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Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf
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Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma

V
ie

ss
m

an
n 

Is
ı T

ek
ni

kl
er

i T
ic

. A
.Ş

.: 
Ş

er
ifa

li 
M

ah
. S

öy
le

şi
 S

k.
 N

o.
39

 
34

77
5 

Ü
m

ra
ni

ye
 - 

İs
ta

nb
ul

 T
el

: (
02

16
) 5

28
 4

6 
00

Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

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



Editörden

  

şünceden kaynaklanabilmekte, “biz” grubuna dahil 
görmediği “ötekilere” yönelik kişinin yabancılardan 
ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan 
korkmasına ve nefret etmesine verilen addır. Deği-
şik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir 
korkudur.

Romancı, yazar, akademisyen ve avukat Öykü Didem 
Aydın, www.edebiyatvehukuk.org web sitesinde-
ki yazısında şöyle diyor: “Her tür zenofobinin ortak 
paydası; toplumun çoğunluğuna ya da çoğunluk 
olmasa da ‘egemen ortalama’sına mensup kimse ya 
da kimselerin, toplumun azınlığına ya da azınlık ol-
masa da zayıf ve hassas konumda bırakılmışlara karşı  
beslediği ‘antipati’, ‘önyargı’, ‘nefret’, ‘aşağılama’ vb. 
düşmanlık duygularına, ezdikçe ezme hislerine da-
yanması; çoğunluğun, çoğu yerle kalmayıp her yeri 
‘kaplama’ yolundaki totaliter sapma eğilimlerinden 
güç alması.  Bu hisler, bazen ‘hastalıklı bir ruh haliyle’ 
bazen de ‘hiç de hastalıklı olmayan ve pek reel-po-
litik hesaplara dayalı’ olarak eyleme itiyor suçluyu… 
Bireysel şiddet, yapısal ayrımcılıktan da destek alabi-
liyor. Toplumun siyasal ve kültürel ‘orta’sında, bir ‘ra-
hatlama’ yaratma misyonu edinerek ve zaman zaman 
da o ‘orta’ya hizmet ettiğine inandırılarak, oraya bile 
sıçrama potansiyeli gösteriyor.”

Psikolog Remziye Yeşilyaprak ise “Ben Olmayan’a Yö-
nelik Korku: Zenofobi” başlıklı makalesini şöyle nokta-
lıyor: “Zenofobi en temelde zihinsel düzlemde bitiril-
mesi gereken bir problemdir. İnsan en başından beri 
‘diğeri’yle birlikte var olmuştur. Diğer bir deyişle, var 
olmak için her zaman ‘diğeri’ne ihtiyaç duymuştur. Bu 
bakımdan ‘diğeri’ korkulan, nefret edilen olarak değil; 
tam aksine insanların birbirine güvenmesini ve esen-
lik içinde yaşamasını kolaylaştıran bir zenginlik olarak 
görülmelidir. ‘Benim’ ‘ben’ olmam için ‘ben olmayan’ 
bir ‘diğeri’ne her daim ihtiyacım yok mudur?”

Nefret, insanı “insanlıktan” uzaklaştıran, hastalıklı bir 
duygu hali. Her hastalıkta olduğu gibi “erken teşhis” 
hayat kurtarabilir. Geç kalmamak lazım.

efret söylemi, farklı kaynaklarda farklı şekiller-
de tanımlansa da literatürde en sık referans 
alınan tanım, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu 

Tavsiye Kararında belirlenen tanımdır: “Nefret söylemi, 
ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını 
veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insan-
lara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, 
ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel 
hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe da-
yalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden 
veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsayacak 
şekilde anlaşılacaktır”. Nefret söylemi, pek çok ülke-
nin yasal düzenlemelerinde genellikle suç kapsamına 
alınmamıştır. Nefret söyleminin suç olarak düzenlen-
miş olduğu ülkeler arasında; İngiltere, Fransa, Kanada, 
Almanya, Danimarka, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu-
lunmaktadır. Türkiye’de de 2014 yılında yasalaşmıştır. 
Nefret söylemleri, pek çok kişiye göre nefret suçları-
nın işlenmesine sebep olur. Nefret suçları terimi ise, 
kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi ABD kaynaklı bir 
terimdir. Çok tartışmalıdır, genellikle suç kapsamına 
giren bir eylemin nefret saikiyle işlenmesini kast et-
mektedir. Bu yılın başında polisimizin nefret suçlarına 
karşı eğitileceği konulu haberde, Polis Akademisi Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak şunları söylemiş: “Bir suçun 
bir kişiye duyulan nefret sebebiyle işlenmesi çok eski 
olsa bile ‘nefret suçu’ tüm dünyada olduğu gibi, ülke-
miz için de yeni bir kavramdır. En basit tanımıyla, bir 
kişiye veya gruba karşı sırf ırk, din, cinsiyet ve cinsel 
yönelim, yaş, fiziksel ya da zihinsel engel, hatta des-
teklediği spor takımı gibi özellikler nedeniyle işlenen 
suçların bütününe denir. Nefret suçları evrensel insan 
hakları belgelerinde yasaklanan ayrımcılık ve nefret 
söylemiyle yakından ilişkilidir. Özellikle kültürel an-
lamda çeşitlilik arz eden toplumlar için adeta farklılık-
ların oluşturulduğu kültürel insan hakları mozaiğine 
vurulan bir darbedir.”

Nefret söylemleri ve nihayetinde suçları, bazen ide-
olojik temelli olmakla birlikte, bazen önyargılardan, 
eğitimsizlikten, bazen çıkar veya kültürel çatışmalar-
dan, kimlik bunalımlarından kaynaklanabilir. Ama şu 
var ki bugün için kapsamı oldukça genişlemiştir. Öyle 
ki herhangi bir anlamda farklı görülene, farklı düşün-
cede olana yönelebiliyor. 

Yabancı düşmanlığı olarak bilinen zenofobi, aynı 
zamanda farklı olanı tehdit olarak algılayan bir dü-

N

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Nefret söylemi peşinden nefret suçunu getirir, 
zenofobi de bir toplumun çöküşünü…
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ISKAV ve İstanbul Kültür Üniversitesi İşbirliği Yaptı

I SKAV ve İstanbul Kültür Üniversitesi 
(İKÜ), 15 Ağustos 2016 tarihinde 

ISKAV’da düzenlenen imza töreninde, İKÜ 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bün-
yesinde faaliyet gösteren “İklimlendirme 
ve Soğutma Teknolojisi” bölümünün müf-
redatının oluşturulmasında ve bölümün 
geliştirilmesi konularında işbirliği yaptıkla-
rını duyurdu. Törene ISKAV Başkanı Vural 
Eroğlu, Başkan Yardımcısı Metin Duruk, 
İKÜ Teknik Bilimler MYO İklimlendirme ve 
Soğutma Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Halide Serpil Karakuş ve İşletmecilik 
Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı 
Yard. Doç. Dr. Begüm Erdil Şahin katıldı. 
ISKAV Başkanı Vural Eroğlu, imza töre-
ninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Isıtma soğutma klima sektörüne eği-
tim, insan kaynakları, laboratuvar, bilgi 
aktarımı gibi konularda değerli hizmetler 
sunan vakfımızın yeni projesinin başlan-
gıcına imza atacağız. ISKAV olarak İKÜ 
Teknik Bilimler MYO bünyesinde faaliyet 
gösteren ‘İklimlendirme ve Soğutma Tek-
nolojisi’ bölümünün müfredatının oluş-
turulmasında ve bölümün geliştirilmesi 
konularında İKÜ ile işbirliği yapmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. İşbirliği kap-
samında mevcut olan bölüm, ISKAV’ın 
desteğiyle geliştirilecek.” 
Eroğlu’nun ardından bir konuşma yapan 
Başkan Yardımcısı Metin Duruk ise, 
“Vakfımızın ana ilkelerinden biri, eğitime 
destek. Daha önce YTÜ ile yaptığımız 
çalışmalardan edindiğimiz tecrübeleri-

mizi İKÜ ile devam ettireceğiz. İKÜ’nün 
‘İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi’ 
bölümü çok önemli bir eksikliği giderecek, 
asıl ihtiyacımız olan tekniker seviyesindeki 
arkadaşlarımızı sektöre kazandıracağız. 
Laboratuvar ve müfredat imkânlarımızdan 
yararlanabilecekler. Bu arkadaşlarımızı 
vakfımızda yeni gelişmekte olan ‘Test Ayar 
Dengeleme (TAD)’ konusunda da yetişti-
rerek, sektörün karın ağrısı olan yetişmiş 
kadro açığını kapatmış olacağız. İKÜ ile 
yapılan bu çalışmaların diğer üniversite-
lere de örnek olacağına inanıyorum” dedi. 
İKÜ Teknik Bilimler MYO İklimlendirme 
ve Soğutma Teknolojisi Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Halide Serpil Karakuş ise şunları 
söyledi: “ISKAV ile işbirliğimiz sonucunda 
bölümümüzde çok güzel gelişmeler ola-
cak. Özellikle müfredatımızda yaptığımız 
güncellemelerle, sektördeki teknolojik 
gelişimlere uygun dersler ve ISKAV’dan 
alacağımız staj ve bilgilendirme destekle-

riyle eğitimimize dinamizm kazandıraca-
ğız. Müfredatımıza TAD konusunda uygu-
lama dersleri ilave ettik ve bu derslerde 
ISKAV’ın laboratuvarlarından faydalana-
cağız. Bu da öğrencilerimizin eğitimine 
çok büyük katkı sağlayacak.” 
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Müdür 
Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Begüm Erdil 
Şahin de “İKÜ Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş’a 
vekaleten burada bulunuyorum. Hocamız 
özellikle bu yıl MYO’da her türlü işbirliğini 
geliştirmeye yönelik birçok çalışma ger-
çekleştirdi. MYO’da İşletmecilik ve Teknik 
Bilimler gibi birçok programımız bulun-
makta. İşimiz öğrencilerimizi tamamen 
uygulamalı eğitimlerden geçirerek onlara 
meslek kazandırmak. Bu anlamda sektörle 
yapılan işbirlikleri bizim için çok önemli. 
Bu yıl farklı sektörde çeşitli işbirliklerine 
imza attık, İklimlendirme ve Soğutma Tek-
nolojisi bölümü için ISKAV ile yaptığımız 
işbirliği de bunlardan biri. Bu yıl ISKAV ile 
birlikte çok değerli çalışmalara imza ataca-
ğız. Bu sayede öğrencilerimizin gündemi 
çok daha yakından takip etme ve nitelikli 
bir uygulamalı eğitim alma şansı olacak. 
Bu anlamda ISKAV’ın hem eğitim hem 
müfredatlarımızın güncellenmesi konu-
sunda desteğini kazanacağız. Öğrencileri 
birer meslek sahibi yapabilmek, ancak 
sektörle işbirliği içerisinde olmakla ger-
çekleşebilecek bir durum. Bu anlamda 
çalışmalarımıza da yoğun olarak devam 
ediyoruz” dedi.
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Haberler

İSİB Yönetim Kurulu, İklimlendirme Sektörü Dernekleri ile Buluştu

DOE, ABD’deki Yapıların Verimliliğini Artırmak için 19 Milyon 
Dolar Hacminde Yatırım Yapıyor

İ

A

SİB tarafından her yıl geleneksel 
olarak organize edilen sektör buluş-

ması, bu yıl 4 Ağustos 2016 tarihinde İstan-
bul Lazzoni Hotel’de düzenlendi. 
Buluşmaya; İSİB Yönetim Kurulu ile DOSİ-
DER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), GÜN-
DER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü), İSEDA (İklimlendirme 
Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma 
Derneği), İSKİD (İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği), ISKAV (Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), 
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcı-
ları Derneği), KBSB (Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği Derneği), MTMD (Meka-
nik Tesisat Mühendisleri Derneği), SOSİAD 
(Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) ve 
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) 
yetkilileri katılım sağladı. Toplantıda özel-
likle 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçek-
leşen olayların ülkemize ve sektörümüze 
etkileri ve bu konuda ne gibi adımlar 
atılması gerektiği üzerinde duruldu. İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplantıda 
İSİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektörel 
dernek temsilcileri tarafından darbe giri-
şiminin ülkemize etkileri irdelendi ve bu 
süreçten kuvvetli bir şekilde çıkmak için 
yapılması gerekenler dile getirildi. Yaşanan 
son olayların ülkemizin tüm kesimlerini milli 

BD Enerji Bakanlığı (DOE); ABD’deki 
evler, ofisler, okullar, hastaneler, res-

toranlar ve dükkânlarda enerji verimliliğini 
artıracak 18 proje için 19 milyon USD tuta-
rında yatırım yapacağını açıkladı. Bu proje-
ler, ileri bina teknolojileri geliştirilerek tüke-
tici ve iş sahiplerine faturaları aşağı çekerek 
paranın tasarruf edilmesini sağlayacak, sera 
gazları salımını azaltacak ve istihdam ola-
nakları kazandıracak. Binalar, ABD’de en 
büyük enerji tüketicisi konumunda. Ülkenin 

irade bilinci ile birleştirdiği, birlik, bera-
berlik ve diyaloğun ön plana çıktığı ifade 
edildi. Özellikle Türkiye’ye olan güvenin 
artırılması ile hem ihracat artışının hem 
de dışarıdan gelecek yatırımların devam 
etmesi için yurtdışı sektörel paydaşlar ile var 
olan ilişkileri geliştirmenin ve yurtdışında 
gerçekleşen organizasyonlara katılımların  
artırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. 
Söz konusu olaylar sonrası yurtdışından 
mal alım iptaline rastlanılmadığı, bununla 
birlikte, yurtiçinde bir tahsilat sorunu ola-
bileceği dile getirilerek, iç piyasada yaşana-
bilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek 
adına hükümetin birtakım önleyici tedbirler 
alması ve firmalara verilen teşviklerin bu 
süreçte artırılmasının çok olumlu etkilerinin 
olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 

toplam enerji talebinin ve sera gazlarının  
% 40’ından fazlası, binaların payına düşü-
yor. Binaların yıllık enerji tüketimi bedeli ise 
430 milyon USD. Bu enerjinin de ortalama 
üçte biri ise ‘atık enerji’. ABD’de binaların 
enerji tüketimi % 20 azaltılabilirse, enerji 
faturalarında yılda yaklaşık 80 milyon USD 
tasarruf edildiği görülecek. Bu 18 proje, 
binaları daha akıllı hale getirecek enerji 
modelleme donatıları ve sensörleri geliştire-
cek, soğutucu akışkan kaçaklarını azaltacak 

Bu kapsamda, sektördeki niteliksiz ürünle-
rin önüne geçilmesinin rekabetçilik ve kalite 
açısından önemli olduğu, KKDF gibi oluşan 
ilave fonların bir dönemliğine alınmasın-
dan vazgeçilebileceği, eğitim kurumlarının 
yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsa-
mında teknoloji eğitimine önem verilmesi 
gerektiği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
İhracatçı Birliklerinin yanı sıra TİKA gibi 
kurumların desteğiyle yurtdışında organize 
olarak ülke imajına yönelik faaliyetlerde 
bulunulmasının önemli olduğu, dolayısıyla, 
kamu otoritesinin bu konularda önlem 
almasının yerinde olacağı değerlendirildi. 
Toplantı sonunda katılımcılar, önümüz-
deki süreçte mevcut birlik ve beraberliğin 
bozulmadan devam etmesi konusunda iyi 
niyetlerini ilettiler.

ve iklimlendirme sistemlerinin verimini artı-
racak, soğuk iklimlerde verimli çalışacak gaz 
yakıtlı ısı pompaları kullanımını destekleye-
cek. Projeler ile aynı zamanda yenilenebilir 
enerjiler ve enerji depolama pazar doygun-
luğunun da yükseltilmesi hedefleniyor. Bina 
zarfından hava kayıp-kaçaklarının tespiti, 
enerji kayıplarının tespiti ve azaltımı, gün 
ışığından iç ortam aydınlatılmasında daha 
çok yararlanarak elektrik kullanımının azal-
tımı da projenin gözettiği unsurlar arasında.
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Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar: “Piyasalardaki düşüş geçici, 
moralimiz yüksek”

T ürkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği) tara-

fından her ay yayımlanan İnşaat Malze-
meleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 
ayı raporu yayımlandı. Darbe girişimi ve 
sonrasında oluşan koşulların etkisini hisset-
tiren rapor için Türkiye İMSAD Başkanı F. 
Fethi Hinginar, endişeye gerek olmadığını 
belirtti. Rapora ilişkin değerlendirme yapan 
Hinginar, “Temmuz ayı endeks sonuçların-
daki bütün bu olumsuz beklentilere karşın, 
hem hükûmetimizin hem de Emlak Konut 
başta olmak üzere büyük gayrimenkul 
yatırımcılarının başlattığı kampanyalar 
ve bankaların faiz indirimlerinin sektöre 
olumlu olarak yansıyacağı bekleniyor. 
Ortaya çıkan yeni koşullar bir süre daha 
faaliyetleri sınırlamaya devam edecektir. 
Faaliyetler, güven ve beklentilerde topar-
lanma zaman alacaktır. Kampanyaların 
bir ay gibi kısa bir sürede hemen sonuç 
vermesi zor olacağından kampanyaların 
bir süre daha devam etmesinin yararlı ola-
cağı görüşündeyiz” değerlendirmesinde 
bulundu. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi’nin Temmuz ayı raporunda öne 
çıkan başlıklar şöyle:

Darbe girişimi ve sonrası oluşan 
koşullar, endeksi olumsuz 
etkiledi   
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 
Temmuz ayında gerileyerek, endeksin 

hesaplandığı dönem içindeki en düşük 
seviyesine indi. Darbe girişimi ve sonra-
sında oluşan koşullar endeksi olumsuz etki-
lerken, Bileşik Endeks Temmuz ayında 3,4 
puan düştü ve 100 puan seviyesinin altında 
kaldı. Bileşik Endeks Temmuz ayında özel-
likle faaliyetlerdeki gerilemenin etkisi ile 
düşüş gösterirken, darbe girişimi ve son-
rasında oluşan koşullar faaliyetler ile bir-
likte güven ve beklentilerde de gerilemeye 
sebep oldu ve Bileşik Endeksi oluşturan üç 
alt endeks de gerileme eğilimi gösterdi.

Faaliyet endeksi Temmuz 
ayında özellikle iç satışlardaki, 
üretimdeki ve cirolardaki 
düşüş ile tarihin en kuvvetli 
gerilemesini yaşadı 
Faaliyetler Temmuz ayında önemli bir geri-
leme gösterdi. Uzun bayram tatili ve ardın-
dan yaşanan darbe girişimi tüm faaliyetleri 
önemli ölçüde geriletirken, Faaliyet endeksi 
Temmuz ayında 6,2 puan düştü ve geçen yıl 
Temmuz ayının 5,8 puan altında kaldı. Tem-
muz ayında tüm faaliyetlerde de zayıflama 
yaşandı. Yurtiçi satışlarda Temmuz ayında 
bir önceki aya göre hızlı bir gerileme gözle-
nirken, ihracat da Temmuz ayında geriledi. 
Üretimde iç satışlardaki ve ihracattaki geri-
leme yanı sıra oluşan koşullara bağlı olarak 
kuvvetli bir düşüş gerçekleşti. Faaliyetlerdeki 
gerileme ile cirolarda da önemli bir düşüş 
yaşandı. Darbe girişimi ve sonrasında oluşan 

koşullar faaliyetlerde son üç yılın en kuvvetli 
gerilemesine neden oldu.

Güven endeksi son yaşanan 
gelişmeler ardından gerilemesini 
sürdürdü ve genel bir güven 
kaybı yaşandı
Yaşanan darbe girişimi ve sonrasındaki 
gelişmeler önemli bir güven kaybına sebep 
olurken güven endeksi Temmuz ayında 2,2 
puan gerileme gösterdi. Temmuz ve Ağus-
tos ayında oluşan koşullar güven üzerinde 
aşağı yönlü etkiler yarattı. Güven seviyesi 
geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 
8,1 puan altında kaldı. Türkiye ekonomisi-
nin genel gidişatına ilişkin güven zayıflama 
gösterirken, inşaat sektörüne ve inşaat 
malzemeleri sanayiine yönelik güven de 
geriledi. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven 
de uzun süre sonra ilk kez iki ay üst üste 
düşüş gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik 
güvende ise sınırlı bir gerileme oldu. Darbe 
girişimi sonrası yaşanan gelişmelerin, bir 
süre daha güven üzerinde ana belirleyici 
olmaya devam etmesi öngörülüyor.

Beklenti endeksi de zayıfladı, 
iç pazar siparişleri uyarı verir 
seviyede düştü
Beklentiler Endeksi de gerileme gösterdi. 
Faaliyetlerde görülen zayıflama, güven 
kaybı ve yaşanan gelişmelerin yarattığı belir-
sizlikler beklentileri olumsuz etkiledi. Bek-
lenti endeksi Temmuz ayında bir önceki aya 
göre 1,7 puan düşerken, beklenti endeksi 
geçen yılın aynı dönemine göre 4,0 puan 
aşağıda kaldı. Türkiye ekonomisine ilişkin 
beklentilerde ise Temmuz ayında sınırlı bir 
gerileme yaşandı. İnşaat malzemeleri sana-
yiine ilişkin beklentiler de sınırlı bir düşüş 
gösterdi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan 
yurtiçi siparişleri uzun süre sonra iki ay üst 
üste önemli bir gerileme gösterdi. Önümüz-
deki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri 
ise yine zayıf kaldı. 
Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise 
siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak yine geri-
ledi.
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Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Açıldı

K ordsa Global ve Sabancı Üniver-
sitesi işbirliği ile Aralık 2014’te 

İstanbul Teknopark’ta temeli atılan 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’nin açılışı, Başbakan Binali Yıl-
dırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımla-
rıyla gerçekleştirildi. Havacılık, otomo-
tiv, enerji, basınçlı kaplar gibi birçok 
sektörde dönüşüm yaratan, yüksek 
teknoloji ürünü kompozit malzemeleri 
alanında faaliyet gösterecek Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi 
için 100 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bu 
merkezde Sabancı Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğrencileri ile Kordsa Global 
üretim mühendisleri, geleceğin tekno-
lojisi olarak da adlandırılan kompozitin 
ar-ge ve üretim süreçlerinde birlikte 
çalışacaklar. Kordsa Global ve Sabancı 
Üniversitesi; bu merkezde birlikte araş-
tırmanın ve üretmenin getireceği güçle, 
Türkiye’nin yeni yüksek teknoloji üssü 
olmayı hedefliyor. Merkez dünyanın 
sayılı test merkezlerinden ve Avrupa’nın 

en donanımlı laboratuvar ve üretim 
tesisine sahip olan Kompozit Teknolo-
jileri Mükemmeliyet Merkezi’nde; kom-
pozit malzeme teknolojileri alanında  
lisansüstü eğitim, temel araştırma, 
uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, 
kuluçka hizmetleri, ara mamul üretimi, 
prototip parça üretimi ve ticarileştirme 
faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Dok-
tora öğrencileri ve doktora sonrası 
araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka 
firmaları, araştırmacılar, üretim mühen-
disleri ve teknisyenleri aynı çatı altında 
bir araya gelmiş olacak.

sayılı kompozit üreticilerden biri olarak 
faaliyet gösterecek. 15.000 m2 kapalı 
alan ve 3.350 m2 laboratuvar altyapı-
sının yer alacağı Kompozit Teknoloji-
leri Mükemmeliyet Merkezi; Türkiye’de 
temel araştırmadan prototip parça ve 
ara mamul üretimine kadar geniş bir 
uzmanlık yelpazesinde hizmet verecek. 
Merkez, hizmet ettiği tüm endüstri-
lere çağ atlatacak yüksek katma değerli 
kompozit malzemelerle Türkiye’ye daha 
fazla değer katmayı hedefliyor. 100 
milyon TL yatırımla hayata geçirilen 
ve Türkiye’deki kompozit alanındaki 

Sistem Entegrasyonu Isı Pompalarının Yükselişine Hız Kazandıracak

A vrupa ısı pompası pazarı 2015’te 
% 10 büyüdü. 880 bin 179 adet 

cihaz satışı ile çok başarılı bir sezon 
yaşandı. Böylelikle 24 Mt CO2 salımı 
azaltılmış oldu, 47 bin 103 kişiye istih-
dam sağlandı. Satış artışının en yüksek 
olduğu ülkeler, Akdeniz ülkeleri oldu. 
İspanya (+ %15), İtalya (+ % 20) ve 
Fransa (+ % 8) ile öne çıktı. EHPA 
(Avrupa Isı Pompası Birliği) İstatistik 
Uzmanı Pascal Westring, “Yenilenebilir 
enerjili soğutma konusunda AB yasal 
düzenlemesi yapılabilmiş olsaydı bu 
artış oranları daha yukarı çekilebilirdi. 
Bu konu, Yenilenebilir Enerji Yönetme-
liği revizyonunda ve Isıtma & Soğutma 
Stratejisi içinde Komisyon tarafından 

ele alınıyor” dedi. EHPA Genel Sek-
reteri Thomas Nowak konuya ilişkin 
görüşlerini şöyle özetledi: “Eğer Avrupa 
pazarı, İsveç gibi olgun bir düzeye eri-
şirse Avrupa ısı pompası pazar stoğu 60 
milyon cihaz hacminde olur. Bu ise ısın-
mada kullanılan ithal Rus gazının yerini 
alabilir. Henüz olmamız gereken yerde 
değiliz ama ısı pompası teknolojisi 
Avrupa’nın her yerinde yükselişte. Pek 
çok uzman, ısı pompaları olmaksızın 
‘karbonsuzlaşma’ hedefine ulaşılama-
yacağı görüşünde. AB yasal düzenle-
meleri yapanlar ‘teknoloji tarafsızlığı’nı 
tercih ediyor ama ihtiyacımız olan 
doğru cevap bu değil. Bunun yerine, 
‘en verimli ve en iyi performans göste-

ren teknolojileri’ destekleyecek bir çer-
çeve programı yaratmak gerekir. Geze-
genimiz için acil eylem gerekiyorsa, asıl 
cevap yüksek başarma tutkusu olmalı. 
Son zamanlarda Brüksel’de yapılan 
toplantılarda öne çıkan cazip sözcük  
‘entegre yaklaşım’. Isı pompaları Enerji 
Birliği esnekliği için mükemmel bir sis-
tem entegrasyon teknolojisi. Elektrik ve 
ısı üretimi arasında, ısıtma ve soğutma 
arasında mükemmel bir köprü. Konut 
ısıtması, bölgesel ısıtma, kojenerasyon 
ve diğer yenilenebilir enerjili çözümleri 
kombine edebilirsiniz. Sistem entegras-
yonu, ileride ısı pompalarının potansi-
yelini açığa çıkarmak için yeni bir yol 
olabilir.”
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KOSGEB İstanbul Anadolu 
Yakası Müdürlüğü’nün 
Laboratuvar Hizmetleri 
Genişledi

K OSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü’nün 
laboratuvar hizmetleri genişledi. KOSGEB İstanbul 

Anadolu Yakası Müdürlüğü’nün metal malzemeler için 
verdiği genişletilmiş laboratuvar hizmetleri 10 Ağustos 
2016 itibarıyla başladı. Söz konusu laboratuvar hiz-
metleri arasında; Spektral Analiz, Karbon-Kükürt Ana-
lizi, XRF Kimyasal Analiz, Çekme Deneyi, Sertlik Deneyi 
(Rockwell, Brinell, Vickers), Basma Deneyi, Eğme Deneyi, 
Kırma Deneyi, Mikroyapı İnceleme, Metalografik Numune 
Hazırlama, Fotoğraf Çekme, Mikrosertlik Deneyi, Mak-
rosertlik Ölçümü, Mikro Temizlik İncelemesi, Profil Pro-
jektör, Boyutsal Ölçüm, Kaplama Kalınlığı Ölçümü, Cidar 
Kalınlığı Ölçümü, Yüzey Pürüzlülüğü Tayini, Gözetim, 
Korozyon (Tuz Püskürtme) Testi, Malzeme Kalitesi Belir-
leme, Teknik Değerlendirme bulunuyor. Test yaptırmak 
isteyenler, İMES Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok. No: 46 Y. 
Dudullu, Ümraniye adresinde bulunan laboratuvarla (Tel: 
0216 528 21 33) iletişime geçebilirler. Diğer bilgiler için: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1234/kos-
geb-laboratuvar-hizmetleri linkinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye Güneş Enerjisinde 
562,1 MW’a Ulaştı

T ürkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye’nin toplam elek-
trik üretim kapasitesine dair güncel verileri yayım-

ladı. Verilere göre; Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 
2016’nın ilk 7 ayında 3.890,8 MW artarak 77.037,5 MW 
seviyesine yükseldi. Aynı dönemde güneş enerjisine dayalı 
elektrik üretim kapasitesi ise 313,3 MW artarak 562,1 
MW’a ulaştı. Bu gücün tamamını toplam sayısı 733’e 
ulaşmış lisanssız elektrik üretim santralleri oluşturuyor. 
Türkiye’nin güneş enerjisi gücü 31 Aralık 2015 itibarıyla 
248,8 MW, 30 Haziran 2016 itibarıyla ise 505,9 MW’a 
ulaşmıştı. Kaynak: http://solar.ist/





16 TERMODİNAMİK • EYLÜL  2016

Haberler

Baymak Zirve 20 Toplantısı’nın Gündemini Hedefler Belirledi

B

B

Baymak “Mükemmellik Ödülü”nün Sahibi Oldu
DR Thermea’ya bağlı şirketler 
arasında geleneksel hale gelen 

Excellence Award (Mükemmellik 
Ödülü), üretim süreçlerinin alışılagel-
miş yöntemlerin dışına çıkarak daha 
yalın bir sisteme dönüştürülmesi 
amacıyla düzenleniyor. Grup şirketleri 
arasında farkındalığı artıran, mevcut 
kaynakları en iyi kullanabilen, takım 
çalışmasını ön plana çıkaran, finan-
sal kazanç sağlayan ve grup şirketleri 
içerisindeki başarı performansına etki 
eden projelerin değerlendirildiği BDR 
Excellence Award’da bu yılın birincisi 
Baymak oldu. Baymak birincilik ödü-

aymak, son 3 yıldır devam eden 
hızlı büyümesini 2016’nın ilk yarı-

sında da sürdürdü. Bir önceki döneme 

B aymak, ülke geneline yayılmış en 
büyük 20 bayisi ile İstanbul’da 

Swissotel’de bir araya geldi. Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak’ın 2016’nın ilk yarı-
yılında gerçekleşen % 17’lik büyüme raka-
mını da açıkladığı konuşması ile başlayan 
Baymak Zirve 20 toplantısında geleceğe 
yönelik planlamalar da değerlendirildi. 
BDR Thermea’nın yapısı ve Baymak’ın 
Avrupa’da geldiği yeni konum üzerine 
bilgilendirmede de bulunan Çolak, 20 bayi 
ile Baymak’ın gelecek vizyonu hedefleri ve 
büyümeyi destekleyecek stratejiler konu-
sunda değerlendirmede bulundu. Bay-
mak Zirve 20 toplantısında katılımcılar 
ayrıca HSBC Hazine Grup Müdürü Fatih 

20’de Ender Çolak, bayilerin markanın gele-
ceğine etki edecek ve başarısına katkı sağla-
yacak önerilerini de dinleme fırsatı yakaladı.

aşamadan oluşan süreçte her 3 bölümde 
de mevcut darboğazlar incelenerek 
çözüm alternatifleri oluşturuldu. Hat 
dengeleme çalışmaları yapılarak israflar 
minimize edildi. Baymak Genel Müdürü 
Ender Çolak “2015’te BDR Thermea 
Grubu’nun en başarılı şirketleri arasına 
girmeyi başardık. Şimdi de BDR Thermea 
Grubu’nun Excellence Award ödülünü 
aldık. Grup şirketleri arasında elde etti-
ğimiz başarılar hem ürün kalitemiz hem 
de müşteri memnuniyetimizi mükem-
melleştirme hedefi ile gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaların sonucu” dedi.

Baymak 4 Ayda 10 Milyon TL Yatırım Yapacak

göre ciroda % 17 büyüme yakalayan 
Baymak, yıl sonuna kadar 10 milyon 
TL yatırım gerçekleştireceğini duyurdu. 
2016 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlen-
diren Baymak Genel Müdürü Ender 
Çolak bu büyümenin BDR Thermea şir-
ketleri arasında en yüksek orana ulaş-
tığını söyleyerek “Yılsonunda hedefle-
nen % 15 büyüme rakamının da çok 
rahat geçileceğini görüyoruz” dedi. 
BDR Thermea’nın Türkiye ekonomisine 

lünü termosifon hatlarında yalın üretim 
tekniklerinin kullanımı ile gerçekleşen 
maliyet azaltıcı projesi ile kazandı. Hem 
tasarım hem de endüstri mühendisliği 
çalışmalarını içeren bu proje kapsamında 
kaynak, emaye ve montaj olmak üzere 3 

Keresteci’den dünyanın ve Türkiye’nin eko-
nomik ajandası ve beklentiler konusunda 
bilgi aldı. Yılda 2 kez düzenlenen Zirve 

güveninin tam olduğunun altını çizen 
Çolak, “Türkiye’ye olan güvenden dolayı 
yatırımlarımızı bu yılın kalan döneminde 
ve önümüzdeki yıl da artırarak devam 
ettireceğiz. Bu yılın kalan son 4 ayında 
toplam 10 milyon TL daha yatırım 
yapacağız. Bu 10 milyon TL’lik yatırım 
içinde yeni nesil merkezi sistem yoğuş-
malı kazanlar da var. 2017 yılı içinde 
düşündüğümüz yatırım tutarı yaklaşık 
40 milyon TL olacak” diye konuştu.



“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
   Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım”

#HakimiyetMilletindir



Haberler

I SIDEM Yalıtım, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, 
Eskişehir’de yer alan LEED Sertifikalı tesisleri bünyesinde 

kalite ve Ar-Ge laboratuvarı kurdu. ISIDEM Yalıtım, bu yatırımı 
ile Türkiye’de sektörel bilgi ve birikime büyük katkı sağlamayı 
amaçlıyor. ISIDEM Yalıtım laboratuvarlarında tüm test ve 
analiz yöntemleri; TS EN 14304, TS EN 13180 ve UL 181 
standartları başta olmak üzere, UL, EN VE TS standartlarına 
uygun olarak geliştirilip dizayn ediliyor. Test ve analiz sonuç-
larını yorumlamada ise uluslararası platformlarda geçerliliği 
kanıtlanmış Pareto analizleri, Histogramlar, Ishikawa diyag-
ramları gibi pek çok istatistiksel kalite geliştirme yöntemleri 
kullanılıyor. ISIDEM Yalıtım bu test ve analiz yöntemlerinin 
en doğru şekilde uygulanabilirliği için ulusal ve uluslararası 
laboratuvarlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi ve Anadolu Üniversitesi ARİNKOM ile işbirliği 
içerisinde çalışıyor.

“Bizi hedefe ulaştıracak en büyük atılım, katma 
değeri yüksek ürün üretmektir”
Standart dışı ürün üretiminin ve ithal ürünün önüne geçmek 
istediklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat 
Erenoğlu “Teknolojik üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü  
Ar-Ge  altyapımız ve başarılı ihracat performansımızla Tür-
kiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz katkıyı her geçen 
gün artırıyoruz. ISIDEM Yalıtım, laboratuvarlarında genç, 
dinamik ve alanlarında uzman kadrosuyla sektörün gelece-
ğini inşa etmenin sorumluluk ve bilincinde çalışıyor. Ar-Ge 
ve  know-how  konusunda sektörümüzde öncü olmak en 
önemli hedeflerimizin başında geliyor. 2016 yılı içerisinde 
Türkiye’de daha önce hiç üretilmemiş halojen içermeyen ve 
EPDM esaslı elastomerik kauçuk köpüklerini ürettik. Bu üretim 
ile Ar-Ge konusunda ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. 
Bizi hedefe ulaştıracak en büyük atılım, katma değeri yüksek 
ürün üretmektir” dedi.

ISIDEM Yalıtım, Kalite ve Ar-Ge 
Laboratuvarı Kurdu
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Haberler

Toshiba Klima Sistemleri Aydın’da Tanıtıldı

Alarko Carrier, Hatay’da Dalgıç Pompa 
Eğitimi Verdi

larko Carrier, Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Su ve  Kanalizasyon İda-

resi Genel Müdürlüğü’ne bağlı idari ve 
teknik personele dalgıç pompa eğitimi 
verdi. Hatay Grand Boğaziçi Otel’de ger-
çekleştirilen eğitim, Alarko Carrier Dalgıç 
Pompa Bölge Sorumlusu Emre Kaburcuk 
ve firmanın Hatay dalgıç pompa ihtisas 

A

A

larko Carrier, Aydın Büyükşehir 
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü ve makine mühendislerine yöne-
lik seminer gerçekleştirdi. Düzenlenen 
seminerde; yeni seri Toshiba SMMS-e 

bayisi  Öz İş Elektrik tarafından orga-
nize edildi. Alarko Carrier Dalgıç Pompa 
Satış Müdürü Yüksel Pınar’ın verdiği eği-
timde; dalgıç pompanın genel özellikleri 
ve seçim kriterleri ile Norly fan ve pom-
palarda oluşabilecek arızalar üzerinde 
duruldu. Düzenlenen eğitim, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi.

Mimari Yapılarda 
Su Yalıtımı Kitabı 
Yayımlandı

Y
EM Yayın’ın yeni kitabı “Mimari 
Yapılarda Su Yalıtımı”, BTM Bitümlü 

Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin katkı-
larıyla yayımlandı. Doç. Dr. Çiğdem Tekin, 
Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt Diri ve İnşaat 
Mühendisi Jozef Bonfil tarafından yayıma 
hazırlanan Mimari Yapılarda Su Yalıtımı; 
bir binanın kullanım ömrü boyunca suya 
ve suyun etkilerine karşı dayanıklılığını 
koruyabilmesi için tüm yapılması gere-
kenleri aşama aşama çizimler, fotoğraflar, 
grafikler ve tablolar eşliğinde anlatıyor. 
Uygulama öncesi incelemeler, verilerin 
toplanması, sistem ve malzeme seçimi, 
ön hazırlıklar ve uygulamanın başlangıcın-
dan bitmesine kadar olan süreçte, hangi 
sıraya göre nelerin yapılacağını, hangi 
prensiplere uyulacağını, hangi yöntemlerin 
izleneceğini aktaran Mimari Yapılarda Su 
Yalıtımı, su ve suyun etkilerinden su yalı-
tımının tarihçesine, su yalıtımı türlerinden 
malzemelerine ve uygulamalarına, su yalı-
tım uygulamalarının temel prensiplerinden 
Türkiye su yalıtım pazarının değerlendir-
mesine uzanan çok geniş bir perspektifte, 
konuyu bütüncül bir biçimde ortaya koyu-
yor. Mimari Yapılarda Su Yalıtımı kitabına, 
tüm seçkin kitabevlerinin yanı sıra YEM 
Kitabevi’nin Fulya’daki mağazasından ve 
www.yemkitabevi.com internet adresin-
den ulaşılabilir.

ve SHRM-e VRF klima sistemlerini tanıttı. 
Geçen aylarda Aydın Anemon Otel’de ger-
çekleştirilen eğitim, Alarko Carrier İzmir 
Satış Ofisi Satış Müdür Yardımcısı Halit 
Özel tarafından verildi.
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Haberler

Vivavent, Faaliyetlerine Başladı

Tekno Ray Solar, Yeni Güneş Enerjisi Santralini Konya’da Kuruyor

V

T

ivavent, havalandırma ve yan-
gın önleme ürün gruplarında, 

RF-Technologies ve Grada International 
firmalarının bilgi birikimi ve altyapısını, 
konusunda uzman ve müşteri odaklı eki-
biyle harmanlayarak faaliyetlerine baş-
ladı. Konu ile ilgili Vivavent Satış Müdürü 
Aysun Yeltekin şu açıklamaları yaptı: 
“HVAC sektöründe, değer mühendisliği 
hassasiyetini prensip edinen Vivavent, 
geniş ürün grubu ve esnek üretim kabili-
yeti ile kullanıcı gereksinimlerini ele alarak 
optimum çözümü sunan mühendis eki-

ekno Ray Solar, 2016 yılı içerisinde 
kurmayı planladığı 90 MW’lık 

güneş enerjisi santrali projelerinden biri 
olan ve Konya’da bulunan toplam 156 
bin 400 m2’lik alana sahip Altınekin  
GES’ in kurulumuna Haziran ayı itibarıyla 
başladı. Türkiye standartlarına uygun 
şekilde özel olarak tasarlanan ve tüm 
santrallerde verimliliği artıran uzaktan 
izleme sistemi ile, üretim değerlerine 
anlık ulaşabilme imkânı sağlayacak olan 

biyle hizmet veriyor. RF-Technologies’in 
yangın damperi, duman kontrol damperi, 
yangın önleme valfi, yangın durdurucu 
menfez, yangın durdurucu bağlantı ele-
manı, duman kontrol kapağı, kontrol üni-
teleri, Grada International’in ise; difüzör, 
menfez, jet nozul, chilled beam, CAV, 
VAV, terminal kutulu VAV ve susturucu-
larından oluşan ürün grubumuz CE sertifi-
kalı olup, EN normlarına uygun üretiliyor. 
Müşteri memnuniyetini, mühendislik bil-
gimiz ve değer mühendisliğini ilke edinen 
misyonumuzla birleştirerek sağlıyoruz. 

Altınekin Güneş Enerjisi Santrali’nin, 
yılda 14 milyon 200 bin kWh elektrik 
üretmesi öngörülüyor. En kaliteli sant-
raller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım 
stratejisiyle Tekno Ray Solar tarafından 
yapılandırılan ve direkt şebekeye bağlı 
olarak kurulması planlanan santral, üret-
tiği elektriğin tamamının satışını gerçek-
leştirmeyi hedefliyor. Altınekin Güneş 
Enerjisi Santrali’nin devreye alındıktan 
sonra yıllık ortalama 21 binin üzerinde 

Mühendisliğe verdiğimiz önemi ise en 
önemli araçlarımızdan biri olan seçim ve 
simülasyon programı gösteriyor.”

ağacın kurtarılmasını ve ortalama 9.000 
ton CO2 salımının engellenmesini sağla-
yacağı belirtiliyor.

Özdilek Center LEED Gold Sertifikası Aldı

A VM, otel ve iş merkezi gibi birçok 
farklı konsepti bünyesinde barın-

dıran Özdilek Center, Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 7 
farklı kategoride gerçekleştirilmesi iste-

nen standartları başarıyla tamamlayarak 
LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı. 
LEED sertifikasını, binaların kanun ve 
yönetmeliklerden daha öteye gidilerek 
tasarlanmasını sağladığının altını çizen 
Aşıroğlu, “Özdilek Center projesi Amerika 
Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilen dünyada en yaygın kullanılan 
yeşil bina değerlendirme ve sertifikasyon 
sistemi olan LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Çekirdek ve 
Kabuk (Core & Shell) derecelendirme sis-
teminde belirtilmiş çevre şartları ve per-
formansı karşılamak üzere tasarlanmış 
ve inşa edilmiştir. Sürdürülebilir Arazi, 
Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Mal-

zemeler ve Kaynaklar, İç Mekân Yaşam 
Kalitesi, İnovasyon ve Yerel Önem Sırası 
gibi 7 farklı kategoride gerçekleştirilmesi 
istenen standartları başarıyla tamamla-
yan Özdilek Center, değerlendirme süreci 
sonunda LEED Gold sertifikası almaya 
hak kazanmıştır. Biz Özdilek Center ola-
rak kurumsal değerlerimizi belirlerken, 
firmamızı, sektörü ve kentimizi ileriye 
taşıyacak maddeler ortaya koyduk. Bu 
kapsamda bugüne kadar hayata geçir-
diğimiz tüm projelerde kaliteden ödün 
vermedik ve tüm iş süreçlerimizi sürdü-
rülebilirlik bakış açısıyla gerçekleştirdik. 
Bunun geri dönüşlerini aldığımız için çok 
mutluyuz” dedi.



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

www.airplus.com.tr

memnuniyet üretir...

• Klima Santralleri, DX Bataryalı Klima Santralleri
• Paket Tipi Klima Santralleri (Rooftop)
• Paket Tipi Hijyenik Klima Santralleri
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Davlumbaz Santralleri (Elektrostatik Filtreli)
• Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

• Şaft Damperi
• Sığınak Fanları
• Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcılar (Elektrikli/Sulu Tip)
• HEPA Filtre Kutuları

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



Haberler

MAKTEK Avrasya 2016 için 
Geri Sayım Başladı

T akım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği 

ile düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2016 için geri sayım 
başladı. 
Son yılların en önemli konuları arasında yer alan Endüstri 
4.0’ın öncü makinaları, dünya makina devleri tarafın-
dan, 11-16 Ekim tarihleri arasında, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın destek-
leriyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece 
İstanbul’da tanıtılacak. 
Sanayiyi bekleyen büyük dönüşümün “Endüstri 4.0 
ve Geleceğin Akıllı Üretim Mühendisliği” sloganıyla 
14 salon, 120 bin metrekare alanda; makina, robot 
ve insan etkisiyle aktarılacağı organizasyonun, bu yıl 
1.5 milyar dolarlık iş hacmi yaratması hedefleniyor. 
Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşmasında “Makina” ve “Takım tezgâhları” 
sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten 
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, “Bu yıl Türkiye dahil 75 ülkeden 70 bini aşkın 
sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturacağımız 
MAKTEK Avrasya 2016, hem sektörün dünyaya duyurul-
masında hem de yeni sanayi devrimiyle tüm sektörleri 
bekleyen gelişmelerin tanıtılmasına ev sahipliği yapacak” 
dedi. Fuarda; Türkiye ile birlikte Almanya, İspanya, Çin, 
Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya, İngiltere 
gibi sektörde söz sahibi 30’u aşkın ülkeden katılımcının 
yenilikçi ürünlerini sergileyeceğini söyleyen Ersözlü, “İki 
yılda bir düzenlediğimiz Avrasya Bölgesi’nin en büyük 
organizasyonunda bir önceki dönemde 1378 firma 
ve firma temsilcisi katılmıştı. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı desteği ile 30’un 
üzerinde yabancı misyon ve temsilciliğin desteğinden 
güç alarak gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmalarıyla 
1.500’e yakın markanın ürünleri ilk kez tanıtılacak. 
Fuarda ön plana çıkacak en önemli gündem maddesi ise 
Endüstri 4.0 olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar yaratacak 
olan Endüstri 4.0’ın sağlayacağı avantajlar, kurumlara 
sunacağı üretkenlik, ciro artışı, yatırım, iş gücü, teş-
vik, Endüstri 4.0’a geçiş için ihtiyaç duyulan teknolo-
jik sistemler, eğitim konuları, seminer ve toplantılarla 
alanında uzman isimlerce aktarılacak. Ayrıca katılımcı 
ve ziyaretçiler, alım heyetleri ile fuar süresince farklı iş 
imkânları oluşturmak, yeni pazarlara açılmak için ‘Fuar 
Özel Ziyaretçi Programı’ kapsamında toplantılar gerçek-
leştirebilecek" diye konuştu. 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

İklimlendirme ve Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Yazılımları

www.iklimsoft.com
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Daikin Türkiye, 500 Büyük Sanayi Devi Arasına 
Girdi

Daikin Türkiye Ar-Ge Çalışmalarını Hızlandırdı

aikin Türkiye, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından hazırlanan 

‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ 
Araştırması’na 231.7 milyon TL’yi bulan 
satışları ile bu yıl 488’inci sıradan giriş 
yaptı. Daikin Türkiye, Capital tarafın-
dan hazırlanan Capital 500 listesinde 
de yerini aldı. Bir önceki seneye göre 
cirosunu yüzde 16 artıran Daikin Tür-
kiye, Capital 500 listesinde 29 basamak 
birden yükselmeyi başardı. Böylece Dai-
kin Türkiye, 2015 yılındaki 756.7 mil-
yon TL’lik net satışları ile Türkiye’nin En 
Büyük 500 Özel Şirketi arasında 280’inci 
sıraya yükseldi. Daikin Türkiye ayrıca 
Fortune Turkey tarafından hazırlanan 
Fortune 500 listesinde de bu yılki yerini 
aldı. Daikin Türkiye, 2015 yılındaki 756.7 
milyon TL’lik net satışları ile Türkiye’nin 
En Büyük 500 Özel Şirketi arasında 
214’üncü sıraya yükseldi. Daikin Türkiye, 
bir önceki seneye göre cirosunu yüzde 

aikin, Türkiye’deki Ar-Ge çalışma-
larına hız verdi. Mevcut ürünlerde 

teknoloji ve kaliteyi yükseltirken maliyet 
düşürücü güncellemeler yapan Daikin 
Ar-Ge ekibi, yeni ürün geliştirme çalış-
maları da yürütüyor. Daikin Türkiye Ar-Ge 
Departmanının, 15 Temmuz 2016 tarihi 
itibarıyla 5746 sayılı Kanun kapsamında 
sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yarar-
lanma hakkını 263’üncü Ar-Ge Merkezi 
olarak elde ettiğine dikkat çeken Daikin 
Ar-Ge ve Kalite Departman Müdürü Ser-
han Kılıç, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı - Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 
tarafından atanmış olan Değerlendirme 
ve Denetim Komisyonunca yapılan muh-
telif inceleme ve sorgulamalar neticesinde 
elde edilen bu sonuç, bize birçok avantaj 
sağlayacak olmasının yanı sıra, altından 
kalkacağımızdan şüphemiz olmayan ve 
bizi inovasyon ve gelişim yönünde kam-
çılayacak ilave iş ve sorumluluklar da 
getirmektedir. Çok yeni bir gelişme ola-
rak paylaştığımız bu haber, bizim için bir 
sonuçtan ziyade bir başlangıcı simgeliyor” 
diye konuştu. Yürütülen tüm bu çalışma-
ların bir sonucu olarak Daikin Türkiye’nin 
yıllık split klima üretiminin son 3 yılda 20 
bin adetten 300 bin adete çıktığını açık-
layan Kılıç, Daikin Türkiye Ar-Ge Depart-
manının bugüne kadar tamamladığı ve 
halen üzerinde çalıştığı projeler hakkında 
ise şu bilgileri verdi: “İkincil projeleri say-
mazsak bugüne kadar Digifel, Ecofel ve 
Integrity serisi konvansiyonel kombiler, 
Digifel yoğuşmalı kombi ve tank ısıtıcı 
modeli, Integrity yoğuşmalı kombi, FWE 
ve FWA serisi kanallı fancoiller, klima 
santralı ekonomik serisinin ve tüm tipler 
için yazılım geliştirmesinin tamamlanması 
ve alüminyum döküm yoğuşmalı kombi 
eşanjörü projelerini hayata geçirdik. Tüm 
bu projelerimiz hâlihazırda seri üretim 
kapsamında. Bunlara ilaveten GSI split 
klimanın 3 farklı versiyonunun ve VAM FA 
havalandırma cihazlarının Daikin bünye-
sindeki diğer ülkelerden Hendek’teki üre-
tim tesislerimize transferleri gibi  ülkemize 
ciddi ilave üretim katkısı sağlayan proje-
leri de tamamlamış bulunmaktayız. Halen 
NDJ diye adlandırdığımız Daikin markalı 

15 artırarak Fortune 500 listesinde 19 
basamak birden yükseldi. Daikin’in 5’inci 
yılında Türkiye’nin 500 büyük üretici 
devleri arasına girmesini değerlendiren 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 

“Daikin, Temmuz 2011’den bu yana faa-
liyet gösterdiği Türkiye’de büyük geliş-
meler kaydetti. Türkiye’yi iklimlendirme 
sektörünün üretim ve lojistik üssü yapma 
hedefimiz doğrultusunda, çalışanları-
mız ile birlikte hem sektörümüzün geli-
şimine hem de ülke ekonomimize büyük 
katkılar sağlıyoruz. Türkiye’de faaliyet 
gösterdiğimiz 5 yıl boyunca çok önemli 
çalışmalara imza attık ve ciromuz, üreti-
mimiz ve ihracatımız ile ülkemize değer 
kattık. Türkiye’deki 5’inci yılımızda elde 
ettiğimiz sonuçlarla üretimden satışla-
rımız ile Türkiye’nin 500 Devi arasına 
girmiş olmamız, hedeflerimize doğru 
emin adımlarla ilerlediğimizin en büyük 
göstergesi” dedi.

komple yeni bir kombi serisi üzerinde çalı-
şıyoruz. Tamamlandığında, şu ana kadar 
gerçekleştirilen en büyük projemiz bu 
kombi serisi olacak. Ayrıca GSI klimalarda 
önemli bir maliyet düşürme projesi yürü-
tüyoruz. Bunların yanında farklı kombi, 
fancoil ve klima santrali projelerimiz de 
mevcut. Ayrıca ürün bazında çeşitli trans-
fer projeler üzerinde de çalışmaya devam 
ediyoruz.”
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U krayna hükûmeti, 
1986 yılında yaşa-

nan facia ile yıkılan Çer-
nobil nükleer enerji istas-
yonunun bulunduğu 
alandaki 4 bin kilometre 
karenin üzerindeki yasak 
bölgeye güneş enerjisi 
panelleri yerleştirmeye hazırlanıyor. Radyasyon seviye-
sinin yüksekliği sebebiyle insanların yaşaması için uygun 
olmadığı belirtilen alan, eski işlevini geri kazanarak, 
enerji üretimi için kullanılacak. Ukrayna hükûmeti adına 
konuşan Ekoloji Bakanı Ostap Semerak’a göre; dört 
Kanadalı enerji şirketi ve iki ABD’li yatırım firması ile bu 
konu üzerine görüşmelere başlandı. Hükümet 1 GWh’lık 
güneş enerjisi santralini altı ayda tamamlamayı planlı-
yor. Bu santral bugün tamamlansa, dünyanın en büyük 
güneş enerjisi santrali olurdu. Benzer büyüklüklerdeki 
başka santraller de şu anda planlama aşamasında.

Enerji iletim altyapısı mevcut
Çernobil geçmişte bir enerji üretim merkezi olduğu 
için hâlihazırda enerji iletim altyapısına sahip. Semerak 
“Çernobil bölgesi, yenilenebilir enerji üretimi için iyi bir 
potansiyele sahip. Eski nükleer enerji santralinden gelen 
iletim hatlarımız hâlâ yerinde duruyor. Bölgeden toprak 
satın almak masrafsız ve enerji santralinde çalışması için 
eğitilmiş pek çok insanımız var” diyor. 

Bölge terk edilmiş durumda
1986’daki facianın ardından 31 reaktör çalışanı ve acil 
durum ekibi üyesi yaşamını yitirmişti. 2008’e dek bu 
faciadan etkilenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 64’ü 
bulduğu ifade edilmişti. Ayrıca radyasyon sızıntısının 
sebep olduğu kanser vakaları sonucunda ölen insan 
sayısı çeşitli kaynaklara göre 4 bin ilâ 100 bin arasında 
değişiyor. Bölgedeki köylerde hâlen yaşayan 700 civa-
rında kişi bulunsa da, geçmişte 14 bin kişiye ev sahipliği 
yapan pek çok yerleşim yeri bugün birer hayalet kasaba 
görünümünde. Proje için belirlenen hızlı inşaat süresi 
konusunda Electrek tarafından yöneltilen önemli sorular 
bulunuyor. Güneş enerjisi santralinde çalışan işçile-
rin radyasyondan etkilenme riskine karşın radyasyona 
dayanıklı kıyafetler sağlanacak mı? Çalışma süreleri, 
radyasyondan etkilenmeyi engellemek için kısaltılacak 
mı? Çernobil’in yeni ölümlere sebep olmaması adına, 
projeye başlamadan önce bu soruların yanıtlanmış 
olması gerekiyor.

Kaynak: www.dunyahalleri.com 

Çernobil, Güneş Enerjisi 
Santrali Oluyor
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Türk Makineleri ABD’de Görücüye Çıkıyor

DemirDöküm, Capital 500 ve TİM 1000 Listesinde Yükselişini 
Sürdürdü

M

D

etal İşleme, Kaynak ve Üretim Tek-
nolojisi sektörlerindeki uluslararası 

katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi 
hedefleyen IMTS, 12-17 Eylül tarihleri 
arasında dünya genelinde 2 bine yakın 
katılımcıyı bir araya getirecek. Yüzbin-
lerce ziyaretçiyi Chicago’da toplayacak 
IMTS’nin platin sponsorluğunu Türkiye’nin 
Makinecileri üstlenecek. IMTS’ye 16 fir-
mayla birlikte katılacak olan Türkiye’nin 
Makinecileri, Mart ayında New Orleans’ta 
başlayan bu seneki ABD turunu böylece 
Chicago’da sürdürecek. Chicago’da iki 
yılda bir düzenlenen IMTS’ye ilk kez MDA 
bölümünde 2014 yılında katıldıklarını ve 
buradan önemli işbirlikleri kurarak ayrıl-
dıklarını belirten Makine Tanıtım Grubu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Geçen Kasım 
ayında Fabtech Fuarı için tekrar geldiği-
mizde ABD’li dostlarımızın bize olan ilgi-
sinden büyük mutluluk duyduk. Chicago, 

emirDöküm, Türkiye ekonomisi-
nin sürdürülebilir büyümesine katkı 

sağlayan şirketlerin listelendiği Capital 
500 ve TİM 1000 listesinde başarılı yük-
selişini güçlendirdi. Türkiye’de 38 sektör-
den en büyük 500 özel şirketin listelen-
diği Capital 500 listesinde bir önceki yılın 
sonuçlarına göre 43 sıra birden yükselen 
DemirDöküm, şirketlerin 2015 yılı cirosu 
baz alınarak yapılan araştırmada makine 
sektöründe ise ilk 10 listesinde 7’nci 
sırada yer aldı. DemirDöküm, Türkiye 

makine sektörü ve lojistik imkânları açısın-
dan önemli bir merkez. ABD genelindeki 
potansiyel alt sektörlerin ve eyaletlerin 
belirlenmesi konusundaki çalışmalarımız 
sürüyor” dedi. 

Türk-Amerikan işbirliği gelişiyor

ABD’nin Select USA programı kap-
samında yaptığı tanıtım faaliyetlerini 
yakından incelediklerini belirten Dal-
gakıran, Türkiye’de düzenledikleri ABD 
Pazarı Bilgilendirme Toplantıları ile Türk 
makine imalat sanayiinde yer alan sek-
tör profesyonelleriyle sık sık bir araya 
geldiklerini belirtti. Dünyadaki gelişme-
lerin ABD pazarının önemini artırdığına 
dikkat çeken Dalgakıran, “Sektör olarak, 
küresel ölçekte önemli hedefler koyduk 
ve 2002’den bu yana ihracatımızı 6,5 
misli artırdık. Dünya makine ithalatında 

İhracatçılar Meclisi (TİM)’in “2015 yılının 
en başarılı ilk 1000 ihracatçısı”nın açık-
landığı listede ise artan yüzde 10,62’lik 
ihracat performansı ile 245’inci sıraya 
yükseldi. Yılın en başarılı ihracatçı firma-
ların yer aldığı listede 91 sıra birden yük-
selen DemirDöküm, sektörel sıralamada 
ise 4’üncü sırada yer aldı.

“Yükselişte olmamız bizim için 
gurur kaynağı”

DemirDöküm’ün ciro ve ihracat rakamları 
ile Türkiye’nin en önemli listelerinde yer 
almasından, bu listelerde yükselişte olma-
larından dolayı gurur duyduklarını belir-
ten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Ertuna, “DemirDöküm olarak son 3 
yılda en fazla büyümeyi Çin, Gürcistan ve 
İngiltere’de yakaladık. En fazla ihracatı ise 
İtalya, Çin, Rusya ve Ukrayna’ya gerçek-
leştirdik. Ağırlıklı AB ülkeleri olmak üzere 
geçen yıl 47 ülkede satışa sunduğumuz 

ilk sırada gelen ABD, sektörümüz için 
yeni fırsatlar sunuyor. Türk makinelerinin 
burada gördüğü ilgiden memnunuz ve 
buradaki iş ortaklarımızla birlikte işbirli-
ğimizi daha da ileri seviyeye taşıyacağız. 
Bölgede açmayı planladığımız Türkiye 
Ticaret Merkezi’nin de bu konuda önemli 
bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 
Avrupa’nın en büyük 6. makine imalatçısı 
olan Türkiye, makine sektörünün stratejik 
pazarları arasında ABD’yi üst sıralarda 
konumlandırıyor. ABD’ye yaptığı makine 
ihracatını yılın ilk altı ayında % 9,9 artı-
ran Türk makine sektörünün ABD’ye 
makine ihracatında ilk sıraları; türbinler 
ve turbojetler, hidrolik silindirler, tarım 
makineleri, silah ve mühimmatlar, kli-
malar ve soğutma makineleri, motorlar 
ve aksamları, pompa ve kompresörler, 
inşaat makineleri ve takım tezgâhları 
oluşturuyor. 

yenilikçi ürünlerimiz ile 170 milyon TL’lik 
ihracat gerçekleştirdik. Bu önemli başarıda 
emeği geçen bütün çalışma arkadaşları-
mıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi. Son 5 yılda Ar-Ge merkezine 
gerçekleştirilen toplam 55 milyon TL'lik 
yatırım ile ısıtma, soğutma ve yenilenebilir 
enerji alanında sektörün geleceğine ışık 
tutan ürünleri tüketicilerle buluşturdukla-
rına da değinen Ertuna, 2016 hedefleriyle 
ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Vaillant 
Group’un dünyadaki ikinci büyük üretim 
merkezi ve en çok ürün üretilen fabri-
kası olan DemirDöküm'de 2015 yılında 
yakaladığımız başarıyı, bu yıl da artırarak 
yenilemek için çalışmalarımızı hızlandır-
dık. 2016 yılının ilk 6 ayında 90 milyon 
TL’ye yakın ihracata imza attık. Ar-Ge 
gücümüz sayesinde bu yıl satışa sundu-
ğumuz ve yılsonuna kadar sunacağımız 
yenilikçi ürünlerimiz ile 2016'’yı bir önceki 
yıla göre yüzde 15 büyümeyle kapatmayı 
öngörüyoruz.”
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Teknoklima, 2017’de 25 Milyon Euro’luk Satış Hedefliyor

T eknoklima, 2017’de 25 mil-
yon Euro’luk satış hedeflediğini 

duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan 
Teknoklima Genel Müdürü Uğur Darcan, 
“Yaptığımız yatırımlar sonucu bu yıl dış 
pazarda prestijli ve büyük projelere imza 
atmaya hazırlanıyoruz. 5 milyon euro 
ihracat olmak üzere, toplam 25 milyon 
euro’luk satış hedefliyoruz. Sistem kli-
maları sektöründe 2014 yılında üretime 
geçme kararı aldık ve ilk üretim tesisimizi 
5 bin metrekare kapalı alan ile İstanbul 
Beylikdüzü’nde açtık. Boreas markası ile 
sektörün beklentilerine uygun, yüksek 
kalite anlayışı ile üretime geçtik. Ar-ge ve 
test merkezi çalışmalarımız devam edi-
yor. Ürünlerde kalite standartlarına çok 
dikkat ediyoruz. Amacımız Boreas’ın küre-
sel ölçekte tanınmasını sağlamak. Üretim 

aşamalarını ve sertifikasyonlarını uluslara-
rası normlarda sağlamamızın ardından, 
İsveç firması Fläkt Woods ile yaptığımız 
anlaşma ile Boreas klima santrali ivme 
kazandı. Özellikle Almanya ve İngiltere’ye 
ihracat yapmaya başladık. Türki Cumhu-
riyetler ve Ortadoğu pazarında da güç-
leniyoruz” dedi. Ekonomik yapının stabil 
olmadığı 2016 yılında, Teknoklima’nın 
istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğinin 
altını çizen Darcan, tüm satış çalışmala-
rında inovatif yöntemler kullanmaya özen 
gösterdiklerine işaret etti. “BOREAS - IOT 
(Internet of Things)” olarak adlandırılan 
nesnelerin internetine geçiş çalışması ile 
tüm ürünlerin internet bağlantısı, ürün-
lerin bulut sistemi üzerinden sürekli kon-
trolü, data ve proje çözüm analizlerinin 
sürekli yapılacağını belirten Darcan, şöyle 

devam etti: “Yapılan Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında, Boreas klima cihazlarının 
2016 yılı son çeyreğinde IOT sistemine 
geçişi, sistem adaptasyonları ve test dene-
melerinin tamamlanması hedefleniyor. 
Klima sektör ve teknolojilerinin gereksinim 
ve adaptasyonlarını ilerici bir vizyon ile 
programlayarak, geleceğin teknolojilerine 
bugünden yatırım yapmayı önemsiyoruz.”

Akcor Butik Yayında

A kcor Havalandırma Sistemleri’nin 
Türkiye temsilciliğini yaptığı tüm 

tüketici ürünleri; en güncel görselleri, 
teknik detayları ve fiyat bilgileri ile birlikte 
“akcorbutik.com” adresinde oluşturulan 
internet sitesinde bir araya toplandı. Tüm 
ürünler ile ilgili detaylı bilgi edinmenin 
yanında talep edilen ürünün siparişini de 
yine bu site üzerinden vermek mümkün. 

Güncel çevrimiçi katalog ve fiyat 
listesi, tüm kredi kartlarına 9 
taksit ve kişiye özel indirim

Konu ile ilgili açıklama yapan Akcor 
A.Ş. Pazarlama Müdürü Ari Zalma, “Bir 
alışveriş sayfası mantığında tasarlanan 
akcorbutik.com, aynı zamanda günlük 
ihtiyaçlarınızda çevrimiçi olarak ulaşa-
bilecek, sürekli güncelliğini koruyan bir 
katalog ve fiyat listesi görevi de görüyor. 
Tüm ürünler, yüksek kalitede ve güncel 
görselleri, tüm teknik detayları içeren 
teknik manuelleri eşliğinde talep edilen 
özelliklere göre fiyatlandırılıyor. Siteye 
kaydını yaptıran tüm kullanıcılar, ürün 

siparişi vermek istemeleri durumunda 
özel indirim fırsatlarından yararlanabili-
yor. Akcor Butik’ten yapılan alışverişlerin 
tamamında peşin ödeme indirimleri ile 
kredi kartı ödeme seçeneğinin yanı sıra, 
düşük vade farkları ile 9’a varan taksit 
seçenekleri ile ödeme fırsatı da mev-
cut. Mühendislik ve mimarlık firmaları, 

kendi kullanıcı adlarına tanımlanan özel 
indirim kodları ile son tüketiciden farklı 
olarak sektör indirimlerinden yararlanı-
yor. Sipariş edilen tüm ürünler 24 saat 
içinde kargolanıyor veya Akcor servisleri 
tarafından talep edilen noktaya teslim 
ediliyor. Böylece günlük işleriniz aksa-
madan devam ediyor” dedi.
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Danfoss, Avrupa’nın Dört Bir Yanındaki 
Çalışanlarını Dinledi

Danfoss, Soğutma ve Motor Kontrol Sistemleri Eğitimleri Düzenledi

Danfoss Sektöre 
Yönelik Eğitimlerini 
Sürdürüyor

anfoss’un 2015 yılında Avrupa 
Birliği direktifleri doğrultusunda 

hayata geçirdiği “Danfoss Avrupa İş 
Konseyi” 22 ülkeden 12 bin Danfoss 
çalışanı temsil etmek üzere 26 delege-
nin katılımı ile toplandı. Danimarka’da 
toplanan konseyde Danfoss Türkiye’nin 
123 çalışanını ise Danfoss Soğutma 
Sistemleri İş Geliştirme Müdürü Kıvanç 
Aslantaş temsil etti. Danfoss Avrupa İş 
Konseyi’nde dönem değerlendirmeleri 
yapılırken finansal yapı detaylı olarak 
aktarıldı. Genel merkez ve fabrika ziya-
retlerinin de yapıldığı konseye Danfoss 

anfoss, Ankara Diktaş Üretim 
Tesisleri’nde Termostatik ve Elekt-

ronik Genleşme Valfinin temel çalışma 

anfoss, Aydın ve İzmir’de düzenle-
diği dört eğitimle sektörün başarılı 

firmalarına bilgi ve deneyimlerini aktardı. 
Eğitime katılan firmalar arasında Maren 
Enerji Jeotermal Elektrik Üretim, Çimen-
taş Group Çimento, Batıçim Batı Anadolu 
Çimento Sanayii A.Ş., Petkim Petrokimya 
Holding A.Ş. gibi firmalar yer aldı. Elekt-
rik ve Elektronik Bakım bölümlerinde 
görev alan çalışanlara yönelik düzen-
lenen eğitimlerde Danfoss’un uzman 
eğitmenleri katılımcılara ağır sanayi 
ve çevre uygulamaları, low harmonic, 
Hvac uygulamaları konularında detaylı 
bilgi verdi. Eğitimlerde Danfoss’un 
yüksek güvenlikli, dahili opsiyonları ile 
güven veren “VLT 302” premium serisi 
modüler sürücüsü kullanıcı arayüzü ile 
dikkat çekti. Eğitimde üzerinde durulan 
bir diğer Danfoss ürünü ise “Vacon NX 
Serisi” oldu.

üst yönetimi adına İnsan Kaynakları 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Anne Wilkon-
son ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı Leif 
Flogart da katıldı. Wilkonson ve Flogart 
delegelere çeşitli sunumlar yaparak soru-
larını cevaplandırdı. Danfoss’ta her ülkeyi 
temsil eden delegeler seçimle belirlendi. 
Delege olma şartları taşıyan Danfoss çalı-
şanları arasında seçim yapıldı. Direktör ve 
üzeri seviyede olmayanlar arasından 9 
yıldır Danfoss’a hizmet eden ve iyi dere-
cede İngilizce bilenler seçime katılma 
hakkına sahip oldu. Danfoss Avrupa İş 
Konseyi’nin her yıl toplanacağı belirtildi.

prensipleri ve valf çeşitlerine yönelik 
eğitim düzenledi. Eğitimde montaj ve 
çalıştırmada dikkat edilecek noktalar 
ile çalışma esnasında çıkacak temel 
problemlere karşı alınacak aksiyon ve 
tedbirler örneklerle anlatıldı. Genleşme 
valflerinden sonra Danfoss selenoid 
valfleri ele alındı. Ürünlerdeki yeni özel-
likler ile birlikte kurulum ipuçları verildi. 
Eğitimin son bölümünde ERC21x serisi 
evaporatör kontrol temel özellikleri tanı-
tıldı. Katılımcıların uygulama esnasında 
karşılaştığı zorluklar ve bunlara karşı 

çözüm önerileri sunuldu. Son olarak ise 
örnek cihaz üzerinde birebir uygulama 
yapılarak pratik eğitim verildi. Danfoss 
ayrıca, Adana SASA Polyester Fabrikası 
ve Adana Çimento teknik ekibinin katı-
lımıyla Danfoss FC 102 ve FC 302’nin 
uygulama alanları konusunda da eğitim-
ler düzenledi. Eğitimlerde katılımcılara 
hız kontrol cihaz yapısı, özellikleri ve 
kullanım alanları ile birlikte uygulamaya 
göre seçim hakkında bilgi verildi. Dan-
foss yetkilileri eğitimlerde parametre 
ayarlarının kritik noktalara değindi.
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Akenerji’den Sanal Santral İhalesi

Trox Turkey’nin Bakü Ofisi Açıldı

A

T

kenerji, Türkiye’de ilk kez gerçek-
leştirilen sanal santral ihale siste-

mini uyguladı. Hatay, Erzin bölgesinde 
904 MW kurulu güce sahip Erzin Doğal 
Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin üretim 
kapasitesinin 40 MW’a kadar hakları, 
2016 yılının üçüncü ve dördüncü çey-
reğinde ihaleyi kazanan firmalara tahsis 
edilecek. Akenerji bu yöntemle, paydaşla-
rına belirlenen dönemler boyunca üretim 

ROX Turkey, büyüme hedefleri 
doğrultusunda Temmuz ayı içe-

risinde Bakü ofisinin açılışını gerçekleş-
tirdi. TROX Turkey, Bakü ofisi ile Kaf-
kasya Bölgesi’ndeki sektörün ihtiyaçla-
rına çözümler üretmeyi hedefliyor. 
Bakü ofisinin açılışı ile ilgili olarak TROX 
Turkey Genel Müdürü Ozan Atasoy 
görüşlerini şu şekilde açıkladı: “TROX 
Turkey olarak kuruluşumuz olan 2010 
yılından bu yana Türkiye’de birçok başa-
rılı projeye imza attık ve sektörde o gün-
lerde belirlediğimiz ve hedeflediğimiz 
pazar paylarına büyük ölçüde ulaştık. 
Yeni ürünlerimiz ve sistemlerimiz ile 

kapasitesini santral kurulum maliyetleri, 
arızalar, bakımlar ve krizlerden etkilen-
meden kullanım hakkı sunuyor. Böyle-
likle son teknoloji santralin verimlilik ve 
esnekliği de kiralanmış oluyor. İhale sonu-
cunda kullanım hakkına erişen firmanın, 
yalnızca bir gün öncesinde bildirimde 
bulunarak, elektrik üretimini gerçekleş-
tirme imkânı olacak. Ayrıca firmanın, gaz 
piyasasında zorunlu olan “al ya da öde” 
gibi bir riski de olmayacak. Firmaların bir 
diğer önemli avantajı ise, tahsis edilen 
kapasitenin tedarik dönemi boyunca her 
saat kullanılabilir olması. Böylece firma 
olası bir gaz krizinde, doğalgaz ile üre-
tim yapan santral kesintiye uğrasa bile, 
tahsis edilen sanal kapasitesini kesintisiz 
kullanabilecek. Yıl içerisinde üç ayrı ihale 
ile paydaşlarıyla bir araya gelmeyi öngören 
Akenerji, piyasada oluşacak talebe göre 
kapasite artırımına gidebilecek. Akenerji 
Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, 
konuyla ilgili “Bu hizmetin enerji sektö-
rüne girmek isteyen, ancak yatırım mali-
yetlerini göze alamayan paydaşlarımız için 
bir fırsat olacağına inanıyoruz. Akenerji 
olarak bu hizmeti başlangıçta 40 MW’a 
kadar kullanıma sunuyoruz. Daha sonra 
belirlenen tarihlerde ve ilave kapasitelerde 

önümüzdeki dönemde sürdürülebilir 
büyümemize devam edeceğiz. 
TROX Turkey sadece Türkiye’den değil, 
çevremizde yer alan ağırlıklı olarak Türki 
Cumhuriyetleri olmak üzere 9 ülke-
den sorumluyuz. Bu ülkeler arasında 

ihaleler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tür-
kiye enerji sektörüne yön veren bir firma 
olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ihalemizde 
2016 üçüncü çeyrek için santralimizin 40 
MW kullanım hakkını Vitus Commodities 
Enerji, Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanırken, 
ikinci ihalede 2016 dördüncü çeyrek için 
20 MW kullanım hakkını Enerjisa Elektrik 
Enerjisi Toptan Satış A.Ş. kazandı” dedi. 
Sanal Santral ihalesinin kullanıcılar için 
risksiz bir yatırım olacağının altını çizen 
Danışman, sermaye ve finansman ihtiyacı 
olmadan büyük kombine çevrim santrali-
nin verimine küçük kapasitede ulaşabilme 
imkânının sunulduğuna da dikkat çekti.

her zaman bizim için öncelikli olan 
Azerbaycan’da daha sürdürülebilir bir 
yapıda hizmet üretmek adına satış ofisi-
mizi açmaya karar verdik. Bakü ofisimiz 
üzerinden Gürcistan ve Türkmenistan’a 
da daha yakın bir lokasyondan hizmet 
üreteceğiz. Bakü satış ofisimizin sektö-
rümüze ve TROX Turkey’e yeni ufuklar 
açacağına inancımız tam.”
TROX Turkey Bakü ofisi irtibat adresi 
şöyle:
Demirchi Tower, 
Khatai District, Khojali Avenue 37, 
Bakü, Azerbaycan
Tel: (+994 12) 404 75 43
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Orhan Turan: “Rusya’ya olan ihracatımız yeniden hız kazanacak”
DE Yalıtım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Turan, Rusya krizi 

ile birlikte bu pazara yönelik azalan 
ihracat faaliyetlerinin, ilişkilerin nor-
malleşmesi ile yeniden hız kazanaca-
ğını söyledi. Türkiye ve Rusya arasında 
gerçekleştirilen tarihi görüşmenin, iki 
ülke arasında başta ekonomi olmak 
üzere her alandaki ilişkilerin normal-
leşmesi ve daha da iyiye gitmesi açısın-
dan büyük önem taşıdığını ifade eden 
Orhan Turan; “Açıklanan 12 madde-
lik mutabakat, komşumuz Rusya ile 

ürkiye’de İtalyan L'ISOLANTE 
K-FLEX ile yaptığı ortaklıkla kau-

çuk köpüğü üretimi yapan ilk firma 
olan ODE Yalıtım, İtalyan ortağının tüm 
hisselerini satın alarak, kauçuk köpüğü 
üreten şirketin tek sahibi oldu. Geçen 
Mart ayında yapılan satın alma anlaş-
masının ardından Ağustos ayı itibarıyla 
hisse devir işlemlerinin tamamlandığını 
açıklayan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Turan, “ODE olarak tüm 
siyasi, ekonomik, jeopolitik olumsuzluk-
lara rağmen 2015’te başladığımız yatı-
rım atağına devam ediyoruz. Çünkü her 
zaman söylediğimiz gibi biz bu ülkeye 
inanıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz” 
diye konuştu. 2007 yılında İş Girişim’le 

nın yeniden başlaması, inşaat sektörü-
nün alt sektörleri açısından da kaldıraç 
olacaktır. Rusya’ya yaptığımız ihracat 
geçmişte ciddi oranlardaydı ancak kriz 
sonrasında bu oran düştü. Bu düşüşü 
alternatif pazarlarla kapatmamıza rağ-
men, Rusya hiçbir zaman göz ardı ede-
meyeceğimiz bir pazar. Bu kapsamda, 
75 ülkeye yalıtım ürünleri ihracatı yapan 
sektörün öncü firması olarak, ilişkilerin 
yeniden normale dönmesiyle Rusya’ya 
olan ihracat faaliyetlerimize de hız vere-
ceğiz” dedi.

ODE Yalıtım İtalyan Ortağının Hisselerini Devraldı

yaptıkları ortaklıktan, 2012 yılında tüm 
hisseleri geri satın alarak ve daha da 
güçlenerek çıktıklarını hatırlatan Turan, 

“Şimdi de İtalyan ortaklı şirketimizin tüm 
hisselerini satın aldık. Yalıtım sektörün-
deki 30 yıllık geçmişimiz ve sadece bu 
sektöre yoğunlaşmamızın bize kazandır-

yürüttüğümüz ticari ilişkilerin geleceği 
açısından iş dünyasına umut verdi. Türk 
inşaat firmalarının Rusya’da çalışması-

dığı tecrübeyle bundan böyle yolumuza 
daha da büyüyerek ve hızlanarak devam 
edeceğiz. Teknik yalıtımda sektörün en 
tecrübelisi olan ODE, R-flex ile bu alanda 
en çok tercih edilen markaya sahip. Tek-
nik yalıtım bizim için son derece önemli 
ve yatırımlarımız ile birlikte kauçuk 
köpüğündeki liderliğimizi sürdürmeye 
kararlıyız. Sektördeki bu üstünlüğü-
müzü, Eskişehir’de yapımı devam eden 
yeni tesisimizle beraber artacak olan 
yüksek üretim kapasitemizle birleşti-
rerek, ihracatımızı 4 yıl içinde % 100 
artırmayı hedefliyoruz. Bu tesisimizin 
tamamlanmasıyla Türkiye kauçuk paza-
rının 2 katı üretim kapasitesine sahip 
olacağız ” dedi.

Wilo’dan Dubai’ye Tesis Yatırımı

W ilo, Dubai’de yeni bir tesis kurmak 
için harekete geçtiğini duyurdu. 

8 bin m2'lik arazi üzerine inşa edeceği tesis 
ile Wilo, Ortadoğu’daki pozisyonunu, Kör-
fez ve çevresindeki ülkelere verdiği hizmeti 
güçlendirmeyi hedefliyor. 2017 yılının 
sonuna doğru tamamlanacak tesis sayesinde 
Wilo’nun bölgedeki müşterileri, kendi ihti-
yaçlarına özel ürün ve hizmetlerden fayda-
lanma fırsatı elde edecek. Yeni tesiste; teşhir 
salonu, satış ofisi ve ileri teknoloji sistemlerle 
donatılmış depo alanının yanı sıra sektör 
ilgililerinin de eğitim alabileceği “Wilo Aka-
demi” adlı bir eğitim merkezi de yer alacak.





40 TERMODİNAMİK • EYLÜL  2016

Haberler

İ

İ

İklimsoft, Yazılımlarında Bulut ile Maliyet Avantajı Sağlıyor
klimsoft, bulut bilişim altyapısını 
müşterileri için maliyet avantajına 

çeviriyor. Yıllık abonelik, modül ve kul-
lanıcı sayısına bağlı esnek fiyatlandırma 
seçenekleri ile yazılımlarında önemli 
ölçüde maliyet avantajı sunuyor. İklim-

klimsoft tarafından birinci ver-
siyonu 2014 yılında geliştirilen 

Türkiye’nin ilk ve tek yerli fan seçim 
yazılımı FAN-SİM’in üçüncü versiyonu 
yayımlandı. Havalandırma ve iklimlen-
dirme sistemlerinde kullanılan fanların 
performans hesaplaması ve seçimini 
sağlayan FAN-SİM yazılımının yeni ver-
siyon çalışmaları sonucu mühendislik 
altyapısı güçlendirildi, kullanım kolaylığı 
artırıldı. Yeni versiyonda yapılan önemli 
gelişmelerden bazıları şöyle:

nıcısı firmalar bu konularda ek maliyet-
leri üstlenmek zorunda kalmıyor. Bunun 
yanı sıra modüler programlama yapısı ile 
modüller gereksinime göre seçiliyor ve 
kullanıcı lisans adetlerine bağlı fiyatlan-
dırma ile kullanıldığı kadar ödeniyor.

İklimsoft, FAN-SİM Fan Seçim Yazılımının Üçüncü Versiyonunu 
Yayımladı

• Fan gerçek çalışma noktasındaki 
statik verim, toplam verim ve fan 
mili gücü değerlerini gösteren 
verim-güç grafiği eklendi.

• Ürün performans değerlerinin 50 
Hz ve 60 Hz için hesaplanabilmesi 
eklendi.

• ErP (Enerji İle İlişkili Ürünler) 
Yönetmeliği uyumluluk verilerinin 
gösterimi eklendi.

• Yazdırma sayfasının çalışılan dil 

soft, yıllık yazılım abonelik uygulaması 
ile ilk yatırım maliyetlerini düşürüyor ve 
yüksek satın alma maliyet risklerini orta-
dan kaldırıyor. Güncelleme, barındırma, 
güvenlik gibi önemli konular İklimsoft 
tarafından üstlenildiği için yazılım kulla-

dışında başka dil seçenekleri ile 
alınabilmesi eklendi.

• Fan performans grafiği üzerinde 
iyileştirmeler yapıldı.

• Ürün yönetim panelinde 
iyileştirmeler yapıldı.

Yıllık abonelik ve kullanıcı sayısına bağlı 
esnek fiyatlandırma seçeneği ile sunulan 
FAN-SİM yazılımı hakkında daha geniş 
bilgi için www.iklimsoft.com web say-
fasını ziyaret edebilirsiniz.

Emerson Electric, Pentair’in Vana ve Kontrol 
Grubunu 3.15 Milyar Dolar Bedelle Satın Aldı

A merikan otomasyon ekipmanları 
üreticisi Emerson Electric Co geçen 

hafta pompa üreticisi Pentair Plc’nin vana 
ve kontrol elemanları bölümünü 3.15 
milyar $ nakit bedelle satın aldığını açık-
ladı. Emerson; iklimlendirme, evsel ve 
ticari ısıtma, proses yönetimi alanlarının 
yanı sıra endüstriyel otomasyonda da 
büyüme hedefliyor. Reuters Temmuz’da 
Emerson’un Pentair’in vana ve petro-kimya, 
enerji üretimi, gaz ve güç üreten santraller 
alanındaki kontrol elemanları bölümünü 
satın almak üzere teklifte bulunduğunu 
bildirmişti. Emerson’a göre; Pentair’in vana 
ve kontrol elemanları bölümü, Emerson’un 
105 milyar $ tutarındaki küresel proses 
otomasyonu pazarındaki % 7 olan payını 
yaklaşık % 10’a çıkaracak. Proses otomas-
yonu, endüstriyel proseste hassas ölçüm, 

kontrol, izleme sistem ve cihazlarını içeri-
yor. Emerson’un proses yönetimi işi, 2015 
mali yılında toplam gelirinin % 38’ine kar-
şılık gelerek 8.52 milyar $ olmuştu. Mer-
kezi İsviçre’de Schaffhausen’de bulunan 
Pentair’in vana ve kontrol bölümünün 
2015’teki cirosu 1.84 milyar idi. Ağustos 
başında, Emerson, enerji, ısıtma ve altyapı 
yönetimi için akıllı, hızlı donanım ve yazı-
lım çözümleri sunan grubunu bir yatırım 
kuruluşu olan Platinum Equity’e 4 milyar $ 
karşılığında satma kararı almıştı. Emerson 
ayrıca bu ay Japon Nidec Corp şirketinin 
motor ve elektrik güç üretici grubunu da 
1.2 milyar $ bedelle satın almıştı. Pentair’in 
vana ve kontrol grubunun satın alma pro-
sedürlerinin 4-6 ay içinde tamamlanması 
ve bu branşın 2018’de kârlı hale gelmesi 
bekleniyor.

Bosch Termoteknik, 
Yoğuşmalı Kombide 
Pazar Lideri

İ ngiliz BRG Building Solutions firması 
tarafından 2016 yılında Avrupa Isı-

tıcı Pazarına ilişkin olarak yayımlanan bir 
rapora göre Bosch Termoteknik, yoğuş-
malı kombi kategorisinde Bosch ve Bude-
rus markalarıyla pazarda liderliğini elinde 
bulunduruyor. Geçen yıl 5.555.555’inci 
kombiyi üreten Bosch Termoteknik, 
duvar tipi kombilerde 24 cihaz ailesi için 
800’den fazla tipte üretim gerçekleştiri-
yor. Aynı zamanda iklimlendirme sektö-
ründe ‘İhracat lideri’ unvanını da elinde 
bulunduran Bosch Termoteknik, 2015 
yılında oldukça geniş bir coğrafyadaki 
34 ülkeye 256 milyon euro ihracat yaptı. 
Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası ürün 
tasarımı ve Ar-Ge’si ile dünyadaki tesisler 
arasında ön plana çıkıyor.
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Schneider Electric, SKD için Enerji Yönetimi Standartlarını Anlattı

Schneider Electric, Yenilikçi Çözümlerini Anlattı

SO 50001 Enerji Yönetimi Semi-
neri; İş Dünyası ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Derneği (SKD) Enerji Çalışma 
Grubu üyelerine yönelik olarak, enerji 
verimliliği, enerji yönetimi ve ISO 50001 
Enerji Yönetim Standardı konuları hak-
kında bilgi vermek ve farkındalığı artır-
mak amacıyla düzenlendi. 
SKD Enerji Çalışma Grubu Başkan Vekili 
ve Schneider Electric Stratejik İlişkiler 
Direktörü Cihan Karamık ve Schneider 
Electric Satış Müdürü Mahmut Dede 
tarafından verilen seminerde katılım-
cılara, enerji verimliliği ve yönetimi-
nin önemi, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Standardı ve Enerji Yönetim Sistemi 
Uygulama Örneği aktarıldı. Seminerde, 
günümüzün en temel ihtiyaçlarından 
biri olan enerjinin bugün artık çok kri-
tik bir konu haline geldiğini belirten 
Schneider Electric Stratejik İlişkiler 
Direktörü Cihan Karamık, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin enerjiye olan 

chneider Electric, iş ortaklarının 
makine ve proses performanslarını 

artırmak üzere düzenlediği seminerler 
dizisine İstanbul’da gerçekleştirdiği iki 

ihtiyaçlarının giderek artmasının yanı 
sıra, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 
17’sinin henüz elektriğe dahi erişeme-
diğini belirtti. 2015 yılında düzenlenen 
Paris İklim Değişikliği Konferansı’nın 
(COP21) amacı olarak küresel sıcaklık 
artışını +2 °C ile sınırlı tutma hedefi 
doğrultusunda ciddi çalışmalar yapıl-
ması gerektiğini belirten Karamık, bu 
hedefin “enerji” kavramının sistematik 
bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini ortaya 
koyduğunu vurguladı. Enerji tüketimini 
ve sera gazı emisyonlarını düşürmek, 
enerjiden kaynaklanan giderleri kontrol 
altına almak ve azaltmak, enerji tüketi-
mini izleyerek performansı takip etmek, 
verimliliği artırmak ve yasal düzenleme-
lere uyum sağlamak isteyen kuruluşların 
birtakım “Enerji Verimliliği” çalışmaları 
yürüttüğünü anlatan Cihan Karamık “Bu 
yöndeki çalışmaların bireysel inisiyatifler-
den arındırılması ve sistematik bir halde 
yürütülmesi için  “ISO 50001 – Enerji 

seminer ile devam etti. Sırasıyla Ankara, 
İzmir, Bursa ve İstanbul’da gerçekleşen 
seminerler ile Schneider Electric, yeni-
likçi çözümlerini anlattı. Mayıs ayında 

başlayan Schneider Electric “Endüstri 
Bölge Seminerleri”nde Makine ve Pro-
ses Performansı için Altivar hız kon-
trol cihazları, Harmony Serisi, yeni nesil 
Modicon M221 PLC, hareket kontrol 
çözümleri, motor yolverme çözümleri ve 
Telemecanique sensör algılama çözümleri 
hakkında iş ortaklarına bilgiler aktarıldı. 
Endüstri Bölge Seminerlerinin en ilgi 
çeken konularından biri Endüstri 4.0 oldu. 
Schneider Electric tarafından gerçekleş-
tirilen etkinliklerde Endüstri 4.0’ın ne 
olduğuna ve Türkiye’ye sağlayacağı kat-
kılarına değinildi ve Schneider Electric’in 
müşterilerine sunduğu fırsatlara dikkat 
çekildi. 26 Mayıs’ta Ankara’da başlayan 
Endüstri Bölge Seminerleri; İzmir, Bursa 
ve İstanbul’da ücretsiz olarak gerçekleş-
tirilirken, özellikle otomasyona geçmeye 
hazırlanan firmalar tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Yönetim Sistemi Standardı” önem arz 
ediyor” dedi.





Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

DKM İNŞAAT

Ö

Hyatt Regency Hotel
zbekistan’ın başken-
ti Taşkent’te 56.000 

m² inşaat alanına sahip 
Hyatt Regency Hotel’de; 
52 suit oda, 300 konuk 
odası, 2300 m² bölünebilir 
toplantı salonu ve 855 m² 
sütunsuz balo salonu bulu-
nuyor. Projede, otel yapılarındaki güvenliği sağlamak, me-
kanik ve elektrik tesisatlarında oluşabilecek tehlikeyi en aza 
indirmek için MASON’ın geniş ürün gamındaki farklı ürünler 
kullanıldı. Deprem zonlarında sınırlayıcı sistemler oluşturula-
rak mekanik, elektrik tesisat ve ekipmanlarında sismik askı-
lama sistemleri, sismik sınırlayıcılar, sismik korumalı kaideler 
kullanılarak sismik korumalı alanlar sağlandı. DKM İnşaat’ın 
üretimine başladığı, titreşim sönümleme performansı yüksek 
ve % 100 geri dönüşümlü olması ile çevreye duyarlı olan 
“Rezonex Modüler Titreşim Alıcı” ürünü ise projede titreşim 
kontrolüne çözüm sağladı.

İ

LOWARA

zmir’in yeni kent merkezi Bayraklı’da yer alan 
Mistral İzmir projesinde Lowara pompa ve hidro-

for sistemleri kullanıldı. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde 
“Mixed-use Architecture Turkey” ödülünü alan Mistral İz-
mir, 150 milyon dolar yatırımla, 215 metre yüksekliği ile 
şehrin en yüksek yapısı olarak inşa edildi. 
13 bin 923 metrekare arsa üzerinde LEED sertifikasına 
uygun olarak inşa edilen kompleks; rezidans, ofis ve açık 
hava yaşam merkezinden oluşuyor. 215 metre yüksekliğin-
deki 48 katlı ofis kulesinde 153 ofis, 154 metre yüksekli-
ğindeki 38 katlı konut kulesinde ise 110 daire ve 5 yıldızlı 
uluslararası bir otel bulunuyor. 97 bin metrekarelik kapalı, 
25 bin metrekarelik açık inşaat alanına sahip proje kap-
samında Lowara markalı 121 adet in-line pompa (e-LNE 
Serisi), 54 adet paslanmaz çelik çok kademeli dikey pompa 
(e-SV serisi) ve 8 adet uçtan emişli döküm pompa (e-NSC 
serisi) kullanıldı. 
Mistral İzmir, İzmir körfezine hâkim noktadaki konumu, 
ikonik formu ve 20 bin metrekarelik yeşil alanı ile kentin 
yeni cazibe merkezi olmaya aday.

Mistral İzmir

A nkara Bilkent En-
tegre Sağlık Kam-

püsü; yaklaşık 1.200.000 
m2 arsa üzerinde, sağlık 
bilimleri fakültesi, kong-
re merkezleri, ticari 
alanlar, yüksek teknoloji 
merkezi ve Ar-Ge merke-
zi ile dokuz dal hastaneyi içeriyor. Dünyada tek seferde inşa 
edilecek en son ve en büyük hastane projelerinden biri olan 
Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2016 yılının 
son aylarında tamamlanması bekleniyor. Toplam 3.662 
yatak kapasitesine sahip olan entegre sağlık kampüsünün 
iklimlendirme sistemlerinde Armacell’in elastomerik yalıtım 
ürünleri kullanıldı. Armacell Yalıtım’ın elastomerik yalıtım 
ürünleri insan sağlığına uygun, yangın dayanımı yüksek, 
uluslararası standartlara sahip özellikler ile üretiliyor. Suya 
ve buhara karşı dirençli olmalarının yanı sıra, UV (Ult-
ra Violet-Mor Ötesi) ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı 
yüksek direnç gösteriyor. Tesisatlarda iyi bir ısı yalıtımı ve 
yoğuşma kontrolü sağlıyor. Konfor, sağlık ve hijyen şartla-
rına uygun ürünler, Armacell Yalıtım A.Ş. tarafından Bursa 
fabrikasında üretiliyor.

ARMACELL

Ankara Bilkent Entegre 
Sağlık Kampüsü
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FLUO KLİMA

E

Doğapark Evleri
ge Bölgesi’nin 
köklü firma-

larından Yıldırım 
İnşaat’ın Balıkesir 
Edremit’te bulunan 
prestijli projesi Do-
ğapark Evleri’nde 
Fluo klimaları kulla-
nıldı. Yüksek güç ve A+ seviyesine kadar enerji verimliliği 
sunan NOVO; çevre dostu soğutucu akışkan R410a gazı 
kullanan, Efficiency 10 DC Inverter teknolojisi ile donanmış, 
Avrupa Birliği’nin en yüksek standartlarında sertifikalı bir 
üründür. Uzaktan kumandası; arka aydınlatmaya sahip LCD 
ekran ve sessiz çalışma tuş özelliği gibi gelişkin özelliklere 
sahiptir. Farklı sıcaklık değerlerinde özel programlanabilir 
uyku fonksiyonunun yanı sıra, dört farklı kanatçık acısında 
üfleme yapabilen yeni otomatik uçlu hava dağıtımı pence-
resi ile yedi hızlı Interler fanı ile ve 28d(A) düşük gürültüsü 
ile yüksek konfor sağlar. Aynı zamanda en yüksek düzeyde 
sağlık koşulları için çift yıkanabilir toz filtresine ve aktif kar-
bon iyonlaştırıcısına sahiptir.

FORM

G

Gates Powertrain Fabrikası
ates Powertrain firmasının Avrupa’daki tek tesisi 
olan Ege Serbest Bölgesindeki fabrikasında toplam 

soğutma kapasitesi 752 kW olan 4 adet Lennox Energy 
Serisi, A enerji sınıfı, ısı geri kazanımlı paket klima cihazları 
kullanılıyor. Form Şirketler Grubu’nun pazara sunduğu Len-
nox paket klimalarla sistem kondenserinde atık enerjiden 
faydalanılarak sağlanan ısı geri kazanımıyla yüksek enerji 
tasarrufu sağlanıyor. Lennox paket klimaların üfleme ve 
emiş fanları değişken devirli olarak seçildiğinden kısmi yük-
lerdeki enerji tüketimleri de azaltılabiliyor. Değişken debili 
EC fanlar ile hava debisi ölçümü ve ayarı cihazlar tarafından 
yapılabiliyor (eDriveTM değişken hızlı fan sistemi). Frekans 
kontrollü kompresör teknolojisini kullanan Lennox yeni 
“Energy” serisi paket klima üniteleri, Eurovent A sınıfı enerji 
verimliliğine sahiptir. Tek bir paket cihaz ile tüm soğutma, 
ısıtma, havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına çözüm sunar. 
Paket klimalarda kullanılan hava kalite sensörü sayesinde 
taze hava oranı, içerideki insan sayısına göre otomatik ola-
rak ayarlanabiliyor, bu sayede taze hava yönetimi ile önemli 
oranda enerji tasarrufu sağlanır. Türkiye’de 2009 yılından 
bu yana Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Gates Po-
wertrain firması, dünyadaki 7 adet gergi rulmanı fabrikası 
içerisinde en büyüğü olma özelliği taşıyor.

TEKNOKLİMA

K

Duhok Amerikan Üniversitesi
uzey Irak Duhok Amerikan Üniversitesi’nde 
Teknoklima tarafından pazara sunulan Boreas klima 

santralleri ve Samsung VRF cihazları kullanıldı. Konu ile ilgi-
li açıklama yapan Teknoklima Yurtdışı Satış Müdürü Engin 
Karipçin, “Irak’ta bugüne kadar birçok üniversite ve resmi 
kurum, iklimlendirme çözümleri için Teknoklima’yı tercih 
etti. Bunların içerisinde Duhok Amerikan Üniversitesi bölge-
nin en prestijli üniversite projesi olarak dikkat çekiyor. Proje 
450.000 m2 arazi üzerinde fazlar halinde yapılacak. Projenin 
1. Fazı tamamlanmış olup, tüm iklimlendirme çözümlemeleri 
Teknoklima tarafından Boreas klima santralleri ve Samsung 
VRF cihazları ile sağlandı. Proje kapsamında soğutma yükü 
yaklaşık 8.000 kW olarak hesaplanmış, 221 adet dış ünite, 
664 adet iç ünite ve 16 adet klima santrali kullanıldı. Böyle-
sine büyük bir projeye imza atmış olmak ve Teknoklima’nın 
sektör tecrübesi ve vizyonunu Irak’a taşımaktan son dere-
ce gurur duyuyoruz. Teknoklima olarak bitirdiğimiz tüm 
projelerden elde etti-
ğimiz bilgi birikimi ve 
tecrübemizle şu anda 
19 ülkede faaliyet gös-
termeye devam ediyor 
ve her geçen gün yeni 
pazarlara açılabilmek 
için çalışmalarımıza 
büyük bir istekle de-
vam ediyoruz” dedi.

PA-FLEX

P

Medical Park Hastanesi
a-Flex, Medikal Park 
Pendik Hastane 

projesine ürünleriyle çö-
züm ortağı oldu. Hakya-
pı tarafından Pendik E-5 
üzerinde 9059 m2 parsel, 
62.045 m2 inşaat alanına 
7.131 m2 yapı alanı ola-
rak inşa edilen projede 
kauçuk izolasyon ürünlerinde Pa-Flex markası kullanıldı. 
383 yataklı Medical Park Hastanesi; 27 dahiliye ve cerrahi 
odası, 6 Kvc yatak, 20 Küvöz Neonatal-yoğun bakım, 15 acil 
muayene, 19 gözlem odası, 100 oda da toplam klinisyen-
poliklinik odalarından oluşuyor. Hastanede iki kapalı ve bir 
açık otopark yer alacak.
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Ç

TEKNOGEN

ParkAdana AVM

K eleşoğlu Holding’in 
az katlı apartman 

konsepti ile tasarlanan 
Deniz İstanbul projesi-
nin ilk etabı olan Mercan 
Konakları’nda Airfel panel 
radyatörleri kullanıldı. İlk 
etabı 2017 yılının son çey-
reğinde ve ikinci etabının 2018 yılının ilk ikinci çeyreğinde 
tamamlanacak olan Mercan Konakları’nda 1.850 adet Air-
fel Panel Radyatör kullanıldı. TS EN 442 normuna uygun 
şekilde 12 yıl garantili olarak üretilen Airfel Panel Radya-
törler, yüksek ısı verimliliğinin yanı sıra farklı yükseklik ve 
uzunluk seçenekleri ile her türlü ihtiyacı karşılıyor. Çinko 
fosfat kaplama ve kataforez boya teknolojisi sayesinde ko-
rozyona ve darbelere karşı daha dayanıklı olan Airfel Panel 
Radyatörler, çevre dostu özellikleri ile büyük beğeni toplu-
yor. Beylikdüzü’nde toplam 1 milyon metrekare üzerinde 
yükselen Deniz İstanbul projesinin ilk etabı olan Mercan 
Konakları 122 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 
İstanbul’un en büyük sahil kasabası olarak tasarlanan Deniz 
İstanbul projesi Mercan Konakları etabı ile sakinlerine “Te-
ras Bahçe” ve “Balkon Bahçe” alternatifleri ile konak içinde 
müstakil bahçe ayrıcalığı sunuyor. Projede kafe-restoran, 
mağaza, su sporları merkezi, kumsal, açık ve kapalı yüzme 
havuzu gibi birçok aktivite alanı yer alıyor.

AIRFEL

Deniz İstanbul 
Mercan Konaklarıukurova Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi ola-

rak planlanan ParkAdana AVM projesi kapsamında 
klima santralleri için Teknogen markası çözüm sağladı. 
Teknogen çatısı altında; klima santralleri, hijyenik klima 
santralleri, havuz nem alma santralleri, fancoiller, soğut-
ma grupları, ısı geri kazanım cihazları, rooftop cihazları ve 
hava apereyleri ile birlikte ısıtma soğutma ve havalandırma 
sektörünün ihtiyaçlarına yönelik bir çok cihaz yer alıyor. 
Konu ile ilgili olarak firmanın Genel Müdürü Bülent Yavuz-
can şu açıklamayı yaptı: “Markamız hızla büyümeye de-
vam ediyor. Ürün kalitemiz ve hizmet anlayışımızın sektör 
tarafından takdirle karşılanması bizi ayrıca mutlu ediyor. 
Klima santrallerimizin Eurovent sertifikası alması ile artan 
talebi karşılamak adına İzmir’deki fabrikamızın üretim ka-
pasitesini artırıyoruz. Yurtiçinde birçok projede Teknogen 
imzasını görüyoruz. ParkAdana Çukurova Bölgesi’nin en 
büyük alışveriş merkezi olması nedeni ile bizim için de 
çok önemli bir proje. Proje kapsamında klima santrallerini 
sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

A

ALARKO CARRIER

Saraylım Tarım Soğuk 
Hava Depoları

larko Carrier, Ço-
rum Organize Sanayi 

Bölgesi’nde hizmete giren 
Saraylım Tarım Soğuk Hava 
Depoları Tasnif ve Paketleme 
Tesisleri’nin iklimlendirmesini 
sağlıyor. Avrupa Birliği norm-
larına uygun, her biri yaklaşık 500 m3 hacminde 20 adet 
soğuk deponun yer aldığı tesis, Alarko Carrier’ın Çorum 
Bayisi Saray İnşaat tarafından kurularak işletmeye açıldı. 
Yaklaşık 2.500 ton meyvenin depolandığı tesiste, firmanın 
her biri yaklaşık 25 kW kapasiteli 20 adet cihazı kullanıl-
dı. Carrier’ın Marsilya’daki fabrikasında üretilen, meyvenin 
ilk günkü tazeliğini koruyarak uzun süreli saklama imkânı 
sağlayan cihazlar, ihtiyaç duyulan teknik detaylara sahip 
olacak şekilde tasarlandı. 

MAS POMPA

E

Eren Enerji A.Ş. Tesisi
ren Enerji A.Ş.’nin 
Zonguldak Ça-

talağzı Beldesi’nde yer 
alan tesisinde deniz su-
yunun terfisi için Mas 
Pompa’nın INM model 
inline kuru rotorlu ve 
bronz döküm (CuSn10) 
gövdeli pompaları kulla-
nıldı. Kurulu gücü 1390 
MW olan ve üç ayrı üni-
teden oluşan tesiste; 1. 
ünite 160 MW, 2. ve 3. 
ünite ise 615’er MW’dan oluşuyor. Tesiste yakıt olarak yerli 
/ ithal taş kömürü veya linyit kullanılacak. Ünitelerin yıllık 
kömür ihtiyacı ise 3,5 milyon ton.
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DKM İnşaat ve Danışmanlık
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Mason, geniş ürün gamında bulunan sınırlayıcılar, yaylar, askılar, kauçuk pedler, sessiz oda dizaynında kullanılan 
tavan, duvar, döşeme aparatları ile Mekanik/Elektrik Tesisat ve ekipmanlarının sismik koruması ve titreşim 
kontrolünü sağlamaktadır.

Rezonex “Modüler Titreşim Alıcı” Klima santralleri, Soğutucu grupları, Kompresörler, Pompalar gibi yüksek 
frekanslı makinelerin oluşturduğu titreşim ve gürültüyü azaltmak amacıyla kullanılır.
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E

VIVAVENT

Sinpaş AquaCity Denizli

A nkara Bilkent bölgesinin değişmez adreslerinden 
biri olan Bilkent Center’ın yenilenme çalışmalarının 

çoğu tamamlandı. Bu yenilenme çalışmaları sırasında da 
mevcut hava soğutmalı soğutma gruplarının değişimi, AFB 
tarafından 2 adet 1000 kW’lık Climaveneta FOCS2 Hava 
Soğutmalı Vidalı Soğutma Grubu ile yapıldı. Ayrıca cihaz 
değişimine ek olarak Climaveneta’nın kendi chiller oto-
masyon paneli olan Manager 3000 tedarik edildi ve panel 
sayesinde 2 chiller’in eş yaşlandırılması, prime pompa ku-
mandaları ve otomasyon bilgilendirilmesi hizmetleri verildi. 
Yine Manager 3000’in isteğe bağlı özelliği olan internet 
tabanlı kontrol modülü ile herhangi bir yerden, internet 
üzerinden panele bağlanarak soğutma gruplarının kontrolü 
gerçekleştirilebilir. Bu panel ile 8 adet soğutma grubunun 
kontrolünün sağlanmasıyla ileride olabilecek ek ürün teda-
rikleri de sorunsuz bir şekilde otomasyona bağlandı ve eş 
yaşlandırma, pompa kumandası gibi özellikleri kullanıma 
elverişli hale getirildi.

AFB

Ankara Bilkent Station

ge Bölgesi’nin temalı en büyük yaşam projesi 
AquaCity Denizli, su ve yeşille iç içe bir yaşam sunu-

yor. Toplam 210 bin metrekarelik proje alanı içerisinde 4 
ayrı yaşam seçeneği yer alıyor: Maldivler bölgesinden gelen 
kumuyla kumsal hayatı sunan Aqua Beach, su kenarında-
ki yalılarıyla Aqua Mansion, göl ve bahçe evleriyle Aqua 
Homes & Garden ve Denizli’nin en yüksek kuleleri Aqua 
Towers. AquaCity Denizli projesinde RF-t markalı yangın 
önleme valfleri ve duman damperleri kullanıldı. Vivavent’in 
ürün grubunda bulunan RF-t markalı duman damperleri; 
EN 1366-10 standardına göre test edilmiş olup, EN 12101-
8 ürün standardına uygundur. Ayrıca CE etiketine sahiptir. 
EN 13501-4’e göre EI 120 (ved, hod i < >o) S 1500 AA 
multi sınıflandırılmış olup, ilgili sertifikaya sahiptir. Dam-
per kasası galvaniz malzemeden imal edilip, klapesi özel 
izolasyon malzemesinden üretilmiştir. Damper yangın ve 
dumana en az 2 saat dayanıklı olup, EN 1751’e göre Class 
C sızdırmazlık sınıfındadır.

K

TERMO TEKNİK

Kiptaş Vaditepe
iptaş’ın Bahçeşehir’de inşa ettiği Vaditepe Konutları’nda 
Termo Teknik EVOMAX duvar tipi yoğuşmalı kazanlar kullanılı-

yor. Vaditepe’de 2 bloğun ısıtılması, 4800 kW'a ulaşan kapasite ile 160 
kW'lık 30 adet EVOMAX kazanın kaskad sistemi ile sağlanıyor; kullanım 
için gerekli olan sıcak su ise ısı istasyonlarından tedarik ediliyor. Kip-
taş Vaditepe’ye özel olarak tasarlanan sistemde, 30 adet kazan tek bir 
sistem gibi çalışarak tüm ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Kaskad 
kontrol paneli ısıtma ve sıcak su ihtiyacına göre sistemin talep ettiği adette kazanı devreye alıp çıkartabiliyor. EVOMAX kazanlar, 
işletme maliyetlerini düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 42, 65, 90, 105, 125 ve 160 kW 
kapasite değerlerine sahip EVOMAX kazanlar, ısı ihtiyacına bağlı olarak 15 adete kadar tek bir kontrol paneli ile kontrol edilebi-
liyor. Kullanıcının talebi üzerine Vaditepe projesinde kazanların kontrol panelinde gün içerisinde farklı zamanlarda aktif olacak 
şekilde 3 farklı sıcaklık değeri girildi. Kazanların ısıtma eğrileri de İstanbul Avrupa Yakası değerlerine göre tercih edildi. Sistem, 
dış hava sıcaklığına bağlı tesisat gidiş ve dönüş suyu sıcaklığını kontrol ederek, hava sıcaklığındaki 0,5 oC ’lik değişikliği bile fark 
edebiliyor ve anında sıcaklık ayarlaması yapabiliyor. İngiltere’de Ideal Boilers tarafından 110 yıllık tecrübeye dayanılarak üretilen 
Termo Teknik EVOMAX duvar tipi yoğuşmalı kazanlar; kurulum, bakım ve kullanım kolaylığı sağlayan birçok özelliğe sahip.



Üçüncü taraf tescilli performans verileri; şeffaflık yanında, adil bir karşılaştırma 
yapmayı sağlar ve gerçek enerji tüketimlerini ortaya koyar.
SOĞUTMA KULESİ sertifikasyon programı “Eurovent Certified Performance”, 
kulelerin gereksizce büyük seçilmesini önlemeye yardımcı olur, yetersiz 
performans kaynaklı belirsizlik sonucu gerekecek pahalı müşteri doğrulama 
testlerine gerek bırakmaz, işletme maliyetlerini kontrol altında tutar. Bu 
program, Ecodesign yönetmeliklerini karşılamaktadır.

SOĞUTMA KULESİ sertifi kasyonu aşağıdaki katılımcı üreticiler tarafından aktif olarak desteklenmektedir:

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

İç  mekan hava koşul landı rma -  Havalandı rma ve Hava ka l i tes i  kont ro lü  -  Proses soğutma ve Gıda sektöründe soğuk 
z inc i r  a lan ında Avrupa’da l ider  Üçüncü Taraf  ser t i f ikasyon kuru luşu o lan Eurovent  Cer t i ta  Cer t i f icat ion h izmet id i r .

BUHARLAŞMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİZDE ONAYLANMIŞ KALİTENİN 
KEYFİNİ ÇIKARIN.

İÇ HUZURU GERÇEK,
ADI DA SERTİFİKASYON.

Getty Images ©Hans Neleman
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“Amacımız, Türkiye’de 
endüstriyel elektrik motorları 
sanayisinin geliştirilmesine 
liderlik etmek”
Sektörel işbirliği sağlamak, endüstriyel elektrik motoru alanında sektörü ilgilendiren her türlü konuda bilgi sağlamak 

ve mesleki alanda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD), 4 Mayıs 

2016 tarihinde 9 şirketin bir araya gelmesiyle faaliyetlerine başladı. Türkiye’de elektrik motorlarının ağırlıklı olarak 

nerelerde kullanıldığını, derneğin faaliyet ve amaçlarını öğrenmek üzere dernek Başkanı İbrahim Yıldırım ile 

konuştuk. Yıldırım, “Derneğimizin amacı; Türkiye’de elektrik motorları sanayisinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası 

standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ihracatın artırılması, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin markalarının 

uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, üretime ilişkin teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu 

konularında çalışma yapılması ve sektörün teknolojik gelişmesinin sağlanmaya çalışılması” diyor…

Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD) Başkanı 
İbrahim Yıldırım

Söyleşi
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Derneğimiz; WAT Motor (Arçelik 
A.Ş.), GAMAK (Gamak Makina San. 
A.Ş.), Volt Motor (Volt Elektrik Mo-
tor San. ve Tic. A.Ş.), Emf Motor (Emf 
Motor San. ve Tic. A.Ş.), Miksan Mo-
tor (Miksan Motor San. ve Tic. A.Ş.), 
Femsan Motor (Femsan Elektrik Mot. 
San. Tic. A.Ş.), Elsan Motor (Elsan 
Elektrik San. Tic. A.Ş.), Aemot (Aem 
Elektrik Motorları San. Tic. A.Ş.) ve 
Yılmaz Redüktör (Mes Elektromeka-
nik Döküm San. ve Tic. A.Ş.) olmak 
üzere 9 üyeden oluşuyor. Şirketlerin 
ürün yelpazeleri, endüstriyel elektrik 
motorları. Zaten bunlar hâlihazırda 
derneğimizin hedefinde olan ürünler. 
Söz konusu ürün yelpazeleri; uluslara-
rası regülasyonlar ile enerji verimliliği 
sınıflandırılmış, belli bir takvime göre 
düşük verim seviyesindeki ürünlerin 
kullanımının yasaklandığı tarifeleri 
olan ürünler. Bu alanda faaliyet gösteren 
üreticilerin üyelik konusunda atacakları 
adımları desteklemeye ve etkinliğimi-
zi artırmaya olumlu bakıyoruz. Uzun 
dönemde ülkemizde faaliyet gösteren 
tüm motor üreticilerinin bu çatı altında 
kendilerini ifade etme olanağı gündeme 
gelebilir. Derneğimizin odaklandığı fa-
aliyetlerin neticeleri ve etkinliği arttık-
ça tüm üreticileri kapsayacak alanlara 
doğru faaliyetlerimizi genişletebiliriz.

EMOSAD, 9 şirketin bir araya 
gelmesiyle 4 Mayıs 2016’da 
kuruldu

Elektrik Motorları Sanayicileri 
Derneği (EMOSAD), endüs-
triyel elektrik motorları alanın-

da sektörel işbirliği sağlayarak, sektörü 
ilgilendiren her türlü konuda bilgi sağ-
lamak, mesleki alanda çalışmalar yap-
mak amacıyla 4 Mayıs 2016 tarihinde 
9 şirketin bir araya gelmesiyle kuruldu. 
Derneğimizin hedeflerini şöyle sırala-
yabilirim:
•	 Türkiye’de elektrik motorları 

sanayisinin geliştirilmesine önayak 
olunması, 

•	 Ulusal ve uluslararası standartlarda 
hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 

•	 İhracatın artırılması, 
•	 Üretilen markaların uluslararası 

yelpazede tanınmış markalar haline 
getirilmesi,

•	 Üretime ilişkin teknik, enerji 
verimliliği, çevre uyumu 
konularında çalışma yapılması, 

•	 Sektörün teknolojik gelişmesinin 
sağlanmaya çalışılması.

Kurulduğumuz günden bu yana, genel 
kurul ve yönetim kurulu toplantımızı 
gerçekleştirdik. Yönetim kurulu toplan-
tımızda görev dağılımını yaptık; dernek 
içinde gümrük tarifeleri ve ürün sınıf-
landırması ile ilgili çalışma grubumuzu 
oluşturduk. Görevimiz; ülkemizin eko-

nomik ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunmak için çağdaş uygarlık hedefini 
esas alarak bölgesel ve sektörel potan-
siyeli en iyi şekilde değerlendirmek, 
ulusal ekonomik politikaların oluştu-
rulmasına ve ulusal kalkınmaya katkı-
da bulunmak. Özellikle Avrupa Birliği 
başta olmak üzere uluslararası sektörel 
entegrasyonu sağlamak, bölgesel ve ye-
rel gelişmeyi hızlandırmak için projeler 
geliştirmek, sorunları ve çözüm öneri-
lerini kamuoyuna ve yetkili kurumla-
ra duyurmak. Tüm bunların yanı sıra 
sektörün enerji verimliliği çalışmaları, 
çevre uyum yasaları ve yönetmeliklerini 
üyelerimiz ve sektör adına yerine getir-
mek için gerekli çalışmaları yapmak. 

Söyleşi
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Elektrik motorları hayatımızın 
her anında karışımıza  
çıkıyor

Sanayide ülke çapındaki elektrik tü-
ketiminin % 35’ini elektrik motorları 
tüketiyor. Elektrik enerjisinin hareket 
enerjisine dönüştüğü her uygulama-
da elektrik motorları kullanılıyor. Yeni 
görevime gelince, haliyle bu konuyla 
daha çok ilgilenmeye başladım ve gör-
düm ki elektrik motoru, hayatımızın 
her anında karşımıza çıkıyor. Günlük 
hayat akışını düşündüğümüzde; sabah 
uyandığınızda yüzünüzü yıkamak için 
musluktan akan su, elektrik motorunun 
tahrik ettiği pompalardan geliyor. Su 
barajlardan büyük motorlar ve pompa-
larla şebekeye, apartmanınızın zemi-
nindeki elektrik motorunun kullanıldı-
ğı hidrofor pompadan da musluğunuza 
geliyor. Asansörü elektrik motoru hare-
kete geçiriyor. Arabanıza bindiğinizde 
onlarca elektrik motorunu çalıştırıyor-
sunuz. İş yerinize geldiğinizde hareketli 
kapınızı elektrik motoru açıyor. Merke-
zi klima sistemini açtığınızda elektrik 
motorunun harekete geçirdiği fanlar 
devreye giriyor.  Fabrikada çalışma ala-
nına gittiğinizde; kompresörler, vinçler, 
konveyörler, robotlar, işleme merkez-
leri ve preslerde elektrik motorlarının 
kullanıldığını görüyorsunuz. Elektrikli 
araçlar yeni bir alan ve çok büyük po-
tansiyeli var.
Uluslararası sanayideki sektörel araştır-
ma kuruluşu IHS verilerine göre, dün-
yadaki elektrik motoru pazar büyüklü-
ğü 15 milyar dolar (yaklaşık 46 milyon 
adet motor). Bu sektörün ayrılmaz par-
çası durumunda olan motorların kon-
trolünü sağlayan sürücü (hız kontrol 
cihazları) ve sürücü ekipmanları ben-
zer şekilde 12 milyar dolarlık bir pazar. 
Sektörel bazda adet dağılımına göre 
kullanım oranları sırasıyla; % 32 ora-
nında pompa, % 23 oranında fan, % 21 
oranında kompresör ve her biri yaklaşık 
% 3 oranında vinç, konveyör ve asansör 
uygulamalarıdır.** 

Dernek faaliyetlerimiz 
ilerledikçe, ulusal ve 
uluslararası düzeyde ortak 
destek programlarına katılım 
imkânları oluşabilir

Üyelerimizin kurumsal olarak üniversi-
te-sanayi işbirliği çerçevesinde faaliyet-
leri olduğunu biliyoruz. Bu faaliyetlerin 
kapsamı, derinliği ve pratik neticeleri 
yeknesaklık göstermeyebilir. Dernek fa-
aliyetlerimiz ilerledikçe, üyelerimizdeki 
iyi uygulamaların paylaşımı ile ulusal ve 
uluslararası düzeyde ortak destek prog-
ramlarına katılım imkânları oluşabilir. 
Eureka, Teydeb gibi ortak projeler saye-
sinde Avrupa Birliği çerçeve programları-
na üniversitelerle birlikte dâhil olabiliriz. 
5746 no’lu Ar-Ge Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler sonrasında “İndirim, istisna, 
destek ve teşvik unsurları” konu başlığı 
altında yer alan üçüncü maddenin altıncı 
fıkrasına “Rekabet öncesi işbirliği pro-
je bütçesinin en fazla yüzde ellisine ka-
darlık kısmı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle 
sınırlı olmak üzere geri ödemesiz olarak 
desteklenebilir.” ilavesi yapılarak rekabet 
öncesi işbirliklerinin özendirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu tarz konu ve proje başlıkları 
oluşturulduğunda, rekabet öncesi işbirlik-
lerine zemin hazırlanmış olur. Otomotiv 
sektöründeki rekabet öncesi işbirlikleri 
bu alanda bizler için de örnektir. 

Resmi olarak çıkartılacak bir 
uygulama kararında üzerimize 
düşen görevleri yapmaya hazırız

Ülkemiz enerji konusunda dışa ba-
ğımlı. Bağımlılığın azalması için ener-
ji verimliliğinin artırılması önemli bir 
unsur. Verimlilik Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan araştırmalara göre, 
Türkiye’de sanayide 7,5 kW üzerinde 
4 milyondan fazla AC elektrik motoru 
mevcut ve bu motorlar % 80-85 ora-
nında verimsiz enerji sınıfında yer alı-
yor. Bu verimsiz motorların IE3 enerji 
verimliliğindeki motorlar ile değişim 
maliyeti ülke geneli için yaklaşık 14,5 
milyar TL iken, yıllık tasarruf 8,5 mil-
yar TL seviyesinde hesaplanıyor. Bu 
hesaplama, enerji verimsiz elektrik mo-
torlarının değişim yatırımının 1,7 yılda 
kendini amorti edeceğini gösteriyor*. 
On yıllarca çalışacak elektrik motoru 
dikkate alındığında bu yatırımın geri 
dönüş süresinin oldukça kısa olduğu 
gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Devletimiz 
enerji verimliliği konusunda son dere-
ce kararlı ve takipçi. Enerji Verimlili-
ğinin Geliştirilmesi Programı Eylem 
Planı çerçevesinde, Sanayide Enerji 
Verimliliğinin Artırılması stratejisinin 
alt adımı faaliyetinde sürekli iletişim 
hâlindeyiz. Resmi olarak çıkartılacak 
bir uygulama kararında üzerimize dü-
şen görevleri yapmaya hazırız.
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motorlarının yüksek verimli elektrik 
motorları ile değişiminin sağlanması 
için projeler geliştirmek, kamudaki ça-
lışmalara sektörel olarak katılmak, or-
tak görüş oluşturmak, verimsiz elektrik 
motorları kullanımının önüne geçebil-
mek için kamu kurumları ile birlikte eş-
güdümlü çalışmalar yürütmek derneğin 
çalışma konularının arasında olacak.
Yakın zamanda, kamu kurumlarının 
üzerinde çalışmakta olduğu 10. Kalkın-
ma Planı’nda yer alan Enerji Verimli-
liğinin Geliştirilmesi Programı Eylem 
Planı çerçevesinde, Sanayide Enerji 
Verimliliğinin Artırılması alt bileşeni 
doğrultusunda, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Enerji Verimliliği Dairesi gibi kurum-
larla sanayi kuruluşlarında kullanılan 
verimsiz motorların verimli motorlarla 

Elektrik motorları sektörü, 
“özel önemi haiz sektör” olarak 
tanımlanmalı 

Elektrik  motorları; hayatın her ala-
nında herkes tarafından kullanılan ve 
gelişen, ekmek ve su gibi yokluğuna 
katlanılamayacak derecede önemli, 
stratejik bir sektör. Böylesi önemi haiz 
bir sektör; dağınıklıktan, organize ola-
mamaktan dolayı sesini duyuramamış, 
hak ettiği yeri alamamış. Sonuç olarak 
da gerekli kamusal desteği görmemiş. 
Oysa bu sektör “özel önemi haiz sek-
tör” olarak tanımlanmalı. Bu bağlamda, 
son uygulamadaki 6. bölgeye verilen 
bölgesel teşvik tedbirleri, her bölgede 
uygulanmak koşuluyla münhasıran bu 
sektöre de sağlanabilir. Piyasada sanayi 
tesislerinde bulunan verimsiz elektrik 

değişimi bileşeni için politika oluştu-
rulmasına ve pratik uygulamaya dönük 
görüş alışverişinde bulunacağız. Aynı 
zamanda pazar büyüklüğü, yerli üreti-
cilerin ihtiyacının karşılama oranları ve 
ürün sınıflandırma çalışmaları; sektörel 
olarak sağlıklı bilgilerin paylaşılmasına, 
politikalar oluşturulabilmesine imkân 
sağlar.
Dernek olarak başlıca faaliyetlerimiz; 
elektrik motorlarının enerji tüketimin-
de yüksek bir paya sahip olduğu konu-
sunda kamuoyunda farkındalığın ar-
tırılması, örnek projeler ile elde edilen 
verimliliğin gösterilmesi olacak.

*Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sanayide Elektrik 
Motor Envanteri Analiz Raporu

**Information Handling Services – IHS Markit
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Gazi Üniversitesi ASHRAE Öğrenci Üyeleri 
Topluluğu, 2016 ASHRAE Öğrenci Dizayn 
Yarışmasında Dünya Üçüncüsü Oldu

A
SHRAE Turkish Chapter sponsor-
luğunda, 2015 yılı Mayıs ayında 

“Gazi University Mechanical Engineering 
Student Branch of ASHRAE” kuruldu. 
Gazi University Mechanical Engineering 
Student Branch üye sayısı 2016 Tem-
muz ayı itibarıyla 50 öğrenciye ulaştı. 
Student Branch olarak 2016 yılında  
ASHRAE tarafından dünya çapında 
mühendislik-mimarlık fakülteleri ve ens-

Gazi Üniversitesi ASHRAE Öğrenci Üyeleri Topluluğu; 2016 ASHRAE Öğrenci Dizayn Yarışmasında (ASHRAE 
Student Design Competition, 2016) Uygulamalı Mühendislik (Applied Engineering Challenge) klasmanında dünya 
üçüncüsü oldu. Yarışmanın ödül töreni, 28 Ocak-1 Şubat 2017 tarihleri arasında Las Vegas’da düzenlenecek olan 
ASHRAE 2017 konferansında yapılacak.

titüler arasında düzenlenen “ASHRAE 
Student Design Competition 2016” isimli 
yarışmaya “Applied Engineering Chal-
lenge”, “Design Calculations” ve “System 
Selection” kategorilerinde üç farklı ekiple 
katılım sağlandı. “Applied Engineering 
Challenge” (uygulamalı Mühendislik) 
kategorisinden katılım sağlayan Gazi 
Üniversitesi ASHRAE Öğrenci Üyeleri 
Topluluğu, dünya üçüncüsü oldu.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği projede; 
• Yenilenebilir enerji sistemleri 

kullanılarak Ankara’da 
konumlandırılacak olan 5120 m2’lik 
bir yapının yeşil bina çalışması 
gerçekleştirildi. Ele alınan yapı okul 
olup zemin ile birlikte dört kattan 
oluşuyor. Mevcutta kullanılan 
sistemler teorik olarak çalışıldı ve 
bazı sistemlerin imalatı yapılarak 
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ve bulunan sonuçların standartlara 
uygunluğu için ASHRAE tarafından 
belirlenen Standard 189.1, ASHRAE 
Standard 62.1, ASHRAE Standard 
90.1 ve ASHRAE Standard 55 göz 
önüne alındı.

Isıtma Sistemleri

Binanın ısı kaybı Carrier Hap programı ve 
Türk standartlarına göre ayrı ayrı hesap-
landı, ihtiyaç duyulan ısı 227 kW olarak 
belirlendi. Bu ısının 45,8 kW’lık kısmı 60 
adet hava kolektör sisteminden, 40,4 
kW’lık kısmı 2 adet toprak kaynaklı ısı 

deneysel olarak incelendi.
• Yapının en geniş cephesi 

güney yönüne bakacak şekilde 
konumlandırıldı, böylece güneşten 
olan maksimum ısı kazancının 
sağlanması amaçlandı.

• Kuzey cephe duvarlarına hem 
ısı geri kazanımlı hem de doğal 
havalandırma menfezleri yerleştirildi. 
Ayrıca, güney-kuzey yönünde ön 
ısıtma sağlayan yeraltı borulama 
sistemi uygulandı.

• Yapının güney cephe tarafındaki 
bahçesinde bulunan tören alanının 
altına yapının içerisine sıcak hava 
vermek üzere ısı pompası sistemi 
düşünüldü.

• Yapının güney cephesinde bulunan 
bahçe duvarları sıcak hava üretimi 
sağlayan güneş duvarları olarak 
düşünüldü. İç mekânların ısıtma ve 
soğutma etkisini artırmak için güney 
ve doğu cepheye bakan camlara 
hava kolektör sistemleri uygulandı.

• Yapının çatısında kahverengi sulama 
ihtiyacı olmayan çatı uygulaması 
yapıldı, doğal havalandırma 
bacalarına yer verildi. Ayrıca, güneş 
enerjisi ile hem su ısıtmak hem de 
elektrik üretmek amacıyla güneş 
kolektörleri kullanıldı.

• Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi 
amacıyla bahçede bir adet rüzgâr 
türbini düşünüldü.

• Proje içerisindeki seçimler, işlemler 

pompasından, 21,7 kW’lık kısmı yapı 
içinde kullanılan ısı geri kazanım cihazla-
rından, 32,8 kW’lık kısmı 20 adet elektrik 
destekli güneş panelleri ünitelerinden, 
86,3 kW’lık kısmı ise doğalgazdan sağ-
landı. Böylece doğalgazdan % 62 ora-
nında tasarruf sağlandı. Güneş enerjisi 
destekli cihazların verimleri hesaplama-
larda minimum olarak ele alındı.
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Uygulama: Hava Kolektörü 
Sistemi

İç mekânların hava şartlandırma işlem-
lerinde enerji verimliliğini sağlamak ve 
doğalgaza bağımlılığı azaltmak amacıyla 
güneş enerjisinden faydalanılarak ısıtma 
ve soğutma işleminin yapılması hedef-
lendi. Ortamların ısıtılması ve soğutul-
ması için tamamen yenilenebilir enerji 
kullanılarak düşük maliyetli bir sistem 
oluşturulması hedeflendi. Bu sistem ile 
kışları güneş ışınlarından elde edilen 
ısıdan faydalanarak sıcaklığı artırılan 
hava ile istenilen ortamın gün boyu ısı-
tılması ve yazın gece dış ortamda oluşan 
düşük sıcaklıklı havadan faydalanarak iç 
mekânların soğutulması hedefleniyor.

Elektrik Üretimi

Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 
550 m2’lik bir alan yapının çatısında, 
1000 m2’lik bir alan ise okul bahçesinde 
kullanıldı. Çatıda 168 adet 250 Wp 
polykristal PV, bahçede ise 80 adet 140 
Wp ince film PV güneş pilleri kullanıldı. 
Ayrıca, okul bahçesinde otopark çatı-
sında bulunan 420 m2’lik alanda 115 
adet 250 Wp gücünde polykristal güneş 
pilleri düşünüldü. Kullanılan sistemler ile 
ihtiyaç duyulan 102 kWp elektrik gücü-
nün 82 kWp’lık kısmı güneş pillerinden 
geri kalan kısmı ise rüzgâr türbininden 
sağlanıyor.

Yağmur Suyu Kullanımı

Lavabolardaki pis su ve sulamada kulla-
nılacak su ihtiyacı için yağmur suyunun 
kullanımı amaçlandı. Bunun için yağ-

mur alan tüm yüzeylerde olabildiğince 
geçirgen yapı ve uygun çatı uygulama-
larından faydalanılarak yağmur suyunun 
yer altında 85 m3’lük bir su deposunda 
depolanması amaçlandı. 
Böylece temiz su kullanımında yaklaşık 
olarak % 46 tasarruf sağlanması hedef-
lendi.

Kahverengi Çatı Uygulaması

5120 m2’lik kahverengi çatı yüzeyinin 
3800 m2’lik kısmı karbondioksit emilimi 
en yüksek ve Ankara iklimine uyum sağ-
layabilecek bitkiler seçilerek oluşturuldu. 
Böylece ortam hava kalitesinin de artırıl-
ması amaçlandı. 
Projede kullanılan sistemlerin verimleri 
göz önüne alınarak bütün sistemin mali-
yet analizi ve 50 yıllık parasal kazancı 
yapıldı ve sistemin 10 yıl süre içerisinde 
maliyetini karşılayacağı öngörüldü.

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.yenienerji.com

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Biyomimikri Kaynak El 
Kitabı’nda biyomimikri için 
“yaşamın dehasının bilinçli 

benzetimidir” ifadesi yer alır. Mimar-
lık olsun, mühendislik olsun, biyolojik 
sistemlerden esinlenecek olan disiplin 

olmaya gerek yok. Yöntem, bilgi ve 
yayılım sayesinde biyomimikri demok-
ratikleşti. Bu dönüşüm, büyük ölçüde 
disiplinin yaratıcısı olarak tanınan doğa 
bilimci Janine Benyus ve Dr. Dayna 
Baumeister liderliğinde gerçekleştirildi. 

Ekosistem Mühendisleri 
Termitler
Doğa, mimari için de mühendislik için de en önemli tasarım ipuçlarını bünyesinde 
barındırır. Biyomimikri (veya biyomimetik, biyotaklit), doğadan ilham alarak ya da 
doğayı taklit ederek insanların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak demek.

ile biyoloji arasında bir köprü oluştu-
rabilmek büyük önem taşır. Dünyada 
ve Türkiye’de biyomimikrinin gelişimi 
konusunda, Biyomimikri uzmanı Zey-
nep Arhon şunları söylüyor: “Doğadan 
öğrenmek ve ilham almak için dâhi 

Mimaride, Mühendislikte Bir Tasarım Stratejisi 
Olan Biyomimikri için Emsalsiz Kaynak: 
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Doğadan gelen inovasyonun ‘demok-
ratikleşmesi’ olarak adlandırdığım 
dönüşüm, 1990’ların sonunda başladı. 
Doğa bilimcisi ve yazar Janine Benyus 
ilk biyomimikri kitabını yazdı. ‘Biomi-
micry: Innovation Inspired by Nature’ 
kitabı, 1998 yılında yayımlandı. Kitabın 
1998’de yayımlanmasıyla terim ilk kez 
geniş kitleler tarafından duyuldu. Takip 
eden yıllarda biyomimikri metodolo-
jisini kullanma ve disiplini büyütme 
kapasitesine sahip profesyoneller yetiş-
tirmek üzere adımlar atıldı. 2008 yılında 
ilk kapsamlı, yüksek lisans seviyesindeki 
eğitim programı başlatıldı. Mezunu 
olduğum, 2011 yılından bu yana da 
eğitmenliğini yaptığım program, her 
iki yılda bir 15 ilâ 20 biyomimikri pro-
fesyonelini mezun ediyor.”
Biyomimikriye; ses dalgaları yayarak 
iletişim kuran yunuslardan esinlenerek 
sonarın geliştirilmesi, lotus yaprağının 
kendini temizleyebilme özelliğinden 
esinlenerek, kendisini temizleyen dış 
cephe kaplama malzemesi geliştirilmesi 

gibi pek çok örnek vermek mümkün. 
Ama bu yazının konusu; karıncaya ben-
zediği için akkarınca da denen, aslında 
arıların koloni yapılarına daha çok ben-
zeyen, nihayetinde hamam böceği aile-
sine mensup mucizevi böcekler, termitler 
ve yuvalarının muhteşem doğal havalan-
dırma sistemi.
Dünya üzerinde 250 milyon yıldır 
yaşamlarını sürdüren, 0.7 - 1 cm büyük-
lüğündeki termitler, sindirim sistemin-
deki kamçılı protozoon parazitleri saye-
sinde doğada parçalanıp yok edilmesi 
oldukça güç olan selülozu ayrıştıran ve 
bunun sonucu bol miktarda metan ve 
karbondioksit gazı üreten ender canlı-
lardandır.
Dünyada yaklaşık 3000 termit türü 
vardır. Türkiye’de ancak üç türü bulun-
maktadır. En çok termit türünün olduğu 
kıta Afrika'dır. Yağmur ormanlarında, 
tropikal kuşakta da bol miktarda görül-
mektedir. Termit topluluğu; kraliçe, kral, 
kraliçe ve kral adayları, işçiler ve asker 
termitlerden oluşmaktadır. 

Termit Yuvalarının Bitki Örtüsüne 
Katkısı

Genellikle termit yuvaları bulunduğu 
bölgenin bitki yapısına canlılık kazan-
dırır. Yeraltını dolaşan kanalları, tünel-
leriyle, suyun toprağın altında daha 
iyi dağılmasını sağlar. Bu da bitkilerin 
gelişmesine yardımcı olur. Çölleşmenin 
meydana gelmesini önleyici, en azından 
geciktirici rol oynar. Science dergisinde 
yayımlanan bir çalışmanın yazarlarından, 
Corina Tarnita durumu, “Termit yuvala-
rının etrafındaki bitki örtüsü daha uzun 
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kadar termitler yüksek yapılar konusun-
daki birinciliğini korumuş olacak.
Termit yuvalarının tepelerini, hem kör 
hem sağır olan işçi termitler, ağızlarıyla 
taşıdığı toprağın içine özel kimyasal 
maddeler içeren tükürüğünü karıştırarak 
yapar. Bu karışımla yapılan tepeler kolay 
kolay yıkılamayan, kalsiyum karbonatça 
zengin yapılardır. Bu tepeler, havalan-
dırma, ısı dengeleme sistemi olarak görev 
yapar.
Bu tepelerin şekilleri, termit türüne, top-
rağın yapısına, bulunduğu yere ve iklime 
göre değişiklik gösterir. İrili ufaklı göze-
nekleri ile süslü görünümdekiler, dışa açı-

süre yaşıyor ve dış etkenlere bağlı azal-
ması daha fazla zaman alıyor. En zorlu 
dış etkenlerde bile, bitki örtüsü kaybe-
dildiğinde, termit yuvalarının etrafında 
hızla tekrar oluşmaya başlıyor. Termit 
yuvaları orada oldukça, ekosistemlerin 
iyileşmek için daha fazla şansları olacak-
tır” şeklinde özetliyor.

Termit Yuvalarının Yapısı

Toprak altında en fazla 2 metre çapında 
oval şekilli termit kolonisi yuvasında, 
1-2 milyon termit yaşayabilmektedir. 
Bu yuvalarda kraliçe ve kralın tutulduğu 
bölüm, yumurta ve larvaların bulunduğu 
bölümler, havalandırma sistemi, baca-
lar ve tarım alanları gibi çok sayıda özel 
bölüm bulunmaktadır. Macrotermes cinsi 
termitler yuvanın alt kısmında kendi-
leri için besin maddesi olan mantarları 

yetiştirir. Toprak altındaki termit yuvala-
rının bir de toprağın üzerinde 6-7 metre 
yüksekliğe ulaşabilen tepe/kule/höyük 
görünümlü yapıları bulunmaktadır.
Boyları ile ürettikleri yapıların yüksek-
liği orantılandığında, ortaya şaşırtıcı bir 
sonuç çıkacaktır. Bu kıyas, 1.80 metre bir 
insan için uyarlandığında; termitlerin inşa 
ettikleri bina, insana göre 960 metre yük-
sekliğinde bir gökdelendir. Oysa bugün 
için dünyanın en yüksek binası, yapımı 
2010 yılında tamamlanan Dubai’deki 
Burç Halife’dir. 828 metre olan Burç 
Halife, bu unvanını 2019’da tamamlan-
ması beklenen, Suudi Arabistan’ın Cidde 
kentinde, 2014 yılında inşasına başlanan 
Kraliyet Kulesi’ne devredecek. Kulenin, 
tamamlandığında 1000 metreyi aşması 
ve 167 katlı olması planlanıyor. Dünyada 
birçok ilke imza atacak olan bina, 1 km 
sınırını aşan ilk bina olacak. O zamana 
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lan delikleri belli belirsiz olanlar, farklı 
açılardaki koni ve kubbe görünümlü 
yapılar gibi… Pek çok biyolog, bu yapı-
sal çeşitliliğin aynı zamanda fonksiyonel 
çeşitliliğe işaret ettiğini düşünmektedir 
ama genel olarak katedral veya kubbe 
biçimli tipleri vardır. Savanlarda, gün 
boyu güneş alan yerlerde katedral tipi, 
ince duvarlı, ince gövdeli, dış yapısında 
çok çıkıntı bulunan tepeler varken, 
ormanlık, serin sayılabilecek yerlerde ise 
yuvarlak, kubbe formunda, kalın duvarlı, 
dış yüzeyinde çıkıntı barındırmayan 
yapılar görülmektedir.
Bu yuvaların içinde iç içe geçmiş tüneller, 
geçitler, iç ortam havası çıkış delikleri 
bulunur. Yuvadaki sıcaklık değeri ve nem 
oranı, yuva dışındaki şartlar ne olursa 
olsun sabit kalır. Yuva içindeki sıcaklık, 
nem ve oksijen oranının olabildiğince 
sabitlenmesi büyük önem taşır. Çünkü 
termitler yuvalarının derinliklerindeki 
mahzenlerde bakteri kullanarak mantar 
yetiştirir. Mantar üretilen alan nemlidir. 
Bu nemden sıcaklığı dengelemek konu-

sunda istifade ederken, mantar üretimi 
için gereken ısıl koşullar da sağlanmalı, 
yuvanın aşırı ısınmasına engel olunma-
lıdır. Öte yandan bu üretimin sonucunda 
ortaya yan ürün olarak karbondioksit 
gazı çıkmaktadır. Termitlerin hayatta 

kalabilmesi için bu zehirli gaz yuvadan 
atılmalıdır. 

Yuva tepelerinin duvarları, yuvanın iç kıs-
mının aşırı ısınmasını önler. Hava çevi-
rimi için yuvanın iç duvarları boyunca 
uzanan özel koridorlar, tüneller yaparlar. 
Yuva, insandaki akciğerlere benzer bir 
yapıda ve işlevdedir. Yapılan araştırma-
larda, gece gündüz ile ilişkili sıcaklık salı-
nımlarının, bir akciğerdekinden farksız 
olarak havalandırmayı gerçekleştirecek 
sürücü gibi kullanılabileceği görüldü. 
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Yani höyük günde bir kez, tabiri caizse 
‘nefes’ alıyordu. 
Yuvanın gözenekli yapısı havayı sürekli 
filtre eder. Aşırı ısınmayı önlemek için, 
Büyük Sahra’da yaşayan türler zemi-
ninin 40 metre kadar aşağısına bir su 
cetveli kazıp, yukarıdaki yuvaya suyun 
buharlaşarak ulaşmasını sağlar. Dıştaki 
hava, yuvanın yüzeyine yapılmış ince 
kanallardan geçerek nemli mahzenlere 
gelir ve buradan yuvanın en üstündeki 
bir hole uzanır; orada hava, böceklerin 
bedenleriyle temas edip ısınarak yükselir. 
“Isınan hava yükselir” prensibiyle, bir tür 
doğal havalandırma ve sıcaklık kontrol 
sistemi çalışır.
Tepenin zemin seviyesinde bulunan hava, 
bu seviyedeki tünellerden içeriye girerek 
en altta sabit duran havayı ılıman hale 
getirir. Bu döngü, ihtiyaç anında ger-
çekleşmektedir. Tepeciğin en alt kısmı 
olan ve yumurtaların bırakıldığı kraliçe 
hücresi olarak adlandırılan bu alandaki 
hava sıcaklığı, dışarıdaki hava koşulları 
ne olursa olsun 31 °C olmak zorundadır. 
İçerideki havalandırma kanalları, acil 
durumlarda termitler tarafından kon-
trol edilir. Yani; eğer içerideki sıcaklıkta 
düşüş olursa acil durum süresince kanal-
lar termitler tarafından kontrol altına alı-

nır ve sonra bu kanallar yine termitler 
tarafından açılarak havanın baca etkisi 
yöntemiyle dışarı çıkması sağlanır. Klasik 
teoride tepe üzerinde esen rüzgâr, basıncı 
düşürür ve içerideki CO2’yi emerek dışarı 
atar. 

Yenilenen havanın artan yoğunluğu üze-
rine etki eden çekim kuvveti, havayı yuva 

altında bulunan boşluklara doğru iter. 
Doğal akış olabilmesi için yuva sıcaklığı, 
tepe sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. 
Yuva ve tepelerde yıl boyu yapılan detaylı 
ölçümlerde; yuva sıcaklığının tepe sıcak-
lığından genellikle daha düşük olduğu 
görülmüştür. Doğal akışın mümkün 
olmadığı durumlarda yuva havası, tepe 
havasına nazaran daha stabil katmanlıdır. 

Eastgate Centre: Bir biomimikri 
dönüm noktası

1990’ların ortalarından beri termitler ve 
inşa ettikleri yapıları, binalarda biyomi-
metik pasif iklim kontrolü için ilham 
kaynağı oldu. Zimbabwe’nin Harare 
şehrinde tasarlanan alışveriş ve iş mer-
kezi Eastgate Centre, 1996’da açıldı. Bu 
yapı, biyomimetik tasarımın ilk timsali 
sayılıyor. 5.600 m² perakende alışveriş 
bölümü, 26.000 m² ofis alanı ve 450 araç-
lık otoparkı bulunan yapının mimarı ise 
Ağa Han Ödülü kazanan, Mick Pearce. 
Pearce, tasarlayacağı yapının, felsefesinin 
iki ilkesini yansıtmasını istiyordu: İlki, 
kuzey yarımkürede geliştirilen tasarım 
ilkelerinin Zimbabwe gibi tropikal bir 
bölge için uygun olmayışı nedeniyle 

Baca başlığı Açık baca
Doğal akış

Gözenekli
yüzey

Zorlanmış akış Çıkış

GirişGiriş

Yuvaların havalandırması için iki erken dönem modeli
Solda: Yuvanın baca başlığında yoğunluk farkından kaynaklanan doğal akış oluşur. 
Sağda: Açık bacada basınç farkından kaynaklanan zorlanmış akış oluşur.
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“tropikal mimari” yaklaşımı getirme-
liydi. İkincisi ise efektif bir “tropikal 
mimari” yaklaşımı getirebilmek için bölge 
doğasından ilham alınması gerektiğini 
düşünüyordu. Güney Afrika’da gördüğü 
dikkat çekici termit yapılarını hayal etti. 
Eastgate Centre, termit yuvalarının 
minimum enerji ile çalışan havalandırma 
sisteminden ilham alınarak tasarlandı, 
termit yuvasındaki havalandırma pren-
sipleri ile inşa edildi. 
Binanın cephelerinde bulunan gölgeleme 
elemanları, yapının güneşten ısı kazanı-
mını minimumda tutmaktadır. Harare’de 
gece ve gündüz arasında önemli bir sıcak-
lık değişikliği olmaktadır ve bu değişik-
lik, binanın basınç hücrelerinden fanlar 
yardımı ile bir ve ikinci katlara çekilen 
havanın soğutularak binanın serinletil-
mesini sağlamaktadır. Soğutulmuş hava-
nın, katlar arasına yerleştirilmiş büyük 
boşluklara çekilip burada bulunan beton 
yüzeylere çarparak başka mahallere 
transfer edilmesi sağlanmaktadır. Alt 
katta bulunan ılıtılmış hava ise 48 tane 
taş bacanın içine aktarılmaktadır. Nor-
mal ve hareketsiz günlerde bu bacaların 
en üstünde bulunan rüzgâr hızı, zemin 
kattaki rüzgâr hızından daha yüksektir; 
bunun sebebi ise yeterli miktarda hava 
dolaşımı oluşmasını sağlamaktır. Böy-
lelikle, dışarıdaki hava değişikliği 5 ˚C 

ile 33 ˚C arasında seyrederken, içerideki 
havanın her zaman 21 ̊ C olması sağlan-
maktadır (Pawlyn M., 2011). Eastgate’de 
fan tahrikli havalandırma çevrimi vardır 
ve fanlar gündüz düşük kapasitede, gece 
yüksek kapasitede çalışır. Harare’nin tipik 
sıcak günlerinde düşük volümlü hava 
döngüsü, bina çatısında ısıyı depolar ve 
böylelikle iç ortam serin kalır. Tipik ola-
rak soğuk geçen gecelerde ise yüksek ısıl 
depolama kapasitesi olan duvarlardan 
yayılan sıcaklık yüksek devirli fanlarla 
dışarı atılır ve bina ertesi günün yeni 
ısıl yükleri için hazırlanmış olur. Her ne 
kadar böyle bir iklimlendirme yöntemi 
kullanılıyor olsa da Eastgate’in yine de 
cebri havalandırma sistemine de ihtiyacı 
bulunmaktadır.
Bina, benzer büyüklükte bir yapıya göre 
yüzde 65 daha az enerji kullanıyor. İklim-
lendirme için kullanılan enerjiden yüzde 
90 oranında tasarruf sağlıyor. Bu sayede 
yaklaşık 36 milyon dolara mal olmuş 
Eastgate, açılışını takip eden ilk beş yıl 
içinde 3.5 milyon dolarlık tasarruf elde 
etti. 
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Günümüzdeki en önemli çevre 
kirliliği unsurlarından biri 
gürültüdür. Teknolojinin de 

gelişmesiyle birlikte makinalar da gürültü 
yaratarak çevre kirliliğine neden olabil-
mektedirler. Makina boyutlarının büyü-
mesi ve tasarımlarının değişmesi sonucu 
oluşan ses, gürültü kirliliği olarak çevreyi 
rahatsız eder. Fanlar da tasarım, kullanı-
lan motor ve dönüş hızı gibi faktörlerden 
dolayı gürültüye neden olabilecek maki-
nalar arasındadır. Bu çalışmada, fanlarda 
sese sebep olan etkenlerden ve oluşan sesi 
en aza indirebilmek için uygulanabilecek 
yöntemler üzerinde durulmuştur. 

ması işitme kaybına sebep olabilir.  Buna 
göre bir ortamda aşırı gürültü potansiyel 
bir tehlikedir. Büyük şehirlerde gürültü 
yoğunlukları oldukça yüksek seviyede 
olup Dünya Sağlık Örgütü’nün belir-
lediği ölçülerin üzerindedir. Gürültü 
çeşitli parametrelere bağlıdır; gürültü-
nün yoğunluğu, frekans değişiklikleri ve 
değişen frekanstaki süreler gibi. Gürültü 
ölçümü yapılırken bu parametrelere göre 
ses karakterini belirleyen cihazlar kul-
lanılır. Ölçülen ses seviyesi A, B, C, D 
olarak sınıflandırılmış filtrelerden geçiri-
lerek kalibre edilir. Kalibrasyon yapılırken 
kullanılan filtreye göre cihazın belirttiği 

Fanlarda Ses Seviyesinin Önemi

Ses Hakkında Temel Bilgiler

Büyük motor kullanılan ekipmanlarda 
ses seviyesi önem taşımaktadır. Ses dal-
gası; 16 Hz-20 kHz arasında mekanik 
titreşim yapan cisimlerin katı, sıvı veya 
gaz gibi elastik bir ortamda yayılan her-
hangi bir bozucu olarak tanımlanır. Ses 
şiddeti ise, sesin yüksekliğidir, birimi 
desibel (dB)’dir. Ses kaynağına yapılan 
etkinin artması veya ses kaynağına yak-
laşmak sesin şiddetini artırır.
Gürültü ise insanlar üzerinde olumsuz 
etki yapan, hoşa gitmeyen ses dalgalarıdır. 
Uzun süre aşırı gürültüye maruz kalın-

Yazan: Candan Sancer, Aironn Proje ve Ar-Ge Mühendisi
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yakınından alınmıştır. Kaynaktan uzak-
laştıkça bu seviyeler mesafeye bağlı olarak 
azalma gösterir.
Tablo-1’de belirtilen ses seviyeleri örnek-
lerinden de anlaşılacağı gibi, bulunan 
ortama göre ses seviyeleri önem taşı-
maktadır. Kütüphanede 30 dBA, normal 
konuşma ortamında 60 dBA, gürültülü  
bir şehir merkezinde ise ses seviyesinin 
80 dBA olması uygundur.
Uluslararası 1999:1990 ISO standartları-
nın yönergelerine göre, işitme sistemine 
zarar veren gürültü düzeyi 100-10 bin 
Mhz ve 85 dB düzeyidir. 85 desibelin 
üzerindeki sesler, bu sese maruz kalınan 
süreye de bağlı olarak işitme kaybına 
sebep olabilir. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, Gürültü Yönetmeliği’nde 
amaç gürültüyü kaynağında yok etmek-
tir. En yüksek maruziyet etkin değeri 
85 dbA’da ise kulak koruyucularının 
kullanılması zorunludur. Desibel skala-
sının logaritmik özelliği dikkate alına-
rak günlük kişisel gürültü maruziyetleri 
hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda 
günlük kişisel gürültü maruziyet süre-
leri belirtilmiştir (85 dBA üzerinden, iş 
gününün geri kalanının oldukça sessiz 
geçtiği varsayılarak); 

Tablo 2. Günlük Kişisel Gürültü 
Maruziyeti 

dB(A):
85 8 saat 
88 4 saat 
91 2 saat 
94 1 saat 
104 6 dakika 
114 36 saniye

Sesin şiddetine bağlı olarak  desibel  mik-
tarı değişmektedir. Bu oran logaritmik 
olarak artar. Yani, 3 dB(A)'lık bir artış 
gürültünün yaklaşık olarak iki katına 
çıkması demektir. 10 dB(A)'lık bir ses 
yükselmesi, örneğin 90 dB(A)'dan 100 
dB(A)'ya çıkması, gürültünün 10 kat art-
masına sebep olur. Desibel skalasının bu 
özelliğinden dolayı, dB(A)'daki sayısal 

olarak küçük bir artış gerçekte gürül-
tüden kaynaklı riskleri ciddi bir şekilde 
artırabilir.
Ses basıncı, belirli bir kaynakta üretilen 
ses spektrumunun, ses gücünün, kayna-
ğın yerinin tam olarak belirli olduğu bir 
ortamda, belirli bir uzaklıkta ve belirli 
bir sönümleme zamanı sonrası duyulan 
halidir. Yani ses basıncı ses güç değerinin 
duyulan hali olarak da ifade edilebilir. 
Ses gücü ise, kaynaktaki ses frekansları 
spektrumudur. Ses seviyesi genellikle ses 
basıncı ile ölçülür.
Ses Basıncı Seviyesi (Lp), desibel (db) ile 
gösterilmektedir. Simgesi SPL (Sound 
Pressure Level), Türkçesi SBS’dir. 
Ortamda belli bir noktada ölçülen ses 
basıncının, 20×10-6 Pa veya 20 µPa refe-
rans ses basıncına oranının 10 tabanına 
göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla 
bulunan ve dB cinsinden ifade edilen 
değeri ifade eder:
 
SBS = 20 log x Po / P 

SBS: Ses Basınç Seviyesi

Po: Referans olarak alınan ses basıncıdır. 
İşitme ile ilgili ölçümlerde, gürültü ölç-
melerinde referans olarak 1000 Hz işitme 
eşiği basıncı olan Po = 0,0002 mikrobar 
alınmaktadır.

P: Akustik Güç Seviyesi

Fanlarda Ses Seviyesinin Önemi

Fanlar havalandırmada günlük yaşamın 
çeşitli alanlarında karşımıza çıkmaktadır. 
Mutfak, banyo, AVM, atrium otopark 
ve sığınak gibi çeşitli mekânların hava-
landırmasında kullanılmasının yanı sıra 
merdiven ve asansör basınçlandırma için 
de fanlar kullanılır. Aynı zamanda, fanlar 
olası yangın durumunda duman tahliyesi 
için de hizmet vermektedirler. 
Fanların kullanım alanlarına bakıldığında 
günlük yaşam alanlarıyla ortak olduğu 
görülmektedir. Bu sebeple fanların çıkar-
dığı ses seviyeleri oldukça önem taşı-
maktadır.

gürültü seviyesi birimi adlandırılır. Yay-
gın olarak kullanılan dbA, insan kulağı-
nın en duyarlı olduğu orta ve yüksek fre-
kansların vurgulandığı gürültü birimidir. 
OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) ve NIOSH (The Nati-
onal Institute for Occupational Safety 
and Health) gibi iş sağlığı standartlarını 
belirleyen kuruluşlar tarafından dbA kul-
lanılır. dbB orta ses basınç seviyeleri, dbC 
ise darbe gürültüsü gibi yüksek ses basınç 
seviyeleri için kullanılmaktadır.
Frekans ise saniyede geçen titreşim sayısı-
dır ve birimi  hertz'dir (Hz). İnsan kulağı 
125 Hz ile 4 kHz arasındaki ses fre-
kanslarına duyarlıdır. Bu limitler dışında 
kalan frekanslardaki sesleri algılayamaz. 
Ancak, diğer canlılar bu frekanslardan 
farklı sesleri duyabildiklerinden, insanın 
tepki göstermeyeceği ses seviyeleri bir 
hayvan için çok şiddetli olabilir. İnsan 
kulağı ses altı denilen frekansı 20 tit-
reşim/saniyeden küçük olan sesleri işit-
mez fakat bu seslerden olumsuz etkilenir. 
Aşağıdaki tabloda ses seviyesi örnekleri 
belirtilmiştir:

Tablo 1. Çeşitli Kaynaklardan Ses 
Seviyesi Örnekleri 

dB(A):
0 Duyulabilir en zayıf sesler 
10 Yaprak hışırtısı, fısıltı
20 Çok sessiz bir mekân 
30 Alçak sesle konuşma
40 Sessiz bir ofis 
50 Normal konuşma, yağmur sesi, 
bulaşık makinası sesi
60 Yoğun ofis, normal tonda konuşma 
sesi
70 Gürültülü radyo veya TV sesi, 
yoğun trafik sesi
80 Yoğun cadde, metro sesi, fabrika 
gürültüsü
90 Yakından geçen ağır vasıta 
100 Yol matkabı, çöp kamyonu sesi
110 Motorlu zincir testere 
120 Perçinleme makinesi, gök 
gürültüsü 
140 Yakından havalanan jet, av tüfeği 
sesi
180 Roket atar sesi

Yukarıdaki bütün ses seviyeleri kaynağın 
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Fan gürültüsünü etkileyen parametrelerin 
başlıcaları; kanat yapısı, motor, dönüş 
hızı, konstrüksiyon nitelikleri ve sürtün-
medir.

Fanlarda Gürültü Seviyesi

•	 Fan dönüşü nedeniyle ortaya çıkan 
gürültü enerjisi fanın çapına ve 
dönme hızına (d/d) bağlı olup, kanat 
ucundaki doğrusal hızın beşinci 
kuvvetiyle orantılıdır. 

•	 Ayrıca, seçilen yatak türü ve yağlama 
yönteminin de fan gürültüsü 
üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

•	 Genellikle düşük dönme hızlarında 
büyük çaplı bir fan düşük frekans ve 
nispeten düşük gürültü yaratır. 

•	 Çapı düşürerek ve hızı artırarak 
aynı hacimsel debiye ulaşılabilir. Bu 
durumda ortaya çıkan frekans ve 
gürültü düzeyi yüksek olsa da, bu 
yüksek frekanslı gürültü ses emen iç 
kaplama malzemeleri yoluyla başarılı 
biçimde azaltılabilir.

•	 Genelde fanların ses gücü düzeyi 
(SWL) fan türü, büyüklüğü ve 
hızlarla bağımlı olarak değişir. 

•	 Fan gürültüsü, kendi içinde fan 
dönme hızını ve kanat sayısının bir 
fonksiyonu olan frekansı kullanarak, 
kanat arlık frekansı aşağıdaki 

biçimde ifade edilir: 

n: devir sayısı [d/d]

Tablolarda frekans standartlaştırıl-
mış biçimde (63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000 Hz) verilir. Fanlarda 
en çok rastlanan devir sayısı ve kanat 
sayısı temelinde fanların gürültü frekansı 
100~500 Hz arasında olduğu söylenebilir. 
Hesaplama sırasında bunlara en yakın 
değerler kullanılabilir. 

Fanlardaki Gürültünün 
Azaltılması

Ses azalımı, hava yoluyla iletilen veya 
fanlardan kaynaklanan gürültünün düşü-
rülmesi için gerekli olabilir. Bu durum-
larda, ses kaynağını örtmek için çoğu 
zaman yuvarlak veya dikdörtgen sustu-
rucular kullanılır. Kapalı mahallerde sesi 
en düşük düzeye indirmek için tam ya da 
kısmi ekipmanlar uygulanır.

Fanda Sese Sebep Olan Faktörler

Fan gürültüsünü etkileyen diğer para-
metreler konstrüksiyon nitelikleri, sür-
tünme, akış yollarının uyarlama biçimidir.
Kanat yapısı, motor ve dönüş hızı faktör-

leri fanın ses seviyesini etkileyen temel 
sebeplerdir.

Kanat Yapısı

Turbomakinelerde rotor kanat ucu ile 
gövde (kovan) arasında belli bir mesafe 
vardır. ‘Tip clearance’ diye adlandırılan 
fanın gövdesi ve kanadı arasındaki boşluk 

Şekil 1’de fan kesitinde gösterilmiştir.
Fanlardaki kanat ucundaki boşluk, sis-
temi ya da aerodinamik performansını 
olumsuz olarak etkiler. Kanat ile gövde 
arasındaki mesafe limitler dahilinde 
olmazsa türbülans oluşumuna sebep olur. 
Aradaki boşluk ne kadar az olursa tür-
bülanstan dolayı fanda oluşacak gürültü 
seviyesi o kadar az olur.
Gövde-kanat arasındaki mesafe tasar-
lanırken göz önünde bulundurulması 
gereken diğer bir husus; yangın anında 
fan kanatlarının deforme olacağıdır. Yan-
gına dayanımlı fanlarda kanat boşluğu-
nun aerodinamik olarak iyi tasarlanmış 
olması gerekmektedir. Fan tasarımında 
CFD analizi ile oluşacak türbülansın 
gözlemlenmesi önem taşımaktadır.

Motor Gücü & Dönüş Hızı

Fanlarda farklı performanslarda verim 
almak için farklı kW değerleri ve farklı 

Şekil 1. Kanat-Gövde Boşluğunun Şematik Gösterimi Şekil 2. Gövde-Kanat Arasında Oluşan 
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dönüş hızları kullanılmaktadır. Aynı 
özellikteki fanlar farklı hız ve güç değer-
lerinde farklı performans göstermektedir. 
Örneğin, düşük kW’lı bir motor yük-
sek devirde kullanılarak yüksek debi ve 
basınçta değer elde edilir. Aynı zamanda 
yüksek kW’lı bir motoru düşük devirde 
kullanarak aynı basınç ve debi elde edi-
lebilir. 

Susturucular

Susturucular, klima ve havalandırma sis-
temlerinde meydana gelen ses karakterine 
göre ses azaltıcı olarak kullanılır. Dik-
dörtgen kesitli ve yuvarlak kesitli olmak 
üzere iki ana tipte üretilmektedir. Sus-
turucuda dolgu malzemesi olarak 50-70 
kg/m3 gibi çeşitli yoğunlukta preslenmiş 
cam yünü kullanılmaktadır. Cam yünü-
nün hava ile temas eden yüzeyin cam tülü 
ile kapalı olması 20 m/s’ye kadar olan 
yüksek hava hızlarında yüzeyden parti-

kül uçmasını engeller. Ayrıca susturucu-
lar flanşlı olarak imal edilebilmektedir. 
Aynı zamanda, ortasında ilave ses 
absorbe edici pod bulunan yuvarlak sus-
turucularda podun bir tarafı konik olan 
yapısından dolayı ilave basınç düşümü 
sağlanır. Dolayısıyla ortada pod bulunan 
yuvarlak susturucular yüksek ses düşümü 
istenen mekânlarda kullanılırlar.
Dikdörtgen kesitli susturucular, kanal-
larda yüksek hızdan dolayı meydana 
gelen sesin seviyesini standartlarda 
müsaade edilen seviyelerde tutmak ve 
ses şiddetini sönümlemek için kullanılır.
Bilinen aksiyal fanlarda, yukarıda bahse-
dildiği gibi tek cidarlı fan gövdesine ek 
olarak susturucu gövdesi bağlanmakta 
ve bu şekilde gürültünün izole edilmesi 
hedeflenmektedir. Kendinden susturu-
culu fanlarda ise fan gövdesinin kendisi, 
susturucu yapısında olduğundan aksi-
yal fanlara nazaran daha düşük gürültü 
düzeyi elde edilmektedir. Ayrıca, görü-
nüş olarak daha estetik ve boyut olarak 
daha kompakt bir cihazdır. Klima san-
trali veya egzoz fanındaki susturucular, 
cihaz içindeki fan gürültüsünün kanal 
yoluyla taşınması sırasında meydana 
gelen gürültüyü belli bir oranda sönüm-
ler. Aynı zamanda hava akışı susturucu 
içinden geçerken de ses üreteceği için 
bir gürültü kaynağıdır. “Flow background 
noise” olarak adlandırılan bu gürültü sus-
turucudan kaynaklanan ses olarak tanım-

lanabilir. Bahsedilen durumu bir örnekle 
değerlendirelim. Fan çıkışında 250 Hz’te 
80 dB(A)ses güç seviyesine sahip klima 
santralinde, fan üfleme kısmına monte 
edilmiş 27 dB(A) sönüm yapabilen bir 
susturucu; cihaz çıkışında ses basınç sevi-
yesini 250 Hz’te 53 dB(A) indirecektir. 
Aynı zamanda “flow back ground noise” 
seviyesinin de göz önünde bulundurul-
ması gerekir. Eğer bu değer 53 dB(A)’nın 
üzerinde ise sönümlediği ses miktarından 
daha fazla gürültü oluşturacaktır. Yani, 50 
dB(A)’lık bir susturucu kullanıp, fanın 
sesini 30 dB(A)’ya düşürmek mümkün 
değildir, susturucu flow back ground 
noise seviyesinin altına inilemez.

Referanslar

[1] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, Gürültü Yönetmeliği
[2] Jin Woo Bae, Kenneth S. Bre-
uer and Choon S. Tan, Active Cont-
rol of Tip Clearance Flow in Axial 
Compressors J. Turbomach 127(2), 
352-362 (May 05, 2005) (11 pages)
doi:10.1115/1.1776584History: Recei-
ved December 01, 2002; Revised March 
01, 2003; Online May 05, 2005
[3] HSE yayınları
[4] H. Bulgurcu, Havalandırma Sistem-
leri, Ders Sunumları
[5] İ. Eren BAŞARAN , Ses Frekans 
Tekniği 

Şekil 3. Podlu Susturucu Şekil 4. Yuvarlak Tip Susturucu

Şekil 5. Dikdörtgen Tip Susturucu



www.testo.com.tr

Hepsi bir arada

• Çok yönlü VAC uygulamaları için geniş prob aralığı
• VAC ızgara ve konfor ölçümleri için yönlendirmeli ölçüm menüsü
• Her ölçüm aralığında hassas sonuçlar

Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480 akıllı menü yönlendirmesi ile 
standarda uygun ölçümler sunar.
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Dünya genelinde fosil yakıt kul-
lanımının azaltılması ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına 

olan yönelme ile birlikte, Avrupa Birliği 
enerji politikaları da yeniden oluşturuldu. 
Bunun neticesinde, Kyoto Protokolü’ne 
imza atılarak CO2 emisyonlarının 2020 
yılına kadar en az % 20 azaltılması 
taahhüt edildi. Bu hedef doğrultusunda 
da 2005 yılında EuP (Enerji Kullanan 
Ürünler) Direktifi Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edildi. Direktifin adı 
2009’da ErP Direktifi (Çevreye Duyarlı 
Tasarım Direktifi) olarak değiştirildi. 
İşte bu direktif, genel olarak “Ecode-
sign Direktifi” olarak da anılmaktadır. 
Özel olarak belirtildiğinde, bu durum 
2009/125/AT sayılı direktifi ilgilendirir. 
Geleneksel akkor ampullerin aşamalı 
olarak azaltılması veya buzdolaplarına, 
çamaşır makinelerine enerji verimliliği 
etiketleri yerleştirilmesi gibi durumlar, 
Ecodesign Direktifi'nin günlük hayatta 

Fanlar için 327/2011 Sayılı AB 
Regülasyonu

ErP Direktifi sayesinde enerji tüketen 
birçok ürünün enerji tasarruf potansiyeli 
araştırılmakta ve enerji verimliliklerine 
ilişkin asgari gereksinimler belirlen-
mektedir. Bunun sonucunda, Haziran 
2010’da fanlar için zorunlu sınır değer-
leri belirlenmiştir. Direktif, fanları; nozul, 
kanatlar ve motorun yanında eğer varsa 
kumanda devresinden oluşan bir cihaz 
olarak tanımlamaktadır. Buradaki amaç, 
Avrupa pazarındaki fan şartnamelerine 
genel bir asgari verim sınırlaması getir-
mekti ve ilk etap 2013 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Neden fanlara odaklanıldığı 
ise yandaki grafikten açıkça ortaya çık-
maktadır. Grafikte, dünyada tüketilen 
elektrik enerjisinin elektrik motorlarına 
göre dağılımı görülmektedir. 
Buradan da anlaşılacağı üzere özellikle 
havalandırma cihazlarında kullanılan 

Havalandırma Cihazlarında 
Ecodesign Direktifi

karşımıza çıkan yansımalarıdır.

Direktiften kimler etkileniyor?

Direktif, AB üyesi ülkelerin tamamında 
zorunludur. Bunun anlamı, Ecodesign 
Direktifi’ne uymayan herhangi bir ürü-
nün AB içerisine satılamayacağıdır. 
Ancak AB dışına ihraç edilecek bir ürü-
nün AB içerisinde üretilmesi konusunda 
bir engel yoktur. 
Öte yandan, AB ile ticaret yapan ülkeler 
bu direktiften direkt olarak etkilenmek-
tedir.

Ecodesign Gerekliklerine Genel 
Bakış

Karışıklık genellikle iki bağımsız regü-
lasyona aynı anda uyma gerekliliğinden 
kaynaklanmaktadır. Yandaki tabloda 
regülasyonların yürürlüğe girme sırasına 
göre basit bir özet bulunabilir:

Yazan: Arkun Andıç, Systemair HSK, Proje ve İş Geliştirme Şefi
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0,75-30 kW aralığındaki fanlar enerji-
nin % 68’ini tüketmektedirler. 327/2011 
sayılı regülasyonun ikinci aşaması ise 
2015’te yürürlüğe girmiş olup fanlarla 
ilgili asgari verim gereklilikleri zorlaş-
tırılmıştır. Bunun sonucunda da birçok 
ürün piyasadan çekilmiş ve yerlerine yeni 
ve daha verimli modeller sürülmüştür.

1253/2014 ve 1254/2014 Sayılı 
Regülasyonlar

1 Ocak 2016’da ise ErP Direktifi’nin son 
aşaması devreye girmiştir. Buna göre bir 
binada veya binanın bir kısmında, havayı 
dış hava ile değiştiren tüm havalandırma 
cihazları regülasyon kapsamında tanım-
lanmıştır. Kanal, çatı tipi veya hücreli 
fanlar, konut tipi klima santralleri ve 
modüler klima santralleri bu regülasyon 
kapsamına dahildir. Direktif kapsamında 
bu cihazlar mekanik uygulamacı kapsa-
mında da olabilmek kaydıyla kesinlikle 
minimum 3 hızlı bir kumanda devresine 
de sahip olmalıdır. Daha önce devreye 
girmiş olan 327/2011 sayılı regülasyon 
ise sadece komponent üreticilerini etkiler 
durumda kalmıştır.

Hangi Ürünler Etkileniyor?

30 W’ın üzerinde elektrik gücüne ihti-

yaç duyan her tipten AC motorlu fan 
direktiften etkilenmektedir. EC motorlu 
fanlar ise halihazırda günümüz gerekli-
liklerinin tamamını karşılamaktadırlar. 

Motorlar için de ayrı bir 
regülasyon var. “Motor 
Direktifi”nin farkı nedir? 

640/2011/AT sayılı ErP uygulama 
regülasyonu daha önceden 2011 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Bu regülasyon elekt-
rik motorlarının IEC standartlarına göre 
minimum verimliliklerini belirlemekte-
dir. Regülasyon sadece motorlar ile ilgili 

olup 2011 yılından itibaren ülkemizde 
de geçerlidir. Buna göre 2015 yılı itiba-
rıyla 7,5-375 kW arası motorlar direkt 
sürülecek ise minimum IE3 verim sınıfı 
aranmakta, hız kontrolü olması duru-
munda ise IE2 verim sınıfında motor 
kullanımına izin verilmektedir. 

Konut dışı ve konut tipi 
havalandırma cihazları için 
1253/2014 sayılı AB Ecodesign 
Direktifi 

1 Ocak 2016 itibarıyla yürürlüğe giren 
direktif havalandırma ünitelerini konut 
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tipi ve konut dışı (residential, non-
residential) olmak üzere ikiye ayırmıştır. 
250 m3/h debinin altındaki tüm cihazlar 
bu sınıflandırmada konut tipi olarak geç-
mekte olup, aynı beyaz eşyalarda olduğu 
gibi üzerlerinde enerji etiketi bulunması 
zorunludur. Bu enerji etiketinde ciha-
zın nominal debisi ve ses güç seviyesi de 
belirtilmek zorundadır.

250-1000 m3/h debi aralığındaki cihaz-

ların sınıflandırması ise üreticiye bıra-
kılmıştır. Eğer üretici ürettiği ürünü 
“Konut Tipi Havalandırma Cihazı” ola-
rak piyasaya sürerse enerji etiketi vurmak 
zorundadır. Aksi halde böyle bir gerek-
lilik yoktur. 1000 m3/h üzeri cihazlar ise 
kesinlikle konut dışı havalandırma cihazı 
olarak tanımlanmış olup, kendi içlerinde 
tek yönlü (Unidirectional) ve çift yönlü 
(bidirectional) olmak üzere ikiye ayrıl-
mışlardır. Literatürde be sınıflandırma 

Tek Yönlü Havalandırma Cihazı, UVU 2016 2018

Minimum fan verimi ηvu ; P≤30kW 6,2%*ln(P)+35% 6,2%*ln(P)+42%

Minimum fan verimi ηvu ; P>30kW 56,1% 63,1%

SFPint_limit ; 1 filtre dahil 250 230

Çift Yönlü Havalandırma Cihazı, BVU 2016 2018

Çok hızlı veye kademesiz fan kontrolü Zorunlu Zorunlu

Isı Geri Kazanımı Zorunlu Zorunlu

Isı geri kazanımda termal by-pass Zorunlu Zorunlu

Minimum IGK verimi (ηt_min). 67% 73%

IGK verim bonusu (ηt_nrvu > ηt_min) E=(ηt_nrvu – 0,67)*3000 E=(ηt_nrvu – 0,73)*3000

SFPint_limit (qnorm < 2 m³/s) 1200+E–300*qnorm/2–F 1100+E–300*qnorm/2–F

SFPint_limit (qnorm > 2 m³/s) 900+E-F 800+E-F

Tek yönlü cihaz referans dizayn Çift yönlü cihaz için referans dizayn
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tedir, yani iç piyasada satılacak olan 
havalandırma cihazlarında Ecodesign 
uyumluluğu şartı aranmaz. Ancak Tür-
kiye için en büyük kafa karışıklığı, cihaz 
üzerine CE etiketi basımı ile ilgili konu-
dur. 2016 yılı itibarıyla fanlar, ısı geri 
kazanım cihazları ve klima santrallerine 
CE etiketi basabilmek için aşağıdaki alt 
direktiflere uyumluluk gerekmektedir:

•	 Makine Direktifi 
2006/42/EC

•	 Alçak Gerilim 
Direktifi 2006/95/
EC

•	 EMC Direktifi 2004/108/EC
•	 Ecodesign Direktifi 2009/125/EC – 

EU 1253/2014

Bu şartlar altında, Ecodesign’a uygun 
olmayan cihazlara CE etiketi basılması 
Türkiye için de mümkün değildir.

Sonuç:

Yapılan istatiksel çalışmalar, Ecodesign 
Direktifi’ne uygun klima santrallerinin 
direktif öncesinde satılan santrallerle 
kıyaslandığında yaklaşık % 20 daha 
büyük hacimde olduğunu göstermek-
tedir. Bu, daha büyük mekanik alanlar 
ve daha yüksek yatırım maliyetleri anla-
mına gelmektedir. Yatırım sahiplerine 
Ecodesign’ın faydalarını ve düşük enerji 
tüketimini anlatarak buna uygun pro-
jeler üretmekte büyük bir sorumluluk 
da vizyon sahibi mekanik proje müel-
liflerine düşmektedir. Öte yandan, en 
büyük ticaret ortağımız olan AB’ye ihra-
cat yapmakta olan üreticilerimiz için de 
Ecodesign hayati önem taşımaktadır. 
Üreticiler kısa sürede gerekliliklere hâkim 
olmalı ve seçim programı, teknik ve kalite 
dökümanlarını uyumlu hale getirmeli-
dirler. Tüm bu çabalar neticesinde, iler-
leyen birkaç yıl içerisinde Türkiye’de de 
havalandırma cihazları için Ecodesign 
Direktifi’nin olmazsa olmaz bir gereklilik 
olarak karşımıza çıkacağından hiç şüphe 
yoktur.

UVU ve BVU olarak geçmektedir.

Ecodesign Direktifi klima 
santrallerinde neyi değiştiriyor?

İklimlendirme sektöründe klima santrali 
şartnameleri fan kanat tipi, motor verimi, 
fan verimi, ısı geri kazanım tipi, ısı geri 
kazanım verimi, kesit hızı, by-pass dam-
perleri gibi santral total verimine etki 
edebilecek birçok parametreyi barındır-
maktadır. Aslında tüm bunlar elektrik 
enerjisi ve ısıtma soğutma enerjisi ihtiya-
cında tasarruf sağlamaya yöneliktir. Eco-
design Direktifi, tüm bu parametrelerin 
etkisi içeren bir hesap tekniği getirmiş ve 
minimum gereksinimleri karşılamayan 
klima santrallerinin pazara sunulmasını 
engellemiştir. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir nokta, Eurovent 6/12’ye göre 
yapılan enerji sınıflandırmasından farklı 
olarak Ecodesign Direktifi’nin cihaz 
dışı basınç kayıplarını dikkate almayıp, 
cihazları referans dizaynlar üzerinden 
karşılaştırmasıdır.

Direktifte referans dizayna göre limit 
SFPint (iç spesifik fan gücü) değer-
leri belirlenmiş olup, referans dizaynın 
dışında yaptığınız her değişiklik için 
belirli formülleri kullanarak bu limit 
değeri değiştirilir. Örneğin direktifte 
belirtilenden daha verimli bir ısı geri 
kazanım sistemi seçtiğinizde hedef 
SFPint yukarı çekilirken, referans 
dizayndan daha düşük sınıfta filtre kul-
landığınızda hedef aşağı çekilerek zor-
laştırılır.

Ecodesign Direktifi’nin klima santralle-
rine getirdiği birkaç temel değişiklik ise 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Taze hava oranı % 10 üzerinde olan 
tüm santraller bir “havalandırma 
cihazı”dır ve ısı geri kazanım 
sistemine sahip olmak zorundadır.

•	 2016 itibarıyla run-around ısı geri 
kazanım sistemleri minimum % 63, 
plakalı veya döner tamburlu ısı geri 

kazanım sistemleri minimum % 
67 verime sahip olmalıdırlar. 2018 
yılında ise bu değerler % 67 ve % 73 
olarak yükseltilecektir.

•	 Isı geri kazanım sistemleri kesinlikle 
termal by-pass’a sahip olmalıdır. 
Bu, plakalı sistemler için üfleme 
tarafında by-pass damperi, döner 
tamburlu sistemde ise rotoru 
durdurabilme anlamına gelmektedir.

•	 2018 yılı itibarıyla tüm filtrelerde 
analog manometre bulunmalıdır.

•	 Kullanılan fanlar minimum 3 hızlı 
veya değişken devirli olmalıdır.

•	 Üretici, klima santralinin veya 
fanın teknik çıktısı üzerinde 
Ecodesign hesabını kesinlikle 
göstermeli ve limit SFPint değerine 
karşılık cihazın uyumluluğunu 
belgelendirmelidir.

Kapsam dışı uygulamalar:

•	 Hava akımı başına çekilen gücün 30 
W’ın altında olduğu cihazlar

•	 Sadece gövdeden oluşan aksiyel veya 
santrifüj fanlar

•	 Ex-Proof uygulamalar
•	 Günlük havalandırma için 

kullanılmayan tek kademeli duman 
egzoz fanları

•	 Sürekli 100°C üzerinde havanın 
taşındığı fanlar

•	 65°C üzerinde ortam sıcaklıkları için 
olan fanlar

•	 -40°C altı ortam sıcaklıklarında 
çalışacak fanlar

•	 1000V AC veya 1500V DC 
üzerindeki besleme gerilimi

•	 Zararlı, korozif gazların tahliyesi 
için kullanılan fanlar

•	 Dahili ısı pompası bulunan klima 
santralleri

•	 Endüstriyel mutfak egzoz 
uygulamaları

Direktifin Türkiye’ye etkisi nedir?

Direktif AB üyesi olmadığımız için 
Türkiye’yi direkt olarak etkilememek-
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H 
epimizin bildiği üzere, hava kir-
liliği insan sağlığı için zararlıdır. 
Hava kirliliği konusunda daha az 

bilinen ise, havadaki küçük parçacıkların 
insan sağlığı için daha tehlikeli olduğu-
dur. Sağlıklı iç ortam havası elde etmek 
için, 1 µm ve daha küçük partiküllerin 
filtrelenmesine odaklanmak gerek: PM1 
(Particulate Matter 1).

İnsan bedeninin küçük boyuttaki parti-
küllere karşı koruması yoktur bu yüzden 
PM1 partiküllleri oldukça tehlikeli-
dir. Akciğerlerimiz PM1 seviyesindeki 
partikülleri tutabilir. Nefes alındığında, 
PM1 partikülleri, akciğerlerin en derin 
kısımlarına kadar taşınır, önemli bir 
kısmı ise alveoli hücre membranlarından 
geçip, kan akışına karışarak, damarların 
iç kısımlarına zarar verip, kardiyovas-

PM1: İnsan Sağlığını Korumak 
için Yeni Odak
Yazan: Pelin Aybay, Camfil Türkiye

küler sistem dokularına nüfuz ederek 
organlara yayılabilir.  En kötü senaryo 
ise, PM1 partiküllerinin bunama, kang-
ren, ödem, kalp krizi, akciğer kanseri ve 
sonrasında erken ölüme varan daha pek 
çok ciddi rahatsızlığa sebep olmasıdır.  

•	 Hava kirliliği dünya çapında her yıl 
5.5 milyon erken ölüme sebebiyet 
verir. 

•	 Hava kirliliği, global ölüm sebepleri 
sıralamasında 4. sıradadır ve bu 
süreçte hastalıklarda çevresel risk 
faktörleri konusuna öncülük eder. 

•	 Aynı zamanda Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), dizel araçlar gibi 
dış hava kirliliklerinin kansere 
sebebiyet verdiğini açıklamıştır.

•	 PM1, en tehlikeli hava kirleticidir. 
0.25-0.50 mikron çapındaki 

havadaki ince partiküller, özellikle 
kardiyovasküler hastalık riskini 
artırarak, insan sağlığıyla yakın ilişki 
içerisindedir.

PM1 partiküllerini verimli bir şekilde 
ayırabilen hava filtreleri, sadece insan-
ları ciddi sağlık probleminden korumakla 
kalmaz aynı zamanda, havalandırma sis-
teminde bulunan PM1 boyutundaki bak-
teri ve virüslerden koruma ile ortamda 
bulunan insanların daha sağlıklı şekilde 
üretkenliğe devam edebilmesini sağlar. 
Araştırmalara göre, PM1 filtrelerine ihti-
yaç duyulmasındaki diğer bir gerçek ise, 
küçük partiküllerin % 90’ının dış ortam-
dan gelmesidir. Bilindiği üzere, bir parti-
kül ne kadar küçükse havada asılı kalma 
süresi o kadar uzun olur, dolayısıyla bu 
küçük partiküller yüzlerce kilometre 
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uzağa taşınabilmektedir. Peki, bu taşı-
nabilen, küçük partiküllerden insanları 
nasıl koruyabiliriz? Cevap, PM1 parti-
küllerinin en az % 50’sini tutma verimine 
sahip olan (F7 verimi ve daha yüksek 
verimler) yüksek kaliteli hava filtreleridir. 
Diğer avantaj ise, bu verimdeki filtrelerin, 
PM1 partiküllerini tutarken, PM2.5 ve 
PM10 büyüklüklerinde (ve kaba tozları) 
partikülleri de tutabilmeleridir. 

Sağlıklı mı, Değil mi?
Mikroskobik Farklılık

en küçük partiküllerin çok daha fazla 
tehlikeli olacağını gösterir.

PM1, Vücut İçinde Neler Oluyor?

Solunum sistemimizde en derinlere 
ulaşabilen partiküller, yaklaşık 0.01– 1 
µm boyutundaki PM1 partikülleridir. 
Vücutta partikül birikmesi, partikülün 
boyutuna ve solunum yollarından geçip 
geçememesine bağlıdır.

Akciğerlerimiz ve Temiz Hava

Akciğerlerin fonksiyonel olabilmesi, 
kapilariteye bağlı olarak gaz değişimi 
yapılan alveolilerin yani hava keselerinin 
en derinlerine ulaşabilen temiz havaya 
bağlıdır. Kan, kılcal damarlar boyunca 
akar ve CO2 açığa çıkarır. Aynı zamanda 
alveoliler aracılığıyla O2 alır. Oksijen, 
alveolilerden kaslara ve organlara taşı-
nır. Karbondioksit ve diğer kirli gazlar, 
nefes verdiğimizde vücudumuzdan atılır. 
Virüsten daha ufak boyuttaki nano-par-
tiküller, alveoli hücrelerinin duvarlarında 
depolanabilir. Bu duvarlar toplamda 70 
m²’lik bir alandır ve zararlı bileşimler ile 
partiküllere karşı oldukça hassastır. Eğer 
bu küçük bileşimler solunum sistemi-
mizde kalırsa, amfizem veya ödem gibi 
hastalıklardan, erken ölümlere varan daha 
ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. 

Her Gün: 1 kg Yemek, 2 kg Sıvı 
ve 25 kg Hava Tüketiyoruz

Kaba Tozlar:

10 µm veya daha büyük çaptaki parti-
küller “Kaba Tozlar” sınıfına girer. İnsan 

vücudu; burun, burun kılları ve mukoza 
tabakası sayesinde bu tozları filtreleye-
bilmektedir. Bu tozların sağlığa etkisi 
sınırlıdır.

PM10:

10 µm veya daha küçük çaptaki parti-
küller “PM10” sınıfına girer. PM10 par-
tikülleri, solunum kanallarında dolaşabil-
meleri etkisiyle, akciğer fonksiyonlarında 
bozukluğa sebep olabilmektedir. 

PM2.5

2.5 µm veya daha küçük çaptaki partikül-
ler “PM2.5” sınıfına girmektedir. PM2.5 
partikülleri, akciğerlere nüfuz ederek, 
akciğer fonksiyonlarında bozukluğa, göz 
ve cilt problemlerine sebep olabilir.

PM1

1 µm veya daha küçük çaptaki partiküller 
“PM1” sınıfına girer. PM1 partikülleri, 
dolaşım sistemine katılacak kadar küçük-
türler ve bunama, tümor veya kardiyovas-
küler bozukluk gibi hastalıklara sebep 
olabilir.

Kötü Hava Semptomları

Kötü hava kalitesinin vücuttaki etkisi 
büyüktür. Yüksek partikül konsantras-
yonuna ve kirliliğe sahip olan hava, belli 
semptomlara sebebiyet verebilir. Ciddiye 
alınması gereken tehlike çanları ise, kaşı-
nan, kızaran gözler, akıntılı burun, boğaz 
gıcıklığı, baş ağrısı, yorgunluk ve astım 
benzeri semptomlardır. Her insanın, kötü 
hava koşullarından farklı derecelerde 
etkilenebileceğini de belirtmemiz gere-
kir. Bu gibi semptomlara sahip olunmasa 
dahi, kötü hava kirliliği etkisiyle insan 
bedeninde önemli problemler oluşabilir. 

Çıplak gözle görülebilen en küçük parti-
kül 40–50 µm’dir. İnsan bedeni PM1 par-
tikül büyüklüğünde olsaydı, PM2.5 bir 
fili, PM10 ise 20 metre uzunluğundaki 
bir balinayı temsil ederdi. Tüm bu PM 
ölçüleri mikroskobik seviyede oldukça 
küçük gibi görünse de, aralarındaki fark, 

Hava

YemekSıvı
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nizde iyi hijyen seviyesini yakalayarak, 
insan sağlığını korumaya yönelik olarak 
tasarlanmıştır. PM1 partiküllerinden 
maksimum seviyede korunabilmek için, 
filtreleme verimi minimum % 50 ve üzeri 
olan kaliteli hava filtrelerini kullanmanız 
gerekir. Bu hava filtreleri F7, F8 ve F9 
verimleridir. 

EN779 Standardı

Hava filtreleri için kullanılan Avrupa 
Standardı (EN779:2012), filtrelerin, 
PM1 partiküllerinin bir kısmı olan 
0,4µm boyutundaki partiküllere karşı 
filtreleme verimini test eder.

PM1 Partikülleri – Alveolilerden 
Dolaşım Sistemine

Bu küçük partiküller akciğerlere ulaşıp, 
oksijen-karbondioksit değişimi yapılan 
ciğerlerimizdeki minik hava keseleri olan 
alveolilerin membranlarında dolaşabi-
lir, sonrasında kan dolaşımına katılarak 
devam eder. 

PM1’e Karşı En İyi Koruma – 
Doğru Hava Filtresini Seçmek

Yaygın Kirliliklerden Oluşan İç 
Hava

Havalandırma sisteminin kurulumundaki 
en basit ilke, iç hava ile dış havayı karış-
tırmaktır. Çünkü dış ortam havası, pek 
çok çeşit yanma prosesi, dizel atış havası 
gibi etkiler dolayısıyla oldukça kirlidir. 
İçeriye verilen dış ortam havası temiz-
lenmezse, iç ortam havası kirlenmiş olur, 
dolayısıyla binadaki insanların solunum 
ve dolaşım sistemlerinde oldukça zararlı 
sonuçlar doğurabilir. Havalandırma siste-
minde kullanılan verimli filtreler, partikül 
ve gazların iç ortam havasına katılmasını 
büyük ölçüde engeller. 

Doğru Hava Filtresini Kullanmak

Doğru hava filtresini kullanmak, sadece 
iç hava kalitenizi iyileştirmeye yaramaz, 
aynı zamanda size enerji ve para tasarrufu 
sağlar. Eurovent’in yeni enerji verimliliği 
sınıflandırmasıyla, en düşük enerji tüke-
timi sağlayan, aynı zamanda en yüksek 
iç hava kalitesini temin eden filtreleri 
seçmeniz oldukça kolaydır. Günümüzde, 
hava filtreleri A+’dan E’ye kadar sınıf-
landırılır. A+, en düşük enerji tüketi-
mini gösterirken, E, en yüksek enerji 
tüketimini belirtilir. Bu sınıflandırma 
EN779:2012’ye göre yapılır. Böylelikle 
filtrenizin yıllık enerji tüketimini, baş-
langıç verimini ve minimum verimini, 
filtrelerin üzerindeki etiketler aracılığıyla 
öğrenebilirsiniz.

Hava Filtreleri

Hava filtreleri, havalandırma sistemi-
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Filtre Sınıfları PM1 PM2.5 PM10
M5 < % 20 < % 40 > % 50
M6 < % 40 % 50-60 > % 60
F7 % 50-85 > % 70 > % 80
F8 % 70-85 > % 80 > % 90
F9 > % 85 > % 90 > % 95
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Küresel ısınma endişelerinin gide-
rek arttığı günümüzde dünya 
çapında kamu hizmeti şirketleri, 

kullanıcılar için enerji depolamayı daha 
uygun maliyetli hale getirmektedirler. 
İlk başta enerji depolama müşterinin 
enerji maliyetini düşürmek için geliş-
tirildi. Fakat şu anda kamu hizmeti şir-
ketlerinin faydasına olan çok daha fazla 
sorun bulunmaktadır, bu yüzden sunulan 
iskonto ve teşvik programları ile müşteri 
enerji depolamaya sevkedilmeye çalışıl-
maktadır. 
Bu sorunlar içerisinde; azaltılmış su 
tüketim hedefleri, azaltılmış karbon 

uygulanmış olanlar talep düşükken üreti-
len ve depolanan enerjiyi teşvik etmekte-
dirler. Kaliforniya’da bu teşvikler, büyük 
ölçüde daha değişik biçimlerdeki yeni-
lenebilir enerjinin şebeke elektriği siste-
mine dâhil edilmesine yardımcı olmak 
için geliştirilmiştir. Enerji depolaması 
yenilenebilir enerjinin bulunmadığı veya 
kapasitesini yitirdiği durumlarda (tipik 
olarak hafta içi öğleden sonra en yük-
sek talep görüldüğünde) şebekenin den-
gelenmesine yardımcı olur. Yatırımcısı 
tarafından sahip olunan kamu hizmeti 
şirketleri $/kW bazında bir teşvik sağ-
layacaktır ve bu değer, pik yaz dönemi 

Isıl Depolamada Enerji ve Maliyet 
Tasarrufunu Yakalamak için 
En Önemli 4 Yol

ayakizi hedefleri, LEED sertifikasyonu 
ve daha fazla yenilenebilir enerji tipi 
kullanabilmek için şebeke elektriğinin 
stabilizasyonu sayılabilir. Enerji depola-
madan tasarruf sağlayabilmenin birçok 
yolu vardır, fakat burada enerji depola-
madaki sermaye kârlılığını göstermek 
için bu tasarrufların sağlanmasında en 
başta gelen 4 yolu ele alıyoruz.   

Alan 1 – Kamu Teşvikleri

Dünya çapındaki kamu hizmeti şirket-
lerinin her birinin kendine özgü enerji 
depolama teşvikleri bulunmaktadır, fakat 

Yazan: Khalil Kairouz, Ph.D., P.E. and Vincent Priolo, CEM
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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Hesaplama
Pik yük (ton) * birim verimlilik (kW/ton) 
* teşvik miktarı ($) = teşvik miktarı ($)
500 ton * 1,2 kW/ton * $875/kW = 
525.000 $

Örnek 2: Su soğutmalı chiller’in 
tam depolamada enerji depolama 
teşviki

Kabuller:
•	 500 ton pik yük
•	 Azaltılan kW başına $875 teşvik
•	 0,7 kW/ton’luk chiller
•	 Tam depolama, pik anlarda chiller 

kapalı 

Hesaplama:
Pik yük (ton) * birim verimlilik (kW/ton) 
* teşvik miktarı ($) = teşvik miktarı ($)
500 ton * 0,7 kW/ton * $875/kW = 
$306.250

Bu teşvik seviyelerinin, tipik bir chiller 
santrali dizayn maliyeti ile karşılaştırıldı-
ğında ek proje maliyetlerine gözle görü-
lür seviyede etkisi olacaktır. Bu örnekler 
tam depolama içindir, yani pik saatler 
süresince chiller’lerin tamamıyla kapalı 
olduğunu kabul eder. Kısmi depola-
mada, ısıl depolamanın soğutma yükü-
nün 2/3’ünü karşıladığı, kalan 1/3’lük 
soğutma yükünün de chiller tarafından 
karşılandığı seçenekler bulunmakta-
dır. Bu oran genellikle sisteme bir tam 
kapasite ısıl depolama sisteminin ve tabii 
ki full kapasite chiller’in eklenmesinin 
sonucu olan yatırım maliyetinin en basit 
şekilde geri ödemesini sağlayacaktır. Bir 
enerji servis ekibi ile çalışmak, sizin pro-
jeniz için bunun en tutarlı çözüm olup 
olmadığının belirlenmesinde faydalı 
olacaktır. Örnek 3 ve 4 kısmi depolama 
yapan sistemlerin, 1 ve 2. örneklerdeki 
tam depolama sistemleri ile karşılaştırıl-
dıklarında ortaya çıkan olası avantajları 
göstermektedir.  

Örnek 3: Hava soğutmalı 
chiller’in kısmi depolamada 
enerji teşviki

Kabuller
•	 500 ton pik yük
•	 Azaltılan kW başına $875 teşvik
•	 1,2 kW/ton verimlilikteki hava 

soğutmalı chiller
•	 Kısmi depolama, chiller pik 

saatlerde kısmi yükte (% 33). % 66 
azaltma.

•	 Tam depolama için ek yatırım 
maliyeti: $650.000

•	 Kısmi depolama için ek yatırım 
maliyeti: $435.000

•	 Pik saatlerde tam depolama için 
yıllık maliyet tasarrufu: $25.550 
(Enerji modellemesi sonucu)

•	 Pik saatlerde kısmi depolama için 
yıllık maliyet tasarrufu: $20.250 
(Enerji modellemesi sonucu)

Hesaplama
•	 Tam depolama teşviki:
500 ton * 1,2 kW/ton * 875 $/kW = 
$525.000
•	 Kısmi depolama teşviki:
500 ton * (0,66) * 1,2 kW/ton * 875 $/
kW = $175.000
•	 Tam depolama için yatırımın geri 

ödeme hesabı
(Ek yatırım maliyeti – teşvik) / yıllık 
maliyet tasarrufu = yatırımın geri ödeme 
süresi
($650.000 - $525.000) / $25.550 = 4,9 yıl
•	 Kısmi depolama için yatırımın geri 

ödeme hesabı
(Ek yatırım maliyeti – teşvik) / yıllık 
maliyet tasarrufu = yatırımın geri ödeme 
süresi
($435.000 - $350.000) / $20.250 = 4,2 yıl

Örnek 4: Su soğutmalı chiller’in 
kısmi depolamada enerji teşviki

Kabuller
•	 500 ton pik yük
•	 Azaltılan kW başına $875 teşvik
•	 0,7 kW/ton verimlilikteki su 

soğutmalı chiller
•	 Kısmi depolama, chiller pik 

saatlerde kısmi yükte (% 33). % 66 
azaltma.

enerji fiyatları ($) ile pik soğutma günü-
nün yükünü (kW) baz alacaktır. Bu da 
genellikle öğleden sonra 12:00 ilâ akşam 
18:00 arasındadır. Bu sistemin temeli, 
binanın var olan enerji faturalarına kW 
ve kWh bazında kalibre edilmiş bir enerji 
modeline dayanır.
Enerji depolamada teşvik veya iskonto-
lar için başvurulacağı zaman, tecrübeli 
bir profesyonel ile çalışılmasını önemle 
tavsiye ederiz. Basit bir süreç değildir 
ve doğru prosedür takip edilmediğinde 
teşvikler reddedilebilir. Örneğin, eğer 
sizin yerel kamu hizmeti şirketiniz teşvik 
sağlıyor ise, başvuru inşaat başlamadan 
önce onaylanmalıdır. Teşviklerin amacı, 
müşterilerin daha fazla enerji tasarruflu 
ve elektrik şebekesi dostu sistemlere  
ekstra para harcamaları için onları des-
teklemektir. Bu da sonrasında gerçekleş-
tirilen iskontoların aksine bir durumdur. 
Unutulmamalıdır ki teşvikler, kamu hiz-
meti şirketi tarafından onaylanmalıdır 
ve bu da genellikle proje başlatılmadan 
önce 3. şahıs bir mühendis tarafından 
yapılmaktadır.
Kamu teşviki hesaplanırken, bazı temel 
varsayımlar kullanılarak yapılan basit 
hesaplamalar uygun bütçe rakamları 
vermektedir. Bu örnek için enerji depo-
lamada Southern California Edison 
(SCE) teşvikini ($875/kW) ve 500 ton 
yükle soğutan chiller’lar ile Calmac buz 
depolama sistemi kullanacağız. SCE 
kamu hizmetleri şirketi hava soğutmalı 
klimaların 1.2 kW/ton’da ve su soğutmalı 
klimaların 0.5 kW/ton’da çalıştığını var-
saymıştır. Biz de hesaplamalarımızda bu 
varsayımları kullanacağız. 

Örnek 1: Hava soğutmalı 
chiller’in tam depolaması için 
enerji depolama teşviki

Kabuller
•	 500 ton pik yük
•	 Azaltılan kW başına $875 teşvik
•	 1,2 kW/ton’luk hava soğutmalı 

chiller
•	 Tam depolama, chiller pik anlarda 

kapalı
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•	 Tam depolama için ek yatırım 
maliyeti: $450.000

•	 Kısmi yük için ek yatırım maliyeti: 
$285.000

•	 Pik saatlerde tam depolama için 
yıllık maliyet tasarrufu: $24.450 
(Enerji modellemesi sonucu)

•	 Pik saatlerde kısmi depolama için 
yıllık maliyet tasarrufu: $16.000 
(Enerji modellemesi sonucu) 

Hesaplama
•	 Tam depolama teşviki:
500 ton * 0,7 kW/ton * 875 $/kW = 
$306.250
•	 Kısmi depolama teşviki:
500 ton * (0,66) * 0,7 kW/ton * 875 $/
kW = $204.167
•	 Tam depolama için yatırımın geri 

ödeme hesabı
(Ek yatırım maliyeti – teşvik) / yıllık 
maliyet tasarrufu = yatırımın geri ödeme 
süresi
($450.000 - $306.250) / $24.450 = 5,9 yıl
•	 Kısmi depolama için yatırımın geri 

ödeme hesabı
(Ek yatırım maliyeti – teşvik) / yıllık 
maliyet tasarrufu = yatırımın geri ödeme 
süresi
($285.000 - $204.176) / $16.000 = 5,1 yıl

Bu örnekler, kısmi depolamanın daha 
çekici bir geri ödeme süresi olduğunu 
göstermektedir. Yıllık maliyet tasarruf 
miktarı azdır fakat yatırım maliyeti de az 
olacaktır. Bu tip enerji projeleri sunulur-
ken, projenin nasıl değerlendirileceğinin 
belirlenmesi önemlidir. Tam depolamayı 
daha çekiciymiş gibi göstermenin başka 
yolları vardır fakat yukarıdaki kabul ve 
hesaplamaları kullanarak enerji depo-
lama projelerindeki teşvik miktarları 
öngörülebilir. 

Alan 2 – Vergi Teşvikleri

Devlet tarafından düzenlenmiş birçok 
çeşitli finansal teşvik bulunmaktadır. 
ABD’de, federal hükümet enerji tasar-
rufu projeleri için vergi indirimi sağ-
lamak amacı ile 2005 Enerji Politikası 

Yasası’nı (ePact) yürürlüğe koymuştur. Bu 
kredi, vergi levhasından yapılan indirim 
şeklindedir. Genellikle uygulanan miktar 
$1.80/ft2’dir ve bu miktar enerji kullanı-
mının ASHRAE 90.1 2001/2007 Stan-
dardına kıyaslanmasının baz alınması ile 
belirlenmiştir. 
ePact vergi oranının tümünü elde etmek 
için, enerji maliyetinin ASHRAE Stan-
dardının belli bir yüzde oranının altında 
olduğunu (tam $1.80/ft2 için % 50 altında 
olmalı)  göstermek için tasarlanmış bir 
enerji modeli oluşturulmalıdır. Bu, 3 
enerji tasarruf alanına bir ilavedir. Isıl 
depolamadan gelen pay ile maksimum 
$0.60/ft2 vergi indirimi alınabilir, fakat 
aydınlatma ve bina zarfının alınabilecek 
en yüksek vergi indirim miktarı olan (tam 
vergi indirimi) $1.80/ft2’ye erişmek için 
gereklilikleri yerine getirdiğini gösterme-
nizi sağlayabilecek bir vergi uzmanı ile 
çalışmak faydalı olabilir. Aşağıda Energy 
Tax Savers’da Yeminli Mali Müşavir ola-
rak çalışan Raymond Kumar’dan ufak bir 
örnek sunuyoruz. 
“195.000 dolarlık ısı depolama projesini 
hayata geçiren bir ticari binayı ele alalım. 
Bina 83.334 ft2 ve tam vergi indirimi olan 
$1.80/ft2 faydalanmakta (buna $0.60/ft2 

ısı depolama ve $1.20/ft2 aydınlatma ve 
bina zarfı dahil). Bu da 150.000 dolarlık 
bir vergi indirimine eşit (83,334 ft2 * 
$1.8/ft2). Genellikle, bina sahipleri 39 yıl 
boyunca yıllık $5.000 vergiden düşerler, 
fakat ePact programı ile, birinci yılda 
$150.000 ve sonraki 39 yılda geri kalan 
45.000 doları düşebilirler.”

Alan 3 – Enerji Kullanımı

İlk 4 örneğimizde enerji depolamadan 
elde edilen yıllık enerji tasarrufunu gös-
terdik. Bu tasarrufları tam olarak elde 
edebilmek için yapılabilecek en iyi şey 
enerji modellemesi kullanmaktır. Kamu 
hizmetleri ücret tarifelerinin ortalamasını 
kullanarak tasarruf hesaplamanın basit 
yolları vardır, fakat bu metot enerji depo-
lamanın avantajını göz ardı etmektedir. 
Talep ücretleri ve günün belirli saatin-
deki enerji ücretleri yüzünden, gündüz 

ve gece enerji maliyetleri arasında çok 
büyük fark vardır. Birçok ticari bina için 
yaz aylarında gündüz elektrik maliyeti 
gece maliyetinin 4 katıdır ve kış aylarında 
yaklaşık 2 katı daha fazladır. Bir günlük 
elektrik maliyetinin hesaplanmasında 
ortalaması alınmış tarife kullanmak mali-
yetteki bu büyük gece/gündüz farkını göz 
ardı etmek demektir. 
Kaliforniya’nın Southern California 
Edison (SCE) tarife yapısını bir örnekte 
kullanacağız fakat bu yapı ticari müşte-
riler için neredeyse evrenseldir. SCE’nin 
günün saatlerine ve yılın aylarına dayalı 
3 ayrı ücretlendirmesi vardır. Bu, şebeke 
elektriği talebine ve elektriğin hangi 
güç kaynağından üretileceğine bağlıdır. 
Aşağıda SCE TOU-8 programından bir 
örnek yapı sunulmuştur.
Elektrik maliyeti yaz aylarında; pik saat-
lerde yaklaşık $0.20/kWh iken, gece 
yoğun olmayan saatlerde elektrik mali-
yeti yaklaşık $0.05kWh. Gece termal 
depolama sistemini çalıştırarak tasarruf 
sağlamak ve gün içerisinde depolanmış 
enerjiyi kullanabilmek için, bu zamanla-
rın her biri için maliyet ayrı ayrı hesap-
lanmalıdır. Bunu yapmanın en doğru yolu 
bir enerji modeli kullanmaktır. Enerji 
modeli sistemleri kullanıcının kullanım 
zamanlarına göre tarife yapısının giril-
mesini sağlar ve yazılım her zaman dilimi 
için harcanan enerjiyi hesaplar. Yaygın 
olarak kullanılan programların bazıları 
Trace 700, eQuest ve MATLAB’dir, fakat 
daha birçok güvenilir program bulun-
maktadır.

Alan 4 – Enerji Talebi

Talebe dayalı fiyatlardan doğan tasar-
rufların yansıtılması, enerji kullanımın-
dan doğan yıllık maliyet tasarrufunun 
yansıtılması kadar (hatta daha fazla) 
önem arz etmektedir. Talebe bağlı fiyat-
lar, enerji kullanımına dayalı fiyatlardan 
farklı şekilde hesaplanır. Talebe dayalı 
enerji ücreti her ay, en yüksek kW talep 
ortalamasına 15 dakika için uygulanır. 
İki çeşit talep enerji ücreti vardır. Bir 
tanesi pik periyodu baz alırken, diğeri 
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Uygulanabilir ücret zaman periyotları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:

Pik zamanlar:  Tatiller hariç, öğleden akşam 18:00’e kadar 

Orta pik zamanlar: Tatiller hariç, yazın hafta içi sabah 8:00’den öğlene ve 18:00’den 
23:00’e

Düşük talepli zamanlar: Diğer tüm saatler

Kritik pik fiyatlandırması (CPP) : Sadece CPP sırasında, yazın ve kışın hafta içi 
14:00’ten 18:00’e 

CPP dışı talep kredi dönemi: Yazın pik saatler

Tatiller; Yeni Yıl (1 Ocak), Başkanlık Günü (Şubat’ın ilk Pazartesisi), Anma Günü 
(Mayıs’ın son Pazartesisi), Bağımsızlık Günü (4 Temmuz), İşçi Bayramı (Eylülün ilk 
Pazartesisi), Kıdemliler Günü (11 Kasım), Şükran Günü (Kasım’ın 4. Perşembesi) ve 
Noel (25 Aralık)

Özellikli tesislere uygulanabilen zaman aralığı için Özel Durum 13’e bakınız.

Yukarıda listelenen tatillerden biri Pazar’a denk geldiği zaman, sonraki Pazartesi 
günü düşük talepli zaman olarak kabul edilir.  Cumartesi gününe denk gelen tatiller 
için bir değişiklik yapılmaz. 

Yaz sezonu her yıl 1 Haziran saat 12:00'de başlar ve 1 Ekim 12:00’ye kadar devam 
eder.  Kış sezonu 1 Ekim saat 12:00’de başlar ve bir sonraki sene 1 Haziran 12:00’ye 
kadar devam eder.

ve büyük tasarruf sağlanabilir.
Geliştirilmiş kontrol desteği ve karbon 
kredisi satışından elde edilen bakım 
periyotlarının artması gibi tasarruf 
sağlamanın daha fazla yolları vardır, 
fakat yukarıda verilen 4 yol tasarruf 

bir günün herhangi bir zaman dilimin-
den bağımsızdır. Bu genellikle bir enerji 
depolama sisteminin birincil yıllık mali-
yet tasarrufudur.
Bir binanın kW talep piki genellikle 
gün içerisinde bina doluyken gerçekleşir. 
Çoğu ticari bina için bu durum öğleden 
sonra için geçerlidir. Bu, iç aydınlatma, 
priz yükleri ve klima sisteminin bir biri-
kimidir. Pik zamanda klima sisteminin 
bir kısmı kapatıldığı zaman, toplam kW 
azalmış olur. Yukarıda Örnek 5’te Örnek 
1 ve 4’teki hesaplamalara benzer bir bina 
örneği (biraz daha geniş olarak) göste-
rilmektedir. 
Örnek 4 talep maliyet tasarrufunun, 
termal depolama sisteminden sağlanan 
yıllık tasarrufun önemli bir parçası ola-
bileceğini göstermektedir. Enerji mali-
yeti için ortalama bir tutar kullanmak, 
bu tasarrufları ortaya çıkarmayacaktır ve 
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depolama sistemi elektrik şebekesin-
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pik talep zamanlarında tüketilecektir. 
Tasarruf sağlayabilmek için enerji depo-
lama sisteminden kullanılan kW direkt 
olarak kW ücreti ile çarpılacaktır. Eğer 
bu klima sisteminin bir kısmının kapa-
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lırsa, kW talebi ciddi oranda azaltılabilir 

Çeviri

Pik kW kW pik 
(enerji depolama olmadan)

kW Pik 
(enerji depolama varken)

Aydınlatma 120 120 120

Piriz Yükleri 100 100 100

Bilgisayar Server’ları 75 75 75

Klima Santrali Hava Kısmı 169 169 169

Klima Santrali Su Kısmı 91 91 0

Ücret için kullanılan kW Pik 555 464

Azaltılmış Pik kW 91

Yıllık kW ücret tasarrufu 
($20,50/kW/ay) $22.386,00

için en çok tercih edilen yollardır. Ter-
mal deposu olan bir şirket ile ortaklık 
kurmak, projenizin daha rayında git-
mesini ve maliyetlerin düşürülmesi 
için tüm çeşitli yolların denenmesini 
sağlayacaktır.

Güney Kaliforniya TOU-8 Ücret Tarife Yapısı

Örnek 5 için talep maliyet tasarrufu hesaplaması
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Güneşten elde edilen enerji, fosil 
yakıttan yanma yoluyla elde 
edilen enerjiye kıyasla dünya 

üzerinde her noktada bulunabilen; top-
lanması sırasında iş ve makine gücü 
gerektirmeyen, harcanması sırasında ise 
karbondioksit emisyonu “0” olan hayati 
öneme sahip eşsiz bir enerji türü. Kişi 
başına düşen enerji tüketim miktarı-
nın hızla arttığı günümüzde, ısınma ve 
aydınlanma gibi temel konularda başta 
güneş olmak üzere yenilenebilir enerji, 
sürdürülebilir kaynak kullanımı ve enerji 
tasarrufu açısından öncelik kazanıyor. 
Baymak, yenilenebilir enerjinin kullanım 
alanlarını artırmak için Aqua Elegant 
güneş paketi sistemini geliştirdi. Tüm 
bölgeler için uygun ve kolay kullanıma 
sahip Aqua Elegant sisteminde, soğuk 
şebeke suyu direkt olarak paslanmaz çelik 
fleks boruya giriyor ve su, deposunun 
içerisinden dolaştırılan paslanmaz çelik 
fleks hortum borunun içinden akarken 
ısınıyor. Bu sürecin sonunda da kulla-
nım suyu olarak armatürlere gönderiliyor. 
Farklı ihtiyaçlara, hızlı çözümler üretmek 
için tasarlanan Aqua Elegant 120, 170, 
200 ve 300 litre kapasitesi ile tüm Bay-
mak bayileri ve Orange Store’larda satışa 
sunuluyor. 

Aqua Elegant Sisteminin 
Avantajları

•	 Sistem için kullanılan Lazer Kaynak 
Teknolojisi, güneş enerjisinden 

Ürün Tanıtımı

Baymak’tan Güneş Enerji Paket 
Sistemi: Aqua Elegant

maksimum faydayı sağlayan 
absorber yüzey ve kullanılan solar 
ürün ekipmanlarıyla verimliliği 
yüksek az sayıda güneş kolektörü 
kullanarak daha fazla sıcak su 
üretimi sağlanır. Tüm kollektörler 
DIN Solar Keymark ve TSE 
sertifikalıdır.

•	 Depo patlama riski yoktur. Temiz 
şebeke suyu serpantin boruların 
içerisinde ilerleyerek ısınır ve 
geleneksel çift cidarlı sistemlere göre 
daha fazla sıcak kullanım suyu üretir.

•	 Hijyenik yapıya sahiptir. Depo 
içerisinde bekleyen su olmadığı 
için taze hijyenik kullanım suyu 

ile beraber zararlı bakteri üretimi 
engellenir.

•	 Paslanmaz çelik fleks borular 
sayesinde paslı, kireçli su sistem 
içerisinde dolaşmaz bu sayede 
içilecek kadar temiz bir su kullanılır.

•	 Sirkülasyon pompası olmayan 
bir sistem olmasına karşın fleks 
serpantinler sayesinde basınç 
kaybı yaşanmayacağı gibi kurulan 
sistemde, diğer sistemlerde olduğu 
gibi sıcak su akış miktarında azalma 
yaşanmaz. 

•	 Paket sistemlerde tüm tesisat ve 
bağlantı ekipmanları dahil olduğu 
için kompakt hazır bir üründür.
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yeniden yapılandırma çalışm
alarının koşturma-

cası arasında, İst
anbul’da yaşayanların cılız bir 

fısılt
ısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İs

tanbul dev 

bir şa
ntiye alanına dönüştü”, “A

dım atacak yer 

yok”, “tr
afi k sorununa bir çare…” 

Dev projelerin reklam fi lm
lerinde duyuyoruz: 

“Kombinizi evinize varmadan çalıştır
abiliyor-

sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-

cih ettiğinizi hatırla
yıp evinizi o ısıd

a tutuyor, 

hatta içeride kaç kişisin
iz, kim nerede oturuyor 

bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 

ayarlıyor. O
toparkınız aracınızı tanıyor, siz

 eve 

girer girmez akıllı e
viniz ışık

ları yakıyor, sıc
ak 

suyunuzu hazırlıyor vesaire, v
esaire…

” Adeta bir 

popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 

Tabii evinize ulaşmayı başarabilirse
niz... O

 koca-

man projeler yapılırk
en; üstyapı ve altyapı çalış-

maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

“çilehane”ye çeviriyor.

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İs
tanbul’da nereye dönsek, karşım

ıza kent-

sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 

parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi la
nca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 

Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 

neredeyse Türkiye’nin her ilin
in en ciddi sorun-

larından biri. D
üzeltilm

esi iç
in atılan adımlar 

da oldukça faydalı çalışm
alar ve desteklenmeli. 

Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 

yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k

i? İç
inde 

yaşayanlar için de kuşbakışı fo
toğrafını 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, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
TM

Gökçen Parlar Ünal

Yazı İşle
ri M

üdürü

gokcenparlar@dogayayin.com
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Tesisat Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz:

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
TM

Gökçen Parlar Ünal

Yazı İşle
ri M

üdürü

gokcenparlar@dogayayin.com
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3 Dergiye yıllık abonelik

1 ay kullanım süreli 
FineHVAC + FineSANI + FineFIRE 

yazılımları ile bu yazılımların 
sesli eğitim videolarını içeren bir 

DVD de hediye

Yeni Nesil Binalarda 
Enerji Performansı Yazılımı: 
FineGREEN!

FineGREEN

Abone kampanyası
30 Eylül 2016’ya kadar uzattık!

“Hem indirimli hem hediyeli”

yerine 250 TL280 TL

FineSANI
FineFIRE
FineGREEN

FineHVAC3
kişiye

Toplamda 12 kişiye 
yazılımların şifreli 

tam sürümleri 
hediye

Ayrıca bu 
kampanyaya 
abone olan 

DSYG 
okurlarından
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Türkiye iklimlendirme sektö-
ründe 2003 yılından bu yana 
% 100 yerli sermayesi ile faali-

yet gösteren Ges Teknik A.Ş, son 10 
yılda 270 civarında mekanik otomasyon 
projesi tamamladı. Bina otomasyonu 
sektöründe yaşanan gelişmeleri yakın-
dan takip ederek, müşterilerine güncel 
çözümler sunmayı stratejik öncelik-
lerinden biri olarak benimseyen Ges 
Teknik, 2016 yılında ürün portföyüne 
GFR Digicontrol Entegre Bina Oto-
masyonu çözümlerini ekleyerek GFR 
Türkiye Distribütörü oldu. 1978 yılın-
dan bu yana bina otomasyonu alanında 
faaliyet gösteren GFR, DIN EN 15232  
(A sınıfı enerji verimliliği),   EN 16484 
ve VDI 3813 beklentilerini karşılayan 
çözümler üretiyor. GFR ürünleri ile 
% 30 ve üzerinde enerji verimliliği sağla-
nabilen sistem çözümleri yaratılabiliyor. 

DIGICONTROL

GFR–EMS2 serisi kontrolörler ve 
genişleme modülleri ile sahada çok geniş 
nokta sayısına cevap vererek birçok 
kontrol ve izleme yapılabiliyor. Çeşitli 
projelerde sahada kullanılan ürünler 
dayanıklılığı ve güvenilirliği ile dikkat 
çekiyor. Kontrolörlere doğrudan bağla-
nabilen GFR ekranlarla yönetim hızlı ve 
kolay biçimde görsel hale getirilebiliyor.

WEBVISON 5

Yeni nesil üst yönetim programı WEB-

GFR Ürünleri
Ges Teknik Çatısı Altında

paylaşım esasları WEBENCON kuru-
lumu sırasında sisteme tanımlanır. Bu 
sayede, kişiden bağımsız ve otomatik 
çalışan sistem, faturalandırma sürecinde 
kişiye bağlı hata ihtimalini de ortadan 
kaldırır. ISO 50001 enerji yönetim sis-
temi, işletmelerin enerji performansla-
rını iyileştirmelerini sağlayan sistemler 
kurmalarını ister. Enerji performansını 
sistematik biçimde iyileştirmek için 
kurulması gereken sistem, tüketimleri 
takip edip, fırsat noktalarının açığa çık-
masını da sağlamalıdır. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde WEBENCON; enerji 
tüketimin takip edilmesi, bu tüketimi-
nin değerlendirilip iyileştirme alanlarını 
saptanmasına imkân veren, bir enerji 
bilgi yönetim sistemdir. 

ROOM4D

Oda otomasyonu, hem konut hem de 
ticari binalarda yaygın biçimde uygu-
lanmaktadır. GFR ROOM 4D plat-
formu hem yazılımı hem de donanımı 
ile HVAC ve aydınlatma otomasyonu 
kolayca yapılabilir. Fark yaratan özel-
liklerden olan kare barkod uygulaması 
ile herhangi bir otel odasına girildiğinde 
cep telefonunu odadaki kontrol paneli 
gibi kullanmak artık çok kolay.

VISION 5 ile bina otomasyonu içinde 
yer alan bütün sistemler yönetilebiliyor. 
HVAC ve aydınlatma sistemi ile sınırlı 
olmayan bir entegrasyon fırsatı sunan 
WEBVISION 5, farklı tesis tiplerinde, 
bina içinde bulunan cihaz ve makinala-
rın da izlenmesini sağlıyor. Bu sayede 
tek bir yönetim merkezi yatırımı ile çok 
çeşitli cihaz ve sistem takibi yapılabili-
yor. WEBVISION 5’in bunu sağlama-
sındaki en önemli unsur, sistemin sadece 
BACnet, Modbus, KNX gibi yaygın 
protokollerin dışında M-Bus, MP-Bus, 
Enocean, DALI, CAN, OPC, Profi Bus 
protokollerini de destekleyen bir alt-
yapıya sahip olmasıdır. WEBVISION 
5 ile yönetilen projelerde, müşterinin 
beklentisi olan arayüzler hazırlanır. Bu 
da işletme esnasında kullanım kolaylığı 
sağlar. Kolay arama yapılmasını sağlayan 
arama fonksiyonu ile ekranlar arasında 
gezmeden hızlıca istenen öğeye erişim 
imkânı da vardır. Kampus tipi tesislerde 
veya zincir mağazalaşma yapısı içeren 
kurumların sistemlerini tek bir yerden 
takip etmesine fırsat veren merkezi bir 
yönetim sistemidir. 

WEBENCON

Enerji harcamalarının kullanıcılar ara-
sında “kullandığın kadar öde” payla-
şımı rutin uygulama haline gelmiştir. 
Dönemin beklentisini tam karşılayan 
WEBENCON enerji bilgi yönetim sis-
temi ile enerji kullanımı ve paylaştırıl-
ması otomatik olarak yapılabilir. Enerji 
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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 7 metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 
mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapı-
lıyor. SFA 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 kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. 

SFA Sanihydro’dan Sanipro 
XR Silence WC Öğütücü

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

Teknik Özellikleri

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

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar

•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar

•	 Koruma Sınıfı: IP44

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm

•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 
240 V / 50 Hz

•	 Elektrik tüketimi: 400 W

•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C

•	 Boyutlar (g x d x y ): 413 x 180 x 
263 mm.
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Bir VAC sisteminin hatasız ve 
enerji verimli performans sergi-
lemesini sağlamak için toplam 

hacimsel debinin doğru ayarlanması 
sağlanmalıdır. Yanlış ayarlanmış bir sis-
temde iç hava kalitesi bozulur ve çalı-
şanların sağlığını ya da üretim kalite-
sini etkileyebilir. VAC teknisyenlerinin 
kabul testinde ya da bir sisteme bakım 
yaparken, EN 12599’a göre güvenilir ama 
oldukça kompleks VAC ızgara ölçümünü 
yapmaları bu nedenle önemlidir. Çok 
fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480, VAC 
ızgara ölçümünü büyük ölçüde kolay-
laştırmıştır: farklı ölçüm gereksinimleri 
için çok çeşitli hassas prob seçenekleri ile 
VAC mühendisleri, teknisyenleri ve tesis 
yöneticilerine standarda uygun sonuçlar 
için yönlendirmeli bir ölçüm programı 
sunar. Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı 
testo 480 ile EN 12599’a göre standarda 

Çok Fonksiyonlu Ölçüm 
Cihazı: Testo 480

uygun VAC ızgara ölçümleri yapılabilir. 
Entegre ölçüm programı ile tüm ölçüm 
süreci boyunca cihaz, kullanıcıyı adım 
adım yönlendirir; düşük, orta, yüksek 
akış hızları ve farklı kanal şekilleri için 
termal prob, pervane prob ya da pitot tüp 
gibi son derece hassas prob seçenekleri 
sunar. Akıllı kalibrasyon konsepti saye-
sinde problar, ölçüm cihazını bir sonraki 
kalibrasyon konusunda uyarır. Hatta testo 
480’nin kesintisiz kullanımına izin vere-
cek şekilde, dijital problar ölçüm cihazı 
olmadan da kalibre edilebilir. Ölçüm 
prosedürü yapılandırılmış ve kolaydır: 
İlk olarak kanal geometrisi, kenar mesa-
fesi ya da ölçüm yerinin menfez konumu 
gibi gerekli parametreleri menüye girilir. 
Daha sonra ölçüm boyunca güvenilir ve 
hızlı bir şekilde kullanıcıyı yönlendire-
cek ölçüm programı başlatılır. Kanaldaki 
farklı ölçüm noktaları koordinatlarına 

göre sırayla ölçümlenir. Ölçüm sonunda, 
akış hızı ve debisi belirsizliğinin yanı sıra 
ortalama değerler de otomatik olarak 
hesaplanır ve gösterilir. Bu herhangi bir 
ek ölçüm olmadan toplam belirsizliğin 
doğrudan değerlendirilmesini mümkün 
kılar. testo 480 ile her şeye hazır, hızlı 
çalışılır, hatasız ölçüm sonuçları elde 
edilir ve bu sonuçlar sahada müşterilere 
doğrudan sunulabilir.

Avantajlar

•	 EN 12599’a göre standarda uygun 
ölçümler için yönlendirici ölçüm 
programı.

•	 VAC ızgara ölçümlerindeki çeşitli 
ihtiyaçlar için geniş prob aralığı

•	 Maksimum verimlilik için akıllı 
kalibrasyon konsepti.

EN 12599'a göre entegre menü kılavuzu Ölçekli akış hızı probları kanaldaki daldırma derinliğinin 
belirlenmesini kolaylaştırır
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir







Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf
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PM1: İnsan 
Sağlığını Korumak 
için Yeni Odak

Fanlarda Ses Seviyesi

SÖYLEŞİ

EMOSAD Başkanı
İbrahim Yıldırım

Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr  • www.aironn.com.tr




