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Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Editörden

  

aynı şey söz konusu. Cumhurbaşkanı tüm üst düzey 
kamu yöneticilerini atayabilecek. BDDK, SPK, EPDK gibi 
kamusal alan atamalarını gerçekleştirebilecek. Eğitimi 
şekillendirecek YÖK başkanı, rektörleri atayabilecek. 
Milli güvenlik politikalarını belirleyecek. OHAL ilan 
edebilecek. Bütçeyi hazırlayabilecek. Yani milletin pa-
rasının nereye harcanacağına tek başına karar verebi-
lecek. Yapacağı atamalar için atama kriterlerini de tek 
başına belirleyebilecek. (ABD’de atamalardaki liyakat 
kriterlerinin belirlenmesi için yılda 2 milyar $ harcanı-
yor.) Yargı denetimi daraltılıyor. Danıştay ön incelemesi 
kalkıyor. Bir tek denetim kalıyor; cumhurbaşkanı, sa-
dece cezai bir suç durumunda ve 400 milletvekilinin 
uzlaşması ile Yüce Divan’a sevk edilebiliyor. (ABD’de se-
nato başkanı, başkanın kusurlu bir hareketi ile başkanı  
görevden alabiliyor. Şu an Türkiye’de 55 milletvekili ile 
mecliste soruşturma açılabiliyor.)

Devlet tarafsız olmalı. Devlet siyasallaşırsa kutuplaşma 
artar, liyakat gözetilmeyeceği için kalite düşer. Bu ise 
bir ülkeyi ileri götürmez. OECD’nin gelişmiş 35 ülkesin-
den 31’inde parlamenter sistem bulunuyor. Parlamen-
ter sistemler yatırım çekiyor. Her şeyin başında güveni-
lir bir hukuk sistemi bulunuyor. Parlamenter sistemden 
başkanlık sistemine geçen sekiz ülkeden yedisi Afrika 
ülkeleri (Burundi, Gana, Malavi, Nijerya, Sierra Leone, 
Sudan ve Zimbabwe), diğeri ise Afganistan.
Türkiye’nin öncelikli sorunları; terörle mücadele (ki bu 
alanda mücadele için yetkisel engel teşkil eden hiçbir 
şey bulunmuyor), ekonomi ve buna bağlı işsizlik. Tüm 
bunlarla mücadele için kutuplaşma yerine milli birlik 
ve beraberliğin güçlendirilmesi gerekiyor.”

Ece Güner Toprak, bunları anlatırken, sistem seçimi-
nin mevcut iktidarla bir ilgisi olmadığının, zira seçimle 
gelebilecek herhangi bir görüşe sahip, herhangi biri 
için de geçerli olabileceğinin altını çiziyor. Kişiler değil, 
sistemler konuşulmalı, karşılaştırılmalı diyor.

Ne diyelim, ülkemizin huzur ve refahını artıracak, insan 
haklarını geliştirecek ve güvence altında tutabilecek, 
eğitimde, sağlıkta, teknolojide, sanayide, kültür ve sa-
natta ileri götürecek her ne varsa, başımıza gelsin.

luslararası hukuk uzmanı Av. Ece Güner Top-
rak; Fransa’da, Türkiye’de ve ABD’de eğitim 
görmüş, Paris, Sorbonne Hukuk Fakültesinden 

(Paris II-Assas), ‘Mention Tres Bien’ (en üst Takdirname 
Derecesi) ile 2 bin kişilik sınıfta, ilk 3’te mezun olmuş 
(1988-1992). MergerMarket ve Reuters sıralamalarına 
göre Ece Güner Toprak, son on yılda Türkiye’de en çok 
“doğrudan yatırım” projesinde hukuki danışmanlık 
yapmış beş avukattan biri. Geçenlerde yayımlanan 
“Çare Başkanlık mı?” adlı yeni kitabının arka kapağın-
da; “Önümüze bir anayasa değişikliği teklifi sunuluyor. 
16 Nisan’da bu teklif ile ilgili hepimiz oy kullanacağız. 
16 Nisan’da bir siyasi partiye oy vermeyeceğiz. 16 
Nisan’da bir lider seçmeyeceğiz. 16 Nisan’da sadece 
ve sadece şu hususa hep birlikte karar vereceğiz: 21. 
yüzyılda Türkiye, bu anayasa ile mi yönetilsin? Çocuk-
larımız gelecekte bu anayasa ile yönetilen bir ülkede 
mi yaşasın? Bu anayasa, sorunlarımıza çare mi?” diyor. 

Av. Toprak, başkanlık sisteminin ilk olarak ABD’de fe-
derasyonlar için tasarlandığını söylüyor ve dünyada 
en gelişmiş on ülkeden dokuzunun parlamenter sis-
temle, en geri kalmış on ülkeden altısının başkanlık, 
dördünün ise yarı başkanlık sistemi ile yönetildiğine 
dikkat çekiyor. Ece Güner Toprak’ın verdiği bilgilere 
göre; “Başkanlık sisteminin bulunduğu ülkelerin ağır-
lıklı çoğunluğu ise federatif yapıya sahip. 16 Nisan’da 
oylanacak sistem modeli dünya üzerinde hiçbir ülkede 
mevcut değil. En çarpıcı değişikliklerin başında hiçbir 
demokratik ülkede söz konusu olmayan, cumhurbaş-
kanının meclisi fesih yetkisi bulunuyor. Yeniden seçi-
me gidilmesi sürecinde, aynı zamanda parti başkanı 
olduğu için milletvekilleri listesini de cumhurbaşkanı 
belirlemiş oluyor. 

Yani milletvekillerinin, kendilerini seçen millet iradesi 
doğrultusunda yaklaşımları önceliğinin yerine uzlaş-
macı olmaları geçiyor. Demokratik ülkelerde temel 
şart; kuvvetler ayrılığı ile denge ve denetim. Yani yasa-
ma, yürütme ve yargının ayrılığı, bağımsızlığı demok-
rasinin olmazsa olmazı. Tasarıda HSK’nın başkanını ve 
tüm üyelerin yarısını cumhurbaşkanı atayacak. Yani 
yargının bağımsızlığından bahsetmek güçleşecek. Her 
alanda yasal düzenlemelerde cumhurbaşkanının ka-
nun hükmünde kararnameleri söz konusu olabilecek, 
bu ise kanun alanını daraltacak. Yürütme tarafında da 

U

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

“Çare Başkanlık mı?”
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İSKİD 25’inci Yıl Hedeflerini Açıkladı

İ SKİD, 13’üncü Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet’in ev 

sahipliğinde 1 Mart 2017 tarihinde basın 
toplantısı düzenledi. İklimlendirme ve 
soğutma sektörünün dünü, bugünü ve 
geleceğinin konuşulduğu toplantıda 2016 
yılı sektör değerlendirmesi yapılırken 2017 
yılı öngörüleri paylaşıldı. 100’ün üzerinde 
üye firması ile sektörün yüzde 90’a varan 
temsil gücüne sahip olduklarını belirten 
Yönet, “Sektörümüz mühendislik altya-
pısı olan, iyi organize olmuş teknolojik bir 
sektör. Ürünlerimiz de insanların günlük 
yaşantılarının her anında önemli yer tutu-
yor. İnsanların hayatında bu kadar önemli 
bir yer tutan bir sektörde, İSKİD olarak 
25’inci yılımızı kutlamaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz” dedi. 

“Avrupa’nın en büyük ikinci 
klima pazarıyız”

Klima pazarıyla ilgili bilgi veren Yönet şöyle 
konuştu: “Bugün Türkiye klima pazarı, 
Avrupa’nın en büyük ikinci klima pazarı 
olup yıllık satış adetleri 900 – 950 bin civa-
rında. Geçmiş yıllarda sektöre baktığımızda 
her yıl artan ihracat payı ile hızlı bir ilerleme 
kaydederken, 2016 yılının ikinci altı ayında 
yaşanan belirsizlik ve atmosferik koşulla-
rın da olumsuz etkisiyle önceki yıla göre 
bir miktar küçülme yaşandı. 2016 yılında 
yaşanan dinamikler çerçevesinde yüzde 6 
ilâ 10 arasında bir talebin belirsizlik nede-
niyle 2017 yılına kaydığı tahmin ediliyor.” 
Sektörle ilgili 2017 öngörülerini de pay-
laşan Yönet, “Sektör gelişime açık avan-
tajlara sahip. Dünyada ısıtma, soğutma 
ve havalandırma cihazlarına olan talebin 
artması, sektörün kalifiye iş gücü, tekno-
lojisi, genç nüfusu ve girişimcilerin kendine 
duyduğu güven ile Türk iklimlendirme sek-
törü, rekabette avantajlı konumda bulunu-
yor. Bu sayede sektörümüz, gün geçtikçe 
yüksek kaliteli ve tercih edilen markalar 
yaratıyor. Öte yandan; ülkemiz jeostratejik 
konumu ile pek çok ünlü markanın tercih 
ettiği üretim üssü olma özelliğini taşıyor. 
Bu özellikleri ile sektörümüz istikrarlı ola-
rak büyümeye devam edecektir. Bunun 

dışında yapılan kampanyalar ve senenin 
başında yapılan ÖTV indirimi kısa vadede 
satışlara canlılık getirdi. Yaz sezonunun 
da yaklaşması nedeniyle tüketicilere iyi bir 
fırsat sundu. Uzun süredir devam eden öte-
lenmiş ihtiyaçların bu vesileyle alım fırsatına 
dönüşeceğine inanıyoruz” diye konuştu. 
Yönet sözlerine şöyle devam etti: “İnşaat 
pazarının ülkemizde çok dinamik olması, 
yeni inşa edilen evlerin artık ankastre ola-
rak klima cihazları ile donatılması pazarı 
olumlu yönde etkiliyor. Konfor algısının 
da artması klima kullanım oranını artırı-
yor. Bunlara ek olarak klima cihazlarındaki 
enerji verimliliğinin artması da daha yük-
sek verimli klima cihazı kullanımını teşvik 
ediyor. Burada İSKİD olarak bizim de ciddi 
emeğimiz bulunuyor. Son on yıldan beri 
enerji verimliliği üzerine çeşitli toplantılar 
yaptık, basın bültenleri ve kitaplar hazır-
ladık. Klimalarda enerji verimliliğinin de 
artması klima cihazlarının kullanım oranını 
olumlu yönde etkiliyor.”

“Yeni dönemde gelişen 
teknolojiyi takip ederek sektörün 
kalite anlayışına yönelik 
faaliyetlerde bulunacağız”

İSKİD 13’üncü Dönem Yönetim Kurulu 
olarak önemli çalışmalara imza atacakla-
rını açıklayan Yönet şöyle konuştu: “Yeni 
dönemde yoğun bir gündem bizi bekliyor. 
2015 yılında başlayan; Sağlık Yapılarında 
İklimlendirme Kılavuzu, yazım çalışmaları 
2017 yılında tamamlanarak kullanılmaya 
başlayacak. İlgili sektör bileşenlerinin des-
teğiyle yürütülen bu çalışma ile hastaneler 
gibi sağlık yapılarında iklimlendirmenin 

kuralları bir kitap haline getiriliyor ve uygu-
lamalarda kullanılması için bilinçlendirme 
çalışmaları yapılacak. İlgili sektör bileşen-
lerinin birlikte oluşturduğu BIM, Bina Bilgi 
Modellemesi Çalışma Grubu ile bina yatı-
rımlarının tasarım, ihale, uygulama, dev-
reye alma, işletme ve bakım süreçlerinin 
ortak bir platform üzerinde veri akışı sağ-
lanacak. Sektör bu çalışma ile uluslararası 
alanda rekabet gücünü artıracak. Sağlığı-
mız ve yaşam enerjimizi korumanın temel 
faktörlerinden biri de iç ortam hava kalitesi. 
Isıtma ve soğutma dışında temiz havanın 
enerji geri kazanımı ile iç ortama sürekli 
ve kontrollü olarak sağlanması gerekli. 
Konutlarda iç ortam hava kalitesi bilinci-
nin artırılması yönünde etkinliklerimiz yeni 
dönemde de artarak devam edecek. Sanayi 
4.0 kavramı, Türkiye ve yakın coğrafya-
sında değişen demografik yapının sektörün 
geleceğine etkileri gibi gelecek planlaması 
gerektiren konularda bilgilendirme toplan-
tıları düzenleyerek sektörün daha sağlam 
adımlarla ilerlemesi sağlanacak.”

“Sektörü geliştirmeye devam 
edeceğiz”

İSKİD üyelerinin aktif katılımlarıyla oluşan 
komisyon çalışmalarının 2017 yılında da 
artarak süreceğinin altını çizen Yönet, 
“İstatistiklerin hazırlanması, üniversite-
sanayi işbirliği, uluslararası rekabetçilik, 
sağlık yapılarında iklimlendirme, merkezi 
iklimlendirme sistemleri, split ve değişken 
debili klimalar ve uluslararası ilişkiler gibi 
birçok farklı alandaki komisyonlarımız ile 
2017 yılında da sektörü geliştirmeye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Yarım Asırdır Birlikte...

ALDAĞ A.Ş. olarak Türkiye İklimlendirme Sektöründe, yüzlerce yol arkadaşımız,
ALDAĞ’a güvenen binlerce müşterimiz, çözüm ortaklarımız ve sektör mensubu

dostlarımız ile birlikte kat ettiğimiz 50 yılı geride bıraktık.
Bu yolculukta yanımızda olan herkese içten teşekkürlerimizi sunarız.

 
İstanbul Kartal ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra Manisa’da 32.000 m² alan üzerine

inşa edilen ve yakında hizmete girecek olan yeni üretim tesisimizin de kazandıracağı güç ile
geleceğin iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya hazırlanıyoruz.

Hep birlikte nice yarım asırlara...
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TÜYAK’tan “Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri” Semineri

T ürkiye Yangından Korunma ve Eği-
tim Vakfı ve Derneği’nin düzenlediği 

2016/17 Eğitim Seminerlerinin beşincisi 
18 Şubat 2017 tarihinde Hilton İstanbul 
Kozyatağı'nda yapıldı. Katılımın yoğun 
olduğu “Yangın Algılama ve İhbar Sis-
temleri” Seminerinin Oturum Başkanlığını 
TÜYAK Vakıf Başkanı Hikmet Akın yaptı. 
Seminerde konuşmacı olarak Matriks fir-
masından Volkan Aktaş ve BTS Yangın 
firmasından Ahmet Levent Ceylan yer aldı. 
Seminerin açılış konuşmasını yapan TÜYAK 
Dernek Başkanı Filiz Mumoğlu TÜYAK 
çalışmaları hakkında bilgi vererek, “TÜYAK 
olarak sempozyum ile ilgili çalışmalarımıza 
hızla devam ediyoruz. 9-10 Kasım 2017’de 
Cevahir Convention Center’da yapılacak 
olan iki günlük sempozyumumuz için bil-
diriler gelmeye başladı. Bu sene katılımın 
çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Fuar 
alanının yüzde 60’ı doldu, fuar alanında 
yer almak isteyenler acele etmeli” dedi. 
Seminerleri düzenlemede sponsor firn-
maların büyük katkısı olduğunu sözlerine 
ekleyen Mumoğlu, “Sponsor firmalarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki spon-
sor firmalarımızdan ikisi yangın taahhüdü 
yapan firmalar. Umarım gelecekte daha 
çok artacaktır. Bir sonraki seminerimizi 
18 Mart 2017 Cumartesi günü ‘NFPA 
13 2016 Değişiklikleri’ başlığı altında 
düzenleyeceğiz” diye konuştu. TÜYAK 
yeniliklerinden de bahseden Mumoğlu 

şunları söyledi: “MYK ile yürüttüğümüz 
meslek tanımlamaları çalışmalarının yanı 
sıra halihazırda Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ile binaların belgelendirilmesi ile ilgili 
bir çalışma yürütüyoruz.” Katılımcıların 
yoğun olmasından dolayı memnuniyetini 
dile getiren Mumoğlu, kadın izleyicilerin 
de salonda her zamankinden fazla yer 
almasından dolayı mutlu olduğunu vur-
guladı. Mumoğlu, TÜYAK’ın bu yıl kazan-
dığı ivmede kadın çalışma arkadaşlarının 
çok fazla katkısı olduğuna dikkat çekerek 
konuşmasını sonlandırdı. Seminerin ilk 
konuşmacısı Volkan Aktaş “Endüstriyel 
Uygulamalarda Duman Algılama Sistem-

leri” başlığı ile sunumunu yaptı. Seminerin 
ikinci bölümünde ise Levent Ceylan, “Yan-
gın Alarm Sistemlerinde Sıcaklık Algılama 
Dedektörlerinin Önemi ve f/o lineer Yangın 
Alarm Sistemi, Teknolojisi ve Uygulama 
Alanları” başlığı ile sunumunu gerçekleş-
tirdi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren 
TÜYAK Vakıf Başkanı Hikmet Akın, bakı-
mın çok önemli olduğunu vurgulayarak 
“Yönetmeliklerimizde olmasına rağmen, 
sistemler uzun süre bakımsız bırakıla-
rak işlevsiz hale getiriliyor. Bu, üzerinde 
durulması gereken bir konu” dedi. Semi-
ner soru-cevap bölümünün ardından  
sona erdi. 

III. Mekanik Tesisat Günleri’nde Enerji Verimliliği Tartışıldı

İ ki yılda bir gerçekleştirilen, mekanik 
tesisat sektörünün en önemli top-

lantılarından biri haline gelen Mekanik 
Tesisat Günleri’nin üçüncüsü bu sene 
Kıbrıs Girne Merit Hotel’de düzenlendi. 
24-26 Şubat 2017 tarihleri arasında sek-
törün önde gelen firmaları Abkay, Aldağ, 
Asal, Etna ve Warmhaus sponsorluğunda 
gerçekleştirilen toplantıya; sponsor firma 
temsilcileri, mekanik taahhüt-proje fir-
maları ve kamu kurumlarında çalışan yak-
laşık 400 sektör profesyoneli katıldı. Top-
lantıda, “Mekanik Tesisat Çözümlerinde 

Enerji Verimliliği” Mustafa Baygan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelde tartışıldı. Panele katılan Deko 
Mühendislik firmasından Evren Demirci, 
Mekanik Proje firmasından Hamit Mutlu, 
GMD Mühendislik firmasından Orhan 
Gürson ve Dinamik Proje firmasından 
Zühtü Ferah, enerji verimliliği ve meka-
nik tesisat sektöründeki global trendleri 
ortaya koydu. Sponsor firma temsilcileri 
de bu trendlere uygun ve enerji verimliliği 
yüksek teknoloji ve çözümlerini yaptıkları 
sunumlar ile katılımcılara aktardı. Bir gün 

süren toplantıya katılımcılar yoğun ilgi 
gösterdi ve sorularıyla panele katkıda 
bulundu.
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Ayvaz Kahire’de Buhar Eğitimi 
Düzenledi

A yvaz, Ocak ayında Mısır’ın başkenti Kahire’de 
geniş katılımlı bir buhar eğitimi düzenledi. Ayvaz 

Bölge Müdürü Hayrettin Tavukçu ve Endüstriyel Ürünler 
Müdürü Serdar Ocaktan’ın öncülüğünde gerçekleştiri-
len eğitime Mısır’ın farklı şehirlerinden ve farklı sektör-
lerden 145 profesyonel katıldı. Eğitimde; buhar ekip-
manları, buhar ekipman seçimi, buhar tesisatı dizaynı ve 
enerji geri kazanım sistemleri konularına ağırlık verildi. 
Kahire Üniversitesi’nden Prof. Abdel-Hafez Hassanein’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan organizasyon, Ayvaz Bölge 
Müdürü Hayrettin Tavukçu’nun genel tanıtım sunu-
muyla devam etti. Yurt içi eğitim organizasyonlarında 
da sıkça görev alan Endüstriyel Ürünler Müdürü Ser-
dar Ocaktan’ın sunumuyla devam eden ve tüm gün 
boyunca süren eğitim katılımcılardan tam not aldı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu Başkanı 
Serhan Alpagut, işbirliği halinde oldukları tüm kişi ve 
kurumların eğitimine önem verdiklerini, bu nedenle 
yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinin de yoğun şekilde 
devam ettiğini söyledi. Endüstriyel alanda gelişmiş bir 
şehir olduğu için bu eğitimi Kahire’de düzenleme kararı 
aldıklarını söyleyen Alpagut, bölgenin diğer önde gelen 
şehirlerinde de benzer organizasyonlar düzenleyecekleri 
bilgisini verdi. Küresel bir marka olma hedefiyle çalış-
malarını sürdürdüklerini dile getiren Alpagut, “Ayvaz 
olarak yurt içindeki başarılarımızla yetinmiyor, bayrağı-
mızı dünyanın 95 ülkesinde gururla dalgalandırıyoruz. 
Kompansatörlerden esnek metal hortumlara, kondens-
toplardan yangın ürünlerine kadar uzanan geniş ürün 
gamımızla çok farklı sektörlere üstün çözümler sunuyo-
ruz. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, sektördeki tecrübemiz 
ve deneyimli 
ekibimiz saye-
sinde bu yıl da 
başarı grafiği-
mizi sürdürmeyi 
hedefliyoruz” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Solar Decathlon China 2017’de, Türkiye’yi 
Teamİstanbul Temsil Edecek

S ürdürülebilir enerji kavramı-
nın bina ölçeğinde uygulanma-

sını amaçlayan ve ilk kez 2002 yılında 
A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından 
başlatılan öğrenci proje yarışması Solar 
Decathlon’un 2017 yılı sonunda Çin’in 
Dezhou kentinde yapılacak olan ayağında 
(SDC’17) Türkiye’yi İTÜ, YTÜ ve İstanbul 
Kültür Üniversitesi konsorsiyumundan olu-
şan “Teamİstanbul” takımı temsil edecek. 
2017 yılı sonunda Dezhou’da gerçekleşe-
cek olan SDC’17’e 9 farklı ülke, 45 farklı 
üniversiteden 22 takım katılıyor. DOE’nin 
koyduğu kurallara göre yarışmada takım-
lar 10 farklı kategoride (mimari, pazar 
potansiyeli, mühendislik, bilim-toplum 
etkileşimi, inovasyon, su kullanımı, sağlık 
ve konfor, donanım, ev hayatı ve enerji 
dengesi) puan toplamaya çalışacaklar. 
Yarışmaya hazırlık sürecinde ön çalışma-
lardan olan teknik çalıştayların ikincisi 
13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Çin’in 
Dezhou kentinde yapıldı. Söz konusu top-
lantıda takımlar yarışmaya sunacakları ev 

modellerini sergilediler ve tasarladıkları 
evlerin karakteristik özellikleri hakkında 
sunumlar yaptılar. Genel Proje Yönetici-
liğini Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın yaptığı, 
lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, 
akademisyen ve mentörlerden oluşan yak-
laşık 60 kişilik Teamİstanbul’un "Algaetech 
House" adındaki tasarım modeli sunum-
larda büyük ilgi gördü. Ülkemizi temsilen 
altı kişilik ekibin katıldığı teknik çalıştayda 
maketleri gören ve evler hakkında bilgi 
alan jüri üyeleri tarafından görüşler de 
belirtildi. “Algaetech House” ismiyle 
tasarım önerisi sunulan ev, enerjisinin bir 
bölümünün yosunlardan (alg-enerji) elde 
edilmesi, evaporatif soğutma, çeşitli doğal 
havalandırma stratejilerinin uygulanması, 
çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme 
elemanlarının ve faz değiştiren malzeme-
lerin, ses yalıtımı malzemelerinin, sismik 
koruma, güneş enerjisi uygulamalarının 
kullanımı gibi özellikleriyle ön plana çıkı-
yor. Sade mimarisi ve tasarımda kullanı-
lan yenilikçi teknolojileri ile dikkat çeken 

"Algaetech House"nin 
yarışmada mühendislik, 
su kullanımı, inovasyon 
ve enerji kullanımı dal-
larında rakiplerini zorla-
yacağı yorumları yapıldı. 
Algaetech diğer tasa-
rımlardan farklı olarak 
evsel atıklarla beslenen 
bir sistemle yosunlardan 
ve organik atıktan elde 
edilen biyogazı evin ihti-
yacı olan elektriğin üreti-
minde kullanıyor.
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Tezcan Ankara’da Yeni Yatırımlarını Tanıttı

SFA Sanihydro Alanya’da Tesisat Ustalarıyla 
Bir Araya Geldi

T

S

ezcan, 2016 yılında yap-
tığı tesis ve ürün yatırımları 

hakkında Ankara imalat sektö-
ründe faaliyet gösteren sanayici 
ve iş adamlarına özel bir toplantı 
düzenledi. Markanın 2017 hedef-
lerinin de anlatıldığı toplantı, JW 
Marriott Hotel Ankara’da gerçek-
leştirildi. 2016 yılında yaptıkları 
ürün ve tesis yatırımları ile sek-
töre hem ürün hem de istihdam anlamında 
yeni bir boyut getirdiklerini anlatan Tezcan 
Direktörü Asiye Ay Çelik, “2016, kurumu-
muz için yatırımların ve girişimlerin yılı oldu. 
Patenti ABD menşeli bir uluslararası firmaya 
ait olan Galvalume’ün Türkiye’deki ilk üre-
ticisi olduk. Yeni ürünümüz Galvalume için 
mevcut tesisimizin sınırları içinde kurulan 
yeni yatırım kompleksimiz de çalışmalarına 
başladı. Galvalume ürün kapasitemizin 
yüzde 20’sini oluşturuyor. Yeni yatırımları-
mız kapsamında 145 kişilik istihdam yaptık. 
Devreye alınan hatlara sıfırdan mavi yaka 
çalışan kadrosu oluşturduk. İşe alımlarımız 
halen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 

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

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 15 Şubat 2017 tarihinde 
Club Olive Garden Alanya’da tesisat usta-
larıyla bir araya geldi. 110 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşen seminer, SFA Sanihydro 
Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Erman 
Tümçelik öncelikle SFA Grubu’nun 55 yıl-
lık tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda WC 
öğütücü ve pompaların doğal akışlı tahliye-
nin imkânsız olduğu durumlarda, evlerde 
ve iş yerlerinde herhangi bir yere, ekstra 
tuvalet veya yeni bir banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot farkı 
olan yerlerde dikey olarak 11 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar 32 mm’lik bir 
boru çapı ile atıkları pompalayabildiği, müş-

üretim hatları için mühendis ve 
büyüyen organizasyonel yapıya 
destek için yönetici alımı yapaca-
ğız” dedi. Şu anda 70’ten fazla 
ülkeye ihracat yaptıklarına deği-
nen Çelik, “Ürünlerimiz hem yurt 
dışında hem de yurt içinde yük-
sek talep görüyor. 2017 yılında 
yeni ülke ve coğrafyalara açılarak 
daha da büyümeyi hedefliyoruz. 

Galvalume’un yurt dışı pazarlarda talep 
edilen bir ürün olması nedeniyle daha çok 
ülkeyle ticari ilişki kuracağımızı düşünüyoruz. 
Bu ürün ile elbette yurt dışında da iddiamızı 
ortaya koyacağız. Galvalume üretim kapasi-
temizin yüzde 20 gibi bir oranını Rusya, ABD 
ve Mena Bölgesi ülkelerine satmayı hedefli-
yoruz” dedi. Tezcan Satış Yöneticisi Gülçin 
Sarıkaya ise “Kaplamasında içerdiği yüzde 
55 alüminyum ile yüksek korozyon direncine 
sahip Galvalume’u ülkemizde de kullanımı 
yüksek bir malzeme haline getirmek hede-
findeyiz” dedi ve yeni ürünün emsallerinden 
çok farklı dayanım gücüne sahip olduğuna 
değindi. 

terilere hijyenik, ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi 
anlamanın doğru pompa seçiminde büyük 
önem taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri 
ve pompaları hakkında çalışma prensibinden 
montajına kadar detaylı teknik bilgi akta-
rıldı. Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu, 
müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.
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Friterm, Ürün Seçim Programı 6.0’ı Tanıttı

F riterm, ürünlerin bilgisayar yardı-
mıyla seçilmesini sağlamak ama-

cıyla 2004 yılında ilk versiyonu yayım-
lanan Friterm Ürün Seçim Programının 
Ocak 2017 itibarıyla 6.0 versiyonunu 
yayımladı. Friterm, Ürün Seçim Progra-
mının 6.0 versiyonunu 22 Şubat’ta Divan 
İstanbul Asia Otel’de düzenlenen kullanıcı 
eğitiminde tanıtarak, paydaşlarını konuyla 
ilgili bilgilendirdi. Kullanıcı geri bildirim-
leri ve istekleri doğrultusunda çalışma-
lar yapılarak geliştirilen yazılımın bu son 
versiyonunun ihtiyaca yönelik birçok yeni 
özelliği barındırdığı bilgisini veren Friterm, 
Ürün Seçim Programı Versiyon 6.0 içeri-
sinde bulunan yenilikler arasında dina-
mik hesaplama, proje oluşturma, proje 
raporu oluşturma, proje ve ürün adlan-
dırma, son girdi değerlerinin otomatik 
olarak getirilmesi, çalışma dosyası kay-
detme/açma, ürün filtreleme, ürün resmi 
büyütme, daha fazla akışkan seçeneği, 
50-60 Hz. ve AC-EC fan seçenekleri, farklı 
lamel malzemesi seçenekleri, farklı boru 
malzemesi seçenekleri, R410 akışkanlı 
kondenser seçimi ve pompalı evaporatör 
(amonyak...) serisinin bulunduğu bilgisini 
verdi. Friterm Ürün Seçim Programı 6.0; 
uygun ürünlerin listelenmesi, kriterlere 
göre ürünleri sıralamak, ürün perfor-
mans bilgilerini görüntülemek, ürüne 
bağlı aksesuarlı seçeneklerini görüntüle-
mek, ürün fiyat bilgilerini görüntülemek, 
ürün teknik raporu oluşturmak, projeye 
eklenen ürünlerin toplam fiyatını görün-
tülemek, proje raporu oluşturmak için 
kullanılan ve Friterm tarafından gelişti-
rilen bir yazılım. ÜSP (Ürün Seçim Prog-
ramı) 6.0 programında, kullanıcı arayüzü 
geliştirilerek daha kullanıcı dostu bir ara-
yüze dönüştürüldü. Ürün performansı-
nın hesaplanmasıyla ilgili geliştirilmeler 
yapıldı ve katalog bilgilerindeki kat sayılar 
üzerinden seçim yapmak yerine Dinamik 
hesaplama ile seçim yapma yöntemine 
geçilmesi sağlandı. Bu yöntem de Friterm 
Laboratuvarında yapılan testlerle doğru-
landı. Yeni nesil programlama teknolojisi 
kullanılarak geliştirilmiş kullanıcı dostu 
görsel arayüz; dil seçiminin istendiği 

zaman yapılması, otomatik çeviri, daha 
geniş ekranda çalışmak gibi olanaklar 
sağlıyor. Dinamik hesaplama yöntemi, 
girilen akış koşullarına ve seçilen batarya 
özelliklerine göre katalog katsayıları kul-
lanılmadan teorik hesaplama yapılmasını 
sağlıyor. Bu hesaplama için doğruluğu 
bağımsız ve Friterm laboratuvarlarında 
yapılan testlerle kanıtlanmış Eurovent 
sertifikasına sahip FRT Coils programının 
hesaplama altyapısını kullanıyor. Dinamik 
hesaplamanın avantajları arasında: Hava 
ve akışkan tarafı şartların detaylı tanımla-
nabilir olması, soğutucu akışkan seçenek-
lerinin artırılması, lamel malzemesi seçe-
neğinin eklenmesi ve performans etkisinin 
hesaplanması, boru malzeme seçeneğinin 
eklenmesi ve performans etkisinin hesap-
lanması, fan güç seçeneklerinin eklenmesi 
ve performans etkisinin hesaplanması, 
motor teknoloji seçeneklerinin eklenmesi 
ve performans etkisinin hesaplanması 
özellikleri yer alıyor. ÜSP 6.0 versiyonu 
ile beraber artık ürünlerin performans 
değerlerinin bulunduğu bir veri tabanı 
yok. Performans değerleri her bir ürün 
için tek tek hesaplanıyor. Dinamik hesap-
lama sayesinde doğruluğu daha hassas 
hesaplamalar yapılıyor. Dinamik hesap-
lama özelliği sayesinde lamel seçiminin 
performansa etkisini hesaplayabilmek de 
mümkün kılındı. Kullanıcı geribildirimleri 
doğrultusunda ürünün devamlı olarak 
geliştirilmeye devam ettiğini belirten Fri-
term, 6.1 versiyonu üzerinde çalışmala-
rın başladığını, Ürün Seçim Programı 6.0 
sayesinde bilgisayar ortamında ürün seçi-
minin çok daha kolay ve çok daha hassas 
hesaplanabilir hale geldiğini belirtti.
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TLC Klima, Gree İş Ortakları 
2017 Toplantısını Düzenledi

T LC Klima, Gree İş Ortakları toplantısını 10-12 Şubat 2017 
tarihlerinde Kıbrıs Girne Elexus Otel’de gerçekleştirdi. 

Toplantıya TLC Klima’nın tüm Türkiye’den 200’den fazla yetkili 
bayi ve servisi katılım gösterdi. Toplantı; sunucu, yazar, gazeteci, 
nefes ve yaşam koçu Neslihan Yavuzcan’ın sema gösterisi ile baş-
ladı. “Bir Olursak, Biz Oluruz” sloganı ile gerçekleşen toplantıda 
TLC Klima Yönetim Kurulu Başkanı Akın Telci ve Gree Electric 
Appliances Inc. Orta Asya Bölge Genel Müdürü Mr. Eastone 
açılış konuşmalarını yaptı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ 
Yönetici ortak Sema Tunar 2016-2017 yıllarını değerlendirirken, 
TLC Klimanın satış ve pazarlama stratejilerini paylaştı. TLC Klima 
Pazarlama Müdürü Filiz Doğan ve IT Danışmanı Serdar Ekmekçi 
tarafından iş ortaklarına dijital pazarlamanın önemi ve TLC 
Klima dijital mecra reklam çalışmaları aktarıldı. Toplantıda aynı 
zamanda TLC Klima Ürün Müdürü Ufuk Bor tarafından Gree 
VRF Klima Sistemleri tanıtıldı. Neslihan Yavuzcan tarafından 
verilen sağlıklı yaşam semineri ve nefes terapisi ile devam eden 
toplantıda, çekiliş ile misafirlere hediyeler verildi. İş ortakları ve 
TLC yönetiminin açık kürsü şeklinde gerçekleştirdiği sohbet ve 
paylaşımlarla gün sona erdi. Toplantı sonrası Funda Öncü’nün 
sahne aldığı gala yemeği, DJ Anna Yurlova ile devam etti.
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Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Ferdi Erdoğan Oldu

T ürkiye İMSAD’ın 35. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu’nda 2017-2019 döne-

mini kapsayan iki yıl için görev yapacak yöne-
tim ve denetim kurulları belirlendi. Genel 
Kurul’un ardından yapılan yönetim kurulu 
toplantısında Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Ferdi Erdoğan seçildi. 

Hinginar: “Ulaşılan her hedef, bir 
sonrakinin ilk basamağı olmalı”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devreden F. Fethi Hinginar, baş-
kanlık sürecinin kariyer ve yaşantısındaki en 
önemli iki yıl olduğunu söyledi. Hinginar, 
“Hayatta ulaştığımız her hedef bir sonraki 
hedefin ilk basamağı olmalı. Başkanlığım 
süresinde çok değerli arkadaşlarla, yönetici-
lerle işbirliği yaptık. Derneğimizin bugünlere 
gelmesinde katkısı olan tüm üyelere ve yöne-
tim kurullarına teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan: “Burada ortak akıl 
üretiyoruz, aynı şekilde devam”

Şu ana kadar Türkiye İMSAD’ın birçok proje 
ve yeniliğe imza attığını söyleyen Türkiye 
İMSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, İstanbul Tuzla’da yapıla-
cak Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi’nin 
çok kıymetli bir proje olduğunu söyledi. 
Önceki dönemde Türkiye İMSAD’ın baş-
kanlığını yürüten F. Fethi Hinginar’a ve 
yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ile-
ten Erdoğan, “Yönetim kurulu ve denetim 
kurullarını sürekli yenilemek gerek. Şu anda 
bünyemize katılan 30 dernek var. Ayrıca her 
üyenin temsil ettiği bir dernek de var. Hep 
birlikte yeni dönemde çok iyi işler yapa-
cağız. Bir önceki dönemde birçok proje 
yapıldı, komiteler çalışmalar yaptı. Yeni 
dönemde de aynı hassasiyetle çalışmaların 
sürmesi sektör adına çok önemli. Burada 
ortak akıl üretiyoruz. Bu çok kıymetli, aynı 
şekilde devam” dedi. Türkiye’nin bir dep-
rem ülkesi olduğunu ve depremin önüne 
geçilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Bu 
gerçekle yaşamayı öğrenmemiz ve buna 
uygun yapılar inşa etmemiz gerekiyor” dedi. 
Akıllı binalar ve akıllı kentleri kaynakların 
verimli kullanılması olarak gördüğünü ifade 

eden Erdoğan, “Dünya hızla kentleşiyor ve 
kaynakların kullanılmasında sıkıntı var. Özel-
likle enerji, su ve gıda bu anlamda önde. 
Akıllı binalarla kaynaklar verimli kullanıla-
bilir. Sektöre bu konuda çok iş düşüyor” 
diye konuştu. Sektörde kalitenin, rekabet 
ve istihdam konularının önemine değinen 
Erdoğan, Türkiye İMSAD’ın bu konularla 
ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 
Enerji verimliliğinin de çok önemli olduğunu 
ifade eden Erdoğan, sektörün madencilik ve 
lojistik alanında çalışmalar yapması gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Türkiye İMSAD 2017-2019 
Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Ferdi Erdoğan, Kale Yapı Ürünleri Grubu 
Başkanı
F. Fethi Hinginar, Türk Ytong Yönetim 
Kurulu Başkanı
Arif Dündar Yetişener, Fibrobeton Yönetim 
Kurulu Başkanı
Kenan Aracı, Çuhadaroğlu Genel Müdürü
Oktay Alptekin, Aluform Pekintaş Temsilcisi
Arif Nuri Bulut, İzocam Genel Müdürü
Çetin Tecdelioğlu, Çetin Cıvata Genel 
Müdürü
Erdem Ertuna, Türk Demirdöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi-CMO
Müfit Ülke, Duravit Genel Müdürü
Tayfun Küçükoğlu, Betek Boya Genel Müdürü

Ebru Şapoğlu, Trakya Cam Pazarlama ve 
Satış Başkan Yardımcısı
Nevra Özhatay, Çimsa Genel Müdürü
Bora Tuncer, Schneider Elektrik Türkiye, İran 
ve Orta Asya Ülke Başkanı
Ercüment Yalçın, Wilo Türkiye Genel 
Müdürü
Kemal Yıldırım, TİMDER - Tesisat İnşaat Mal-
zemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
H. Yener Gür’eş, TUCSA - Türk Yapısal Çelik 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Buğra Kavuncu, BASF Türk – CEO
Mehmet Nazım Yavuz, ÇATIDER - Çatı 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı
A. Münir İsker, Tepe Betopan Genel Müdürü

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeleri:

Mehmet Tunaman, Saint-Gobain Rigips 
Genel Müdürü
Ece Ceylan Baba, Seranit Grup Başkan Yar-
dımcısı
Mehmet Ercan Ecemiş, Dekor Ahşap Yöne-
tim Kurulu Başkanı
Mustafa Tolunay, Prefabrik Yapı Genel 
Müdürü
Korhan Işıkel, TÜYAK - Türkiye Yangından 
Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi
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Chiller’i ve Isı Eşanjörü’nü Korumak İçin
Soğutma Suyunu Filtreleyin

Chiller ve Eşanjör Koruyucu
AquaTROL-SK Filtre 30 m3/saat

(Cihaz modeli seçimi için lütfen bizi arayınız)

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

Arçelik A.Ş. Eskişehir İşletmesine 
‘Ürün Geliştirme’de Birincilik 
Ödülü

E skişehir Sanayi Odası (ESO) kurucularından ve eski 
başkanlarından merhum Mümtaz Zeytinoğlu anısına 

30 yıldır düzenlenen ESO Teknoloji Ödülleri sahiplerini 
buldu. Yapılan başvurular TÜBİTAK, Anadolu Üniversitesi,   
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve ESO temsilcilerinden 
oluşan 7 kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirildi 
ve başarılı çalışmalar ödüllendirildi. Türkiye’nin ilk ve tek 
buzdolabı kompresörü üreticisi olan Arçelik A.Ş.’nin Eski-
şehir Kompresör İşletmesi, “Eko Kompresör - En Verimli 
Buzdolabı Kompresörü Projesi” ile 2015 yılı ESO Teknoloji 
Geliştirme Ödülü’nün sahibi olmuştu. İki yılda bir verilen 
ESO Teknoloji Ödülleri töreni 15 Şubat 2017 tarihinde  
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılı-
mıyla ESO’da düzenlendi. Arçelik A.Ş. adına ödülü Komp-
resör İşletmesi Yöneticisi Tamer Kahyaoğlu aldı. Arçelik 
A.Ş.’nin ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu doğ-
rultusunda, her türlü kaynağı en verimli şekilde kullana-
rak çevreye uyumlu yenilikçi teknolojiler gerçekleştirmeye 
devam ettiğini belirten Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, bu 
ödülün de tüm bu süreçlerin bir neticesi olduğunu söyledi. 
Eko Kompresör - En Verimli Buzdolabı Kompresörü Projesi 
ile dünyanın en enerji verimli kompresörünün geliştirilip 
üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Öztürk; “Kompre-
sör teknolojisi bilgi birikimi kullanılarak enerji verimliliğinde 
fark yaratacak teknolojiler, Kompresör İşletmesi, Ar-Ge 
ve Merkez Ar-Ge birlikteliğinde geliştirildi. Uluslararası 
akreditasyonu olan bağımsız bir laboratuvarda test edilen 
ürünümüzün, ulaşılan 2,00 W/W enerji verimliliği göster-
gesi (COP) ile ev tipi buzdolabı kompresörleri kategorisinde 
dünyanın en enerji verimli kompresörü olduğu teyit edildi. 
Proje sürecinde ortaya çıkan yenilikçi fikir ve çözümleri 5 
patent başvurusu ile koruma altına aldık. Bu teknolojiler, 
Ar-Ge çalışmaları başlayan kompakt İnverter kompresörün 
geliştirilmesine katkı sağladı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Stratejik Ürün Yatırım Desteği alan yeni nesil İnverter komp-
resörün de seri üretimine başladık. Eko Kompresör Projesi 
aynı zamanda AB Çevre Ödülleri Ürün Kategorisinde de 
Türkiye birincisi olmuştur” dedi.
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Ankaralı Mucitten Doğalgazsız Çalışan 
Kombi

A nkaralı mucit Bülent Çakı, doğal-
gazsız çalışan kombi üretti. Bu 

kombiyle soğuk hava şartlarında bir evin 
ortalama ısınma maliyeti aylık 150 liraya 
düşecek. 
Çakı, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Ankara OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki iş yerinde üretimini yaptığı 
kombi sayesinde doğalgaza bağımlılığın 
azalacağını belirtti. Söz konusu kombinin 
piyasadakilere göre daha verimli çalışa-
cağını ifade eden Çakı, yaptıkları kom-
binin doğalgazla çalışan kombilerle aynı 
fiyattan satışa sunulacağını söyledi. Çakı, 
WTT adını verdikleri kombinin patentini 
almak için başvuruda bulunduklarını ve 
4-5 ay içinde cihazın patentini alacakla-
rını aktardı. 
Cihazın baca gazı zehirlenme riskini de 
ortadan kaldırdığını dile getiren Çakı, 
gerçekleştirdikleri buluş sayesinde sis-
teme gönderilen suyun kovalent yapı-
sının değişime uğradığını ve burada 
oluşan reaksiyon sayesinde ısı elde edil-
diğini belirtti. Çakı, sistemin çalışma 
prensibini şöyle anlattı: “Elektriği, sadece 
ısıyı dönüştürecek cihazı çalıştırmak için 
kullanıyoruz. Tek yakıtı bu. Cihaz hiçbir 
fosil yakıt tüketmeden yeşil enerji ile çalı-
şıyor. Elektriği sadece buradaki motor 
tüketiyor. Suyu ısıtmak için elektrik kul-
lanmıyoruz. Tüketimle ilgili doğru bir 
rakam verebilmemiz için stabil bir zemin 
üzerinde konuşmamız gerekiyor. 100 
metrekare yalıtımlı bir evde 400 lira gibi 
bir doğalgaz tüketirsiniz. Yalıtımsızda 
ise 650-700 liraya kadar gider. Bu cihazı 
50-55 derece gibi yüksek ısıda çalıştırdı-
ğınızda, maksimum tüketeceği elektrik 
150 liradır. Kombi normalde doğalgazla 
çalışıyor ama devir daim pompası da 
elektrikle çalışıyor ve kış aylarında elek-
trik faturasına artı bir elektrik maliyeti 
biniyor. Bu cihaz sayesinde bu maliyet 
de aylık 150 liralık faturaya dahil ola-
cak.” Çakı, cihazın yurt içi ve yurt dışında 
deneme çalışmalarının devam ettiğini 
belirterek, yurt genelinde bayilikler oluş-

turacaklarını ve vatandaşların kombiyi 
bu bayilerden alabileceklerini söyledi. 
Deneme çalışmaları kapsamında geçen 
ay Fransa ve Makedonya’ya cihaz gön-
derdiklerini ifade eden Çakı, yurt içinde 
ise Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş 
ve Ankara illerine bayilik vereceklerini 
aktardı. Çakı, şu an haftalık 15-20 cihaz 
üretebildiklerini, bu miktarın giderek 
artacağını ifade etti. Ürettikleri cihazın 
motor sesinden dolayı daha çok kırsal 
bölgelerde kullanılabileceğini anlatan 
Çakı, cihazın konutlarda kullanımını 
yaygınlaştırmak için daha sessiz çalışan 
sistemler üzerinde çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. Yürüttükleri çalışmalar 
sayesinde söz konusu cihazın kendi elek-
triğini üretebilir hale geleceğini belirten 
Çakı, “İki yıl sonra bu ürünü geliştirerek 
68 derece ısıya ulaştığında da bir türbin 
sayesinde kendi tükettiği elektriğin iki 
katını üretecek hale getireceğiz. Böylece 
yakıt tamamen bedavaya gelecek. Çift 
yönlü bir sayaç koyarak fazla elektriği 
şebekeye verip elektrik satışından da para 
kazanılabilecek” diye konuştu.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr
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Wilo 2017’de Müşteri Memnuniyetine 
Odaklandı

Baymak, 2016 Yılını Yüzde 10 Büyüme ile 
Kapattı

W

B

ilo’nun her yıl geleneksel olarak yap-
tığı Hedef Paylaşım Toplantısı’nda 

bu yıl da Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
yetkili servisler bir araya geldi. İstanbul 
Ümraniye’deki Crowne Plaza Oryapark’ta 
“Farkımız Sensin” temasıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, 2016 yılında yapılan çalışmalar 
masaya yatırılırken, 2017 yılının hedefleri 
katılımcılarla paylaşıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Wilo Türkiye Operas-
yon Müdürü Tolga Ünal şunları söyledi: 
“Wilo olarak sektörümüzde fark yaratarak 
büyümeye devam ediyoruz. Farkımız sadece 
150 yıllık teknoloji ve bilgi deneyiminin eseri 
olan kaliteli ürünlerimizden kaynaklanmı-
yor; biz insana dokunduğumuz noktada 
fark yaratıyoruz. Yetkili servislerimiz satış 
sonrası hizmetlerimizi mükemmel bir 

aymak yönetimi Zirve 20 toplantısı 
çerçevesinde, ülke geneline yayılmış 

en büyük 20 bayisi ile Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da bir araya geldi. 
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak’ın 
2016 yılında gerçekleşen yüzde 10 büyü-
meyi açıkladığı konuşması ile başlayan Bay-
mak Zirve 20 toplantısında 2017 yılındaki 
hedefler ve yatırımlar hakkında da bilgi 
aktarıldı. Zirve 20 toplantısında bir araya 
gelen bayilere ayrıca dağıtım kanalındaki 
yeni çalışmalar, Baymak’ın çözüm ortağı 
olduğu projeler ve Avrupa teknolojisini 
Türk tüketicileri ile buluşturan ürünler 
hakkında da bilgiler verildi. Yılda iki kez 

şekilde yapıyor. İşini tutkuyla yapan Türkiye 
çapındaki 75 yetkili servisimizle, müşterilere 
her zaman destek vermeye devam edeceğiz. 
Wilo olarak farklı bir bakış açımız var. Müş-
teri şikâyetlerini firmaya verilen bir hediye 
olarak görüyoruz. Bu bakış açısı bizi daha 
iyisini yapmak için motive ediyor. 2016'da 
müşteri anketlerinde sadece sektörümüzün 
değil, birçok farklı sektördeki ortalamanın 
da çok üzerinde memnuniyet oranına sahip 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2017'de 
de müşteri memnuniyeti konusuna odak-
lanmaya devam edeceğiz.” Wilo Hedef 
Paylaşım Toplantısı'nda başarılı yetkili ser-
visler ödüllendirilirken, Wilo Türkiye’nin 
yöneticileri de yaptıkları sunumlarda 2016 
yılını değerlendirerek, 2017 yılı stratejilerini 
açıkladı.

düzenlenen Zirve 20’de Ender Çolak, bayi-
lerin markanın geleceğine etki edecek ve 
başarısına katkı sağlayacak önerilerini de 
dinleme fırsatı yakaladı.



Haberler

Alarko Carrier’dan Doğalgaz Faturalarını Düşürecek Öneriler

A larko Carrier’ın Isıtma Ürün Müdürü 
Erkan Mutlu, doğalgaz faturala-

rını düşürmeye yardım edecek öneriler 
paylaşarak, küçük ama etkili önlemlerle 
tasarruflu ısınmanın mümkün olduğunu 
belirtti. Kombi satın alırken verimli ve 
çevre dostu yoğuşmalı cihazların tercih 
edilmesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, 
kombi bakımının düzenli yapılmasının 
ısınma giderlerini azaltarak yüzde 15’in 
üzerinde tasarruf sağlayacağını sözlerine 
ekledi. Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 
ısıtma cihazlarının periyodik bakımının 

A larko Carrier, İstanbul Kaya Ramada 
Otel’de sondaj ve montaj ustalarına 

yönelik bir eğitim semineri düzenledi. 
Yetkili dalgıç pompa ihtisas bayisi Hür 
Pompa’nın Sahibi Yavuz Selim Özdemir ve 
Bölge Uzmanı Celal Alp tarafından organize 
edilen seminerde, Ürün Müdürü Cüneyt 
Bulca ve Satış Müdürü Yüksel Pınar eği-
tim verdi. İlginin yoğun olduğu seminerde; 
sondaj kuyusu, dalgıç pompa ilişkisi, dal-
gıç pompa montajı, demontaj kuralları ve 
pompa arızaları konularında kapsamlı bir 
bilgilendirme yapıldı. 
Seminere katılanlar İş Güvenliği ve İş 
Hukuku konularında da uzmanlar tarafın-
dan bilgilendirildi.

Alarko Carrier, 
Sondaj ve Montaj 
Ustalarına Dalgıç 
Pompa Eğitimi 
Verdi

zorunlu olduğunu hatırlatan Mutlu, 
cihazların sürekli aynı verimle ve prob-
lemsiz çalışması, muhtemel arızaların 
önceden tespit edilebilmesi için yılda bir 
kez yetkili servis tarafından bakım yapıl-
masının önemine değindi. Kombilerin 
genellikle ilk yıllarında istisnai durumlar 
dışında bakıma ihtiyaç duyulmadığını 
söyleyen Mutlu, “Ancak bir yıl kullanıl-
dıktan sonra cihazların bakıma ihtiyacı 
oluyor. Bu ihtiyaç ürünün cinsine, işletme 
koşullarına, bulunduğu ortama ve kulla-
nım şekline göre değişkenlik gösteriyor. 

Çalışma koşullarına ve sıklığına bağlı ola-
rak, zaman içerisinde cihazda kirlenme 
meydana geliyor. Mekanik aksamlar aşı-
nıyor, orijinal ayarları bozuluyor. Bakım 
esnasında gerekli kontrol ve temizlikler 
yapılarak, cihazın yüksek performansla 
çalışması sağlanıyor, böylece elektrik ve 
yakıt giderleri azaltılıyor. Periyodik bakım 
ve doğru kullanım cihazın tam verimle 
çalışmasını sağlıyor” dedi. Mutlu tüketi-
cilere, evde uygulayacakları küçük düzen-
lemelerle tasarruflu ısınmalarına yardımcı 
olacak tavsiyelerde de bulundu.

Mas Pompa Satış ve Pazarlama Direktörü 
Erhan Özdemir Oldu

E rhan Özdemir 30 Ocak 2017 tari-
hinde Mas Pompa Ailesine katıldı. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden mezun olduk-
tan sonra profesyonel kariyerine 1990 
yılında Petrol Ofisi A.Ş.’de satış yöneticisi 
olarak başlayan Erhan Özdemir, sonraki 
dönemde Merkez Yayın Holding’de ope-
rasyondan sorumlu başkan yardımcısı, 
Tata Steel Europe’da ticaret direktörü, 
Apec’de genel müdür ve Zeon Producti-

ons/Zeon Consulting firmasında kurucu 
ortak olarak görev aldı.

Alarko Carrier’ın “Hava Nasıl?” 
Uygulamasına Yoğun İlgi

larko Carrier’ın, akıllı telefonlar için 
geliştirdiği “Hava Nasıl?” uygula-

ması üzerinden Instagram’da düzenlediği 
yarışma, yoğun ilgi gördü. Mobil uygula-
mayı telefonuna indirip bulunduğu yerin 
sıcaklığını en yaratıcı şekilde fotoğrafla-
yarak Instagram’da paylaşanlar, yapılan 
çekilişle çeşitli hediyeler kazandı. 28 Ara-
lık - 19 Şubat tarihleri arasında 8 birinci-
nin belirlendiği yarışmaya, 280 fotoğraf 
katıldı. Alarko Carrier “Hava Nasıl?” mobil 
uygulamasıyla çektiği fotoğrafa, konum 
üzerinden alınan anlık sıcaklık ve hava 
durumu değerlerini ekleyen, altına ileti 
de yazan kullanıcılar, görseli Facebook, 

A

Twitter veya Instagram üzerinden payla-
şabiliyor. Uygulama, Google Play Store ve 
Apple App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.
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Türk İş Dünyası İklim Değişikliği Mücadelesini 
Sahiplenmeye Başladı

B ölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
“Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim 

Değişikliğine Yanıtı Projesi” kapsamında 
yürüttüğü CEO Algı Araştırması çalışmasını 
tamamladığını duyurdu. REC Türkiye’nin 
konu ile ilgili açıklamasında Almanya 
Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile ger-
çekleştirilen çalışmanın 2014 yılında aynı 
alanda gerçekleştirilen çalışmanın devamı 
olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Türk iş 
dünyasının iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda hangi noktada olduğunun, 
aradan geçen iki senedeki dönüşümünün 
tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalış-
mada şirketlerin iklim değişikliği ve düşük 
karbon ekonomisine ilişkin farkındalıkları, 
etkilenme düzeyleri, strateji ve uygulama 
planları, CEO’lar düzeyinde değerlendirildi. 
Çalışma kapsamında REC Türkiye tarafından 
ISO1000 ve Fortune 500 listesinde yer alan 
Türkiye’deki bin 300 şirket ile bağlantıya 
geçilerek, hazırlanan anket formu doldur-
maları istenmiş. Bu şirketlerden 54’ü talebe 
olumlu geri dönüş sağlayarak çalışmaya 
katkı sunmuş. 24’ünün ISO 500, 30’unun 
ise Fortune 500 listesinde, 12’sinin ise Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
aldığı bu şirketlerden 21'i Sürdürülebilirlik 
Departmanları olduğunu, 31’i ise daha önce 
Sürdürülebilirlik Raporu yayımladığını söy-
lemiş. Soruların yüzde 61 oranında CEO/
Genel Müdür seviyesinde cevaplandırıldığı 
ankette, iklim değişikliği ile farkındalık sevi-
yesinin yüksek olduğunu söyleyen katılımcı 
oranı yüzde 72 iken, geçen yıl yürürlüğe 
giren Paris İklim Anlaşması hakkında bilgi 
düzeyinin yüksek olduğunu söyleyenlerin 
oranı yüzde 50, Türkiye’nin anlaşma kap-
samında sunduğu Ulusal Katkı Niyet Planı 
(INDC) hakkındaki bilgi düzeyinin yüksek 
olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 46 
düzeyinde kalmış. Katılımcıların yüzde 74’ü 
iklim değişikliği ile stratejileri olup olmadığı 
sorusuna olumlu yanıt verirken, stratejisi 
olan şirketlerin yüzde 27’si azaltım, yüzde 
10’u uyum, yüzde 63’ü ise hem azaltım 
hem de uyum alanında hedef belirlediklerini 
bilgisini vermiş. Anketteki sorulara verilen 
yanıtlara göre bu 54 şirketin yüzde 69’u iklim 

değişikliği stratejisi uygulamalarının etkilerini 
kilit performans göstergeleri (KPI’lar) ile ölçü-
yor. Bu ölçümlerde enerji tüketimi yüzde 93 
ile ilk sırada gelirken, karbondioksit emisyon-
ları ise yüzde 69 ile ikinci sırada geliyor. Su, 
elektrik, araç yakıt tüketimleri ile sera etkisi 
yaratan diğer gaz salımları (SO2, N2O) yoğun 
olarak gerçekleştirilen ölçüm alanlarından. 
Bununla birlikte şirketlerin yalnızca yüzde 
52’si yaptıkları bu ölçümleri bağımsız dene-
tim firmalarına kontrol ettiriyor. İklim deği-
şikliği ile mücadele konusunda özel sektöre 
düşen sorumluluğun ne olduğu sorusuna ise 
katılımcıların yüzde 72’si emisyon azaltımı, 
yüzde 69’u iklim değişikliğine uyuma destek 
olma ve yeni teknolojiler geliştirme olarak 
cevap vermiş. Çalışmada Türkiye iş dünya-
sının çok belirgin şekilde iklim değişikliği ile 
mücadelede kamunun öncü olmasını fakat 
karar sürecine iş dünyasını da dahil etmesini 
istediği ortaya çıkmış. Anket katılımcıları-
nın yüzde 92’si kamunun iklim değişikliği 
mücadelesinde çeşitli mekanizmaları kul-
lanarak öncü olmasını istediğini söylerken, 
yüzde 95 oranında da özel sektörün karar 
sürecine dahil edilmesi gerektiği görüşünü 
paylaşmış. REC Türkiye tarafından çalışma 
ile ilgili yapılan değerlendirmede Türkiye 
iş dünyasının geçmişte çalışanlarını bilinç-
lendirmeye önem verirken, artık azaltım ve 
uyum faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmasının 
bu konuyu sahiplenmelerinin ve adım atma 
isteklerinin göstergesi olduğu belirtildi.
Çalışmanın sonuç bölümünde ayrıca şu 
değerlendirme paylaşıldı: “Düşük karbon 
ekonomisine geçiş için, özel sektörün adım 
atabilmesinin ilk şartının ulusal ölçekte 
belirlenecek hedefler olduğu göz önüne 
alındığında, kamunun küresel eğilimleri 
izlemesi ve STK, özel sektör gibi paydaşlarla 
birlikte karar alması gerekiyor. 2014 yılından 
bugüne geldiğimizde kamuda bu konuda 
yapılan çalışmaların yeni yeni başladığı, 
hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak orta 
ve uzun vadeli mevzuatın henüz oluştu-
rulmamış olmasının, şirketlerin strateji ve 
azaltım araçlarını geliştirmesinde olumsuz 
etki yaptığı söylenebilir.”
Kaynak: www.yesilekonomi.com
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2017 AHR Expo Tüm Zamanların Rekorunu Üç Ayrı Ölçekte Kırdı

U luslararası İklimlendirme, Isıtma, 
Soğutma Fuarı (AHR Expo), 30 

Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Las 
Vegas’ta yapıldı. Fuar, katılımcı kuruluş, 
ziyaretçi sayısı ve kullanılan net alan açı-
larından tüm zamanların rekorunu kırdı. 
Fuarda 68 bin 615 ziyaretçi kaydı yapıldı. 
2015 yılında Chicago’da yapılan ve 61 
bin 674 kişinin ziyaret ettiği fuara göre 
yüzde 11.2’lik bir artış söz konusu. Bu artış 
oranı, 2011’de yine Las Vegas’ta yapı-
lan ve 53 bin 324 kişinin ziyaret ettiği 
fuara göre yüzde 28.7’ye çıkıyor. 2017 
AHR Expo, net 500 bin 159 net feet2 (46 
bin 466 m2) alanda yapıldı, 2015 yılında 
Chicago’da net 486 bin 600 feet2 (45 bin 
206 m2) alan kullanım rekorunu da kırmış 
oldu. Fuar, 48 bin 568 ziyaretçi sayısıyla 
da 2014 yılında New York’ta düzenlenen 
AHR Expo’nun 42 bin 887 olan ziyaretçi 
sayısını yüzde 13.2 oranında geçmiş oldu. 
2011 yılı Las Vegas’taki fuara göre de 
yüzde 44.5’lik bir artış söz konusu. Fuara 
katılan 1968 kuruluşun 259’u AHR Expo 
fuarına ilk kez katılım gösterdi.  Fuarda 20 
bin 47 stant personeli görev aldı. Ülke dışı 
32 ülkeden katılımcı vardı.
165 ülkeden 14 bin 825 uluslararası ziya-
retçi, 541 uluslararası katılımcı kuruluş yer 
aldı. 85 yıldır düzenlenen AHR Expo, ASH-
RAE Kış Toplantısı ile birlikte yapılıyor. Kış 
Toplantısı etkinlik programı kapsamında 

ücretli ve ücretsiz oturumlar, toplantılar 
yer aldı. Ücretsiz katılabilen etkinlikler 
arasında;
“Sektörel Girişimler & En İyi Örnek Uygu-
lamalar: Hidronik Radyant Sistemleri Kârlı 
Satmak”, “HVAC Pazarı Küresel Trendler: 
Nem ve Ortam Kullanıcıları”, “Bina Oto-
masyonu – “BACnet ile Enerji Tüketimi 
Azaltmak İçin Binayı Bütünleştirmek”, 
“Bina Otomasyonunun Geleceği - Kendi 
Kendini Öğrenme Devrimi”, “Akıllı Binalar 
ve Siber Güvenlik”. Sunum alanlarında 
katılımcı kuruluşlar tarafından 100’ün 
üzerinde 20’şer dakikalık sunumlar 
yapıldı. Dernekler, sektörel platformlar 
tarafından 1-2 saat oturum süreli 50 
seminer programı gerçekleştirildi.
CABA (Continental Automated Buildings 
Association) derneğinin ev sahipliğini 
yaptığı forumda, HVACR uygulamala-
rına teknolojinin entegrasyonu konu-
sunda; otomasyon, kullanım, izleme ve 
endüstrideki en son teknolojik gelişmeler 
sayesinde verimliliği artırmanın yolları 
gibi detaylı konular ele alındı. Bunların 
dışında ücretli katılım gösterilen etkinlikler 
vardı: ASHRAE Öğrenim Enstitüsü (ALI) 
Sürekli Eğitim Kursları - 2017 AHR Expo 
öncesinde ve sırasında toplam 20 eğitim 
verildi ve tüm dersler Sürekli Eğitim Birim-
leri (CEUs) tarafından sertifikalandırıldı. 
AHR Expo’nun ilk günü, PM dergisinin 

PM Live etkinliği yapıldı. PM Live’de, ısı 
pompası ve hidronik sistemlerin tasarımı 
için gerekli bilgileri içeren iki seminer ger-
çekleştirildi: “Hidronik Sistem Tasarımı ve 
Kurulumunda Yaygın Hatalar” ve “Buharla 
Bira Üretimi.” ASHRAE Kış Toplantısı prog-
ramı boyunca isteyenler, dernekler tara-
fından verilen 11’in üzerinde sertifika ile 
ilgili sınavlara katılma olanağı buldu. Her 
yıl AHR Expo çerçevesinde düzenlenen 
İnovasyon Ödülleri, fuarın ikinci günü, 
31 Ocak’ta düzenlenen törenle sahiple-
rine takdim edildi. Bina Otomasyon kate-
gorisinde Danfoss, Sistem Performansı 
Ölçümü için Kurumsal Hizmetler başlıklı 
bulut bazlı sistemi, Serinletme kategori-
sinde Daikin, VVR Teknolojili Pathfinder® 
Hava Soğutmalı Vidalı Chiller’ı, Yeşil Bina 
kategorisinde Carrier Çift Kademeli Rölyef 
Ekonomizeri, Isıtma kategorisinde Noritz 
America, Noritz Kombi Sistemi, İç Hava 
Kalitesi kategorisinde Nortec Humidity, 
Hortec GS Serisi-CS Model nemlendirici, 
Tesisat kategorisinde Taco Inc, SmartPlug 
Akıllı Sıcak Su Resirkülasyon Kontrolörü, 
Soğutma kategorisinde Danfoss, Dan-
foss CTM Elektrik Kontrollü Transkritik 
Çoklu Ejektör, Yazılım kategorisinde Nidec 
Motor Corporation/U.S. Motor, Blower 
motorları için Kurtarma Seçim Programı 
Uygulaması, El Aletleri kategorisinde 
Pexology Inc, Pexgun Boru Bağlama Aleti, 
Havalandırma kategorisinde Titus, Helios 
Dijital Difüzörü ile İnovasyon ödülünü 
aldı. ASHRAE ve AHRI sponsorluğunda 
düzenlenen AHR Expo, gelecek yıl 22-24 
Ocak 2018 tarihleri arasında Chicago 
McCormick Place’de yapılacak.
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Aironn’un “Sektörün Uzmanları Buluşuyor” Seminerine İlgi Büyük Oldu

A ironn Fan Mühendisliği kuru-
luşu, 15 Şubat 2017 tarihinde,  

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir 
Oteli’nde “Sektörün Uzmanları Buluşu-
yor: Otopark ve Tünellerde Havalandırma 
ve Duman Kontrolü – Jetfan Uygulama-
ları” seminerini düzenledi. Mekanik tasa-
rımcı ve uygulamacı kuruluş temsilcileri, 
inşaat-yapı kuruluşlarının mekanik grup 
mensupları, mekanik tesis işletmecileri, 
teknik müdürleri ve Türkiye mekanik 
tesisat sektörünün çözüm ortaklarının 
katıldıkları seminere ilgi büyüktü. 350’yi 
aşkın katılımcının kaydedildiği seminerde; 

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç (İTÜ), Sarven 
Çilingiroğlu (Çilingiroğlu Mühendislik), 
Dr. Mustafa Bilge (Mecon Yapı) ve Efe 
Ünal (Aironn) sunumlarıyla değerli bilgiler 
paylaştı. Kayıt ve karşılama kokteyli ile 
başlayan etkinlik programı, Aironn’dan 
Uğur Akgül’ün açılış konuşması ile baş-
ladı. Akgül, “Öncelikle katılımınız için 
teşekkürlerimi sunarım. Böylesine muh-
teşem bir buluşmada her bir dakikamızı 
en iyi biçimde değerlendirebilmek adına, 
hazırladığım açılış konuşmasını bir başka 
zamana bırakıyor, sözü değerli uzmanla-
rımıza bırakıyorum” dedi.

Seminer, oturumların başkanlığını yapan 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın “Kapalı 
Otoparklarda Jetfan Sistemi ve Otomas-
yonu” başlıklı sunumu ile başladı. Kılıç’ın 
sunumunda şu başlıklar yer aldı: Araç 
yangınlarının nedenleri, Egzoz gazları, 
Karbonmonoksitin etkileri, İzin verilen 
en fazla CO konsantrasyonları, Ülkelere 
göre CO havalandırmasında hava değişim 
miktarları ve birim yüzey fan kapasiteleri, 
Otopark duman temizliği, tahliyesi ve 
kontrolü, Duman kontrol standartları, 
Kapalı otoparklarda havalandırma ve 
duman tahliyesi, Ülkelere göre otopark 
duman kontrol zonları ve fan kapasiteleri, 
Jetfan ve kanallı sistemlerin karşılaştırıl-
ması, Aksiyel ve radyal fanların yapıları, 
Jetfan otomasyonu, Kapalı otoparklarda 
yangın algılanması.
“Otopark Jetfan Sistemi ve Tasarım Esas-
ları” başlıklı sunumunda Sarven Çilingi-
roğlu şu başlıklara yer verdi: Standart-
larda havalandırma debileri ve hava deği-
şim katsayıları, Çok katlı otoparklarda fan 
kapasitesi hesabı, Eş-zamanlılık faktörü 
ve katsayısı, Jetfan yerleştirilmesi, Kaçış 
yollarının göz önüne alınması, Temiz 
hava ve egzoz şaftı konumları, İtfaiyenin 
müdahale imkânı ve mesafesi, Fanların 
aktivasyonu ve enerji beslemesi, Kiriş ve 
kolonların etkisi, Yağmurlama sistemine 
etkisi, CFD analizi.
Dr. Mustafa Bilge, “Metro Tünellerinde 
Duman Tahliye Sistemlerinin Test ve 
Kabul Çalışmaları” başlıklı sunumunda 
şu başlıklara yer verdi: Tünel havalan-
dırma sistemi ve önemi, Tünel ve istas-
yonlarda tasarım kriterleri, Gerçek örnek-
lerle yangın senaryoları, Tünel hava hızı 
ölçümleri, Cross-Passage hız ölçümleri, 
İstasyon içi yangın simulasyonu (duman 
testleri). Bilge, sunumunda Marmaray 
Test Ayar Dengeleme çalışmalarından 
gerçek görüntülere de yer verdi.
Seminer programının son sunumu, 
Aironn Ar-Ge Müdürü Efe Ünal tara-
fından gerçekleştirildi. Ünal, “Karayol-
ları Tünellerinde Havalandırma Esasları” 
başlıklı sunumunda şu başlıklar altında 
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bilgi aktardı: Doğal havalandırma için 
ülkelere göre standartlar, Tünel mekanik 
havalandırma türleri, Tünel havalandır-
masının amaçları, Tünel havalandırma-
sında basınç kayıpları, Tünellerde yaşanan 
yangın vaka örnekleri, Acil durum hava-
landırması, Eğimli tünellerde baca etkisi, 
Fan itki kuvveti hesabı.Prof. Dr. Abdurrah-
man Kılıç moderatörlüğünde gerçekleşen 
ve foruma dönüşen dinamik soru-cevap 
bölümünün ardından program, birlikte 
hoşça vakit geçirilen bir akşam yemeği 
ile son buldu.
Not: Etkinliğin video klibi, firmanın you-
tube kanalından izlenebilir: http://goo.
gl/JPuIav. 
Sosyal medyada eşzamanlı yayınlanan 
seminerin tüm sunum videoları, Aironn 
Havalandırma Sistemleri’nden temin edi-
lebilir.

Avrupa’nın Havası En Kirli 10 Şehrinin 8’i Türkiye’de

D ünya Sağlık Örgütü’nün verilerine 
göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 

10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa 
genelinde büyük şehirler arasında bir sıra-
lama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü 
metropol konumunda yer alıyor. Medya 
takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, 
hava kirliliği konulu medya araştırması ger-
çekleştirdi. Ajans Press’in raporuna göre 
2016 yılında hava kirliliği konulu 8 bin 469 
haberin medyada yansıma bulduğu tespit 
edildi. İçinde bulunduğumuz 2017 yılında 
ise bin 531 haber medyada yansıma buldu. 
Hava kirliliğinin 2017’nin başında olmamıza 

rağmen bu kadar çok konuşulması, önlem 
alınması adına büyük bir adım olarak nite-
lendiriliyor. Öyle ki televizyonda yer alan 
spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özel-
likle İstanbul’un ulaşım araçlarında, çevre 
dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarıl-
maya başladı. Basına yansıyan haberlerde 
ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı 
görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar 
arasında, dünyada her yıl 6,5 milyon insanın 
hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını 
kaybettiği belirtilirken, Avrupa’nın vizyon 
kenti Londra geçen ay “çok yüksek” hava 
kirliliği uyarısı yaptı. Türkiye’nin listeye dahil 

edilmesiyle beraber, Avrupa’nın havası en 
kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, 
Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, 
Isparta yer aldı.

Johnson Controls İTÜ Kariyer Zirvesinde Öğrencilerle Buluştu

J ohnson Controls, İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafından düzenlenen 

Kariyer Zirvesi 2017 etkinliğine katılarak 21 
Şubat’ta Ayazağa, 22 Şubat’ta Gümüşsuyu 
kampüsünde öğrencilerle buluştu. Öğren-
ciler tarafından yoğun ilgi gören firma, 
genç mühendis adayları için örnek vaka 
çalışması da gerçekleştirdi. Johnson Cont-
rols Endüstriyel Soğutma Branş Müdürü 

Önder Güvenç tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada öğrencilere “Endüstriyel Tesis-
lerdeki Chiller Yenileme” süreçleri hakkında 
bilgiler verildi. Genç ve dinamik kadrosu  
ile kariyer günlerinde yer alan Johnson  
Controls, İTÜ’lü geleceğin mühendislerine 
iklimlendirmi sektörü, sektördeki gelişmeler, 
kısa/uzun dönem staj ve iş imkânları konu-
larında bilgilendirdi.
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Daikin Solution Fuha İstanbul, Sektör Profesyonellerini Buluşturuyor
aikin, fuha İstanbul açıldığı günden 
bu yana düzenlediği Uzman Gün-

leri etkinliği ile proje tasarımcıları, meka-
nik taahhüt firmaları, makine mühendis-
liği oda üyeleri, Daikin bayileri, Daikin çalı-
şanları ve paydaşlarını bir araya getiriyor. 
Son olarak 25 Şubat 2017’de düzenlenen 
Uzman Günleri etkinliğine 100’ü aşkın 
kişi katıldı. “Uzman Günleri” buluşması-
nın şubat ayı konuk konuşmacısı Sabancı 
Center Mühendislik Hizmetleri Müdürü 
Eser Çizer oldu. Proje, tasarım, müşavir 
firma profesyonellerinin ve basın men-
suplarının katılımı ile gerçekleşen Uzman 
Günleri’nde, Çizer ‘’Türkiye’nin en yüksek 
ilk yapısında akıllı bina konsepti, iklim-
lendirmede sürdürülebilir enerji ve su 
verimliliği, Sabancı Center” konusunda 
şu bilgileri verdi: “Ağustos 1988 yılında 
temeli atılan bina Eylül 1993'de hizmete 
girdi. 2016 yılı itibarıyla binada çalışan 
sayısı 2 bin 500 kişiye ulaştı. 1999 yılın-

dan 2011 yılına kadar enerji verimliliği 
için binada çeşitli çalışmalar yaptık. Bu 
çalışmalar neticesinde yaklaşık 20 yıllık bir 
süreçte toplam enerji tüketiminde yüzde 
23 düşüş sağladık. Ayrıca toplam 22 yıl 
içinde de binanın su tüketimi yüzde 49 
oranında düşürdük. Özellikle iklimlen-
dirme konusunda da klima santrallerine 
müdahale ederek soğutma için yüzde 100 
dış havayla çalıştık. Sabancı Center’da 
ayrıca Türkiye’de ilk defa frekans konver-
törlü sistemi kullandık. Tüm bu çalışmaları 
yaparken projeler için hiçbir danışmanlık 
hizmeti almadık. 20 yıllık süreçte binada 
yaptığımız çalışmaları şu şekilde özet-
leyebiliriz; Enerji verimliliği çalışmaları, 
Türkiye'de ilk Free Cooling uygulaması, 
ilk defa mevcut bir soğutma kulesine 
F/K uygulaması, ilk defa tam değişken 
debili ısıtma ve soğutma sistem mantığı 
kurulumu ve bir ticari binada işletmenin 
ihtiyacına göre kurulan ilk otomasyon 

sistem yazılımı.” Açılış konuşmasını Dai-
kin Solution Plaza fuha İstanbul Müdürü 
Uğur Sertan’ın gerçekleştirdiği toplantıda, 
ayrıca Daikin Merkezi Sistemler Depart-
man Müdürü Kemal Aka bir sunum 
yaptı. Aka, VVR (Variable Volume Ratio 

– Değişken Hacim Oranı) ve tek vidalı full 
inverter soğutma grubu hakkında bilgi 
verdi. Seminerin son bölümünde ise katı-
lımcılar rehber eşliğinde fuha İstanbul 
turu yaparak, iklimlendirme teknolojileri 
ve cihazları çalışır durumda deneyimleme 
fırsatı buldu.

D

Daikin, İklimlendirme Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlıyor
aikin, iklimlendirme sektörünün 
gelişimine katkı sağlayacak çalış-

malara desteğini sürdürüyor. 
Daikin’in sponsor olarak destek verdiği 
3. Doğalgaz İç Tesisat Buluşması, sek-
törün mevcut durumuna ve geleceğine 
ilişkin önemli bilgi ve gelişmelere ışık 
tuttu. Ankara’da faaliyet gösteren ser-
tifikalı tesisat firmaları ile sektöre ürün 
ve hizmet sağlayan firmalarını bir araya 
getiren 3. Doğalgaz İç Tesisat Buluş-
ması 28 Ocak 2017 tarihinde düzen-
lendi. Başkentgaz, ANDOSİAD (Ankara 
Doğalgaz Sertifikalı İşadamları Derneği) 
ve Gastechnics dergisinin işbirliğiyle 
düzenlenen etkinlik, sektörün önemli 
temsilcilerini buluşturdu. 
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda, ANDOSİAD 
Başkanı Cantürk Sangu, Başkentgaz 
Genel Müdürü Ahmet Yetik, Başkent-
gaz Ticari Direktörü Mustafa Erdoğdu-
lar konuşmaları ile katılımcıları bilgi-

lendirdi. ANDOSİAD Başkanı Cantürk 
Sangu, Ankara’da yapılan satışların 
yüzde 30’unun korsan firma ve ustalar 
tarafından yapıldığına dikkat çekerek, 
bu konuda Başkentgaz’ın yürüttüğü 
çalışmalara destek verdiklerini vur-
guladı. Sangu, Ankara’daki çalışma-
lar hakkında şu bilgileri verdi: “2005 
yılından 2012 yılına kadar proje sayısı 
aynı kararlılıkta devam ederken, 2012 
yılında Başkentgaz’ın özelleşmesiyle bir-
likte 2013 yılında bu sayı 65 binden 75 

bin adede yükseldi. Doğalgazın 30 yıl 
önce geldiği Ankara’da her yıl muhtelif 
sayılarda proje üretiliyor, ancak ilk defa 
bu yıl bu kadar yüksek bir sayıya ulaşıldı. 
2016 toplam 162 bin 225 adet proje 
yapıldı. Bu projelerde 145 bin adet 
cihaz kullanıldı. Aile hekimi gibi her 
binanın tesisatçı hekimi olmasını isti-
yoruz. Tüm binaların doğalgaz işlem-
lerinden tek bir sorumlu firma olması 
yönünde tasarılarımızı bu yıl hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Bosch Termoteknik, 3. İç Tesisat Buluşması’nda Uzmanlarla Buluştu
osch Termoteknik; Başkentgaz, 
ANDOSİAD ve Gastechnics der-

gisi işbirliğiyle düzenlenen 3. İç Tesisat 
Buluşması’nda Ankara’da faaliyet gös-
teren sertifikalı tesisat firmalarındaki 
uzmanlarla bir araya geldi. 
Yoğun ilginin yaşandığı organizas-
yonda Bosch Termoteknik; "Bireysel 

osch Termoteknik Akademi’nin 
2009 yılından beri Bahçeşehir 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 
sürdürdüğü “Bosch Termoteknik HVAC 
Sistemleri” adlı sektör dersi yenilenen 
içeriğiyle devam ediyor. İşbirliği çerçe-
vesinde Bahçeşehir Üniversitesi bünye-
sinde Bosch Termoteknik Akademi eğit-
menleri tarafından sektörel bilgi içeren 
bir ders verilirken, Bahçeşehir Üniversi-
tesi de Bosch Termoteknik çalışanlarına 
yüksek lisans programlarında indirim 
sağlıyor. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi 
öğrencilerine Bosch Termoteknik bünye-
sinde staj yapma imkânı da sunuluyor. 
Bosch Termoteknik HVAC Sistemleri 
dersi, 2017 bahar döneminde tekrar 
açılıyor. Enerji mühendisliği öğrencile-
rine yönelik olarak sektörel ve teknik 
bilginin yanı sıra iş hayatı deneyimleri-
nin de aktarıldığı ders, haftada bir gün 
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde veriliyor. Bosch Termo-

Bosch Termoteknik Akademi Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerine 
HVAC Sistemleri Dersi Veriyor

teknik uzmanları, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Enerji Mühendisliği bölümü 

“Bosch Termoteknik HVAC Sistemleri” 
dersi kapsamında; ısıtma sistemlerine 
genel bakış, yenilenebilir enerji sistem-
leri, temel soğutma ve klima gibi teknik 
konuların yanı sıra sektöre yönelik pazar 

araştırmaları, reklam yönetimi, dijital 
pazarlama ve PR konularında da dersler 
veriyor. Bosch Termoteknik Akademi’nin 
sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek 
için başlattığı sektör dersine mühendislik 
öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği 
belirtiliyor.

katılımcılarla paylaştı. Toplantıda Baş-
kentgaz ve ANDOSİAD, 2016 yılı faaliyet-
leri ve 2017 yılı hedeflerine ilişkin bilgiler 
verdi. Yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı 
organizasyonda Başkentgaz, ANDOSİAD 
ve Gastechnics tarafından Bosch’a ve 
diğer destekleyen kuruluşlara teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Isıtma Sistemlerinde Yeni Trendler, Isı 
Pompaları ve Bağlanabilirlik" konulu 
bir sunum yaparak katılımcıları gelecek 
trendler hakkında bilgilendirdi. 3. İç 
Tesisat Buluşmasına standıyla da katılan 
Bosch, iş ortaklarına özel uygulaması 
olan Partner Program ve Bosch Akademi 
eğitim aktiviteleri hakkındaki gelişmeleri 

Haberler
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“İnsana Saygı” Ödülü 5’inci Kez Vaillant Group’un Oldu

aillant Group Türkiye, İnsan 
Kaynakları Zirvesi’nde üst üste 

5’inci kez, "İnsana Saygı Ödülü"ne layık 
bulundu. Vaillant Group Türkiye bu 
ödüle; aday başvurularını yüzde 99’un 
üzerinde yanıtlama, 20 bin’den fazla 
başvuru alma ve kariyer.net üzerinden 
en az 75 kişiye istihdam yaratma kriter-
lerini yerine getirdiği için aldı. Kariyer.
net’in ana sponsorluğunda düzenlenen 
16’ncı ödül organizasyonunda ödülü 
Vaillant Group Türkiye İK Direktörü Nilü-
fer Birdal aldı. Birdal, konuyla ilgili şu 

V

açıklamayı yaptı: “Şirketlerin kurumsal 
itibarını etkileyen en önemli İK süreçle-
rinden birinin işe alım olduğuna inanıyo-
ruz. Bu süreci insana saygılı, değer veren, 
destekleyen, duyarlı bir şekilde yürüten 
şirketler kurumsal itibarda fark yaratı-
yor. İşe alım süreci aday açısından ister 
ret ister kabulle sonuçlansın, bu sürede 
kendilerine gösterilen özen, samimiyet, 
takip ve ilgiden duydukları memnuniyet 
derecesi, şirketlerin itibarında kritik bir 
önem taşıyor. Dijitalleşen dünyamızda 
kolaylaşan başvuru sistemi nedeniyle, 

işe alım görevlilerinin yoğunluğu önemli 
ölçüde arttı. Özgeçmişlerin elenmesi, 
adaylarla telefonda ön mülakat yapıl-
ması, karşılıklı görüşmelerin organize 
edilmesi her aşamada büyük bir dikkat, 
titizlik ve özveri gerektiriyor. Biz İK ekibi 
olarak her sene aldığımız başarı ödülle-
riyle şirketimizi gururlandırmaya devam 
ediyoruz. Bir yandan yeni teknolojilere 
uyum sağlayarak dijitalleşirken, diğer 
yandan saygıyı ve özeni yitirmeme ilke-
siyle hareket ediyoruz.” 

V

Vaillant Başarılı Bayilerini Barselona’da Ağırladı
aillant, 35 yetkili satıcısını 3 günlük 
Barselona seyahatinde ağırlayarak 

motivasyon artırdı. Temmuz-Eylül ayları 
arasında düzenlenen kampanyaya işti-
rak eden bayilerin katıldığı gezide, farklı 
bölge temsilcileri birbirleriyle tanışma fır-
satı da buldu. Vaillant’ı temsilen 5 yöne-
ticinin de katıldığı gezide, İspanya’nın 
ikinci büyük kenti Barselona’nın mimari 
yapıtlarını ve UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’ne alınan sıradışı parkı Güell’i 
görme fırsatı bulan ekip, Barselona 
yakınlarındaki Girona şehrini ve ünlü 
ressam Salvador Dali’nin doğum yeri 

Figueres’i ve Dali Müzesi’ni de gezdi. Bar-
selona Futbol Takımı Stadyumu Nou Camp 
ziyareti ile renklenen gezi, üçüncü günün 
akşamı düzenlenen flemenko gösterisiyle 
sona erdi.

Cleanroom Exhibition 20-22 Nisan’da İstanbul’da Düzenlenecek

A kdeniz Tanıtım ve Prosigma Tasa-
rım işbirliği ile hazırlanan Clean-

room Exhibition Temizoda Teknolojisi, 
Bakım ve Donanımları Fuarı 20-22 Nisan 
2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek. 
Fuar süresince, temizoda teknolojisi 
hakkında stantlarda sergilenen ürün ve 
hizmetlerin yanı sıra Türkçe ve İngilizce 
dillerinde hazırlanmış seminer, konfe-
rans, panel ve workshoplar yapılacak ve 
konunun bu alanda çok özel uzmanla-
rından bilgi paylaşımı Cleanroom Exhi-
bition kapsamı içinde yer alacak. Clean-

room Exhibition Temizoda Teknolojisi 
Bakım ve Donanımları Fuarı; Biotech 
Eurasia Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri 
ve Endüstrileri Fuarı ve Analytech Ana-
liz ve Laboratuvar Teknolojileri Fuarı ile 
aynı mekânda eş zamanlı düzenleniyor. 
Giderek artan sayıdaki sektör uzman-
larının katılımlarıyla gerçekleşen tüm 
bilimsel ve akademik etkinlikler birlikte 
programlanıyor ve ortak hedefe yöne-
lik kaliteli ve zengin içerik sunan bir 
CBA High-Technology Show platformu 
oluşturuluyor. Üniversite, Teknopark 
ve katılımcı firma işbirliği ile Türkiye’de 
ilk kez fuar ile eş zamanlı Laboratuvar 

Workshop ve uygulamaları fuar izleyici-
leri ile buluşuyor. 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.expocle-
anroom.com/
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Aldağ A.Ş. 50. Yaşını Kutlamaya Hazırlanıyor

Aldağ, III. Mekanik Tesisat Günleri Panelinde Yeni Nesil Klima 
Santrallerini Anlattı

Aldağ’dan Manisa’ya 12.5 Milyon Dolarlık Fabrika Yatırımı

opçular/İstanbul fabrikasında 
1967 yılında üretim faaliyet-

lerine başlayan Aldağ A.Ş., 50. yılını 
karşılıyor. Dizaynda esneklik, üretimde 
kalite, enerjide tasarruf, hizmette müş-
teri memnuniyeti ilkesiyle yurt içinde 
ve yurt dışında çok sayıda otel alışveriş 
merkezi, hastane, okul, fabrika vb. tesis-
lerin havalandırma ihtiyacını karşılayan 

ekanik Tesisat Günleri etkinliği-
nin üçüncüsü, 24-26 Şubat 2017 

tarihleri arasında Kıbrıs - Girne, Merit 
Hotel’de 400 davetlinin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Aldağ A.Ş.’nin de spon-
sor firmalar arasında yer aldığı etkinlikte; 

“enerji verimliliği ve mekanik tesisat 
çözümlerindeki global trendler” konu-
şuldu. Deko Mühendislik firmasından 
Evren Demirci, Dinamik Proje’den Zühtü 
Ferah, GMD Mühendislik’ten Orhan 
Gürson ve Mekanik Proje’den Hamit 
Mutlu’nun panelist olarak katıldığı etkin-
liğin moderatörlüğünü Mustafa Baygan 
yaptı. Aldağ Kurumsal İletişim ve Pazar-
lama Müdürü Ezgi Temoçin, panelde 
yaptığı konuşmasında; 2017 yılında 
iklimlendirme sektöründe 50. yılını kut-
layan Aldağ A.Ş.’nin faaliyetleri ve eko 
tasarım kriterlerini, eko tasarım direkti-

017 yılında 50. yılını dolduran Aldağ 
A.Ş. İstanbul Kartal ve Pendik’te 

bulunan fabrikalarından sonra Manisa 
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde 
dünya standartlarında inşa edilen, son 
teknolojiyle donatılmış yeni üretim tesis-
lerinde faaliyet göstermeye hazırlanıyor. 
Aldağ A.Ş., yeni fabrika yatırımıyla birlikte 
yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel, 
hastane, okul, havalimanı, fabrika, AVM 
vb. projelerinin havalandırma ihtiyacını 
karşılamayı ve ihracat hacmini, 2016 yılına 
göre yüzde 30 artırmayı hedefliyor. 32 

Aldağ A.Ş., 50. kuruluş yıldönümünü 
paydaşlarının da katılımlarıyla gerçek-
leştirilecek bir dizi etkinlikle kutlamaya 
hazırlanıyor. İstanbul Kartal ve Pendik 
fabrikalarından sonra Manisa Akhisar 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 32 bin m² 
alan üzerine 23 bin m² kapalı alan ola-
cak şekilde inşa edilen, “klima santrali, 
su kaynaklı ısı pompası,  fancoil, ısıtma 

finin klima santrallerine nasıl uygulan-
dığını ve bu kapsamda Aldağ A.Ş.’nin 
neler yaptığını anlattı. Temoçin, “2017 
yılının ilk çeyreğinde Pendik fabrikamızı 
açıyoruz, Kartal fabrikamızda bulunan 
pazarlama ve satış departmanlarımız, 
Pendik fabrikamıza taşınıyor, 2017 yılı-
nın ikinci yarısında da Manisa Akhisar 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 32 bin m² 
alan üzerine 23 bin m² kapalı alan olacak 
şekilde inşa edilen Manisa fabrikamızın 
faaliyete geçmesini planlıyoruz. Ayrıca 
bu sene 50. yılımızı kutluyoruz, dolayı-
sıyla 2017 Aldağ için oldukça önemli bir 
yıl” dedi. Temoçin, “Aldağ Ar-Ge depart-
manının geliştirdiği yeni nesil klima sant-
ralleri ile yüzde 37 hacimsel, yüzde 18.8 
maliyet kazancı sağlıyoruz” diye konuştu. 
Konuşmasında “Eko Tasarım Direktifi”ne 
de değinen Temoçin, Aldağ da klima 

bin m² alan üzerine 23 bin m² kapalı alan 
olacak şekilde inşa edilen tesiste; “klima 
santrali, paket tip hijyenik klima santrali, su 
kaynaklı ısı pompası, fancoil, ısıtma apareyi 
ve endüstriyel hava perdesi” üretimi yapı-

lacak. 2017 yılının ikinci yarısında faaliyete 
geçmesi planlanan tesisin kendi enerjisini 
üretmesi ve çevre dostu kriterlere uygun 
faaliyet göstermesi planlanıyor. Aldağ 
A.Ş. 12.5 milyon dolarlık bir yatırımla inşa 
edilen Akhisar tesislerinin tüm finansman 
ihtiyacını kendi öz kaynaklarından karşılı-
yor ve 2016 yılında faaliyete geçen Pendik 
fabrikasıyla birlikte son iki sene içerisinde 
toplamda 17.5 milyon dolarlık bir yatırımı 
yine kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirerek 
ülke ekonomisine yeni istihdam alanları 
kazandırmayı hedefliyor.

santrallerini eko tasarım kriterlerine 
uygun üretiyor. Yeni nesil dik tip 
klima santrali ile kurulum yüzeyinde 
yüzde 60, kurulum hacminde yüzde 
50 kazanç sağlıyor” dedi.  

apareyi ve endüstriyel hava perdesi” 
üretimi yapılacak olan fabrikanın açılış 
töreninin de 50. yıl etkinlikleri kap-
samında 2017 yılının ikinci yarısında 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Projelerde 
ISK Sektörü

DAF ENERJİ

İ

Köy

stanbul Zekeriyaköy’de, Siyah Kalem tarafından 
yapımı devam eden Köy projesinde DAF Enerji’nin 

Premium ürün grubu içerisinde yer alan HYDROTHERM 
serisi yerden ısıtma kitli ısı istasyonları ve 2017’nin başın-
da piyasaya sürdüğü, yoğun talep gören DAF Sonicheat+ 
ultrasonik kalorimetreler kullanıldı. HYDROTHERM serisi ısı 
istasyonlarında kontrol hem hidrolik hem de termostatik 
olarak yapılır. Sistem kullanım sıcak suyu (KSS) öncelikli 
çalışır ve daire içerisinde kullanım sıcak suyu tüketimi baş-
ladığında hidrolik kontrolör ile tüketilen sıcak su ihtiya-
cıyla orantılı olarak eşanjöre giren kazan debisi ayarlanır. 
En yüksek sıcak su tüketimine ulaşıldığında ısıtma hattı 
tamamen kapanır ve KSS konfor koşulları her zaman en 
üst seviyede tutulur. Özellikle yerden ısıtma yapılan konut-
larda bu özellik daha da önem kazanır. Zira ısı istasyonu 
üzerinde bulunan yerden ısıtma pompası devreye girdi-
ğinde iyi balanslama yapılmamış bir termostatik kontrollü 
ısı istasyonunda kullanım sıcak suyunda sıcaklık farkı olu-
şabilir. Bunu engellemenin en doğru yolu kullanım sıcak 
suyuna öncelik vermektir. Bununla beraber termostatik 
sıcaklık kontrol vanası ile kullanım suyu istenilen sıcaklığa 
ayarlanabilir. Burada termostatik vananın asıl görevi olası 
haşlanma risklerini önlemek ve güvenliktir. Daire içerisinde 
sıcak su tüketimi sona erdiğinde hidrolik kontrolör eşanjöre 
besleme suyu yönlendirmeyi sonlandırır. Bu kontrol hidrolik 
olarak sağlandığından termostatik algılama kaynaklı ge-
cikmeler yaşanmaz, tepkiler anlıktır. Projede kullanılan bir 
diğer ürün SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre ise yenilikçi 
özellikleri ile dikkat çekiyor. DAF SonicHeat+ yeni nesil Cor-
tex İşlemcisi sayesinde yüksek performans ve düşük pil tü-
ketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip 
olan yeni kalorimetrenin diğer önemli bir özelliği EN 1434 
Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralığına sahip 
olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF 
SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç 
kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı istasyonları 
ile kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve koroz-
yondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahip olan SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında 
da büyük memnuniyet yaratıyor.

O ptik ve optoelektronik sektöründe Almanya’nın ulusla-
rarası grubu olan Carl Zeiss GmbH; Oberkochen’deki 

şirket merkezinin üretim tesislerinin yenileme çalışmaların-
da, Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel 
formülasyonlu, kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk 
köpüğünden mamul Armaflex Protect ürünlerini kullandı. 
Armaflex Protect, pasif yangın durdurucu elastomerik ka-
uçuk çözümüdür. Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında 
geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki 
elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect 
ürünü, güçlü su buhar difüzyon direnci (entegre su buhar 
bariyeri) ve iyi bir ısı yalıtım özelliğinin yanında alev ve ısı ile 
genleşebilme (intümesan) özelliğine sahip. Armaflex Protect, 
güçlü fiziki özellikleri ile ısı ve yangın yalıtımının yanına etkin 
bir yoğuşma kontrolünü de ekler ve bilhassa geçiş noktaları 
ve penetrasyonlarda mekanik tesisatlar için tam bir koruma 
sağlar. Avrupa Teknik onayına sahip Armaflex Protect; çelik, 
bakır ve plastik borulardan mamul hatlarda, rijit duvar, hafif 
duvar ve döşeme geçişlerinde 120 dakikaya kadar yangın 
dayanımı sağlayarak güvenli penetrasyon detayları oluşturur.  
Kolaylıkla uygulanabilen Armaflex Protect sıkışık geçişlerde 
de yerden tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratır. 
Armacell yapıştı-
rıcıları ile Armaf-
lex elastomerik 
ürünlerine soğuk 
kaynak özelliği 
ile kuvvetle ya-
pışma sağlayarak 
hatlarda tam ve 
bütünleşik bir ya-
lıtım sağlar.

ARMACELL

Carl Zeiss Üretim Tesisleri
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FORM A.Ş.

Ü

VakıfBank Spor Sarayı
sküdar Bağlarbaşı’nda 7,5 hektarlık bir alan üzerine 
inşa edilen VakıfBank Spor Sarayı’nın iklimlendirmede 

tercihi, Form A.Ş. tarafından piyasaya sunulan hava soğut-
malı doğalgaz ve heatpump ısıtmalı Lennox paket klimalar 
oldu. Dokuz kat olarak inşa edilen ve 30 bin m2'lik kapalı 
spor alanı olan VakıfBank Spor Sarayı’nın spor salonları ve 
diğer bölümlerinin iklimlendirilmesi toplam soğutma ka-
pasitesi 1365 kW 
olan 9 adet Lennox 
paket klima cihaz-
ları ile sağlanıyor. 
Projede kullanılan 
Eurovent sertifikalı 
cihazlar, tek başına 
800 pascal’a kadar 
cihaz dışı basınç 
kaybını yenebilen yüzde 30 daha verimli fanları sayesinde 
yüksek kanal statik basınçlarını yenerek büyük hacimlerde 
homojen hava kalitesi sağlıyor. Türk sporunun hizmetine 
sunulan VakıfBank Spor Sarayı’nın içinde çok amaçlı spor 
salonunun yanı sıra halkın kullanımına açık 6 kulvarlı yarı 
olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, serbest spor alan-
ları fitness ve spa merkezi, sauna, hamam, buhar odaları, 
kamp merkezi, konferans salonu çocuk oyun alanları, basın 
çalışma merkezi ve 170 araçlık otopark bulunuyor.

ALDAĞ

Ç

Çanakkale Adalet Sarayı
anakkale Adalet Sarayı’nın iklimlendirme sistemle-
rinde yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan Al-

dağ klima santralleri ve fancoil cihazları tercih kullanılacak. 
Çanakkale’de 17 bin m² alan üzerine 30 bin 500 m²’lik bir 
alan olacak şekilde inşa edilen projede; duruşma salonları, 
hâkim, savcı, avukat bekleme odaları ve mahkeme kalem 
odaları bulunuyor. Projenin iklimlendirmesi; kapasiteleri 3 
bin 300 m³/ h ile 40 bin m³/ h olan 8 adet klima santrali 
ve 639 adet iki borulu ve gizli tavan tipi fancoil ile gerçek-
leştirilecek. Projede; ısı geri kazanımlı ve frekans invertörlü 
klima santralleri tercih edildi. Çanakkale Adalet Sarayı’nın 
2017 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

ATC

D

İstmarina
AP Yapı’nın yeni yaşam alanı projesi İstmarina, Kartal 
sahilde denize sıfır konumda yer alıyor ve bin 463 

adet konut, 258 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Toplam 
62 bin metrekare alanda 2 milyar TL bütçeyle yükselen pro-
jede Eurovent sertifikalı 4 bin m3/h ile 30 bin m3/h arasında 
değişen 16 adet ATC klima santrali ve 12 adet ATC hüc-
reli fan kullanıldı. ATC klima santrallerinin İtalyan Pro-Lam 
firması tarafından tasarlanan yenilikçi karkas yapısı, cıvata 
kullanılmadan çift yüzeyden baskı yapabilen özel contalar 
yardımı ile panel ve profillerin birleştirilmesini kolaylaştırır. 
Bu tasarım sayesinde ısıl iletkenlik, sızdırmazlık, hijyen ve 
demonte kolaylığı anlamında ürünler yüksek performans 
gösteriyor.

L

TEKNOGEN

imçağ Turizm ve 
Otelcilik firma-

sının yatırımı ve Divan 
Grubu’nun işletmesiy-
le, Cizre’nin ilk 5 yıldızlı 
oteli olacak  Divan Otel 
projesinde Teknogen 
markası kullanıldı. Konu ile ilgili olarak firmanın Genel Mü-
dürü Bülent Yavuzcan, “Markamız hızla büyümeye devam 
ediyor.  Türkiye’nin turizm alanında önemli gruplarından 
olan Divan Oteller zinciri projesinde yer almak firmamızı 
gururlandırıyor.  Proje kapsamında; klima santralleri, ısı 
geri kazanım cihazları ve duman tahliye fanlarını tedarik 
edeceğiz. Ürün kalitemizin ve hizmet anlayışımızın sektör 
tarafından takdirle karşılanması bizi çok mutlu ediyor. Yurt 
içinde birçok projede Teknogen markasının tercih edildiği-
ni görüyoruz. Başarılı bir 2016 yılı geçirdik. 2016 yılında 
özellikle ihracat rakamlarımızı katlamanın gururunu yaşa-
dık. Özellikle klima santrallerimiz, ısı geri kazanım cihaz-
larımız ile Avrupa’da farklı ülkelerde önemli projelerde yer 
aldık. İhracat departmanımızın bu başarısı bizi son derece 
mutlu ediyor. 2017 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık. 
Hedefimiz özellikle ihracatımızı daha da artırmak” diyerek 
görüşlerini ifade etti.

Divan Otel
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ISIDEM YALITIM

I

Kayseri Entegre 
Sağlık Kampüsü

SIDEM Yalıtım’ın Coolflex markalı elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünleri; 2 bin yatak kapasiteli, yaklaşık 385 

bin m2 kapalı ve 800 bin m2 açık alan üzerine inşa edi-
len ve EMEA Finance Awards 2015’te “En İyi PPP Projesi” 
ödülünü kazanan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nün ısıt-
ma-soğutma-havalandırma sistemlerinin ekipman yalıtım-
larında kullanıldı. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü projesi; 
gelişmiş ülkelerde, kamunun yatırım ihtiyacının karşılanması 
ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla uy-
gulanan bir finansman modeli olan ‘Kamu Özel Ortaklığı’ 
(PublicPrivatePartnership – PPP) modeliyle hayata geçirildi. 
Bu finansman modeliyle Türkiye’de gerçekleştirilen ilk proje 
olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’ne yaklaşık 650 mil-
yon dolarlık bir yatırım yapılacak. Coolflex ürünü Yüksek Su 
Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı ile korozyon riskini mini-
muma indirmek adına µ ≥ 10 bin değeri ile üretiliyor. Ka-
palı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve 
yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-
1 Yangın Yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda 
BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara uy-
gunluğuyla öne çıkıyor.

AYVAZ

K

Karpowership Enerji Gemileri
aradeniz Holding için Türkiye’de üretilen Karpowership 
Enerji gemilerinde Ayvaz’ın ürettiği kompansatörler 

ve ARI-Armaturen vanaları kullanıldı. Karadeniz Holding’in 
yapımı devam eden KPS-12 ve KPS-14 projelerinde 
ARI-Armaturen glob vanaları, kontrol vanaları, çekvalfleri, 
pislik tutucuları ve kondenstoplarının tercih edildiğini söyle-
yen Ayvaz Marin Satış Yöneticisi Özen Acar, ürünlerin hazır-
lanarak teslimatlarının tamamlandığını ve montajlarına baş-
landığını dile getirdi. Acar, Ayvaz olarak KPS-12, 14, 15, 16, 
24, 25, 50, 51, 52, 53 projelerinde kullanılmak üzere 300 
adedin üzerinde DN 1800 kompansatör siparişi de aldıkla-
rını sözlerine ekledi. Vana ve kondenstop grubu ürünleriyle 
bu projede yer aldıklarını söyleyen Acar, Karadeniz Enerji 
Grubu’nun “dünyanın ilk Powership enerji gemisi filosu”nu 
oluşturmaya başladığı bilgisini verdi. Şirketin ilk etapta 
5 gemi inşa ettiğini bildiren Acar, “Bugüne kadar üretilen 
9 Powership, bin 500 MW’ı aşkın güçle faaliyet gösteriyor. 
Şu an inşa edilen, toplam 6 bin MW kapasiteye sahip yeni 
enerji gemileri de Karpowership filosuna eklenecek. Bu filo-
nun gücüne ürünlerimizle ve çözümlerimizle güç kattığımız 
için çok mutluyuz” dedi.

DAIKIN

K

Koşuyolu Koru Evleri
oşuyolu Koru Evleri’nin iklimlendirme çözüm ortağı Daikin oldu. Ko-
şuyolu Koru Evleri’nde verimli ve yüksek teknolojili Daikin Mini VRV 

ve VRV IV heat pump sistemleri ve Emura inverter split klimalar kullanılıyor. 
Taşyapı İnşaat ile Selçuklu Turizm ve İnşaat ortaklığında İstanbul Üsküdar’da 
inşa edilen Koşuyolu Koru Evleri, az katlı mimarisiyle dikkat çekiyor. Koşuyolu 
Koru Evleri, 30 bin metrekare arsa alanı üzerinde konumlandırıldı. Toplam 
196 konutun yer aldığı proje 5 ila 8 katlı 13 blok şeklinde yükseliyor ve yüzde 
85’i yeşil alandan oluşuyor. Kasım 2016’da yaşamın başladığı Koşuyolu Koru Evleri’nde 2+1 dairelerden, 6+2 dairelere kadar 
seçenekler yer alıyor. Ana mekanik proje tasarımı Başdan İnşaat tarafından yapılan Koşuyolu Koru Evleri’nde, Daikin ile her bir 
daireye özel iklimlendirme konforu yaşanıyor. Bu projede Daikin’in tercih edilmesinde markanın ürün, hizmet ve güvenirliğinin 
etkili olduğunu belirten Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Mekanik Grup Şefi Erdoğan Erengül, “Hem VRT teknolojisi hem de Emura 
split klimalarla yüksek sezonsal verimliliğin sağlanması, ilk yatırım ve işletme maliyetleri bakımından avantaj sağlıyor. Daikin’in 
ürün ve hizmet kalitesine güveniyoruz” dedi.
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İMBAT

A

Anka Park
nkara Büyükşehir Be-
lediyesi, AnkaPark’ın 

iklimlendirmesi için İmbat 
İklimlendirme ve Soğutma 
Sistemleri’ni seçti. 2017 yılı 
içinde açılması beklenen, 1 
milyon 200 bin metrekare 
alana kurulu AnkaPark’ın 
müze, restoran, sinema ve 
eğlence çadırlarında yer alacak çatı tipi klimaların tamamı 
İmbat tarafından sağlanacak. İmbat, AnkaPark ziyaretçile-
rine sağlıklı bir iklim sunmak için toplam 71 adet çatı tipi 
klimasıyla projenin parçası olacak. AnkaPark projesinin bir 
parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten İmbat 
Genel Müdürü Nuriye Gümrükcüler, “Son yıllarda çatı tipi 
klimalarımızın satış rakamlarında sürekli bir artış görüyoruz. 
AnkaPark’ta tüm çatı tipi klimalar için de İmbat tercih edildi. 
Sekiz adet çadırın ve sinemanın iklimlendirmesini biz sağlaya-
cağız. Böyle büyük bir projenin Türkiye’de gerçekleşmesinden 
ve bizim de bunun bir parçası olmamızdan gurur duyuyoruz. 
Yerli üretici bir firma olarak, bu tip projelerde, özellikle dev-
let yatırımlarında ulusal markaların desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Çatı tipi klimamız, tamamen Türkiye’de tasar-
lanıp Türkiye’de üretilen Eurovent sertifikalı ilk çatı tipi klima. 
Mühendislik becerileriyle, ar-ge yatırımlarıyla yerli firmalar 
da böylesi değerleri ülkeye katabilir. Yeter ki, yerli üreticilere 
önyargılı yaklaşılmasın” dedi.

O fis karması olarak gelişti-
rilen Now Bomonti proje-

si; butik alışveriş, yeme-içme ve 
keyifli zaman geçirmeye yöne-
lik buluşma mekânlarıyla renkli 
ve hareketli bir yaşam sunuyor. 
Çevrede var olan yükseklik, yapı 
biçimleri ve topoğrafyaya uyum-
la 18 kat olarak yükselen bina, 
benzer kompartımanların üst üste gelmesinden oluşuyor. 
Kütlelerin yerleşimi, ofis birimlerinde alternatif tavan yük-
seklikleri, hacim ve metrekarelerde olduğu gibi planlarda 
da esneklik sağlıyor. Sadece bir ofis bloku olarak değil aynı 
zamanda üst düzey nitelikte sosyal bir alan olarak planlanan 
projede Vivavent’in RF-t markalı yangın önleme valfleri, yan-
gın damperleri 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. Damper, yan-
gın ve dumana en az 2 saat dayanıklıdır ve EN 1751’e göre 
Class C sızdırmazlık sınıfındadır.

VIVAVENT

Now Bomonti

İ stanbul Ataşehir’de inşa edilen Trendist – Atapark ev-
lerinde ETNA ürünleri kullanıldı. Proje kapsamında 5 

adet T2 KI serisi komple paslanmaz çelik frekans kontrollü 
hidrofor sistemleri, 40 adet EILR FK serisi frekans kontrollü 
in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, 17 adet DMT se-
risi atık su drenaj pompası kullanıldı.
ETNA T2-KI serisi frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde 
kullanılan pompaların; pompa giriş-çıkış gövdeleri, fan ve 
difüzörler AISI304 kalite paslanmaz çelik malzemeden olup, 
sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. 
ETNA T2-KI serisi hidrofor sistemlerinde; taşıyıcı kaide üzerin-
de komple paslanmaz çelik kollektör gurupları, eş yaşlandır-
ma özellikli frekans kontrollü panolar standart olarak sunu-
luyor. Projede kullanılan ETNA T2-KI serisi frekans kontrollü, 
komple paslanmaz çelik hidrofor sistemleri ile talep edilen 
miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edil-
di, böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. Yeni 
nesil IE2 motorlu 
frekans kontrollü 
ETNA T2-KI serisi 
hidrofor sistem-
lerinin kullanımı 
ile klasik hidrofor 
sistemlerine oran-
la işletim giderleri 
minimize edildi.

ETNA

Trendist Atapark Evleri
MAS POMPA

K

Kayseri Mobilyakent
ayseri’de 300 
bin m² kapalı 

alanda inşa edilen, 
TOKİ’nin 2017 yılı 
içerisinde yapılacak 
en büyük projesi ve 
‘Türkiye’nin En Büyük 
AVM’si’ unvanına sa-
hip Kayseri Mobilya Kent’te Mas Pompa ürünleri kullanıldı. 
Projede; Avrupa Enerji Verimlilik Regülasyonu EUP kapsa-
mında, enerji verimliliği en üst düzey MEI>0,4 verim de-
ğerine sahip frekans kontrollü uçtan emişli NM serisi norm 
pompalar ve frekans kontrollü uçtan emişli NMM serisi mo-
noblok norm pompalar ve inline kuru rotorlu sirkülasyon 
pompaları kullanıldı. Tesiste 8 adet banka şubesi, teknoloji 
marketi, restoranlar, kafeler, 228 adet mobilya mağazası, 
halı, aydınlatma, beyaz eşya, ev tekstili gibi yan sektörler 
için 20 bin m² kiralanabilir alan bulunuyor. Mobilya sektö-
rünü ve Kayseri’yi büyük ve modern ortak makine parkuru 
sayesinde geliştirecek olan tesiste en son teknoloji makine-
ler kullanılacak. 8.9 milyon euro bütçeli tesisin 2 bin m²’lik 
yönetim binası olacak.
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Pilsa

Yerden Isıtma Sistemleri
• Komple sistem çözümü 
• Tasarım desteği
• Taleplere göre farklı paket opsiyonları

Wavin Chemidro
CONNECT TO BETTER



Özel Haber

Alarko Carrier, ISO 27001 ile Bilgi 
Güvenliği Sağlıyor

nin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin 
sağlanması amacıyla Securist danışmanlı-
ğında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) projesini hayata geçirdik. 
Proje sürecini şu şekilde özetleyebiliriz: 
Proje kapsamında hizmet aldığımız Secu-
rist danışmanlığında bir bilgi güvenliği 

ekibi kurarak ilk olarak BGYS kapsamını 
ve hedeflerimizi belirledik. Planlanma 
aşamasında, olası risklerin nedenlerini ve 
kaynaklarını tespit ederek bu risklerin etki-
lerini puanladık. Risk ihtimali yüksek olan 
durumlar için aksiyon planı oluşturarak 
gerekli çalışmaları başlattık. Danışman 

Alarko Carrier, yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamdaki bilgilerin gizliliğinin, 
bütünlüğünün ve bu bilgilere erişimin korunmaası amacıyla Securist Bilişim Teknolojileri 
danışmanlığında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) projesini hayata geçirdi. 
Proje sonucunda, Alarko Carrier, TUV Austria Hellas tarafından yapılan dış denetimle TS 
EN ISO 27001: 2013 kriterlerini sağlayarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Sertifikasını almaya hak kazandı. Proje süreci ve sertifika ile ilgili bilgileri, Alarko Carrier 
Bilgi İşlem Müdürü Burhan Bostancı ve Bilgi Teknolojileri Süreç Yöneticisi ve Bilgi Güvenliği 
Yöneticisi Didem Akoy, Termodinamik okurları için anlattı. Bostancı ve Akoy şu bilgileri verdi:

“ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasını 
almaya hak kazandık”

"Alarko Carrier olarak yazılı, 
sözlü, görsel veya elektronik 
ortamdaki bilgilerin gizliliği-
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Özel Haber

firma, yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
vermek ve çalışanlarımızın farkındalığını 
sağlamak amacıyla biz de dahil tüm per-
sonelimize hem online hem de uygulamalı 
eğitimler düzenledi. Projenin kapanış aşa-
masında ise, iki farklı iç denetimle, bilgi 
güvenliği açıkları tespit edilerek sistemde 
iyileştirme çalışmaları yapıldı. Proje sonu-
cunda, TUV Austria Hellas tarafından yapı-
lan dış denetimle TS EN ISO 27001:2013 
standardı kriterlerini sağlayarak ISO 27001 
BGYS sertifikasını almaya hak kazandık. 
ISO 27001 BGYS Sertifikası; kuruluşların 
bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü 
ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla 
kurdukları bilgi güvenliği yönetim siste-
mini belgelendirmek, üçüncü taraflara 
kanıtlamak amacıyla aldıkları bir belge. 
ISO 27001 BGYS Sertifikası almak iste-
yen kurum ve kuruluşların, öncelikle ilgili 
standarda göre sistem kurması gerekiyor. 
Sistemi kuran firmaların ISO 27001 BGYS 
hususunda akredite olmuş kuruluşlara 
denetim yaptırması ve bu denetimlerden 
de başarıyla geçmesi lazım.”

“Bilgi; bir kurumun sürekliliğini 
sağlayan yegâne faktördür ve 
güvenliğinin sağlanması gerekir”

“Bilgiyi, bir kurum veya kuruluşun faaliyet-
lerini yürütmekte kullandığı verilerin anlam 
kazanmış hali olarak tanımlayabiliriz. Bilgi; 
bir kurumun sürekliliğini sağlayan yegâne 
faktördür ve güvenliğinin sağlanması 
gerekir. Telefon görüşmelerimiz, sözleş-
melerimiz, kataloglarımız, ürünlerimizin 
teknik ve ticari bilgileri, sahip olduğumuz 

know-how, e-postalarımız, sosyal medya 
hesaplarımız, kurumsal fotoğraf/videola-
rımız, söyleşilerimiz sırasında sözlü olarak 
aktarılan her şey bilgidir. Bilgi Güvenliği; 
hayati öneme sahip bilginin korunması, 
bütünlüğünün ve erişilebilir olmasının sağ-
lanması için alınan gerekli önlemlerdir. 
Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkelerini 
şöyle özetleyebiliriz: 

• Gizliliğin korunması (Bilgiye 
ulaşımın, sadece yetki sahibi kişilerce 
olabildiğinin garanti altına alınması)

• Bütünlük (Bilginin ve bilgi işleme 
yöntemlerinin, doğruluğunun ve 
eksiksizliğinin korunması)

• Ulaşılabilirlik (Gereken durumlarda 
yetkili personelin, bilgiye ve ilgili 

varlıklara ulaşımının garanti 
edilmesi)

BGYS ise; bilgi güvenliği ile ilgili önlemlerin 
sistematik şekilde alınmasını, bilgi güven-
liğine dair yapılan çalışmaların daha etkin 
ve kurallara bağlı yapılmasını sağlayan bir 
sistemdir. BGYS’nin uluslararası arenada 
en üst düzey standardı da ‘ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’dır. 
Kurum/kuruluşların faaliyetleri ve sürekliliği 
için bilginin önemi büyüktür. ISO 27001; 
kurum/kuruluşların risk yönetimi ve risk 
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hacker saldırıları olabilir veya bilgiler şir-
ketler içinde kötü niyetli kişiler tarafından 
değiştirilebilir. Böyle durumlar olursa bil-
ginin doğruluğu bozulur. Önemli olan 
bilginin bütünlüğünün değiştirilmemesi-
dir. İşte 27001 bu noktada devreye girer 
ve bilgiyi manipüle edecek davranışları 
engelleyici önlemler alır. ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Sertifikası, çalışanlarımızın dav-
ranışlarında da birtakım değişikliklere yol 
açtı. Sahip olduğu kaynaklarda bulunan 
bilgilerin, hatta kendi özel bilgilerinin dahi 
korunması gerektiğinin farkına varan çalı-
şanlarımız, ekipmanları nasıl kullanaca-
ğını ve ekipmanları kullanırken güvenlik 
kurallarına uyması gerektiğini öğrendi. 
Çalışanlarımızın farkındalığı arttı ve oto-
kontrol sistemi gelişti. Standardın getirdiği 
politikalar şirket kültürümüze de yansıdı. 
Carrier’ın birtakım denetimleri sebebiyle 
bu kültür bizde zaten vardı, birtakım 
önlemler almıştık ama 27001 ile birlikte 
daha büyük boyutlara çıktı. Bunun en 
basit örneği, öğlen aralarında masaları-
mızdan ayrılırken bilgisayarlarımızı artık 
açık bırakmıyoruz, böylece aslında bireysel 
olarak da kendimizi ve şirketimizi güvence 
altına alıyoruz. ISO 27001’in iş dışındaki 
hayatımızda da bizi eğittiğini söyleyebi-
liriz. Adımız, soyadımız, telefon numa-
ramız ve T.C. kimlik numaramız bizim 
özel bilgilerimiz. Artık bunları paylaşırken 
daha dikkatli davranıyoruz ya da halka 
açık bir yerden ağa bağlanırken parolası 
olmayan bir yerden asla bağlanmıyoruz. 
Bilgisayarlarımızı halka açık alanlarda yanı-
mızdan ayırmıyoruz. Bunlar da 27001’in 
özel hayatımızda yarattığı farkındalıklar-
dan bazıları. 27001’i sadece sanal ortama 
indirgememek gerekiyor. Fiziksel güvenlik 
ile ilgili alınması gereken önlemler de ISO 
27001’in standart maddelerinde yer alıyor 
ve biz de bununla ilgili var olan önlemleri 
geliştirerek gerekli şartları sağladık.”

“BGYS için 500 bin dolar yatırım 
yaptık ve yatırımlarımıza devam 
edeceğiz”

“ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası üç 
yıl geçerli, her yıl ara denetimler oluyor. 
Üçüncü yılda akredite bir kuruluş tarafın-
dan büyük bir denetim yapılıyor ve belge 

yenileniyor. Ara denetimler ise belgenin 
sürekliliğini sağlıyor. Günümüzde bilgi çok 
hızlı analiz edilebiliyor. Herhangi bir kişi 
bir bilgiye sahipse, o bilgiden çok hızlı 
analizlerle inanılmaz kısa zamanda, birçok 
şeyi değiştirebilecek sonuçlar çıkarıyor ve 
bu sonuçlar sizin aleyhinize kullanıldığında 
çok ciddi zararlar verebiliyor. Prestij kaybı, 
yasal olarak birtakım yaptırımlar veya müş-
teri kaybına sebep olabilir. Çünkü bilgi 
sadece sanal ortamda yer almıyor ve bu 
süreç sadece bir IT süreci de değil. Evet 
uygulayıcısı genel olarak bakıldığında IT, 
ama genel anlamda tüm firma çalışanla-
rını ve çözüm ortaklarımızı ilgilendiren bir 
süreç. Dolayısıyla bayilerimizi de farkın-
dalık eğitimleri ile bu sürece dahil etmek 
istiyoruz. Altyapılarında bu kadar büyük 
ölçekte teknolojik değişiklikler olmaya-
caktır ama kendi kişisel hayatlarında nasıl 
önlemler alabileceklerini onlara anlatmayı 
planlıyoruz. Bayilerimiz kendilerini koruya-
mazsa bu bizi de etkiler. Dolayısıyla onları 
da bu sürece dahil etmek, hem onlar hem 
de bizim için avantaj. ISO 27001, kritik 
sistemlerin iş sürekliliğini de sağlıyor. Kri-
tik sistemlerin sürekliliğinin sağlanması, 
bilgiye erişimin sağlanmasıyla ilgilidir. Yani 
süreklilik ve erişim sağlanamazsa, bilgi-
nin sınıflandırılmasındaki ayaklardan biri 
kopmuş olur. Yazılımlarda; muhasebe, 
ERP gibi programlarda kesintinin en kısa 
sürede tamamlanıp tekrar çalışır hale 
getirilmesi ve bunun için gerekli altyapı 
ve önlemlerin alınması, bu standardın 
getirdiği zorunluluklardan biri. Bu sistem 
yaşayan bir sistem, dolayısıyla sistemin 
sürekliliğinin de sağlanması gerekir. Son 
dönemlerde IT sektöründe yapılan yatırım-
ların büyük bir kısmı, güvenliğe yönelik. 
Güvenlik açığı olursa, felaket senaryoları 
devreye girer. Yani hem iş sürekliliği hem 
de güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bura-
daki sistemlerin başına neler gelebileceğini 
önceden öngörmeliyiz ki, bu öngörüler 
doğrultusunda adım atmalıyız. Kısacası 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasını 
sadece almak için almadık. Neredeyse iki 
sene boyunca özverili çalışarak bu bel-
geyi almaya hak kazandık. BGYS için 500 
bin dolar yatırım yaptık ve yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.”

işleme planlarını, görev ve sorumlulukla-
rını, iş devamlılığı planlarını, acil durum 
olay yönetimi prosedürlerini hazırlamasını 
ve uygulamada bunların kayıtlarını tutma-
sını gerektirir. Alarko Carrier olarak tüm bu 
faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi 
güvenliği politikası uyguluyor ve persone-
limizi, bilgi güvenliği ve tehditler hakkında 
bilinçlendiriyoruz. Seçilen kontrol hedef-
lerinin ölçüldüğü, kontrollerin amacına 
uygunluğunun ve performansının sürekli 
takip edildiği, kısacası yaşayan bir süreç 
olan bilgi güvenliği sistemi; ancak yöne-
timin aktif desteği ve personelin istekli 
katılımıyla başarılabiliyor. Bu sistem, bilgi 
varlıklarımızı korumamıza ve ilgili taraflara, 
özellikle de müşterilerimize güven verme-
mize yardımcı oluyor.” 

“Bilgiyi bir sistem sayesinde 
koruyor, tesadüfe bırakmıyoruz”

“ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temini kurmadan önce de birtakım dene-
timlerimiz oluyordu tabii ama kurduktan 
sonra şirketimizde bir farkındalık oluştu. 
Bu sistem bize çok fayda sağladı. Bilgi var-
lıklarımızın ve bu bilginin değerinin farkına 
vardık. Sahip olduğumuz varlıkları koru-
maya başladık. Yaptığımız kontroller ile 
koruma metotlarını belirledik. Bu metotları 
uygulayarak bilgilerimizin korunmasını, 
böylece iş sürekliliğini sağlıyoruz. Başta 
iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak 
üzere, bilgileri korunacağından ilgili taraf-
ların güvenini kazandık. Çünkü bilgiyi 
bir sistem sayesinde koruyor, tesadüfe 
bırakmıyoruz. Bilgiye sadece yönetimin 
verdiği yetkilendirme sonucunda yetkili 
olan kişiler erişim sağlıyor. Bilgilere çeşitli 
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kalitesinin sağlık üzerine etkilerinden ve 
nemli bir binada yaşamanın zararların-
dan bahseder. Kötü iç hava kalitesi dünya 
çapında önemli sağlık problemlerinden 
biridir. Modern toplumlarda insanlar 
hayatlarının yüzde 90’ına varan zamanını 
kapalı alanlarda geçirir. Bu da toplumsal 
sağlık açısından çok önemlidir [1].
Kötü iç hava kalitesi kaynaklı pek çok 
hastalık, riski nedeniyle halk sağlığına 
tehdit oluşturur [2]. Biyolojik ve kimyasal 
kirleticiler olarak bilinen iç ortam kirle-
ticilerinin fiziksel etkileri, iç ortam için 
zararlıdır. İç ortam kirleticilerinin ana 
kaynağı olarak; bilinen yanma ürünleri 
(yakıtlar, gaz, kerosen, kömür, odun, tütün 
ürünleri vb.), uçucu organik bileşikleri, 

nik solunum semptomları ile kanser gibi 
insan sağlığı için tehlikelerin artmasına 
neden olur.
Bu çalışmada; toz, akar, mantar, ozon, 
azot oksit partikülleri, sigara dumanı, 
sülfürdioksit, karbonmonoksit ve bina-
lardaki rutubete bağlı olarak oluşan iç 
ortam alerjenlerine maruz kalınması ve 
duyarlılık etkisi gözlemlenmiştir. Ayrıca 
kurşun etkisinin yanı sıra, asbest, radon ve 
sigara alışkanlıklarının kanserojen etki-
leri de anlatılmıştır.

Giriş

Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat 
(İÖ 370-460), olumsuz (kirli) iç hava 

Hava kirliliği ve egzoz emisyonları 
iç ortam ve dış ortam havasını 
olumsuz yönde etkiler. Modern 

toplumlarda insanlar zamanlarının yak-
laşık yüzde 90’ını iç ortamda geçirir. Bu 
nedenle iç ortamdan alınan nefes insan 
sağlığı için tehdit oluşturur.
İç ortamda çok sayıda atmosferik kirle-
tici bulunur. Bu atmosferik kirleticiler; 
özellikle yakıcı cihazlardan, yapı malze-
melerinden, uçucu organik bileşiklerden, 
merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerin-
den kaynaklı kirleticiler olarak tanım-
lanmıştır. Kapalı ev ortamlarında çeşitli 
biyolojik ve diğer çevresel zararlı etkileri 
vardır. İç hava kalitesi halk sağlığı ve 
refahını etkiler. Bu durum akut ve kro-

İç Hava Kalitesi ve İnsan 
Sağlığına Etkileri
Yazan: Muammer Akgün, BACADER (Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği), muammerakgun@bacader.org
              Barbaros Batur, Yıldız Teknik Üniversitesi, batur@yildiz.edu.tr
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santrasyonda kirletici zararlı maddeye 
maruz kalanlarda hastalık riskinin çok 
fazla arttığı gözlenmiştir. Zararlı sağlık 
etkileri, yaşa bağlı olarak bir kez veya 
defalarca maruz kalma sonucu önceden 
uygulanan tıbbi şartlara ve kişinin duyar-
lılığına bağlıdır.

1. Kirletici Kaynakları

1.1. Yanma Ürünleri

İç ortamda kullanılan yanma kaynakları 
iç ortam hava kalitesini belirler. Yanma 
ürünlerinin eksik yanması sonucunda iç 
ortamda çoğunlukla dumangazı, karbon-
monoksit, azot, sülfürdioksit, kurum ve 
bazı organik bileşikler bulunur. [10].
İnsan sağlığı için tehlikeli gazlar özellikle 

asbest içeren yapı maddeleri, halılar, evin 
temizlenmesi ve bakımında kullanılan 
malzemeler, merkezi ısıtma ve soğutma 
sistemleri ve nemlendirme cihazları, 
havalandırma eksikliği, çok fazla nem, 
su sızıntısı ve kaçağı, karbonmonoksit 
ve radon, diğer gazlar ve diğer tehlikeli 
gazlar sayılabilir [3,4].
Azot ve sülfür oksitler, ozon, böcek ilaç-
ları, formaldehit, bulaşıcı ajanlar (mik-
robiyal organizmalar, küf, toz akarları) 
gibi kimyasal ajanların pek çok kimyasal 
etkisi mevcuttur [5,6]. Sıcaklık, bağıl 
nem, yoğun sıcak ve soğuk yüzeyler ve 
çekiş etkisi kimyasal ve biyolojik kirletici 
etkisini değiştirir. Bazı renksiz ve koku-
suz gazlar ve spreyler toksik maddeler 
içerebilir [7].
İnsanın sıkıntı yaşadığı kızarıklık ve diğer 

deri değişiklikleri, iç ortam radyasyon 
kirleticilerine bağlı olarak ultraviyole 
lambaların mikroplanması sonucu olu-
şan ultraviyole C radyasyonu kaynaklı 
olabilir [8].
Bazı kirleticilerin zararlı etkilerinin 
tespit edilmesi veya tanımlanabilmesi, 
kesin hastalık riskinin veya uyumsuz-
lukların değerlendirilmesi ile mümkün 
olmaktadır. Kişi bazlı kirletici kaynaklı 
bir maddenin doz-etki ilişkisini tahmin 
edebilmek çok önemlidir.
Kirletici kaynaklı zararlı maddelerin 
yüksek dozları, insan vücudu üzerinde 
zararlı bir etkiye sahip olabilir. Çünkü 
bu etkiler, kişinin bireysel duyarlılığına 
bağlıdır. Ancak farklı çevresel etkenlere 
aynı anda maruz kalma zararlı etkiyi 
artırabilir. Maksimum izin verilen kon-

Tablo 1. Bazı İç Hava Kirleticilerinin Kaynakları ve Olası Riskleri

Kirletici İç ortam kaynağı Potansiyel sağlık riski

Çevredeki sigara dumanı
Karbon monoksit
Azot oksitler
Organik kimyasallar
Böcek ilaçları
Formaldehit

Sigara dumanı, yetersiz havalandırması olan 
gaz yakıcı cihazlar, odun sobaları, tütün 
dumanı, yemek buharları, formaldehit, uçucu 
organik maddeler, ev bakımı için kullanılan 
temizleyici ve kimyasallar, yanma ürünleri, 
aerosol sprey gazları, solventler, yapıştırıcılar, 
temizlik ürünleri, tarım ilaçları, yağlı boyalar, 
güve kovucular, hava temizleyici spreyler, 
kuru temizlenmiş kıyafetler, arıtılmış su, böcek 
ilaçları.
Beraberinde çim ve bahçe ürünleri, preslenmiş 
ahşap ürünleri, mobilyalar, duvar kâğıtları, ütü 
gerektirmeyen kıyafetler.

Baş ağrısı, yorgunluk, hafıza zayıflığı, öksürük, 
solunum yollarında tahriş, bronşit, çocuklarda 
zatürre, amfizemi, akciğer kanseri, kalp 
hastalıkları, göz, burun ve boğaz iltihabı, 
bulantı, anjin, çift görme, zihin bulanıklığı, 
yüksek konsantrasyonlarda ölüm riski, nefeste 
hırıltı, burun tıkanıklığı, deri iltihabı, baş 
dönmesi, sersemlik, astım, denge kaybı, 
karaciğer, böbrek ve beyinde hasar, kanser 
tümörleri, merkezi sinir sisteminde ve 
ciğerlerde hasar, alerjik reaksiyonlar, kanser.

Solunabilir partiküller,
Asbest

Sigara, odun sobaları, şömineler, aerosol 
spreyler ve ev tozları, tekstil, duvar posterleri 
dekorasyon, yalıtım, eksik veya yanlış 
yapılan yalıtım, yangın yalıtım ve ses yalıtım 
malzemeleri

Göz, burun ve boğaz iltihabı, solunum yolu 
enfeksiyonları ve bronşit, akciğer kanseri, 
asbest hastalığı

Radon Toprak seviyesinin altındaki binalar, yeraltı 
suları Akciğer kanseri

Biyolojik organizmalar ve diğer 
organik kirleticiler

Ev tozu, toz akarları, hayvanlar, yataklar, 
bakımsız klimalar, nemlendiriciler ve 
nemsizleştiriciler, ıslak veya nemli yapılar, 
mobilyalar, böcekler, hamam böceği parçaları, 
polenler, hayvan tüyleri ve salyaları, hayvan 
idrarındaki protein, bakteriyel toksinler ve 
mantarlar.

Öksürük, nefes darlığı, alerjik rinit, astım, göz, 
burun ve boğaz iltihabı, nezle, grip, diğer 
enfeksiyon hastalıkları, kas ağrısı, keyifsizlik, 
yorgunluk, yüksek hassasiyetli pnömeni, 
sindirim problemler, kaşıntı.
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su ısıtıcıları veya havalandırmasız çalışan 
ısıtıcılar genellikle karbonmonoksit ve/
veya azotdioksit üretirler.

1.2. Uçucu, Uçucu Olmayan ve 
Diğer Biyolojik Olmayan Ajanlar

Bu bileşikler ev ortamı ve ofislerde olu-
şur. Örneğin; formaldehit, böcek ilaç-
ları, solventler, temizlik maddeleri, ağır 
metaller (havadaki kurşun, civa buharı, 
asbest, radon) içerir. İnsanda göz iltiha-
bına sebep olabilecek formaldehit kon-
santrasyonunun 4 saatteki dozu 0,36 mg/
m3’tür. Göz kızarıklığı ile tahriş sınırı ise 
0,6 mg/m3’tür [9]. 

1.3. Kimyasallar

Ev ortamında solumak zorunda kaldı-
ğımız kimyasallar; parfümler, formal-
dehit, böcek ilaçları, solventler, temizlik 
malzemeleri, perkloretilen, saç spreyleri 
iken bazı ev eşyaları (kilimler, halılar, 
fırın temizleyicileri, boya, tiner ve kuru 
temizlemem sıvıları) ve bununla bir-
likte fotokopi makineleri ve yazıcılar, 
yapıştırıcılar ve fotoğraf basan cihazlar 
da ortama organik bileşiklerini yayarlar. 
Uçucu organik bileşikler iç ortam hava 
kalitesine ve buna bağlı olarak insan sağ-
lığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 
[11]. Çoklu kimyasal duyarlılık, çevresel 
kimyasal etkinin son derece düşük olduğu 
sendromdur [12]. Ortak belirtileri göz, 
burun ve boğazda tahriş, ses kısıklığı, baş 
ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, 
depresif ruh hali, hafıza kaybı, halsizlik, 
baş dönmesi, hoşgörüsüzlük, eklem ağrı-
larıdır[13].

1.4. Asbest

İç ortamda bu ajanların bulunması 
oldukça düşüktür. Dış ortam konsan-
trasyonları herhangi bir nedenle böcek 
ilaçlama ve benzeri diğer uygulamalarla 
yükselebilir. Asbest etkisi ancak asbest 
içeren mikroskobik asbest liflerinin 
havada serbest kalması ile mümkündür 
[14]. Asbest liflerinin akciğere teması 

akciğer kanseri ve iç organların kanser 
riskini artırır. Yoğun sigara içimi akci-
ğer kanseri riskini artırır. İç ortamdaki 
ortalama asbest değeri oldukça düşüktür 
ve ortamda asbest yayan kaynak olma-
dığı sürece sağlığa olan riski son derece 
düşüktür.

1.5. Kurşun

Pek çok kişi kurşun içeren boyaların buha-
rını solumak suretiyle eser miktarda kur-
şuna maruz kalır. Kurşun zehirlenmesi; 
hematolojik, sindirim sistemi ve nörolo-
jik fonksiyon bozukluklarına sebep olur. 
Kurşun zehirlenmesinin sonucu anemi 
yaygın olarak oluşur, sinir sisteminin zarar 
görmesine hatta zihinsel fonksiyonların 
bozulmasına neden olabilir. Diğer belir-
tileri ise iştah kaybı, karın ağrısı, kabızlık, 
yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik ve baş 
ağrısıdır. Şiddetli ve uzun süreli maruz 
kalma, hipertansiyon ve üreme fonksi-
yonlarının bozulmasına sebep olur [15]. 
Kurşun, vücuttaki bazı enzimlerin hücre-
sel metabolizmasını değiştirmesini önler. 
Böbrek, beyin ve kemik içerisindeki bağ-
layıcı proteinlerin sentezini uyarır ve sinir 
sistemini yavaşlatır.

1.6. Radon

Havada bulunan bir gazdır. Radon gazı 
doğal olarak radyoaktivite yoluyla top-
rakta oluşur. Oluşan gaz infiltrasyon 
yoluyla iç ortama sızabilir.
Radon gazı iç ortama temel çatlakların-
dan, yer süzgeçlerinden, hidrofor sistem-
lerinden girer. Radon solunduğu zaman 
radyoaktif esaslı olduğundan akciğer kan-

ser riskini artırır. Sigara içenlerin akciğer 
kanseri riskini artırmakla birlikte sigara 
içmeyenler arasında da akciğer kanseri 
riskini artıran en önemli nedenlerden 
biridir.  Radon gazı, her yıl yaklaşık ola-
rak 21 bin kişinin akciğer kanserinden 
ölümüne neden olur [16]. Radon etkisi 
ile sigara içmeyenler ile içenler arasındaki 
kansere yakalanma risk oranları Tablo 
2’de verilmiştir.

1.7. Biyolojik Organizmalar ve 
Diğer Organik Kirleticiler

Biyolojik organizmalar; bakteriler, küfler, 
mantarlar, polen, toz akarları, böcekler, 
eklem bacaklıların parçaları, hayvan tüyü 
(saç, tüy, deri parçacıkları), hayvanların 
salyaları, enfeksiyona sebep olan bak-
teri ve virüslerle birlikte mikrotoksin ve 
polenlerden oluşur. İç ortamda bulunan 
alerjenlere maruz kalmak ve dış ortamda 
bulunan çim poleni, küfler özellikle de 
ev tozları, hamamböcekleri gibi alerjen-
lerle birlikte sigara kullanımı da özellikle 
astım ve alerjik hassasiyetin gelişimi açı-
sından ciddi bir risk teşkil edebilir [17]. 
Bakteriler, mantar ve küfler; bakımsız 
havalandırma kanalları, klimalar, nemlen-
dirme cihazları, hava temizleme filtreleri 
ve halılarla birlikte iyi havalandırılmayan 
banyo, mutfak, çamaşır odası ve merdiven 
altları gibi nemli ortamlarda gelişerek 
birikmektedir. Mantarların bilinen sağ-
lık şartlarına etkisi, oluşturduğu küçük 
moleküler toksin yapılardır. Biyolojik 
faktörlere göre ortaya çıkabilecek sağ-
lık sorunları arasında; lejyoner hastalığı, 
alerjik reaksiyonlar, aşırı duyarlı pnömani, 
nezle, grip ve tüberküloz sayılabilir.

Tablo 2. Radon etkisi ile Akciğer kanserine bağlı kümülatif ölüm riski [9]

Radon konsantrasyonu 
(Bq/m3)

Günde 15-24 sigara 
içen her 1000 kişide 

ölüm riski

Hiç sigara içmeyen her 
1000 kişide ölüm riski

0 101 4.1

100 116 4.7

200 131 5.4

400 160 6.7

800 216 9.3
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1.8. Küfler

Küfler, iç ortamların en önemli kirleti-
cilerindendir. Bireylerin yaklaşık yüzde 
5’i iç ortam havası ile bulaşan küfler 
nedeniyle bazı alerjik belirtiler gösterir. 
İç ortam küfleri, kolaylıkla görülebilir ya 
da kokularından farkedilebilir. Küf, boyalı 
duvarların, halıların, dolapların ve tavan-
ların arkasında yer alır, hatta temiz ve 
bakımlı mutfak malzemeleri ile mobilya 
grupları da küflerin beslenmesine ola-
nak sağlayabilir. Küfe maruz kalanlarda 
oluşan sağlık sorunları arasında; alerjik 
hastalıklar, tahriş edici etkiler, enfeksi-
yon ve toksik etkiler sayılabilir. Küflere 
duyarlı kişilerde karşılaşılan belirtiler için 
burun ve sinüs tahrişi veya tıkanıklığı, 
kuru öksürük, hırıltı, deri döküntüsü 
veya yanma, sulu veya kızarmış gözler 
sayılabilir [18].
Küf, astım olan kişilerde astım ataklarını 
tetikleyebilir. Yüzeysel mantar deri ve 
tırnak enfeksiyonlarında nispeten daha 
yaygındır. Baş ağrısı, hafıza problemleri, 
burun kanamaları ve vücut ağrıları küf 
şikâyeti olarak belirtilmektedir.

1.9. Klima Sistemleri

Bu sistemler mikroorganizmaların çoğal-
ması için uygun ortamı sağlar. Klimalı 
binalarda havanın kalitesi, klima ve 
nemlendirme sistemlerinin verimliliğine 
bağlıdır. Bioaerosol klima sistemi ile çok 
kolay bir şekilde iç ortama yayılırlar. Üst 
solunum yolu kaynaklı hastalıkların tanı-
sında ateşe, aşırı duyarlı üst solunum yolu 
belirtisine, klima ve nemlendirme cihaz-
larında biriken endotoksin bakterilere, 
mantarlara neden olurlar. Bu tip hastalı-
ğın temel karakteristikleri ateş, baş ağrısı, 
titreme, kas ağrısı ve halsizliktir. Genelde 
hasta 24 saat içinde normal haline döner.
Öksürük, ateş, kas ağrısı ve eklem ağrısı 
yaratan nem esaslı akciğer hastalıkları, 
endotoksinlerin solunması sonucu oluşur 
[19]. Aşırı hassasiyet görülen pnömani 
durumunda taşınabilir ev tipi ultrasonik 
nemlendiriciler kullanılması önerilmek-
tedir.

2. Sonuç ve Önleme Yöntemleri

EPA’nın belirlediği iç ortam kirletici 
rakamlarına göre, iç ortam kirleticileri 
sağlık için yüksek risk oluşturmaktadır. 
Bu nedenle, iş yerlerinde ve evlerde iç 
hava kalitesinin iyi olması önemlidir. İç 
ortam hava kalitesi, dış ortamla kıyas-
landığında 2-10 kat daha kirlidir. Bu 
nedenle iç hava kalitesinin belirli seviye-
lerde olması çok önemlidir. Çünkü insan-
lar zamanının yüzde 90’ını iç ortamda 
geçirmektedirler. Önleyici tedbirlerle iç 
ortam hava kaynakları belirlenmeli ve 
mevcut etkileri içerisinde sağlığı tehdit 
eden biyolojik kirleticiler bertaraf edil-
melidir. Soluduğumuz iç ortam havasının 
sağlıklı olması için önlemler:
•	 İstenilen kalitede ve yeterli hava 

dağılımı,
•	 Kanallarda taşınan kirleticilerin 

kontrolü,
•	 Sıcaklık ve nem kontrolüdür.
Burada nem kontrolüne özel önem veril-
melidir.
Bazı düzenlemelerde de iç ortam şartları 
iyileştirilebilir. Örneğin;
•	 Pencereleri açarak iç ortam kalitesini 

iyileştirmek,
•	 Düşük sıcaklık uygulaması ile küf 

oluşumunu azaltmak,
•	 Kolonya ve parfümlü sabunları 

sınırlı kullanmak,
•	 Şampuan, deodorant ve hava 

temizleyici kullanmak, 
iç ortam kalitesini kontrol etmekte yar-
dımcı olur.
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tasarım değerlerinin oldukça altındaki 
güç yoğunluklarında çalıştırıldığından, bu 
sorunlar genellikle fark edilmez. Bununla 
birlikte, yeni IT ekipmanlarının güç 
yoğunluğunda son zamanlardaki artış-
lar, veri merkezlerini tasarım sınırlarına 
iter ve birçok veri merkezinin beklendiği 
gibi etkili soğutma yapamayacağını ortaya 
koyar. 
Performansının altında çalışan soğutma 
sistemlerinden kaynaklanabilecek sistem 
kullanılabilirliğinde azalmaya ek olarak, 

tanıtım yazısında tipik hatalar incelenmiş, 
ilkeler açıklanmış, etkileri sayısallaştırıl-
mış ve basit çözümler açıklanmıştır.

Giriş

Veri merkezi ve ağ odalarının çoğunda, 
potansiyel soğutma kapasitelerine ulaş-
mamalarını ve ihtiyaç duyulduğunda 
soğuk havayı sağlamalarını önleyen çeşitli 
temel tasarım ve yapılandırma kusurları 
bulunur. Bilgisayar odaları tipik olarak 

Veri merkezlerinde veya ağ oda-
larında soğutma sistemleri ve 
kabinler kurulurken rutin olarak 

yapılan hatalar, kullanılabilirliği tehli-
keye atar ve maliyetleri artırır. Bu kasıtsız 
kusurlar sıcak noktalar oluşturur, hata 
toleransını ve verimliliği azaltır, soğutma 
kapasitesini düşürür. Tesis operatörleri 
çoğunlukla soğutma problemlerinden 
sorumlu tutulmalarına rağmen, birçok 
problem aslında IT ekipmanının kontrol 
dışı kalması nedeniyle ortaya çıkar. Bu 

Veri Merkezlerinde ve Ağ 
Odalarında Soğutma 
Performansını Azaltan 
Kaçınılmaz Hatalar
Yazan: Neil Rasmussen, Schneider Electric Yenilikçilik Bölümü Başkan Yardımcısı
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1. CRAC havasının, ekipmanın hava giri-
şine geçmeden önce sıcak egzoz havasıyla 
karışması ve
2. Ekipmanın hava akışının engellerle 
kısıtlanmasıdır.
Bir sonraki bölümlerdeki ortak tema, 
önemsiz görünen iyi niyetli uygulama 
tercihlerinin aslında yukarıda belirtilen 
iki soruna neden olduğuna ve bu sorunla-
rın belirtilerini ele almak için rutin olarak 
kullanılan ortak çözümlerin kullanıla-
bilirliği tehlikeye attığına ve masrafları 
artırdığına dikkat çekmektedir.

Kabinde Hava Akışı

Kabin genellikle mekanik destek olarak 
düşünülse de, ekipmanın sıcak egzoz 
havasının ekipman hava girişine geri 
dönmesini önlemede çok kritik bir işleve 
sahiptir. Egzoz havası hafif basınç altın-
dadır ve ekipman girişindeki emme ile 
birlikte egzoz havasının ekipman girişi 
içine geri akışına neden olur. Bu etkinin 
büyüklüğü, birçok insanın doğal ola-
rak sıcak egzoz havasının ekipmandan 
uzaklaşmasına neden olacağına inandığı 
sıcak egzoz havasının batmazlık etkisinin 
büyüklüğünden çok daha fazladır. Kabin 
ve kapatma panelleri, hava devridaim 
yolunun uzunluğunu büyük ölçüde artı-
ran doğal bir bariyer oluşturur ve sonuç 
olarak ekipman sıcak egzoz havası alımını 
azaltır. Yaygın olarak görülen kapatma 
panellerinin iptal edilmesi uygulama-
ları, tüm büyük IT ekipmanı üreticileri 
kapatma panellerinin kullanılmasını 
özellikle tavsiye etmesine rağmen veri 
merkezlerinin yüzde 90’ında az ya da çok 
görülür. Ortaya çıkan devridaim sorunu, 
IT ekipmanının sıcaklığının 8 °C art-
masına neden olabilir. Deneysel verilerle 
birlikte bu etkinin ayrıntılı bir açıklaması, 
Kapatma Panelleri Kullanılarak Kabin 
Soğutma Performansının Artırılması 
Tanıtım Yazısı 44’te bulunmaktadır. 
Kapatma panelleri hava akışını Şekil 
2’de görüldüğü gibi değiştirir. Kapatma 
panelleri takmak, neredeyse tüm veri 
merkezlerinde çok düşük bir maliyetle 
uygulanabilecek basit bir işlemdir.

önemli maliyetler doğar. Bu tanıtım 
yazısında soğutma sistemi verimliliği-
nin yüzde 20 veya daha fazla azalmasına 
neden olabilecek genel tasarım hataları 
açıklanacaktır. Lawrence Berkeley Ulu-
sal Laboratuvarları’ndan ve Schneider 
Electric’ten ayrı ayrı çalışmalarda tipik bir 
veri merkezinin, soğutma sistemi tarafın-
dan tüketilen elektrik gücünün, tüm IT 
yükü tarafından tüketilen güç ile karşı-
laştırılabilir olduğu Şekil 1’de gösterildiği 
şekilde elektrik enerjisi tükettiği görül-
müştür. Soğutma verimliliğinde yüzde 
20 oranında bir kayıp, toplam elektrik 
tüketiminde yüzde 8 oranında bir artışa 
neden olur; bu, 500 kW gücünde bir 
veri merkezinin 10 yıllık kullanım ömrü 
boyunca yaklaşık 700.0 $ israf edilen 
elektrik maliyeti olarak tercüme edilebi-
lir. Bu dikkate değer israf, çok küçük bir 
maliyet, hatta sıfır maliyetle önlenebilir.

Şekil 1. Tipik bir veri merkezinin elektrik 
tüketiminin dökümü

Veri merkezi soğutma sisteminin alt opti-
mizasyonu çeşitli kaynaklardan sağlanır. 
Bu sorunlu kaynaklar, soğutma tesisinin 
tasarımı ve teknik özelliklerinin yanı sıra 
tüm sistemin soğuk havayı yüke nasıl 
ulaştırdığını içerir. Bu tanıtım yazısında 
aşağıdaki nedenlerden dolayı soğutma 
havasının dağıtımıyla ilgili soğutma 
sorunlarına ve IT ekipmanlarının kuru-
lumuyla ilgili kurulum sorunlarına odak-
lanılmıştır:

•	 Pratik, uygulanabilir ve kanıtlanmış 
çözümlerdir

•	 Mevcut veri merkezlerine birçok 
yama uygulanabilir

•	 Çok küçük yatırımlarla hatta yatırım 
yapmadan büyük geliştirmeler 
sağlanabilir

•	 Hem IT hem de tesis çalışanları 
bu düzeltme çalışmalarına katkı 
sağlayabilir

•	 Çözümler tesis veya coğrafi 
konumdan bağımsızdır

•	 Uygulanması kolay ilkeler yoluyla 
düzeltme çalışmalarına katılabilirler

Tanıtım yazısında ortak kusurlar, katkıda 
bulunan beş kategoriye ayrılmış ve her 
birine sırasıyla değinilmiştir:

•	 Kabinin kendisinde hava akışı
•	 Kabinlerin düzeni
•	 Yük dağıtımı
•	 Soğutma ayarları
•	 Hava dağıtım ve dönüş 

havalandırma kanallarının düzeni

Her kategoride, sorun teorisinin basit bir 
tanımı ve kullanılabilirlik ve toplam sahip 
olma maliyetini (TCO) nasıl etkilediği 
ile birlikte çeşitli konular açıklanmıştır. 
Bu bilgiler tablolarda özetlenmiştir. Son 
olarak, eğer uygulanırsa veri merkezi kul-
lanılabilirliğini önemli ölçüde artırabile-
cek ve TCO’yu düşürebilecek bir dizi ilke 
açıklanmıştır.

Temel Hava Akış Gereksinimleri

Kabinin içinde ve çevresindeki hava akışı, 
soğutma performansı açısından kritik 
önemdedir. Kabindeki hava akışını anla-
manın anahtarı, temel bir prensip olarak 
IT ekipmanının iki şeyi önemsediğini 
kabul etmektir:

1. Ekipmanın hava girişinde uygun bir 
şekilde iklimlendirilmiş hava bulunmak-
tadır;
2. Ekipmanın içinde ve çevresinde hava 
akışı kısıtlı değildir.

Rutin olarak karşılaşılan ve ideal çözümü 
engelleyen iki temel sorun
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kabinlerin ve kapatma panellerinin kul-
lanımı için mecburi bir durum oluştu-
rur. Bununla birlikte devridaimin TCO 
sonuçları büyüktür ve bu durumu çok 
daha önemli hale getirir. 
Soğutmayla ilgili en büyük yaşam dön-
güsü maliyeti, soğutma ekipmanı ve fan-
larını çalıştıran elektriğin maliyetidir. Bir 
veri merkezine ihtiyaç duyulan soğutma 
Watt’ı veya Tonaj miktarı devridaimden 
etkilenmez; ancak soğutma sistemlerinin 
etkinliği önemli ölçüde olumsuz etkilenir. 
Bu, devridaimin elektrikle ilgili maliyet-
leri de artıracağı anlamına gelir. Maliyet 
bileşenleri Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3’te tipik olarak devridaimin birincil 
belirtisi olan sıcak noktalarla uğraşma 
denemelerinden kaynaklanan ardı-
şık sonuçlar gösterilir. Sıcak noktalara 
verilen en yaygın iki yanıt, CRAC bes-
leme sıcaklığını düşürmek veya CRAC 
kapasitesini artırmak ya da ikisini birden 
yapmaktır. Bu yanıtların şekilde gösteril-

mayı sürdürmek genellikle mümkündür; 
diğer CRAC üniteleri gerekli yükü alabi-
lir. Devridaim, bu hata toleransı becerisini 
aşağıda söz edildiği şekilde tehlikeye atar:

•	 Devridaim nedeniyle daha düşük 
CRAC dönüş hava sıcaklığı, 
kalan CRAC ünitelerinin daha az 
kapasitede çalışmasına ve sistemin, 
soğutma kapasite ihtiyacını 
karşılayamamasına neden olur.

•	 Devridaim etkisinin üstesinden 
gelmek için gereken daha yüksek 
hava besleme hızı, mevcut sistemler 
tarafından sağlanamaz, devridaimin 
artmasına ve yüklerde aşırı ısınmaya 
neden olur.

Devridaim toplam sahip olma 
maliyetini etkiler

Aşırı ısınmadan dolayı kullanılabilir-
lik sorunları ve hata toleransı, standart 

Şekil 2. Eksik kapatma paneliyle hava 
devridaimi
2A. (sol) Kapatma panelleri olmadan
2B. (sağ) Kapatma panelleriyle

Birçok yapılandırılmış kabin, kapatma 
panellerinin iptal edilmesi ile aynı etkide 
farklı kusurlar sergiler. Geniş kabinlerin 
kullanılması, kabin raylarının kenarla-
rında devridaime olanak sağlar. IT ekip-
manını monte etmek için açık tip kabin-
lerin kullanılması, kapatma panellerinin 
kullanılmasına engel olur ve egzoz hava 
devridaimi için geniş ve açık yollar sağlar. 
Bazı standart 19" kabinlerde yapıların-
dan dolayı, rayların etrafına ve kabinin 
üstünde ve altında hava devridaim yolları 
bulunur. Bu durumda, kapatma panel-
lerinin kurulumu devridaimi tamamen 
engelleyemez. Çoğu kabin, yüksek yoğun-
luklu bir IT ortamında etkili bir şekilde 
çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Sağ 
kabinde standartlaştırma ve kapatma 
panelleri kullanarak devridaimi ve sıcak 
noktaları büyük oranda azaltabilirsiniz. 
Kapatma panelleri kullanarak sıcak nokta 
sıcaklığının azaltılmasının ve devrida-
imi engelleyen kabinlerin seçilmesinin 
faydaları açıktır ve sistem kullanılabi-
lirliği bakımından açık avantajlar sağlar. 
Bununla birlikte, açıklama gerektiren 
daha az belirgin ancak çok önemli fay-
daları da vardır.

Devridaim hata toleransını etkiler

Büyük miktarda devridaim yapan kabin 
sistemleri, doğru uygulanan sistemlere 
kıyasla hata toleransını ve bakım kolay-
lığını azaltır. Çoğu tesiste soğutma, bir 
ortak hava sağlama plenumunu besleyen 
bir dizi CRAC ünitesi tarafından sağ-
lanır. Böyle bir düzenlemede, arıza veya 
bakım nedeniyle bir CRAC ünitesinin 
kapatılması durumunda da tesisi soğut- Şekil 3. Devridaimin mali sonuçlarının basamaklandırılması
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Bu çözümün ilkeleri, Uptime Institute 
tarafından Alternatif Soğuk ve Sıcak 
Koridorlar Sunucu Çiftlikleri için Daha 
Güvenilir Soğutma Sağlıyor tanıtım yazı-
sında açıklanmıştır.
Sıcak koridor-soğuk koridor sistemi-
nin açık avantajlarına rağmen anketler, 
veri merkezleri ve ağ odalarının yakla-
şık yüzde 25’inde kabinlerin aynı yöne 
bakacak şekilde yerleştirildiğini gösterir. 
Kabinleri aynı yönde yerleştirmek önemli 
miktarda devridaime neden olur ve sıcak 
nokta sorunlarını ve sistem işletim mali-
yetinin önemli ölçüde artacağını nere-
deyse garanti eder. Maliyetler kurulum-
lara bağlı olarak Şekil 3’te gösterildiği 
şekilde değişecektir.

diği gibi büyük ve öngörülemeyen mali-
yetleri olabilir. Bu tanıtım yazısında da 
açıklandığı gibi devridaimin tasarıma ve 
ilkelere uygun kontrolü çok az maliyetle 
gerçekleştirilebilir ve şekilde gösterilen 
sonuçlardan kaçınılabilir.
Hava akımının kısıtlanması, ekipmanın 
taze havaya ihtiyaç duymasına ve aşırı 
ısınmaya neden olur. Üstelik kabinin 
önünde veya arkasında havanın kısıtlan-
ması, kapatma panelleri olmayan kabin 
boşluğundan devridaimi teşvik eder. Bu 
nedenle, kapı havalandırması çok yüksek 
olan kabin kullanılması ve kablo demet-
lerinin hava akışını engellememesi için 
arkasında yeterli alan bulunan kabinlerin 
kullanılması kritik önem taşır. Kullanıcı-
lar bazen, oda alan kullanımını artıraca-
ğına inandığı için derin olmayan kabinleri 
tercih eder; ancak bu durumda, kablolama 
ile ilgili hava akışı kısıtlaması kaynaklı 
termal sınırlar nedeniyle yoğunluğu kul-
lanamazlar.
Yukarıda açıklanan kabin hava akışını 
kontrol eden pasif araçlara ek olarak, 
kabin hava dağıtımını kontrol etmek için 
kabin tabanlı fan sistemlerinden de fay-
dalanılabilir. Fan tepsileri ve çatı fanları 
gibi bazı kabin fan sistemleri çok az fayda 
sağlar. Zemin altındaki havayı kabinin 
önüne dağıtan sistemler veya kabinin 
arka tarafında egzoz havasını temizleyen 
sistemler gibi diğer fan sistemleri, kabin 
hava akışını önemli ölçüde artırabilir, 
devridaim etkilerini azaltabilir ve kabin 
güç taşıma kapasitesini artırabilir. Bu sis-
temler hakkında ayrıntıları Ultra Yüksek 
Yoğunluklu Kabinler ve Blade Sunucu-
lar için Güç ve Soğutma, Tanıtım Yazısı 
46’da bulabilirsiniz. Etkili tamamlayıcı 
hava fanı ünitelerinin uygulanabileceği 
şekilde tasarlanmış bir kabin sistemi ter-
cih edilmesi, gelecekte artabilecek yoğun 
kapasitesinin karşılanmasını sağlar.

Kabinlerin Düzeni

Önceki bölümde anlatıldığı gibi uygun 
kabin hava akışı kontrolü etkili bir 
soğutma için gereklidir ancak tek başına 
yeterli değildir. Bir odadaki kabinle-

rin doğru bir düzende yerleştirilmesi, 
kabinlerdeki havanın uygun sıcaklık ve 
miktarda olmasını sağlamanın kritik bir 
parçasıdır. Havanın kabinlere akışı kilit 
noktadır.
Doğru kabin düzeninin amacı, devrida-
imi kontrol etmektir; başka bir ifadeyle 
CRAC havasının, ekipman hava girişine 
ulaşmadan önce sıcak egzoz havasıyla 
karışmasını önlemek için kullanılır. Tasa-
rım ilkesi aynıdır: Mümkün olan en fazla 
seviyede sıcak egzoz havasını ekipman 
giriş havasından ayırmak.
Bu sorunun çözümü bilinmektedir. Kabin 
sıraları ön yüzleri birbirine ve arka yüzleri 
birbirine bakacak şekilde yerleştirilerek 
devridaim önemli ölçüde azaltılabilir. 

Tablo 1. Sonuçlarıyla birlikte kabin hava akışı tasarım kusurlarının özeti

Tasarım kusurları Kullanılabilirlik 
sonuçları TCO sonuçları Çözüm

• Kapatma 
panelleri olmadan

• Kabin üzeri 
ekipman

• Ray fırçaları 
olmadan 584 mm 
(23 inç) kabinler 
kullanın 

• Özellikle 
kabinlerin 
üzerinde sıcak 
noktalar

• Soğutma 
yedekliliği kaybı

• Elektrik 
kayıpları

• Azalan CRAC 
kapasitesi

• Nemlendirici 
bakımı

• Su tüketimi

• Kapatma panelleri 
kullanın

• Açık tip kabinler 
kullanmayın

• Rayların dışında boşluk 
olmayan kabinler 
kullanın

• Geniş kabinlerin 
üzerindeki rayların 
dışlarına fırçalar ekleyin

• Fırçasız kabin altı 
kablo açıklıkları

• Özellikle 
kabinlerin 
üzerinde sıcak 
noktalar

• Yükseltilmiş 
zeminde statik 
basınç kaybı

• Soğutma 
yedekliliği kaybı

• Azalan CRAC 
verimliliği

• Kabin altı kablo 
açıklıklarının üzerinde 
fırçalar veya contalar 
kullanın

• Cam kapılar
• Alçak 
havalandırmalı 
kapılar

• Aşırı ısınma
• Kapatma 
panelleriyle 
ilgili sorunların 
artması

• Alan ve kabin 
kullanımını 
azaltır

• Ön ve arkadan tam 
havalandırmalı kapılar 
kullanın

• Fan tepsileri ve 
çatı fanlarının 
kullanımı

• Çok az fayda
• Aynı yatırım 
daha faydalı 
bir şekilde 
kullanılabilir

• Sermaye israfı
• Elektrik israfı

• Fan tepsileri veya çatı 
fanları kullanmayın

• Derin olmayan 
kabinler

• Kablo engelleri 
aşırı ısınmaya 
neden olur

• Alan ve kabin 
kullanımını 
azaltır

• Kabloların çevresinde 
hava dolaşımı için 
yeterli derinlikte 
kabinler kullanın
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lanan kullanılabilirlik avantajlarından ve 
maliyet tasarruflarından haberdar edil-
melidir.
Yüksek güçlü kabinler için olumsuz 
soğutma etkilerinden kaçınabileceğiniz 
başka seçenekler de vardır. Yüksek güçlü 
kabinler konusunda eksiksiz bir tartışma 
için Ultra Yüksek Yoğunluklu Kabinler 
ve Blade Sunucular için Güç ve Soğutma, 
Tanıtım Yazısı 46’ya bakın.

Soğutma Ayarları

Önceki tartışmalarda CRAC hava sıcak-
lığı ayarını azaltmanın olumsuz sonuçları 
açıklanmıştır. CRAC çıkış hava sıcak-
lığı en yüksek olduğunda klima perfor-
mansı en üst düzeye çıkar. İdeal olarak, 
devridaim sıfır olduğunda CRAC çıkış 
sıcaklığı, bilgisayar donanımı için istenen 
20-25°C (68-77°F) sıcaklık ile aynı sıcak-
lıktır. Bu durum pratikte gerçekleşmez ve 
CRAC çıkış hava sıcaklığı tipik olarak 
bilgisayarın hava giriş sıcaklığından biraz 
daha düşüktür. Bununla birlikte bu maka-
lede açıklanan hava dağıtım uygulamaları, 
CRAC sıcaklık ayar noktasının en üst 
düzeye çıkarılmasına izin verir. Kapasiteyi 
en üst düzeye çıkarmak ve performansı 
optimum hale getirmek amacıyla CRAC 
ayar noktası, istenen ekipman giriş sıcak-
lıklarını korumak için gereken değerden 
düşük olarak ayarlanmamalıdır.
CRAC sıcaklık ayar noktası hava dağıtım 
sisteminin tasarımı tarafından belirlen-
miş olsa da nem, tercih edilen herhangi 
bir değere ayarlanabilir. Nemin gereken 
oranının üstünde ayarlanmasının önemli 
dezavantajları bulunur. Birincisi, CRAC 
ünitesi önemli ölçüde serpantin yoğun-
laşması sergileyecek ve havayı nemden 
arındıracaktır. Nem giderme fonksiyonu, 
CRAC ünitesinin hava soğutma kapasite-
sinden önemli ölçüde etkilenir. Daha da 
kötüsü nemlendiriciler, havadan alınan 
suyun yerine geri koymalıdır. Bu, tipik 
bir veri merkezinde yılda binlerce galon 
suyun israf edilmesine neden olabilir 
ve nemlendiriciler soğutulması gereken 
önemli bir ısı kaynağı olduğundan CRAC 
ünitesinin kapasitesini daha da azaltır. 

etkilenen kabinlere ek bir hava dağıtım 
birimi takmaktır.

Yük Dağıtımı

Yüklerin konumu, özellikle de yüksek 
güç yüklerinin konumu, bir veri mer-
kezinin becerilerini zorlayabilir. Yüksek 
yoğunluklu yük cepleri, genellikle yüksek 
yoğunluklu ve performanslı sunucular bir 
veya daha fazla kabine sıkıştırıldığında 
ortaya çıkar. Bu durum, veri merkezinde 
sıcak noktalara ve operatörlerin hava 
sıcaklığı ayar noktasını azaltma veya 
CRAC üniteleri ekleme gibi düzeltici 
önlemler almasına neden olabilir. Bu 
önlemler Şekil 3’te özetlenen olumsuz 
sonuçlara neden olabilir.
Bu nedenlerden dolayı, yükü uygulana-
bilir olan yerlere yayabilmek önemli bir 
avantajdır. Neyse ki fiber ve Ethernet 
bağlantıları ekipmanların yayılmasından 
olumsuz bir şekilde etkilenmez. Tipik 
olarak, cihazları birlikte konumlandırma-
nın daha uygun olduğuna inanan IT per-
soneli bu tür bir eğilime sahiptir. Yüksek 
güç yüklerini birlikte konumlandırmaya 
çalışan kişiler, yükü yaymaktan kaynak-

Sıcak-koridor-soğuk-koridor tekniğinin 
etkili bir şekilde uygulanması, kabinleri 
değişen sıralara yerleştirmekten daha faz-
lasını içerir. Sıcak koridor-soğuk koridor 
tekniği kullanılan kurulumların yüzde 
75’inin yüzde 30’undan fazlası, hava 
dağıtımını ve dönüş sistemlerini sıraları 
doğru olarak besleyecek şekilde düzen-
lenmemiştir. Bu konu hava dağıtım ve 
dönüş havalandırma kanallarının düzeni 
bölümünde tartışılmıştır.
Kabinleri aynı yönde yerleştirmiş olan ve 
sıcak koridor-soğuk koridor tekniklerini 
kullanmayan tesisler arasında Schneider 
Electric tarafından yapılan anketler, çok 
sayıda tesisin veri merkezinin estetik 
görünümünü temel alan yönetim talimat-
larına bağlı kaldığını gösterir. Anketler 
ayrıca, bu talihsiz talimatların, olumsuz 
sonuçlar netleştirilmiş olsa asla yerine 
getirilmeyeceğini de gösterir. 

Hepsi aynı yöne bakan kabinlerle düzen-
lenmiş olan sistemlerde, bu yazıda anla-
tılan tekniklerden birçoğu daha az etkili 
olacaktır. Kabinlerin yönünü değiştirmek 
mümkün değilse, bu ortamdaki sıcak 
noktalara odaklanmanın en etkili yolu, 

Tablo 3. Sonuçlarıyla birlikte yük dağıtım tasarımı kusurlarının özeti

Tasarım kusurları Kullanılabilirlik 
sonuçları TCO sonuçları Çözüm

Konsantre Yükler

Sıcak noktalar
Soğutma yedekliliği 
kaybı

Aşırı güç tüketimi
Yükleri mümkün 
olduğunca dengeli 
dağıtın

Tablo 2. Sonuçlarıyla birlikte kabin düzeni tasarım kusurlarının özeti

Tasarım 
kusurları

Kullanılabilirlik 
sonuçları

    TCO sonuçları Çözüm

• Sıcak koridor-
soğuk koridor 
uygulanmamış

• Nemlendirici 
arızaları

• Nemlendirici 
bakımı

• Sıcak koridor-soğuk 
koridor düzenini kullanın

• Sıralar halinde 
değil

• Aynı sorunlar • Aynı • Kabinleri sıralarda 
düzenleyin

• Sıra halinde, 
kabinler 
arasında 
boşluklar

• Aynı sorunlar • Aynı • Kabinler arasında boşluk 
bırakmayın
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karoların tutulması anlamına gelir. Havai 
dağıtım, yükseltilmiş bir zemin dağıtım 
sistemi kadar etkili olabilir ancak yine de 
anahtar unsur, dağıtım kanallarının soğuk 
koridorların üzerinde bulunması ve hava-
landırma kanallarının, havayı doğrudan 
aşağıya, soğuk koridorun içine doğru yön-
lendirecek şekilde tasarlanmasıdır (dağı-
tıcı havalandırmayla yanal olarak değil).
Havai veya zemin altı sistemlerinde, ekip-
manın çalışmadığı yerlerdeki havalan-
dırma delikleri kapatılmalıdır çünkü bu 
kaynaklar düşük sıcaklıkta CRAC ünite-
sine hava gönderir ve böylece nemsizleş-
tirme artar ve CRAC performansı azalır.
Hava dönüşü havalandırma boşlukları 
için anahtar unsur, bunları mümkün 
olduğunca ekipmanın egzozuna yakın bir 
yere yerleştirmek ve sıcak koridorlardaki 
sıcak havayı toplamaktır. Bazı durumlarda 
asma tavan plenumu kullanılır ve dönüş 
havalandırma kanalları sıcak koridorlarla 
kolayca hizalanabilir. Yüksek, açık, toplu 
dönüş tavanının kullanılması durumunda, 
CRAC ünitesinin geri dönüş kanallarını 
mümkün olduğunca tavana yerleştirmek 
ve mümkünse dönüşleri sıcak koridorlarla 
hizalamak için kanal borusu kullanarak 
dönüşü yaymak en iyi yaklaşımdır. Oda-
nın yanındaki tek bir toplu dönüş yerine, 
sadece birkaç dönüş havalandırma deli-
ğine sahip ve sıcak koridorlarla kabaca 
hizalanan bir dönüş plenumu bile tercih 
edilebilir.

Daha düşük sıcaklıktaki CRAC havası 
daha yoğun bir şekilde yoğunlaştığın-
dan, büyük bir devridaim olduğunda bu 
durum kötüleşir. Bu nedenle, bir veri 
merkezini gerekli olandan daha yüksek 
nemde çalıştırmamak kritik önemdedir.
İlk veri merkezleri de dahil olmak üzere 
bazı veri merkezlerinde yüksek hızlı kâğıt 
veya form yazıcıları bulunur. Bu yazıcılar 
büyük ölçekli statik şarj üretebilir. Statik 
deşarjını kontrol altına alma çalışmala-
rının sonucu olarak veri merkezlerinde 
yaklaşık yüzde 50 bağıl nem için bir 
standart geliştirilmiştir. Bununla bir-
likte, büyük ve yüksek hızlı form yazıcıları 
bulunmayan veri merkezlerinde yüzde 
35 bağıl nem statik yükü kontrol eder. 
Bir veri merkezini yüzde 45 veya yüzde 
50 yerine yüzde 35 bağıl nemde çalış-
tırmak, özellikle devridaim olduğunda 
önemli miktarda su ve enerjiden tasarruf 
sağlayabilir. Nemlendiricilerle donatıl-
mış çoklu CRAC üniteleri bulunan veri 
merkezlerinde ek bir sorun olabilir. Bu 
gibi durumlarda iki CRAC ünitesinin 
nemi kontrol etmek için birbirleriyle 
savaşarak israfa neden olması son derece 
yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu, 
iki CRAC ünitesinin geri dönüş havala-
rının bir miktar farklı sıcaklıklarda olması 
durumunda ya da iki nem sensörünün 
kalibrasyonları uyumsuz olduğunda ya 
da CRAC üniteleri farklı nem ayarla-
rında olduğunda meydana gelebilir. Bir 
CRAC ünitesi havanın nemini alırken, 
diğeri havayı nemlendirir. Bu çalışma 
modunun son derece müsrif olduğu veri 
merkezi operatörleri tarafından açıkça 
anlaşılmamıştır. Müsrif CRAC nemle 
mücadele sorunu, A) merkezi nem kont-
rolü, B) CRAC üniteleri arasında koor-
dine edilmiş nem kontrolü, C) CRAC 
ünitelerinde bir veya daha fazla nemlen-
diricinin kapatılması veya D) ölü bant 
ayarlarının kullanımıyla düzeltilebilir. Bu 
tekniklerden her birinin avantajları vardır 
ve bu avantajlar bu yazıda ayrıntılı ola-
rak ele alınmamıştır. Sorun oluştuğunda, 
bağımsız CRAC’ların bulunduğu tipik 
sistemlerde bunu düzeltmenin en uygun 
yolu, sistemlerin aynı ayarlarda olduğunu 

ve düzgün şekilde kalibre edildiğini doğ-
rulamak ve ardından CRAC ünitelerinin 
çoğunda bulunan ölü bant nem ayarını 
genişletmektir. Ölü bant ayarı +/- yüzde 5’e 
ayarlandığında sorun genellikle düzeltilir.

Hava Dağıtım ve Dönüş 
Havalandırma Kanallarının 
Düzeni

Kabin hava akışı ve kabin düzeni, soğutma 
performansını en üst düzeye çıkarmak 
için havayı yönlendirmenin temel unsur-
larıdır. Bununla birlikte, hava dağıtımı 
ve dönüş havalandırma düzeninin en üst 
düzeyde performansını sağlamak için 
son bir bileşene daha ihtiyaç duyulur. Bu 
havalandırma kanallarının uygun olarak 
yerleştirilmemesi, CRAC havasının yük 
ekipmanına ulaşmadan önce sıcak egzoz 
havasıyla karışmasına ve dolayısıyla daha 
önce açıklanan performans sorunları ve 
maliyetlerinin artmasına neden olabilir. 
Kötü yerleştirilmiş dağıtım veya dönüş 
havalandırma kanallarıyla sık karşılaşılır 
ve bunlar, sıcak koridor-soğuk koridor 
tasarımının hemen hemen tüm faydalarını 
ortadan kaldırabilir. Hava dağıtımı hava-
landırma boşlukları için anahtar unsur, 
bunları mümkün olduğunca ekipmanın 
hava girişine yakın bir yere yerleştirmek 
ve soğuk havayı soğuk koridorlarda tut-
maktır. Zemin altı hava dağıtımı için bu, 
soğuk koridorlarda sadece havalandırılan 

Tablo 4. Sonuçlarıyla birlikte soğutma ayarı tasarımı kusurlarının özeti

Tasarım 
kusurları

Kullanılabilirlik 
sonuçları TCO sonuçları Çözüm

Fazla yüksek 
ayarlanan nem

Sıcak noktalar
Soğutma yedekliliği 
kaybı

Aşırı güç tüketimi 
Su tüketimi 
Nemlendirici 
bakımı

Nemi %35-50 arasında 
ayarlayın

Birden fazla 
CRAC ünitesi 
aynı alanda 
nemi kontrol 
etmek için 
mücadele eder

Soğutma yedekliliği 
kaybı
Soğutma kapasitesi 
kaybı

Aşırı güç tüketimi 
Su tüketimi 
Nemlendirici 
bakımı

Tüm üniteleri aynı ayarda 
ayarlayın
Nem ayar noktalarında %5 
ölü bant ayarlayın
Merkezi nemlendiriciler 
kullanın
Tüm gereksiz 
nemlendiricileri kapatın
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koridorlara ve sıcak hava kanalarını soğuk 
koridorlara yönelterek çare aramaktadır. 
İyi tasarlanmış bir veri merkezinin elde 
etmeye çalıştığı koşul, sıcak ve soğuk 
havanın ayrılmasıdır ve bu, personel tara-
fından bir kusur olarak kabul edilir. 
Personelin havayı karıştırmak amacıyla 
önlem alması performansı düşürür ve 
sistemin maliyetini artırır. İnsanlar sıcak 
koridorların sıcak olması gerektiğini 
anlamaz.
Aslında, dağıtım ve dönüş havalandırma 
kanalları düzenlemesinin veri merkezi 
inşa edilirken yapılmasının daha kolay 
olduğu açıktır. Bu nedenle, havalandırma 
sistemi tasarlanmadan önce sıraların 
konumları ve yönleri belli olan bir oda 
düzeninin bulunması önemlidir.

kanallar ekleyin.
•	 Aşağı akış üniteleri için üniteyi, 

soğuk koridora hava üfleyecek 
şekilde yönlendirerek soğuk 
koridorun sonuna yerleştirin ve 
bir asma tavan plenum dönüşü 
veya sıcak koridorların üzerine 
yerleştirilen dönüş havalandırma 
kanalları ile asılı kanal boruları 
ekleyin.

Kötü yerleştirilmiş geri dönüş ızgaraları 
üzerine yapılan bir araştırma, altta yatan 
kök nedeni ortaya çıkarmıştır: Perso-
nel, bazı koridorların sıcak olduğunu 
ve bazılarının soğuk olduğunu hisseder, 
bunun istenmeyen bir durum olduğunu 
varsayar ve soğuk hava kanallarını sıcak 

Tablo 5. Sonuçlarıyla birlikte hava dağıtımı ve dönüş tasarımı kusurlarının özeti

Tasarım kusurları Kullanılabilirlik 
sonuçları TCO sonuçları Çözüm

• Sıcak hava dönüş 
konumunun sıcak 
koridor üzerinde 
olmaması

• Soğuk koridor üzerine 
yerleştirilen dahili 
hava dönüşüyle asma 
tavan lambası

• Özellikle 
kabinlerin 
üzerinde sıcak 
noktalar

• Soğutma 
yedekliliği kaybı

• Elektrik kayıpları
• Azalan CRAC 
kapasitesi

• Nemlendirici 
bakımı

• Su tüketimi

• Sıcak hava dönüşlerini 
sıcak koridorlar üzerine 
yerleştirin

• Soğuk koridorlar 
üzerinde hava 
dönüşü olan lambalar 
kullanmayın veya 
dönüşü engelleyin

• Havai dağıtım için 
dağıtım kanallarını her 
zaman soğuk koridorlar 
üzerine yerleştirin

• Yükseltilmiş zeminden 
dağıtım için dağıtım 
kanallarını her zaman 
soğuk koridorlara 
yerleştirin

• Sıcak hava koridorları 
üzerinde havai 
dağıtım kanalları

• Sıcak koridorda 
havalandırmalı zemin 
karosu

• Sıcak noktalar
• Soğutma 
yedekliliği kaybı

• Elektrik kayıpları
• Azalan CRAC 
kapasitesi

• Nemlendirici 
bakımı

• Su tüketimi

• Yüksüzün yakınında 
havalandırılmış zemin 
karosu

• Yüksüzün üzerinde 
açık havai dağıtım 
kanalı

• Kablo, tel ve 
boru kanalları için 
yükseltilmiş zemin 
içinde delikler

• Küçük
• Elektrik kayıpları
• Azalan CRAC 
kapasitesi

• Yük olmayan yerlerde 
havalandırma ve 
açıklıkları kapatın

• Yüksek tavan 
alanında alçak dönüş 
havalandırma kanalı

• CRAC kapasitesi 
kaybı

• Soğutma 
yedekliliği kaybı

• Elektrik kayıpları
• Azalan CRAC 
kapasitesi

• Nemlendirici 
bakımı

• Su tüketimi

• Dönüş plenumu için 
asma tavan kullanın 
veya dönüş noktasını 
yüksek noktada 
toplamak için boruyu 
uzatın
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Sızdırmaz kablo kanalları

Yükseltilmiş bir zemin ortamındaki 
kablo kanalları, istenmeyen hava kaça-
ğına neden olur ve yalıtılmalıdır. Bay-
pas havası akışı olarak bilinen bu kayıp 
hava, IT ekipmanının sıcak noktalarına 
ve soğutma verimsizliğine katkıda 
bulunur ve altyapı maliyetlerini artırır.
Birçok tesiste yalıtılmamış zemin açık-
lıklarını ihmal edilir ve sorunun yetersiz 
soğutma kapasitesi olduğunu düşünü-
lür. Sonuç olarak aşırı ısınmayla müca-
dele etmek için ek soğutma üniteleri 
satın alınır. Aslında bu tamamlayıcı 
ünitelere ihtiyaç duyulmuyor olabilir.
Ek soğutma kapasitesi maliyetini en 
aza indirmenin yolu, kablo kanallarını 
kapatmaktır. Yükseltilmiş zemin sal-
mastralarının takılmasıyla hava kaçağı 
kapatılır ve yükseltilmiş zemin altın-
daki statik basınç artar. Böylece delikli 
zemin karoları boyunca soğuk hava 
dağıtımı geliştirilir.

Yükseltilmiş zemin veya kanal boruları 
bulunmayan küçük odalarda yukarı veya 
aşağı akışlı CRAC üniteleri, genellikle bir 
köşeye veya duvar boyunca yerleştirilir. 
Bu gibi durumlarda, soğuk hava dağıtı-
mını soğuk koridorlar ve sıcak koridor-
lardaki sıcak hava dönüşüyle hizalamak 
zor olabilir. Bu durumlarda performans 
azalacaktır. Ancak bu sistemlerin per-
formansını aşağıdaki gibi geliştirmek 
mümkündür:

•	 Yukarı akış ünitelerinde soğuk 
havayı, soğuk koridorların CRAC 
ünitesinden en uzaktaki noktalarına 
getirmek için üniteyi sıcak 
koridorun ucuna yakın yerleştirin ve 





Teknik

Geçmişte veri merkezlerinde, düşük güç 
yoğunluğu nedeniyle kusurlu hava akışı 
uygulamaları ciddi bir sorun değildi. 
Ancak güç yoğunluğundaki yeni artış-
lar, soğutma sistemlerinin kapasitesini 
test etmeye başlamış ve sıcak noktalara 
ve soğutma kapasitesinin beklenmedik 
şekilde kısıtlanmasına neden olmuştur.
Tüm kabinleri aynı yöne çevirmek gibi 
kararlar, genellikle estetik nedenlerden 
ötürü görüntüyü yansıtmak için yapılır; 
ancak kullanıcılar ve müşteriler daha eği-
timli hale geldikçe, hava akışını doğru 
uygulayamayan insanların deneyimsiz 
olduklarını ve asıl amaçlarının tam tersini 
uyguladıklarını göreceklerdir.
Bir dizi basit ilke benimsemek ve basit 
gerekçeler sağlamak, IT ve Tesis perso-
neli arasında uyum sağlayarak maksimum 
kullanılabilirlik ve optimum TCO’ya ola-
nak verebilir.

Kaynaklar

•	 Kapatma Panelleri Kullanılarak Kabin 
Soğutma Performansının Artırılması 
Tanıtım Yazısı 44, http://www.apc.com/
salestools/SADE-5TPLKQ/SADE-
5TPLKQ_R4_EN.pdf

•	 Ultra Yüksek Yoğunluklu Kabinler ve Blade 
Sunucular için Güç ve Soğutma Tanıtım 
Yazısı 46, http://www.apc.com/salestools/
SADE-5TNRK6/SADE-5TNRK6_R7_
EN.pdf

•	 Tanıtım Yazısı Kitaplığı whitepapers.apc.com
•	 TradeOff Tools™ tools.apc.com
 
Ayrıntılı bilgi için: DCSC@Schneider-
Electric.com

İlkeler Aracılığıyla Önleme

Bu tanıtım yazısındaki kurallara uya-
rak, daha az sıcak nokta ile işletimi daha 
az maliyetli ve çok daha kullanışlı yeni 
veri merkezleri elde etmek mümkündür. 
Açıklanan tekniklerden bazıları mevcut 
veri merkezlerinde uygulanabilir ancak 
diğerleri canlı sistemler için pratik 
değildir. Doğal olarak sorunlardan en 
başında kaçınmak en iyisidir. Schneider 
Electric’in yaptığı araştırmalar; soğutma 
sistemi tasarımındaki kusurların çoğu-
nun kasıtsız olduğunu ve tesisler veya IT 
personeli, veri merkezinin performansı, 
kullanılabilirliği ve maliyeti için doğru 
hava dağıtımının önemini anlamış olsaydı 
bu sorunlardan kaçınılabileceğini ortaya 
koymuştur. Ana faktörleri ilgili taraflara 
etkili bir şekilde iletmenin bir yolu da 

ilkelerden geçer. İlkeler belirlemek yapıcı 
tartışmalara neden olabilir. İlkeler belirle-
menin yanı sıra iletişim, işaret veya etiket-
lerle kolaylaştırılabilir. Sıcak koridorlarda 
kabinlerin arkasında bulunan bir etiket 
örneği Şekil 4’te gösterilmektedir. IT per-
soneli, sıcak koridorları genellikle isten-
meyen bir sorun veya kusur olarak görür. 
Bu etiket, veri merkezinin bir alanının 
neden diğerinden daha sıcak olduğunu 
anlamalarına yardımcı olur.

Sonuç

Hava dağıtım sistemi veri merkezinin 
iyi anlaşılmayan bir parçasıdır ve tesis 
operatörleri ve IT personeli sık sık, hem 
kullanılabilirlik hem de maliyet açısından 
kasıtsız ancak olumsuz sonuçlar veren 
hava akışıyla ilgili önlemler alır. 

Tablo 6. Önerilen veri merkezi tasarım ilkeleri

İlkeler Gerekçelendirme

Sıcak koridor-soğuk 
koridor kabin 
düzenini kullanın

Sıcak ve soğuk havanın ayrılması sıcak noktaları azaltır, hata toleransını 
arttırır ve elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltır. Tüm sıraların aynı yöne 
bakmasının karşı karşıya kalmasının, her bir sıranın önündeki sıradan sıcak 
egzoz havasıyla beslenmesine ve dolayısıyla aşırı ısınmaya neden olduğu 
ve klima performansını önemli ölçüde düşürdüğü bilinen bir gerçektir.

Tüm kabinlerde 
kullanılmayan 
konumlarda kapatma 
panelleri kullanın

Kapatma panelleri, sıcak egzoz havasının ekipmanın hava girişine geri 
dönmesini ve sıcak noktaları önler ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatır. 
Tüm sunucu ve depolama üreticileri kapatma panellerinin kullanılması 
gerektiğini belirtir.

Yükseltilmiş 
zeminlerde tüm 
kabin altı kablo 
açıklıklarında contalar 
ve fırçalar kullanın

Yükseltilmiş zemin hava dağıtım sisteminin amacı, ekipman hava girişlerine 
soğuk hava dağıtmaktır. Bu hava girişleri kabinlerin ön tarafında bulunur. 
Kabinlerin altındaki açıklıklar, soğutucu havayı ekipman egzozuna vererek 
ekipmanları bypass eder ve soğutma sisteminin performansını düşürür.

Sıcak koridorlardaki 
sıcaklığı gidermeye 
çalışmayın. Sıcak 
olmaları normaldir.

Sıcak koridorun amacı, sıcak egzoz havasını ekipmanın soğuk giriş 
havasından ayırmaktır. Bu işlevi ortadan kaldırmaya yönelik her girişim, 
sistemin tasarımından ödün verecek, ekipmanın güvenilirliğini azaltacak 
ve işletme maliyetini artıracaktır. Ekipmanın egzoz havasının sıcak olması 
normaldir ve sıcak koridor sıcak havayı klima sistemine geri götürmek 
için tasarlanmıştır. Sıcak koridorun sıcak olması, soğuk koridorların hava 
girişlerinin soğuk tutulmasına yardımcı olur.

Standart kabinler

Kabinler soğutma sisteminin bir parçası olarak önemli bir işleve sahiptir ve 
sadece mekanik destek değildir. Egzoz havasının ekipman hava girişlerine 
ulaşmasını önleyen kabin özellikleri, uygun havalandırma ve hava akışı 
tıkanıklığı olmadan kablo bağlantı alanı sağlar ve yüksek yoğunluklu 
tamamlayıcı soğutma ekipmanlarının kabin standardının bir parçası 
olmasına olanak tanır.

Yüksek yoğunluklu 
yükleri dağıtın

Yüksek güç yüklerini tek bir yerde yoğunlaştırmak bu yüklerin çalışmasını 
tehlikeye atacak ve genellikle veri merkezi işletim maliyetlerini artıracaktır. 
Hava dağıtım sistemindeki hata toleransı, genellikle yüksek güç yükleri 
yoğunlaştığında tehlikeye girer. Tüm veri merkezi sıcaklık ve nem 
kontrollerinin, soğutma kapasitesini azaltacak ve soğutma maliyetini 
artıracak şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

BU SICAK BİR KORİDORDUR

IT ekipmanının kullanılabilirliğini en 
üst düzeye çıkarmak için bu koridor 

kasıtlı olarak sıcak tutulmaktadır. 
Kabinlerin düzenlemesi ve kapatma 

panelleri kullanılması, ekipmanın 
egzoz havasının ekipman hava 

girişlerine geri dönmesini önler. Bu, 
ekipman çalışma sıcaklığını düşürür, 
ekipman ömrünü uzatır ve enerjiden 

tasarruf  sağlar.

Şekil 4. Sıcak koridorun amacını açıklayan 
etiket
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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



Makale

Bu çalışmada, kapalı havuz iklim-
lendirilmesinde günümüze kadar 
kullanılan yöntemler basit şekil-

lerle açıklanmaya çalışılmış ve günü-
müzde yurt dışı projelerinde uzun yıllar-
dır kullanılan “ıslak-kuru kanal sistemi 
ile iklimlendirme metodu” hakkında 
detaylar verilmiştir. Ülkemizde bu yön-
tem çok bilinmemekle beraber, kapalı 
havuzların iklimlendirilmesinde kanalsız 
çözüm imkânı yarattığından yurt dışın-
daki mimarlar tarafından çok beğeni-
len bir yöntem olmuştur. Ülkemizde de 
öğrenildiği takdirde, mimarlarımız ve 

ana faktöre bağlıdır. Bunlar; dış hava, 
iç ortam bağıl nem, hava dağılımı ve 
havuz suyu kimyasal özelliğidir. Havuz 
binasının tasarımının da bu faktörlere 
etkisi vardır. Havuz ortamındaki yüksek 
bağıl nem bina yapı bileşenlerine ciddi 
zarar vermekle birlikte insan sağlığı için 
de tehdit oluşturabilir.  
Kapalı havuzların iklimlendirilmesinde 
geçmişten günümüze değişen birçok 
yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler 
“Eski Tip Havuzlardan” başlayıp, günü-
müzün modern havuzlarında kullanıl-
ması muhtemel olan “Modern Islak ve 

mühendislerimiz tarafından da modern 
havuz binaları tasarımlarında tercih edi-
lecek bir yöntem olacağı tahmin edili-
yor. Bu nedenledir ki bu çalışmada biz 
makine mühendislerinin yöntemi biraz 
daha yakından tanıması için bahsi geçen 
yenilikçi sistemin avantaj-dezavantajları 
aktarılmış ve dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkında bilgilere yer veril-
miştir.

1. Giriş

Kapalı havuzların iç hava kalitesi birkaç 

Yazan: Y. Müh. Berke Çelikel
berkecelikel@hotmail.com

Kapalı Havuzların 
İklimlendirilmesinde Islak-
Kuru Kanalların Kullanılması
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Şekil 1. Eski tip kapalı havuz iklimlendirilmesi [1]

Makale

Kuru Kanal Sistemi”ne kadar gitmekte-
dir. Aslında, tüm bu yöntemlerin amacı, 
havuz içinde uygun bir iç ortam kalitesi 
elde etmek olmakla beraber, ulaştıkları 
sonucun verimliliği değişkenlik gösterir. 
Aşağıdaki bölümlerde bu yöntemlerin 
özellikleri kısaca özetlenmiş, mimarlar 
için çok cezbedici olan kanalsız çözüm 
ve mikro klima imkânı yaratan “Modern 
Islak ve Kuru Kanal Sistemi” detaylan-
dırılmıştır.

2. Kapalı Havuz İklimlendirme

2.1 Eski Tip Havuzlar

Eski tip kapalı havuz iklimlendirilme-
sine ait şematik bir örnek Şekil 1’de 

gösterilmektedir.

Eski tip kapalı havuzlarda birçok prob-
lem ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

1. Kötü inşa ve yalıtım detayı 
tasarımından dolayı oluşan yüzey 
ve katmanlar arası yoğuşma, 
soğuk yayınımı ve yüksek işletme 
maliyetleri.

2. Tek camlı pencerelerden dolayı 
oluşan yoğuşma, yüksek ısı kayıpları 
ve soğuk hava cereyanı.

3. Fanlı konvektörler veya radyant 
paneller ile yapılan ısıtma sonucunda 
eşit olmayan ısı dağılımı, artan 
evaporasyon. Ayrıca bu üniteler 

havuz içinde korozif etkiye maruz 
kalır.

4. Yüzde 100 taze hava havalandırma 
sistemleri için çatıya monte edilen 
atış fanları/egzoz havalandırması 
açıklıklarının meydana getirdiği 
yüksek işletme maliyetleri ve bu 
cihazların yine havuz içinde korozif 
etkiye maruz kalmaları.

5. Uygun olmayan havalandırma 
değerleri yüzünden tüm tesiste artan 
korozyon miktarı.

2.2 Konvansiyonel Modern 
Havuzlar

Konvansiyonel modern havuzlar genel 
olarak iyi tasarlanmış bir strüktüre 
sahiptirler, bu sayede iyi bir termal per-
formans verirler. Konvansiyonel modern 
havuzların iklimlendirilmesine ait şema-
tik örnek Şekil 2’de verilir.

Genel olarak bu tarz havuzlarda hava-
landırma yüksek seviyeye monte edi-
len metal kanallar sayesinde yapılır. Bu 
kanallar korozyon tehlikesine direkt ola-
rak açıktırlar. Bu metal kanallar G.R.P 
malzemesi ile değiştirilebilirler ancak 
çoğu zaman bu imalat maliyetini 2 katına 
çıkarabilir. Bu tip havuzların havuz suyu 
dağıtım boruları gömülü olmakla birlikte 
ileriki safhalardaki bakım/tamir, müda-
hale ihtiyaçları çok zordur.

2.3 Islak Kanallı Konvansiyonel 
Modern Havuzlar

Islak kanallı konvansiyonel modern 
havuzların iklimlendirilmesine ait şema-
tik gösterim Şekil 3’te verilir. Islak kana-
lın kullanılmasının anlamı; strüktürel 
olarak oluşturulan uygun taşma kanalla-
rından, havuz taşma suyu ile birlikte ilgili 
tesisatların bu bölgeden geçirilmesidir. 
Bu sayede bakım/onarım işi ciddi bir 
şekilde kolaylaşacak ayrıca bu kanalın 
balans tankı olarak da kullanılabilme 
imkânı ortaya çıkacaktır. Bu sırada esas 
konu olan havuz dönüş havasının, yüksek 
nem kaynağına en yakın olacak şekilde Şekil 2. Konvansiyonel tip modern kapalı havuz iklimlendirilmesi [1]
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Makale

bahsi geçen strüktürel yapının içinden 
alınarak santrallere dönmesi sağlana-
caktır. (Bkz. Şekil 4)

2.4 Modern Islak ve Kuru Kanal 
Sistemi

Islak ve kuru kanal sistemleri kullanıla-

seviyeden, düşük hızla verilerek havuz 
etrafında çok uygun bir hava dağılımı 
oluşturulur ve bunun sonucunda havuz 
çevresinde uygun bir mikro klima yaratı-
lır. Şekil 6’da ulusal ve uluslararası yarış-
maların yapıldığı kapalı havuz iklimlen-
dirilmesinde tasarlanan sistem ile hem 
seyirci alanı hem de havuz alanı için 
oluşturulan mikro klimaların şematik 
anlatımı görülebilir.

Şekil 7’de ıslak ve kuru kanalların havuzu 
çevreleyen sisteme entegrasyonunun 
görülebileceği iki ayrı detay görülebilir.

Bu sistemin en büyük dezavantajı ıslak 
kanal içinde artan su evaporasyonudur. 
Ancak bu evaporasyon Şekil 8’de görü-
lebileceği gibi, kullanılacak olan plastik 
su toplama sistemi ile ciddi bir şekilde 
azaltılabilecektir.

Bu evaporasyon artışının önüne geçmek 
için önerilen son çözüm, ıslak kanalı 
kuru dönüş kanalı haline getirir. Bunun 
için ıslak kanalın içine betondan bir su 
kanalı yapmak ve havuz dönüş suyunu 
bu kanal sayesinde toplamak, ayrıca bu 
esnada Şekil 9’da görülebileceği gibi 
havuz dönüş havasını yine havuzun 
taşma grillerinden toplama sistemin ana 
mantığını oluşturur.

Havuza besleme havası sağlayacak olan 
deplasmanlı (yer değiştirmeli) difüzör 
uygulanış şekline bir örnek şematiği 
Şekil 10’da görülür. Burada dikkat edil-
mesi gereken en önemli nokta mahale 
verilen havanın uygun difüzörler kulla-
nılarak düşük hızda verilmesidir.

Yerinde yapılan ve havuzun çevresinde 
uygun noktalarda konumlandırılan 
deplasmanlı (yer değiştirmeli) difüzör 
görünüşlerine bir örnek Resim 1’de gös-
terilmiştir. Resim 2’de yerinde yapılmış 
olan, içinden besleme havasının servis 
edildiği bir kuru kanal sistemi görülür. 
Deplasmanlı (yer değiştirmeli) difüzör 
bağlantılarında gerekli hacim kontrol 
damperleri kullanılmış ve kanalın içi ula-

rak iklimlendirilen havuz şematiği Şekil 
5’te verilir. Ufak bir ekstra çalışma ile 
ıslak kanallı sisteme, kuru kanal ekle-
nerek havuzun ihtiyacı olan besleme 
havasını çevresel duvarlardan ve düşük 
seviyeden verilmesi sağlanır. Bu sayede 
havuzda görsel olarak herhangi bir kanal 
sistemi bulunmaz, besleme havası düşük 

Şekil 3. Islak kanallı konvansiyonel tip modern kapalı havuz iklimlendirilmesi [1]

Şekil 5. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz iklimlendirilmesi [1]

Şekil 4. Islak kanallı konvansiyonel tip modern kapalı havuz iklimlendirilmesi [1]
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Makale

kaynağından ve ciddi bir şekilde 
havuz kimyasalları ile kirletilmiş 
hava bölgesinden toplandığı 
anlamına gelir ki bu da hem nemin 
hem de kirletilmiş havanın havuz 
mahaline yayılmasını engeller.

•	 İnşai kuru kanal sisteminin içinde 
oluşan alan çeşitli servislerin 
dağıtımı için kullanılarak havuz 
mahali içinde açıktan giden 
tesisatları minimize edecek ve bu 
tesisatlara gözlem/bakım/onarım 
gibi yapılması gereken işlemleri 
kolaylaştıracaktır. (bkz Resim 2)

•	 Havuz mahali içinde herhangi bir 
hava kanalı dağılımı olmayacak, 
bu durum mimari ve aydınlatma 
gruplarına tasarım özgürlüğü 
sunacaktır.

Şekil 6. İzleyicilerinde bulunduğu kapalı yarışma havuzlarında oluşturulan mikro klima şematiği [2]

Şekil 7. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz 
iklimlendirilmesi [1]

Şekil 8. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz 
iklimlendirilmesinde evaporasyonu azaltmak için kullanılan plastik 
su toplama sistemi [1]

şım, diğer tesisatların ulaşım güzergâhı 
gibi nedenler için de kullanılmıştır. 

Islak/dönüş ve kuru kanallı sistemlerin 
havuz havalandırmasında kullanılmasını 
anlatan izometrik şematik Şekil 11’de 
gösterilir.

2.5 Islak/Dönüş ve Kuru Kanallı 
Sistemin Kullanılmasının 
Avantajları

•	 Havuz ortamına verilen besleme 
havası düşük seviyeden ve bazı 
durumlarda havuz mahalinin 
cephe bölgelerinden verildiğinden 
yapı malzemesini nem gibi 
zararlı etkenlerden korur, aşağıya 
doğru olabilecek hava akımlarını 
(downdraught) önler. Bunlara 

ek olarak, besleme difüzörleri 
yüksek nem bölgesinden uzakta 
yerleştirildiklerinden ve alın hızları 
olarak düşük hızlar kullanıldığından 
evaporasyon miktarını artırmaz 
veya diğer bölgelere nem geçişine 
izin vermez. Bu konu ile ilgili Şekil 
12’de örnek bir kesit verilmiştir. Sol 
alt köşeden bina cephesini yalayarak 
“Coanda Etkisi” prensibini kullanan 
besleme havası mahale uygun bir 
şekilde yayılır.

Cephede kullanılan difüzörlere örnek 
Resim 3’te görülebilir.
•	 Dönüş havası, havuzun etrafını 

çepeçevre çevreleyen havuz suyunun 
taşma kanallarını kullanarak ilgili 
klima santrallerine döner. Bu durum 
dönüş havasının, tam olarak nemin info@ayvaz.com     www.ayvaz.com
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İyi bir imza nasıl atılır?

Sektör denen “kağıt” kötü demeyeceksiniz, iyileştirmek için çalışacaksınız.
Fikrinizin kalem, ürünlerinizin mürekkep olduğunu unutmayacaksınız.

Ve ülkenizin adını dünyaya taşıyacak yatırımların imzasını atarken 
eliniz hiç titremeyecek; cesur olacaksınız...
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Bu yolculukta bize eşlik eden herkese

çok teşekkür ediyoruz.

İyi bir kağıda, iyi bir kalemle ve titremeyen bir elle... Nasıl mı?
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Makale

•	 Havuz mahali içinde minimum 
miktarda tesisat olacağından 
tesisatların korozyondan etkilenmesi 
de azaltılacaktır.

•	 Havuzu çevreleyen ılık döşemeler.
•	 Tüm havuz duvarları herhangi bir 

sızıntı vesaire için kolaylıkla inşai 
ıslak-kuru/dönüş kanalı sayesinde 
gözlemlenebilecektir.

•	 Su altı aydınlatmalarını, hoparlörleri 
veya deliklerini gözlemlemek için 
inşai kanallar uygun bir ortam 
yaratacaklardır.

•	 İnşai kuru kanallar küçük ve çok 
önemli olmayan malzemelerin 
saklanmasında yararlı olacaklardır.

•	 Havuz havalandırma sistemi 
neredeyse tamamen kendinden 
dengeli (balanslanmış) olacaktır.

•	 Havuz mahalinde hava dağılımı 
mükemmel bir şekilde olacaktır.

2.6 Dikkat Edilmesi Gereken 
Ek Bilgiler

•	 Havuzun herhangi bir yerinde 
taze hava ihtiyacını karşılamak 
için kalıcı taze hava açıklıkları 
sağlanmamalıdır. Havuz 
havalandırması merkezi bir klima 
santrali kullanılarak mekanik şekilde 
olmalıdır.

•	 Eğer dönüş havası inşai ıslak/dönüş 
kanalından toplanacaksa muhtemel 
su zerreciklerinin kanallar vasıtasıyla 
santrale dönmemesi için gerekli 
eliminator unutulmamalıdır. (bkz 
Şekil 11)

•	 Hava taşınımı esnasında inşai 
beton kanallarının kullanılması 
toz yayılımına dikkat edilmesini 
gerektirir. Bu nedenle bu kanalların 
içinin işletmeye alınmadan önce 
uygun bir şekilde temizlenmesi 
gereklidir. Ayrıca, bu kanalların 
sızdırmazlığı da uygun bir şekilde 
sağlanmalıdır. 

•	 Havuz mahal havasının dönüş 
kanalları herhangi bir şekilde daha 
düşük sıcaklıklı komşu mahallerden 

Şekil 9. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz iklimlendirilmesinde, hem 
evaporasyonu azaltmak hem de ıslak dönüş havası kanalını kuru dönüş havası kanalı 
haline getirmek için kullanılan beton su toplama kanalı kullanım şematiği [1]

Resim 1. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz iklimlendirilmesinde 
deplasmanlı difüzör kullanımı örneği [2]

Resim 2. Yerinde yapılan inşai kuru kanal sistemi içinden bir örnek [2]
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Makale

infiltrasyonu artırır.
•	 Havuz mahaline komşu olan 

mahallerde de dengeli bir 
havalandırma sistemi 
kurulmalıdır. Bu sayede havuz 
alanından 
komşu mahallere nem transferi 
önlenmiş olur.

•	 İnşai ıslak/dönüş kanallarının 
boyutları mümkün olduğunca küçük 
olmalıdır. (müdahale edilebilirlik göz 

önüne alınarak boyutlandırılmalıdır.) 
Boyutlandırma yapılırken balans 
suyu miktarı (genellikle maksimum 
500 mm’lik su yüksekliğini 
geçmemelidir.) ve dönüş havası göz 
önüne alınmalıdır. Hacim ve hava 
hızları metre başına basınç kaybı 
(Pa/m) ihmal edilecek düzeyde 
olacak şekilde kontrol edilmelidir. 
Tipik bir ıslak kanal boyutu 2 m 
yüksekliğinde ve 1 m genişliğinde 

geçerlerse, bu kanalların uygun 
izolasyon kalınlığında izolasyonları 
ile birlikte imal edilmesi 
unutulmamalıdır.

•	 Havalandırma sisteminin besleme ve 
egzoz dengesi uygun olmalıdır. Fazla 
besleme havası havuz mahalindeki 
nemi komşu mahallere taşır, 
gereğinden fazla egzoz havası havuz 
mahalinin içinde hava hareketi 
yaratır ve ayrıca gereksiz yere 

Şekil 12. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz iklimlendirilmesi örnek kesit. [2]

Şekil 10. Modern ıslak ve kuru kanal sistemli kapalı havuz 
iklimlendirilmesi (Deplasmanlı difüzör kullanımı) Şekil 11. Islak/Dönüş ve Kuru kanallı sistemlerin havuz 

havalandırılmasında kullanımı [1]
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Makale

Resim 3. Modern ıslak ve kuru kanal 
sistemli kapalı havuz iklimlendirilmesinde 
kullanılan cephe difüzör örneği [2]

olabilir. (tasarımdan tasarıma 
farklılık gösterebilir.) 

•	 Dönüş kanalının içindeki tipik hava 
deliklerindeki basınç kaybı yaklaşık 

20 Pa civarında olmalıdır ve alın 
hızı maksimum 2 m/s olacak şekilde 
boyutlandırma yapılmalıdır.

•	 İnşai ıslak kanalın içine açılan 
kapıların su ve hava sızdırmaz 
olması, yarım boy olması ve 
yerden yukarıda olacak şekilde 
konumlandırılması gerekir.

•	 İnşai kuru kanallarda metre başına 
basınç kaybının (Pa/m) ihmal 
edilecek düzeyde olacak şekilde 
boyutlandırılması gerekir. Üfleme 
difüzörlerindeki basınç kayıpları ve 
hızlar dikkatlice değerlendirilmelidir. 
Yine bu kanallarda da tipik boyut 
2 m yükseklik, 1 m genişlik olacak 
şekildedir, ancak tasarımdan 
tasarıma bu boyutlarda değişiklikler 
olabilir.

•	 İnşai kuru/dönüş veya besleme 
kanallarındaki kapılar tam boy ve 
hava sızdırmaz özellikte olmalıdır.

•	 Hava besleme slotları 
genellikle düşük seviyede 

konumlandırıldıklarından dolayı 
havuz kenarlarının yıkama sularının 
inşai kanalın içine girmesini 
engellemek amacıyla bir miktar 
yukarıda yapılırlar. (topuk betonu 
detayı bu durumu engellemek için 
kullanılabilir. Bkz. Şekil 10) 

•	 İnşai ıslak/dönüş ve kuru kanal 
sistemlerini kullanmak mekanik 
tesisat odası ile outlet/inlet 
noktaları arasında 1°C’lik hava 
sıcaklığı düşmesi durumunun 
değerlendirilmesine imkân verir.

•	 Havuz santrallerindeki filtrelerin 
30°C, % 100 RH gibi yüksek 
sıcaklıklarda doymuş hava 
koşullarına uygun olması gerekir. 

 
Kaynaklar

[1] ARUP Swimming Pool Design 
Guide
[2] Yerinde yapılmış kapalı havuz proje 
örnekleri





Teknik

Sunulan bu çalışmada, bina uygu-
lamaları için güneş ve biyokütle 
temelli çok fonksiyonlu enerji 

üretim sisteminin enerji ve ekserji ana-
lizleri incelenmiştir. İncelemesi yapı-
lan bu entegre sistem; parabolik güneş 
kollektörü, Rankine çevrimi, biyokütle 
yakıcı, çift etkili absorpsiyonlu ve sıcak 
su tankından oluşur. Entegre sistem 
bileşenlerinin ekserji yıkımları, ekserji 
yıkım oranları, ekserji verimlilikleri ve 
güç/ısı transfer miktarları hesaplan-

1. Giriş

Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamla-
rının devam etmesi enerjinin varlığıyla 
sağlanır. Bazı canlılar kendileri için 
gerekli olan enerjiyi fotosentez vası-
tasıyla güneş enerjisini dönüştürerek 
sağlarken, tüketici canlılar da besin-
lerdeki depolanmış kimyasal enerjiyi 
kullanır. İlk çağlarda insanoğlu sadece 
beslenmek ve barınmak için yaşarken, 
zamanla ihtiyaçlar artmış, ihtiyaçları 

mıştır. Aynı zamanda güneş kollektör 
sistemi, Rankine çevrimi, biyokütle 
yakıcı, çift etkili absorpsiyonlu soğutma 
sistemi, sıcak su tankı ve tüm sistemin 
enerji ve ekserji verimlilikleri denge 
denklemleri kullanılarak hesaplanmış 
ve tablo halinde verilmiştir. Son olarak, 
çevre sıcaklığının ve güneş radyasyonu 
yoğunluğunun entegre sistem ve evsel 
ihtiyaçlar için gerekli olan yararlı ürün 
çıktıları üzerine olan etkileri incelen-
miştir. 

Yazan: Yunus Emre Yüksel1, Murat Öztürk2

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, yeyuksel@aku.edu.tr
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, muratozturk@sdu.edu.tr

Binalar için Güneş ve Biyokütle 
Destekli Enerji Üretim Sisteminin 
Termodinamik Analizi
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Teknik

karşılamak adına da çeşitli teknolojik 
aletler yapmışlardır. Bu durum insanoğ-
lunun konfor anlayışını değiştirmiş ve 
teknolojinin ilerlemesiyle enerji ihtiyacı 
sadece organizma için gerekli olmaktan 
çıkmış ve hayatın her alanında vazgeçil-
mez bir ihtiyaca dönüşmüştür. Enerji 
kaynaklarının sürdürülebilir olarak kul-
lanımı doğa ve insanoğlu için başlıca 
arabirim olmasına rağmen ekonomik 
kalkınma için önemli bir faktör olarak 
karşımıza çıkar. (Dinçer, 2007). Ancak 
sınırsız ihtiyaçların karşılanması için 
gerekli enerji tüketiminin yan etkileri 
çevreyi olumsuz bir şekilde etkileme-
leridir (Dinçer vd., 2008). Bu olum-
suzluğun önüne geçmek için, Birleşmiş 
Milletler çevre dostu enerji sistemlerinin 
verimli kullanımı ve kullanımını artır-
mada etkili çevre koruma stratejilerini 
oluşturmada enerji sektörünün sorumlu 
olduğunu bildirmiştir (Strong, 1992). 
Alternatif enerji teknolojilerine geçiş 
aşamasında fosil kökenli kaynakların bir 
anda terk edilmesi mümkün değildir. Bu 
geçiş aşamasında fosil yakıtlardan enerji 
üretimi daha temiz ve etkili bir şekilde 
yapılmalıdır. Tek bir enerji kaynağından 
sadece enerji üreten sistemlerin çalışma 
verimi yan ürünlerin kullanılmamasın-
dan ve atıkların çok olmasından dolayı 
düşüktür. Günümüzde alternatif olarak 
ortaya çıkan kojenerasyon, trijenerasyon 
ve hatta çoklu-jenerasyon sistemlerinin 
kullanımı ile bu düşük verimin artırıl-
ması hedefleniyor (Yüksel vd., 2016). 
Entegre çoklu-jenerasyon sistemleri 
hem birden fazla enerji kaynağı kullanan 
hem de elektrik, ısıtma, soğutma, sıcak 
su, hidrojen ve kimyasallar gibi birden 
fazla ürün çıktısı sağlayan sistemler-
dir. Entegre çoklu-jenerasyon sistemler 
birden fazla kaynağı verimli bir şekilde 
kullanarak tek kaynağa olan bağımlı-
lığı da azaltır. Örneğin güneş enerjisi 
ile elektrik, sıcak su, ısıtma ve soğutma 
sağlayan bir sistem güneş ışınlarının 
pik yaptığı zamanlarda yüksek verimle 
çalışır güneş ışınının yetersiz ya da hiç 
olmadığı zamanlarda üretimde kesinti-
ler yaşanır. Bu sisteme eklenen kömür 

ya da biyokütle dönüşüm alt sistemleri 
ile sistemde kesinti meydana gelmeden 
üretimin kesintisiz olması sağlanabiliyor.
Ülkemiz için sektörel enerji tüketimine 
bakıldığında, diğer gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde olduğu gibi, bina-
larda tüketilen enerjinin toplam enerji 
tüketiminin yüzde 40’ını oluşturduğu 
görülür. Binalarda enerji, ekonomi, çevre 
ve insan parametreleri bir arada bulunur, 
bu anlamda bir bina ülke sürdürülebi-
lirliğinin en küçük modelini, diğer bir 
deyişle yapı taşını oluşturduğu görülür. 
Bu nedenle, binaların enerji tüketim-
lerinin sürdürülebilir olması, ülkenin 
sürdürülebilir kalkınması yolundaki 
temel ilkesi ve en önemli adımı olmalı-
dır (Öztürk, 2011). Dolayısıyla binalar 
için ısıtma, soğutma, elektrik ve sıcak su 
ihtiyacının verimli bir şekilde entegre 
sistemlerle üretim opsiyonlarının ince-
lenmesi önemlidir.
Bu çalışmanın amacı; mevcut enerji üre-
tim sistemlerinin çevreye verdiği zarar-
ları azaltmak, yakıt fiyatlarını düşürmek 
ve enerji güvenliğini artırmada binalar 
için alternatif sürdürülebilir çözüm-
ler sunmaktır. Çalışmada binalar için 
önerilen entegre çoklu-jenerasyon sis-

temi birden fazla kaynağı verimli bir 
şekilde kullanarak faydalı ürünler üret-
tiği için konvansiyonel sistemlere göre 
çok daha tercih edilebilir seçenekleri 
içerir. Entegre çoklu-jenerasyon sistem-
leri görece yeni sistemler olmalarından 
dolayı araştırmaya açık sistemlerdir.  
Bu çalışmada önerilen sistemin özel 
amaçları şunlardır:

•	 Güneş ile üretilen elektrik enerjisi 
temiz bir alternatif kaynak olmasına 
rağmen süreklilik arz etmez. 
Güneşin olmadığı zamanlarda veya 
yetersiz olduğu dönemlerde elektrik 
ve faydalı ürünlerin üretilmesinin 
aksamaması için güneş enerjisine 
entegre edilmiş biyokütle yakma 
ünitesi seçeneklerini sunmak.

•	 Çok fonksiyonlu enerji sistemleri 
kullanıcı odaklı ve kullanıldığı 
yerlerde enerji üretiminin 
yapılmasının verimli olduğu 
sistemlerdir. 

•	 Enerji ihtiyacının olduğu yerlerde 
enerji kaynağının türüne göre 
sistemler önermek.

•	 Önerilen sistemlerin enerji ve ekserji 
analizlerini yapmak.

Şekil 1. Güneş ve biyokütle enerjisi destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sistemi
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•	 Sistemlerin ekserji analizi 
yapılmasıyla, tersinmezliklerin yerini 
ve büyüklüklerini belirlemek.

•	 Verimliliği artırmak için 
tersinmezliklerin giderileceği 
sistem bileşenlerini tespit etmek ve 

2. Sistemin Tanıtılması

Şematik gösterimi Şekil 1’de verilen 
sistem tasarımı güneş enerjisini kulla-
nan bir parabolik kollektör ile biyokütle 
yakıcısının entegre edilmesiyle oluşmuş 
elektrik, sıcak su, ısıtma ve soğutma sağ-
layan çok fonksiyonlu sistemdir. Sisteme 
biyokütle kaynağının entegre edilme 
nedeni enerji üretiminin kesintisiz 
olarak sağlanması içindir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklı entegre çok fonksiyonlu 
enerji üretim sistemi 5 alt sistemden 
oluşur. Bunlar i-) parabolik çanak kol-
lektör (PÇK), ii-) biyokütle yakıcı, iii-) 
Rankine çevrimi, iv-) çift etkili absorp-
siyonlu soğutma sistemi (ÇEASS) ve v-) 
sıcak su depolama tankıdır. 
Gündüz modunda; parabolik çanak 
kollektöre güneşten gelen radyasyon 
nedeniyle bir akım oluşur ve bu akım 
(1) yolunu izleyerek HEX I’e (ısı değiş-
tiricisine) gelerek suyu ısıtır. Daha sonra 
(2) yolunu izleyerek HEX IV’e gelen 
akım absorpsiyonlu soğutma sisteminde 
kullanılır. (3) yolunu izleyerek sıcak su 
tankı içinde bulunan suyu ısıtır. Daha 
sonda çalışma akışkanı (4)-(5) yolunda 
devam ederek çanak tipi yoğunlaştırıcı 
kollektör sisteminin çalışmasını sağla-
mıştır. Tekrar akım (1) yolunu izleyerek 
HEX I’e gelir ve burada ısınan çalışma 
akışkanı Rankine çevriminde elek- 
trik üretmek amacıyla kullanılır. Gece 
modunda ise; biyokütle yakma sistemin-
den sağlanan enerji kullanılır. Biyokütle 
sisteminin yakıt kaynağı olarak çam 
talaşı seçilmiştir. Çam talaşının yakıt 
karakteristikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Çam talaşının yakıt 
karakteristiği (Lv vd., 2004)

Bileşen Yüzde (%)
Nem içeriği (%wt) 10
Elemanter analiz 

(%ağırlık kuru 
bazda)

Yüzde (%)

Karbon (C) 50,54
Hidrojen (H) 7,08
Oksijen (O) 41,11
Kükürt (S) 0,57

sistemin iyileştirme potansiyelini 
belirlemek.

•	 Sistemlerin çevresel etki analizini 
yapmak ve çevreye salınan 
emisyonların etkisini azaltacak 
önerilerde bulunmak.

a
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Şekil 1’den görüldüğü üzere (11) ve (12) 
numaralı akışlarda sırasıyla biyokütle 
ve hava atmosferik şartlarda (25°C ve 
101,325 kPa) girer. Biyokütle yakıcısın-
dan çıkan sıcak sentez gazın ideal gaz 
olduğu varsayılmıştır. (13)-(14) yolunu 
izleyerek HEX-II yardımı ile Rankine 
sisteminin tahrik edilmesini sağlanır. 
(14)-(15) yolunu izleyerek HEX-III 
yardımı ile iki kademeli absorpsiyonlu 
soğutma sisteminin çalışması için 
gerekli olan enerjiyi sağlar. Son olarak 
(15)-(16) yolunu izleyerek sıcak su tankı 
içinde bulunan suyu ısıtır ve (16) akımı 
ile entalpisini tamamen kaybederek 
atmosfere egzoz gazı olarak atılır.
Entegre çok fonksiyonlu enerji üretim 
sistemin ve alt bileşenlerinin termodi-
namik analizi yapılırken kütle, enerji ve 
ekserji denge denklemleri yazılmalıdır. 
Termodinamik analiz ve parametrik 
çalışmalar EES (Engineering Equation 
Solver) yazılım programı kullanılarak 
yapılmıştır. Bu hesaplamaların yapıla-
bilmesi için bazı ön kabullerin yapılması 
gerekmektedir. Bunlar:
•	 Biyokütle yakıcısına giren hava ideal 

gazdır ve % 78 N2 ve % 21 O2’den 
oluşur.

•	 Akış yolları boyunca basınç kayıpları 
olmamıştır.

•	 Çevre sıcaklığı ve basıncı proses 
boyunca değişmemiştir.

•	 Her bir bileşen kararlı hal 
şartlarındadır.

•	 Pompalar, kompresörler, ısı 
değiştiriciler ve türbin adyabatiktir.

•	 Yanma odasında çam talaşı tam 
olarak yanar. Bu yüzden atık gaz 
sadece CO2’dir. 

3. Termodinamik Analiz

3.1. Denge Denklemleri

Güneş-biyokütle çoklu üretim sistemi 
için kütle dengesi formül 1'deki gibi 
yazılabilir. Burada  kütle akış hızını, 
i ve e alt indisleri sırasıyla girdi ve çıktı  
ürünlerini gösterir. Kinetik, potansiyel 
ve kimyasal enerji terimlerinin ihmal 

edilmesiyle sistemin enerji dengesi  for-
mül 2'deki gibi verilebilir.
Burada  ve  ifadesi sırasıyla ısı ve 
iş akış hızını, h belirtilen durumdaki 
spesifik entalpiyi gösterir. Alt indis i 
ve e ifadesi ise sırasıyla giriş ve çıkış 
durumlarını gösterir. Çok fonksiyonlu 
enerji üretim sistemi için ekserji dengesi  

formül 3 ve 4'teki gibi verilebilir (Dinçer 
ve Rosen, 2013). Burada  ekserji hızı, 

 ve  sırasıyla ısı ve işin ekserji 
akış hızlarını,  ex prosesin spesifik akış 
ekserjisini ve alt indis Y ekserji yıkımını 
gösterir (Formül 5, 6, 7).
Burada exke kinetik ekserjiyi, expe potan-
siyel ekserjiyi,  exph fiziksel ekerjiyi ve 

b
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exch kimyasal ekserjiyi gösterir. Bu 
çalışmada kinetik, potansiyel ve kim-
yasal ekserjiler ihmal edilirse fiziksel 
ekserji  formül 8'deki gibi verilebilir. 
Madde akışının ekserjisi  formül 9'daki 
gibi verilebilir. 
Sistem bileşenlerinin ekserji kayıp 
oranları  formül 10'daki gibi verilebilir. 
Burada  sistem bileşenlerinin 
ekserji yıkımlarını ve  tüm siste-
min ekseri yıkımını gösterir (Dinçer 
ve Rosen, 2013).

3.2 Parabolik Çanak Kollektör

Parabolik çanak kollektörde yansıtıcı-
dan alıcıya giden güneş enerjisi  for-
mül 11'deki gibi hesaplanır: Burada 

 ve  sırasıyla reflektörün 
yansıtma ve soğurma katsayılarıdır. Is 
güneş radyasyonu yoğunluğudur (W/
m2) ve  yansıtıcı yüzey alanıdır (m2). 
Bu bölümde reflektörün yansıtma ve 
soğurma miktarları eşit olarak 0,9 ola-
rak kabul edilmiş ve yüzey alanı 80 m2 
alınmıştır. Parabolik çanak kollektör sis-
teminden sağlanan faydalı enerji Hottler 
Whiller bakış açısı ile  formül 12'deki 
gibi hesaplanır (Tyagi vd., 2007):
Burada FR  ısı alma faktörü,  alıcı-
nın yüzey alanı (m2), C konsantrasyon 
oranı,  ve  sırasıyla alıcının 
yansıtma ve soğurma katsayılarıdır. UL 
alıcı yüzeyden çevreye ısı transfer kat-
sayısıdır (Wm-2K-1), Tr alıcı yüzeyin 
soğurma sıcaklığı, ε soğurucu yüzeyin 

yayıcılığını, σ Stefan-Boltzmann sabi-
tidir (5,67x10-8 W-2K-4). Bu bölümde, 
kollektörün soğurucu yüzeyinin yan-
sıtma ve soğurma katsayılarının eşit 
ve 0,8 olduğu kabul edilmiştir. Bunun 
yanında literatürden yararlanılarak Arec,  
C, FR , ε  ve UL sırasıyla 0,8 m2, 100, 0,9, 
0,2 ve 8 W/m2K olarak alınmıştır (Tyagi 
vd., 2007).

3.3 Rankine Çevrimi

HEX-I: HEX-I için enerji denge denk-
lemi  formül 13'teki gibidir.
HEX-I’de sıkışma noktası sıcaklığı (Tsn) 
HEX-I’den çıkan akışkan sıcaklığını 
analiz etmek için kullanılır ve formül 
14'teki gibidir.

Çizelge 2. Çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin ekserji yıkımları

Sistemin Komponentleri Ekserji Yıkım Miktarı

Parabolik Çanak Kollektör

HEX-1

HEX-4

Sıcak Depolama Tankı

Kollektör Fan

Türbin

Kondanser-1

Pump-1

Yanma Odası

HEX-2

HEX-3

Jeneratör-1

HEX-5

Genişleme Vanası-1

HEX-6

Pump-2

Genişleme Vanası-4

Emici

Jeneratör-2

Genişleme Vanası-2

Kondanser-2

Genişleme Vanası -3

Buharlaştırıcı
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Rankine türbini: Rankine türbini 
için enerji denge denklemi ve enerji 
verimi sırasıyla formül 15 ve 16'daki 
gibi yazılabilir:
Burada   ve  sırasıyla ger-
çek ve izentropik Rankine türbin güç 
çıkışlarıdır.

Kondenser: Kondenser-I için enerji 
denge denklemi  formül 17'deki gibi-
dir.

Pompa-I: Pompa-I için iş denklemi  
formül 18'deki gibidir.

3.4 Sıcak su tankı

Sıcak su tankına 17 numaralı akış ile 
soğuk su 25 °C’de ve 101,3 kPa basınçla 
girer. Sıcak su tankı için enerji denge 
denklemi güneş ve biyokütle modu 
için sırasıyla  formül 19 ve 20a'daki 
gibi ifade edilir:
Burada  ve  sırasıyla akış-
kan sıvının kütle akış hızını ve sıcak su 
tankına ait kütle akış hızını gösterir.

3.5. Enerji ve Ekserji Verimliliği 

Verimlilik bir sistem ya da prosesin 
minimum giriş enerjisi ve minimum 
atık ile üretilebileceği faydalı işin bir 
ölçüsüdür. Termodinamik sistemlerde, 
verimlilik faydalı enerji/işin sisteme 
giren toplam enerjiye oranına denir. 
Termodinamiğin ikinci kanuna göre 
enerji akımlarının niteliği ve niceliği 
birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, girdi 
ve çıktıların ekserji içeriğini temel ala-
rak sistem verimliliğini tanımlamak 
bir sistemin performansını belirle-
mede faydalı bir bakış açısı sağlaya-
bilir. Kararlı hal proseslerinin enerji 
ve ekserji verimlilikleri  formül 20b 
ve 21'deki gibi yazılabilir (Dinçer ve 
Rosen, 2013).
Güneş ve biyokütle enerjisi destekli 
çok fonksiyonlu enerji üretim sistemi-
nin enerji verimlilikleri formül 22, 23, 
24, 25, 26 ve 27'deki gibi verilebilir:
Şekil 1’de gösterilen güneş ve biyokütle 
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Çizelge 3. Sistem bileşenlerinin ekserji verim analizi

Sistemin Komponentleri 

Parabolik Çanak Kollektör

HEX-1

Sıcak Depolama Tankı

Kollektör Fan

Türbine

Kondanser-1

Pump-1

Yanma Odası

HEX-2

HEX-3

Jeneratör-1

HEX-5

Genişleme Vanası -1

HEX-6

Pump-2

Absorber

Jeneratör-2

Buharlaştırıcı

Ekserji verimi
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No Sıvı

Kütle 
Akış 
hızı

(kg/s)

Basınç 
P

(kPa)

Sıcaklık 
T

(0C)

Entalpi 
h

(kJ/kg)

Entropi
s

(kJ/kgC)

Ekserji 
Hızı
(kW)

Ekserji 
Yıkımı
(kW)

Özgül 
Ekserji 
(kJ/kg)

0 H2O 101,3 20

1 H2O 28 4500 600 3670 7,311 99246 40896 1461

2 H2O 28 4500 180 765 2,135 17899 3483 124,4

3 H2O 28 4500 170 721,3 2,037 16676 3087 110,3

4 H2O 28 4500 105 443,4 1,36 8895 1060 37,86

5 H2O 28 4500 120 506,8 1,524 10669 1439 51,41

6 H2O 24,59 14200 560 3484 6,586 82580 36740 1494

7 H2O 24,59 7 39,01 2189 7,047 50725 1448 58,9

8 H2O 24,59 7 38 159,1 0,5455 820,8 8,374 0,3405

9 H2O 24,59 14200 39 175,9 0,5535 1233 360,5 14,66

10 H2O 24,59 14200 39 175,9 0,5535 1233 360,5 14,66

17 H2O 33,81 101,3 25 104,8 0,3669 707,2 5,941 0,1757

18 H2O 33,81 101,3 80 335 1,075 7074 526,4 15,57

19 H2O 35,36 1000 160 675,9 1,942 19453 3309 93,58

20 H2O 35,36 1000 152 641,3 1,862 18229 2950 83,42

21 H2O 35,36 1000 152 641,3 1,862 18229 2950 83,42

22 H2O 0,613 2,547 35 146,6 0,5051 12,8 0,0426 0,0695

23 H2O 0,613 1,069 4 131,4 0,4746 80,56 3,614 5,896

24 H2O 0,613 1,069 4 2508 9,051 1461 140,3 228,9

25 H2O/LiBr 8,383 2,547 35 87,63 0,2081 397,8 228,3 27,23

26 H2O/LiBr 8,383 5,616 35,2 88,03 0,2094 401,1 228,3 27,23

27 H2O/LiBr 8,383 5,616 62,5 143,2 0,381 863,2 254,4 30,34

28 H2O/LiBr 8,383 5,616 107 235,9 0,6394 1641 375,3 44,76

29 H2O/LiBr 8,065 5,616 130 288,6 0,7365 2003 548,3 67,98

30 H2O/LiBr 8,065 5,616 83,09 192,5 0,4844 1228 389,7 48,31

31 H2O/LiBr 8,065 2,547 82,09 190,5 0,4788 1212 387,2 48,01

32 H2O 0,3186 5,616 130 2745 8,862 834,3 20,62 64,74

33 H2O 0,3186 5,616 82,45 345,2 1,104 69,91 5,418 17,01

34 H2O 0,3186 2,547 77 322,3 1,04 62,63 4,389 13,78

35 H2O 0,2944 2,547 51,79 2597 8,819 727,6 90,38 306,9

36 H2O/LiBr 7,77 2,547 80,92 197,7 0,4557 1224 483,2 62,18

37 H2O/LiBr 7,77 2,547 48,67 136 0,273 744,4 434,5 55,92

38 H2O/LiBr 7,77 1,069 47,67 134,1 0,2671 729,7 433,7 55,82

Çizelge 4. Entegre sistemin güneş modu elemanlarının akışları için 
termodinamik veriler

Şekil 2. Entegre sisteminin enerji ve ekserji 
verimlilikleri

enerjisi destekli çok fonksiyonlu enerji 
üretim sisteminin enerji verimlilikleri  
formül 28, 29, 30, 31, 32 ve 33'teki gibi 
verilebilir:

4. Değerlendirme

Şekil 1’de verilen çok fonksiyonlu enerji 
üretim sistemi komponentlerinin ve tüm 
sistemin ekserji yıkım miktarlarının ve 
ekserji verim analizinin belirlenmesi için 
kullanılan ifadeler denge denklemleri 
kullanılarak belirlenmiş ve sırasıyla 
Çizelge 2 ve 3’te verilmiştir. Ekserji 
verimliliği sistemin geliştirilmesi ve 
daha verimli kullanılmasında son derece 
önemli bilgiler sunar.
Güneş ve biyokütle temelli çok fonksi-
yonlu enerji üretim sisteminin kompo-
nentleri için sıcaklık (˚C), basınç (kPa), 
kütle akış hızı (kg/s), spesifik entalpi 
(kJ/kg), spesifik entropi (kJ/kgK), enerji 
(kW), spesifik akış ekserji (kJ/kg) ve 
ekserji (kW) akış değerleri Çizelge 4’te 
verilmiştir. Bu değerlerin hesaplan-
masında Çizelge 2 ve 3’te verilen ifa-
deler kullanılmıştır. Referans sıcaklık 
ve basınç değerleri sırasıyla 20 ˚C ve 
101,3 kPa olarak alınmıştır. Suyun ve 
H2O/LiBr karışımının termodinamik 
özellikleri EES programı kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
Çok fonksiyonlu enerji üretim siste-
minin ekserji yıkım hızı (kW), ekserji 
yıkım oranları, ekserji verimliliği (%) ve 
güç veya ısı transfer hızı (kW) değerleri 
Çizelge 5’te sunulmuştur. 
Ekserji yıkım hızı enerji kullanımındaki 
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sına rağmen ekserjetik COP değerinde 
bir artışa neden olmuştur. 
Bunun nedeni ise enerji ifadesine göre 
tanımlanan COP’nin değişen çevre 
sıcaklığından etkilenmemesi ve ekserji 
ifadesine göre tanımlanan ekserjetik 
COP’nin ise çevre sıcaklığına duyarlı 
olmasıdır. Güneş enerjisi ve biyokütle 
enerjisi destekli çok fonksiyonlu enerji 
üretim sisteminin değişen dış ortam 
sıcaklıklarına bağlı olarak ekserji yıkım 
oranları ve ekserji verimliliğindeki deği-
şimler Şekil 4’te sunulmuştur. 
Burada sunulan sonuçlar mühendislik 
yazılım programı olan EES mühendislik 
yazılım programı (Klein, 2010) kulla-
nılarak elde edilmiştir. Şekilden görül-
düğü üzere entegre sistemin ekserji yıkım 
oranları düşüş gösterirken ekserji verimli-
likleri artış göstermiştir. Bununla birlikte 
entegre sistemin ekserji verimliliği ise dış 
ortam sıcaklığı 0 ˚C’den 30 ˚C’ye arttı-
ğında yaklaşık olarak yüzde 50,5 değe-
rinden yüzde 56 değerine ulaştığı görülür. 
Yani alt sistemlerin sahip olduğu ekserji 
verimliliğinden daha yüksek ekserji 
verimliliğine bu alt sistemlerin entegre 
bir şekilde kullanıldıkları sistemde ula-
şıldığı görülmüştür. Günümüzde binalar 
için her geçen gün artan enerji ve diğer 
konfor gereksinimlerinin karşılanması 
için entegre sistemlerin kullanılmasının 
yaygınlaşacağı bekleniyor.   
Sistemin ana kalbi parabolik çanak kol-
lektör olduğu için kollektör performansı 
sistemin performansını doğrudan etki-
ler. Bu yüzden güneş radyasyon yoğun-
luğu oldukça önemli bir parametredir. 
Şekil 5 güneş radyasyonu yoğunluğunun 
kollektör alt sisteminin ekserji yıkım 
miktarına ve ekserji verimine etkisini 
gösterir. 
Şekilden görüldüğü üzere güneş rad-
yasyonu yoğunluğunun artışı kollektör 
alt sisteminin ekserji yıkım miktarını 
artırır. Bununla birlikte güneş radyasyon 
yoğunluğunun 200 W/m2 değerinden 
1000 W/m2 değerine artması kollektör 
alt sisteminin ekserji verimini de artırır. 
Güneş radyasyonu miktarının artması 
konsantre kollektörün yansıtıcı ve alıcı 

Çizelge 5. Entegre sistemin termodinamik analiz sonuçları

Sistem parçaları

Ekserji 
Yıkımı
(kW)

Ekserji Yıkım 
Oranı

(%)

Ekserji 
Verimliliği

(%)

Güç veya Isı 
transfer hızı 

(kW)

Parabolik Kollektör 4393 40,85 79,35 88577

HEX-I 999,6 9,29 97,43 81347

HEX-4 35,44 0,32 91,63 1224

Sıcak Su Tankı 419,5 3,90 34,28 6743

Fan 425,5 0,3952 23,98 1775

Türbin 3324 30,91 90,55 31854

Kondanser-1 392,2 3,6474 72,99 49904

Pompa-1 57,65 0,5361 86 411,8

Jeneratör-1 160,9 1,4963 58,51 1224

HEX-5 36,38 0,3383 79,67 777,7

Genleşme vanası-1 2,897 0,0269 99,31 16,24

HEX-6 22,39 0,2082 64,38 462,1

Pompa-2 47,78 0,4443 74,12 350,7

Genleşme Vanası-4 1,263 0,0117 99,72 14,67

Absorber 8,686 0,0807 20,91 239

Jeneratör-2 34,64 0,3221 53,54 219,7

Genleşme Vanası-2 1,236 0,0114 84,09 7,284

Kondanser-2 281,7 2,6198 73,78 662

Genleşme Vanası -3 2,062 0,0191 30,18 9,328

Buharlaştırıcı 105,9 0,9848 44,26 1457

azalmayı belirtmesine rağmen sistem 
proseslerin enerji ve ekserji kullanım 
performanslarının incelenmesinde 
kullanılamaz. Çok fonksiyonlu enerji 
üretim sisteminin alt bileşenlerinin ve 
tüm sistemin enerji verimliliği ile ekserji 
verimliliklerinin karşılaştırılması Şekil 
2’de sunulmuştur. 
Entegre sisteminin her bir alt sistemi 
için enerji ve ekserji verimlilikleri grafik-
sel olarak incelenecek olursa; kollektör 
sistemi, rankine alt sistemi, depolama 
tankı alt sistemi, absorbsiyon alt siste-
minden sadece Rankine alt sisteminin 
ekserji verimliliği enerji verimliliğinden 

fazla çıkar. Diğer 3 alt sistemin enerji 
verimlilikleri ekserji verimliliklerinden 
fazladır. Tüm sisteme bakıldığında ise 
enerji ve ekserji verimliliği birbirine 
yakın çıkar. En yüksek ekserji verimlili-
ğine ise entegre sistem sahip olmaktadır. 
Bu durum entegre sistemlerin son yıl-
larda neden önemli olmaya başladığının 
bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. 
Performans katsayısı (COP) absorb-
siyonlu soğutma ve ısıtma sistemleri 
verimliliği için kullanılan en yaygın 
ölçüdür. Şekil 3’ten görüldüğü üzere, 
sıcaklık artışı, enerjetik COP değerinde 
herhangi bir değişikliğe neden olmama-
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sunulmuştur. Ekserji analizini kullana-
rak sistem performansının ne kadar iyi-
leştirilebileceği hakkında daha önemli 
bilgileri sunabileceğimiz de yapılan bu 
çalışmada gösterilmiştir. Entegre prose-
sin alt sistemlerinin güç üretimi, ekserji 
verimliliği ve ekserji yıkımları belirlen-
miş ve birleşik tüm sistemin modelleme 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 
bu çalışmadan elde edilen ana sonuçlar 
aşağıda verilmiştir:

•	 Kütle, enerji ve ekserji denge 
denklemleri sistem proseslerinin 
anlaşılmasında ve modellenmesinde 
önemlidir.

•	 Kütle, enerji ve ekserji denge 
denklemlerinin kullanılmasıyla 
sistem komponentlerinin 
verimliliğinin belirlenmesi gibi daha 
geniş kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir.

•	 Konut ısıtması gibi düşük enerji 
yoğunluğu gerektiren uygulamalarda 
kömür, petrol türevleri ve doğalgaz 
gibi yüksek enerji yoğunluğuna 
sahip birincil enerji kaynaklarının 
yerine alternatif enerji teknolojileri 
kullanılabilir. 

•	 Güneş termal teknolojisi düşük ilk 
kurulum için maliyet, kolay bakım 
ve düşük olan, ısıtma alanı ve sıcak 
su için verimli bir teknolojidir.

•	 Sunulan entegre sistem için farklı 
çalışma koşulları altında sistem 
performansının değişiminin 
incelemesi yapılmıştır.   

•	 Entegre sistemi oluşturan 
komponentlerin ekserji yıkım 
miktarlarının azaltılması enerji 
ve ekserji verimliliğini artırır. 
Bu durumda aynı zamanda 
sistem komponentlerin üretim 
zinciri süresince çevreye salınan 
emisyonların azaltılmasında, daha 
düşük çevresel etki değerlerinin elde 
edilmesinde ve daha sürdürülebilir 
sistemlerin kullanıma sunulmasında 
önemlidir.

•	 Tekli, ikili ve üçlü üretim sistemleri 

yüzeyinin sıcaklığının artmasına neden 
olur. Daha yüksek kollektör yüzey sıcak-
lığı parabolik kollektörden üretilen fay-
dalı enerji miktarının artmasını sağlar. 
Böylece entegre polijenerasyon sistemin 
ürün miktarı da artar. Bütün bunlar bir 
araya geldiğinde sistemin performansı 
artar. Güneş radyasyonu yoğunluğunun 
artması sistemin ekserji yıkım miktarını 
ve ekserji verimini artırır. Bunun nedeni 

yüksek miktarda güneş radyasyonu 
yoğunluğu parabolik kollektör alt sis-
teminin akışkan sıcaklığını artırmasıdır.

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, güneş ve biyokütle enerjisi 
destekli entegre çoklu üretim sisteminin 
binalarda kullanım potansiyeli incelen-
miş ve termodinamiksel analiz sonuçları 

Şekil 3. Entegre sisteminin enerjik ve ekserjetik COP değerleri

Şekil 4. Tüm sistemin referans sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak ekserji yıkımı oranları 
ve ekserji verimlilikleri
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ile karşılaştırıldığında daha yüksek 
verim değerlerine ulaşan çoklu 
enerji üretim entegre sistemlerinin 
binaların ihtiyacı olan enerji, ısıtma, 
soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullanımlarının 
artacağı beklenir.

Simgeler ve kısaltmalar dizini

COP  Performans katsayısı
COPex  Ekserjetik performans 
  katsayısı
ÇEASS Çift etkili absorpsiyonlu   
  soğutma sistemi
EES  Enginering Equation 
 Solver yazılım programı

  Ekserji akış hızı (kW)
  Ekserji yıkım hızı (kW)

ex   Spesifik ekserji (kJ/kg)
exke  Kinetik ekserji (kW) 
expe  Potansiyel ekserji (kW)
exph  Fiziksel ekerji (kW) 
exch  Kimyasal ekserji (kW) 
h  Entalpi (kJ/kg)
HEX  Isı değiştiricisi

  Kütle akış hızı
PÇK  Parabolik çanak kollektör
s  Entropi (kJ/kgK)
T  Sıcaklık (°C)

  İş hızı (kW)
η  Enerji verimliliği
Ψ  Ekserji verimliliği
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Şekil 5. Güneş radyasyonu yoğunluğunun kollektör alt sistemine etkisi
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Isı pompaları, dışarıdan alınan enerji ile 
düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı 
ısıyı, yüksek sıcaklıktaki ortama trans-

fer eden sistemlerdir. Kaynak sıcaklığı-
nın, yaz ve kış aylarında coğrafi şartlardan 
etkilenmemesi önemlidir. Kaynak büyük-
lüğü bakımından, çevre havası, toprak, 
deniz, göl ve yeraltı suları ön plandadır. 
Kaynak temiz olmalı ve korozif olma-
malıdır. Şehirlerde inşa edilen çok katlı 
binalarda, alıveriş merkezleri ve iş mer-
kezlerinde toprak kaynağını kullanmak 
oldukça sınırlı, zor ve bu yüzden maliyet-
lidir. Çevrede su kaynağı (göl, akarsu vb.)  
bulmak da olanaksızdır. Bu tür binalarda, 
bina büyüklüğüne bağlı olarak, su soğutma 
kulesi ve doğalgazlı ısı iyileştirici kombi-
nasyonlu “su kaynaklı ısı pompaları” tercih 
edilir. Aldapump standart ısı pompaları, 
1000 m³/h hava debisi ve 8.3 kW ısıtma 
kapasitesinden, 4500 m³/h hava debisi 
ve 24.4 kW ısıtma kapasitesine kadar 7 
tip olarak üretilir. Kapasitesi 1000 m³/h 
olan standart bir Aldağ “Aldapump Su 
Kaynaklı Isı Pompası”nın verimliliğine 

yonundan oluşan bir cihaz dizayn etti. 
“Isı geri kazanımlı ısı pompası” sayesinde 
binanın ısıtma ve soğutması yüzde 100 
taze hava konforuyla yapılabiliyor. EC 
motorlu plug fanlar ile uzun havalandırma 
kanallarından kaynaklanan basınç kayıp-
larına cevap verilebiliyor ve filtreler kir-
lense bile aynı sabit debide hava transferi 
gerçekleştirilebiliyor. 1000 m³/h’lik bir 
“Aldapump Su Kaynaklı Isı Geri Kaza-
nımlı Isı Pompası” cihazının verimleri 
de oldukça yüksek ölçülüyor. 1.64 kW/h 
değerinde güç harcaması ile 8.24 kW 
soğutma, 12.38 kW ısıtma enerjisi elde 
edilebiliyor. Soğutma verim değeri EER 
5.02, ısıtma verim değeri ise COP 8.15 
olarak ölçülebiliyor. Bu değerler, standart 
konvansiyonel cihazların ulaşamayacağı 
ölçektedir. Aldağ A.Ş. LEED sertifikalı 
Hayat Kimya Ar-Ge binası projesinde 
kullanılan 61 adet ısı geri kazanımlı ısı 
pompası ile egzoz havasının, su soğutma 
kulesi üzerinden egzoz edilmesi prensi-
bini uygulayarak genel verimliliğin daha 
fazla artmasını sağlamıştır.

Aldağ Isı Geri Kazanımlı Isı 
Pompası ile Binalarda Yüzde 100 
Taze Hava Konforu       

bakıldığında 1.49 kW/h değerinde güç 
harcaması ile 6.95 kW soğutma, 8.3 
kW ısıtma enerjisi elde edilebilir, yani 
soğutma verim değeri EER 4.88, ısıtma 
verim değeri ise COP 6.67 olarak ölçü-
lür. Aldağ A.Ş. özellikle LEED sertifikalı 
binaların taze hava gereksinimini de göz 
önünde bulundurarak “ısı geri kazanım 
cihazı” ile “ısı pompası”nın kombinas-
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CONLIFT şamandıralı mekanik 
kondens pompası, yoğunluğu 0,85 
ilâ 1,15 kg/dm³ arasında olan grup 

2 akışkanlarının itici bir akışkanla pom-
palanması için tasarlanmıştır. 
İtici akışkan olarak doymuş buhar veya 
sıkıştırılmış hava kullanılabilir. Özellikle 
buhar kullanılan tesisatlarda konden-
sin tahliye edilemediği stall ve benzeri 
durumlarda kullanılması verimliliği 
ve tesisat ömrünü artırır. CONLIFT, 
standart olarak giriş ve çıkış tarafında  
ARI-CHECKO-D disk tip çek vanalar 
ve karşı flanşları ile birlikte tedarik edilir. 
İsteğe göre kondens pompası istasyonu 
olarak da tedarik edilebilir.

CONLIFT şu özelliklere sahiptir: Oto-
matik çalışma, otomatik olarak kondens 
seviyesine uyum sağlama, dayanaklı tasa-

rım, tüm iç parçalar paslanmaz çelik, 
aşınan parçalar sertleştirilmiş paslanmaz 
çelik, yüksek dayanıma sahip Inconel 
X-750 yaylar, yüksek tekrar yorulma 
dayanımı için tasarlanmış gövde, elle ayar 
gerektirmeyen tasarım, alçak dolum kafası 
yüksekliği, elektriksiz çalışma, opsiyonel 
L-profil kaide, opsiyonel strok sayacı, 
opsiyonel yalıtım ceketi.

CONLIFT mekanik kondens pom-
pasının gövde malzemesi P235GH-
P250GH-P265GH, kapak malzemesi 
P250GH, çalışma basıncı min. -0,8 barg 
maks. 10 barg, çalışma sıcaklığı minimum 
-10 °C maksimum 200 °C’dir. İzin verilen 
maksimum fark basıncı 10 bar ve anma 
çapı DN25/25,40/40,50/50,80/50 olan 
ürün flanşlı, kaynak boyunlu veya dişli 
bağlantı tiplerine sahiptir.

Ayvaz’dan ARI-CONLIFT 
Mekanik Kondens Pompası

Şekil 1: CONLIFT Mekanik Kondens Pompası İstasyonu Şekil 2: Opsiyonel bileşenler
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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
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HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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almış olması, onun reklama duyduğu 
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