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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir... M
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Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-
niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 
 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 
 seçilmiştir

 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

  

maları ile kaplanması, dikkatleri bu semte çekti. Sonra 
ne oldu…

“Canlandırma” değil, “Koruma” projesi olmalıydı diyen 
Mimar Arif Atılgan konuyla ilişkin şunları söylüyor: “Bir 
kentsel mekân olan Yeldeğirmeni’nde, mekânın belleği-
ne keskin müdahaleler yapmadan, eski sakinleriyle yeni 
yerleşenler arasında doğallıkla gelişen iletişim biçiminin, 
süreç içinde Canlandırma ya da Soylulaştırma adı altın-
daki yukarıdan müdahalelerle sakatlandığı görülüyor. Bu-
rada dikkati çeken, doğal süreç içinde semt bir kültür sa-
nat merkezine dönüşürken, Soylulaştırma girişimlerinin 
ardından mekândaki yeme içme mekânlarının artışıyla 
birlikte semtin bir eğlence merkezine dönüşüyor olması. 
Bu biçimde mekân kültür sanatın ötelendiği bir eğlen-
ce sokağına dönüştüğü takdirde yükselen mülk kirası 
ve satış ücretleriyle eski sakinlerin de, yeni yerleşenlerin 
de o mekânda ikamesi mümkün olmayacaktır. Çarşı’nın 
ardından, Yeldeğirmeni de benzer bir kaderin yoluna gi-
rerken, sanatçı atölyeleri de düzenlenmek istenen ‘kültür 
sanat turlarıyla’ bir tüketim nesnesine, vitrine dönüştürül-
mektedir. Ancak vitrinlerde insanlar yaşayamaz, sadece 
başka insanlar tarafından seyredilirler. Koruma, koruma 
amacıyla yapılmalıdır. Semte ise semt kimliğini yaşat-
mak için proje yapılmalıdır. Daha baştan tanıtım, marka 
sponsor, imaj pazarlanması gibi anlayışları ele alıyorsanız 
buranın mahalle yapısından çıkacağını kabul ediyorsu-
nuz demektir. Yeldeğirmeni eskiden mahalleydi, şimdi 
“nezihleştirilen” proje alanı.”  

Akademisyen Yasemin Sarıkaya Levent, mekânın top-
lumların belleğinde yer eden yaşanmışlıkları içinde 
barındıran en önemli unsurlardan birisi olduğuna dik-
kat çekiyor:  “Mekân, toplumsal belleğin deposudur. 
Mekân-bellek ilişkisi toplumsal bellek için önemlidir… 
Mekân yaşanmışlıklar, içerdiği anılar ve kendisine yük-
lenen anlamlar ile geçmiş ve geleceği birbirine bağ-
lamaktadır… İster bilinçli, ister bilmeden sürdürülsün, 
bellek mekânlarının kentten silinmesi, kentsel belleğin 
bir parçasının sökülüp alınması anlamına gelecektir. 
Bellek mekânlarının korunması, burada biriktirilen anı-
ların saklanması, gerektiğinde geri çağrılabilmesi ve 
kültürel sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir”. 

* Auge’nin non-lieu olarak isimlendirdiği bu kavram, Türkçeye 
Uğur Tanyeli tarafından “yok-mekân” olarak (2004) çevrilmiştir.  
* (Yazının Kaynağı: Mimar Arif Atılgan’ın, “Yeldeğirmeni” kitabı, çe-
şitli mimarlık dergilerindeki yazıları ve internetteki zengin içerikli 
bloğudur.)

emtleri pazarlamak, yaşam tarzları pazarlamak, 
marka mekânlar, semtler, kentler yaratmak sürecin-
de, mekânları tüketmek, mekânların belleğini yok 

etmek, kimliksizleştirmek ve geçmişsizleştirmek, tüketim 
metası haline getirmek, belleğini boşaltmak, parasal geti-
risini artırmak ama gerçekte değersizleştirmek…

 “Popüler” ve “Yok-Mekânlar”* yaratmak… Mekânların 
belleğini oluşturan insanları dar bir alanda kimliklerini 
yaşamaya çalışmaya itmek…

Kadıköy Belediyesi’nin ÇEKÜL Vakfı ortaklığıyla 2010 yı-
lında başlattığı Yeldeğirmeni / Rasimpaşa Mahalle Can-
landırma Projesi, başlangıçta heyecan verici, sonrasında 
kaygılandırıcı bir süreci gözler önüne serdi. Bakın kentsel 
dönüşüm denmiyor, “canlandırma” diyor. Ne kast ediliyor? 
Projenin kurumsal sitesinde amaç, şöyle tanımlanıyor: 
“Proje; sosyal, ekonomik ve fiziki anlamda daha sağlıklı 
ve yaşanabilir bir kent parçası yaratmayı amaçlamaktadır. 
Her aşamasında, Yeldeğirmeni’nin sorunlarını ve ihtiyaç-
larını kuşkusuz en iyi gözlemlemekte olan Yeldeğirmeni 
halkı ile birlikte yürütülecek olan proje, sürdürülebilir 
bir canlanmayı hedeflemektedir." Yeldeğirmeni, orada 
doğup büyüdüğü için kendini şanslı hisseden ben ve 
benim gibi niceleri için değil, Türkiye’nin kültürel mirası 
açısından da büyük önem taşıyor. Tarihi jeolojik zaman-
lara kadar uzanan,  M.Ö. 675’de kurulan Kalkedon’un 
surlarının geçtiği, 15. ve 16. yüzyıllarda bahçeli köşklerin 
var olduğu, adını 18. yüzyıl sonlarına doğru padişah I. 
Abdülhamit tarafından yaptırılan yeldeğirmenlerinden 
alan semt, İstanbul’un ilk apartman semti kabul ediliyor. 
Özellikle Yahudi ve Rum ailelerin bu mahalleye gelme-
siyle Yeldeğirmeni bambaşka bir çehreye bürünüyor. 
Kehribardji, Menase, Celal Muhtar, Demirciyan, Sünget 
ve Valpreda Apartmanları İstanbul’un konut olarak ya-
pılan ilk  apartmanları arasında. 200 kadar tescilli eserin 
bulunduğu Yeldeğirmeni'nde birbirine çok yakın sayıla-
cak mesafede cami, kilise ve sinagog bulunuyor. 1895 
yılında yapılan kilisenin çanı bile dünyaca ünlü Samatyalı 
Zilciyan Usta’nın eseri. Çocukluk zamanlarıma ait;  Rama-
zan ve Kurban bayramlarımızda lokumunu alıp bizi zi-
yarete gelen, Hamursuz bayramlarında pişirdiği mayasız 
ekmeklerden, hamursuz’lardan getiren Yahudi komşula-
rımız, mahallenin kedi camiasının hamisi Matmazel Sofi 
ve huzur, saygı, sevgi sarmalı içindeki komşuluk anılarımı 
da bunlara eklediğimde, “Canlandırma Projesi” heyecan-
landırmıştı. Resim, seramik atölyeleri, konsept kafelerin 
birbiri ardına açılması, 2012’de başlayan Mural-İstanbul 
Festivali ile binaların Mural (duvarlara resim yapma sanatı, 
binanın duvarını boydan boya kaplayan grafitiler) çalış-
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“Yeldeğirmeni eskiden mahalleydi, şimdi nezihleştirilen proje alanı”



İçindekiler /

Haberler6

46

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info
www.dsygkitabevi.com

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Koordinatörü
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com 

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu
34718 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 327 80 10 pbx
Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISSN: 1302-8065
2016 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 10 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 120 TL. 

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi / Bağcılar
Tel: (0212) 629 03 74

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

50

56

60

Özel Haber

Özel Haber

Güncel

Temmuz 2016

Chillventa 2016 Fuarı Uluslararası Basın Toplantısı Düzenlendi

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

"Enerji Verimliliğinin İnsani Boyutu” Tartışıldı

2. Sanayi Devrimi: “Beşikten Beşiğe” Tasarım



70

74

66

82

Teknik

Çeviri

Proje

Ürün Tanıtımları

•  COPA Innova Radyatörler

• Daikin’den Yeni Ürün: N Serisi Klimalar

• SFA SANIHYDRO'dan Sanvite Pompa

          REKLAM DİZİNİ 

 ÖK AIRONN

 23 AIRPLUS

 39 ALARKO - CARRIER 

 41 ALARKO TOTALINE

 17 ALDAĞ 

 37 ARÇELİK

 18 ARMACELL 

 79 AQUATERM BAKU

 21 BAHÇIVAN

 27 BRC

 9  CFM

 53 CHILLVENTA

 45 CLR KLİMA

 1 COŞKUNÖZ

 88 DAIKIN

 7 DANFOSS

 59 EBITT

 43 FORM

 65 IMI

 35 İKLİMSA

 22 İKLİMSOFT

 73 İLPA

 25 KARL DUNGS

 ÖKİ  KES KLİMA

 AKİ KLİMATEKNİK

 81 KLİTERM

 AK KOÇTAŞ

 15 MAS DAF

 31 RBM

 55 SARBUZ

 69 SENTEZ KLİMA

 29 SFA

 11 STANDART

 33 TLC

 13 ÜNTES

 2-19 VIESSMANN 

Ecodesign - ErP Directive 2009/125/EC 
Direktifinin Pompa Sektörüne Yansımaları

Isıtma ve Soğutmanın, Enerji Verimliliği 
Tartışmasındaki Rolü

Efes Pilsen Bira Fabrikalarında Enerji ve 
Bakım Maliyetlerinden Tasarruf

4216 26



6 

Haberler

anfoss ve Sondex, Danfoss’un 
Sondex’in tüm hisselerini satın 

almasını içeren bir anlaşma imzaladı. 
Sondex Holding A/S, ısı transfer tekno-
lojileri alanında küresel pazarın güçlü 
oyuncuları arasında. Sondex’in geliştir-
diği, ürettiği ısı eşanjörleri, Danfoss’un 
ısıtma bölümünün beklentileriyle ideal 
örtüşüyor.
Danfoss Yönetim Kurulu Başkanı Niels 
B. Christiansen konuya ilişkin “Sondex, 
çok üstün nitelikli ısı eşanjörleriyle küre-
sel ölçekte güçlü performansa sahip bir 
firma. Bu birleşme sayesinde her zaman-
kinden çok daha rekabetçi, yaratıcı ve 
yenilikçi ısı transfer çözümleri sunabile-
ceğiz” açıklamasını yaptı.
Sondex ve Danfoss Isı Eşanjörleri iş kolu-
nun bir araya gelmesi, özellikle ısıtma, 
soğutma, havalandırma sektörü ve böl-
gesel enerji sistemleri alanında güçlü bir 

Danfoss, Sondex’i Satın Alıp Küresel Pazarda Isı Transferi 
Çözümleri Alanında Gücünü Artırdı

D

pazar pozisyonu sağlayacak; yiyecek-içe-
cek, denizcilik, endüstriyel soğutma alan-
larına da nüfuz edilmesini kolaylaştıracak.
Merkezi Danimarka Kolding’de bulunan 
Sondex, dünya çapında 1.200 çalışana 

sahip. Şirket, yasal işlemlerin tamamlan-
masıyla birlikte Danfoss Isıtma Grubu’nun 
bir parçası haline gelecek. Taraflardan 
satın alma koşulları ve bedeli konusunda 
ise henüz bir açıklama yapılmadı.

anfoss; Amasya, Antalya, Konya, 
Ordu, Samsun ve Trabzon Makine 

Mühendisleri Odası işbirliğiyle; ‘Isıtma, 
Soğutma ve Havalandırma (HVAC) Sistem-
lerinin Hidronik Balanslanması ve Sistem 
Çözümleri’ semineri düzenledi.
Seminerde her debi ve basınç şartı altında 
tesisatın her noktasında, doğru debi ve 
basınç farkı oluşturulabiliyorsa sistemin 
hidronik olarak dengelendiğini söyleyen 
Danfoss uzmanları, balanslama yapıl-
mamış sistemlerde yaşanan sorunları ise  
şöyle sıraladı: "Ses problemleri, kapasite 
yetersizliği, kötü sıcaklık kontrolü, daha 
uzun rejime ulaşma süresi ve aşırı enerji 

D sarfiyatı." Bu nedenle sistemlerde düzgün 
balanslama yapmanın öneminin giderek 
arttığı da dikkat çekilen noktalardan biri 
oldu. Seminerde, Danfoss uzmanları sulu 
döşemeden ısıtma sistmenleri hakkında 
da şu bilgileri paylaştı: “Döşemeden 
Isıtma Sistemleri’nde, düşük sıcaklıkta su 
dolaştırılmaktadır. Bu, aynı zamanda ısı 
pompaları ve yoğuşmalı kazanların veri-
mini artırarak enerji tasarrufu sağlar. Bu 
nedenle bu sistemler, son zamanlarda aşırı 
talep görüyor. Ancak yapılabilecek hatalı 
uygulamalar, kullanıcıları sistemin avan-
tajlarından mahrum edebileceğinden sis-
temin doğru uygulanması çok önemlidir.” 

Seminerde Danfoss’un kar-buz birikimini 
engelleme sistemleri ve döşemeden elek-
trikli ısıtma sistemleri, mühendisler tara-
fından büyük ilgi gören konu başlıkları 
arasında yer aldı. Danfoss yetkililerince bu 
sistemler hakkında da şu bilgiler aktarıldı: 
“Isıtma kabloları, değişik amaçlar için kul-
lanılmak üzere elektrik enerjisini ısı ener-
jisine dönüştüren özel kablolardır. Isıtma 
kabloları uygulama yerine ve şekline göre 
220 V veya 380 V şebeke gerilimi ile çalı-
şırlar. Herhangi bir ilave elektrik altyapı-
sına ihtiyaç duyulmaz. Isıtma kablolarında 
ısı enerjisine dönüşen elektrik enerjisiyle 
dijital termostat ve sensörler kullanarak 
üç farklı amaç için uygulama yapılır: İç 
mekân uygulamaları, dış mekân güvenlik 
uygulamaları, boru ısıtması uygulamaları. 
Kar-buz engelleme sistemi ise sadece kar 
yağdığında veya buzlanma olduğunda 
çalışan bir sistemdir. Binaların dışında, 
insanların yaya olarak veya araçları ile 
kullandığı alanlarda güvenli ve konforlu 
sonuçlar oluşur.” 

Danfoss Mühendislere Eğitim Verdi





8 

Haberler

DOSİDER, İTÜNOVA ile Protokol İmzaladı

Form, Dunham-Bush ile Temsilciliğini Yeniledi

B

D

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın desteğiyle, Doğal Gaz Cihaz-

ları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(DOSİDER) ve İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA) 
işbirliğiyle hazırlanan Gaz Yakan Cihazlar 
Proje Merkezi projesi, protokolün imza-
lanmasıyla faaliyete başladı. Protokol, 
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve İTÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. İbrahim Özkol tarafından 
imzalandı. Gaz Yakan Cihazlar Proje 
Merkezi, yoğuşmalı ısıtma cihazlarının 
yurt dışından ithal edilen önemli kompo-
nentlerinin Türkiye’de üretilebilmesi için 
Ar-Ge çalışmaları yapacak. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Fuat Şimşek, 
DOSİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri, İTÜ-
NOVA Yönetim Kurulu ve gaz dağıtım 
kuruluşları yöneticilerinin katıldığı proto-
kol töreni Moda Deniz Kulubü’nde, iftar 
yemeği öncesinde gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını DOSİDER Genel Sekreteri 
Süleyman Bulak’ın yaptığı törende söz 
alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Fuat Şimşek, “Bugün, geçen Ekim ayında 
Bakanlığımız ve DOSİDER arasında muta-
bakat zaptı imzalanan, yurt dışından ithal 
edilen komponentlerin yerlileştirilmesini 
hedefleyen projenin faaliyete geçirilmesi 
için ilk adımları atılıyor. İnşallah hayır-
lara vesile olur” dedi. Törende konuşan 
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Gaz Yakan Cihazlar Proje 
Merkezi’nin, üretimde yerlilik oranının 
artırılması için çalışmaların yürütüleceği 

unham-Bush, Türkiye temsilciliğini 
44 yıldır sürdürdüğü Form Şirketler 

Grubu ile temsilciliğini yeniledi. Konu 
ile ilgili açıklama yapan Form Şirketler 
Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç 
Korun, “Dunham-Bush firmasının 1972 

bir teknoloji geliştirme merkezi niteli-
ğinde olacağını söyledi. Bu Proje Mer-
kezi ile 350 milyon TL’nin de ülkemizde 
kalacağına dikkat çeken Vardan şöyle 
konuştu: “Faaliyet gösterdiğimiz sektör 
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri 
arasında yerini almıştır. İklimlendirme 
sektörü çatısı altında yaklaşık 4 milyar 
dolarlık ihracat yapıyoruz. İthalat girdi-
lerimizi en alt seviyeye çekmeye yönelik 
çalışmalarda bulunuyoruz. Kombi, kazan, 
brülör, doğalgaz sobası, panel radyatör-
ler ve radyant ısıtıcıları gibi yoğuşmalı 
cihazların bazı komponentlerini ithal edi-
yoruz. Bugün ağırlığı Almanya olmak 
üzere Avrupa ülkelerinden yıllık yaklaşık 
300-350 milyon TL’lik ithalat yapıyoruz. 
Bu ithalat tutarını yerli üretime döndüre-
rek sektörün dışa bağımlılığını azaltmayı 
hedefliyoruz. Türkiye dünya standart-
larında üretim yapacak bilgi, teknoloji 

yılından beri Türkiye temsilciliğini yürütü-
yoruz. FORM olarak Türkiye ve Ortadoğu 
bölgesinde Dunham-Bush kompresör 
revizyonu ve tamir etme yetkisini elinde 
bulunduran tek firma olma özelliği taşı-
yoruz. Form’un yetkili servislerine yurt 

ve zenginliğe sahip. Bugün imzaladığı-
mız protokolle İTÜNOVA’da faaliyetine 
başlayacak Gaz Yakan Cihazlar Proje 
Merkezi’nde öncelikle yoğuşmalı cihazla-
rın ithal edilen gaz valfi, fan, pompa, üç 
yollu vana motoru, eşanjör ve sensörler 
gibi önemli komponentlerinin yerlileşti-
rilmesi ve yerli üreticiler tarafından üre-
tilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. 
İlk Ar-Ge sonuçlarını 2017 yılında almayı, 
2018 yılında ise üretimdeki yerli parça 
kullanımının hedeflediğimiz düzeylerde 
gerçekleşmesini bekliyoruz.” Törende 
söz alan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Özkol ise üniversite ve sanayi 
işbirliğinde yürütülecek Gaz Yakan Cihaz-
lar Proje Merkezi ile bir ilke imza atıldı-
ğını, İTÜNOVA’da kombi ve komponent 
üreticilerinin bir araya gelerek teknoloji 
geliştirme konusunda önemli bir sinerji 
oluşturacağını söyledi. 

içi, yurt dışı ve sahada verilen sürekli eği-
timlerle teknik bilgileri güncel tutuluyor. 
Form Şirketler Grubu olarak, Dunham-
Bush ile olan uzun birlikteliğimizi bun-
dan sonra da birçok seçkin projeye imza 
atarak sürdüreceğiz” dedi.



Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak No: 9 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE
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Vefat ve Başsağlığı
TMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven 
Çilingiroğlu’nun babası sektörümü-

zün duayen isimlerinden Kevork Çilingiroğlu 
vefat etti. Merhumun cenazesi 23 Haziran 
2016 tarihinde saat 15:00’te İstanbul
Kumkapı Patrikhane Ermeni Kilisesi’nde 
düzenlenen törenin ardından defnedildi. 
Çilingiroğlu Ailesi'ne ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

Kevork Çilingiroğlu Hakkında
1927 İstanbul doğumludur. İlkokulu Kum-
kapı Bezciyan İlkokulu’nda, ortaokulu Kum-
kapı Orta Okulu’nda, liseyi ise İstanbul Erkek 
Lisesi’nde okuyarak 1945 Haziran döne-
minde ikmal etti. Üniversiteyi, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Makine Fakültesini okuyarak 
1950 Haziran döneminde mezun oldu. Aynı 
yıl Makina Fakültesi Su Makina Kürsüsüne 
asistan olarak girdi. 1952 yılı sonunda vatani 
görevini yerine getirmek üzere askere gitti. 
Askerliğini İzmir, Sarı Kışla’da yaparken 
İzmir Alsancak’taki NATO Karargâhı İnşa-
atında mekanik tesisat işlerinde görev ala-
rak bitirdi. Vatani görevden sonra 1954-61 

MMOB Makina Mühendisleri Odası, 
“Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı” 

ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: 
“28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
‘Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’ görü-
şülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı 
aynen kabul edilmiştir.
Komisyonda kabul edilen ya sa tasarısı, 
ülkemize büyük bir yük getirirken birçok 
akademik meslek disiplininin yanı sıra 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını 
kendi ülkesinde yabancı saymaktadır. Yasa 
tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini 
kanıtlamayan yabancıyı nitelikli işgücü, 
kanıtlayan ülke vatandaşını ara eleman 
konumuna getirmektedir. Yabancıya 
bağımsız çalışma izni veren tasarı, ülke 
vatandaşının serbest çalışma hakkını ise 
elinden alarak yabancıların yanında düşük 
ücretli çalışan konumuna getirmektedir. 
Yapılacak değişikliklerle ülkemiz kapıları 
akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlan-
mamış yabancı mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına sonuna kadar açılmaktadır. 
Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının büyük bir kısmı işsizdir 
ya da meslek dışı işlerde çalışmaktadır.
Bu yasa tasarısı;
• Hizmet sunumunda vatandaşa değil 

yabancıya öncelik veren,
• Vatandaşı için aradığı koşulları yaban-

cıdan istemeyen,
• Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. 

hizmetlerde yabancılarda akademik ve 
mesleki yeterlilik aramayan,

• Ülkemizde işsizlik oranının yüksek 
olduğu üniversite mezunlarını görmek 
yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getire-
ceği -mühendis, mimar, şehir plancısı 
olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol 
edilmeyen beyana dayalı mühendis ve 
mimarların istihdamına olanak veren,

• Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, 
yabancıların uzaktan (ülkeye gelme-

den) hizmet sunmasını sağlayan,
• Yabancıların serbest meslek mensubu 

olarak kendi ad ve namlarına kolayca 
hizmet sunmalarının önünü açarak 
kendi vatandaşı aleyhine haksız reka-
bet ortamı yaratan,

• Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma 
ve ikamet izni dahi almalarına gerek 
kalmaksızın muafiyet tanıyan,

• Kamu yararına dernek ve vergi muafi-
yeti olan vakıflarda yabancılara çalışma 
iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

• Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda 
özel hüküm getiren bir niteliğe sahiptir.

Hazırlanan yasa tasarısıyla akademik ve 
mesleki yeterliliği olmayan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları ülkemizde mes-
lek icra edecekler ve denetimden muaf 
olacaklardır. Yabancı bir üniversiteden 
mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı 
zaman her türlü denetimden geçecekken, 
aynı üniversiteden mezun yabancı ülke 
vatandaşı ülkemize hiçbir denetimden 
geçmeden girecektir.
Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz 
bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hiz-
met sunumunu yasalaştırmak anlamına 
gelmektedir. Biz, yabancıların çalışma izni 
konusunda değişiklik yapan bu tasarının 
Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.”

T

TMMOB’dan “Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”na Eleştiri

T yılı sonuna kadar İTÜ 
Yapı İşlerinde çalışan 
Çilingiroğlu, 1961’in 
sonunda kendi fir-
ması olan Çilingiroğlu 
Mühendislik’i kurdu. 
1962’den 1979’a 
kadar Ankara Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Fen Lisesi 
kampüslerinin merkezi sistem mekanik tesi-
sat projelerini hazırlayarak inşaat esnasında 
kontrolörlüğünü yaptı. Ayrıca tasarım ve 
proje işleri devam ederken 1971 ile 1979 
seneleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, 
mimarlık öğrencilerine mekanik tesisat ders-
leri verdi. 1970’ten 1978’e kadar Gebze’de 
Marmara Bölgesi Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma (TUBITAK) inşaatında mekanik 
tesisat danışmanı ve tasarımcısı olarak çalıştı 
ve merkezi ısıtma sisteminde 1500 °C/1100 
°C kızgın su tesisatını uyguladı. Yurt çapında 
birçok irili ufaklı mekanik tesisat projeleri 
hazırlayıp uygulattı. Bunlara paralel olarak 
halen bu sektörde çalışan birçok talebe 
yetiştirmiştir.
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Gedik Holding ve KBSB İşbirliği Protokolü İmzaladı

Alfa Laval Türkiye ve Frigoduman Soğutma'dan Alfa Laval Soğutma 
Ürün Grubu Semineri

G

A

edik Holding, Kazan ve Basınçlı 
Kap Sanayicileri Birliği (KBSB)’ne 

üyeliği kapsamında KBSB bünyesinde yer 
alan firmalara 21 Haziran 2016 tarihinde 
Ankara Rixos Hotel’de bir iftar yemeği 
düzenledi. İftar yemeği sırasında KBSB 

lfa Laval Türkiye ve yeni soğutma 
distribütörü Frigoduman Soğutma, 

“Alfa Laval Soğutma Ürün Grubu Semi-
neri” düzenledi. Frigoduman Soğutma 
İzmir Merkez Ofisi’nde Shell & Tube ve 
lehimli tip plakalı ısı eşanjörleri (BHE) 
alanında gerçekleştirilen seminerde Alfa 
Laval Shell & Tube iş kolu Pazar Geliştirme 
Müdürü Pier Giorgio Barbato, deneyim-
lerini ve başarılı uygulama örneklerini 
25 chiller üreticisi ile paylaştı. Tüm gün 
süren seminerde Alfa Laval Endüstriyel 
Ekipman Bölüm Müdürü Serdar Şengün, 
Soğutma Ürün Grubu Satış Mühendisi 
Rüştü Saral ve Pazar Geliştirme Müdürü 
Pier Giorgio Barbato tarafından Alfa Laval 
soğutma grubu ürünleri, Shell & Tube ısı 
değiştiriciler, lehimli tip plakalı ısı değiş-
tiriciler, evaporatörler ve kondenserler 
ile ilgili sunumlar yapıldı. Değerlendirme 
formları ve geribildirimler sonucunda 
katılımcılar semineri ç ok başarılı olarak 
nitelendirdi. Alfa Laval Soğutma Grubu 
Ürünleri Satış Mühendisi Rüştü Saral; 

Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet 
İlhan ve Gedik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Gedik’in hoş geldiniz 
konuşmaları ile başlayan gece Gedik 
Holding CEO’su Dr. Mustafa Koçak’ın 
holding faaliyetlerini anlatan sunumu 
ile devam etti. Gecede KBSB ve Gedik 
Holding arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. İşbirliği protokolünün, Gedik 

Holding bünyesinde yer alan Gedik Eği-
tim Vakfı (GEV) ile Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği (KBSB) arasında KBSB 
üyelerinin kaynak ve vana teknolojileri 
başta olmak üzere çeşitli teorik ve pratik 
öğrenim gereksinimlerine yönelik T.C. 
Gedik Üniversitesi ve diğer eğitim ve 
sertifikalandırma kurumlarının faaliyet-
lerini ve işbirliğini hedeflediği belirtildi. 
Bu işbirliği ile Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik 
Üniversitesi bünyesindeki kaynak, NDT, 
robotik uygulamaları kapsayan uzman-
lık alanlarında KBSB üyelerinin talepleri 
yönünde farklı süre ve periyotlarda eği-
timler, seminerler, çalıştaylar düzenlene-
rek üye firmaların elemanlarının güncel, 
teknik ve sosyal bilgilerle desteklenmesi 
amaçlanıyor.

“Seminer, pazar beklentisini anlamak ve 
Alfa Laval’in yenilikçi soğutma grubu 
ürün portföyünü sistem kuruculara ve 
kilit müşterilere tanıtmak için güzel bir 
fırsat oldu” dedi. Alfa Laval Shell&Tube 
Pazar Geliştirme Müdürü Pier Giorgio 

Barbato ise; “Seminer sonunda katılımcı-
lardan alınan pozitif geribildirimin, başa-
rılı planlama ve organizasyon sayesinde 
olmakla birlikte, Alfa Laval & Frigoduman 
ekibinin etkinliğe olan büyük katkısı saye-
sindedir” açıklamasında bulundu.
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larko Carrier, 3-4 Mayıs tarihle-
rinde Manisa Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne 
bağlı teknik ekip tarafından ziyaret edildi. 
Alarko Carrier’ın Gebze fabrikasına 
düzenlenen gezide, ziyaretçilere; üre-
tim testlerinde uygulanan ACE sistemi, 
dalgıç pompa üretim hattı, dalgıç pom-
pada kullanılan NORLY fan teknolojisi 
ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) 
belgeli dalgıç pompa deney laboratu-
varıyla ilgili bilgi verildi. Gezi, Alarko 
Carrier markalı dalgıç pompaları tercih 
eden Manisa Belediyesi’nin pompalarla 
gerçekleştirilen performans testlerinin 
ardından ISK-SODEX 2016 Fuarı’nda 
sergilenen ürünlerin bulunduğu Alarko 
Carrier standını ziyaret etmesi ve küresel 
iklim değişikliğine dikkat çeken graffiti 
çalışmalarını incelemesiyle sona erdi.

larko Carrier, Adana, Mersin ve 
çevre illerden gelen proje, tesisat 

ve taahhüt kurum ve kuruluşlarında faa-
liyet gösteren mühendislerin yer aldığı, 
180 kişilik bir grupla bir araya geldi. 
Alarko Carrier'ın yeni ve üstün teknolo-
jiye sahip yüksek verimli cihazlarını tanıt-
mak amacıyla düzenlenen seminerde 
Alarko Carrier Bayilik Satış Genel Koor-
dinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun 
konuşmasıyla başlayıp, Ankara Büro 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın sek-
töre dair güncel bilgiler aktarmasıyla 
devam etti. Konuşmaların ardından söz 

A

Alarko Carrier, Adana’da Yeni Ürünlerini Tanıttı

alan Alarko Carrier Klima Ürün Yöneti-
cisi Faruk Gençyiğit yeni seri SMMS-e 
Toshiba VRF sistemlerini, İş Geliştirme 
Müdürü Özgen Çoğulu ise Toshiba/
Carrier ısı pompaları ile Wolf yoğuşmalı 
kazanlar ve Kaskad sistemlerini tanıttı.
Ürünlerin uygulama esasları, verimlilik 
değerleri ve işletme kazançlarının örnek 
referanslarla anlatıldığı seminer; fuaye 
alanına kurulan standlarda Ankara Büro 
Satış Şefi Alper Özgür ve Adana Büro 
Satış Şefi Nuri Akdağ’ın cihazları katı-
lımcılara tanıtmasıyla devam etti. Etkinlik, 
akşam yemeğiyle sona erdi.

larko Carrier, ODTÜ Geliştirme 
Vakfı tarafından düzenlenen "Bir 

Ağaç Sizden Bir Orman Bizden" kam-
panyasına yaptığı bağışlarla, ODTÜ 

A

Alarko Carrier’dan “Bir Ağaç Sizden Bir 
Orman Bizden” Kampanyasına Destek

A

Ormanı’nın gelişimine katkıda bulundu. 
2014 ve 2015’te ODTÜ Ormanı’na 
300 binden fazla ağaç kazandırılma-
sına destek veren firmalardan biri olan 
Alarko Carrier, bu kapsamda, ODTÜ 
Ormanı’nda düzenlenen 2016 Bahar 
Ağaç Dikme Etkinliği’ne katıldı. Etkin-
likte, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aydın 
ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar 
tarafından imzalanan ağaçlandırma ser-
tifikasını alan Alarko Carrier, teknolojide 
olduğu kadar sosyal sorumluluk projele-
rine de destek olmayı sürdürüyor.

larko Carrier, Adana Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İdaresi’ne bağlı personele dalgıç pompa 
eğitimi verdi. 17 Mayıs’ta, Adana Büyük-
şehir Belediyesi’nin Şantiye Toplantı 
Salonu’nda, Alarko Carrier Dalgıç Pompa 
Sorumlusu Emre Kaburcuk ve Adana Bayisi 

A

Alarko Carrier’dan Adana Büyükşehir 
Belediyesi’ne Dalgıç Pompa Eğitimi 

Şanıvar Mühendislik’in birlikte organize 
ettiği eğitim, Dalgıç Pompa Satış Müdürü 
Yüksel Pınar tarafından verildi. Eğitimde; 
dalgıç pompa seçim kriterleri, ekonomik 
açıdan dalgıç pompa seçim yöntemleri, 
Noryl fan özellikleri, dalgıç pompaların 
arıza ve çözümleri üzerinde duruldu.

Manisa Belediyesi’nden 
Alarko Carrier’a Ziyaret
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aillant ve Doğa Derneği işbirliğiyle, 
korunması için acil önlem alınması 

gereken canlılar listesinde üst sıralarda 
yer alan küçük akbabalar için Avrupa’nın 
en büyük, ‘küçük akbaba’ üreme alanı 
olan Ankara’nın Beypazarı ilçesi ve Kirmir 
Çayı Vadisi’nde bir çalışma başlatılıyor. 
2005 yılında yaptığı çalışmalarla Bey-
pazarı ve Kirmir Vadisi’nin, küçük akba-
baların Avrupa’daki en büyük üreme 
nüfusu barındırdığını belirleyen ve akba-
baların üreme başarısını izlemeye alan 
Doğa Derneği, 2015 yılında Vaillant’ın 
desteğiyle yapılan çalışmalarda toplam 
93 yuva ve 120 çift tespit etti. Böylece 
bölgedeki akbaba nüfusunun tüm Bal-
kan nüfusundan daha büyük olduğu 
ortaya çıktı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Vaillant 
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol 

ektörün köklü firmalarından Ayvaz, 
yılın ilk çeyreğini değerlendirmek 

ve ürün gruplarıyla ilgili satış eğitimi 
vermek için Antalya Manavgat’ta bölge 
ve ürün müdürlerinin aileleriyle katıldığı 
bir çalıştay düzenledi. Emo Ayvaz Yan-
gın Sistemleri firmasından da yetkililerin 
katılımcı olduğu organizasyon beş gün 
sürdü. Çalıştayın ilk gününde Ayvaz İç 
Satış Müdürü Süleyman Alço, 2016 yılı 
Ocak-Nisan aylarını değerlendirdiği ve 
katılımcılara hedef sektörlerdeki proje-
ler hakkında detaylı bilgi verdiği sunu-
muyla yer aldı. Alço’nun ardından söz 
alan Ayvaz Enerji Geri Kazanım Sistem-
leri Genel Müdürü Tarık Güner ve Ayvaz 
Endüstriyel Ürünler Müdürü Serdar Ocak-
tan; yüzey blöften enerji kazanımı, flaş 
buhardan enerji kazanımı, buhar sayacı 
çalışma prensipleri, kondens pompaları, 
kazan seviye kontrol sistemleri ve paket 
eşanjör sistemleri ile ilgili önemli bilgileri 
katılımcılara aktardı. Buharla ilgili sunum-

Ayvaz Bölge ve Ürün Müdürleri Çalıştay Toplantısında Buluştu

S ların ardından Yangın Ürünleri Müdürü 
Ahmet Kahraman, Türkiye yangın pazarı 
hakkında temel bilgileri dinleyicilerle pay-
laşarak Ayvaz’ın ürün gamına eklenen 
yeni yangın ürünlerinin avantajlarını sıra-
ladı. Rekabet koşullarını, ticari koşulları ve 
yeni pazarları da yorumlayan Kahraman, 
yangın sektörü ile ilgili şirketin vizyon ve 
hedeflerini satış kadrosuyla paylaştı.
Çalıştayın ardından açıklama yapan Ayvaz 
İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, şir-
ketlerinin bugünkü başarısını sürekli eği-
time, çok çalışmaya ve iyi bir takım olma-
larına borçlu olduklarını söyledi. Çalıştay 
boyunca çok değerli tecrübe paylaşımla-
rının yapıldığını dile getiren Alpagut “Bu 
organizasyonu Antalya’da gerçekleştir-
memizin amacı, hem çalışmak hem din-
lenmekti. Şirketimizin geleceği hakkında 
önemli kararların alınacağı ve stratejik 
planların yapılacağı bir ortamın stressiz 
olmasını planladık. Takım arkadaşları-
mıza değerli aile üyelerini de bu kampa 

getirebileceklerini söyledik. Birçoğu eş ve 
çocuklarını da getirerek çalıştay ortamına 
renk kattılar” dedi. Ayvaz’ın; Türkiye ve 
yurtdışındaki çalışanları, bayileri ve teda-
rikçileri ile birlikte büyük bir aile oldu-
ğunu dile getiren Alpagut “Biz gerçek 
bir aile gibiyiz. Bunu ancak Ayvaz’da çalı-
şan kişiler bilir. Ailemiz üyelerinin özverili 
katılımlarıyla hepimizi onurlandıran bu 
buluşmada kritik değerlendirmeler yapma 
ve pozitif yaklaşımlar geliştirme fırsatı 
bulduk. Hepsinden önemlisi, bu çalışma-
ların sonucunda Ayvaz için çok önemli bir 
5 yıllık hareket planına start verdik” dedi.

Vaillant ve Doğa Derneği İşbirliği ile Beypazarı’nın Küçük 
Akbabaları Koruma Altına Alınıyor

V Kayaoğlu, “Vaillant Türkiye olarak, sür-
dürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda 
2012 yılından bu yana Doğa Derneği 
ile işbirliği yapıyoruz. 2012 - 2014 yıl-
ları arasında ‘Burdur Gölünü Kurtarma 
Projesi’nde işbirliği yapmıştık. Bu proje 

de, Türkiye’de küçük akbabalar için yapı-
lan ilk koruma projesi olması nedeniyle 
hem ulusal hem de uluslararası önem 
taşıyor. Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi 
ülkelerle, türün korunması için ortak bir 
tür eylem planı yürütüyor” dedi. 

Kullanım Alanları: Endüstriyel tesisler, büyük fabrikalar, restoranlar, süpermarketler, mağazalar, showroomlar, spor salonları, sergi salonları, ofisler, hipermarketler ve 
alışveriş merkezleri, hastaneler.
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emirDöküm, dijital yatırımlarda hız kesmiyor. 
2008 yılından bugüne dijital alanda hem yetkili 

servis hem de tüketicileri için önemli yatırımları hayata 
geçiren, iletişim bütçesinin yüzde 20'sini online iletişime 
ayıran DemirDöküm, Türkiye genelindeki yetkili 200 
servisinin web sitesini yeniledi. Bayilerinin büyük bir 
bölümünün online satış yaptığını, yetkili servislerinin ise 
web ya da sosyal medyada hizmet verdiğini söyleyen 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, 
gerçekleşen yatırımla DemirDöküm’ün kusursuz bir 
dijital ekosisteme kavuştuğunu söyledi. Dijitalleşmenin 
sadece marka yönetiminde değil, iş süreçlerinin yönetil-
mesinde de hayli önem arz ettiğini belirten Ertuna; "60 
yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimimiz ile müşterilerimizin 
memnuniyeti, konforu ve güvenliği için çalışıyoruz. 
Online platformların ve sosyal medya kullanımının 
katlanarak büyüdüğü günümüzde, online mecralarda 
görünürlüğümüzü artırmamız ve tüketicilerimize biz-
lere ulaşabilecekleri farklı erişim kanalları sunmamız 
gerekiyor. Bu proje DemirDöküm Satış Sonrası Hiz-
metler ailemize, büyük bir katma değer kazandırdı. 
Diğer taraftan müşterilerimizin yetkili servislerimizden 
alabilecekleri hizmetler hakkında geniş ve erişimi kolay 
bir ortam yarattık" dedi. Türkiye genelindeki tüm yetkili 
servislerin projeye dâhil edilerek görüşlerinin alındı-
ğını ve projenin bu doğrultuda hazırlandığını söyleyen 
Ertuna şunları söyledi: "Tüketicilerimizin doğru bilgiye, 
doğru kanaldan ulaşabilmelerini sağlamak, yetkili ser-
vislerimizden aldıkları hizmetin kalitesini nasıl garanti 
altına aldığımızı aktarabilmek adına geniş katılımlı bir 
proje ekibi ile çalıştık. DemirDöküm olarak tüketicile-
rimize en iyi hizmeti vermemiz gerektiğinin farkında-
yız. Ayrıca sektördeki konumumuz gereği tüm ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme cihazı kullanan tüketicileri 
de bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla yetkili 
servis web sitelerimizde tüketicilerimizin yetkilendiril-
memiş servislerden hizmet aldıklarında, kendileri ve 
sevdiklerinin güvenliği için risk yaratabilecek konularla 
alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz. Üç ay gibi kısa sürede 
yenilenen platformumuz,  sektördeki konumumuzu 
güçlendirecek.” DemirDöküm'ün organizasyon ve iş 
yapış şekillerini çağın gereksinimleri doğrultusunda 
sürekli güncelleyip geliştirdiğini belirten DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Erdem Ertuna, “Önümüzdeki dönemde 
dijitalleşme gündemimiz doğrultusunda, tüketici dene-
yimini mükemmelleştirmeye yönelik çalışmalara ve bu 
alandaki yatırıma devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

DemirDöküm, 200 Yetkili 
Servisinin Web Sitesini Yeniledi

D
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Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

Viessmann 2,6 -18 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S, 
200-S ve 200-S/HE serisi bireysel ve ticari tip split 
klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen 
Vitoclima 300-S/HE Free joint DC Inverter çoklu sistem 
klimaları ve maksimum 248 kW (88 HP) dış ünite 
kapasitesine sahip Vitoclima 333-S ALL DC INVERTER 
VRF klima sistemleri ile eksiksiz bir klima ürün programı 
ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. 
www.viessmann.com.tr

Vitoclima 100-S / Vitoclima 200-S /
Vitoclima 200-S/HE
Bireysel ve ticari tip split klimalar

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima 300-S/HE 
Free Joint çoklu 
sistem klimaları

Vitoclima 333-S 
ALL DC INVERTER
VRF Klima sistemleri

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39 
34775 Ümraniye  - İstanbul  Tel: (0216) 528 46 00
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itsubishi Electric Türkiye, ısıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme 

sektöründeki otomasyon çalışmalarını 
konu alan sektör buluşmasını, Ankara 
ve İstanbul’dan sonra bu kez İzmir’de 
düzenledi. Firma, Swissotel Büyük Efes’te 
gerçekleştirdiği etkinlikte; kamu ve özel 
sektör temsilcileri, yatırımcılar, taahhüt 
firmaları, yüklenici firmalar ve danış-
manlar ile bir araya geldi. Etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Mitsubishi 
Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fuji-
sawa, Mitsubishi Electric’in bugün 130 
bine yakın çalışanı ile 43 ülkede faaliyet 
gösteren, 38.8 milyar dolar ciroya sahip, 
95 yıllık bir dünya devi olduğunu belirtti. 
Fujisawa, Mitsubishi Electric’in Türki-
ye’deki ana faaliyet alanlarının; klima 
sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, 
CNC mekatronik sistemler ve ileri robot 
teknolojilerinin satış ve satış sonrası hiz-
metlerinden oluştuğunu hatırlattı. Mitsu-
bishi Electric’in Türkiye’de uydu, asansör, 
görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve 
ulaştırma bağlantılı altyapı projelerinde 
de yer aldığını ifade eden Fujisawa, mar-
kanın özellikle Türksat 4A-4B uyduları ve 
Marmaray projesinde kullanılan otomas-
yon teknolojisi ile öne çıktığını vurguladı.

Mitsubishi Electric Türkiye, Sektör Buluşmalarının İzmir Ayağını 
Gerçekleştirdi

M “Türkiye’ye inanıyoruz ve 
yatırım yapıyoruz”

Mitsubishi Electric’in Avrupa pazarında 
iklimlendirme ve soğutma sistemleri ala-
nında daha da büyümeyi amaçladığını 
belirten Fujisawa, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Mitsubishi Electric, Türkiye’nin 
jeopolitik konumu, genç nüfusu ve 
büyüme potansiyeli ile avantajlı bir ülke 
olduğuna ve dünyanın ileri ekonomileri 
arasında söz sahibi olacağına inanıyor. 
Bu doğrultuda Türkiye’de yatırım kararı 
da aldı. Manisa’da konumlanan ve Ocak 
2018’de üretime başlaması planlanan 
fabrika, yaklaşık 176 milyon TL yatırımla 
hayata geçirilecek ve üretim kapasitesi 
yılda 500 bin ünite olacak. Yapılacak 
yatırımla 2020 mali yılı itibarıyla yaklaşık 
400 kişiye istihdam sağlanması hedefle-
niyor. Manisa fabrikası ile Türkiye, Mit-
subishi Electric için ev tipi klima alanında 
önemli bir üretim üssü haline gelecek.”
Fujisawa, sözlerine şöyle devam etti: “Pek 
çok farklı sektörde olduğu gibi HVAC 
projelerinin otomasyonunda da iddialı 
bir oyuncuyuz. Bu noktada İstanbul için 
hayati önem taşıyan Marmaray projesi ile 
öne çıkıyoruz. Türkiye’deki bu tarz dev 

projelerin HVAC otomasyonuna talibiz. 
Ayrıca altyapı projelerinin yanı sıra fab-
rikalar, konut ve ofis projeleri, oteller, 
AVM’ler, otoparklar, tüneller, havuzlar 
gibi her türlü toplu kullanım alanında 
bulunan HVAC sistemlerinin otomasyo-
nunda çözüm ortağı olmayı hedefliyo-
ruz. Otomasyon çözümlerimiz ile HVAC 
sisteminin her bir unsurunun birbiriyle 
haberleşebilmesini ve tüm sistemin tek 
bir merkezden kolayca yönetilebilmesini 
sağlıyoruz. HVAC sektöründeki otomas-
yon gücümüzü, üstün teknolojimizi ve 
kalitemizi, uzun yıllara dayanan mühen-
dislik tecrübemiz ile birleştirerek projelere 
özel çözümler sunuyoruz.”
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masa-
hiro Fujisawa’nın açılış konuşmasının 
ardından birim yöneticilerinin sunum-
lar gerçekleştirdiği İzmir etkinliğinde, 
markanın HVAC sektörünün otomasyon 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi. 
Etkinlikte sektör temsilcilerine, Mitsubishi 
Electric’in yenilikçi teknolojiye sahip, 
akıllı, kompakt, uzun ömürlü, güçlü, 
üstün performanslı ve yüksek enerji 
tasarruflu ürünleriyle projelere sağladığı 
katma değer ve son teknoloji uygulama-
ları örneklerle anlatıldı. 





iessmann Isı Teknikleri Ticaret 
A.Ş., 11-14 Mayıs tarihlerinde 

Berlin fabrikalarına bir teknik gezi 
düzenledi. Geziye Viessmann bayileri, 
projeciler, mekanik taahhüt ve inşaat 
firmaları yetkilileri katıldı. Katılımcılar 
Berlin'de bulunan fabrikada Vitoplex 
serisi (90 - 2.000 kW) düşük sıcaklık 
kazanlarının ve Vitocrossal serisi (27 - 
1.400 kW) yer tipi yoğuşmalı kazanları-
nın; Mittenwalde'de bulunan fabrikada 
ise Vitomax serisi (325 - 20.000 kW) 
sıcak su, kızgın su ve buhar kazanları-
nın üretimini gözlemlediler. Sac işleme 
ve kaynak robotları ile donatılmış olan 
her iki fabrikada da otomasyona dayalı 
entegre üretim süreçlerini inceleyen 
katılımcılar, kazanların test süreçlerini 

tna; Ankara, Konya, Bursa, İstan-
bul gibi Türkiye’nin farklı illerin-

den katılım gerçekleştiren bayi grubu 
ile Verona-İtalya’da bulunan Pentax 
Industries ve Reggio Emillia-İtalya’da 
bulunan Marly Srl. firmalarına 23-27 
Mayıs 2016 tarihleri arasında ziya-
ret gerçekleştirdi. Pentax firmasında 
kalite kontrol-malzeme kabul, santri-
füj pompa imalat hatları, çok kademeli 
pompa imalat hatları gezildi. Marly 
firmasında ise, dalgıç pompa imalat 
ve norm pompa test üniteleri gezildi. 
Pentax firmasından Mr. Luciano Peruzzi 
ve Marly firmasından ise Mr. Giampaolo 

Haberler

Viessmann Türkiye, Berlin Fabrikalarında

Etna, Pentax Industries ve Marly Srl. 
Firmalarına Bayi Ziyareti Gerçekleştirdi

V

E

de gözlemleme fırsatı buldular. 
Katılımcılar ayrıca Viessmann Akade-
mi'de düzenlenen "Orta ve Büyük Güçte 
Kazan Tekniği" ve "Endüstriyel Kazan 
Tekniği" başlıklı seminerlere katıldı. 
Seminerlerde katılımcılara ısıtma sis-
temleri ve endüstriyel sistemlerde 
planlama esasları, sistem donanımları, 
emniyet tekniği, kumanda tekniği ve 
işletme ekonomisi gibi konularda bil-
giler aktarıldı. 
Gezide teknik organizasyonların yanı 
sıra sosyal aktiviteler de düzenlendi. 
Katılımcılar, sosyal program dahilinde 
rehber eşliğinde düzenlenen Berlin 
şehir turunda kentin tarihini, kültürünü 
ve mimarisini yakından tanıma fırsatı 
buldu ve Alman Teknoloji Müzesi 

ziyareti ile modern 
teknolojinin 300 yıl-
lık tarihine tanıklık 
etti. Dört gün süren 
teknik gezi, Berlin'in 
en önemli modern 
yapılarından biri 
olan Sony Center'da 
düzenlenen akşam 
yemeği ile son 
buldu.

Milan firmalar hakkında sunum ger-
çekleştirdi. Katılımcılara; kalite kontrol 
süreçleri, dalgıç pompa imalatı, ürün 
hidrolik testleri, özel imalata dönük 
taleplerin nasıl cevaplandırıldığı gibi 
hususlarda bilgi verildi.

İklimlendirme ve
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Yazılımları

www.iklimsoft.com
İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1 D:6 Ataşehir, İstanbul
Tel & Faks: (0 216) 345 55 25 E-mail: info@iklimsoft.com

Tasarım
Performans Hesaplama
Analiz
Ürün Seçim
Simülasyon
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rçelik A.Ş.’nin İstanbul Wow 
Hotel’de düzenlediği Global 

Satınalma Zirvesi’ne dünyanın dört bir 
yanından yaklaşık bin tedarikçi katıldı. 
Arçelik A.Ş. ile ilgili bilgilerin verildiği, 
stratejilerinin paylaşıldığı konuşma-
ların ardından, tasarım ve inovasyon 
alanlarındaki son trendler değerlen-
dirildi. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Koç Holding Dayanıklı Tüketim 
Grubu Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, küresel 
ekonomi, beyaz eşya sektörü ve Koç 
Holding’e ilişkin genel bilgileri aktardı. 
Ebiçlioğlu, Türkiye beyaz eşya sektö-
rünün Avrupa’nın üretim üssü olma 
konumunu yakaladığını ifade etti ve 
“Türkiye’de beyaz eşya üretimi 2010-

klimlendirme sektörünün öncü 
firmalarından Arçelik, bu ürün 

ailesindeki profesyonel ve perakende 
kanallardaki başarısını müşterileri-
nin ihtiyaç ve beklentileri çerçeve-
sinde ısıtma sektörüne taşıyor. Arçelik 
Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi; 
“Daha önceden ürün gamımızda olan 
kombi ailesini ve hizmetlerini sektör 
beklentileri çerçevesinde yeniledik. 
Bu kapsamda Arçelik kombiler artık 
montaj hizmetleri hariç olarak tüke-
ticilerimize sunuluyor. Böylece Arçelik 
kombilere, tesisat kanalında faaliyet 
gösteren firmalar da montaj hizmet-
leri verebilecek” dedi. Özellikle kombi 
cihazları sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar için önemli bir sadakat prog-
ramı hazırladıklarını söyleyen Mehmet 
Tüfekçi, “arcelikclub” olarak isimlendir-
dikleri portalın Arçelik ve Beko markalı 
kombilere montaj hizmetleri verecek 
tesisat firmaları için önemli bir enstrü-
man olacağını ve ek gelir sağlayaca-
ğını belirtti. Tüfekçi, rekabetteki diğer 
sadakat programlarına göre çok daha 

Arçelik, Tedarikçileriyle Bir Araya Geldi

A
2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 
6 büyüyerek 25 milyon adede ulaştı. 
Sektörün toplam cirosu 30 milyar TL’yi 
aştı. Ana sanayi ve yan sanayi işbirlik-
leri ile Türkiye, beyaz eşya konusunda 
teknoloji ihraç eden bir ülke konu-
muna geldi. Beyaz eşya yan sanayi, 460 
milyon Dolar’ı doğrudan, 1,5 milyar 
Dolar’ı ana sanayiler üzerinden dolaylı 
olmak üzere; toplam 2 milyar Dolar 
ihracat yapma kapasitesine ulaştı.” 
Geleceğin resmini iyi okuyan şirketle-
rin ayakta kalabildiğini söyleyen Arçelik 
A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ise, 
“Teknoloji baş döndüren bir hızla ilerli-
yor ve sektörden bağımsız her iş kolunu 
etkiliyor. Önümüzdeki 50 yıl içindeki 

değişim, son 400 yılda yaşadığımız-
dan fazla olacak. Dünyanın en önemli 
buluşları henüz ortaya çıkmadı. Kimse 

Arçelik İklimlendirmedeki Başarısını Isıtma Sektörüne Taşıyor

İ internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek 
Arçelik Club kombi internet sitesinin 
hem puan kazanma hem de kazanılan 
puanları harcama açısından farklı, kul-
lanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sun-
duğunu belirten Tüfekçi, bu portal ile 
birçok değerli ürüne çok uygun mali-
yetler ile ulaşılabileceğini de sözlerine 
ekledi. Tüfekçi, Arçelik’in Mayıs ayında 
İklimlendirme ve Enerji Çözümleri Satış 
Teşkilatı ile gerçekleştirdiği strateji top-
lantısında, yüksek verimli - tam yoğuş-
malı ve standart kombi ailelerini ve yeni 
geliştirdiği kombi portalını tanıttığını, 
yüksek verimli, profesyonel ısıtma 
ürün ailesini daha da genişletmeyi 
planladıklarını söyledi. Ek olarak çok 
kısa bir süre içinde Arçelik’in internet 
üzerinden kombi kontrol imkânlarını 
da sunacaklarını belirten Tüfekçi söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Arçelik ve Beko 
markalı yüksek verimli yoğuşmalı ve 
standart kombilerimizi Arçelik Tüketici 
Hizmetleri güvencesinde pazara sunu-
yoruz. Tüketici Hizmetleri ile ek garanti 
imkânlarını da başlatıyoruz.”

basit ve kullanıcı dostu olan arcelikc-
lub portalına sadece ilk hafta içinde 6 
binin üzerinde üye başvurusu yapıldı-
ğını, bunun ısıtma sektörü için muaz-
zam bir başarı olduğunu, bu durumun 
Arçelik ve Beko markalarına duyulan 
güveni çok açık bir şekilde gösterdi-
ğini vurguladı. www.arcelikclub.com 
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geç kalmış değil. İçinde bulunduğumuz 
bu tablo, yeni normalin yıkıcı inovas-
yon olduğunu açıkça ortaya koyuyor” 
dedi. Bulgurlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Paylaşım Ekonomisi, özellikle üre-
time dayalı endüstriler için bir risk. Yeni 
nesiller; bir ürün veya hizmete sahip 
olmaktansa, onu sadece ihtiyacı olduğu 
zaman kullanmak istiyor. Bu eğilim, 
kapasite fazlası olan tüketici elektro-
niği, otomotiv gibi endüstrileri hızla 
değiştirecek. Son dönemde adından 
en çok söz edilen girişimler, paylaşım 
ekonomisine ait.”
İnovasyonun sadece son üreticinin 
meselesi olmadığını vurgulayan Bul-
gurlu, konuşmasının sonunda teda-
rikçilere verdiği mesajda: “Her biri-
nizden ar-ge ve inovasyon alanında 
öncü çalışmalar bekliyoruz. Rekabet 
avantajı sağlayabilmek ve yeni fırsatlar 
yaratabilmek için sizler en büyük kay-

nağımızsınız. Başarı yolculuğumuzda, 
siz değerli tedarikçilerimizi yanımızda 
daha çok görmek, uzmanlığınızdan 
ve tecrübelerinizden daha fazla fay-
dalanmak istiyoruz. Sizlerden tasarım 
ve inovasyon konularına daha etkin 
katılmanızı bekliyoruz” dedi. Arçelik 
A.Ş. Satın Alma Direktörü Emin Bulak 
ise satın alma hedef ve stratejilerini 
katılımcılara aktararak, tedarikçilerden 
beklentilerini iletti. Sözlerine hızlı deği-

FRM Yüksek ve Orta Basınç 
Gaz RegülatörleriGaz Regülatörleri
Doğrudan etkili, yay ayarlı, emniyet 
kapatmalı gaz basınç regülatörü, 
EN334 ve EN14382‘e göre. 

Endüstriyel sıcak su ve 
buhar kazanları öncesi gaz 
basınç regülasyonu. 

Metallerin, gıdaların, yapı 
malzemelerinin ısıl işlemin-
de kullanılan endüstriyel 
fırın gibi, çok yönlü yanma 
proses tesislerinde.

Kombine ısıtmada sistemle-
ri, enerji üretimi ve gemiler-
de bulunan gaz motorlarının 
çalıştırılmasında ihtiyaç olan 
basınç regülasyonu. 

Isıtma Gaz MotorlarıProses Isısı
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

şen dünyada müşteri talepleri de aynı 
hızda değişiyor diye başlayan Bulak, 
konuşmasında Arçelik’in müşteri talep-
lerine çözüm getirmek üzere yaptığı 
çalışmalardan ve ürünlerden bahsetti. 
Elde edilen başarılarda Ar-Ge, teknoloji 
ve inovasyon yetkinliğimiz gibi yenilikçi 
yaklaşımların önemli bir rolü olduğunu 
ve tedarikçilerin inovasyona katılımıyla 
daha büyük başarılara imza atacaklarını 
belirtti.
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ilo tarafından, azalan su kaynakla-
rına dikkat çekmek amacıyla düzen-

lenen “Su, Dünyanın Her Karesinde” 
fotoğraf yarışması, beşinci yılında ulusla-
rarası bir kimlik kazandı. Geçen yıl 3.048 
eserin katıldığı yarışma, bu yıl dünyanın 
farklı ülkelerinden fotoğrafçıların eserlerini 
kabul edecek. “Suyun Yolculuğu” tema-
sıyla yapılan Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması’nda başvurular 10 Eylül’e kadar 
devam edecek. Wilo’nun 2012 yılından bu 
yana düzenlediği yarışmaya olan ilgi, geçen 
yıl rekor düzeye ulaşmıştı. 962 fotoğraf 

akro Test, temiz oda testleri ve 
kalite sistemi konusundaki çalışma-

larını Mart ayı itibarıyla Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından belgelendirdi. Konu ile 
ilgili Makro Test yetkililerince yapılan açık-
lamada “Makro Test, 30 yılı aşkın bilgi ve 
deneyimi genç ve dinamik kadrosu ile bir-
leştirerek çıktığı yolda 3 yılı başarıyla geride 
bırakmış durumda. Makro Test olarak işini 
iyi yapan, var olduğu topluma, dünyaya 
fayda sağlamaya çalışan, yeniliklere ve 
değişime uyum sağlayabilen, kendisini 
devamlı yenileyen, sahip olduğu değerler 
ve bireyler ile dinamik bir organizasyon 
olma özelliğimizi yani Makro Test’i farklı 
kılan yapımızı sürdürmeye ve korumaya 

devam ediyoruz. HVAC sistemleri test, 
ayar, dengeleme (TAD) ve temiz oda per-
formans testleri (validasyonu) konularında 
hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Yurt içi ve 
yurt dışında yeni çalışmalara adım atmış 
ve birçok projeyi başarı ile tamamlamış 
durumdayız. Bunların yanında iki yıl önce 
başlattığımı temiz oda testleri ve kalite sis-
temi konusundaki özverili çalışmalarımızı 
da Mart ayı itibarıla Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından belgelendirmiş bulu-
nuyoruz. Bizi ayrıcalıklı kılan özelliklerimize 
bir de temiz oda, biyogüvenlik kabini, LAF 
kabini validasyonu ve kanal kaçak testi 
konularında alınan akreditasyon belgesi ile 
verdiğimiz hizmeti belgelendirdik ve taç-

landırdık. Makro Test olarak hizmet aldı-
ğımız, iş yaptığımız, ortak çalışma gerçek-
leştirdiğimiz herkes ile kurduğumuz dostça 
ilişkileri sürdürmeye devam ederken bizi 
tercih eden müşterilerimize belgelenmiş, 
akredite bir hizmet sunuyoruz” denildi.

ilo, doğal kaynakların azalmasına 
dikkat çekmek için yürüttüğü çalış-

malara bir yenisini daha ekledi. TEMA Vakfı 
aracılığıyla Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 
oluşturulan “Wilo Hatıra Ormanı”nda 
fidan dikim süreci tamamlandı. “Wilo 
Hatıra Ormanı” adlı orman, hem orman 
canlılarını hem de Balıkesirlileri ağırlamaya 
başladı. Wilo’nun çevreci vizyonuna lider-
lik yapan Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercü-
ment Yalçın, “Hatıra Ormanı” hakkında 
şunları söyledi: “Wilo Türkiye olarak uzun 
zamandır azalan su kaynaklarına dikkat 
çeken çalışmalar yapıyoruz. Yaşamın kay-
nağı olan suya sahip çıktığımız gibi eko-
lojik yaşamın diğer alanlarıyla da yakından 
ilgilenmeye gayret ediyoruz. ‘Wilo Hatıra 
Ormanı’ ile ağaçlandırma çalışmalarına 
katkıda bulunmak istedik. Türkiye’nin en 
değerli sivil toplum kuruluşlarından biri 
olan TEMA Vakfı’na bize hatıra ormanı 
oluşturma fırsatı sağladığı için teşekkür 
ederiz. Doğal varlıkları korumak için üze-
rinde çalıştığımız yeni projelerimizi de 
yakın zamanda hayata geçireceğiz.” 

Wilo Fotoğraf Yarışması Beşinci Yılında 
“Uluslararası” Oldu

Makro Test, TÜRKAK Tarafından Belgelendirildi

Wilo’dan Sürdürülebilir 
Yaşama Destek

W

M

Wsanatçısının 3.048 eserle başvurduğu 
yarışmada, dereceye giren ve sergilemeye 
değer görülen eserler, 22 Mart Dünya Su 
Günü kapsamında İstanbul’daki bazı alış-
veriş merkezlerinde sanatseverlerle buluştu. 
“Su, Dünyanın Her Karesinde” yarışmasına 
fotoğrafçıların ve sanatseverlerin gösterdiği 
yüksek ilgi, Wilo’yu yarışmayı uluslararası 
düzeye taşımaya teşvik etti. Wilo’nun 5. 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Ulus-
lararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 
(FIAP) onayı ile yapılıyor. Yarışmada elde 

edilecek ödüller ve sergile-
meler, FIAP unvan başvuru-
larında kullanılabilecek. Wilo 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
sonucunda katılımcılar; altın 
madalya unvanı, para ödülü, 
mansiyon, sergileme ve FIAP 
En İyi Fotoğrafçı Ödülü’nü 
kazanacak. Yarışmanın sonuç-
ları 22 Eylül 2016’da açıkla-
nacak, ödül töreni ve sergi ise 
Ekim ayında yapılacak.2015 Yılı Birincilik Ödülü - Kemal Özkılıç - Çeltik Tarlası
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riterm’in web sitesi www.friterm.
com yenilendi. Firma tarafından 

yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
“Friterm’in yenilenen web sitesi üzerin-
den aradığınız bilgiye kolayca ulaşabilir, 
mobil uyumlu özelliğiyle tablet ve tele-
fonlarınızdan rahatça görüntüleyebilir-
siniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, 
ürün bilgilerine ve özelliklerine kolayca 
ulaşabileceğiniz gibi ürün broşürlerini de 
web sitesi üzerinden indirmeniz müm-
kün. Aynı zamanda web sitesi üzerin-
den teklif talebinde bulunabilir, Friterm 
satış temsilcileriyle iletişime geçebilirsi-
niz. Friterm’in ürün seçim programlarını 
da web sitesi üzerinden indirebilirsiniz. 
Web sitesinde kurumsal sosyal sorum-
luluk projelerini yakından inceleyebilir, 
sosyal kulüp ve komisyon çalışmaları hak-
kında bilgi sahibi olabilir, ar-ge alanında 
yapılan yenilikleri de takip edebilirsiniz. 
Friterm’in uzun yıllara dayanan dene-
yimiyle hazırladığı arşive de yine web 
sitesi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Sek-
törel makaleleri okuyabilir, çevrimiçi bir 
kütüphane niteliğinde olan bu makaleler 
sayesinde birçok değerli bilgiye ulaşabi-
lirsiniz. Friterm Akademi’nin bütüncül 
yaklaşımla yürüttüğü tüm eğitim çalış-
malarını takip edebilir, gerçekleştirilen 
tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgiye 
sahip olabilirsiniz. Friterm Akademi’yle 
web sitesi üzerinden kolayca iletişime 
geçmeniz de mümkün. Yine web sitesi 
üzerinden iş olanaklarını görüntüleyerek 
başvuru yapabilir, Friterm kariyer politi-
kaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.”

EP FROST Genel Müdürü Araz 
Quliyev tarafından organize edi-

len ‘Endüstriyel Soğutma Temel Ekip-
manları’ başlıklı eğitim, 28 Haziran 2016 
tarihinde Hyatt Otel Bakü tesislerinde 
30 katılımcı ile gerçekleştirildi. Açılış 
konuşması Friterm İş Geliştirme Müdürü 
Makina Mühendisi Hayati Can tarafın-
dan yapılan toplantının ilk bölümünde 
Friterm İhracat Satış ofisinden Makina 
Mühendisi Oktay İnce, Friterm firmasının 
tarihçesini ve kuru soğutucu alanındaki 
gelişmeleri aktardı. İkinci bölümde ise 
Friterm İş Geliştirme Müdürü Makina 

Mühendisi Hayati Can, soğuk oda evapo-
ratörleri ve kondenserler hakkında genel 
bilgilendirme ve Friterm inovasyon çalış-
ması sonrası ortaya çıkan yeni seri ürün-
ler hakkında detaylı bilgi aktarımı yaptı. 
Öğle molasının ardından yapılan diğer 
sunumlarla toplantı tamamlandı. Top-
lantının kapanış konuşmasını yapan Araz 
Quliyev, bu eğitimlerin bundan sonra 
da sürdürüleceğini belirterek çalışmanın 
her iki ülkenin işbirliğinin gelişimine ve 
Azerbaycan soğutma sektörünün sevi-
yesinin yükseltilmesine katkı koymasını 
umduğunu belirtti.

Friterm, ‘Endüstriyel Soğutma Temel 
Ekipmanları’nı Anlattı

Friterm, Web Sitesini 
Yeniledi
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eşme’nin en güzel koylarından 
biri olan Aya Yorgi’de bin kişilik 

plajı ile hizmet veren Babylon Çeşme 
ile birlikte yeni bir işbirliğine imza atan 
Daikin, plajın ilk Serinleme Odası’nı hiz-
mete açtı. Daikin’in yeni nesil tüketici ve 
çevre dostu klimaları ile plaj ortamına 
uygun bir şekilde tasarlanan Serinleme 
Odası, sıcaktan bunalanlara serinleme 
fırsatı tanıyacak. 20 m2’lik bir alan 
üzerine kurulan Serinleme Odası’na 
gelen ziyaretçiler, Daikin’in ürünü 
Ururu Sarara ile serinleme fırsatı yaka-
lıyor. Daikin Plaj Serinleme Odası’nda 
klima konforu yaşayan Babylon konuk-
ları, arzu etmeleri halinde cihazlar ve 
iklimlendirme hakkındaki sorularına da 
yanıt bulacak. Daikin Türkiye Kurum-
sal İletişim Yöneticisi Hülya Dinçer, bu 
proje ile tüketici deneyimi konusunda 

E (General Electric) ve EDF, 17 
Haziran’da Bouchain, Fransa'da yeni 

bir güç üretimi teknolojisi ve dijital enteg-
rasyon çağını başlatacak nitelikte GE’nin 
HA türbini ile donatılmış ilk kombine çevrim 
santralini resmen hizmete açtı. GE ayrıca, 
Bouchain santralinde yüzde 62,22’yi ger-
çekleştiren verimlilikte GE’nin dünyanın en 
verimli kombine çevrim santralini enerji-
leme alanında Guinness Dünya Rekorları 
arasına girdiğini açıkladı. GE Enerji Başkan 
ve CEO'su Steve Bolze, rekorla ilgili ola-
rak, “Bugün geleceğin santrali ile bir tarih 
yazıyoruz. Dünyanın en verimli kombine 
çevrim santralini hayata geçirme alanında 
Guinness Dünya Rekorları arasına girmenin 
heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu türbinin 
müşterilerimize sağladığı, endüstriye yön 
veren esneklik ve güvenilirlik özelliklerin-
den de büyük gurur duyuyoruz. Gelecek 
yıllarda EDF ile çalışmaya devam etmeyi ve 
Bouchain santralinin yüksek performan-
sını sürekli kılmak üzere servis çözümleri 
sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 

Daikin, Babylon Çeşme’de Serinleme Odasını Hizmete Açtı

Ç

GE ‘En Verimli Santral’ ile Guinness Dünya Rekorları Arasına Girdi

G

EDF CEO'su Jean-Bernard Lévy ise “Bu yeni 
nesil termik santrali hizmete sokarak EDF, 
enerji geçişini destekleme ve Fransa'daki 
termik santralinin enerji verimliliğini artır-
mak üzere piyasada en gelişmiş teknoloji-
leri kullanma amacını sergiliyor. Bu durum 
EDF’nin CAP 2030 programı kapsamın-
daki inovasyon taahhüdünü de destekli-
yor” dedi. GE Enerji, Gaz Enerji Sistemleri 
Başkanı ve CEO’su Joe Mastrangelo da şu 
açıklamaları yaptı: “Bugün endüstrimizde 

önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Yük-
sek enerji verimliliğinin geleceğine adan-
mış dünyanın dört bir yanındaki pek çok 
GE ve EDF çalışanının azmi ve çalışkanlığı 
olmadan bu dönüm noktasının yaşanması 
mümkün olamazdı. Daha da genişleyen GE 
Store sayesinde bu girişimler konusunda 
işbirliği çalışmaları yapmamız, doğru dona-
nım ve yazılım araçlarını bir araya getirme-
miz ve bu sonuçları insanlara sunmamız 
mümkün hale geldi.”

kalıplaşmış uygulamaları aşmak iste-
diklerini vurgulayarak “Hava kalitesi 
gibi gözle görülemeyen bir konuyu 
hissedilir kılmak, kullanıcılarımıza 
çeşitli ortamlarda Daikin farkını yaşat-
mak için çalışıyoruz. Daha önce Daikin 
showroom’larını birer tüketici deneyim 
noktasına dönüştürmüştük, ardından 
dünyanın en büyük, Avrupa’nın ilk 
deneyim merkezi olan Daikin Solution 
Plaza Fuha İstanbul’u Levent’te hizmete 
açtık. Şimdi de Babylon ile Çeşme’de 
Türkiye’nin, bilgimiz dahilinde dünya-
nın ilk Serinleme Odası’nı hayata geçir-
dik. Bundan sonra da tüketicimizi iklim-
lendirme ve iyi hava konusunda farklı 
mecralardan yararlanarak bilgilendir-
mek, farklı yaşam alanlarında kullanıcı 
deneyimi yaşatmak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.
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Emo Ayvaz, FIKE ile Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

mo Ayvaz, dünyanın öncü gazlı 
söndürme sistemleri firmalarından 

FIKE ile distribütörlük anlaşması imzaladı. 
Anlaşmaya göre şirket, Ortadoğu başta 
olmak üzere dünyanın önemli pazarla-
rında faaliyet gösteren FIKE ürünlerinin 
satışı konusunda Türkiye’de yetkili tek 
isim olacak. Emo Ayvaz, UL listeli ve FM 
onaylı FM200 (HFC227ea) ve FE-25 gazlı 
söndürme sistemlerindeki tüpleri FIKE’ın 
İngiltere’deki UL/FM onaylı dolum tesisin-
den kısa sürede teslim imkânı sunuyor. 
Bilindiği üzere ürün ve sistemlerindeki 
FM onayının geçerli olabilmesi için silindir 
dolumlarının FM onaylı dolum tesisinde 
yapılması gerekiyor. FIKE’ın patentli rup-
ture diski (Patlatma diyaframı) sayesinde 
hızlı, etkin ve güvenilir çözümler sunulu-
yor. Şirketler arasındaki bu distribütörlük 
anlaşması sayesinde Emo Ayvaz, FIKE’ın 
ürün gamında bulunan LPCB onaylı Proi-
nert gazlı sistemleri ve UL listeli/FM onaylı 
CO2, Argonite ve Inergen sistemlerini 
de sektörle buluşturmayı hedefliyor. 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emo 
Ayvaz Genel Müdürü Hatice Zehra Ton-

yalı; Emo Ayvaz’ın 
yangın algılama 
ve söndürme sis-
temlerinde tüm 
gereksinimleri tek 
elden sağlamak 
misyonuyla hareket 
ettiğini ve bu bağ-
lamda FIKE ile işbir-
liğinin çok önemli 
olduğunu söyledi. 
2015 yılında vizyo-
nunu tazelediklerini 
ve dünya kalitesinde 
yangın önleme sistemlerini optimum 
maliyetlerle sektöre sunma hedeflerine 
yoğunlaştıklarını dile getiren Tonyalı, 
“Enerji, lojistik, ulaşım, gaz ve petrokimya 
gibi sektörlerdeki yüksek riskli endüstriyel 
tesislerin yangın güvenliği konusunda 
uzmanız. Dünya standartlarında çözüm-
ler gerektiren ulusal ve uluslararası birçok 
dev projede Emo Ayvaz imzasını bulabi-
lirsiniz” diye ekledi. Endüstriyel pazarda 
faaliyet gösteren yangın firmaları ara-
sında ilk 3’te olduklarını ve kalite çıtasını 

hep yukarı doğru taşıdıklarını belirten 
Tonyalı, amaçlarının rakiplerinin de 
standartlarını geliştirerek müşterilerine 
daha doğru hizmet verebilmek olduğunu 
söyledi. Yangın algılama ve söndürme 
sistemleri sektörünün gelişen ve sürekli 
büyüyen bir sektör olduğunu dile getiren 
Tonyalı, “FIKE ile işbirliğimiz sayesinde 
daha güçlüyüz ve Türkiye yangın sektö-
rünü ileri taşımak için güçlü işbirliklerine 
imza atmaya devam edeceğiz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

E

AF Vana Ailesi, kuruluşunun
otuzuncu yılında 27-29 Mayıs 

2016 tarihleri arasında Ankara/
Kızılcahamam’da bayileriyle bir araya 
geldi. Üç günlük program dahilinde; 
toplantılar, bilgi paylaşımları, fikir alış 
verişlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel 
etkinlikler de düzenlendi. FAF Vana fab-
rikasında gerçekleştirilen bilgilendirme 
gezisinde; son dönemde yapılan yatı-
rımlar, yenilenen makina parkı ve geliş-
tirilen ürünler hakkında bayilere detaylı 
bilgi verildi. Bayiler tarafından yoğun 
ilgiyle karşılanan ve olumlu geri dönüş-
lerin alındığı fabrika turunda, gelecek 
dönemlerde de yapılacak yatırımlar ve 
ürün gamına eklenecek ürünler hakkında 
da bilgiler aktarıldı.

FAF Vana, 30. Yılını Kutladı
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irmingham’da 7 - 9 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen ve her yıl dünya 

genelinde yaklaşık 350 firmanın katıldığı 
SUBCON fuarı, bu yıl ilk kez Türkiye’nin 
Makinecileri’ni ağırladı. İngiltere’nin yanı 
sıra Tayvan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve 
İtalya gibi makine sektörünün güçlü olduğu 
diğer ülkelerden de birçok firmanın katıldığı 
fuarda tedarik zinciri, taşeronluk ve mühen-
dislik konularındaki yeni gelişmeler ele 
alındı. Bu yıl ilk kez katıldıkları SUBCON’da 
uluslararası tedarikçiler alanında sponsor 
olan Türkiye’nin Makinecileri, fuara katı-
lan tüm ziyaretçilere fuar çantası dağıttı. 
Türkiye’nin makine ve aksamları ihracatı 
içinde ilk üç sırada yer alan İngiltere’ye 
yıllık 800 milyon dolar düzeyinde ihracat 

vrupa’nın lider plastik boru ve sistem 
çözümleri üreticilerinden Wavin’in 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi Wavin 
Pilsa’nın Genel Müdürlüğüne 1 Temmuz 
2016 itibarıyla Fatih Asal atandı. 17 yıldır 
Wavin Pilsa’da çeşitli kademelerde görev 
alan Fatih Asal, son iki yıldır şirketin Türkiye 
Satış Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. 
Wavin Pilsa’nın yeni Genel Müdürü Fatih 
Asal konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Tüm faaliyetlerimizin odağında olan,  
Wavin’in vazgeçilmez 3 temel değeri var-
dır. Bunlar; liderlik, bağlayıcılık ve inovas-
yondur. Pazarın rakipsiz inovasyon şam-
piyonuyuz. Sektörümüzde ilk olan ve 2 yıl 
önce açtığımız Wavin Akademi ile sektö-
rün eğitim üssü olmayı başardık. Şimdiye 
kadar sayısı 10.000’e yaklaşan sektörün 
değerli temsilcilerini eğitimden geçirdik. 
Böylesi bir konuda liderlik görevi üstlenme-
miz bizleri oldukça gururlandırmaktadır. 
Memnuniyetle belirtmek isterim ki geçen 
yılın Aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye 
İnovasyon Haftası’nda Wavin Academy, 
ünlü strateji uzmanı Patrick Van Der Pijl 

tarafından alanında en iyi örnek uygulama 
olarak gösterildi. Wavin Academy’nin yanı 
sıra, Türkiye’de daha önceden var olmayan 
birçok yeni ürünü sektörümüze başarıyla 
uygulamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 
Bunlardan bazıları atık su sistemlerinde 
kullanılan SiTech+ sessiz boru, bina içi 
tesisatta kullanılan kaynaksız Hep2O Push-
fit sistem, 9 canlı Apollo boru ve saya-
madığım birçok yeni ürün daha… Ayrıca 

yakın zamanda yine bir ilki gerçekleştirdi-
ğimiz ve sektöre ücretsiz olarak sunduğu-
muz Wavin Bim/Revit paketleri sayesinde, 
mühendislere boru tasarımı konusunda 
büyük kolaylık sağlayarak,  ‘as built’ proje-
leri kısa zamanda tamamlayabilme imkânı 
sağladık. Bizim marka vaadimiz ‘Wavin’le 
daha iyiye bağlanın’.  Wavin Pilsa olarak 
45 yılı aşkın tecrübeyle, müşterilerimizi 
altyapı ve üstyapı uygulamalarımızda daha 
iyi teknolojilere, ortaklıklara ve çözümlere 
bağlıyoruz. Sektöre sunduğumuz katma 
değerli ürünler, çözümler ve projeler bun-
dan sonra da devam edecek ve sektörde 
inovasyon alanında girişimlere yine biz 
liderlik ediyor olacağız. Wavin Pilsa’nın 
başarılarında ve geleceğe dair yeni hedef-
ler belirlemesinde en önemli pay; çalışanla-
rımıza, müşterilerimize, ürünlerimizi uygu-
layan ustalara, tedarikçilerimize ve diğer iş 
ortaklarımıza düşmektedir. Yeni görevim 
vesilesiyle tüm paydaşlarımıza destekleri 
için sonsuz teşekkürlerimi sunar ve yeni 
dönemde ülkemiz için daha birçok başarıyı 
hep birlikte inşa etmeyi temenni ederim.”

B

A

ürkiye’ye 2015 yılı başında 
yatırım yapan Armacell Gmbh, 

HVAC sektöründeki yeni teknolojileri 
ve fark yaratan ürünleri Türkiye’ye 
kazandırmak için çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kap-
samda, büyüyen kadro yapısı ile 
pazara doğru ve en güncel bilgileri 
aktarabilmek adına, Orta Avrupa 
Yöneticisi Robert Baranski ve Güney 
Avrupa Teknik Müdürü Maria 
Witkowska’nın katılımları ile Arma-
cell Yalıtım A.Ş.’nin İstanbul ofisinde 
2 günlük bir eğitim gerçekleştirildi. 
Eğitimde Armacell ürün gamındaki 
yeni ve eski ürünlerin teknik detayları 
ve fark yaratan özellikleri anlatıldı.

Tgerçekleştirdiklerini belirten Makine Tanıtım 
Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Yıllık 
1 trilyon dolara yakın dış ticaret hacmiyle 
dünyanın yedinci büyük ekonomisine sahip 
olan İngiltere, önemli bir ihracat pazarı 
olmasına rağmen Türkiye'nin toplam ihra-
catı içinde hak ettiği konumda değil. Geç-
tiğimiz yıl 625 milyar dolar ithalat yapan 
İngiltere pazarından Türkiye olarak yaklaşık 
11 milyar dolarlık bir pay alabildik. Maki-
neciler olarak İngiltere'deki iş fırsatlarını 
en iyi değerlendiren sektörlerden biriyiz. 
Ekonomi Bakanlığı’nın ekonomik ve ticari 
ilişkilerin yoğunlaştırılması bağlamında  
hedef ve öncelikli ülkeler arasında yer ver-
diği İngiltere'ye makine ihracatımızı artır-
mayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Adnan Dalgakıran: “İngiltere’ye makine 
ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz”

Wavin Pilsa’ya Yeni Genel Müdür

Armacell Yalıtım, 
Şirket İçi Eğitimler 
Düzenliyor
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ikropor, İstanbul’daki yeni yapılan-
masına bir yenisini daha ekledi ve 

İkitelli OSB’de yeni deposunun açılışını 
yaptı. Daha önce Ataşehir deposundan 
hizmet veren Mikropor, bu yeni depo ile 
İstanbul’daki lokasyon sayısını üçe çıkardı. 
Mikropor Genel Müdür Yardımcıları 
Gizem Yazıcı ve Volkan Ayhan tarafın-
dan gerçekleşen açılışta konuşan Volkan 
Ayhan, yeni lokasyonla hem daha iyi hem 
de daha hızlı hizmet vermeyi amaçladık-
larını belirtti ve Avrupa Yakası’ndaki müş-
terilere hem yeni ürünlerin hem de yeni 
depo sisteminin tanıtımını yaptı. Yaklaşık 
1000 m2 büyüklüğe sahip depoda basınçlı 
hava ve atmosferik hava ürünleriyle hiz-
met vermeyi hedefleyen firma, bu adımla 
özellikle İstanbul Avrupa Yakası’ndaki 
müşterilerine daha sorunsuz ve çabuk 
hizmet sunmayı amaçlıyor.

M

Mikropor, İkitelli OSB’de 
Yeni Deposunun Açılışını 
Yaptı

sıtma sektörünün öncü marka-
larından COPA, 26 - 29 Mayıs’ta 

Antalya’da İç Anadolu bayileriyle 
buluştu. Türkiye’de 70’in üzerinde ilde 
faaliyet gösteren COPA, bölgesinin öncü 

firmalarından olan ER-MAK Bölge Bayisi 
ile İç Anadolu bayilerini hem bilgilen-
dirmek hem de eğlendirmek amacıyla 
Antalya Belek’te organize edilen bayi 
toplantısında bir araya geldi. COPA Yur-
tiçi Satış ve Pazarlama Sorumlusu Meh-
met Pehlivan, ziyaretçilere COPA’nın 
2015 yılı değerlendirmelerini, 2016 
yılı hedef ve stratejilerini, inovasyona 
yönelik gelişim faaliyetlerini ve ürün 
bilgilerini aktardı. COPA yetkilileri, yak-
laşık 175 kişinin katıldığı ve 4 gün süren 
organizasyonun COPA ile bayiler arasın-
daki birlik ve beraberliği güçlendirmek 
ve motivasyon açısından oldukça verimli 
geçtiğini belirtti.

I

COPA İç Anadolu Bayileri ile Buluştu

esse Stuttgart, Ares Fuarcılık ile 
İzfaş arasında başlatılan işbirlikleri 

çerçevesinde düzenlenecek Kliterm Expo 
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima 
Teknolojileri Fuarı; ısıtma, soğutma, hava-
landırma, klima sektörüne yeni ticaret 
kapıları için bir fırsat sunuyor. Profesyonel-
ler 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde Kliterm 
Expo İzmir’de buluşuyor. Messe Stuttgart, 
kendi altyapısı ile ABD, Çin ve Türkiye’de 

M iştirakleri, ayrıca yurtdışı temsilcilikleri ile 
dünya çapında 55 ülkede aktif olup bu 
ağ sistemi ile Türkiye’de gerçekleşecek 
olan Kliterm Expo Fuarı içinde çalışacak. 
Kliterm Expo Fuarı ile eşzamanlı olarak 
düzenlenecek Ibatech İzmir ve Travel Tur-
key İzmir Turizm Fuarı’nın katılımcı ve 
ziyaretçilerinin hedef kitlesi ile örtüşüyor. 
Fuarın ziyaretçi profilini; turizm tesisleri 
işletmeci ve teknik müdürleri, sanayi kuru-

luşlarının teknik müdürleri, gıda endüstrisi 
tesislerinin işletmecileri ve teknik müdür-
leri, AVM, hastane gibi yapıların proje ve 
işletmecileri, zincir restoran, kafe, bar, 
pastane işletmecileri, yatırımcılar, meka-
nik proje uzmanları, mimarlar, makine 
mühendisleri, öğretim üyeleri, soğuk zin-
cir taşıma firmalarının yöneticileri, soğuk 
depo yöneticileri ve zincir marketlerin 
yönetici ve teknik müdürleri oluşturuyor.

Kliterm Expo 8-10 Aralık’ta Düzenlenecek

eknogen, sertifikalarına bir yeni-
sini daha ekledi. Konu ile ilgili 

Teknogen yetkilileri şu açıklamalarda 
bulundu: “TKS serisi klima santrallerimiz 
ürün grubumuz içerisinde önemli bir yer 
tutuyor. Geçen yıl başlattığımız Eurovent 
sertifikasyon sürecini Mayıs ayı sonunda 
tamamladık. Haziran ayı içerisinde serti-
fikamız çıktı. Avrupa ve uluslararası stan-

T dartlara göre, cihaz performansını TUV 
laboratuvarlarında test eden Eurovent, 
iklimlendirme ve soğutma cihazlarının 
kalite ve verimliliği açısından büyük önem 
taşıyor. 2016 yılı satışlarımız açısından 
bizi oldukça tatmin eden bir yıl olmaya 
devam ediyor. Eurovent sertifikamızın da 
gelmesi ile bu ivmenin artarak devam 
edeceğini değerlendiriyoruz."

Teknogen TKS Serisi Klima Santralleri 
Eurovent Sertifikası Aldı
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FB, 24 Mayıs 2016 tarihinde 
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Bursa Şubesi’nde Harun İz, Levent 
Sunna, Recep Doğan ve Merve Şenişler’in 
eğitmenliğinde HVAC Sistemleri Semineri 
düzenledi. Seminerde detaylı bir şekilde 
anlatılan konu başlıkları şöyle:
• Konut tipi soğutma grupları ve ısı pom-

paları çeşitleri ve özellikleri
• Isıtma için optimize edilmiş ısı pompa-

ları çeşitleri ve özellikleri

ntes, Eurovent sertifikalarına bir 
yenisini daha ekledi. Yeni nesil PKC 

60 serisi klima santrallerinin Eurovent ser-
tifikası almasının ardından, ürettiği Fan 
Coil üniteleri de Eurovent ‘Certify-all’ ser-
tifikası aldı. Üntes Fan Coil Performans ve 
Test Laboratuvarının bir sonucu olan bu 
sertifika, düşük basınçlı gizli tavan tipi, 
orta basınçlı gizli tavan tipi ve kabinli 
modellerin de bulunduğu tüm modelleri 
kapsıyor. Üntes Fan Coil Üniteleri, geniş 
ısıtma/soğutma kapasite aralığı, üç kade-
meli fan-motor hızı, düşük ses seviyesi, 
iki ve dört borulu ısı eşanjör alternatifi ve 
farklı opsiyonları ile projelerin tüm ihti-
yaçlarına çözüm sunuyor. Üntes yetkilileri, 
müşterilerine her daim konfor sunan, çev-
reye duyarlı, üstün performanslı ürünler 
sunabilmek için Ar-Ge yatırımlarına ara-
lıksız devam edeceğini belirtiyor.

• Ticari ve endüstriyel soğutma grupları 
çeşitleri ve özellikleri

• Ticari ve endüstriyel ısı pompaları çeşit-
leri ve özellikleri

• Eş zamanlı ve bağımsız soğutma grup-
ları çeşitleri ve özellikleri

• Fancoil çeşitleri ve özellikleri
• Çatı tipi paket klima (roof top) çeşitleri 

ve özellikleri
• Klima santralleri (AHU) çeşitleri ve özel-

likleri.

A

Ü

AFB’den HVAC Sistemleri Semineri

Üntes Fan Coil 
Üniteleri Eurovent 
‘Certify-all’ Sertifikası 
Aldı

Uluslararası Isıtma, Havalandırma 
ve İklimlendirme Konferansı (ICH-

VAC-7) 500’ün üzerinde katılımcı ile 30 
Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Tahran’da gerçekleştirildi. Amerika, Dani-
marka, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye 
gibi ülkelerin katılımları ile gerçekleştirilen 
konferansta birçok yeni teknolojik sistem 
ve çözümler tanıtıldı. Üntes, “Bir Fan-Coil 
Ünitesinin Sayısal ve Deneysel Olarak Ana-
lizi” başlığı ile katılımcıların arasında yerini 
aldı. Üntes’in Ar-Ge departmanı ve Per-
formans Test Laboratuvarları’nda görev 
alan Makina Yüksek Mühendisi Akbar 

Firouzfar sunumuna Fan-Coil (FC) ünite-
sinin tanıtımı, sınıflandırması ve tasarım 
kriterleri ile başladı. Konu ile ilgili Amerika 
ve Avrupa değerlendirme standartlarının 
son versiyonlarını, enerji sınıflandırması, 
Üntes bünyesinde bulunan ileri teknoloji 
FC performans test laboratuvarı, FC sayısal 
hava akış simülasyonu ve doğrulaması 
konuları üzerinde de duran Akbar Firo-
uzfar, sunumunun sonunda deneysel ve 
sayısal sonuçların analizinden de bah-
setti. İzleyicilerin yoğun ilgisinin olduğu 
sunumun ardından, katılımcılardan gelen 
sorular ve yorumlara yer verildi.

7.

Üntes, “Bir Fan-Coil Ünitesinin Sayısal ve 
Deneysel Olarak Analizi”ni Anlattı
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ROHE, Türkiye’de Şişli Camii Şerifi 
Vakfı ile işbirliğine giderek yoğun su 

kullanılan kamuya açık alanlarda yapılacak 
su tasarrufunun, su kaynaklarını korun-
masında sağlayacağı katkı konusunda 
farkındalık yaratmayı hedefleyen “Suyu 
Yemeğe Dönüştür” sosyal sorumluluk pro-
jesine imza attı. 28 Haziran 2016 tarihinde 
GROHE Live!Center’da düzenlenen basın 
toplantısında GROHE’nin sürdürülebilir-
lik ve su tasarrufu yaklaşımını özetleyen 
GROHE Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi Başkanı Simon G. Shaya şunları 
söyledi: “Global bir marka olarak, sürdü-
rülebilir iş uygulamaları doğal kaynakların 
ekolojik ve ekonomik kullanımına ve çevre-
nin korunmasına yönelik taahhüdümüzün 
bir parçası. GROHE olarak, tüm sektöre 
örnek olmaktan ve günümüzün ekolojik, 
ekonomik ve sosyal sıkıntılarına proaktif 
bir yaklaşım getirerek tüm faaliyetlerimizin 
merkezine çevreye yönelik taahhütlerimizi 
yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Suyun 
gitgide daha kıymetli bir kaynak olması 
nedeniyle bu kaynağın korunmasına kat-
kıda bulunmak için global ölçekte birçok 
inisiyatifi hayata geçiriyoruz.”

GROHE’de sürdürülebilirlik 
kurumsal bir değer

Sürdürülebilirliğin GROHE’de kurumsal bir 
değer olduğunun altını çizen Doğu Akde-
niz, Orta Doğu ve Afrika Halkla İlişkiler 
Direktörü ve SPA Başkanı Lina Varytimidou  
ise şöyle konuştu: “Sürekli olarak dünya-
nın dört bir yanındaki lokasyonlarımızda 
sürdürülebilirliğimizi iyileştirmeyi ve opti-
mize etmeyi taahhüt ediyoruz. Türkiye’de, 
Şişli Camii’nin musluklarını tuvaletlerdeki 
su tüketimini % 18 azaltan GROHE Eco-
joy ürünleri ile değiştirdik. Bunun sonu-
cunda, yılda 270 m3 su tasarrufu sağla-
dık. Projenin ikinci aşamasında da, ‘Suyu 
Temeğe Dönüştür’ olarak adlandırdığımız 
programımız kapsamında, Şişli Camii’nde 
daha önce tasarruf edilen suyu yemeğe 
dönüştürerek Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç 
sahiplerine bağışlamaya karar verdik ve bu 
kapsamda da 1000 adet gıda paketi, ihti-
yacı olan ailelere ulaştırıldı.” 

“Bu projeyle  su tasarrufuna 
dikkat çekmeyi amaçlıyoruz”

GROHE Doğu Akdeniz Bölgesi Başkan 
Yardımcısı Serhat Sabaz ise, GROHE 
Türkiye’nin her geçen yıl büyümeyi sürdür-
düğünü ve Türkiye’nin dinamik ve gelişen 
pazarına yatırım yapmaya devam ettiklerini 
belirterek “Bu yıl Türkiye’de hayata geçir-
diğimiz ikinci global proje ‘Suyu Yemeğe 
Dönüştür’ oldu. Bu projenin çok önemli 
mesajları bulunduğuna inanıyorum. 1000 
çok sembolik bir rakam ve bu proje kapsa-
mında asıl olarak, su tüketiminin önemine, 
su ve nakit tasarrufunu artırmak için neler 

yapılabileceğine dair bilinç oluşturmayı 
hedefliyoruz. Şişli Camii ile işbirliği içinde 
hayata geçirdiğimiz ‘Suyu Yemeğe Dönüş-
tür’ projesi bunun küçük bir örneği, ancak 
bu özel örnek, su tüketiminin azaltılma-
sına yönelik çabalara katkıda bulunacak 
bir çözüm sunuyor” dedi. GROHE’nin Şişli 
Camii tuvaletlerine yerleştirdiği GROHE 
ürünlerinde bulunan Ecojoy özelliğine 
sahip ürünler ile su kullanımında yüzde 54 
oranında tasarruf sağlayabiliyor. GROHE 
ürünlerinde bu oran çift kademeli rezer-
vuar kullanımında yüzde 53, su tasarruflu 
mutfak bataryaları kullanımında ise yüzde 
65’e kadar ulaşabiliyor.

G

GROHE, “Suyu Yemeğe Dönüştür” Sosyal Sorumluluk 
Projesine İmza Attı

ZM Mühendislik, tescilli markası 
olarak pazara sunduğu CZMAIR 

Elektrostatik Filtreleri, İzmir ve Adana’da 
düzenlediği toplantılarla bayilerine tanıttı. 
İzmir Mövenpick Hotel ve Adana Shera-
ton Hotel’de düzenlenen toplantılarda 
bayileri ile buluşan firma, yapılan sunum-
larla ürünlerinin teknik bilgilerini, uygu-
lama alanlarını ve yöntemlerini bayile-
riyle paylaştı, bayilerinin ürünlerle ilgili 
sorularını yanıtladı. Toplantılarda firma 
yetkililerince yapılan açıklamalarda; CZM 
Mühendislik’in bayi sayısının artırılacağı, 
bayilere eğitim desteği verileceği, bunun 

yanı sıra yerli üretim ile ilgili çalışmaların 
başladığı ve 2017’de firmanın Türkiye’de 
kendi fabrikasını kurmayı hedeflediği bil-
gileri verildi.

C

CZM Mühendislik Bayileri ile Buluştu
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anasonic, Nomura Real Estate 
Development Co. Ltd. işbirliği ile 

Japonya’da geleceğin şehrini inşa etmek 
üzere harekete geçti. Proje, “Sürdürüle-
bilir Akıllı Şehir” olarak hayata geçirilecek. 
Tokyo’nun güney batısındaki Yokohama 
şehrinde, Tsunashima’da inşa edilmesi 
planlanan yeni akıllı şehrin geliştirilmesine 
kılavuzluk edecek konsept plan ise geçen 
günlerde açıklandı. Enerji sistemi, hidrojen 
dolum istasyonu ve uluslararası öğrenciler 
için bir yurt içeren Sürdürülebilir Akıllı Şehir 
Tsunashima’nın geliştirilmesine on kuruluş 
katılıyor. Geleceğin şehri olarak planlanan 
Tsunashima için belirlenen hedefler ara-
sında CO2 emisyonlarının % 40 azaltılması, 
% 30 ya da daha fazla oranda yeni enerjile-
rin kullanımı yer alıyor. “Sürdürülebilir Akıllı 
Şehir” Tsunashima’nın bir enerji merkezi, 
hidrojen dolum istasyonu ve uluslararası 
öğrenci yurdu olacak. Tokyo Gas Group, 
şehrin merkezine ısı ve elektrik ortak üre-
tim sistemi kuracak ve sistem tarafından 
üretilen elektrik ve termal enerji buradan 
diğer tesislere dağıtılacak. JX Nippon Oil & 
Energy Corporation, hidrojen dolum istas-
yonunun işletiminden sorumlu olacak. Bu 
istasyonun yeni nesil enerji kaynağı olması 
ve yakıt hücreli araçlarla geleceğin hidrojen 
tabanlı toplumundaki diğer girişimlere hid-
rojen sağlaması düşünülüyor. Keio Üniver-
sitesi de aktif uluslararası öğrenci değişim-
leri sağlamak üzere tasarlanan uluslararası 
öğrenci yurdunu açacak. Panasonic ise CRE 
çözümleri ile bilgi birikimini ve teknolojisini 
kullanarak, alandan ve konumdan daha 

Panasonic, Teknolojisiyle Geleceğin Şehrine İmzasını Atıyor

P fazla değer sağlamaya uğraşa-
cak ve kullanılmayan bir alanı 
kullanılır hale getirerek mali ve 
ticari değerleri artırırken topluma 
da katkıda bulunacak. Enerji, 
güvenlik, mobilite, sağlık hizmet-
leri ve şehirdeki tesisler, insanı 
merkeze alarak sürdürülebilir bir 
akıllı yaşamın gerçekleştirilme-
sini sağlayacak. Aynı zamanda 
şehirde yaşayanların, çalışanların, ziyaret-
çilerin ve diğer insanların bakış açısından 
geleceğin yaşam tarzlarını ve rahatlığını 
sunmayı hedefleyecek.
Doğal afetlere karşı dayanıklı olarak akıllı 
enerji ağını gerçekleştirmek amacıyla plan-
lanan enerji tesisi, şehrin merkezinde yer 
alıyor. Temiz şehir gazı kullanıyor ve ortak 
üretim sisteminden yararlanıyor. Bu ortak 
üretim sistemi soğutma, ısıtma ve sıcak su 
tedariki için güç üretirken ortaya çıkan ısıyı 
da verimli bir şekilde kullanıyor.
Hidrojen hizmet istasyonu, elektrik üret-
mek amacıyla ticari kullanıma yönelik 
yakıt hücresi sistemlerine hidrojen teda-
riki yapacak. İstasyon depreme dayanıklı 
tasarımı ve çeşitli türlerde sensör içeren çok 
sayıda teknolojiyi bir araya getiren hidrojen 
güvenlik kontrol sistemi kullanarak yakıt 
hücreli araçlara güvenli bir şekilde hidrojen 
tedarik edecek.
Bu merkez; şehrin içindeki etkinlikler, şeh-
rin enerjisi ve acil durum halinde tahliye 
hakkında bilgi sağlayarak akıllı şehirdeki 
hayatı destekleyen ve geliştiren bir yönetim 
merkezi olarak işlev görecek. 

Geleneksel Japon kültürüyle gelişmiş tek-
nolojileri birleştiren uluslararası öğrenci 
yurdu, öğrencilerin birlikte yaşama ve 
öğrenme kapasitesini en üst seviyeye 
çıkartacak şekilde tasarlanıyor. Öğrenci 
yurdunda, öğrenciler arasındaki iletişime 
yardımcı olmak için çok dilli sistemler, 
kullanıldığı alana göre çeşitli durumlara 
uyarlanabilen ışık denetleyicileri ve gör-
sel alanları geliştiren alan düzenleyiciler 
bulunacak. Güvenlik sistemleri ve virüsleri 
hızlı bir şekilde yok edip ortamın kokusunu 
güzelleştiren geniş alanlı hava temizleyici-
ler ile yurt öğrencilerine emniyetli, güvenli 
ve temiz bir yaşam ortamı sunacak.
Şehir enerji merkezinin atık ısısıyla çalışan, 
güneş enerjisi üretme ve havalandırma sis-
temlerini içeren bu yeni nesil alışveriş mer-
kezinde, gelişmiş çevre dostu önlemler de 
yer alacak. Ayrıca insanların süpermarket-
lerden aldıkları ürünleri teslim alabilecekleri 
şehir dolapları olacak. Proje; mağazaların 
yanı sıra hava durumu, doğal afetlerden 
korunma, trafik hakkında bilgi ya da acil 
durumlarda tahliye rehberliği sağlayan çok 
dilli sistem, müşterilerin güvenliğini sağ-
layan çok işlevli takip kameraları ve ayrıca 
turist sayısını artırmak için çok dilli çeviri 
sistemlerini de içeriyor. 
Şehir için tasarlanan akıllı yaşam alanla-
rında, güneş enerjisi panelleri ve depolama 
pillerini birleştiren bir sistem kurularak 
yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde 
kullanılması sağlanacak. Asansörlere bağ-
landığında bu sistem güç kesintisinde bile 
asansörlerin çalışabilmesini sağlayacak. 
Şehirdeki her yaşam alanında düşük kar-
bonlu bir topluma katkıda bulunan ekolojik 
bir hayatın sürdürülmesi mümkün olacak.
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Haberler

iemens’in Münih’teki yeni merkez 
binası, Siemens AG çalışanlarının, 

yönetim ve danışma kurulu üyelerinin, 
resmi yetkililerin ve iş dünyası temsilci-
lerinin katıldığı bir törenle açıldı. Yapımı 
üç yılda tamamlanan ve 1200 kişi kapa-
siteli yeni bina, 45 bin metrekarelik alan 
üzerine kuruldu. Çevre duyarlılığının en 
üst düzeyde gözetildiği merkezde kul-
lanılan enerji büyük ölçüde yenilenebi-
lir kaynaklardan elde ediliyor; elektrikli 
bisikletler, elektrikli otomobiller ve ayrıca 
normal bisikletler için özel park alanları 
bulunuyor. Şirketin Kurucusu Werner von 
Siemens’in 200. doğum gününde açılışı 
yapılan binanın ön kısmına “Werner-von-
Siemens-Strasse” ismi verildi. En yük-
sek çevresel standartlara uygun şekilde 
tasarlanan yeni binada tüketilen enerji, 
büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan 
elde ediliyor. Yeni merkezdeki yıllık CO2 
emisyonları metrekarede 9 kilograma 
kadar düşürüldü. Henning Larsen Arc-
hitects mimarlık şirketinin yönetiminde 
kent manzarasıyla uyumlu olacak şekilde 
tasarlanan ve halka açık yeşil alanlar ile 
restoranları da bulunan bina, modern 
iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılaya-

eyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniver-
sitesi, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, 

Endüstri ve Makine Mühendisliği bölüm-
leri MÜDEK tarafından 1 Temmuz 2016 

tarihi itibarıyla 5 yıl süre tam akreditas-
yona layık görüldü. Böylece bu program-
lara “Avrupa Etiketi- European Acredited 
Engineer Label” (EUR-ACE) verildi. Bu yıl 
mezun olan öğrenciler de bu etiketi taşı-
maya hak kazandı. Mühendislik Eğitimi 
Programları Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki 
mühendislik eğitim programları için akre-
ditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme 
çalışmaları yaparak Türkiye’de mühen-
dislik eğitiminin kalitesinin yükseltilme-
sine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet 
gösteren bir sivil toplum örgütü. MÜDEK 
Akreditasyonu, örneğin Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki ABET akreditasyonu gibi, 

uluslararası tanınırlığa sahip kalite bel-
geleriyle dünyaca eşit tutuluyor. MÜDEK 
akreditasyonu sayesinde edinilen EUR-ACE 
etiketi sayesinde mühendislik programları, 
hem Avrupa standartlarına hem de ulus-
lararası yüksek standartlara sahip olduk-
larını belgelerler, böylece Avrupalı işve-
renler tarafından tanınmaları da güvence 
altına alınmış olur. Yine bu etiket yoluyla 
yükseköğretim kurumlarına yapılan mas-
ter ve doktora programlarına başvuru-
ları kolaylaştırır. Mühendislik mesleğinin 
düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE etiketli 
programlar kayıtlı veya yeminli mühendis 
olmak için gerekli olan eğitim gereksinim-
lerini karşılıyor.

Siemens’in Münih’teki Yeni Merkez Binası Açıldı

Işık Üniversitesi Mühendislik Programları, MÜDEK Akreditasyonu Kazandı

S

F

cak biçimde inşa 
edildi. Çalışanlar 
için oluşturulan 
geniş alanlar, farklı 
departmanlarda 
görev alan kişilerin 
bilgi paylaşımı ve 
işbirliğini kolaylaş-
tırırken, daha fazla 
odaklanma gerekti-
ren işler için ise ses-
siz bölgeler oluştu-
ruldu. Yeni merkez 
sürdürülebilir bina 
konsepti, verimlilik 
ve çevre korumayı bir araya getiriyor. 
Binada bütün iş alanları, günışığından 
maksimum düzeyde yararlanmak üzere 
zeminden tavana kadar camla kaplandı. 
Çalışanlar bulundukları alandaki ısıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) 
teknolojilerini ihtiyaçlarına göre ayarla-
yabiliyor. Bütün enerji tüketimi ihtiyaç-
ları yenilenebilir kaynaklardan elde edi-
liyor. Çatıda güçlü bir fotovoltaik sistem 
bulunuyor. HVAC teknolojisi ise yazın 
binayı serinleten, kışın ise ısıtan zemin 
döşemesinden destek alıyor. Bu önlemler 

sayesinde bina, yıllık CO2 emisyonunu 
metrekarede yaklaşık dokuz kilograma 
düşürebiliyor, bu da karbon emisyonuna 
eski binaya oranla yüzde 90 oranında 
azalma anlamına geliyor. Sürdürülebilir 
bina konseptine sahip olan yeni Siemens 
genel merkezinde elektrikli bisikletler için 
şarj istasyonunun yanı sıra, 200 araç 
kapasiteli bir bisiklet odası da yer alı-
yor. Ayrıca yeni mobilite konseptlerini 
desteklemek üzere, elektrikli otomobiller 
için şarj istasyonu da bulunan 21 park 
alanından oluşuyor.





l a r ko  Ca r r i e r , 
Adana’da kurulu 

ve Türkiye’nin en büyük 
linyit santrali yatırımı ni-
teliğini taşıyan Tufanbeyli 
Termik Santrali’nin iklim-
lendirmesini sağlıyor. Sa-
bancı Holding ve E.ON 
ortaklığındaki Enerjisa 
tarafından faaliyete geçirilen, Türkiye’deki enerji talebinin 
% 2’sini karşılayacak büyüklükteki projede; Carrier 39HQ 
klima santralleri, Carrier 30XW su soğutuculu kondenserli 
vidalı kompresörlü su soğutma grupları, Baltimore soğutma 
kuleleri ve Automated Logic bina otomasyon sistemi kul-
lanıldı. Projede; MCC ve DDC Panolar ile fiber optik kablo 
temini ve aktif pasif ağ ekipmanları Alarko Carrier tarafın-
dan sağlandı.

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

F

DAIKIN

Folkart Towers

ALARKO CARRİER

A

Tufanbeyli Termik Santrali

ARMACELL YALITIM

İ

Medipol Üniversitesi 
Kavacık Hastanesi

stanbul Beykoz Kavacık’ta hayata geçirilecek 434 
yataklı Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin hem ha-

valandırma kanallarının hem de tesisat yalıtımı izolasyonu 
için Armacell Yalıtım ürünleri kullanıldı. Medipol Üniversitesi 
Kavacık Hastanesi projesi, 119 bin 91 metrekare inşaat ala-
nına sahip. 4 bodrum kat, zemin kat ve 7 normal kat olmak 
üzere 12 katlı 2 ana blok şeklinde bir yapı olarak tasarlanan 
projede Armacell Yalıtım’ın yüksek ısı iletkenlik katsayısına 
sahip olan Oneflex elastomerik kauçuk köpükleri kullanılıyor. 
Yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip olan Oneflex 
elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı 
yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor. Yoğuşma kontrolü, 
kapalı gözenekli ve doğru kalınlıkta yapılan havalandırma ve 
tesisatlar korozyona karşı direnç gösterdiğinden küf, mantar 
veya pas oluşumunun önüne geçiliyor.

olkart Towers’ın her iki kulesinin tamamında iklim-
lendirme, temiz hava ve sıcak su gereksinimleri için 

Daikin markası kullanıldı. Emir Mühendislik tarafından 
İzmir’in Bayraklı semtinde inşa edilen ve Yağcıoğlu Mi-
marlık tarafından tasarlanan Folkart Towers iki kuleden 
oluşuyor. Her iki kulesi de 45 kattan oluşan projede; ofis-
ler, konutlar ve alışveriş tesisi gibi karma yaşam alanları 
bulunuyor. Folkart Towers projesi, 27 bin metrekare arsa 
alanı üzerinde planlanmış 150 bin metrekarelik kapalı 
inşaat alanıyla hayata geçirildi. 200 metre yüksekliğiyle 
Avrupa’nın 5’inci ve Türkiye’nin en yüksek 2’nci ikiz kulesi 
olan Folkart Towers’ta, tüm alanlarda tek bir dış üniteden 
ısıtma, soğutma ve havalandırma hizmeti verebilen Daikin 
VRV sistemler, Daikin chiller, Daikin klima santrali ve Air-
fel Ambassador duvar tipi yoğuşmalı kazanlar kullanıldı. 
Folkart Towers’ın her iki kulesinde toplam 1.260 HP dış 
ünite kapasitesi ve 720 adet iç ünite kullanıldı. Ayrıca 45 
adet Daikin klima santrali, 1.505 adet fancoil, 6 adet açık 
çevrim tip kule ve 6 adet su soğutmalı chiller da sisteme 
dahil edildi. Ayrıca kuleleri ısıtmak için toplam 6.200 kW 
Airfel Ambassador duvar tipi yoğuşmalı kazan kullanıldı.
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itsubishi Heavy 
I n d u s t r i e s ’ i n 

Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü Form VRF 
Sistemleri San. Tic. 
A.Ş.’nin Balıkesir'de 
Atatürk Stadyumu’na 
2,4 km mesafede yer 
alan 80 odalı Willmont 
Otel’de gerçekleştirdi-
ği uygulamada 548 kW’lık ısıtma ve soğutma sistemi ve 94 
kW’lık DX bataryalı havalandırma sistemi için 9 adet Mitsu-
bishi Heavy VRF dış ünite kullanıldı. VRF sistemleri ile birleşti-
rilen DX klima santralleri; bulunduğu alanda istenilen ortam 
şartlarını sağlamak için üzerinde ısıtma ve soğutma ihtiyacını 
karşılayabilecek, DX (doğrudan genleşmeli) batarya ve oran-
sal kapasite kontrolü sağlayan, elektronik genleşme vanala-
rıyla paket bir çözüm sunuyor. Böylece sulu bataryalı klasik 
sistemlere sahip santrallerde kullanılan aktarım ekipmanları, 
kazan, su soğutmalı soğutma grubu ve kule ihtiyacı ortadan 
kalkmış oluyor. Yine kondens üniteleriyle kullanılan santrallere 
göre paket haldeki soğutucu akışkan kontrol sistemiyle daha 
kompakt bir yapı oluşturuyor. İkiz inverter teknolojisine sahip 
dış ünitelerle kısmi kullanımlarda minimum elektrik tüketimiyle 
istenilen konfor daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. Fosil yakıtlı 
ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salımıyla çevreyle ve kolay 
kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi 
Heavy VRF klima sistemleri; tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

MAS POMPA

S

Axis İstanbul Ofis ve 
Alışveriş Merkezi

ur Yapı ve Hayat Holding, Axis Kağıthane AVM’den 
sonra, ikinci ortak yatırımları Axis İstanbul Ofis ve Alış-

veriş Merkezi’ni hayata geçirdi. Vatan Caddesi’nde Anıt Me-
zarın karşısında ve Marmaray, metro, metrobüs gibi araçlara 
yakınlığı sebebiyle ulaşım konusunda da müşterilerine büyük 
avantajlar sağlayan projede Mas Pompa UL listeli FM onaylı 
yangın pompa grupları kullanıldı. Mas Pompa’nın üretim 
gamında bulunan UL listeli FM onaylı yangın pompalar, 
11-284 m³/h debi aralığında, 57-108 mSS basınca sahip 
farklı kapasitelerde üretiliyor. Gövdeler dökme demir, çark 
bronz, mil AISI 316 ve sızdırmazlık yumuşak salmastra ile 
sağlanıyor.

FORM

M

Willmont Otel Balıkesir

TERMO TEKNİK

G

Adana Serapark Evleri
rup İnşaat tarafından Adana’da inşa edilen ve dördün-
cüsü tamamlanmak üzere olan Serapark Evleri’nde, 

güneş kollektörleri ile uyumlu çalışan Termo Teknik EVO-
MAX duvar tipi yoğuşmalı kazanlar kullanıldı. 3 blok, 66 
daire ve 1 sosyal tesisten oluşan projede, ısıtma merkezi 
sosyal tesis ilk bloğunun altında konumlandırıldı. Projede 
binanın ısıtılması panel radyatör ile sağlanırken, kullanım 
için gerekli olan sıcak su ise EVOMAX’tan beslenecek boyler 
üzerinden temin edilecek şekilde projelendirildi. Sosyal tesis 
içerisindeki kapalı havuz alanında yerden ısıtma zonu plan-
landı. Kullanım sıcak suyu için boyler, EVOMAX’ın güneş 
kolektörü ile uyumlu çalışmasının getirdiği avantaj ile güneş 
enerjisinin yeterli olduğu zamanlarda güneş kolektöründen 
beslenecek. Güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda 
ise su ısıtması EVOMAX ile sağlanacak. Farklı ısıtma böl-
gelerinin tek bir merkezden yönetildiği projede, 2 adet 5’li 
kaskad, 1 adet 3’lü kaskaddan oluşan toplam 13 adet EVO-
MAX 125 kW kazan tercih edildi. Özellikle bahar aylarında 
yoğun güneş alan Adana’da kazanlar kapasitesinin yüzde 
20’sine kadar düşerek 25 kW olarak çalıştırılabiliyor. Böylece 
Serapark Evleri’nde maksimum enerji tasarrufu sağlanıyor. 
Kazanların ısıtma eğrileri de Adana iklim koşullarına göre 
belirlendi ve günde 3 farklı sıcaklık değeri kazanın kontrol 
panelinde ayarlandı. Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı tesisat 
gidiş ve dönüş suyu sıcaklığını kontrol ederek, hava sıcak-
lığındaki 0,5 °C’lik değişikliği bile fark ediyor ve buna göre 
ısıtma ayarlaması yapıyor. Sosyal tesiste bulunan farklı ısıtma 
zonları tek bir kaskad kontrol paneli ile ilave kart gerektirme-
den kontrol ediliyor. Projede; boyler için 80 °C, havuz için 
70 °C, yerden ısıtma için 40 °C, Türk hamamı için ise belirli 
saatlerde 80 °C sıcak su gereklidir. Yüksek sıcaklık değerinde 
kazandan tesisata gönderilen su, her bir farklı ısıtma bölgesi 
için üç yollu vanalar sayesinde istenilen sıcaklığa ayarlanıyor, 
sürekli sensör yoluyla sıcaklık hakkında kaskad kontrol pane-
line bilgi veriliyor, istenilen sıcaklığa ulaşan bölgede pom-
palar kazandan gelen kumanda ile kontrol ediliyor. 6 bar 
işletme basıncına sahip olan EVOMAX kazanlar, projenin 
yüksek katlı olması dolayısıyla plakalı eşanjör ile planlandı, 
tesisat ile kazan bölgeleri birbirinden ayrıldı.
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TEKNOKLİMA

odrum Titanic 
Otel, Teknoklima 

ile yapılan işbirliği ile 
tüm otelin iklimlendir-
me ihtiyaçlarını Sam-
sung sistem klimaları ile 
karşıladı. Özellikle havuz 
nem alma cihazı ile kapalı havuz sistemlerinde nem oranını 
en uygun seviyede sağlayan çevreci ürün BHS-Boreas havuz 
nem alma cihazı, BRS-Boreas klima santrali ve BRS aspiratör-
lerin kullanıldığı tesisin açılışı Haziran ayında yapıldı.

Ü

AIRONN

Sky City

İ stanbul’un Ata-
köy bölgesinde 

Aşçıoğlu İnşaat tara-
fından 20 bin met-
rekarelik alanda 321 
konut kapasitesi ile 
inşa edilen Selenium 
Ataköy projesinde Air-
lane marka jet fan, duman egzoz, asansör, merdiven ba-
sınçlandırma, taze hava ve mahal fanları kullanıldı. Airlane 
proje kapsamındaki fanların CFD analizi ve otomasyon sis-
tem hizmetlerini de vererek komple sistem çözümü sundu. 
2016 yılının Aralık ayında teslim edilmesi planlanan Seleni-
um Ataköy projesinden ev alanlar Tohum Otizm Vakfı’na 
1000 TL kişisel bağış yapmış olacak.

AIRLANE

Selenium Ataköy
sküp’te 281 bin metrekare alanda, 40 katlı dört 
kuleden ve 60 bin metrekare alışveriş merkezin-

den oluşan Sky City’nin otopark ve blok havalandırması, 
Aironn’un ürün gamı içerisinde yer alan aksiyal duman 
tahliye fanları, aksiyal taze hava fanları, jet fanlar, çatı tipi 
ve kanal tipi fanlar, merdiven ve asansör basınçlandırma 
fanları ile sağlanacak. Balkanlar’ın en yüksek projesi olma 
özelliğine sahip Sky City, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 
organizasyonu tarafından Avrupa Gayrimenkul Ödülleri 
çatısı altında, ‘Karma Proje’ ve ‘Yüksek Katlı Konut’ projesi 
dallarında iki ödüle sahip.

İ zmir’in en yüksek kulesi olarak inşa edilen Mistral İz-
mir projesi, 48 katlı ofis ve 38 katlı konut bloğundan 

oluşuyor ve projede lüks konut ve rezidansların yanı sıra 5 
yıldızlı otel de bulunuyor. Eşsiz körfez manzarasına sahip 
olan Mistral İzmir’in 38 katlı konut kulesinde 110 daire ve 
48 katlı ofis kulesinde çeşitli büyüklüklerde 153 ofis yer 
alıyor. Miray İnşaat tarafından İzmir Bayraklı’da LEED Ser-
tifikasına uygun olarak inşa edilen ve İzmir’in en prestijli 
projelerinden olan Mistral İzmir’de son teknolojiye göre 
projelendirilen merkezi ısıtma ve soğutma sisteminde farklı 
kapasite ve nitelikte toplam 25 adet Sondex-Tanpera plakalı 
ısı eşanjörü kullanıldı. Projede toplam 4350 kW ısıtma ve 
6500 kW soğutma kapasitesi bulunuyor.

SONDEX-TANPERA

Mistral İzmir

İMBAT

B

P

Bodrum Titanic Otel

SivasPark PrimeMall
rime Development, Sivas Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş-
birliğiyle yeni alışveriş merkezi projesinin temelini 

Sivas’ta attı. Toplam 35 bin metrekare kiralanabilir alana 
sahip SivasPark Primemall içerisinde yerli ve yabancı marka-
ların bulunduğu 120 mağaza, sinema, restoranlar, eğlence 
alanları ve süpermarket yer alacak. SivasPark PrimeMall’ın 
iklimlendirilmesi İmbat’ın su soğutmalı kondenserli çatı tipi 
klimasıyla sağlanacak.
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İMCO

ünyaca ünlü 
mimar  B ra -

odway Malyan im-
zası taşıyan, Eroğlu 
Gayrimenkul’a ait 
Skyland İstanbul pro-
jesi; AVM, otel, ofis 
ve rezidans olmak 
üzere 4 kısımdan 
oluşuyor. İstanbul’un 
simgelerinden biri 
olmaya aday Skyland 
İstanbul, Seyrantepe 
mevkiinde yer alıyor. 
Projede İMCO tara-
fından tedarik edilen 
duman damperleri ‘EI 120 (Vew, i<—>o) S 1500 C10000 
AA multi’’ sınıflandırma kriterlerine sahiptir. Ayrıca dam-
perler EN-15650 CE (ürün), EN 12101-8 (duman ve sıcaklık 
kontrol sistemleri), EN 1366-10 (sıcaklık dayanım testleri), 
EN 13501-4 (sınıflandırma) standartlarına göre imal edil-
mişlerdir.

rime Development tarafından Sivas’ın ilk alışveriş 
merkezi olarak planlanan SivasPark PrimeMall projesi 

kapsamında klima santralleri için Teknogen markası kullanıl-
dı. Teknogen çatısı altında, klima santralleri, hijyenik klima 
santralleri, havuz nem alma santralleri, fancoiller, soğutma 
grupları, ısı geri kazanım cihazları, rooftop cihazları ve hava 
apereyleri ile birlikte ısıtma soğutma ve havalandırma sektörü-
nün ihtiyaçlarına yönelik birçok cihaz yer alıyor. Konu ile ilgili 
olarak firmanın Genel Müdürü Bülent Yavuzcan, “Markamız 
hızla büyümeye devam ediyor. Ürün kalitemiz ve hizmet an-
layışımızın sektör tarafından takdirle karşılanması bizi ayrıca 
mutlu ediyor. Yurt içinde birçok projede Teknogen imzasını 
görmekteyiz. SivasPark PrimeMall kentin ilk alışveriş merkezi 
olması nedeni ile bizim için de çok önemli bir proje. Proje 
kapsamında klima santrallerini sağlayacağız. Bununla birlikte 
ihracat rakamlarımız da hızla yükseliyor. Haziran ayı içerisinde 
İngiltere’de önemli bir 
projenin tüm klima 
santrali ve ısı geri ka-
zanım cihazlarının te-
mini ile ilgili bir proje 
aldık. Hedefimiz Av-
rupa’daki satışlarımızı 
daha da artırmak” 
açıklamasını yaptı.

P

TEKNOGEN

SivasPark PrimeMall

DCZMAIR

ürkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisi’nde, CZMAIR’ın 
elektrostatik filtre ürünü kullanıldı. 12.000 m3/h ve 

6.000 m3/h kapasiteli CZMAIR elektrostatik filtre ürünü; 
yağ, duman ve koku sorunlarına çözüm sağlıyor. CZMAIR 
yetkilileri, her gün bir yenisini daha ekledikleri projelerinde 
en önemli hususun, müşteri memnuniyeti olduğunu dile 
getiriyor. 

T

Türkiye Futbol 
Federasyonu Riva Tesisi

Skyland
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şsiz manzarası ve İstanbul’un tarihi mekânlarına 
yakınlığı ile ön plana çıkan Panorama Evleri-Haliç 

projesinde, ETNA ürünleri kullanıldı. Proje kapsamında, 
ETNA’nın 2FM KO serisi frekans kontrollü hidrofor grup-
ları ve 1 adet NFPA20 normuna sahip yangın pompası 
tesis edildi. Projede kullanılan ETNA 2FM KO serisi frekans 
kontrollü hidrofor sistemleri ile basınçlı su temininde talep 
edilen miktarda su istenilen basınçta sağlandı, böylelikle 
kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. Yeni nesil IE2 
motorlu frekans kontrollü ETNA 2FM KO serisi hidrofor 
sistemlerinin kullanımı ile klasik hidrofor sistemlerine 
oranla işletim giderleri minimize edildi. NFPA20 normuna 
sahip ETNA YN 80/300 2-75/10-9 tip yangın pompasın-
da; pompa gövdesi döküm (GG25), pompa fanı (çark) 
bronz malzemeden üretiliyor, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak 
salmastra ile sağlanıyor. Yangın pompasında tesis edilen 
2 adet ETNA EA 80/32 tip norm pompalar, % 150 ka-
pasitede anma basıncının % 65’inin altına düşmeyecek 
karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pompasında ETNA KO 
10 serisi 1 adet jokey pompa tesis edildi, jokey pompada 
sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanıyor.

E

ETNA

Panorama Evleri - Haliç 
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ürnberg Fuar Merkezi’ni 
soğutma, klima, havalandırma 
ve ısı pompası sektörleri için yine 

bir numaralı uluslararası buluşma nok-
tası haline getirecek Chillventa, 11-13 
Ekim 2016 tarihlerinde 5. kez düzen-
lenecek. Fuarın üç ay öncesinde, tüm 
uluslararası akredite sektörel yayıncılık 
kuruluşları için düzenlenen basın top-
lantısına Türkiye’den katılım gösteren 
tek sektörel yayın kuruluşu olarak 7-9 
Haziran 2016 tarihinde Milano’daydık.  
Fuar ile ilgili bilgilere geçmeden önce biraz 
geziden bahsedecek olursak; her şeyden 
önce organizasyonun profesyonelce plan-
lanmış olması ve program süresince zaman 
planına eksiksiz uyulması, katılımcılar açı-
sından en ufak detayların bile düşünülmüş 
olması harikaydı. Bu noktada karşınızdaki 
ekibin profesyonel iş anlayışı ve eksiksiz ile-
tişim becerisi, Chillventa’nın kısa bir sürede 
nasıl bu kadar başarılı bir fuar olduğunu 
anlamanızı sağlıyor. 
Gezi sırasında Milano ve yakın çevresin-

N
deki tarihi ve turistik yerleri görme imkânı 
bulduk. Bunlardan ilki, kentin kalbi duru-
munda olan ve üzerindeki katedral ile 
aynı adı taşıyan Piazza Del Duomo mey-
danındaki ünlü Duomo Katedrali oldu. 

Tamamen mermerden inşa edilmiş olan 
katedral, Roma’daki Aziz Petrus Bazili-
kası, Londra’daki Aziz Paulus ve Sevilla 
kiliselerinden sonra Avrupa’nın dör-
düncü büyük katedrali ünvanını taşıyor.   
Katedralin hemen yanında bulunan cam 
kubbeli çarşı Galleria Vittorio Emanu-
ele imzasını taşıyor. 1870’lerde İtalyan 
birleşmesinin şerefine inşa edilen yapı 
aynı zamanda kentte ilk elektrik ışığının 
görüldüğü yer olarak da biliniyor. Gös-
terişli bina, İtalya’nın bu ünlü kentinin 
pırıltısını yansıtan ve günümüzde dünya-
nın en ünlü moda merkezi olan şehirde 
ünlü markaların mağazalarını da bünye-
sinde barındıran önemli yapılardan biri. 
Castello Sforzesco Kalesi (Milan Kalesi) 
ise 15. yüzyılda Milano’nun ünlü Sforza 
Ailesi tarafından yaptırılmış. Günümüzde 
içinde birkaç müze yer alıyor. Ünlü oda-
lardan birinde Leonardo da Vinci’nin 
yaptığı freskler bulunuyor. Zaten Milano 
dendiğinde akla ilk gelen kişi Leonardo 
da Vinci. Kentin her yanında Leonardo da 

Chillventa 2016 Fuarı 
Uluslararası Basın 
Toplantısı Düzenlendi
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Vinci (veya öğrencileri tarafından) yapıl-
mış ve günümüze adeta bir hediye ola-
rak bırakılmış eserleri görmek mümkün.  
Gezi sırasında bize göre HVAC sektörü açı-
sından en ilgi çekici yer; Cremona kentin-
deki Stradivari Vakfı tarafından kurulmuş 
olan Museo Del Violino – Keman Müzesi 
oldu. 2013 yılında bina restorasyonu 
tamamlanarak ziyarete açılan müze hem 
kemanın tarihçesi hem de bina restorasyon 
süreci açısından büyüleyici. Restorasyon 
süreci hakkındaki yazımızı ve detaylı fotoğ-
rafları gelecek sayımızda bulabilirsiniz.

Chillventa 2016: Güçlü 
Uluslararası Katılım ile Daha 
Büyük

Yukarıda kısa detaylarını verdiğimiz geziyi 
de içeren etkinlik sırasında esas konumuz 
olan Chillventa‘nın mevcut durumu, Ekim 
ayındaki fuarda ve sonrasında yapılacakları 
sizler için Nürnberg Messe yetkililerinden 
öğrendik. 10 Ekim’de düzenlenecek bir 
günlük Chillventa Kongresi ile başlayacak 
olan etkinlik, sektörle ilgili kişileri, sektör-
deki en son eğilim, gelişme ve geliştirmeleri 
tanımaya davet ediyor. Sektördeki genel 
iyimser ruh haline bağlı olarak 2016 yılında 
tüm ticari fuar performans göstergelerinin 
yukarı doğru olması bekleniyor. Nürnberg 
Messe yönetiminden Richard Krowoza, 
“Başlamasına 3 ay kala, Chillventa 2016 
için genel durum zaten çok iyi. Bugünkü 
durumu göz önüne alacak olursak, hem 
fuar alanı büyüklüğü hem de katılımcı 
sayısı açısından 2014 yılının mükemmel 
sonuçlarını geçeceğiz. 1000 civarında ulus-
lararası katılımcı ve tüm dünyadan 30 bin-
den fazla ticari ziyaretçi bekliyoruz. Ekim 
ayında, Chillventa sloganı ‘Connecting 
Experts’ bir kez daha etkinliğin merke-
zinde olacak ve Chillventa açılışı, Chillventa 
akşamı veya Hint resepsiyonu gibi etkinlik-
lerde yansıyacak. Katılımcıların % 65’inden 
fazlasının uluslararası katılımcı olması ve 
ziyaretçilerin % 56’sından fazlasının ticari 
ziyaretçi olması, Chillventa’nın uluslararası 
soğutma, klima, havalandırma ve ısı pom-
paları sektörlerinde lider fuar olduğunu 
etkileyici bir biçimde göstermektedir” dedi.

Bu yıl her yıl var olanlara ek olarak ülke 
bazında yeni katılımlar mevcut. Türkiye 
ilk defa bu yıl milli katılım gerçekleştiriyor.

Bu yıl odaklanılan 3 önemli konu başlığı 
mevcut:
• Yeni salon düzenlemesi ile sürdürülebilir 

büyüme (konulara göre renk kodları)
• Chillventa Kongresi: Konusunda en iyi 

profesyonel uzmanlık
• Chillventa Ödülü 

Yeni Salon Düzeni: 
Sürdürülebilir Büyüme için 
Daha Fazla Sunum Alanı 

Chillventa’nın verimliliğinin ve sürdürüle-
bilirliğinin istikrarlı büyümeye ayak uydu-
rabilmesi için 2016 yılında salon grup-
lamasının değiştirilmesine ve bu sayede 
Nürnberg Fuar Merkezi’nde daha büyük 
fuar alanının sağlanmasına karar verilmiş. 
Konu ile ilgili olarak Nürnberg Messe fir-
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Çin Salon 4 ve 7A

Kore Salon 8

Tayland Salon 4A

Türkiye Salon 9

ABD Salon 7

2010
Gerçekleşen

2012
Gerçekleşen

2014
Gerçekleşen

2016
Beklenen

Katılımcı Sayısı
Uluslararası

881
%63

914
%65

984
%67

yaklaşık
1.000

Fuar Alanı m2

Uluslararası
33.148
%52

35.144
%53

37.647
%55

yaklaşık
41.000 m2

Ziyaretçi Sayısı
Uluslararası

29.312
%54

28.462
%56

30.585
%56

yaklaşık
31.000

Mevcut Durum - Gerçekleşen ve Beklenen Değerler

Özel Haber

masının Chillventa Fuarı Direktörü Daniela 
Heinkel, sunum alanının büyütülmesiyle 
katılımcı firmaların daha büyük alan iste-
ğini yerine getirmekle yetinmediklerini 
belirterek, “Bu sayede yeni katılımcıları 
ürün gruplarına göre tematik olarak daha 
etkin bir biçimde konumlandırma imkânı 
yaratıyoruz” dedi. Heinkel ayrıca; 4, 4A, 5, 

6, 7, 7A, 8 ve 9 no’lu salonlarda gelecek 
yıllarda Chillventa’nın sistematik olarak 
genişleyebileceğini ifade etti.
Salon yerleşimlerini ve katılımcıları görmek 
için: www.chillventa.de/floorplan

Ayrıca bu yıl konulara göre renk kodları ve 
fuar görselleri mevcut.

Chillventa Kongresi: 
Konusunda En İyi Profesyonel 
Uzmanlık

Chillventa Kongresi, fuardan bir gün önce 
yani 10 Ekim 2016 tarihinde düzenlene-
cek olan tam günlük bir kongre. Tanınmış 
konuşmacılar, üç farklı forumda en güncel 
konu başlıkları hakkında 120’den fazla 
konuşma yapacaklar. Bunlardan bazları; 
iklim hedefleri, eko-dizayn, soğutucu 
gazlar, kontrollerle verimlilik, ısı transfe-
rinde yenilikler, ticari ve endüstriyel uygu-
lamalarda ısı pompası teknolojileri, veri 
merkezlerinde soğutma ve iklimlendirme 
teknolojilerinin sınırları, lejyoner bakterisi 
için başarılı risk yönetimi olacak.

Özel sunumlar;
• İklimlendirme ve havalandırma sistem-

leri için enerji denetimleri, Salon 4
• Isı pompalarının ticari ve endüstriyel 

kullanımı, Salon 4A
• Enerji verimli veri merkezleri – iklim-

lendirme için sürdürülebilir çözümler, 
Salon 4

Forumlar;
Salon 9 (uygulamalar, eğitim ve uygulama 
kodları), salon 7A (soğutma teknolojileri) 
ve salon 4A’da (klima, havalandırma ve 
ısı pompaları) enerji verimliliği ve enerji 
tasarrufu için geliştirilen yeni ürünler ve 
yenilikçi çözümler sunulacak.
Chillventa Kongresi hakkında tüm bilgiler 
için: https://www.chillventa.de/en/events

Uluslararası Katılımcılar
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Chillventa Ödülü – Uzman 
Ekiplerin Başarılarının Karşılığı

Chillventa Ödülü, NürnberMesse tarafın-
dan, “KKA Kälte Klima Aktuell” ve “tab 
– Das Fachmedium der TGA-Branche” 
sektörel yayınlarını çıkaran Bauverlag yayı-
nevi işbirliği ile dağıtılacak. Ödül; ticari 
soğutma, büyük-ölçekli soğutma, iklim-
lendirme ve ısı pompaları olmak üzere 4 
farklı kategorideki özel ve uzman takım 
çalışmalarına verilecek. Normal teknik 
standartların ötesinde, örnek bir işbir-
liği, işlevsellik, enerji tüketimi ve teknik 
yenilikler açısından çok başarılı projeler 
geliştiren planlamacılar, sistem geliştirici-
ler, yöneticiler ve operatörler gibi uzman 
ekipler ödüllendirilecek. Jüri, projeleri 
değerlendirirken, Chillventa’nın “Con-
necting Experts” sloganına bağlı kalarak, 
kavramsal formülasyondan planlamaya, 
sistemin kurulumundan operasyonuna 
kadar olan tüm aşamalarda projede yer 
alan kişiler arasındaki iletişim ve etkileşime 
odaklanacak. Ödül için başvuran proje-
lerin, açık ve net bir şekilde tanıtılması, 
işbirliğine dayalı planlama ile ulaşılan kalite 
seviyesinin özellikle belirtilmesi gerekiyor. 

Daha detaylı bilgi ve katılım için: https://
www.chillventa.de/en/exhibitors/partici-
pation/award

Chillventa: 2016 ve Sonrası

Chillventa 2016 fuarı ile başlaya-
cak bir başka tanıtım etkinliği ise 
Chillventa’nın yeni marka yüzü.
Chillventa’nın görsellerinde yer alan ve 
herkesin bildiği ‘Chillventa Kızı’ tabii ki 
yerini koruyor ancak artık yeni bir marka 
yüzü daha var. Ünlü Alman kızakçı Georg 
Hackl (Hackl Schorsch). Soğutma konu-
sunda dünya lideri bir fuara marka yüzü 

olarak 3 defa Dünya ve Olimpiyat şam-
piyonu olmuş bir kızakçıyı seçmek, hem 
fuarın konusu hem de iddiasının sür-
dürülebilirliği açısından bizce güzel bir 
fikir. Ayrıca markaya kattığı dinamizmi de 
gözardı etmemek lazım.

Nürnberg Fuar Alanındaki 
Genişleme

Chillventa’nın resmi sitesindeki fuar alanı 
planında da dikkatinizi çekeceği gibi, halen 
inşaatı devam eden ve ilk defa 2018'de 
kapılarını açacak olan yeni bir salon var: 
Salon 3C. Salon 3C’nin bitirilmesiyle fuar 
alanının güney ucu daha da genişleye-
cek. Salon 3C, halen mevcut ve tasarımı 
31 Mart 2016’da kaybettiğimiz dünyaca 
ünlü mimar Zaha Hadid tarafından yapılan 
salon 3A’nın bir kopyası olacak.
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B Komisyonu çatısı altında 13-17 
Haziran 2016 tarihleri arasında 
Brüksel’de düzenlenen Sürdürü-

lebilir Enerji Haftası (EUSEW 2016) etkinliği 
içinde, Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) 
“Enerji Verimliliğinin İnsani Boyutu” baş-
lıklı kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. 
14 Haziran’da Avrupa Parlamentosu 
MEP Salonu’nda düzenlenen toplantıda 
EHPA Genel Sekreteri Thomas Nowak 

A
“Enerji Birliği'nin merkezine tüketicileri 
koyduğunuzda, satın alma biçimlerinin 
önünde insani boyutu gözetmeniz gere-
kir. Vatandaşlar kolay çözümler istiyor. 
Eğer AB yasa koyucular COP21’in sorum-
lulukları konusunda ciddi iseler, ısıtma 
ve soğutma teknolojilerinin ferdi sistem 
seçimleri konusunda sıralaması olan bir 
çerçeve planına ihtiyaç duyacaklar. Büyük 
bir kısmı yenilenebilir enerjilere ve değer 

sistemlerine entegre edilmiş yüksek verimli 
çözümlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 
Bu süreçte işin kolayına kaçma tuzağına 
düşülmemelidir” dedi.
Toplantıda, AB Komisyonu DG ENER Enerji 
Verimliliği Birimi Müdür Yardımcısı Claudia 
Canevari, "Yeni Isıtma Soğutma Stratejisi" 
başlıklı, EON UK PLC firmasından analist 
Dr. Stephen Worrall, "Düşük Karbonlu Isı 
Avantajının Tüketicinin Satın Alma Kararı 
Üzerindeki Etkisi" başlıklı birer sunum 
gerçekleştirdi. Daikin İtalya firmasından 
Luca Gorno, “Fayda”ları ortaya koyarak 
ilgiyi çekmek ve teknoloji ile arasındaki 
bağı kurgulamak, bu konudaki deneyim-
leri paylaşmak konulu örnek bir çalışmayı 
basınla paylaştı. Avrupa İnşaatçılar Konfe-
derasyonu EBC’den Riccardo Viaggi, inşaat 
KOBİ’leri ve tesisatçıların bakış açısı hak-
kında bilgi verdi.
Toplantı, Avrupa KOBİ’leri Başkan Yar-
dımcısı ve Çevre, Kamu, Sağlık ve Gıda 
Güvenliği Komitesi’nden (ENVI) Elisabetta 
Gardini'nin toplantıyı özetleyen ve ana 
vurgularına dikkat çeken konuşması ile 
sonlandı.

Isıtma ve soğutma: AB’nin nihai enerji tüketiminin %50’si 
(546 Mtep -2012’de)

Düşük
karbon 
salımlı
yakıtlar % 25

Fosil 
yakıtlar
% 75

Gaz
% 46

Kömür
% 15

Petrol
% 10

Diğer
% 4

Biyokütle
% 11

Rüzgar,
Fotovoltaik,
Jeotermal

% 7

Nükleer
% 7

Enerji Verimliliğinin
İnsani Boyutu” 
Tartışıldı

“
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Basın toplantısında AB’nin neden yeni bir 
ısıtma, soğutma stratejisine ihtiyaç duyul-
duğu şöyle özetlendi: Isıtma ve soğutma, 
en büyük enerji tüketicisidir (AB’nin nihai 
enerji tüketiminin yarısı) ve uzunca bir süre 
de (2050’ye kadar) öyle kalacaktır. Sektör, 
parçalı bir yapıya sahiptir ve yeterince iyi 
bilinmemektedir – temel veriler bile eksik-
tir. Büyük oranda fosil yakıtlara dayalı-
dır (yenilenebilir enerjilerin payı %16.6). 
Büyük ölçüde verimsizlik mevcuttur. AB 
yapı stoğunun % 75’i verimsiz yapılar-
dır; sanayide henüz değerlendirilmemiş, 
önemli ölçüde tasarruf ve yenilenebilir 
enerji kullanım potansiyeli bulunmakta-
dır. Isıtma ve soğutma, Avrupa Birliği’nin 
enerji ve çevre ile ilgili hedeflerine, Enerji 
Birliği’nin hedeflerine ulaşmasında anah-
tar role sahiptir. Enerji Birliği, kısmi hedef 
ve beklentileri karşılamaktadır, potansiye-
lin tamamından yararlanmak için kapsamlı 
bir stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu süreçte üç anahtar sinerjik unsur yer 
almaktadır: Enerji tasarrufu ile yenilenebilir 
enerjiler gibi düşük karbonlu sürdürülebilir 

Claudia CANEVARI Luca GORNO

Dr. Stephen WORRALL Thomas NOWAK

enerji arzının birlikte ele alınması, ısıtma & 
soğutmanın elektrikli sistemlerle bağıntı-
landırılması, binaların ısıtma ve soğutması 
ile endüstrideki atık ısı ve soğu’nun değer-
lendirilmesinin ilişkilendirilmesi.

Düşük karbonlu ısı avantajının tüketici-
nin satın alma kararı üzerindeki etkisine 
bakıldığında unutulmaması gereken şey 
şudur; insanlar teknolojiyi değil, faydalarını 
satın alır. 

Doğalgaz Dominant Yakıt

Isıtma & Soğutmada Yakıt Karması (Mtoe)

Evsel Olmayan Atık
Doğalgaz

Güneş
Elektrik
Kömür

Biyokütle
Evsel Atık
Diğer Fosil Yakıtlar

Ortam Isısı
Bölgesel Isıtma
Fuel Oil

Jeotermal

63.6

46.5

71.70.1

0.3

2.6

20.4

40.3
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EYLEMLER HIZLANDIRMAK İÇİN

BİLGİ

YAKLAŞIM

UYGULAMALARIN YÖNETİMİ

Yatırımın geri dönüşü 
garantilenebilecek

EĞİTİM

ERKEN DÖNEM STRATEJİSİ

SONUÇLARIN YAYILMASI

Tüketicinin elde edeceği faydaların 
yeterince açık gösterilememiş oluşu

İletişim kampanyaları ile müşterinin ilgisini 
çekmek, bilgilendirmek

Bilgilendir ve 
ödüllendirerek teşvik et

ERP-ECO Dizayn ve 
Yenilenebilir Enerjiler ile 

ilgili yönetmelikler 
çıtayı yükseltecek,

Bilgi birikiminin hızlı 
gelişmesine yardımcı 

olacak

Kültürel evrim 
anahtardır

Daha gelişmiş teknolojiler karşısında 
geçerliliğini koruyamayacak olan mevcut 

(kazan) yaklaşım 

Terminolojiyi Değiştirmek:
"Maliyet" yerine "Yatırım" denmeli

Tesisatçıların çoğunun bu konuda yeterli 
bilgiye ve organizasyon yapısına sahip 

olmayışı

"Tesisatçılar"ı "360° Uzman Danışmanlar"a 
dönüştürmek

Diğer yüksek verimli teknolojiler ile mükemmel 
uyumun avantajlarını sunmak

Tüketicilerin konu üzerindeki görüşlerini 
paylaşmasını sağlamak

karşılaştırmalara yer verilerek anlatılma-
lıdır. Vurgulanacak belli başlı mesajlar; 
işletme maliyetlerinden tasarruf (% 
değerler verilerek), binanın enerji sınıfı-
nın yükselmesi neticesinde evin değerinin 
artması, yatırımın kısa geri dönüş süresi 
ve iyi yatırım getirisi, CO2 salımı ve kir-
liliğin azaltılması ile sosyal sorumluluk 
boyutu (Buna ek olarak belirtilmelidir ki 
çevre dostu olmayan çözümler, ekonomik 
olarak da dezavantajlıdır). Enerji verimli-
liği devriminin faal bir sosyal sorumluluk 
temelinde kültürel evrime ihtiyacı vardır.

Yapılan bir araştırmada, insanlara cihaz 
seçimlerinde kendilerine en cazip gelecek 
üç şıkkı işaretlemeleri istenmiş. Sonuçlara 
göre somut faydalar arasında olan ‘düşük 
enerji faturaları’ şıkkı, % 80 ile listenin ilk 
sırasında yer almaktadır. Bunu yine somut 
faydalar olan; ‘gelecekte masraf çıkartma-
ması’ % 53, ‘dayanıklı, güvenilir oluşu % 
42 ile takip etmektedir. Duygusal faydalar 
olan ‘daha çok konfor ve kontrol’ % 27 
ve ‘düşük karbon salımı’ şıkkının ise % 20 
olduğu görülmektedir.
Rasyonel ve somut faydalar, duygusal 
faydalardan daha cazip olmakla birlikte 
duygusal faydaların hâlâ önem taşıdığını 
göz ardı etmemek gerekmektedir.
İnsanlar, karmaşıklığına rağmen düşük 
karbonlu yeni çözümler için para ödeye-
cekler ancak bu sistemlerin tüketicilere 
diledikleri ısıl konforu sağlaması gerek-
mektedir.İletişim yolu ile etkileşim, büyük 
öneme sahiptir. Bina sahiplerinin yaklaşık 
yarısı, düşük karbonlu ısıtma konusuna 
sıcak baktıklarını ifade etmelerine rağmen, 
bunun yararlarını açıkça tanımlayamamış-

lardır. İnsanların daha etkin ve ikna edici 
şekilde bilgilendirilmeleri gerekir. Bunu 
yaparken gerçek örneklere yer vermek, 
süslü kelimelerden uzak olabildiğince 
basit bir dil kullanmak, beklentileri ger-
çekçi bir noktada tutmak adına ısı pom-
palarının neyi yapıp neyi yapamayaca-
ğını tanımlamak önemlidir. Teknolojisini 
‘tanıdık’ görebilmeleri için şu söylenebilir: 
Herkes bir ısı pompasına sahiptir. Mutfak-
larında bulunur ve ona buzdolabı derler.
Tüketicilere yönelik yapılacak tanıtım çalış-
malarında doğrudan ve dolaylı faydalar, 
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Doğada canlı ya da cansız, her 
şeyin bir varoluş sebebi vardır. 
Tüm canlılar, içinde bulunduk-

ları doğanın gerektirdiği şekilde yaşa-
yıp hayatlarını onlara tabiatın sunduğu 
koşullara göre şekillendirirler; insanlar 
hariç… İnsanların doğayı kendi arzu-
larına göre şekillendirme çabaları, rant 
kavgaları, para hırsı, tabiat ananın mil-
yarlarca yıllık muhteşem döngüsüne karşı 
tam bir savaş halinde. Üstelik verdiğimiz 
zarar sadece doğanın dengesini bozmakla 
kalmıyor; aynı zamanda geleceğimizi de 
karartıyor…
Peki bu böyle ne kadar sürecek? Sanayi 
ve çevrecilik kavramları her zaman bir-
birine ters düşen konular olarak düşü-

nülür. Çevreciler tüm sanayi dallarına 
kaçınılmaz bir yok edici olarak bakarken 
sanayiciler de çevre duyarlılığını üretim 
ve büyümenin karşısında bir engel ola-
rak görürler. Neden endüstriyel hayatın 
doğaya zarar vermesi gerektiği inancını 
yıkmaya yönelik yöntemler geliştirile-
mesin? Sektörümüzde tam da Endüstri 
4.0’ın çokça konuşulduğu bu günlerde 
yeni bir kavram daha ortaya çıktı; “2. 
Sanayi Devrimi”… 

Fransız yazar Dr. Henri Laborit, "İnsan 
ve Kent" kitabında, çağımız insanı için 
asıl sorunun çevre kirlenmesine sebep 
olan sanayi kaynaklarını ortadan kal-
dırmak değil, bir sanayi kolunun atık-

larını başka bir sanayi kolunun enerji 
kaynağına dönüştürmek olduğunu söy-
lüyordu. Laborit gibi düşünen ve "atık" 
kavramını bütünüyle ortadan kaldırmak 
isteyen mimar William McDonough, 
kimyager Michael Braungart ve çalışma 
arkadaşlarınca bugün büyük adımlar atı-
lıyor. 1977’de henüz Yale Üniversitesi'nde 
öğrenciyken İrlanda’daki ilk güneş 
ısıtmalı evi tasarlayan ve inşa eden 
McDonough, sürdürülebilir gelişme 
hareketinin önde gelen isimlerinden. 
McDonough, 1999’da Time dergisi 
tarafından, kanıtlanabilir ve pratik yol-
larla "tasarım" kavramını bütünüyle 
değiştirecek felsefesi ve uygulamaları 
sebebiyle "gezegen için kahraman" ola-

2. Sanayi Devrimi: 
“Beşikten Beşiğe” Tasarım
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rak kabul edilmiş. Düşüncelerini daha 
geniş kitlelere duyurabilmesini sağlayan 
ise Alman kimyager Dr.  Michael Bra-
ungart ile hazırladıkları "Beşikten Beşiğe 
Cradle to Cradle" (2002, North Point 
Press) kitabı olmuş. 1991’de Hannover 
kenti için sürdürülebilir tasarım ilke-
lerini ortaya koyan rehber niteliğinde 
bir çalışma olarak oluşturulmaya baş-
lanan kitap, atık konseptini bütünüyle 
ortadan kaldırmaya yönelik bir bildiri 
niteliğinde. Bugün Almanca, İtalyanca, 
İspanyolca, Çince ve Korece çevirileri 
bulunan "Cradle to Cradle: Remaking 
the Way We Make Things" kitabında 
yazarlar -yeni bir endüstriyel devrim 
için olduğunu söyledikleri- geleneksel 
üretim ve geleneksel çevreciliği canlan-
dırabilecek bir yaklaşım sunuyorlar. Bu 
yeni tasarım konsepti öylesine büyük bir 
heyecan yaratmış durumda ki, 2. Sanayi 
Devrimi’ni başlattığı söyleniyor. 

“Daha iyisini yapabilecekken, 
neden en az zararlı alternatifle 
yetinelim?”

McDonough ve Braungart kitapta "geri 
dönüşüm"ün aslında, daha sonra kulla-
nılamayan ve düzeltilemeyen biyolojik 
ve teknik karma "besinler" oluşturan bir 

"düşük döngü" (downcycling)  olduğunu 
söylüyorlar. "Yaşam"larının sonunda ara-
ziye boşaltılan ya da gömülen "beşikten 
mezara" kullanılan ürünler tasarlamak 
yerine, McDonough ve Braungart, mal-
zemeleri kapalı döngülerde sürekli olarak 
dolaşan, devridaim yapan ürünler üreterek 
"beşikten beşiğe" kullanımın mümkün 
olduğunu savunuyor. Yeni bir endüstriyel 
devrim olarak niteledikleri bu yaklaşımla 
endüstriyi bütünüyle değiştiriyor, dönüş-
türüyorlar. McDonough ve Braungart’a 
göre, kapalı döngülerde malzemelerin 
devamlılığı sağlanıyor ve değerleri eko-
sistemlere zarar vermeksizin yükseliyor.   

"Kağıt mı plastik mi?" sorusuna "Hiç-
biri..." diye yanıt veriyor McDonough 
ve Braungart ve ekliyor: “Daha iyisini 
yapabilecekken neden en az zararlı 
alternatifle yetinelim ki - örneğin yeni-
lebilir alışveriş çantaları imal etmek 
mümkünken.” McDonough ve Braun-
gart, işe kendi yazdıkları kitaplarından 
başlamış. "Beşikten Beşiğe" kitabı, alı-
şılagelmiş kağıda basılmamış. Plastik 
reçine ve inorganik katkı maddelerin-
den yapılan, yeniden kullanılabilir ve 
endüstriyel işlemlerde değerlendirilebilir, 
kitapta da  "teknik besin" olarak  adlan-
dırılan sentetik bir "kağıt" kullanılmış.    
McDonough, başta Sürdürülebilir 
Gelişme için Başkanlık Ödülü (1996), 
Ulusal Tasarım Ödülü (2004) ve Baş-
kanlık Yeşil Kimyaya Davet Ödülü olmak 
üzere mimari, çevresel, endüstriyel ve 
tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası 
pek çok ödül kazanmış. Virginia Üniver-
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sitesi Mimarlık Fakültesi’nde 1994 - 1999 
yılları arasında verdiği derslerin ardından, 
bugün Stanford Üniversitesi, İnşaat ve 
Çevre Mühendisliği Bölümü'nde  danış-
man profesörlük yapmakta olan, arala-
rında Çin - ABD Sürdürülebilir Gelişme 
Merkezi ve  Madrid’deki Ekolojik Bilgi 
Merkezi’nin de bulunduğu pek çok olu-
şumda gerek başkan, gerekse aktif komite 
üyesi olarak yer alıyor.  
 
"C2C Evi" Uluslararası Konut 
Tasarım Yarışması  
 
Hareketin etkinlik kazanması ve farkın-
dalığın artması amacıyla 2004 yılında 
Cradle to Cradle (C2C) ilkelerine uygun 
uluslararası bir konut tasarım yarışması 
düzenlenmiş. 41 ülkeden 625’ten fazla 
katılımın gerçekleştiği yarışmada, Matt-

Güncel

hew Coates ve Tim Meldrum tarafından 
geliştirilen konut projesi  birinci seçilmiş.  
Yarışmada projeler, aşağıdaki 5 temel ilke 
üzerinden değerlendirilmiş:  
1. Amacının anlaşılır olması: İnsanoğ-

lunun ihtiyaçlarıyla sürdürülebilirlik 
arasında nasıl bir ilişki kurulduğuna 
dair görüşlerin ve bu konudaki hedef-
lerin tasarım kararları aracılığıyla ifade 
edilmesi  

2. Projenin yapıcı, canlandırıcı tavrı: 
Tasarlanan evin "alma" sürecini dur-
durup "verme" sürecini başlatması

3. Projede yeni yaklaşımlar ve  yenilikçi 
tavır  

4. Tasarımın ileri görüşlü bir anlayışla 
şekillendirilmesi  

5. Proje aracılığıyla kuşaklararası sorum-
luluk için çaba sarf edilmesi (sadece 
insanlar değil tüm canlı türleri için)

Cradle to Cradle hareketinin faaliyetleri 
yarışmayla sınırlı değil. McDonough 
ve Braungart öncülüğünü yaptıkları bu 
hareketi iş yaşamına taşımışlar. William 
McDonough ve ortakları tarafından   
kurulan William McDonough + Partners 
Mimari ve Toplum Tasarımı (WM+P) 
ve Braungart ile birlikte kurdukları 
McDonough Braungart Tasarım Kimya 
(MBDC) halen faaliyetlerine devam 
ediyor. Bunun yanı sıra McDonough, 
temiz teknolojiler üzerine yoğunlaşmış 
2,8 trilyon Dolar sermayeli Vantage Point 
Girişim Ortaklığı’nın yatırım ortakların-
dan biri.  WM+P, Virginia’da 30 kişinin 
çalıştığı bir tasarım firması. 1981’den 
beri, evler, ofisler, kolektif kampüsler, 
akademik yapılar, toplumlar ve kentler 
tasarlayarak sürdürülebilirlik hareketine 
dair çok sayıda referans oluşturmuşlar. 

Üretim Üretim

Teknik 
Besin Maddeleri

Demontaj

Bitkiler

Biyolojik
Parçalanma

Ürün

Biyolojik
Besin Maddeleri

Biyolojik
Besin Maddeleri

Tüketim Ürünleri için 
Biyolojik Çevrim

Dayanıklı Tüketim Ürünleri için
Teknik Çevrim

Kullanım

Ürün

Kullanım

İade
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ronmental Protection Encouragement 
Agency (EPEA), uluslararası bir araş-
tırma ve danışmanlık enstitüsü olarak, 
dünyanın her yanında yeni proseslerin, 
ürünlerin ve hizmetlerin tasarımında 
beşikten beşiğe metodolojisinin uygu-
lanması için çalışıyor. EPEA’nın Tür-
kiye Ofisi Direktörü Prof. Dr. Hulusi 
Barlas, Beşikten Beşiğe tasarım kon-
septinin üç esasını şöyle sıralıyor: “İlki 
“atık=besin”. Yani atık kavramı ortadan 
kalkıyor. İkincisi esas olarak güneş ener-
jisinin (direkt ya da depolanmış /dönüş-
müş şekillerinin) kullanılıyor olması ve 
üçüncüsü de başta biyolojik ve kültürel 
olmak üzere çeşitliliğin desteklenmesi. 
Beşikten Beşiğe dizayn konseptine 
göre dünyada bugüne kadar yaklaşık 
600 civarında ürün üretildi. Kompost 
olabilen, yani biyolojik çevrime giren 
tişörtlerden teknik çevrime giren büro 
koltuklarına, havayı temizleyen halı-
lardan spor ayakkabılara ve mimari 
yapılara kadar her alanda uygulama-
lar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. 
Tüketiciye, Beşikten Beşiğe konsep-
tine göre üretilen ürünlerin mülkü 
değil 'kullanım hakkı' satılıyor. Tüke-
tici daha ürünü alırken sonunda ürünü 

Sürdürülebilir tasarımın öncüleri ola-
rak, firmanın tüm tasarımları, yaşayan 
sistemler ve işlemlerden esinlenen pozi-
tif, çevreye duyarlı tasarım stratejileri ile 
şekillendiriliyor. William McDonough 
ve ortakları bünyesinde tasarım çabala-
rını destekleyen bir de araştırma depart-
manı bulunuyor. Departman, projelerin 
toplum ve yerel çevre kalitesi üzerindeki 
etkilerini -çoğunlukla MBDC ile yakın 
işbirliğiyle- değerlendiriyor. MBDC ise 
1995’te, çevresel, sosyal ve ekonomik açı-
dan işlemlerin ve sistemleri tasarımına 
yeniden yön vermek üzere McDonough 
ve Braungart tarafından kurulmuş bir 
danışmanlık firması. Firmada, değerlen-
dirme için kendilerince geliştirilmiş geniş 
kapsamlı "Cradle-to-Cradle Değerlen-
dirme Sistemi" kullanılıyor. C2C değer-
lendirme sisteminde ürünler ve sistemler; 
enerji, malzeme değerlendirme, kimyasal 
mukayeseler, temiz üretim yeterliliği ve 
kalifikasyonu, sürdürülebilirlik yönetimi 
ve  optimizasyon için  kullanılan malze-
meler, malzemelerin yeniden kullanım 
özellikleri, enerji, su, sosyal sorumluluk 
kriterleri üzerinden değerlendiriliyor ve 
sertifikalandırılıyor. Sertifikalar da kendi 
içlerinde bronz, gümüş, altın ve platin 

olmak üzere ayrılıyor. Üstelik Türkiye’de 
de gittikçe popülerliği artan LEED ve 
BREEAM gibi bina sertifikalandırma 
sistemleri, puan sistemlerinde “Cradle 
to Cradle Certified™” sertifikalı ürünleri 
dikkate alıyor.  Tam anlamıyla C2C bina-
sının nasıl olması gerektiği, bir sergi ala-
nına kurulan “The Unity Home” demo 
projesi ile gösteriliyor. Projede Cradle 
to Cradle Products Innovation Institute 
(Beşikten Beşiğe Ürünler İnovasyon 
Enstitüsü) tarafından sertifikalandırılmış 
20’den fazla ürün kullanılıyor. Bu ürün 
çeşitliliği içinde şampuan ve sabunlardan 
güneş panellerine, çatı membranlarından 
tuvalet kağıtlarına kadar pek çok ürün 
bulunuyor. Bugün önde gelen şirketler-
den Visteon, Volvo, Ford Motor Com-
pany, Nike, Herman Miller, Steelcase, 
Designtex, Victor Innovatex, Milliken & 
Co., Pendleton, SC Johnson, BASF, C2C 
sertifikasına sahip firmalardan bazıları.    

Prof. Dr. Hulusi Barlas: "C2C 
ürünlerin mülkiyet hakkı değil, 
kullanım hakkı satılıyor"
 
Prof. Dr. Michael Braungart tarafından 
Almanya’da 1987 yılında kurulan Envi-
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(çevrime girmek üzere) geri vereceği ile 
ilgili bir sözleşme yapılıyor. Böylelikle 
malzemelerin sürekli çevrimlere gir-
mesi de garanti altına alınmış oluyor. 
Prof. Dr. Hulusi Barlas, özellikle 
Avrupa’da ve hatta Çin’de birçok fir-
manın rekabet üstünlüğünü ele geçir-
mek için Beşikten Beşiğe konseptine 
göre ürünlerini yeniden tasarladıklarını 
belirtiyor ve ülkemizin “2. Endüstri 
Devrimi”ni tam zamanında yakala-
yabilmesi için bu konsepte ciddi bir 
şekilde eğilinmesi gerektiğini vurguluyor. 
EPEA Türkiye, şu anda özellikle 
Türkiye’nin önemli holdingleri bünye-
sinde üretilen bazı ürünlerin Cradle to 
Cradle konseptine göre yeniden tasa-
rımlarının yapılmasına çalışıyor. Var olan 
ürünlerin yeni bir anlayışla yeniden oluş-

turulması, böylelikle de biyolojik ve tek-
nik çevrimlere sokulmaları planlanıyor.

Çavdar: “C2C anlayışı devlet 
politikası olmalı”

Konunun Türkiye’deki savunucuları 
arasındaki Design of Tasarım Proje 
Danışmanlık’tan İç Mimar Oya Çav-
dar şunları söylüyor: “Bu müthiş tasarım 
anlayışına göre ürünler hiçbir sentetik 
materyal ve toksin tortusu bırakma-
dan yeniden suya veya toprağa dönerek 
‘biyolojik besin’ olarak tasarlanacak ya da 
‘teknik besin’ kategorisinde saf ve değerli 
materyaller olarak sürekli kapalı devre 
endüstriyel dolanımda olacak. Örneğin 
Alman Trigema firması kompost olabilen 
tişört üretti. Tişörtünüz ömrünü doldur-

duktan sonra bahçede biyolojjk olarak 
parçalanabiliyor. Çevreye zarar vermeden 
toprak için besin oluyor. Büyükanneni-
zin kullandığı çamaşır makinesi ömrünü 
doldurduktan sonra çöp olmuyor. Teknik 
besin kategorisinde endüstriyel dolanıma 
girerek başka bir ürüne, mesela torununu-
zun bineceği bisiklete dönüşüyor. Bisiklet 
ömrünü tamamladığında yine çöp olmu-
yor ve üretildiği malzemenin niteliğinden 
dolayı başka bir eşyaya dönüşüyor.”  Çav-
dar, çok yakın gelecekte rekabet üstünlü-
ğünü ele geçirmenin en büyük kriterlerin-
den birinin Beşikten Beşiğe konseptine 
göre üretim olacağına dikkati çekiyor. İç 
Mimar Çavdar, ülkemizin “2. Endüstri 
Devrimi”ni yakalayabilmesi için bu kon-
septin devlet politikası haline getirilmesi 
gerektiğini söylüyor.

Besin Maddeleri

Bitkiler

Üretim

Kriter

Hammaddeler

Ayrıştırıcılar

Organik
Ürünler

Demontaj ve
Atık Ayrıştırma

Organik +
Sentetik Materyaller

Hayvansal
Tüketim

Biyolojik Biyolojik

Ürün

1. % 100 yenilenebilir enerji kullanımı
2. Su yönetimi, temiz su çıkışı
3. Sosyal sorumluluk, toplum üzerinde olumlu etki
4. Tekrar kullanma, geri kazanılabilirlik/kompost olabilen
5. Sağlıklı materyal, insan ve çevre üzerinde etkili

Beşikten Beşiğe





66 

Proje

Anadolu Efes tüm operasyon-
larında daha akıllı bir şekilde 
enerji kullanımıyla karbon ayak 

izini azaltmayı planlıyor. Danfoss, Ana-
dolu Efes’e bu konuda destek veriyor: 
Bugüne kadar Danfoss Sürücüleri Efes 
Pilsen’in Türkiye’de bulunan dört fabri-
kasına dört adet VLT® OneGearDrive® 
ünitesi tedarik etti: 16 adet VLT® One-
GearDrive® ünitesi Ankara’ya; 8 adet 
İstanbul’a, bir adet İzmir’e ve bir adet 
Adana’ya sevk edildi. İlave projeler, sürü-
cülerin taşıyacağı yeni bir yarına doğru 
hayata geçirilmeyi bekliyor.

Yenileme projesinden evvel konveyör 
bandında yapılan ölçümler, VLT® One-
GearDrive® sürücüsünün verimliliği 
konusunda Efes Pilsen Ankara fabrika-
sının Elektrik Bakım Formeni Bayram 
Demirtaş’ı ikna etmeye yetti. Demirtaş, 
“Aynı konveyörde, aynı pozisyon ve aynı 
yüklerle mevcut sistem ve Danfoss VLT® 
OneGearDrive® arasında karşılaştırmalı 
ölçümler yaptık. Mevcut sistemde ölçülen 
akım 1.6 Amp iken OneGearDrive® ile 
0.6 Amp oldu. Bu % 63 oranında enerji 
tasarrufu anlamına geliyor. Bu nedenle 
karar vermemiz hiç de zor olmadı. VLT® 

Efes Pilsen Bira Fabrikalarında 
Enerji ve Bakım Maliyetlerinden 
Tasarruf

İçecek sanayisinin büyük oyuncularından Anadolu Efes'in bir markası olan Efes Pilsen, çalışma 
verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük hedefleri olan bir marka. Efes Pilsen, Ankara 
ve Adana’da bulunan bira fabrikalarında konveyör bantlarında çalışan eski dişli motorlarını 
VLT® OneGearDrive® ile değiştirdikten sonra % 63’e varan oranda enerji tasarrufu sağladı. 
Yatırım 10 ay gibi kısa bir sürede kendini geri ödüyor.

Ankara fabrikası yenileme 
projesinde enerji ve bakım 
maliyetlerinden tasarruf

Efes Pilsen Ankara fabrikasında şişeleme 
hattında çalışan 16 eski dişli motoru, 
16 VLT® OneGearDrive® ve VLT® 
AutomationDrive FC 302 ünitesi ile 
değiştirildi. Sabit mıknatıslı, üç farklı 
güçte motora sahip olan VLT® OneGe-
arDrive®, kompakt motor çerçevesinde 
% 89’a varan oranda enerji verimliliği ve 
yüksek torkuyla IE4 Süper Verimlilik 
sınıfının gerekliliklerini çoktan aşıyor.



 67

Proje

OneGearDrive®, enerji kaynaklarını 
daha akıllı kullanma hedefimizi destek-
leyecek. Yenileme projesi bakım ve yedek 
parça stoklama ihtiyacımızı azalttı. Aza-
lan bakım ve işletme maliyetleri toplam 
verimliliğimizi artırdı. VLT® OneGe-
arDrive® ayrıca eski dişli motorlardan 
ve dişli kutularından daha az yer kaplıyor. 
Şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşma-
dık. İleride daha fazla üniteyi kurmayı 
planlıyoruz”  diyerek durumu özetliyor.

Adana fabrikasında şişe yıkama 
hattında motor paslanmasına 
son

Paslanma, dişli motorların düşmanıdır. 
Bakım ihtiyaçlarını artırarak üretim 
kayıplarına sebep olur. Aynı şekilde 
Efes Pilsen Adana fabrikasında boş şişe 
yıkama hattında çalışan dişli motorun 
yılda bir kere değişmesi gerekiyordu. Bu 
hattı IP69K yüksek koruma derecesinde 
VLT® OneGearDrive® ile yeniledikten 
sonra bakım ihtiyaçları ve maliyetleri 
ciddi anlamda azaldı. Adana Efes Pilsen 
fabrikasının Elektrik Bakım Formeni 

Yüksel Koşar, “VLT® OneGearDrive® 
çalışma verimliliğimizi, esnekliğimizi ve 
güvenliğimizi artırdı. Eski sisteme kıyasla 
% 60 oranında enerji tasarrufu sağladık, 
bu çok etkileyici. Ünitenin hijyenik tasa-

rımı ürünlerimizin kalitesini korumaya 
yardımcı oluyor” diyor. 

Faydaları

1. Büyük miktarda enerji tasarrufu ve 
10 ayda yatırımı geri ödeme süresi 
(yatırımın getirisi). 

2. VLT® OneGearDrive® sürücüsünün 
uzun hizmet ömrü, bakım 
ihtiyaçlarını, maliyetlerini ve üretim 
kayıplarını azaltır. Dişli kutusunun 
yağını sadece 35.000 çalışma 
saatinden (yaklaşık olarak 7 yıl) 
sonra değiştirmek yeterlidir. 

3. Motor, dişli üniteleri veya AC 
sürücüleri gibi en az sayıda 
ünite değişikliğiyle en yüksek 
oranda esnekliğe izin veren 
VLT® OneGearDrive® sayesinde 
azalan stok maliyetleri VLT® 
OneGearDrive® parça çeşitliliğinde  
% 70 oranında indirime gitmeyi 
mümkün kılar, böylece sadece iki tip 
sürücü ile tüm fabrika konveyörü 
yedeklenebilir. 

VLT® OneGearDrive®, optimize edilmiş konik bir dişli kutusu ile bir VLT® Otomatik Sürücü 
FC 302 veya merkezi olmayan bir VLT® Sürücüsü olan FCD 302 AC sürücüsü ile kontrol 
edilen, verimliliği yüksek sabit mıknatıslı (PM) bir motordan oluşur. VLT® OneGearDrive®, 
fabrikanın verimliliğini optimize ederek enerji maliyetlerini azaltan bir sürücü sistemidir. 
Yüksek hijyen standartlarını karşılaması ve konveyör miline doğrudan monte edilebilmesi 
nedeniyle, gıda ve içecek endüstrisinde kullanım için ideal olup yenileme projelerinde 
büyük avantaj sağlar.

Ankara Efes Pilsen fabrikasının Elektrik Bakım Formeni Bayram Demirtaş, önceki sisteme 
oranla % 63 enerji tasarrufu sağlayan VLT® OneGearDrive® sürücülü bir şişeleme 
konveyör bandını incelerken. VLT® OneGearDrive® ile Danfoss, proses ve makine 
mühendisliği alanında yüzyıllara dayanan tecrübesi ile mikrobiyoloji alanındaki bilgi 
birikimini birleştirerek üretim düzenine kolayca entegre olabilen rekabetçi, uygun maliyetli 
bir çözüm yarattı.



4. VLT® OneGearDrive® sürücüsünün 
su geçirmez gövdesi kolayca ve 
hızlıca temizlenebilir, bu sayede bira 
fabrikası zaman, su ve deterjandan 
tasarruf sağlar. 

5. EHEDG sertifikalı. VLT® 
OneGearDrive® “Avrupa Hijyenik 
Mühendislik & Tasarım Grubu”nun 
(EHEDG) yönetmeliklerine 
uygundur. EHEDG, işleme sırasında 
gıdayı bakteri, mantar ve küf gibi 
kirlenmelere karşı kapsamlı ve etkili 
bir şekilde korumak için gerekli olan 
teknik özellikleri ve kılavuz çizgileri 
belirleyen bir kuruluştur. VLT® 
OneGearDrive®, ABD Sağlık ve 
Beşeri Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
bir federal kurum olan Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA 
veya USFDA) yönetmeliklerine de 
uygundur.

Daha iyi bir yarına taşıyan 
sürücüler

Uygun olan her uygulamada AC sürü-
cüleri kullanılarak enerji tüketimi dünya 
genelinde % 10 oranında azaltılabiliyor. 
Danfoss sürücülerinin AC sürücüleri tek-
nolojisinde süregelen inovasyonları daha 
iyi bir gelecek yaratıyor; iş dünyasına 
olumlu yansımaları olan ve toplumun 
geneline fayda sağlayan inovasyonlar. 
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Efes Pilsen Adana fabrikasında boş şişe yıkama hattında çalışan bir dişli motorunun, 
üretim kayıplarına sebep olan paslanma nedeniyle, yılda bir kere değişmesi gerekiyordu. 

Elektrik Bakım Formeni Yüksel Koşar, Adana Efes Pilsen fabrikasında şişe yıkama hattını 
incelerken. VLT® OneGearDrive® eski sistemle kıyaslandığında % 60 oranında enerji 
tasarrufu sağlar.

IP67 veya IP69K koruma 
dereceli VLT® OneGearDrive® 
Adana fabrikasında “duş alıyor”. 
Hattı bir VLT® OneGearDrive® 
ile yeniledikten sonra su 
geçirmez yapısı sayesinde 
bakım ihtiyaçları ciddi anlamda 
azaldı. VLT® OneGearDrive® 
sürücüsünde fan bulunmaz, bu 
hem daha az gürültü hem de 
havada uçuşan mikrop ve kir 
taneciklerinin motora çekilerek 
ortam havasına yeniden 
karışmaması anlamına gelir.
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B 
u çalışmada, Avrupa Birliği’nin 
“ecodesign ErP directive 
2009/125/EC” adlı direktifinin 

pompa sektörüne yansımaları, direktifin 
uygulama esasları, frekans kontrollü sis-
temlerin yaygınlaşma sebepleri ve bu tarz 
ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasının 
ülkemize yansımaları ele alınmaktadır.

Giriş

Çevre üzerinde olumsuz etkisi olan ürün-
lerin yaşam döngüsü (life-cycle) baştan 
sona adım adım incelendiğinde, ürünün 
hammadde halinden üretime, paketleme, 
taşıma, kullanım sonrası imha etme ve 
geri dönüşüm basamakları dahil ortaya 
çıkan çevresel olumsuz etkinin % 80’i, 
ilgili ürünün dizayn aşamasında belir-
lenmektedir. Dolayısıyla ürünün dizayn 
şartlarına olumlu yöndeki müdahale, çev-
reye olan olumsuz etkinin azalmasına 
büyük oranda katkı sağlamaktadır.

Ecodesign - ErP Directive 
2009/125/EC Direktifinin Pompa 
Sektörüne Yansımaları

1. Daha Akıllı Ürünlerin Kullanımı 
ile “ecodesign” Yaklaşımının 
Çevreye Katkısı

Avrupa Konseyi (EC), 2009 yılında 
enerji kullanan ürünlere (ErP) yönelik 
olarak çevreye duyarlı tasarım & eco-
design kriterlerini belirleyen direktifi 
(ecodesign ErP directive 2009/125/EC) 
kabul etti. Bu direktifin amacı; çevreye 
daha az etki yapan daha akıllı ürünlerin 
tasarlanıp üretilmesi, enerji kaynaklarının 
daha verimli kullanılması ve çevrenin 
korunmasıdır.

Ecodesign direktifinin 
pompa ürün grubuna yönelik 
regülasyonları;

Ecodesign ErP directive 
2009/125/EC

Enerji kullanan ürünlerin çevre dostu 

olarak tasarlanmasına yönelik direktif.

22/07/09 tarihli regülasyon EC 
641/2009 - ek 11/07/2012 tarihli 
EC 622/2012

Ürüne entegre ve bağımsız ıslak rotorlu 
sirkülasyon pompalarının ecodesign kri-
terlerine dair düzenleme.

22/07/2009 tarihli EC 640/2009 
regülasyonu

Elektrik motorları için ecodesign kriter-
lerine dair düzenleme.

2. Pompalara Yönelik EC 
641/2009 – ek EC 622/2012 
Regülasyonları

11/07/2012 tarih EC 622/2012 numa-
ralı Avrupa Komisyonu regülasyonu, 
EC 641/2009 revize edildi, salmastrasız 

Yazan: Halil Kızılhan, Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü
 ALP Pompa Teknolojileri A.Ş. (ETNA)
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P ref.: Referans güç tüketimi

4. Elektrik Motorlarına Yönelik 
EC 640/2009 Regülasyonu

Kuru rotorlu pompalar için ErP eco-
design direktifi doğrultusunda yeni bir 
verimlilik sınıflandırmasına geçilmiştir. 
Yeni IE sınıflandırması; eski EFF sınıf-
landırmasının yerini almış olup IE1, IE2, 

Teknik

münhasır çalışan sirkülasyon pompaları 
ve ürüne entegre sirkülasyon pompala-
rına dair ecodesign kriterlerini düzen-
lemektedir.

3. EC 622/2012 Numaralı 
Regülasyonun Uygulama 
Aşamaları

1 Ocak 2013: Sirkülasyon pompaları-
nın enerji verimliliği indeks değeri (EEI) 
0,27’den düşük olmalı.
1 Ağustos 2015: Sirkülasyon pom-
palarının enerji verimliliği indeks değeri 
(EEI) 0,23’ten düşük olmalı. Ayrıca 
ürünlere entegre sirkülasyon pompaları 
da bu kriterleri sağlamalı.
1 Ocak 2020: Kullanım ömrünü 
tamamlamış ürünlerin, ecodesign kri-
terlerini sağlayan ürünlerle değişiminin 
tamamlanması. 
Belirtilen EEI değerlerini sağlayan ürün-
ler CE işareti taşıyabilecektir. Bu şartları 
sağlayamayan ürünlerin Avrupa Birliği 
ülkelerinde dolaşımı yasaklanmakta ve 
ürünün üzerinde CE işareti taşıması 
mümkün olmamaktadır.

EEI: PL, ort / P ref.

PL, ort: ağırlıklı ortalama güç tüketimi

IE3, IE4 verimlilik kademelerinden oluş-
maktadır. Kodlamadaki rakam büyüdükçe 
verimlilik derecesi artmaktadır. Ayrıca 1 
Ocak 2013’ten itibaren hidrolik parçalar 
için MEI olarak adlandırılan “minimum 
en düşük verimlilik” değeri tanımlanmış-
tır. 1 Ocak 2013’ten itibaren MEI değeri 
0,1’den büyük olmalıdır. Bu değer 1 Ocak 
2015’ten itibaren ise 0,4’ten büyük olacak 
şekilde tanımlanmıştır.

ENERJİ TASARRUFU

Motor devir hızının azaltılması, elektrik motorunda harcanan elektrik 
sarfiyatında dikkate değer miktarda tasarruf sağlayacaktır. Bunun temel 
nedeni; motordaki elektrik sarfiyatının, motor devir sayısının küpü ile 
orantılı olmasıdır. Örneğin; 2950 d/dak hız ile çalışan bir motorun devri % 
20 azaltıldığında yaklaşık 2360 d/dak ile çalıştırıldığında, motor frekansı 
40 Hz olacaktır. Motorun çektiği enerjiden ise % 49 tasarruf sağlanacaktır. 
Motor hızındaki düşüş, motor ömrünü ciddi miktarda artıracaktır. 
Pompa performansı, pompa devir sayısı ile doğrudan bağlantılıdır (Pompa 
devir sayısının pompa performansı açısından çok önemli etkisi vardır).

- Pompa debisi, pompa devir sayısı ile lineer (doğrusal) bağlantılıdır 
(1. Dereceden fonksiyon).

- Pompa basıncı, pompa devir sayısı ile parabolik olarak bağlantılıdır 
(2. Dereceden fonksiyon).

- Pompa güç tüketimi, pompa devir sayısı ile kübik olarak bağlantılıdır 
(3. Dereceden fonksiyon).

- Pompa devir sayısındaki az bir değişiklik, pompa güç tüketiminde çok 
yüksek miktarlarda fark (azalma ya da artma) oluşturur. 

Frekans Kontrollü Sistemin Enerji Verimliliğine Katkısı Nedir?
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5. EC 640/2009 Regülasyonu 
Uygulama Aşamaları

• 0.75 – 7.5 kW arası motorlar: 

01.06.2011’den itibaren IE2 ve 
üstü verimliliğe sahip olmalı, 
01.01.2017’den itibaren ise IE3 veya 
frekans kontrollü IE2 verimlilikte 
olmalıdır.

• 7.5 – 375 kW arası motorlar: 

01.06.2011’den itibaren IE2 ve 
üstü verimliliğe sahip olmalı, 
01.01.2015’ten itibaren ise IE3 veya 
frekans kontrollü IE2 verimlilikte 
olmalıdır.

6. Neden Frekans Kontrollü 
Pompalar Yaygınlaşıyor?

Konvansiyonel (Geleneksel) 
sistemler, en kötü şartların daimi 
olacağı varsayılarak tasarlanıyor 
ve ürün nitelikleri tespit ediliyor. 
(Debi-basınç vb.)
Gerçekte ise, sistem dinamik ve ısı 
yükü sürekli değişken.

Merkezi sistemin teşviki (2000 m2 
den büyük alanlar), ısı payölçer, 
termostatik vanaların yaygın 
kullanımı ile sistemin gerektirdiği 
debi – basınç gereksinimi 
değişkendir.
Enerjiyi; ihtiyaç duyulan zamanda, 
ihtiyaç olduğu kadar kullanmak 
esastır.
Ürünler, gün geçtikçe akıllı hale 
geliyor. 
Mekanik + elektronik: (Mekatronik) 
ürünler yaygınlaşıyor.
Dolayısıyla frekans kontrollü-
değişken devirli ürünlerin kullanımı 
bir lüks değil, gelinen aşamada bir 
zorunluluk arz etmektedir.

Sonuç

Hem çevresel kaygılar hem de Çin, Hin-
distan gibi yoğun nüfuslu ülkelerdeki 
orta sınıfın güçlenerek küresel tüketim 
iştahının artması, doğal kaynaklar ve 
çevre üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu 
trend, doğal olarak sürdürülemez ve uzak 
olmayan bir gelecekte, çevre üzerinde 
telafisi zor hasarlar oluşturma potansi-
yeli taşımaktadır. Bu gerçeklerden hare-

ketle; enerjinin ihtiyaç olduğu zamanda 
ihtiyaç olduğu kadar verimli bir şekilde 
kullanımı ve enerjinin yenilenebilir kay-
naklardan temini tek yaşam evimiz olan 
dünyanın dengelerini korumak için kaçı-
nılmazdır. Avrupa Birliği’nin öncülük 
ettiği ecodesign – çevreye duyarlı tasarım 
kriterleri, bu yönde atılmış adımların en 
önemlisidir. Söz konusu kriterlere uyum 
ve daha akıllı, çevre dostu ürünlerin üre-
tim & kullanımının ülkemizde de yay-
gınlaşması, verimliliğimizin artmasına, 
ülke olarak enerji faturamızın düşmesine 
vesile olacaktır.

Kaynaklar

1. Commission regulation (EC) No 
640/2009 of 22 July 2009, “ecodesign 
directive for electric motors”

2. Directive 2012/27/EU of the 
European parliament and of the 
Council of 25 October 2012, 
on energy efficiency, amending 
Directives 2009/125/EC and 
2010/30/EU and repealing 
Directives 2004/8/EC and 2006/32/
EC

3. Commission regulation (EU) 
No 622/2012 of 11 July 2012, 
“amending Regulation (EC) No 
641/2009 with regard to ecodesign 
requirements for glandless 
standalone circulators and glandless 
circulators integrated in products”

4. Directive 2009/125/EC of the 
European parliament and of the 
Council of 21 October 2009, 
“establishing a framework for the 
setting of ecodesign requirements for 
energy-related products”

5. Commision staff working document 
Brussels, 7.12.2012, “Establishment 
of the Working Plan 2012-2014 
under the Ecodesign Directive”

*Bu makale, 5-7 Mayıs 2016’da düzenlenen 9. 
Pompa Vana Kompresör Kongresi’nde bildiri olarak 
sunulmuştur.

Motor devir sayısı 2900 
d/dak’dan (50 Hz) 1450 d/
dak’a (25 Hz-yani yarıya) 
indirildiğinde: 

• Pompa debisi (Q) yarıya 
düşer. 

• Pompa basıncı (H), 50 Hz 
(2900 d/dak)’daki basıncın 
dörtte birine düşer.

Motor devir sayısı 2900 
d/dak’dan (50 Hz) 1450 d/
dak’a (25 Hz-yani yarıya) 
indirildiğinde: 

• Pompa motor gücü (P), 
50 Hz (2900 d/dak )’daki 
gücün sekizde birine düşer. 
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Avrupa’nın enerji tüketiminin ve 
enerji ithalatına bağımlılığının 
azaltılması başlıca bir sorun 

olmaya devam etmektedir. Avrupa’nın 
2020 hedefleri % 20’lik bir enerji tasar-
rufunu amaçlamaktadır ve bu hedef 2030 
için % 27 olarak güncellenmiştir. Fakat 
yeni teknolojiler ve maliyet etkin tasarruf 
potansiyeli Avrupa Parlamentosu'nun da 
öngördüğü gibi  % 40’a kadar ulaşan daha 
iddialı bir 2030 hedefi benimsenebilece-
ğini göstermektedir. 
Enerji tüketimi üzerine mevcut Avrupa 
Birliği mevzuatları, bina mevzuatla-
rından (Binalarda Enerji Performansı 

madaki artırılmış verimlilik – özellikle 
binalarda – Avrupa’nın tüm hedeflerinin 
gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. 
Yeni ısıtma ve soğutma stratejisi de; 
Enerji Tasarrufu Direktifi (EED), Yeni-
lenebilir Enerji Direktifi (RED) ve 
Eko-Tasarım Direktifi (Ecodesign) gibi 
mevcut tedbirler gibi enerji verimliliğini 
teşvik etmekte ve Avrupa’nın enerji itha-
latına olan bağımlılığını azaltmak için 
temel oluşturmaktadır. 
EPEE bu yüzden EPBD, EED ve 
RED’nin gelecekteki incelemelerini 
memnuniyetle karşılıyor ve Avrupa 
Komisyonu'nun bu incelemelere önem 

Isıtma ve Soğutmanın, Enerji 
Verimliliği Tartışmasındaki Rolü

Avrupa Birliği Direktifi (EPBD))  ürün 
mevzuatlarına (Eko-Tasarım (Ecode-
sign) & Enerji Etiketi (Energy Label)), 
nihai kullanıma ve arza (Enerji Tasar-
rufu Direktifi (EED)), Avrupa’nın enerji 
hedeflerini gerçeğe dönüştürmeye yar-
dımcı bağlayıcı tedbirler bakımından 
aracı olmaya devam etmektedir.  
Isıtma ve soğutma bu tartışmada önemli 
bir rol oynamaktadır ve bunun sebebi 
sadece birçok mevcut mevzuat tedbirinin 
önüne geçmesi değil, (daha da önemlisi) 
bu sektörün uzun dönemde AB’nin en 
büyük enerji sektörü olarak tanımlanıp 
projelendirilmesidir. Isıtma ve soğut-

Kaynak: EPEE White Paper - A vision for heating and cooling priorities for today and tomorrow - May 2016-1
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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verme konusundaki kararlılığını tama-
men destekliyor. Enerji talebi ve arzına 
daha bütünsel bir bakış açısı ile bakmak, 
bina mahal ve su ısıtmasının verimini 
artıracak (ki bu ikisi beraber konutlar-
daki nihai enerji kullanımının % 80’ini 
kapsamaktadır) büyük fırsatları berabe-
rinde getirecektir. Sisteme bütün ola-
rak bakmak enerji dönüşümü için en az 
maliyetli ve uygun çözümlere ulaşmamızı 
sağlayacaktır. 

Kısa ve Orta Vadeli Tavsiyeler: 
Mevcut Mevzuatlardan En İyi 
Şekilde Yararlanmak

Mevcut mevzuatları; Enerji Tasarrufu 
Direktifi (EED), Yenilenebilir Enerji 
Direktifi (RED) ve Eko-Tasarım Direk-
tifi (Ecodesign) karşılaştırarak ve birbir-
leri arasında daha iyi sinerjiler yarata-
rak bu mevzuatlardan daha fazla fayda 
sağlama konusunda ciddi bir potansiyel 
görülmektedir. Bu direktiflerin gelecek-
teki incelemeleri söz konusu hedeflere 
ulaşmada mükemmel bir fırsat sunmak-
tadır. 
Aşağıda, teknik sistemler, kontrol tekno-
lojileri, servis ve bakım alanlarında, aynı 

zamanda kamu binalarında, sıfır enerjili 
binalarda (nZEBs) ve yenilenebilir enerji 
kullanan binalarda; sıralanmış ve uygu-
lanmış mevcut mevzuatların ısıtma ve 
soğutma enerji verimlilikleri bakımından 
nasıl gerçek bir fark yaratabileceğini gös-
teren çok somut ‘örnek olay incelemeleri’ 
anlatılmaktadır. 

Örnek Olay İncelemesi 1:

Teknik Sistemler, Kontrol 
Teknolojileri, Servis & Bakım

Isıtma ve soğutmada enerji verimlili-
ğini artırmak için sayısız yol vardır. En 
bariz çözüm ise Ecodesign Direktifi’nde 
zorunlu kılındığı üzere enerji verimliliği 
koşullarını ürün seviyesinde oluşturmak-
tır. Fakat en çok enerji tasarrufu sağla-
yan ürünler bile bina için yanlış tipte bir 
ekipman seçildiği veya ısıtma ve soğutma 
sistemleri en etkili halde çalışacak şekilde 
planlanmadığı takdirde tasarruf sağlama-
yacaktır. Bu da ürünlerin düzgün boyut-
landırılmasını, kurulmasını, kontrolünü 
ve bakımını kapsamaktadır. 

Örnek 1: Fransız danışmanlık firması 
Cardonnel Ingenierie tarafından yürü-
tülen bir araştırma, termal ekipmanların 
bakım ve kontrollerinin uygun olarak 
yapılmamasının; enerji tüketimine, mali-
yete ve CO2 emisyonlarına olan başlıca 
negatif etkilerinin altını çizmektedir. 
Verilen örnekte, bakım ve kontrol eksik-
liği yüzünden geleneksel mahal ısıtıcısı-
nın enerji tüketimi 5 yıl sonra % 10, 10 
yıl sonra ise % 35 oranında artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji

Enerji tüketimi

Sera gazları

Yenilenebilir 
enerji 
hedefi

Sera gazı 
emisyonu 
hedefi

Enerji verimi 
hedefi

2015 Avrupa’sının eğilim ve projeleri – Avrupa’nın iklim ve enerji hedeflerine 
ilerleyişinin izlenmesi

Avrupa Birliği’nin 2020 İklim ve Enerji Hedeflerine Doğru İlerleyişi
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Bunun CO2 emisyonları üzerine doğru-
dan bir etkisi vardır ve emisyonlar buna 
bağlı olarak artmakta ve geri ödeme süre-
sinde, artmış olan enerji tüketimi sebe-
biyle neredeyse ikiye katlanmaktadır. 

 Bu yüzden bakım ve kontrollerin 
uygun ve zamanında yapılması, binaların 
enerji performansını artırmak için ilk ve 
en bariz adım olarak görünmektedir. 

ÖRNEK 2: Cardonnel Ingenierie ter-
mal ısıtma ve soğutma ekipmanını değiş-
tirmenin % 25’ten % 40’a kadar enerji 
tasarrufu sağlayacağını ve bu yatırımın 
geri ödeme süresinin binanın tipine bağlı 
olarak 5 ila 10 yıl arasında olacağını gös-
termektedir. Fakat aynı binaların zarfını 
iyileştirmenin yatırım geri ödeme süresi 
24 ila 28 yıl olurken, yapılan iyileştirme 
ile elde edilecek enerji tasarrufu % 40 ila 
% 50 arasında olacaktır. 

 Bu bulgular, binaların enerji per-
formanslarını artırmak için alınan ted-
birlerin sadece bina zarfına odaklanmak 
yerine bir binadaki tüm elementleri ve 
teknik sistemleri kapsaması gerektiğinin 
önemini vurgulamaktadır. 

Mevcut Mevzuatlar Bütünsel 
Bakış Açısı İle Nasıl Gerçek Bir 
Fark Yaratabilir
EPBD’ye Odaklanma: Madde 4, 
Madde 8, Madde 14 ve 15:

Aşağıdaki maddeler birbirini tamamlar 
niteliktedir. Birlikte, tam olarak uygulan-
ması durumunda, kullanıcılar için eko-
nomik faydalarla birlikte önemli ölçüde 
enerji tasarrufu sağlanması ve CO2 emis-
yonunun azaltılması için büyük bir fırsatı 
temsil etmektedirler:

 Madde 4: … Üye ülkeler minimum 
enerji performans gerekliliklerinin; bina 
zarfının bir kısmını oluşturan ve bina 
zarfı enerji performansına önemli bir 
etkisi olan bina elementleri baz alına-
rak belirlendiğini garanti altına alacak 
önlemleri almalıdırlar.

   Madde 8: … Üye ülkeler, teknik bina 

sistemlerinin sistem gerekliliklerini; top-
lam enerji performansı, doğru kurulumu 
ve uygun boyutlandırılması, ayarlanması 
ve kontrolünü baz alarak belirlemelidir. 

 Madde 14 ve 15: … Üye ülkeler 
binaların ısıtılmasında kullanılan sistem-
lerin erişilebilir parçalarının … /… 12 
kW üzerinde verimli anma çıkış gücü 
olan havalandırma sistemlerinin düzenli 
denetimini sağlamak için gerekli ted-
birleri şart koşmalıdırlar… Bu denetim, 
binanın ısıtma / soğutma koşullarına 
kıyasla kazanın / hava koşullandırma sis-
teminin verimliliği ve boyutlandırılması 
üzerine bir değerlendirmeyi içermelidir.

EPBD hükümlerini güçlendirmek 
için EPEE Tavsiyeleri:
 

 Enerji performans gerekliliklerinin 
sadece bina zarfını değil tüm faktörleri 
en uygun hale getirmesini sağlamak için 
Madde 4, Madde 8 ile ilişkilendirilmeli-
dir. Özellikle, bu faktörler bakım, boyut-
landırma, ayarlama ve kontrol teknolo-
jilerini içeren teknik bina sistemlerine 
yönelik gereklilikleri kapsamalıdır. 

 Sürekli görüntüleme, bakım ve 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin opti-
mize edilmesine yönelik gereklilikleri 

kapsayarak Madde 8, Madde 14 ve 15 
ile ilişkilendirilmelidir.

 Madde 14 ve 15 binanın gerçek 
performansının değerlendirilmesi ve 
sürekli doğrulanması ile güçlendirilme-
lidir. Örneğin, binanın ısı dağıtım siste-
minin işlevsel performansının doğrulan-
ması ve zaman içerisinde performansının 
devamlılığının sağlanması

2. EED’ye Odaklanma: Madde 4, 
Madde 8, Madde 14

 Madde 4:  … Üye ülkeler ulusal konut 
ve ticari (hem kamu hem de özel olmak 
üzere) binalarının, yenilenmesindeki 
yatırımı harekete geçirmek için uzun 
dönemli bir strateji oluşturmalıdırlar. Bu 
strateji …(b) bina tipi ve iklim kuşağına 
bağlı olarak yapılan yenilemeye uygun 
maliyetli yaklaşımların belirlenmesini 
kapsamalıdır…

 Madde 8: 
 Üye ülkeler, tüm nihai müşteri-

lere yüksek kaliteli enerji denetimlerini 
teşvik etmelidirler… 3. Üye ülkeler aynı 
zamanda uygun danışma hizmetleri 
yoluyla bu gibi denetimlerin faydaları 
konusunda ev halkı üzerinde farkındalık 
yaratacak programlar geliştirmelidirler.
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 Üye ülkeler, küçük ve orta ölçekli 
(SMEs) olmayan işletmelerin, 5 Aralık 
2015’ten itibaren, ulusal mevzuat tarafın-
dan kabul edilen kalifiye ve/veya akredite 
olmuş uzmanlar tarafından bağımsız ve 
uygun maliyetli bir şekilde yapılan ve en 
az her 4 yılda bir tekrarlanması zorunlu 
olan bir enerji denetimine tabi tutuldu-
ğunu garanti altına almalıdır… […]Birlik 
Ülkeleri yardım yasasına uygun olmak 
şartıyla üye ülkeler enerji denetimleri ve 
benzeri tedbirlerden yola çıkarak tavsi-
yelerin yerine getirilmesi için teşvik ve 
destek planları uygulayabilir. 

 Madde 14: … Üye ülkeler verimli 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin kul-
lanımında yerel ve bölgesel seviyedeki 
potansiyeli göz önünde bulundurarak 
vadeli borca teşvik edecek politikalar 
benimsemelidir. 

EED hükümlerini güçlendirmek 
için EPEE tavsiyeleri:

 Isıtma, soğutma ve ilgili altyapılara 
yapılan yatırımla bina yapımına yapılan 
yatırımı daha iyi koordine edebilmek için 
Madde 4 ile Madde 14 arasında tutarlı-
lığın sağlanması

 Madde 8 teknik bina sistem-
lerinin sürekli takibi ve sonrasındaki 
optimizasyonuna olanak sağlamak için 
düzenli bakım koşulu getirmelidir. Aynı 
zamanda, enerji denetimleri sonucunda 
çıkan uygun maliyetli tavsiyeleri hesaba 
katma ve bu tedbirleri uygulamaya koyma 
konusunda bir zorunluluk içermelidir. Bu, 
mali teşviklerle ilişkilendirilebilir. 

3. EPBD ve EED arasındaki 
sinerjiye odaklanma: 

EPBD ve EED’nin etkisini; teknik sis-
temler, kontrol teknolojileri ve servis & 
bakım açısından optimize edebilmek için, 
ilgili hükümleri karşılıklı güçlendirmek 
adına bu iki direktif arasında bazı çapraz 
referanslar olmalıdır. Özellikle EPEE 
aşağıda gösterildiği gibi maddeler ara-

sında çapraz referansı tavsiye etmekte-
dir. Bunu yaparak, EED’deki Madde 8 
uygulamanın sağlanmasına ve EPBD 
Maddeleri 4, 8, 14 ve 15’in daha da güç-
lenmesine yardımcı olacaktır. 

EPBD     
 
Madde 4      EED
Madde 8     Madde 8
Madde 14 ve 15

EED ve EPBD arasındaki 
sinerjiden faydalanmak için 
EPEE tavsiyeleri:
 

 EPBD Maddeleri 4, 8, 14 ve 15 
koşullarının zorunlu kılınmasının ve 
EED Madde 8 tarafından şart koşulan 
enerji denetiminin bir parçası olarak 
değerlendirilmesinin sağlanması.

 Enerji denetimleri sonucunda 
çıkan uygun maliyetli tavsiyeleri hesaba 
katma ve bu tedbirleri uygulamaya koyma 
konusunda bir zorunluluk içermesi.

Örnek Olay İncelemesi 2:

Kamu Binaları, Yeni Sıfır Enerjili 
Binalar, Yenilenebilir Enerjiler

Kamu binaları EPBD, EED ve RED 
enerji talimatnamelerinin üçünde de 
önemli rol oynar. Kamu binaları örnek 
teşkil edip piyasanın da aynı uygulamaları 
örnek almasını teşvik etmelidir. Yine, bu 
üç talimatname yukarıdaki mesajı güç-
lendirmek adına birbirini desteklemeli 
ve neticede kapsamını kamu binalarının 
ötesine genişletmeli. 

 EPBD, Madde 9: … Üye ülkeler, 
(a) 31 Aralık 2020 itibarıyla tüm yeni 
binaların neredeyse sıfır-enerjili binalar 
olduğunu ve (8b) 31 Aralık 2018’den 
sonra kamu otoriteleri tarafından kul-
lanılan veya sahip olunan yeni binaların 
neredeyse sıfır-enerjili binalar olduğunu 
garanti altına almalıdır. 

 EPBD, Madde 12: … Üye ülkeler, 

toplam faydalı alanı 500 m2  'nin üzerinde 
olan, kamu otoriteleri tarafından kullanı-
lan ve kamu tarafından sıkça ziyaret edi-
len binaların bir enerji performans ser-
tifikasına sahip olduğunu garanti altına 
almalıdır. 9 Temmuz 2015 yılında, 500 
m2 'lik bu sınır 250 m2 'ye indirilecektir. 

 EED, Madde 5: …Üye ülkeler, 1 
Ocak 2014’ten itibaren, merkezi hükü-
met tarafından sahip olunan veya kul-
lanılan binaların, en azından minimum 
enerji gerekliliklerini karşılaması için ısı-
tılan ve/veya soğutulan toplam alanının 
% 3’ünün her yıl restore edildiğini garanti 
altına almalıdır. 

 RED, Madde 13.5: …Üye ülke-
ler, yeni kamu binalarının ve büyük bir 
onarım görmesi gereken mevcut kamu 
binalarının; ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde 1 Ocak 2012 itibarıyla bu 
direktif kapsamı içerisinde örnek bir rol 
üstleneceğini garanti altına almalıdır. Ek 
olarak üye eyaletler, bu zorunluluğun 
sıfır-enerjili bina standartlarına uyumlu 
olarak yerine getirilmesine müsaade ede-
bilir. 

 RED, Madde 13.4: … 31 Aralık 
2014 itibarıyla, üye ülkeler kendi bina 
mevzuatlarıyla ve yönetmelikleriyle veya 
aynı etkide başka yollarla, uygun olan bir 
yere, yeni binalar ve büyük ölçüde yenile-
meye tabi tutulacak olan mevcut binalar 
için yenilenebilir kaynaklardan sağlanan 
enerjinin minimum seviyede kullanımını 
şart koşmalıdır. Ek olarak, üye ülkeler 
ciddi oranda yenilenebilir enerji kaynağı 
kullanarak üretilen merkezi ısıtma ve 
soğutma yoluyla bu minimum seviyelerin 
erişilmesine olanak vermelidir.

RED, Annex VII: … Isı pompalarından 
alınan enerji…

Kamu binaları, yeni sıfır enerjili 
binalar ve yenilenebilir enerjiler 
bakış açısında EPEE tavsiyeleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
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faydalanarak elde edilen enerji 
miktarına göre teknolojileri 
sınıflandırabilmek için tüm 
talimatnamelerin tek tip hesaplama 
metodu olmalıdır. Bununla ilgili 
olarak, RED Annex VII’de, ısı 
pompaları için bir hesaplama 
metodu tanımlamıştır ve bu 
hesaplama metodu baz alınabilir. 

• EED, Madde 5: Minimum 
restorasyon oranını tüm kamu 
binalarına genişletmiştir. “Kamu 
binaları”nı belirlemek için EPBD 
Madde 12’deki tanımlama 
kullanılabilir. 

• EED Madde 4 ve 5’in EPBD 
Madde 9 ile ilişkisi: 2050’ye 
kadar tüm binaların sıfır enerjili 
bina seviyesinde olması gibi uzun 
dönem bir hedefle, EED Madde 
4 ve 5’ten doğan restorasyon 
koşulları EPBD'den sıfır enerjili 
bina koşulları ile ilişkilendirilebilir. 
Bunu desteklemek için, üye ülkeler 
2030 ve 2040’ta karşılaşılacak bariz 
dönüm noktalarını baz alarak 
uzun dönem yenileme stratejileri 
geliştirmeye ve uygulamaya mecbur 
tutulmalıdır.

Uzun Dönem için Tavsiyeler: 
Binaların Enerji Tasarruf Potan-
siyelini Ortaya Çıkarmak için 
Bütünsel bir Çerçeve

Bir önceki bölümde de gösterildiği gibi, 
mevcut çerçeve “önce enerji verimliliği” 
yaklaşımını desteklemek için mükem-
mel bir temel sunmakta ve bunu ürün 
seviyesinden (Ecodesign), sistem sevi-
yesi vasıtasıyla (EPBD) kullanıcı seviye-
sine (EED) kademeli bir yaklaşıma izin 
vererek başarmaktadır. Bu çerçeveyi tam 
potansiyelde kullanabilmek için sinerjile-
rin daha iyi kullanım yolları vardır. 
Buna karşın, EPEE daha ileriye gitmek 
için daha fazla kapsam olduğuna emindir. 
Binalar enerji altyapısının; hem enerji 
aktarımı hem de enerji depolama açısın-

dan eşsiz ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. 
Özellikle yenilenebilir enerjilerin hızı 
gittikçe artan piyasaya sunumları ışığında 
binaların önemi daha da artmaktadır. 
İdeal enerji yönetiminin Avrupa’da etkin 
ve verimli enerji kullanımını daha da art-
tırmak için zorunlu kıldığı üç ana bileşen 
aşağıdaki gibidir:

Isıtma, soğutma ve havalandırmanın 
(HVAC&R) bina otomasyon 
sistemleri ile kombinasyonu.
Isıl ağların bölgesel merkezi ısıtma 
ve soğutma yoluyla kullanılması
Yenilenebilir enerjilerin, özellikle 
yerinde üretildiği durumlarda, 
merkezi olmayan sistemlerde 
bütünleştirilmesi. 

Bileşen 1: İdeal enerji 
yönetimi ısıtma soğutma ve 
havalandırmanın (HVAC&R) 
otomasyon kontrol sistemleri 
ile akıllıca kombine edilmesini 
gerektirir. 

Bir binanın ısıtılması veya soğutulması 
için enerji verimli teknolojilerin fonk-
siyonlarını koordine etmeden (örneğin, 
otomasyon kontrol sistemleri ile) sadece 
bina içerisine konması, binanın toplam 
enerji girdisini minimize etmekte yeterli 
değildir. Mevzuatların tüm bina sistemi-
nin verimliliğini göz önünde bulundur-
duğu unutulmamalıdır. 
Binaların enerji verimliliği ile ilgili gele-
cekteki mevzuatlar, bina yönetim sistem-
lerinin ısıtma ve soğutma sistemlerini 
daha verimli kullanmaya iterken bina 
içerisinde yaşayanların alışkanlıklarını 
da göz önünde bulunduran bütünsel bir 
yaklaşıma sahip olmalıdır. 
EPBD’nin mevcut şekli ile Ecodesign 
mevzuatı (şu an üzerindeki çalışma 
devam eden ve akıllı cihazları konu alan 
33. Bölüm de dahil olmak üzere) arasında 
bir bağ oluşturulmalıdır. Her bir bina-
nın aktif ve pasif elemanlardan, enerji 
girdilerinden, faydalı enerji çıktıların-
dan ve minimize edilmesi gereken enerji 
kayıplarından oluşan bir sistem olarak 
gören ve binaların enerji performansının 

maksimize edilmesi için kurallar koyan 
bir çerçeve tanımlanması ile daha çok 
gelişme sağlanabilir. Diğer bir deyişle, en 
uygun tasarım yeni teknolojileri çok da 
fazla gerektirmeyecektir. Kaldı ki yeterli 
teknoloji zaten mevcut piyasada bulun-
maktadır. Önemli olan bu teknolojilerin 
kullanım aşamasındaki ince ayarları ve 
koordinasyonudur. 

Bileşen 2: İdeal enerji yönetimi 
ısıl ağların bölgesel merkezi 
ısıtma ve soğutma yolu ile 
oluşturulmasını gerektirir.

Binalara entegre edilen ısıtma ve soğutma 
sistemleri, pik anlarındaki talep değiş-
kenliğine cevap verebilen daha geniş 
“talep tepki planları”nın bir parçası ola-
bilir. Daha büyük bölgeler/şehirler için 
yapılmış olan bölgesel merkezi ısıtma ve 
soğutma sistemleri oldukça enerji verimli 
olup düşük karbonlu enerji kaynaklı ile 
çalışabilirler.
Ekipmanların enerji tüketimini, binaların 
enerji verimliliğini hatta bölgesel merkezi 
ısıtma ve soğutma ağını kapsayan (ki bu 
hatların bazıları atık ısı kullanıyor ola-
caklar); açık ve sistem bazlı bir yaklaşıma 
sahip olan bir Avrupa Birliği Mevzuatı 
oldukça önemlidir. Bu, ısıtma ve soğutma 
talebi uzun dönem planlamanın mer-
kezi olurken; binaların enerji altyapısının 
(enerji aktarımı ve enerji depolaması için) 
anahtar elemanı olarak alınması gerektiği 
anlamına gelmektedir. Sadece binaların 
enerji arz ve talebini dengelemesi ile üze-
rine aldığı eşsiz rolü anlayarak;
a) bina içerisindeki konfor ve sağlıklı 
iç hava koşullarından ödün vermeden 
verimli enerji kullanımını,
b) bölgesel merkezi ısıtma ve soğutmanın 
sağladığı talep tepki mekanizması ile, 
tüketiciler tarafından esnek enerji kulla-
nımı garanti altına alınır. Daha ileri bir 
adım, bina kümelerinin kullanıcı tiplerine 
göre (yaşam/ticari/endüstriyel) koordine 
edilmesidir. Bu sayede enerji optimum bir 
şekilde kullanılabilir. Bu şekilde, siste-
min fonksiyonelliğinden ödün vermeden; 
minimum enerji kullanımı sağlanabilir 





80 

Çeviri

(bina fonksiyonu ne olursa olsun - konfor, 
üretim prosesi veya diğer prosesler). Bu 
tip durumlarda, bu şekildeki bina küme-
lerinin yönetiminin karmaşıklığı ile elde 
edilebilecek enerji tasarrufu arasında 
optimum bir nokta bulunmalıdır. Stra-
tejik kontrol altyapıları zorunlu olacak 
ve veri koruması gibi riskler dikkatlice 
göz önünde bulundurulması gerekecektir.

Bileşen 3: İdeal enerji yönetimi 
yenilenebilir enerjinin 
bütünleştirilmesini gerektirir 
(özellikle yerinde üretimin olduğu 
merkezi olmayan sistemlerde).

Yukarıda açıklaması yapılan yaklaşım, 
artan yenilenebilir enerji kullanımı 
ışığında kulağa mantıklı gelmektedir 
(yerinde enerji üretimi olduğunda veya 
binalarda ısı pompaları veya güneş 
panelleri gibi merkezi olmayan sistem-
ler bulunduğunda). Bu durum tüm ilgili 
AB mevzuatlarının (EED, EPBD, RED 
ve ECODESIGN) koordine edilmesini 
ve sıralanmasını gerektirecektir. Yenile-
nebilir enerjinin yerinde üretilmesinin 
avantajı, elektrik altyapısından kaynak-

lanan sıkıntıları azaltırken, enerjinin 
kesintisiz olarak dağıtılmasını garanti 
altına alır ve dolayısıyla arz güvenilir-
liğini artırır. Yerine enerji depolamanın 
da benzer faydaları bulunmaktadır.
Yenilenebilir enerjilerin yerinde üretimi 
ayrıca Avrupa Komisyonu’nun “Sirküler 
Ekonomi Paketi”nde altı çizilen “aynısı 
veya daha fazlasını yapabilmek için 
daha az kaynak kullanımı” çabasını da 
desteklemektedir. Bu avantajlara sahip 
olmak ve verimli olarak çalışmak için 
merkezi olmayan ısıtma ve soğutma 
sistemleri kadar ısıl ağlar da; ekono-
mik, enerji-ilgili ve çevresel unsurlar;  
teknolojiden bağımsız bir şekilde göz 
önüne alınıp bir yaşam döngü incele-
mesi baz alınarak değerlendirilmelidir. 
Bir adım daha ileri gidecek olursak, 
merkezi olmayan sistemler, ısıl ağlara 
dahil edilerek, tüketicinin ısıtma ve 
soğutma kapasitesini hem yerel hem de 
bina kümeleri seviyesinde paylaşmasına 
izin verecektir. Yine, bu verimliliğin ve 
esnekliğin artırılırken, büyük merkezi 
ısıtma ve soğutma santralleri için har-
canan yatırım maliyetinin azaltılması 
için büyük bir fırsattır.

Sonuç

Avrupa'nın Orkestraya  
İhtiyacı Var, Tek Bir Enstrümana 
Değil

Avrupa’nın enerji ithalatına olan bağım-
lılığını azaltmaya tek başına yardımcı 
olabilecek tek bir politika aracı yoktur. 
Asıl ihtiyaç duyulan; her bir enstrüma-
nın belirli bir rol oynadığı, hem tek bir 
enstrümanın hem de tüm enstrümanla-
rın uyumunun tüm başarıyı belirlediği 
bir ‘orkestradır’. Avrupa’nın orkestrası 
zaten yeterince donanımlıdır ve şu an çok 
başarılı olmak için yalnızca daha çok pra-
tiğe, disipline ve iyi yönetilmeye ihtiyacı 
vardır. Fakat bazı enstrümanların diğer-
lerinden daha gelişmiş olduğu da açıktır. 
Bu, eko-tasarım tedbirleri gibi özellikle 
ürün seviyesi için geçerlidir. Ürünler 
zaten çok yüksek bir seviyeye getiril-
miştir ve özellikle sistem yaklaşımı söz 
konusu olduğunda, diğerlerinin de aynı 
uzmanlık seviyesine erişmesini sağlamak 
yerine tek bir enstrümana odaklanmaya 
devam etmeleri “orkestra” ve genel ahenk 
açısından zararlı olur. 
Avrupa’nın enerjideki geleceği için ileri 
görüşlü adımlar atılması gerekir ve bu 
adımlarla enerji piyasası tasarımı ener-
jinin daha etkili şekilde kullanımı için 
esneklik sağlamak amacıyla hem teda-
rikçiler hem de kullanıcılar için teşvik 
sağlar. Binalar artık bireysel bina olarak 
değil bina kümesi ve enerji sisteminin 
integral parçaları olarak görülür ve bu da 
enerjide arz ve talebin etkili bir biçimde 
dengelenmesine yardımcı olur. Yenile-
nebilir enerjiler birçok enerji kaynağın-
dan biri olarak görülmez, bunun yerine 
merkezi olmayan teknolojiler ve ağların 
birbiriyle yarıştığı değil, birbirini tamam-
ladığı genel arz yapısına entegre edilmiş 
en önemli enerji kaynağı olarak görülür. 
Bu durumda, orkestranın genel ahengi 
sağlanarak ve Avrupa’nın enerji siste-
mini tamamen esnek kılarak tüm ens-
trümanlar başarılı bir şekilde bir arada  
çalabilir.
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Coşkunöz Holding’in iklim-
lendirme markası COPA, 
modern üretim teknolojisini 

inovasyonla birlikte sunuyor. Panel 
radyatörler, artık ısınmanın yanı sıra 
dekoratif olarak da mekânlarda dikkat 
çekmeye başladı. Gün geçtikçe geli-
şen ve değişen trendlerle birlikte panel 
radyatörler de, şık ve zarif görünümle-
riyle dekorasyona yakışan parçalar olu-
yor. Maksimum verimliliğin yanı sıra 
estetik bir görünüme de önem veren 
COPA, Innova Radyatör modeli ile 
yaşam alanlarına hem sıcaklık hem 
de zarafet katıyor. Adını COPA’nın 
inovasyonu hedefleyen anlayışından 
alan COPA Innova Radyatörler, stan-
dart panel radyatöre zarif bir görü-
nüm kazandırılarak geliştirildi. COPA 
Innova Radyatörler, optimum su hacmi 
ve yüksek ısıl güç üretimi sayesinde 
hem konforlu hem de tasarruflu bir 
ısınma imkânı sağlıyor. Yeni oval 
kesimli üst ızgarası, oval yan kapak-
ları ve yumuşatılmış köşelere sahip 
tasarımıyla; ev, okul gibi yaşam alan-
larında şık görünümüyle göze hitap 
ediyor. COPA, Innova Radyatör ile 
kullanıcılarına sağladığı ekonomi ve 
konforun yanında beyaz rengiyle ve 
çevre dostu su bazlı astar boyasıyla da 
çevreci bir çözüm sunuyor. İhtiyaca 
uygun geniş tip ve ölçü seçenekle-

Ürün Tanıtımı

COPA Innova Radyatörler

riyle birlikte, patentli garnitürüyle de 
çeşitli bağlantı imkânı sağlıyor. Kalite 
standartları ve uluslararası sertifikaları 
ile COPA Innova Radyatörler 10 yıl 
garantili olarak kullanılıyor. COPA, 

her geçen gün gelişen teknolojik yeni-
liklerin takipçisi olmaya devam eder-
ken COPA Innova Radyatör modeli 
ile yaşam alanlarındaki standartlara 
estetik bir görünüm kazandırıyor.



 83

Ürün Tanıtımı

Daikin, en yeni klima serisi ola-
rak N Serisi’ni satışa sundu. 
Avrupa’daki yeni Sezonsal 

Verimlilik enerji yönetmeliklerine göre 
geliştirilmiş yeni bir inverter klima olan 
N Serisi, farklı iklim ve ortam koşul-
larında yüksek enerji tasarrufu ve kul-
lanım konforunu düşük işletme mali-
yeti ile birlikte sunuyor. Yeni Daikin N 
Serisi tüm seride ısıtma ve soğutmada 
A+ sezonsal enerji verimliliğine sahip 
ve non-inventer klimalara oranla yüzde 
50’ye varan tasarruf sağlıyor. Daikin,   
N Serisi klimalar ile 4 mevsim kesin-
tisiz iklimlendirme konforu sunuyor. 
Daikin markalı tüm inverter klimalar 

Daikin’den Yeni Ürün: 
N Serisi Klimalar

durması gerektiğini kendi anlayan N 
Serisi klimalar, ‘Güçlü Modu’, ‘Konforlu 
Uyku Modu’, ‘Dikey Otomatik Salınım 
ve Zamanlayıcı’ gibi özellikleriyle iklim-
lendirme konforunu üst seviyeye çıka-
rıyor. N Serisi klimaların Güçlü Modu; 
kumanda üzerinden aktive edildikten 
sonra 20 dakika boyunca soğutma ya 
da ısıtma performansını maksimuma 
çıkarıp istenen sıcaklığa hızlıca ulaşıl-
masını sağlarken, Konforlu Uyku Modu 
ise aktive edildikten sonra aşırı soğumayı 
veya aşırı ısınmayı önleyerek hem konfor 
hem de enerji tasarrufu sağlıyor. N Serisi 
ayrıca Dikey Otomatik Salınım Modu 
ile iç ünitenin yatay kanatları otoma-
tik olarak aşağı yukarı salınım yaparak 
havanın oda içinde homojen dağılımına 
yardımcı oluyor. Zamanlayıcı Modu da 
unutulmayan N Serisi klimalar, soğut-
mayı veya ısıtmayı 24 saatlik bir süre içe-
risinde herhangi bir zaman başlatacak/
bitirecek şekilde ayarlayabiliyor.

gibi en yüksek performansı, gereken en 
az enerji düzeyi ile yakalayan N serisi 
klimalar, her iklimde ideal ortam şart-
larını oluşturuyor. Inverter teknolojisi 
sayesinde ne zaman çalışması, ne zaman 
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WC Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet 

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

Ürün Tanıtımı

SFA SANIHYDRO’dan Sanivite 
Pompa

makinesi, çamaşır makinesi, evye, 
lavabo, duş kabini, bide, banyo 
küveti
Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
Tahliye boru çapı: 32 mm,
Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
Maksimum sıvı sıcaklığı: 60°C,
Besleme voltajı ve frekans: 220 - 
240 V / 50 Hz,
Elektrik tüketimi: 400 W,
Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 
280 mm.

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

Teknik Özellikleri

Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık 
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sunarak küresel
standartları belirliyor. 
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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@dogayay in.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

% 50
İndirimlidir



Sektörünüzün yayınlarına 
kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde
alışverişinizi güvenle yapın, 
kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com





Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir... M
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www.aironn.com.tr

AMCA Standartlarına 
Uygun Fan Test 
Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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Isıtma ve 
Soğutmanın, 
Enerji Verimliliği 
Tartışmasındaki Rolü

PROJE

Efes Pilsen’de
Enerji ve Bakım 
Maliyetlerinden
Tasarruf

Ecodesign-ErP 
Directive 2009/125/EC 
Direktifinin Pompa 
Sektörüne Yansımaları

“Beşikten Beşiğe”
Tasarım
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