunlar ticari, endüstriyel ve konutsal 

yapılar, depolar veya özel tehlike sınıflarında olabilir. Eğer konusunda uzman ve yangından korunmaya adanmış 

desteğimizi yanınızda bulmak istiyorsanız lütfen www.viking-emea.com/contact web sitemizi ziyaret ediniz.

Viking S.A. (ed.) | Z.I. Haneboesch, L-4562 Differdange/Niederkorn, Luxembourg | T: +352 58 37 37 1 | F: +352 58 37 36 | www.viking-emea.com

Viking Turkey | İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi D2 Blok K:5, D:12 Kozyatağı, Kadıköy, 34742 İstanbul | T: +90 216 403 18 00 | www.viking-emea.com
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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 pompalayabi-
len öğütücüler; ekonomik, pratik ve este-
tik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC boru aracılığıyla 
yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmı-
yor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı 
ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, 
restorasyon ve tadilat işlemlerinde kul-
lanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşır-
hane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak 

Ürün Tanıtımı

SFA Sanihydro Sanicubic 2 
Classic® WC Öğütücü

öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine 
kanalizasyona uzak kalınması veya bod-
rum kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık 
suların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 ˚C sıcaklığındaki akışkanlara ve 
sabunlu sulara dayanıklı olarak üretil-
diklerinden, restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler

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

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Koruma sınıfı: IP68

•	 Hazne hacmi: 45 L
•	 Giriş bağlantısı: 1 x 40/50 mm;  

4 x 40/50/100/110 mm
•	 Maks. debi: 12 m3/saat
•	 Tahliye boru çapı: 50 mm,
•	 Havalık: 50 mm
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. Maks.),
•	 Koruma sigortası: 25 A,
•	 Elektrik sınıfı: I,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 

240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor x 1500 W,
•	 Net ağırlık: 30 kg,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 688 x 515 x 

440 mm
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Yeni SiTech+, siyah rengi ve öne 
çıkan teknik tasarımı ile sessiz 
atık su pazarında fark yaratıyor. 

Öncelikli olarak sesin kaynaklandığı 
bağlantı noktaları düşünüldü ve fitting-
lerin ağırlığı % 20 artırılarak daha sessiz 
bir sistem sağlandı. Almanya Fraunhofer 
Yapı Fiziği Enstitüsü tarafından yapılan 
ölçümlerde SiTech+’in ses seviyesi 4L/s 
debide 15 dB(A) olarak saptandı. 

SiTech+ artık daha sağlam. Uygulama 
avantajları geliştirilerek birçok yeni ek 
parçalar da ürün gamına dahil edildi. 
Bu sayede çok geniş bir ürün portföyü 
yaratıldı. Siyah mat dış katmanıyla bir-
likte UV dayanımı artırıldı ve ürün kir-
lenmeye karşı daha dirençli hale geldi.

Ürün Tanıtımı

Wavin’den Yeni Ürün: 
SiTech+ Sessiz Boru

Yeni siyah renk

Yeni siyah renk ürünü daha sağlam bir yapıya kavuşturmuştur. 
Mat siyah renkle birlikte ürünün dış ortamlarda depolanırken UV 
ışınlarından etkilenmemesi sağlandı. Aynı zamanda mat siyah 
dış katmanı kirlenmeye karşı daha dirençlidir. Bununla birlikte 
borunun iç katmanı tamamıyla beyaz renklidir.

Açılı Dönüş

Ek parçaların kolay montajı için 15 ve 45 derecelik 
aralıklarda açısal işaretler vardır. SiTech+ döndürülmüş 
açılarda yerleştirilmek üzere ek parçaların kolayca montajını 
sağlar.

Tırtıklı fittingler

Tırtıklı ek parçalar, kolay montaj için rahatlıkla tutulabilme özelliği 
sağlar. Aynı zamanda sisteme daha profesyonel görünüm 
kazandırır.

Yerleştirme derinliğinin kontrolü

Ek parçaların spigot uçlarındaki nervürler, borunun mufa tam 
olarak oturmasına imkân sağlar. 

Yeni SiTech+ ile birlikte uygulamayı kolaylaştırıcı yeni ek parçalar ürün gamına dahil edildi. 

Yeni geniş açılı çift 
çatallar sayesinde debi 
arttıkça ses seviyesinin 
artması engellenir.

Temizleme parçasının 
üzerindeki kulp 
kapağın açılmasını 
kolaylaştırıyor. Pazarda 
ilk!

Duş çatalları sayesinde 
tuvalet ve duş gibi 
yakın giderlerin daha 
ekonomik ve kolay 
bağlanmasını sağlar.

Uygulama verimliliğini 
arttıran çift çatallarda 
daha çok çapta ürün.
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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 
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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
 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

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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Kompresör Scroll

Enerji Tasarruflu Fan
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EC Fanlar

EC Versiyonlar

CO2 64-140 Bar’a Kadar

EGZOZ VE DUMAN TAHLİYE BASINÇLANDIRMA FANLARI  • TÜNEL VE METRO FANLARI WWW.AIRONN.COM.TR
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı

www.aironn.com.tr
AIRONN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. VE TAAHHÜT A.Ş.
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Aksiyal Fanlar’da
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Jetfanlarda
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