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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

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

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



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

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

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



Editörden

  

ya, -bu gerçek bir rüya- her şeyin üzerine uyudum, 
düşümde şunu gördüm: Aslında şiddet dünyanın so-
nunu getirmiş, kurtulanlar olmuş, bir başka gezege-
ne kaçmış. Göçtükleri yerde akılları başına gelmiş ve 
-her zamanki gibi- bir zihin açılması, bir “pardon” öte-
si olmuşlar ve şunu düşünmüşler; insandaki defoları 
genlerimizden silelim… İnsanlığın bu “arkaik” (onlara 
göre) tipini analiz edelim, yanlış olan, kötü olan ne 
varsa genlerden silelim dediği bir durumda dünya, 
artık onlar için “çok gelişmiş bir yaşam formatının bir 
tür sosyoloji laboratuvarı”. Cümleten içimizdeki kötü-
nün sınandığı bir süreçten geçiyormuşuz gibi.

O insanlar şiddetin, “bilmem kime ölümün” sloganı, 
işkencenin, yok etmenin söyleminde iken uyandım 
ve şöyle hissettim: İnsan olmak için gereken vicdan 
ve merhametten vazgeçmemek gerek. Hâlâ sahip 
olduklarımızın korunabilmesi için yan yana, bir ara-
da durmak gerek. Adalete inancımızın ve saygımızın 
örselenmemesi gerek. Çünkü umudumuz bu kaynak-
tan beslenecek.

nsana dair algılar ikiye ayrılır: ‘İnsan iyi yaratıl-
mıştır, koşullar onu kötü yapar’ diyenler… ‘İnsan 
vahşi güdülerle doğar, zamanla ehlileşir’ diye 

düşünenler… Ben, ilkine yakınım” diyor Can Dündar, 
Kafa dergisindeki yazısında. Dündar, her çocuğun 
dünyaya geldiği an itibarıyla şefkat görmesi veya 
dövülmesi, sevgi ile veya nefret ile büyütülmesiyle 
“karakter sandığı”, kendisi için biçilen kıyafete bü-
ründüğünü söylüyor. “Kemer kamçılarının kızarttığı 
çocuk sırtlarının, okşanmış evlat başları karşısındaki 
mağlubiyetidir bu… Öfkenin, sevgiyi meydanlardan 
kovuşudur” tespiti karşısında iyilere sahip çıkılması, 
iyiliğin safında bir arada durmamız gerektiğini ileri 
sürüyor Dündar.

Şimdi bu doğruysa Sigmund Freud’u ne yapacağız? 
İnsanın yaşam enerjisini veren “libido”nun cinsellik 
dürtülerinden oluştuğunu öne sürerken, patlayan 
I. Dünya Savaşı’nı üç oğlu da Avusturya ordusunda 
savaşırken izlemek zorunda kalınca, dehşete düşer  
Sigmund Freud, libido tanımını değiştirir ve libido-
nun cinsellik kadar saldırganlık dürtülerini de barın-
dırdığını öne sürer. Freud haklıysa, Can Dündar yanılı-
yor ve ‘İnsan vahşi güdülerle doğar, zamanla ehlileşir’ 
diye düşünenler de haklı. 

Merhamet ve vicdan yoksunluğu bizde ve her yerde 
şiddeti, şiddetse dünyanın sonunu getirecek diyorlar 

"İ

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Freud mu Can Dündar mı?
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Kömürden Doğalgaz Üretimi için Düğmeye Basıldı

T ürkiye, enerji güvenliği ve kar-
bondioksit emisyon kısıtlamaları 

nedeniyle temiz fosil yakıt için strateji-
lerini hızlandırdı. Kalkınma Bakanlığı 
kömür zengini olan Türkiye’de, gelecek 
dönem enerji güvenliği çalışmaları çer-
çevesinde kömürden doğalgaz üretimi 
için proje başlattı. Boğaziçi Üniversitesi, 
Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile yürü-
tülen “Kömürden Sentetik Doğalgaz 
Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi” çatı 
projesinin “Katalitik Ana Süreçlerine Ait 
Teknik Katalizörlerin Geliştirilmesi” aya-
ğını başlattı. Projenin farklı safhalarında 
TÜBİTAK- MAM ve İTÜ de yer alıyor. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin “Kömürden 
Sentetik Doğalgaz Üretim Teknolojisi 
Geliştirilmesi-2015BŞV246” projesinin 
yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erhan 
Aksoylu ile Boğaziçi Üniversitesi İleri Tek-
nolojiler Ar-Ge Merkezi Uzmanı Dr. Burcu 
Selen Çağlayan ve Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. 
Dr. Hasan Bedir’den oluşan ekip üstle-
niyor. Boğaziçi Üniversitesi tarafından 
hazırlanan projenin nihai hedefine ulaş-
ması durumunda; yüksek verim ve enerji 
etkinliğine sahip, karbondioksit emisyonu 
düşük, özgün bir “kömürden doğalgaz 
(SNG)  üretim teknolojisi”nin hemen 
hemen tümü katalitik olan ana süreçlerine 
ait teknik katalizörler geliştirilmiş olacak. 
Ayrıca Türkiye’de, Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde SNG ya da benzeri katalitik 
süreçler içeren teknolojilerin geliştiril-
mesinde kullanılabilecek, bilimsel araş-
tırma ve ar-ge’den teknoloji geliştirmeye 
geçebilecek donanımda bir laboratuvar 
oluşturulacak.  Küresel ölçekte ise Tür-
kiye uzun yıllardır geliştirilmeye çalışan, 
büyük öneme sahip SNG teknolojisinin 
ithalatçısı değil, bu yüksek teknolojinin 
ihracatçısı haline gelecek. Prof. Dr. Ahmet 
Erhan Aksoylu, konuya ilişkin olarak yap-
tığı değerlendirmede,  Aralık 2015’te 
toplanan Paris İklim Zirvesi’nde, küresel 
ısınmanın 2 derece ile sınırlı tutulması 
yönünde görüş ortaya çıktığını anımsattı. 

Kömürün bütün dünyada çok kirli bir fosil 
yakıt durumunda bulunduğunu ve birim 
enerji başına karbondioksit emisyonunun 
çok yüksek olduğunu vurgulayan Aksoylu, 
“Bugün karbondioksit emisyon ton fiyatı, 
4 - 7 dolar düzeyinde. Küresel ısınmanın 
sınırlandırılması hedefi çerçevesinde 2035 
yılında bu rakam 100-120 Euro’ya yük-
selecek. Bu, özellikle kömür bazlı enerji 
üretim tesisleri için ekonomik açıdan 
sürdürülemez bir rakam. Yüksek kömür 
rezervlerine sahip olan Türkiye’de hem 
enerji güvenliğinin sağlanabilmesi hem 
de çevresel etkiler nedeniyle kömürden 
doğalgaz üretiminin karbondioksit emis-
yonu sınırlandırılmış şekilde sağlanması 
bir öncelik haline geldi” dedi.

Yüksek enerji güvenliği, daha 
çevreci enerji

Prof. Dr. Aksoylu, doğalgazda dışa bağım-
lılık sürdükçe enerji güvenliğinden bah-
setmenin zor olacağını vurgulayarak söz 
konusu yeni teknolojinin hem dışa bağım-
lılığı azaltacağını hem de enerji güvenliği 
sağlayacağını ifade etti. Projenin uygula-
maya geçirilmesiyle emisyon yaratan fosil 
yakıttan, emisyonu görece düşük temiz 
fosil yakıta geçiş yapılacağını belirten 
Aksoylu, “Bu teknolojiyi çok ciddi ölçüde, 
ne kadar yaygın olarak uygularsanız enerji 
güvenliği daha yüksek, daha çevreci enerji 

elde etmiş olursunuz. Ülkemizdeki kömür 
rezervi düşünüldüğünde Türkiye’nin 
doğalgaz açığı kapanabilir düzeyde’’ diye 
konuştu. Prof. Dr. Aksoylu şöyle devam 
etti: “Küresel iklim değişikliğinin çok hızlı 
ve etkilerinin yaygın olması nedeniyle 
2016 yılı sonuna kadar mekanizmaları 
ve sınırları belirlenecek olan, ülkemizin 
de yer aldığı,  Kyoto ötesi uluslararası 
anlaşmalardaki limitlerin çok sıkı olacağı; 
2020 yılından itibaren kömürün, özel-
likle düşük kaliteli kömürün, doğrudan 
kullanımının emisyon vergileri nedeniyle 
hızla pahalanarak ekonomik uygunluk-
tan uzaklaşacağı, buna karşın çevresel 
etkisi en düşük fosil yakıt olarak kabul 
edilen doğalgazın kullanımının artacağı 
kuvvetle öngörülmektedir.” Kömürden 
doğalgaz üreten halen kullanımdaki tek 
endüstriyel tesisin ABD’de bulunduğunu, 
ancak eski teknolojiye sahip bu tesiste 
ekonomik olarak çok yüksek maliyetler ile 
üretimin sağlandığını belirten Aksoylu, var 
olan teknolojinin ekonomik uygunluğu 
olmamasına rağmen yakın gelecekteki 
çevresel regülasyonlar nedeniyle zengin 
kömür rezervlerine sahip Çin’in endüst-
riyel tesislerin kurulması için çalışmalarını 
hızlandırdığını söyledi. Prof. Dr. Aksoylu 
proje kaynaklı teknolojinin yaklaşık 10-15 
yıl içinde üretim safhasına geçmesinin 
öngörüldüğünü, bu sayede ekonomik 
uygunluğun sağlanabileceğini belirtti.  
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Güneş Enerjisi Sektörü Aralık’ta Bir Araya Geliyor

T ürkiye’de önemi giderek artan 
güneş enerjisinin yaygın kullanı-

mında, yenilikçi teknoloji ve uygulama-
ları konu alacak “SOLARTR 2016” 06 - 
08 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. Türkiye güneş enerjisi 
sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla 
düzenlenen konferansta, üniversiteden 
sanayiye, kamudan uygulamacıya bütün 
paydaşlar bir araya gelerek tüm yönle-
riyle sektörü ve gelişimini değerlendirecek. 
Ulusal Fotovolatik Teknoloji Platformu 
(UFTP)'nin evsahipliğinde; Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), GAP 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
Merkezi (GAP-YENEV), Tübitak Marmara 
Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM), Ulus-
lararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM) işbirliğinde 
düzenlenecek “SOLARTR 2016” bilimsel 
etkinliğinde; uluslararası düzeyde araştır-
macıdan sanayiciye, kamudan uygulama-
cıya tüm paydaşlar bir araya gelerek güneş 
enerjisini ve sektörün gelişimini değerlen-
direcek. 2 yılda bir yapılması planlanan ve 
İstanbul’da 3 gün boyunca sürecek olan 
konferansta; hızlı büyümekte olan güneş 
enerjisi sektörünün gelişimi için öneri-

lerle birlikte olası tehditlerin giderilmesi ve 
engellerin kaldırılmasına katkı sağlanacak 
yol haritalarının ve eylem planlarının alt 
yapısı hazırlanacak. Mevzuat ve gereklilik-
leri, sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik 
sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve 
uluslararası boyutta ihtiyaçları dile getirile-
cek.  Konferansta, güneş enerjisi teknoloji-
leri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler, PV malzeme 
ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu, 
PV enerji tesisleri, yoğunlaştırılmış güneş 
enerjisi (CSP, CPV), güneş enerjisi sistemle-
rinin işletimi, performansı ve güvenilirliği, 
güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve 
pazar dinamikleri, kent planlamasında 
güneş enerjisi, güneş enerjisi ile ısıtma ve 
soğutma, büyük ölçekli sistemler, sanayi 
üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin 
bütünleştirilmesi, binalarda bütünleşik 
güneş enerjisi sistemleri, binaların yeni-
lenmesinde güneş enerjisi kullanımı, sıfır 
enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü, 
enerji depolama sistemleri, hibrid sistem-
ler, değerlendirme ve sertifikalandırma 
prosedürleri, yeni malzeme ve yaklaşımlar, 
yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve böl-
gesel kalkınma, İklim değişikliği ve güneş 
enerjisi, Salım ticareti, güneş enerjisinde 
yenilikçi finansman modelleri, Ar-Ge, 

Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri, çevre sağlığı 
ve iş güvenliği konuları çok yönlü olarak 
ele alınacak. İki yılda bir düzenlenmekte 
olan SOLARTR Konferans ve Sergisinin 
bu sene gerçekleşecek dördüncüsünde 
B2B Toplantıları ve Proje Pazarı Etkinliği 
sektör paydaşlarının çok yönlü işbirliği 
geliştirmesine de önemli katkı sunacak. 

Detaylı bilgi için: www.solartr.org.tr

Bosch Termoteknik, ‘2015 İklimlendirme Sanayi İhracatı Birincisi’ Ödülüne 
Layık Görüldü

B osch Termoteknik, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi tarafından gerçekleş-

tirilen ve şirketlerin ihracat başarılarına 
göre değerlendirildiği ‘2015 İhracat Şam-
piyonları Ödül Töreni’nde, ‘2015 İklim-
lendirme Sanayii İhracatı Birincisi’ ödü-
lüne layık görüldü. The Grand Tarabya 
Oteli’nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
törende, ödülü, Bosch Termoteknik adına 
Lojistik ve Satış Planlama Müdürü Sinan 
Ok, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kal-
kınma Bakanı Lütfi Elvan ve TiM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı. 



Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak No: 9 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: (+90) 232 459 08 88 (pbx) • Fax: (+90) 232 459 34 35
www.cfm.com.tr •  info@cfm.com.tr
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Banu Çetinkol: “Türkiye’de C2 sismik onaylı dübel 
yasal zorunluluk olmalı”

COPA’nın Web Sitesi Yenilendi

H

P

ilti, 17 Ağustos depreminin 17. 
yıldönümünde binaların güvenliği 

için hayati derecede önem arz eden 
konuların altını çiziyor. Türkiye’de 
yapı ve bağlantı elemanlarının güven-
liği konusunda kalite standartlarının 
yükseltilmesinin önemini vurgulayan 
Hilti Türkiye Pazarlama Direktörü 
Banu Çetinkol, can kayıplarının yüzde 
10’unun yapısal olmayan nedenlerden 
kaynaklandığını belirtti. Hilti’nin ilk C2 
sismik onaylı bazı dübellerin üretimini 
gerçekleştiren, bu sistemin öncü fir-
malarından biri olduğunu ifade eden 
Çetinkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-
kiye gibi bir deprem ülkesinde ortaya 
çıkacak kayıp ve hasarların giderilmesi 
açısından doğru dübel kullanımı kritik 
düzeyde önemli. Ülkemizde yapılan 
profesyonel ankraj uygulamalarının 
büyük bir kısmı standartlarda belirti-
len testlere tabi tutulmamış ve ilgili 
onaylara sahip olmayan ürünler kul-
lanılarak gerçekleştiriliyor. Bu duruma 
en önemli sebep ise maalesef standart, 
yönetmelik ve şartnamelerde ankraj-
lara ait bölümlerin bulunmaması ve 
sahada ankraj uygulamalarının kont-
rolünün zayıf olması. Bu sebeple hali-

anel radyatör, dekoratif radya-
tör, havlupan, şofben ve radyatör 

aksesuarları üretiminde ve ihracatında 
lider firmalardan biri olan Coşkunöz 
Isı Sistemleri, markası COPA’nın web 
sitesi copa.com.tr’yi tüketicilerin ihtiyaç 
ve eğilimlerini dikkate alarak yeniledi. 
Dijital gelişmeleri iklimlendirme sek-
törüne uyarlayarak kullanıma sunan 
COPA, ziyaretçilerine daha iyi bir hiz-
met vermek için daha işlevsel, daha 
kolay ve daha hızlı bilgi erişimine ula-
şılabilecek bir web sitesi hazırladı. 20 
Temmuz’da ziyaretçilerin kullanımına 

attıklarını söyleyen Çetinkol, “Bugüne 
kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonu 
ile yürütülen yeni deprem yönetme-
liği çalışmasında kendi alanımız ile 
ilgili katkıları sağladık. Bundan sonra 
da hem üniversiteler hem de İnşaat 
Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araş-
tırma Kurumu’nun (İTBAK) bu alanda 
yapacağı çalışmalarda yer alarak elimiz-
den gelen desteğin en iyisini vermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.

liklerin ve güncel trendlerin takipçisi 
COPA, web sitesindeki dil seçenekleri 
ve bayilikleri için özel çalışmalarını sür-
dürüyor.

hazırda ‘sembol’ olarak tanımlanan 
büyük projeler dışında çok fazla dik-
kate alınmayan doğru ankraj tasarımı 
ve uygulaması bilincinin ülkemizdeki 
tüm yapılarda oluşmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Çünkü ankrajların önemi-
nin göz ardı edilmesi durumunda, dep-
rem sırasında bina içinde gerçekleşen 
bir kaza, domino taşı etkisiyle maalesef 
pek çok kazayı beraberinde getiriyor.” 

Hilti, depremle ilgili çalışmalara 
destek oluyor

Deprem ülkesi Türkiye’de C2 sismik 
onaylı dübel kullanımının yasal zorun-
luluk olması gerektiğini vurgulayan 
Çetinkol, “Deprem anında binalardaki 
beton elemanlarda çatlaklar oluşur. 
Beton elemanlara sabitlenen dübel-
ler ise herhangi bir çatlak oluşsa bile 
sabitlenen elemanları taşımaya devam 
etmelidir. C2 sismik bölgesinde yer alan 
Türkiye’deki binalarda, sabitlenecek 
elemanların bağlantı performanslarının 
C2 sismik bölgesinde öngörülen koşul-
lar altında test edilmesi çok önemlidir” 
dedi. Deprem konusunda üniversiteler 
ve STK’lar ile ortak çalışmalara da imza 

sunulan yeni copa.com.tr sayfası; sade 
arayüzleri, kolay kullanılabilirliği, teknik 
ürün sayfaları, sosyal medya ile bağ-
lantılı yapısı, yurtiçi ve yurtdışı satış ve 
servis ağı gibi bilgilendirici özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Yeni copa.com.tr’nin 
farklı cihazlarda özel olarak geliştirilmiş 
yeni yüzü ile bilgisayar, cep telefonu 
ya da tabletler üzerinden siteye giriş 
yapılabilecek. Ziyaretçiler copa.com.tr 
sitesinden her zaman COPA’nın ürün-
leri, katalogları, broşürleri, projeleri ve 
haberleri hakkında en güncel bilgi ve 
veriye ulaşılabilecek. Teknolojik yeni-
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DKP Siyah Sac Kanal Sanayi ve Limited Şirketi Kuruldu

D
KP Siyah Sac Kanal Sanayi ve Limi-
ted  Şirketi, siyah sac kanal üretimi 

alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve 

tecrübeyi gündeme taşıyarak Temmuz 
ayında İstanbul’da faaliyetlerine başladı. 
Şirketin Pendik’teki fabrikasının açılışı 23 

IIW 69. Yıllık Genel Kurul ve Uluslararası Konferansı Düzenlendi

U luslararası Kaynak Konfederasyonu 
IIW’nun 69. yıllık Genel Kurul ve 

Uluslararası Konferansı, Avustralya’nın 
Melbourne şehrinde 10 - 15 Temmuz 
tarihleri arasında gerçekleşti. 
Üye ülkelerden temsilciler, kaynak tekno-
lojileri konusunda özel sektör ve akademik 
çevrelerden bilim adamları ve 700 kişi 
üzerindeki delegenin katılımı ile gerçekleş-
tirilen toplantıda Türkiye’yi Gedik Eğitim 
Vakfı bünyesinde İstanbul Gedik Üniver-
sitesi temsil etti. Bu yıl IIW’nun ve kaynak 
bilim ve teknolojisinin gelişmesine geçen 

25 yıl boyunca önemli katkıları nedeni 
ile Gedik Üniversitesi Rektörlük Bilim ve 
Teknoloji Danışmanı ve Gedik Holding 
CEO’su Dr. Mustafa Koçak IIW’nun “Fel-
low” unvanına layık görüldü. 
IIW yıllık genel kurul toplantısı gelecek 
yıl 25-30 Haziran 2017 tarihleri ara-
sında Çin’in Shanghai şehrinde yapıla-
cak. 2018 yılı yazında ise 71. IIW Genel 
Kurulu, Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde 
Türkiye’ye davet edildi ve bu anlamda 
davet ve bilgilendirmeler Melbourne ken-
tinde delegelere yapıldı.

Tekno Ray Solar’dan Ankara’ya Yeni Güneş Enerjisi Santrali

T ekno Ray Solar’ın 2016 yılı içeri-
sinde kurmayı planladığı 90 MW’lık 

Güneş Enerjisi Santrali projelerinden 
Ankara’da bulunan ve toplamda 7 bin 
m2’lik çatı üzerine kurulan Tekno Endüstri 
GES Haziran ayı itibarıyla elektrik üret-
meye başladı. Uzaktan izleme sistemi 
ile üretim değerlerine anlık ulaşabilme 
imkânı sağlayan Tekno Endüstri Güneş 
Enerjisi Santrali’nin, yılda 1.200.100 kWh 
elektrik üretmesi hedefleniyor. En kaliteli 
santraller, en iyi ürünler ve en verimli 

Temmuz 2016 tarihinde yapıldı. Şirke-
tin Kurucusu Hayati Türk açılışta yaptığı 
konuşmada 2004 yılından beri sektörde 
edindiği bilgi birikimi ve tecrübe ile  DKP 
Siyah Sac Kanal Sanayi ve Limited  Şirke-
tini kurduğunu belirterek, “DKP Siyah Sac 
Kanal  olarak hedefimiz; müşterilerimize 
en iyi hizmeti sunmaktır. Önceliğimiz 
müşterilerimizin memnuniyetidir. Bu 
amaçla kurulan şirketimiz, işini bilen, 
yaptığı işi sahiplenen ve yaptığı işin hak-
kını veren personeli ile sizlerin hizmetin-
dedir. Yaptığı işte birinci sınıf malzeme 
kullanan ve müşteri odaklı olarak çalışan 
personelimiz her daim ihtiyaçlarınızı kar-
şılayacaktır” dedi.

tasarım stratejisiyle Tekno 
Ray Solar tarafından yapı-
landırılan ve direkt şebe-
keye bağlı olarak kurulan 
santral, fabrikanın elektri-
ğini karşılamanın yanı sıra 
üretilen fazla elektriğin 
tamamının satışını gerçek-
leştiriyor. Tekno Endüstri 
Güneş Enerjisi Santrali’nin 
devreye alındıktan sonra 
yıllık ortalama bin 750 ağacı kurtara-

cağı ve ortalama 700 ton CO2 salınımını 
engelleyeceği belirtiliyor.
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Alarko Carrier, Konya’da Son Teknolojiye 
Sahip Ürünlerini Tanıttı

Alarko Carrier, Kayseri’de İş Ortakları ile Buluştu

Alarko Carrier’ın 
“Küresel İklim 
Değişikliği” Yarışması 
Instagram’da larko Carrier, Konya ve civar 

illerden gelen 116 kişilik guruba, 
Optima pompa, Toshiba VRF sistemleri 
ve Aldens yoğuşmalı kazanlarını tanıttı. 
Grupta; yetkili satıcılar, servisler, yatırım-
cılar, mekanik firmaları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra üniversite yapı 
işlerinde ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda 
çalışanları yer aldı. Etkinlik, Alarko Car-
rier Ankara Büro Satış Müdürü Ali İsmet 
Koçak’ın şirketi ve ürünleri tanıtmasıyla 
başladı. İlk bölümde, Su Basınçlandırma 
Sistemleri Ürün Müdürü E. Cüneyt Bulca, 
katılımcılara ECM (Elektro Commucated 
Motor) teknolojisi hakkında açıklamalar 
yaptı. Ardından söz alan Bireysel ve Ticari 

larko Carrier, Kayseri ve civa-
rında faaliyet gösteren yatırım-

cılar, mekanik firmaları, kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışan 160 kişiyle bir 
araya geldi. 17 Mayıs’ta Kayseri Hilton 
Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, Alarko 
Carrier Ankara Büro Satış Müdürü Ali 
İsmet Koçak’ın şirketi ve ürünleri tanıt-
masıyla başladı. Toplantı, Su Basınçlan-
dırma Sistemleri Ürün Müdürü E. Cüneyt 
Bulca’nın ısıtma sistemlerinin kalbi 

larko Carrier, küresel iklim değişik-
liğinin olumsuz etkilerini fotoğraf-

larla belgelemek amacıyla düzenlediği 
yarışmasını Instagram’a taşıyor. 
Bu sene 3.’sü düzenlenen “Küresel İklim 
Değişikliği” konulu yarışmaya, fotoğ-
rafını, Instagram üzerinden #Kürese-
lİklim etiketiyle ve “@alarkocarrier”dan 
bahsederek paylaşan herkes katılabiliyor. 
Yarışmacılar fotoğraflarını, 18 Temmuz 

- 11 Eylül tarihleri arasında Instagram 
üzerinden yollayabilecek. 
Kazananlar, Seçici Kurul’un 20 Eylül’e 
kadar tamamlayacağı seçimler sonu-
cunda açıklanacak ve çeşitli hediyelerle 
ödüllendirilecek.

Klimalar Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit 
ise yüksek verimli düşük tüketime sahip 
Toshiba VRF sistemleriyle ilgili bilgileri 
paylaştı. Toplantının ikinci bölümünde, 
Alarko Carrier İş Geliştirme ve Denetim 
Müdürü H. Özgen Çoğulu, Alarko Aldens 
duvar tipi yoğuşmalı kazanların yüksek 
verimli, düşük tüketime sahip Kaskad 
sistemleri ve uygulama esasları üze-
rinde durdu. Etkinlik, soru cevap bölü-
münün ardından, fuaye alanına kurulan 
standlarda Ankara Büro Bayilik Satışları 
Satış Şefleri Fuat Tan ve Alper Özgür 
ile Ankara Büro Bayilik Satışları Bölge 
Sorumlusu Akın Gülden’in cihazları katı-
lımcılara tanıtmasıyla devam etti.

Alarko Optima pompaları hakkında katı-
lımcıları bilgilendirmesiyle devam etti. 
Toplantının ikinci bölümünde, Alarko 
Carrier İş Geliştirme ve Denetim Müdürü 
H. Özgen Çoğulu, Alarko Aldens duvar 
tipi yoğuşmalı kazanların yüksek verimli, 
düşük tüketime sahip Kaskad sistemleri 
ve uygulama esasları üzerinde durdu. 
Soru cevap bölümünün ardından, fuaye 
alanına kurulan standlarda Ankara Büro 
Bayilik Satışları Satış Şefi Fuat Tan ve 

Ankara Büro Bayilik Satışları Bölge 
Sorumlusu Akın Gülden’in cihazları 
katılımcılara tanıtmasıyla devam eden 
etkinlik akşam yemeğiyle sona erdi.
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Viessmann Ankara’da Yeni Kombisini Tanıttı

V iessmann A.Ş. Manisa Fabrikasın-
daki Ar-Ge Bölümü’nde geliştirilen 

yeni yoğuşmalı kombisi Vitodens 050-T’nin 
tanıtım toplantıları kapsamında bu kez 
Ankara’da partnerleriyle bir araya geldi. 
Ankara Holiday Inn Hotel’de yaklaşık 
270 katılımcıyla gerçekleşen toplantıda, 
Satış Müdürü Meriç Yaşar konuşma-
sında, Viessmann’ın uluslararası ve ulu-
sal kimliği ile geçen sene başlayan ve her 
geçen gün kapsamını genişleten müşteri 
sadakat programı Partner Plus hakkında 
bilgiler paylaştı. Tanıtım toplantısında 
Viessmann’ın yeni yoğuşmalı kombisi 

Vitodens 050-T’nin özellikleri hakkında 
bilgi sahibi olma fırsatı bulan bayiler, 
kontrol panelinde standart olarak yer alan 
programlanabilir dijital zaman saati gibi 8 
farklı yeni özellik ile pazara sunulan cihaza 
büyük ilgi gösterdiler. 
Toplantı daha sonra Viessmann’ın genel 
ısıtma ve Vitoclima klima ürün gruplarının 
tanıtımıyla devam etti. Teknik sunumların 
ardından düzenlenen çekilişle 1 katılım-
cıya Viessmann’ın yeni yoğuşmalı kom-
bisi Vitodens 050-T hediye edildi, toplantı 
sonrasında gerçekleşen akşam yemeği ile 
son buldu.



Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

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

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

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima 300-S/HE 
Free Joint çoklu 
sistem klimaları

Vitoclima 333-S 
ALL DC INVERTER
VRF Klima sistemleri

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39 
34775 Ümraniye  - İstanbul  Tel: (0216) 528 46 00

Vitoclima_Programm_195x270_TR.indd   1 30.05.16   10:44
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Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran:
“İhracatçılar yurtdışındaki iş ortaklarıyla güven tazeleyecek”

T ürkiye sanayisinin lokomotif sek-
törleri arasında yer alan makine 

sektörü, ihracat odaklı büyümesini sür-
dürdü ve yılın ilk yarısında dış ticaret 
açığının azalmasına büyük katkı sağ-
ladı. 
Türkiye’nin toplam ihracatının azaldığı bu 
dönemde yurtdışındaki etkinliklerini sür-
düren makineciler, stratejik pazarları ara-
sında üst sıralarda yer alan Rusya ile yılın 
ilk yarısında yaşanan sıkıntılardan etkilen-
melerine rağmen, sektör tamamı itibarıyla  
toplam 6,8 milyar dolar ihracata imza 

atarak yüzde 4,0’lük artış gerçekleştirdi.

Sektör Rusya ile yeniden 
canlanan ilişkilerden memnun

Sektörün ihracat artışında, Makine Tanı-
tım Grubu’nun hedef pazarlara dönük 
olarak sürdürdüğü çalışmalarının önemli 
bir payı olduğunu ifade eden Makine İhra-
catçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran 
dünya ticaretindeki daralma ile Rusya 
pazarındaki sıkıntıları, yılın ilk yarısında 
dikkatle sürdürdükleri hedef odaklı pazar 

stratejisiyle aşmaya çalıştıklarını belirtti. 
Dalgakıran şunları söyledi: “Yılın ilk yarı-
sında, Almanya’ya 1 milyar doların üze-
rinde makine satışı gerçekleştirdik. Dün-
yanın en güçlü ülkelerinden ABD yılın ilk 
yarısında Türk makinelerine 500 milyon 
dolar ödedi. Pazar payımızı devamlı artır-
dığımız bu iki ülkeye, son dönemde ikili 
ilişkilerimizin yeniden düzeldiği Rusya da 
eklendi. Yılın ikinci yarısında bu ülkeyle 
geliştireceğimiz ekonomik işbirliğinin, 
makine sektörünün ihracat artışını daha 
da yukarı taşıyacağını düşünüyoruz.”

APQ Yüksek ve 
Orta Basınç 
Gaz Regülatörleri    

•  Korozyona karşı yüksek direnç ve uzun ömür
•  Dengelenmiş diyafram yapısı ile giriş basıncı 
 değişimlerine karşı sabit çıkış basıncı
•  Sorunsuz çalışma ve kolay devreye alma
•  Düşük işletme ve bakım maliyeti 
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Satış ve Pazarlama Limited Şirketi 
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Fax: +90 (0)216 420 81 48
Mobile: +90 (0)532 796 47 57
info.tr@dungs.com
www.dungs.com.tr

•  Yakma sistemleri
•  RMS istasyonları
•  Gaz motorları 
•  LPG-LNG-CNG uygulamaları 
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Water is our element: www.belimo.com.tr

Belimo Energy Valve™.
Enerjinizi nereye harcadığınızı bilin

Belimo Energy Valve™, 2 yollu küresel ko ntrol vanası, debi ölçer, sıcaklık sensörleri 
ve entegre kontrolörü ile 5 fonksiyonu bir arada sunar: Ölçüm, Balanslama, 
Kontrol, Tam Sızdırmaz Kesme ve Enerji İzleme. Delta-T kontrolü veya enerji 
kontrolü gibi eşsiz fonksiyonları sayesinde enerji tüketiminizi optimize edebilirsiniz. 
Böylece sisteminiz daha verimli çalışır ve maliyetleriniz azalır.

• Seçim ve devreye alma kolaylığı
• Otomatik ve kalıcı hidronik balanslama sayesinde zaman tasarrufu
• Basınçtan bağımsız ve ara yüklerde dahi hassas kontrol
• Isıtma/Soğutma sistemlerinizin tükettiği enerjiyi anlık izleyebilme imkânı
• Benzersiz teknolojisi ile minimum enerji tüketimi ve maksimum konfor

Şimdi DN 15’ten 
DN 150’ye kadar



Haberler

İklimlendirme ve
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Yazılımları

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

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

Tasarım
Performans Hesaplama
Analiz
Ürün Seçim
Simülasyon

DAF Enerji, Eğitim Faaliyetlerine 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

D AF Enerji, Türkiye çapında verdiği 
seminerlere hızla devam ediyor. 

2016 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen 
etkinliklerinde ısı istasyonu sektöründeki 
gelişmeleri ve enerji verimliliği konu-
sundaki yenilikleri anlatan DAF Enerji, 
diğer bir koldan da Makine Mühen-
disleri Odalarında seminer faaliyetle-
rini sürdürüyor. Şu ana kadar Tekirdağ, 
Edirne, Samsun, Gaziantep ve Bursa 
Makine Mühendisleri Odalarında eği-
timlerini gerçekleştiren DAF Enerji, 
önümüzdeki bahar döneminde de 1 
Eylül’de Zonguldak, 6 Eylül’de Kocaeli, 
7 Eylül’de Sakarya ve 8 Eylül’de Düzce 
Makine Mühendisleri Odalarında eği-
timlerine devam edeceğini duyurdu. 
Oda eğitimlerinde ön plana çıkarılan 
ısı istasyonunun mekanik tesisat pro-
jelerinde kullanımı, seçimi ve kontrol 

tiplerinin katılımcılar tarafından büyük 
ilgiyle takip edildiğini vurgulayan DAF 
Enerji ekibi, Ekim ayı içerisinde proje 
firmalarının da katılımı ile ısı istasyon-
larının yaygınlaşması ve doğru kullanımı 
amacıyla bir çalıştay gerçekleştirmeyi 
planladıklarını belirtti. Bu çalıştay ile 
özellikle kapasite hesapları, boru çapı 
hesabı, kazan seçimi, pompa seçimi gibi 
ısı istasyonu ile birincil derecede ilgili 
konularda belirli yaklaşımların üzerin-
den geçilerek sektörde daha doğru ısı 
istasyonu uygulamaları ve daha verimli 
sistemlerin kurulması amaçlanıyor.



Sıcak Su
Konforunuz İçin

COPA Hermetik Şofbenler;
kompakt ölçüleri, 
çoklu emniyet korumasıyla
kolay ve güvenli bir kullanım sağlar.



Yapı Fuarları – Turkeybuild, Yapı 
Sektörünü Ankara ve İzmir’de 
Buluşturuyor

Y
EM Fuarcılık tarafından düzenlenen 29. Yapı Fuarı – Tur-
keybuild Ankara Ekim ayında; 22. Yapı Fuarı - Turkeybuild 

İzmir ise Kasım ayında bölgenin yapı sektörü profesyonellerini bir 
araya getirecek. 39 yıldır yapı sektörüne sağladığı faydayı düzenli 
olarak artıran Yapı Fuarları - Turkeybuild, hem katılımcılarına 
hem de ziyaretlerine sunduğu fırsatlarla, sektörün en büyük 
ve etkin buluşmalarını oluşturuyor. ITE Turkey ve YEM Fuarcılık 
Genel Müdürü Burcu Başer, Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara ve 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir’in verimli birer ticari platform ola-
rak, bölgenin inşaat yatırımlarına katkıda bulunacağını belirtti. 
Başer, inşaat sektöründeki büyümeye de dikkat çekerek yılın 
en önemli iki buluşması olan bu fuarların önemine dair şunları 
söyledi: “Fuarlarımızla iş hacmine destek verdiğimiz yapı sektörü, 
son açıklanan verileri değerlendirdiğimizde Türkiye ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden biri görüyoruz. Ülke ekonomisi için bu 
denli önem taşıyan yapı sektörüne sağladığımız katkıyı günden 
güne artırmak YEM Fuarcılık’ın öncelikli görevleri arasında yer 
alıyor. Yapı sektöründe yılın ilk zirvesi olan 39. Yapı Fuarı – Tur-
keybuild İstanbul, bu yıl da yoğun ilgi görerek 100.000 m2’lik 
14 salon ve açık alanda, 1.250 üretici firmanın en yeni malzeme-
lerini, teknoloji ve hizmetlerini 110.430 ziyaretçiyle buluşturdu. 
2016 yılına, Ekim ayında Ankara’da, Kasım ayında ise İzmir’de 
düzenleyeceğimiz iki dev buluşma ile devam ediyoruz. 39 yıllık 
bilgi ve deneyimle, her sene bir öncekinden daha başarılı bir 
noktaya taşıdığımız fuarlarımız, bu yıl da Türk yapı sektöründe 
yeni iş ve işbirliklerinin yaratılmasında üstlendiği büyük rolün 
gurur ve heyecanını yaşıyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara 
ve Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir’in, öncelikle düzenlendikleri 
bölgenin ekonomisine, sonrasında ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fuarlarımızın potansiyel taşıyan 
yeni bölgelere ulaşılmasında en etkili araçlardan biri olduğunu 
düşünüyorum. Yapı dünyasının tüm profesyonellerini bu önemli 
buluşmalarda yerlerini almaya ve sektörün heyecanına ortak 
olmaya davet ediyoruz.”
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AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi 93.Sokak No:1
Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

memnuniyet üretir...

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

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

• DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
• Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
• Sıcak Hava Apareyleri (Aksiyal/Radyal Fanlı)
• Yer Konvektörleri
• Aksiyal Fan
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Türk Kimya Mühendisliği Öğrencileri Honeywell'in 2016 UniSim 
Tasarım Yarışmasını Kazandı

E nerji tasarruflu, entegre bir pro-
seste biyodizel yan ürününün 

biyogaz üretiminde nasıl kullanılabile-
ceğinin gösterilmesi için Honeywell'in 
simülasyon yazılımını kullanan iki Türk 
kimya mühendisliği öğrencisi Honey-
well Proses Çözümlerinin (HPS) her yıl 
düzenlediği UniSim® Tasarım Yarışma-
sını kazandı. Öğrenciler, San Antonio, 
Teksas'ta Honeywell'in müşterilerine 
yönelik olarak her yıl düzenlediği sem-
pozyuma katıldı. İzmir Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü'nden araştırma görevlileri 
Özgün Deliismail ve Okan Akın, Doçent 
Doktor Erol Şeker'in koordinatörlüğünde 
biyodizelin bir yan ürünü olan gliserolü 
kullanarak biyogaz üretimi için yenilikçi 
bir çözüm tasarladı. Unisim Design R440 

ile Akın, Deliismail ve Dr. Şeker, yakıt per-
formansını artırmak için kullanılan kat-
kılar olmadan ulaşımda kullanılabilecek 
sentezlenmiş biyogaz üretimine ilişkin bir 
konsept tasarım ve simülasyon geliştirdi. 
"Çevre meseleleri ve ekonomik belirsiz-
likler alternatif yakıtlara küresel çapta 
bir ilgi yaratırken bizi de daha sürdürü-
lebilir ulaşım araçları kullanmaya yön-
lendiriyor" diyen HPS Gelişmiş Çözümler 
Başkan Yardımcısı Ali Raza şöyle devam 
etti: "Gerçek dünyada yaşanan sorunların 
aşılması için dünyanın farklı yerlerindeki 
öğrencilerin yenilikçi yollara başvurmaları 
bizi heyecanlandırıyor." Deliismail ve Akın, 
Honeywell'in proses imalat endüstrisinde 
faaliyet gösteren müşterilerinin bir araya 
geldiği en büyük platform niteliğindeki 

Honeywell Users Group (HUG) Ameri-
cas Symposium'da, ödüle layık görülen 
projelerini tanıtma fırsatı buldu. UniSim 
Tasarım Yarışması, dünya çapındaki 
üretim tesislerinde proseslerin tasarlan-
ması ve modellenmesinde kullanılan ve 
Honeywell tarafından geliştirilen UniSim 
Design Suite yazılımı kullanılarak proses 
endüstrisindeki imalatçıların karşılaştığı 
gerçek problemlere öğrenciler tarafından 
sunulan çözümlerin ortaya konduğu bir 
platformdur. Bildikleri kadarıyla bu pro-
jenin UniSim Design Suite kullanılarak 
gliserolün biyogaza dönüştürüldüğü ilk 
simülasyon olduğu dile getiren Dr. Şeker, 
yazılımın benzersiz bir simülasyon ortamı 
sağladığını ve bunun da kendilerine eko-
nomik açıdan uygulanabilir ve üzerinde 
çalışmaya değer iki aşamalı bir reaksi-
yon prosesi geliştirme imkânı sunduğunu 
ifade etti. UniSim Design Suite, mühen-
dislerin kararlı hâlde ve dinamik modeller 
oluşturmasına olanak tanıyan ve dünya 
çapında tesis tasarımı, performans izle-
mesi, sorun giderme, operasyon iyileş-
tirme, iş planlaması ve varlık yönetimi için 
yaygın olarak kullanılan interaktif bir pro-
ses sunuyor. UniSim Design modelleri, 
UniSim Operations, UniSim Optimization 
ve UniSim Competency yazılım paketle-
rinin sunduğu gelişmiş eğitim ve opti-
mizasyon çözümlerinin geliştirilmesine 
katkı sağlayabilir. Konu hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.honeywellusersgroup.com 
veya www.honeywellprocess.com adres-
lerinden ulaşabilirsiniz.

Buderus’tan Ankara’daki Bayilerine Eğitim

B uderus, Star Club Sistemi çerçeve-
sinde Ankara toptancı bayisi olan 

Setes Mühendislik’in alt bayileri için bir 
eğitim düzenledi. 
Bosch Termoteknik Ankara Bölge 
Müdürlüğü Uygulamalı Isıtma Eğitim 
Salonu’nda gerçekleşen eğitime Star Club 

üyeleri katılım gösterdi. Bosch Termo-
teknik Isıtma Eğitmeni Necati Soydemir 
tarafından gerçekleştirilen teknik eği-
timde, kombi çalışma prensiplerinden 
montaj uygulamalarına ve Buderus ürün 
gamına kadar birçok konuda bilgilen-
dirme yapıldı. Buderus Ankara Bölge 

Satış Temsilcisi Barış Biçer’in de katıldığı 
eğitim sonunda düzenlenen soru-cevap 
bölümünde üyeler, en çok karşılaştıkları 
sorunlara, uzman eğitmenler yardımıyla 
çözüm bulma şansı yakaladılar. 
Eğitim, düzenlenen akşam yemeği ile 
son buldu.
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DemirDöküm'ün “Kişisel Gelişim Asistanı” 
En İyi Uygulamalar Arasında Yerini Aldı

DemirDöküm, İhracatta Yüzde 37 Büyüdü

r-Ge Merkezleri İyi Uygulama 
Örnekleri” toplantısı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başa-
rılı Ar-Ge uygulamalarının paylaşılması, 
ar-ge merkezleri arasında işbirliği ile 
kurumsal kapasitelerinin artırılması ve 
yönetimsel yetkinliklerinin geliştiril-
mesi amacıyla Antalya’da düzenlendi. 
Toplantıda Türkiye'de sanayinin küresel 
rekabet gücünü artıracak, teknolojik 
ve dijital dönüşümü sağlayacak olan 
Ar-Ge merkezlerinde örnek teşkil eden 
uygulamalar tanıtıldı. Kamu-Sanayi-Üni-
versite işbirliği, Ar-Ge yönetimi, giri-
şimcilik, proje yönetimi, fikri ve sınai 
mülkiyet hakları olmak üzere 5 önemli 
başlık altında Türkiye'de örnek teşkil 
eden 21 başarılı uygulama katılımcı-
larla paylaşıldı. Organizasyonda yenilik-
çilik konusunda DemirDöküm’ün Ar-Ge 
yöneticileri Hamit Emre Akdaş ve Dr. 
Emine Cerit, ‘Kişisel Gelişim Asistanı 
Uygulaması’nın sunumunu gerçekleş-
tirdi. Ar-Ge merkezi “Süreç Geliştirme” 
çalışmaları kapsamında DemirDöküm 
İleri Ürün Kalite Planlama Yöneticisi 
Hamit Emre Akdaş tarafından geliştiri-
len Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması, 
Ar-Ge personelinin hangi teknik eğitim-
lerin, hangi düzeyde alınması gerek-
tiği, çalışanların yetkinlik derecelerinin 
izlenmesi ve geliştirilmesinin bir matris 

emirDöküm, 2015 yılında ürettiği 
ürünleri 47 ülkeye satarak, ihra-

catta yüzde 37 büyüme gerçekleştirdi. 
DemirDöküm’ün 2015 yılı sonuçlarını ve 
2016 yılı hedeflerini DemirDöküm Yöne-
tim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ile bir-
likte açıklayan DemirDöküm CEO’su Dr. 
Axel Busch, şirketin ihracatının önemli 
bir kısmını AB pazarlarına yönelik oldu-
ğunu, son 3 yılda en büyük büyümeyi 
Çin, Gürcistan ve İngiltere’de gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Geçen yıl en fazla 
ihracat gerçekleştirilen ülkeleri ise İtalya, 
Çin, Rusya ve Ukrayna olarak sıralayan 
Dr. Axel Busch, DemirDöküm’ün geçen 
yıl 170 milyon TL’lik ihracat gerçekleştir-
diğini belirtti. DemirDöküm’ün Bozüyük 
fabrikasının Vaillant Group’un dünyadaki 
ikinci büyük üretim merkezi ve ayrıca en 
çok ürün üretilen fabrikası olduğunu vur-
gulayan Dr. Axel Busch, “DemirDöküm 
olarak, her yıl ortalama 7 milyon TL üze-
rinde marka yatırımı yapıyoruz. Son 5 
yılda Ar-Ge merkezine toplam 55 milyon 
TL yatırım gerçekleştirdik. 2016’yı ise 10 
milyon TL ilave Ar-Ge yatırımıyla kapat-
mayı planlıyoruz” dedi. DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ise 
DemirDöküm’ün panel radyatörde Şili’de 
pazar lideri, Yunanistan’da pazar ikincisi, 

aracılığıyla takip edilmesini sağlıyor. Tür-
kiye’deki 248 Ar-Ge merkezi arasından 

“Girişimcilik” alanında en iyi 4 çalışma 
arasında yer alan ve sektöründe tek olan 
Kişisel Gelişim Asistanı, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme 
Komisyonu tarafından “Özel Sektör 
Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnek-
leri Kitabı”nda yer almaya layık görüldü.

Çin’de ise ilk üç arasında yer aldığını ve 
DemirDöküm’ün diğer markalarıyla bir-
likte Güney ve Doğu Avrupa’da da ilk 
üç içinde olduğunu söyledi. Türkiye’de 
şu anda sektörün en önemli önceliğinin 
yoğuşmalı cihazlara geçiş süreci olduğunu 
belirten Ertuna, “Bu konuda yatırımları ve 
çalışmaları devam eden DemirDöküm’ün 
yıllık kombi satışının yüzde 35’i yoğuşmalı 
kategoride gerçekleşiyor. DemirDöküm, 
bu değişim sürecinden güçlü ve lider ola-
rak çıkmayı hedefliyoruz” dedi. 

DemirDöküm’ün 2016 yılı Nisan ayı iti-
barıyla, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20 büyüme yakaladığını belirten 
Ertuna, şu bilgileri verdi: “2015 yılından 
yaklaşık 170 milyon TL ihracat gerçek-
leştirdik. 2016 yılının ilk 4 ayında ise 52 
milyon TL’ye yakın ihracata imza attık. 
2015 yılını 671 milyon TL ciroyla kapattık, 
2016 yılının ilk 4 ayında ise 208 milyon 
TL ciro gerçekleştirdik. 2016’yı bir önceki 
yıla göre yüzde 15 büyümeyle kapatmayı 
öngörüyoruz.”
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Climatización Fuarının 
Yeni Adı: Climatización y 
Refrigeración - C&R -

İ spanya iklimlendirme sektörünün en büyük ulus-
lararası etkinliği Climatización, soğutmanın da 

dahil edildiği yeni adı ile 28 Şubat-3 Mart 2017 tarih-
leri arasında Madrid Fuar Merkezi Feria De Madrid’te 
ziyaretçilerini ağırlayacak. IFEMA tarafından organize 
edilen fuar, yeni kapsamı ve yeni imajı ile etkinliğini 
artıracak. İklimlendirme, ısıtma, havalandırma ve ticari 
soğutma ihtisas alanlarının birlikteliği sinerji sağlaya-
cak. Yeni eklenen soğutma başlığı altındaki endüstri, 
İspanya’nın anlamlı gelişme gösteren sektörleri ara-
sında yer alıyor. Fuar, çok sayıda mesleki örgüt tara-
fından destekleniyor.
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Teknoklima 
Yeni Adresinde

Herz Türkiye Yeni 
Adresinde

T

H

eknoklima yeni adresinde hizmet vermeye 
devam ediyor. Firmanın yeni iletişim bil-

gileri şöyle:

Adres: Osmangazi Mahallesi, 
Gazi Cad. (Eski Atatürk Cad.) 
No: 25 Esenyurt- İstanbul
T: 0 212 608 17 17 
F: 0 212 437 80 71 
e-posta: info@teknoklima.com

erz Türkiye yeni adresinde hizmet vermeye 
devam ediyor. Firmanın yeni iletişim bilgi-

leri şöyle:

Adres: Esentepe Mah., D-100 güney yanyolu 
no.25, Lapis Han/130, 34870 Kartal, İSTANBUL
Tel: 0216 489 1977 
Fax: 0216 518 7874 
E-posta: info.tr@herz.eu
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Wilo, Almanya’da Sanayi Sektörünün En Güçlü 
Markası Oldu

W

Tema Vakfı ve Wilo “Sutema.Org” İnternet 
Sitesi Projesine İmza Attı

ilo ile TEMA Vakfı, azalan su var-
lıklarına ve suyun hayati değerine 

dikkat çekmek için sutema.org internet 
sitesi projesini hayata geçirdi. Sutema.
org, suyun değeri ve korunması konu-
sunda farkındalık yaratacak bilgilerin 
daha çok insana ulaşmasını hedefliyor. 
İnfografik temelli hazırlanan web site-
sinde, suya dair merak edilenler ve bilin-
meyen veriler paylaşılıyor. Dünyadaki su 
döngüsü, suyun sektörlere göre kullanım 
alanları, evsel su tüketimi, deniz ekosis-
temlerinin önemi ve Türkiye’nin başlıca 

A lman Tasarım Konseyi ile Alman 
Marka Enstitüsü, Wilo’ya Almanya 

Marka Ödülü Yarışması’nda sektörünün 
en güçlü markası olarak “Altın Madalya” 
ödülünü verdi. Wilo’nun CEO’su Oliver 
Hermes ödül hakkında şunları söyledi: 
“Wilo’nun gücünü, etkisini ve rekabet 
üstünlüğünü her gün artırarak yolu-
muza devam ediyoruz. Aldığımız bu 
ödülle gurur duyuyoruz. Çünkü bu ödül, 
markamızı güçlendirmek için çalışan eki-
bimizin uzun süredir devam eden çok 
yönlü çabalarının onurlu bir karşılığıdır.” 
Hermes, “Bu kapsamda Almanya Marka 
Ödülü bizim için sadece bir nişan değil, 
aynı zamanda Wilo markamızı daha da 
güçlendirmek için bir teşvik oldu” dedi. 

tarihi su yapıları, sutema.org sitesindeki 
belli başlı konular arasında yer alıyor.
Sutema.org projesi kapsamında 94.9 
Açık Radyo'da her hafta Perşembe günü 
11:00-11:30 saatleri arasında Yeşil Dalga 
programı yayımlanıyor. TEMA Vakfı’nın 
faaliyet ve görüşleri ile yürütülen çalış-
malara ağırlıklı yer veren, bilim insanları, 
STK temsilcileri, gönüllüleri konuk eden 
Yeşil Dalga programı, Wilo Foundation 
ve Wilo’nun sponsorluğunda gerçekle-
şiyor. Sutema.org web sitesinde “Yeşil 
Dalga” programının kayıtları da yer alıyor.

Marka yönetiminin öneminin bilincine 
varan ve bunu etkin bir biçimde uygu-
layan şirketlerin ödüllendirildiği Almanya 
Marka Ödülü, alt kategorilere bölünmüş 
olarak üç ana klasmanda verildi. Wilo, 
“Makine & Mühendislik” klasmanında 
“Markalaşmada Endüstri Mükemmelliği” 
sınıfında yarıştı.

Climate Launchpad 
Yarışması 2016 
Türkiye Eğitim Kampı 
Gerçekleştirildi

A
vrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji 
Enstitüsü tarafından organize edilen 

çevreci fikir yarışması Climate Launchpad 
2016’nın eğitim kampı, Berkeley Haas’ın 
öğretim üyesi Frans Nauta liderliğinde; 
Climate Launchpad 2016’nın Türkiye ülke 
liderliğini yürüten Ertan Özel, İçten Eray-
bat ve Pınar Şardar’ın katılımıyla gerçek-
leştirildi. Eğitim Kampı, mekân sponsoru 
Impact Hub İstanbul’un yanı sıra “İkram 
Sponsoru” Banvit ve “İçerik Sponsoru” EY 
Türkiye tarafından da desteklendi.  Ön ele-
meyi geçerek Türkiye’nin bu yıl ilk kez dahil 
olduğu Climate Launchpad Yarışması Tür-
kiye Eğitim Kampı’na katılmaya hak kaza-
nan ekipler ve üyeleri, iki günlük eğitim 
kampı boyunca çeşitli alanlarda aldıkları 
derslerle iş fikirlerini projeye aktarma süre-
cine adım attı. Yarışmacılar, 10 Ağustos’ta 
İstanbul’da düzenlenecek ülke finaline dek 
çevreci iş fikirleri üzerinde çalışmalarını 
sürdürecek. Pazar analizi, fikirlerine en 
uygun pazarların seçilmesi, gelir modelleri, 
iş fikirlerinin iklim değişikliğine olacak etki-
lerinin ayrıştırılması, rakiplerle mücadele 
yöntemleri, potansiyel müşterilere ulaşma 
kanalları ve etkin sunum teknikleri gibi 
konularda eğitim gören katılımcılar, finale 
dek alanında uzman isimlerden danışman-
lık alma imkânına da sahip. Çevreci iş fikri 
olan ve girişimciliği benimseyen herke-
sin başvurabileceği Climate Launchpad 
2016’nın süreci şöyle işliyor: 

Başvuru şartları
İş fikirleri üzerinden mevcut kazancın 
bulunmaması.
İş fikrinin toplamda 200.000 Euro’dan az 
bir yatırıma ihtiyaç duyması.
Daha önce iş fikrine bağlı herhangi bir 
ürün/prototip ya da çözümün ticari olarak 
kullanılmamış olması. 

Yarışma takvimi
10 Ağustos 2016: Türkiye Finali, İstanbul   
7 Ekim 2016: Dünya Finali – Estonya, 
Tallinn
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Haberler

Danfoss, Pistonlu Kompresör Kullanımını Anlattı

M

D

D

Soma’da 10 Bin Konut Yüzde 40 Daha Ucuza Isınacak

Danfoss, ‘Endüstriyel Otomasyon Basınç ve Sıcaklık Sviçleri’ 
Eğitimi Düzenledi

anisa’da devam eden Soma Böl-
gesel Isıtma Sistemi ile konutlar 

termik santralin atık ısı enerjisiyle ısı-
nacak. Danfoss’un bina altı istasyon-
ları, yüksek sıcaklıktaki ısıyı en verimli 
şekilde kullanarak düşük maliyetle 
Somalılar’a sunuyor. Doğalgaza göre 
yüzde 40 tasarruf sağlayan sistem 
ile 2018 yılına kadar 10 bin konutun 
düşük maliyetle ısınacağı ve Soma’da 
hava kirliliğinin azalacağı belirtiliyor. 

anfoss, Haziran ayında Dan-
tek Otomasyon’un katılımıyla 

‘Endüstriyel Otomasyon Basınç ve 
Sıcaklık Sviçleri’ eğitimi düzenledi. 
Danfoss Soğutma ve Danfoss Motor 
Kontrol Sistemleri’nin ‘Otomasyon 
Basınç ve Sıcaklık Sviçleri’ ortak eği-
timinde genel tanıtım yapılarak, sis-

anfoss, bayilerine yönelik teknik 
gezilerini sürdürüyor. Danfoss, 

Haziran ayı içerisinde Soğutma Sistem-
leri bayileri için Danimarka ve Fransa’ya 
bir teknik gezi düzenledi. Gezide 
Danimarka’nın Nordborg şehrinde 
genel merkez, Expansion Valve Fab-

D anfoss, Erdemler Soğutma’ya 
yönelik ‘Pistonlu Kompresörler, 

Kompresör Ses Seviyesi’ eğitimi düzen-

Teknik ve Eğitim Mühendisi Adnan Güney, 
pistonlu kompresör kullanımında alınacak 
tedbirlerle sessizliğin önemli olduğu şehir 
içi uygulamalarda soğutma ünitelerinden 
ve tesisatlardan gelen ses rezonanslarının 
nasıl minimuma indirileceği konusunda 
önemli noktaları aktardı. Yüksek basınç 
oranı, yağ sıcaklığı ve genleşme valfinin 
kontrolü, sistem tesisatının kurulumu ve 
yeni nesil ses yalıtımının kullanılması kritik 
noktalar olarak sıralandı.

yılına kadar yaklaşık 10.000 konutun bu 
yolla ısıtılması planlanıyor. 

Danfoss, Bayileri için Danimarka ve Fransa’ya Teknik Gezi Düzenledi
rikası, Kolding şehrinde Solenoi Vana 
Fabrikası, Grasten’de Sürücü Fabrikası 
ve Fransa’nın Lyon şehrinde Scroll ve Pis-
tonlu Kompresör Fabrikası ziyaret edildi. 
Fabrika gezilerinin yanı sıra Danimarka 
ve Fransa’nın tarihi ve turistik yerleri de 
ziyaret edildi.

tüm sorular Danfoss uzmanları tarafın-
dan detaylı bir şekilde yanıtlandı.

Manisa Belediyesi ve Soma Belediyesi’nin 
yürüttüğü projenin ilk etabı geçen yıl 
tamamlandı. Projede Danfoss’un 500 
adet bina altı istasyonu kullanıldı. Daire 
sayılarına göre kapasiteleri hesaplan-
mış Danfoss bina altı istasyonları, termik 
santralden gelen yüksek sıcaklıktaki ısıyı 
en verimli şekilde kullanarak Soma hal-
kının ısınma ihtiyacını düşük maliyette 
elde etmesine katkı sağlıyor. Manisa 
Belediyesi'nin yürüttüğü projede 2018 

ledi. Eğitimde ilk olarak Danfoss ticari 
kompresörlerin genel bir tanıtımı yapıldı. 
Ardından pistonlu kompresörlerin seçim 
ve kapasite aralıkları ve serileri anlatıldı. 
Sonrasında ise MTZ ve NTZ kompresörle-
rin patentli teknik özelliklerinden ve sağla-
dığı avantajlardan bahsedildi. Son olarak 
kompresör ve içine konduğu şase ile ilgili 
birtakım uygulama tavsiyeleri sunularak 
montaj ve kurulumda önemli noktalar 
hakkında bilgi verildi. Danfoss Soğutma 

tem teoriği ve bu ekipmanların çalışma 
prensipleri anlatıldı. Her bir ürün gru-
bunun (MBC, RT, KP/KPI, KPS, CAS, BCP, 
CS) özellikleri tanıtıldı, farklı uygulama 
örneklerine değinilerek uygulama hata-
ları resimlerle anlatıldı.
Program sonunda, ürün özellikleri ve 
uygulama alanları hakkında yöneltilen 
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Haberler

STK’lardan Ortak Basın Açıklaması

T
ürk iş dünyasının önde gelen kuruluşları ASKON, 
DEİK, DTO, İSO, İSTİB, İTO, MÜSİAD, TİM ve İhra-

catçı Birlikleri, TÜMSİAD, TAMPF, YASED ve TÜRSAB 
ortak basın açıklaması yaptı. Açıklama özetle aşağıdaki 
şekildedir: 

“Ülkemizdeki iş dünyasının temsilcileri olarak, demokra-
simizin derinleşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil 
bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi 
dışı güçlerin müdahalelerinin en başta ekonomimize 
büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edece-
ğini biliyoruz. Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşeb-
büsler demokrasimizi ve ekonomimizi katledecektir. Anti 
demokratik her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duru-
yoruz. Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi destekliyor 
ve milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz. 
Bu hain girişimin çökertilmesinin orta ve uzun vadede 
ülkemiz ekonomisine olumlu yansımalarının olacağı kana-
atindeyiz. Çünkü iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister. 
Yaşananlar, tüm bu bileşenleri perçinlemiştir. İstikrarın 
sadece hükümetle olmayacağını söyleyenlere, siyasi risk 
olduğunu söyleyenlere, her görüşten milletin istikrarı 
cevap vermiştir. Güçlü millet iradesi her türlü zorlukla 
baş edebileceğimizi, ülkemizin uluslararası arenada da 
siyasi ve ekonomik gücünün kat be kat artacağını ortaya 
koymuştur. 

Ekonomimizin temelleri sağlamdır ve hükümetimiz ile 

Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlar da gereken tedbirleri 
almıştır. Türkiye, global krizlere karşı ayakta durmayı başa-
ran, G20 üyesi ve AB adayı, serbest piyasa ekonomisini ve 
çok partili siyasi sistemi içselleştirmiş güçlü bir ülkedir. İlk 
refleks olarak olumsuz etkiler hissetsek de ülkemizin güçlü 
imajı, kısa sürede hem iç pazarda hem de dış pazarlarda 
bu olumsuzlukları bertaraf edecektir. Keza, kamuoyunun 
da izlediği gibi bütün piyasalar süratle normal seyrine 
ulaşmıştır. Bundan sonra da bizler daha çok çalışarak 
ve üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. 

Gün birlik günüdür. Demokrasimize sahip çıkan necip 
milletimize, halkımıza kararlılığı ile cesaret veren Cum-
hurbaşkanımız, Başbakanımız ile hükümetimize, darbe 
girişimine destek vermeyen ve karşı mücadele eden Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, polisimize ve güvenlik 
güçlerimize, darbeye kalkışanlara bir ağızdan karşı çıkan 
parti liderleri ile STK’larımızın sağduyulu açıklamalarına 
ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna teşekkür ediyoruz. 
Milli İradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve 
güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Bizler de iş dünyası olarak, üretmeye ve demokrasi nöbeti 
tutmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla”





Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

A

ALARKO CARRIER

AND Plaza

DAIKIN

ALDAĞ

A

P

Selenium Ataköy

Medical Park Hastanesi

larko Carrier, Anadolu Grubu’nun İstanbul 
Kozyatağı’nda gerçekleştirdiği, HPP International 

Architects tarafından tasarlanan “AND” projesine iklim-
lendirme desteği sağlıyor. A+ kalitesine sahip, LEED Pla-
tin sertifikalı projede, Carrier’ın ileri teknolojiye ve LEED 
koşullarını sağlayan 19XRV frekans invertörlü santrifüj su 
soğutma grubu kullanılıyor. Carrier’ın tasarladığı, çevreye 
zarar vermeden yüksek verimlilik sunan Evergreen® ai-
lesinin üyelerinden santrifüj kompresörlü 19XR/XRV se-
risi su soğutucular, bu teknolojinin orta, yüksek ve çok 
yüksek kapasitede sağladığı tüm avantajlara sahip. 703 
- 5100 kW kapasite aralığında geniş kullanım alanı sunan 
soğutucular, frekans inverter teknolojisiyle yüksek enerji 
verimliliğinin ve LEED koşullarının sağlanmasına yardımcı 
oluyor. Yüksek teknoloji ve verimli motoruyla sınıfında en 
yüksek verime (Best in Class) sahip olan 19XR/XRV serisi 
soğutucularda, ozona zarar veren soğutkanlı cihazların 

üretiminin sona erme-
sine ilişkin program 
beklenmeden, HCF 
esaslı soğutkan kul-
lanılıyor. Su soğutu-
cunun içine soğutkan 
depolama olanağıyla, 
bakım sırasında soğut-
kan aktarımı yapılırken 
kaçak miktarı en düşük 
seviyede olan 19XR/
XRV, modüler yapılı ve 
pozitif basınçlı tasarı-
mıyla fark yaratıyor.

şçıoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen Selenium 
Ataköy, Daikin’in VRV IV sistemleri ile iklimlendirile-

cek. Her birinde 107 adet rezidans dairenin bulunduğu 3 
bloktan oluşan ve 78 bin metrekare inşaat alanına sahip 
Selenium Ataköy'de toplam 321 daire yer alıyor. Mekanik 
çalışmaları Tanrıöver Mühendislik tarafından yürütülen Se-
lenium Ataköy’ün 4 mevsim kesintisiz iklimlendirme konforu 
yaşaması için 787 adet VRV FXDQ düşük statik basınçlı gizli 
tavan tipi iç ünite, 115 adet VRV FXSQ orta statik basınçlı 
gizli tavan tipi iç ünite ve 108 adet üstten üflemeli VRV 
RXYQ-T dış ünite kullanıldı. Akıllı ev ve pay ölçer sistemi 
kullanılan Selenium Ataköy’ün tercihi olan VRV IV, kullanıcı 
dostu dokunmatik ekran kumandalarıyla tüm klima işlev-
lerine erişimi mümkün kı-
lıyor. Projede tercih edilen 
cihazlar kolay kullanımın 
yanı sıra akıllı enerji yöne-
timi de sağlıyor. Bu sayede 
enerji kaybı önlenirken, iş-
letme maliyeti düşürülmesi 
ve verimlilik en üst düzeye 
çıkılması hedefleniyor.

endik’te inşa edilen yeni Medical Park Hastanesi’nde 
Aldağ hijyenik klima santralleri (AKS), paket hijyen 

ameliyathane klima santralleri (ALDAMED), tavan tipi ısı geri 
kazanım cihazları (AHRV), soğutma grupları (MC, MTA) ve 
AE model fancoil’ler kullanıldı. 1993’ten günümüze kadar 
Türkiye’de faaliyet gösteren Medical Park Hastaneler Grubu, 
15 ilde 22 hastane ile hizmet veriyor. Medical Park günü-
müzde 428 bin 500 metrekareyi aşkın kapalı alanda, 166 
ameliyathane, 3 bin 506 yatak kapasitesi ve 13 bin 507 
çalışanıyla hizmet veriyor.
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MAS POMPA

O

OMV Petrol Ofisi
MV Petrol Ofisi 
Derince, Aliağa 

ve Trabzon Petrol Do-
lum Terminallerinde 
Mas Pompa ürünleri 
kullanıldı. Projelerde 
çoğunlukla ağır hizmet 
tipi santrifüj pompa-
lar, uçtan emişli norm 
santrifüj pompalar, 
viskoz mal için buhar ceketli merkezden ayaklı santrifüj 
pompalar ve yangın pompaları kullanıldı. Pompalar ISO EN 
22858 / DIN 24256’ya göre dizayn edilmiş, Atex sertifikalı, 
exproof motor, API 682’ye uygun mekanik salmastralı ve 
sıvı yatak yağlamalı olarak üretilmiştir. Petrol Ofisi Madeni 
Yağları’nın üretildiği Kocaeli-Derince Madeni Yağ Fabrika-
sı, yıllık 140.000 ton üretim ve 40.000 tonluk hammadde 
depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük madeni yağ 
üretim ve dolum tesisidir. 50.000 m2’si kapalı olmak üze-
re toplam 120.000 m2 alan üzerine kurulu olan fabrikada 
üretim yapılmaktadır.

FORM

A

Rixos Tema Park Antalya
ntalya Belek’te 639 bin 110 metrekare, yaklaşık 76 
futbol sahası büyüklüğünde alana inşa edilen Rixos 

Tema Park Antalya Turizm Kompleksi’nin iklimlendirme ih-
tiyacı FORM’un Clivet ve Dunham-Bush Soğutma Grubu, 
Decsa Soğutma Kulesi, ClimateMaster ısı pompası ürünleri 
ile sağlanıyor. Yaklaşık 800 milyon TL’ye mal olan Rixos 
Tema Park projesinde Otel ve Aquapark alanları sıcak su 
ihtiyacı için toplam ısıtma kapasitesi 800 kW olan 19 adet 
Clivet marka soğutma grupları,  AVM kısmı için toplam so-
ğutma kapasitesi 19.740 kW olan 6 adet kapalı devre Decsa 
Soğutma Kulesi ile sağlanıyor. Dolphinarium Yunus Havuz 
kısımlarının iklimlendirilmesi için toplam soğutma kapasitesi 
4.000 kW olan 1 adet inverter vidalı kompresörlü, 2 adet 
düz vidalı kompresörlü Dunham Bush su soğutmalı soğut-
ma grubu ile 3 adet toplam soğutma kapasitesi 4.500 kW 
olan Decsa kapalı devre soğutma kulesi kullanılıyor. Yine 
projede yer alan AVM genel mekânlarının iklimlendirilmesi 
için toplam kapasitesi 766 kW olan 65 adet ClimateMaster 
sudan havaya ısı pompası kullanılıyor. Rixos Tema Park’ın 
genel mahal iklimlendirmeleri için 100’den fazla çeşitli ebat 
ve kapasitelerde FORM klima santrali, ısı geri kazanım ciha-
zı, hücreli aspiratör ve fanlar kullanılıyor.

DANFOSS

T

Şehir Hastaneleri
ürkiye’nin farklı şehirlerindeki devlet hastanelerinde 
hastane mikrobuna karşı özel havalandırma sistemleri 

tercih edildi. Toplam 3 bin yatak kapasitesine sahip Adana 
Entegre Sağlık Kampüsü, Yozgat Şehir Hastanesi ve Elazığ 
Entegre Sağlık Kampüsü’nde Danfoss ürünleri kullanılacak. 
Rönesans İnşaat’ın gerçekleştirdiği üç proje de tamamlan-
dığında Türkiye’nin en önemli sağlık kampüsleri arasında 
yer alacak. Hastanelerde kullanılacak Danfoss’un HCAV 
FC 102 ürünleri; hastane havalandırmasında mikropların, 
ameliyathane, hasta odası, temiz oda ve koridor gibi alan-
lara yayılmasını engelleyecek. HCAV FC 102 sistemi, hem 
hastaların korunması hem ça-
lışan personelin konforu için 
kullanılıyor. Danfoss’un VLT FC 
102 modelindeki düşük arıza 
oranı söz konusu riskleri engel-
liyor. Diğer ürünlere kıyasla 50 
dereceye kadar güç kaybetme-
den çalışabilmesi ile bu alanda 
en yüksek performansa sahip 
cihazlar olarak öne çıkıyor. Ay-
rıca Rönesans İnşaat’ın hastane 
projelerinde Danfoss ısıtma çö-
zümleri de kullanılırken, Yozgat 
Şehir Hastanesi’ne Danfoss’un 
zorlu kış şartları ile mücadele 
eden, kar-buz birikimini engel-
leyen sistemi de kuruldu.

TEKNOKLİMA

Y

Axis İstanbul
akın zamanda hiz-
mete aç ı lan,  Ha-

yat   Holding ve Suryapı’nın 
Bayrampaşa’da gerçekleş-
tirdiği ortak projesi Axis 
İstanbul’da Teknoklima’nın 
üretimini gerçekleştirdiği Bo-
reas Isı Geri Kazanımlı Klima 
santralleri kullanıldı. Boreas 
Isı Geri Kazanımlı Klima San-
tralleri; yüksek verimli, çevre-
ci, sürdürülebilir ve enerji ta-
sarruflu olması ile kullanıcılarına kesintisiz konfor sunuyor.
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İ

TERMO TEKNİK

Byconcept

R önesans Kü-
çükyalı Alışveriş 

Merkezi ve Otel pro-
jesinde İMCO-Wilde-
boer marka yangın 
ve duman damperleri 
kullanıldı. Bu kar-
ma projenin yangın 
güvenliğine yüksek 
özellikli kalsiyum si-
likat gövdeli duman 
damperleri destek ve-
recek. Yeni nesil Wil-
deboer duman damperleri “EI 90 (vedw, hodw, i↔o) S 
1500 Cmod MA multi” sınıflandırma kriterlerine sahiptir. 
Ayrıca damperler EN-15650 CE (ürün), EN 12101-8 (du-
man ve sıcaklık kontrol sistemleri), EN 1366-10 (sıcaklık 
dayanım testleri), EN 13501-4 (sınıflandırma) standartlarına 
göre imal edilmişlerdir. Projede kullanılan yangın damper-
leri de EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S sınıflandırma kriterlerine 
sahiptir. Ürünler; VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, DIN 
EN 13779 standartlarına uygun hijyen sertifikasıyla; AVM, 
konut, fabrika gibi projelerin haricinde hastane gibi hijyenik 
alan uygulamalarında da kullanılabiliyor.

İMCO-WILDEBOER

Küçükyalı AVM
stanbul’un pres-
tijli projelerinden 

Byconcept’in ısıtma sis-
temlerinde, hava sıcaklı-
ğındaki değişime uygun 
olarak ısı ayarı yapabi-
len, yüksek tasarruflu 
Termo Teknik EVOMAX 
duvar tipi yoğuşmalı ka-
zanlar kullanılıyor. Toplam 3 blok, 368 daireden oluşan, 
sosyal tesisinde 200 ton su kapasiteli yüzme havuzunun 
ve spor kompleksinin de bulunduğu Byconcept’te ısıtma, 
üç yollu vana ile sıcaklık kontrolü sağlayan radyatör siste-
mi ve her binanın altında konumlandırılmış kazan dairesi 
üzerinden sağlanıyor; kullanım için gerekli olan sıcak su 
ise boylerden tedarik ediliyor. Daire sahiplerinin duşların-
daki sıcak suyu temin etmek için kullandıkları boyler ısıt-
ması alternatif enerji kaynaklarının başında gelen güneş 
kolektörü ile sağlanıyor, güneş enerjisinin yetersiz olduğu 
aylarda ise kolektörler ile uyumlu çalışan kazanlar devreye 
giriyor. Byconcept’te  sistem 160 kilowattlık bir adet 10’lu 
kaskad, 2 adet 12’li kaskaddan oluşuyor. Sosyal tesiste ise 
2 adet 160 kW EVOMAX kazan bulunuyor. Byconcept’te 
yer alan EVOMAX kazanların kontrol panelinde kullanıcı 
talebine bağlı olarak günde 3 farklı sıcaklık değeri ayarlan-
mıştır. Kazanın ısıtma eğrilerinde İstanbul Anadolu Yakası 
mevsimsel koşulları dikkate alınmıştır. Sistem, dış hava sı-
caklığına bağlı tesisat gidiş ve dönüş suyu sıcaklığını kont-
rol ederek, hava sıcaklığındaki 0,5 oC’lik değişikliği bile 
fark edilebiliyor ve bu değişiklik ısıtma ihtiyacına anında 
yansıtılabiliyor.

İ stanbul Halkalı bölgesinde bulunan ve 60.221 m² 
kapalı ve açık alana sahip Quality Residence ve AVM 

projesinin 2 mm siyah sac mutfak duman egzoz kanal-
larının imalatı DKP Siyah Sac tarafından yapıldı. 154 lüks 
konut ve 65 dükkândan oluşan projede, 4385 m2 alan yeşil 
alan bulunuyor. 4 katlı otopark alanı bulunan projenin alt 
katında yer alan AVM’ye hiç dışarıya çıkmadan asansörlerle 
direkt ulaşabiliyor. Proje-
de ayrıca çocuk oyun 
alanları, spor merkezi, 
ortak kullanıma uygun 
açılıp kapanabilen yüz-
me havuzu, güneşlenme 
alanları, sauna, hamam 
ve SPA gibi sosyal tesisler 
de bulunuyor.

DKP SİYAH SAC

Quality Residence ve AVM
M

MG Gülçiçek Kimya 
ve Uçan Yağlar

GES TEKNİK

G Gülçiçek’in 
Gebze ’dek i 

yeni üretim tesisi-
nin mekanik proje 
taahhüdünü ger-
çekleştiren Çaka 
Mühendislik’e alt 
yüklenici olan Ges 
Teknik Klima Kontrol ve Otomasyon Sistemleri, tesisin 
1450 nokta içeren bina otomasyonunu devreye aldı. Oto-
masyon sisteminin içinde 22 klima santrali, chiller, kazan, 
fan, pompa ve 200’ün üzerinde fan coil yer alıyor. Konu 
ile ilgili Ges Teknik Proje Uygulama Müdürü Ufuk Özdil, 
“Entegre bina otomasyon sistemi, mekanik otomasyonun 
yanı sıra aydınlatma otomasyonunu da yönetiyor. Tesis 
içinde bulunan fan coiller de otomasyon sistemine da-
hil. Kapsamı geniş ve çevre dostu bir projeyi tamamladık. 
Uzun soluklu olan bu projede hem Çaka Mühendislik hem 
de MG Gülçiçek ile tedarikçi- müşteri ilişkisinden öte part-
ner anlayışıyla çalıştık” dedi.
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T

HONEYWELL

Tüpraş

D eniz Kuvvetleri Komutanlığı için ADİK Tersanesi ta-
rafından inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi 

çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar, 16 Tem-
muz Cumartesi günü düzenlenen törenle denize indiril-
di. Yapımı, kendisiyle aynı özelliklere sahip ikiz gemi TCG 
Bayraktar’ın denize indirilişinden 9 ay sonra tamamlanan 
TCG Sancaktar’da Ayvaz’ın ürettiği metal kompansatörler 
ve seviye kontrol ürünleri kullanıldı. Gemide kullanılan Ay-
vaz ürünleri hakkında açıklama yapan Ayvaz Marine Ürün-
leri Satış Sorumlusu Özen Acar, proje başlangıcında ilgili 
dizayn departmanları ile birlikte egzoz hesaplamalarının ya-
pıldığını ve gerekli kompansatör yerleşimlerinin buna göre 
belirlendiğini söyledi. İmalatların Türk loydu sertifikasyonu-
na göre yapıldığını bildiren Acar, “Biz ürünlerimizi bu tür 
projelere klas nezaretinde yapılan testler sonrasında teslim 
ediyoruz. Özellikle kompansatör grubundaki her ürün teker 
teker basınç kontrolüne tabi tutuluyor ve tersaneye ancak 
öyle teslim ediliyor” dedi. Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Ser-
han Alpagut ise yaptığı açıklamada, tamamen yerli ürünler 
kullanma hedefiyle yola çıkılan TCG Sancaktar adlı geminin 
Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi. Türk Loydu 
sertifikasına sahip olmalarının bu gemide Ayvaz ürünleri-
nin tercih edilmesi açısından etkili olduğunu dile getiren 
Alpagut, inşa sürecinde tersaneye verdikleri mühendislik 
hizmetlerinin ve desteğin de önemli olduğunu belirtti.

AYVAZ

TCG Sancaktar

üpraş, Jet A-1 havacılık yakıtı ve Euro V dizel yakıtı 
da dahil olmak üzere orta damıtık ürünlerden gün-

de 75.000 varil (BPSD) üretmek için Honeywell UOP’nin 
Unicracking teknolojisi ile güçlendirilmiş, iki aşamalı pro-
ses ünitesini kullanıyor. Rafinerinin toplam dizel üretimini 
yüzde 7’ye kadar artırabilen bu teknolojinin, Tüpraş’ın 
yurtiçindeki talebi karşılamasına yardımcı olacağı belirtildi. 
Honeywell’in Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş 
konuyla ilgili olarak: “Honeywell Tüpraş’a yıllardır rafineri 
teknolojisi ve proses otomasyonu sağlayarak Türkiye’nin 
petrol sanayiinin yapı taşlarının konulmasına yardımcı olu-
yor. Bu proje, şirketlerimiz arasındaki bu stratejik ilişkinin 
başka bir önemli kilometre taşıdır” şeklinde konuştu. Ho-
neywell UOP Proses Teknolojisi ve Ekipmanı Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Müdürü Mike Millard ise, “Türkiye halen 
dizel ithalatı yapıyor ve dizel tüketimi her yıl yüzde iki 
buçuk oranında artıyor. Bu teknolojinin Tüpraş gibi rafi-
nerilerin yakıt üretimini iyileştirmesine katkıda bulunurken, 
rakip teknolojilerle karşılaştırıldığında enerji ve hidrojen 
tüketimi ile diğer maliyetleri azalttığı kanıtlanmıştır” dedi. 
İzmit tesisi, Türkiye’deki en büyük rafineri olup Türkiye’nin 
petrol ürünlerindeki yurtiçi arzının yüzde 40’ını üretiyor. 
Tesis, Honeywell’in UOP teknolojisine ek olarak Honeywell 
Proses Çözümleri’nin (HPS) otomasyon ve kontrol teknolo-
jisini de kullanıyor. HPS, aynı zamanda, operasyonların iyi-

leştirilmesini ve bakım 
maliyetlerinin azal-
tılmasını hedefleyen 
beş yıllık servis, bakım 
ve destek sözleşmesi 
kapsamında diğer iki 
Tüpraş rafinerisindeki 
sistemlerde de geliş-
tirmeler yapıyor.

C

PROFIT

İstanbul 3. Havalimanı
umhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul 3. Ha-
valimanı  (IGA – İstanbul Grand Airport) projesi kapsamında Profit-

markalı yivli boru bağlantı elemanları kullanıldı. Projenin temeli 7 Haziran 
2014 tarihinde atıldı. Havalimanının ilk fazının 2018 yılının ilk çeyreğinde 
hizmete girmesi planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm etaplarının 
tamamlanması ile yıllık 94 milyon yolcuya hizmet veren Atlanta Uluslararası 
Havalimanı’nı geçerek dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olması 
bekleniyor. Türkiye pazarında Darhan’ın distribütörlüğünü yaptığı Profit firması, halihazırda Türkiye pazarına yivli boru bağlantı 
elemanları ve yangın vana gruplarını sunuyor. Yangın tesisatı uygulamalarında kaynaklı imalat muadili olarak kullanılan yivli boru 
bağlantı elemanları, sıcak işçilik gerektirmeden sadece boruya yiv açma işlemi uygulanarak UL/FM onaylı bağlantı yapılması imkânı 
sağlıyor. Branşman, sprinkler bağlantı uygulamalarında kullanılan mekanik te ya da U Bolt sprinkler te gibi ürünler, işçilikten ve 
zamandan kazanç sağlıyor. Yangın tesisatlarında RAL 3000 kırmızı boyalı olarak kullanılan yivli boru bağlantı elemanları, pis su, 
drenaj ya da temiz su gibi hatlarda galvanizli olarak tercih edilebiliyor.
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Türkiye İMSAD Haziran Ayı 
Sektör Raporu Yayımlandı

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD) tara-

fından aylık olarak yayımlanan Sektör 
Raporu’nda Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrılma kararı değerlendirildi. 
Raporda, İngiltere’nin AB’den ayrılma 
kararının “iki ülke arasındaki ekonomiyi 
ve dış ticareti etkileyeceği” ifade edildi. 
Raporda Türkiye’nin inşaat malzemesi 
ihracat pazarlarının çeşitlilik gösterdiği ve 
İngiltere’nin AB’den çıkma kararı alması 
ile ortaya yeni koşullar çıkacağı belir-
tildi. Bu koşulların da Türkiye ile İngil-
tere arasındaki ekonomik ve dış ticaret 
ilişkilerinde etkili olacağına değinildi. 
Rapora göre, karardan inşaat malze-
meleri ihracatı da etkilenecek. Raporda 
ayrıca Türkiye’nin 2015 yılında 17,0 
milyar dolar ihracat malzemesi ihracatı 
olduğu, AB ülkelerine yapılan inşaat 
malzemesi ihracatının 4,1 milyar dolar 
olduğu ve payının da yüzde 24,1 olduğu 
belirtildi. Türkiye’nin inşaat malzeme-
leri ihracatında Irak ve ABD’den sonra 
en büyük pazarı olan İngiltere’ye 2015 
yılında 977 milyon dolar tutarında inşaat 
malzemesi ihracat edildi. İngiltere, aynı 
zamanda Avrupa Birliği ülkeleri içinde 
en çok inşaat malzemesi ihraç ettiği-
miz ülke konumunda.  Çok çeşitli inşaat 
malzemesi ihracatının gerçekleştirildiği 
İngiltere’ye yapılan en büyük ihraç kalemi 
yalıtımlı kablolar olarak öne çıkıyor. 
BREXIT sonrası İngiltere ekonomisinde 
beklenen küçülme nedeniyle inşaat işleri 
ve inşaat malzemesi ithalatının da ola-
sılıkla küçülmesi beklenirken, bu geliş-

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından aylık olarak yayımlanan Sektör 
Raporu’nda İngiltere’nin tarihi referandum sonrası aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının, bölgeye 
yapılan inşaat malzemesi ihracatını da etkileyeceği belirtildi. Türkiye inşaat malzemesi ihracatının 4,1 milyar dolar 
ile yüzde 24,1’ini AB ülkeleri oluştururken, İngiltere 977 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bölgenin en büyük 
pazarı konumunda bulunuyor. İngiltere, aynı zamanda Irak ve ABD’den sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü pazarı.

Türkiye’nin İngiltere’ye İnşaat Malzemesi İhracatı – 2015  

İnşaat Malzemeleri İhracat (Dolar) 2015

ALÇI 0

ÇİMENTO 1.089.631

BOYALAR VE VERNİKLER 4.149.349

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ 16.018.761

AĞAÇTAN İNŞAAT MALZEMELERİ 1.460.291

DUVAR KAĞITLARI 15.256

İŞLENMİŞ TAŞLAR (MERMER, GRANİT) 31.078.763

MİNERAL YÜNLER 11.859

ASFALT, ALÇI, ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYA 6.899.788

TUĞLALAR, KAROLAR, KİREMİTLER 2.809.450

SERAMİK KAPLAMALAR 52.037.976

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 24.132.442

DÜZ CAM, YALITIM CAMI, CAM TUĞLA 2.313.896

CAM YÜNÜ 3.303.212

DEMİR ÇELİK ÇUBUK, PROFİL VE TELLER, ÇİVİ, SOMUN 48.436.489

DEMİR ÇELİKTEN BORU VE BORU BAĞLANTI PARÇ 126.372.485

DEMİR ÇELİKTEN İNŞAAT AKSAMI 6.417.340

DEMİR ÇELİK VİDA, CİVATA VB 6.604.652

DEMİR ÇELİKTEN RADYATÖRLER 136.780.106

DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 328.852

ALÜMİNYUMDAN İNŞAAT MALZEMESİ VE İNŞAAT AKSAMI 22.374.266

ALÜMİNYUMDAN SAĞLIK GEREÇLERİ 6.539.902

KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 20.072.268

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 52.771.458

ASANSÖRLER VE LİFTLER 19.463

MUSLUKLAR VE VANALAR 3.568.221

ELEKTRİK MALZEMELERİ 4.520.931

YALITIMLI KABLOLAR 380.675.583

AYDINLATMA CİHAZLARI 11.158.608

PREFABRİK YAPILAR 3.569.721

İNŞAAT MALZEMELERİ 975.531.019
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meye bağlı olarak kısa vadede Türkiye’nin 
İngiltere’ye inşaat malzemesi ihracatı da 
olumsuz etkilenebilecek.

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 
6,6 büyüdü
  
2016 yılının ilk çeyrek döneminde yüzde 
6,6 oranında büyüyen inşaat sektörü, 
2015 yılının son çeyrek dönemindeki 
büyümenin ardından yeni yılın ilk çeyre-
ğinde de göreceli hızlı büyüme gösterdi. 
Sektör, yüzde 4,8 büyüyen genel ekono-
miden daha hızlı büyüyerek, daha yüksek 
bir performans gösterdi. Böylece yılın 
geneli için 2015 yılının daha üzerinde 
bir büyüme gerçekleşme beklentisi ve 
olasılığını da artırdı.  

İnşaat Sektörü Büyüme – Yüzde 

Dönem İnşaat İH

2012 .6 .9 .1

2013 ,4 .7 ,2

Q1 ,8 ,1 ,2

Q2 ,4 ,1 ,4

Q3 ,0 ,0 ,8

Q4 ,1 ,8 ,0

2014 ,2 ,8 ,0

Q1 ,7 ,1 ,5

Q2 ,9 ,0 ,7

Q3 ,0 ,8 ,9

Q4 ,4 ,5 ,7

2015 ,7 ,6 ,0

Q1 ,6 ,7 ,8

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Özel sektör inşaat harcamaları 
arttı   
    
2016 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,2 
büyüme gösteren özel sektör inşaat 
harcamaları, geçen yıl yapılan erteleme 
ve ötelemelerin ardından yeniden can-
lanmanın habercisi oldu. Kamu inşaat 
harcamalarında ise 2016’nın ilk çeyrek 

döneminde geçici bütçe nedeniyle har-
camaların sınırlanmasına rağmen yüzde 
1,6 büyüme yaşandı. Kesin bütçeye 
geçilmiş olması ile yılın geri kalanında 
kamu harcamalarında daha hızlı büyüme 
bekleniyor.

İnşaat sektöründe güven endeksi 
geriledi  
      
İnşaat sektöründe güven endeksi yıl 

Kamu ve Özel Sektör İnşaat Harcamalarında Büyüme – Yüzde 

Dönem
Kamu

Sektörü İnşaat

Özel
Sektör 
İnşaat

Genel
İnşaat

2012 2.8 -0.1 0.6

2013 30,2 -0,7 7,4

2014 Q1 -5,3 11,2 5,8

2014 Q2 -11,5 12,0 3,4

2014 Q3 -11,6 9,9 2,0

2014 Q4 -13,3 4,5 -2,1

2014 -10,7 9,4 2,2

2015 Q1 1,7 -4,1 -2,7

2015 Q2 7,8 -0,7 1,9

2015 Q3 12,0 -2,3 2,0

2015 Q4 11,4 2,5 5,4

2015 8,4 -1,2 1,7

2016 Q1 1,6 8,2 6,6

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

içinde Mayıs ayının ardından Haziran 
ayında da sınırlı ölçüde geriledi. Yılın ilk 
dört ayında inşaat sektörü güven endeksi 
12,8 puan artış gösterirken, Mayıs ayın-
daki 3,6 puan gerilemeyi takiben Haziran 
ayında 0,8 puan daha düştü. Böylece ilk 
dört ayda görülen güven artışı ve sahip 
olunan iyimserlik son iki ayda durağan-
laşarak geriledi. Haziran ayındaki mev-
simsellik güveni olumsuz etkileyen muh-
temel unsur olarak gösterilirken, inşaat 

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2010=100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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sektörü güven endeksi geçen yılın Hazi-
ran ayı güven seviyesinin de 4,2 puan 
altında kaldı.  

Mevcut inşaat işleri seviyesi 
Haziran’da geriledi 
           
Şubat ayından sonra hızlı bir artış eği-
limi gösteren mevcut inşaat işleri sevi-
yesi Mayıs ayındaki gerilemenin ardından 
Haziran ayında durağanlaştı. Mevsimsel-
lik etkisi ile birlikte mevcut inşaat işleri 
seviyesinde görülen hızlı toparlanma 
yerini erken durağanlaşmaya bırakırken, 
bu durağanlaşma yaz aylarında inşaat 
malzemesi talebini de olumsuz etkile-
yebilecek. Mevcut inşaat işleri seviyesi 
Haziran ayında Mayıs ayına göre 0,1 
puan düşerken, geçen yılın aynı döne-
mindeki mevcut işler seviyesinin de 5,6 
puan altına indi. 

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 
azaldı   
              
Mayıs ayında yaşanan artış sonrası alınan 
yeni siparişler seviyesi de Haziran ayında 
0,3 puan azalarak yeniden geriledi. Alı-
nan yeni işlerdeki gerilemede mevsim-
sellik etkisinin yüksek olduğu belirtildi.    

Son Üç Ay İnşaat Faaliyetleri 2010=100

Yeni Alınan İnşaat İşleri 2010=100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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GEO 230/500
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Slovak Bilimler Akademisi (SAV) 
ve Kuveyt Ulusal Kültür Sanat 
Edebiyat Konseyi araştırmacı-

ları, Al-Qusur’un Nasturi (bir Hristi-
yan mezhebi) köyünde yaptıkları kazıda 
karmaşık kanallar sistemi ile taş bir kule 

temi olduğunu söylüyor. Havalandırma 
kulesi, bir evaporatif soğutucu gibi çalı-
şıyor. Su ile hava arasındaki ısı transferi 
ile su buharlaşırken ortam serinlemiş 
oluyor. Bu teknoloji, geleneksel Pers çöl 
mimarisinde, tüm Ortadoğu bölgesinde 

Evaporatif Soğutmanın 
7. Yüzyıldaki Atası Bulundu

Arkeologlar, Basra Körfezi'nde Failaka adında, Kuveyt kentine 20 km uzaklıktaki bir 
adada 7-8. yüzyıldan kalma bir yapıda eski bir klima sistemi kalıntılarını ortaya çıkardı.

temeli buldu. SAV Arkeoloji Enstitüsü 
Müdürü Matej Ruttkay, ilk inceleme-
lere göre, bir tür manika denilebilecek 
havalandırma bacası olan kulenin, üst 
yapısında hava akışını sağlayacak, içeride 
benzersiz bir ustalığa sahip soğutma sis-

Kuveyt’teki arkeolojik kazılarda antik klima 
kalıntıları bulundu
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öteden beri yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Ancak bu havalandırma bacası ver-
siyonunun geçmişi M.Ö. 1300’lere, 19. 
Firavun Hanedanlığı dönemine kadar 
gidiyor. Mısır mezar kazılarında bulunan 
duvar üstü resimlerde emme ile sıcak 
havanın dışarı çıkarıldığı çatı vantila-
törleri tasvirlerine rastlanmıştır, ama bu 
sistem Basra Körfezi’nin daha fazla olan 
ısısı için yeterli değildir.
Failaka kulesi, soğutma kapasitesini, 
yeraltındaki su kanalı içinden hava geçi-
rerek artırır ve sarayın içindeki yaşam 
alanlarına sevk eder, ortam sıcaklığını 
önemli ölçüde düşürür. Bu sistemin 
modern versiyonları, dış hava sıcaklığı 
40 oC iken oda içi sıcaklığı 25 oC’ye 
düşürebilmektedir.
Kazının arkeologları açısından, ait olduğu 
dönem ve bölge göz önüne alındığında 
sofistike bir yaklaşımla türünün en eski 
örneği olduğu ileri sürülmektedir.
Failaka (Feyleke) ilk olarak MÖ 2000 
civarında ticari kaygılarla Ur kentinden 
kaçarak adaya gelen Mezopotamyalılar 
tarafından kurulmuştur. MÖ1800’lerde, 
Mezopotamyalıların, bugünkü Suudi 
Arabistan kıyıları, Katar, Kuveyt, Bah-
reyn bölgesinde bulunan Dilmun mede-
niyeti tarafından adadan sürülmüş ya da 
adayı terk etmiş olduğu düşünülmektedir.
Dilmunluların Basra Körfezi’nde tüm 
deniz ticaretinin kontrolünü elinde tut-
tuğu bilinmektedir.
Kuveyt Körfezi girişinde, stratejik 
konuma sahip, kolaylıkla savunulabilir bir 
kıyı şeridi ve doğal su kaynakları bulunan 
Failaka, ticaret ağları için önemli bir mer-
kezdi. Burada eski Mezopotamya mimari 
kalıntıları üzerine büyük bir tapınak inşa 
ettiler. Bu, oldukça ihtişamlı bir yapı idi.
60 feet kare’lik tapınak, anakaradan 
getirilen kireçtaşı sütun bloklarla des-
tekleniyordu ve Dilmun medeniyetinin 
görkemini yansıtıyordu. Failaka da onla-
rın büyük gemileri ve daha geniş deniz 
ticareti olanakları için önemli bir liman 
oldu.
MÖ 7. yüzyılda Nebuchadnezzar II 
döneminde Mezopotamyalılar adaya 

döndü ve Neo-Babil İmparatorluğunun 
sonuna, son kralları Nabonidus’un ölü-
müne kadar orada kaldı.
Ardından Grekler geldi ve ada, Büyük 
İskender’in kontrolü altına girdi, MÖ 4. 
yüzyıldan 1. yüzyıla kadar da böyle kaldı.
Bir Nasturi Hristiyan cemaati, 5. yüzyılda 
adaya yerleşti. Failaka, Al-Qusur köyü-
nün zengin merkezi idi. Nasturilerin böl-
gede yaşadığı dönemde, gelişmiş sulama 
sistemi, denize kolay erişim gibi avan-
tajları ile zengin bir tarım bölgesi olan 
Failaka, günümüzde bataklıklarla çevrili 
bulunuyor. 5. ve 6. yüzyıllarda avlulu evler 
ve çiftliklerle beraber iki kilise kurul-
muş. Failaka’nın Nasturi döneminin en 
parlak zamanları 7 ve 8. yüzyıllar olmuş. 
Kuveyt ve Slovak arkeologlar bölgede 
çalışmalarına 2004’te başlamış. Çalış-
manın hedefi, 3D modellemeler, hava 
fotoğrafları, coğrafik araştırmalar, alan 
kazıları ile Al-Qusur’un bu çok büyük 
yapısını keşfetmek olmuş. Onlar en çıl-
gın düşlerinin ötesine geçerek MS 7-8.
yüzyıla ait görkemli bir yapıyı gün ışığına 
çıkararak başarılarını kanıtladı.
1970'li yıllarda ilk kazı yapıldığı gün-
den bu yana kerpiç duvarları, taş duvarlı 
temellerinin mimari yapısı, Al-Qusur’da 
140’tan fazla yapı içinde -görece olarak- 
iyi korunmuş denilebilir, tabii ki iklim-
lendirme sistemi de…
Kazılarda sarayın içinde seramik, cam 
eşya ve gereçler, alçı kaplamalar ve çini-
ler, Bizans ve Hristiyan sembolleri olan 
para ve pullar bulundu. Bunlar, ait olduğu 
dönemin bulunmasında yardımcı oldu.
Süreçte ve materyallerin analizlerinde 
diğer ülkelerden de uzmanlar ve enstitü-

ler, laboratuvarlar görev aldı. Bunlardan 
biri de İstanbul Üniversitesi Prehistorya 
Bölümü idi.
http://www.thehistoryblog.com/archi-
ves/41955
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yeniden yapılandırma çalışm
alarının koşturma-

cası arasında, İst
anbul’da yaşayanların cılız bir 

fısılt
ısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İs

tanbul dev 

bir şa
ntiye alanına dönüştü”, “A

dım atacak yer 

yok”, “tr
afi k sorununa bir çare…” 

Dev projelerin reklam fi lm
lerinde duyuyoruz: 

“Kombinizi evinize varmadan çalıştır
abiliyor-

sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-

cih ettiğinizi hatırla
yıp evinizi o ısıd

a tutuyor, 

hatta içeride kaç kişisin
iz, kim nerede oturuyor 

bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 

ayarlıyor. O
toparkınız aracınızı tanıyor, siz

 eve 

girer girmez akıllı e
viniz ışık

ları yakıyor, sıc
ak 

suyunuzu hazırlıyor vesaire, v
esaire…

” Adeta bir 

popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 

Tabii evinize ulaşmayı başarabilirse
niz... O

 koca-

man projeler yapılırk
en; üstyapı ve altyapı çalış-

maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

“çilehane”ye çeviriyor.

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İs
tanbul’da nereye dönsek, karşım

ıza kent-

sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 

parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi la
nca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 

Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 

neredeyse Türkiye’nin her ilin
in en ciddi sorun-

larından biri. D
üzeltilm

esi iç
in atılan adımlar 

da oldukça faydalı çalışm
alar ve desteklenmeli. 

Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 

yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k

i? İç
inde 

yaşayanlar için de kuşbakışı fo
toğrafını çekenler 

için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-

niyet verici ise
 bir proje; sonuna kadar destek-

lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 

Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
TM

Gökçen Parlar Ünal

Yazı İşle
ri M

üdürü

gokcenparlar@dogayayin.com
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Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
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Tarihsel Süreç

M 
evcut Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği, Avrupa Bir-
liği Komisyonu’nca 1997 

yılında yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar 
Direktifi’ne uygun olarak 2002 yılında 

 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği      
 Yenileniyor

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlan-
mış ve 10 Nisan 2002 tarihinde yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Oluşturulan 
bu yasal çerçeve; basınçlı ekipmanların 
yüksek güvenlik seviyeleri ile serbest 
dolaşımına olanak sağlamıştır.
Ülkemizde de 14 yılı aşkın süredir 

yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği’nin (97/23/AT) ve daha bir-
çok yönetmeliğin, 2008 yılında Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi’nin kararıyla 
(768/2008/EC) yenilenmesine karar 
verilmiştir. Bu doğrultuda 15 Mayıs 
2014 tarihinde yeni Basınçlı Ekipman-

Hazırlayan: Cemal Silan, S&Q MART Genel Müdürü

Yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC) 19 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 
yürürlükten kaldırıldı. Yeni direktif (2014/68/EU) uyarınca hazırlanan yönetmelik yayımlanana 
kadar Avrupa’nın büyük kısmında olduğu gibi ülkemizde de yeni üretilen ürünlere CE markası 
uygulanamayacak.
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lar Direktifi (2014/68/EU) yayımlanmış 
ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. 
Öncelikle yeni direktifin 13. maddesinde 
yer alan akışkanların sınıflandırması 
bölümü; 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girmiştir. Direktifin tamamen 
yürürlüğe giriş tarihi ise 19 Temmuz 
2016 olarak belirlenmiştir.
19 Temmuz 2016 tarihine kadar yetkili 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 
düzenlenen sertifikalar ve kararlar, yeni 
direktifin 48. maddesi uyarınca geçerlili-
ğini koruyacaktır. Ancak bu tarihten iti-
baren düzenlenen periyodik denetimlere 
ilişkin rapor ve sertifikalar yeni direktife 
göre hazırlanacaktır.

Son Durum ve NANDO

NANDO Nedir?

NANDO (New Approach Notified and 
Designated Organisations) Avrupa Eko-
nomik Alanı’na (EEA) dahil 32 ülkenin 
onaylanmış kuruluşlarının yetkinlikleri-
nin direktifler bazında araştırılabileceği 
bir veritabanıdır. Ülkemizde uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının (UDK) 
yayımlanan yönetmeliklerin ve kapsa-
mına almak istediği harmonize standart-
ların belirttiği yükümlülükleri karşılayıp 
karşılamadığı, ilgili bakanlık tarafından 
denetlenir. Bu denetimin sonucunda 
gereklilikleri sağlayan UDK’ların yet-
kinlikleri doğrultusunda atanmaları ilgili 
bakanlık tarafından yapılır ve bu ata-
maya ilişkin bilgiler, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından Avrupa Birliği Komisyonu’na 
gönderilerek NANDO veritabanında 
güncellenir.

Neden yeni direktife 
göre ülkemizde UDK 
bulunmamaktadır?

Ülkemizde Resmi Gazete’de yayımlanan 
ve yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar  
Yönetmeliği 97/23/AT numaralı direk-
tife göre hazırlanmıştır. Yayımlanan 
2014/68/EU no.lu direktifin tamamen 
yürürlüğe girmesi ile UDK’ların yeni 
direktife göre denetlenip atamalarının 
yapılması ve bu atamalara ilişkin bilgile-
rin Avrupa Birliği Komisyonu ile payla-
şılması gerekmektedir. Ülkemizde olduğu 
gibi Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil 
32 ülkenin 15’inde yeni Basınçlı Kaplar 
Direktifi’ne (2014/68/EU) göre UDK 
ataması yapılmamıştır ve bu sebeple Tür-
kiye ile birlikte 15 ülkede 97/23/AT uya-
rınca atanmış tüm UDK’lar NANDO 
sisteminden düşürülmüştür.

Yeni yönetmelikte son durum

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca 2014/68/EU direktifine 
göre hazılanacak yönetmelik, uygunluğu 
Avrupa Birliği Komisyonu ve T.C. Eko-
nomi Bakanlığı arasında imzalanacak 
mutabakat ardından Resmi Gazete’de 
yayımlanacaktır. Yeni Yönetmeliğin 

yayımlanması ile uygunluk değerlen-
dirme kuruluşları atamalarının yapıl-
ması için T.C. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’na başvuracaktır. Başvuru 
sonrası yapılan değerlendirmelerin ardın-
dan UDK’ların atamaları yapılacaktır ve 
NANDO veritabanı güncellenecektir.

Yeni Yönetmelik ile Neler 
Değişecek?

• Neler Değişmedi?

2014/68/EU Direktifi ile gelen değişik-
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liklerden önce nelerin değişmeyeceğini 
açıklamamız teknik açıdan ürünlerin 
değerlendirilmesinde ilişkin yeni bir 
düzenleme olmadığını saptamamız açı-
sından daha doğru olacaktır. Yayımla-
nacak yönetmelikte aşağıdaki konularda 
değişiklik beklenmemektedir:
•	 Kapsam
•	 Temel Emniyet Gereklilikleri  

(EK-1)
•	 Uygunluk Değerlendirme Tabloları 

(EK-2)

Yeni Yasal Çerçeve (NLF) 
uyarınca yapılan şeklî 
düzenlemeler

Avrupa Birliği Komisyonu’nda alınan 
kararlar doğrultusunda yapılan şeklî 
düzenlemeler piyasaya arz edilecek ürün-
lerin uyması gereken kuralların sadeleş-
tirilmesi ile kolaylaştırılan piyasa göze-
timi sayesinde haksız rekabeti önlenmesi 
hedeflenmiştir.

Akışkan Sınıflandırması

Eski yönetmelikte yer alan tehlikeli akış-
kanlar (Grup 1) Ocak 2009’da yayımlanan 
1272/2008/EU no'lu Sınıflandırma, Eti-
ketleme ve Paketleme (CLP) Tüzüğü’ne 
göre daha detaylı bir şekilde tanımlan-
mıştır. Halihazırda mevcut direktife 
(97/23/AT) göre Grup 1’de bulunan 
akışkanlar yeni direktife göre de tehli-
keli sınıftadır ama eski direktifte tehlikeli 

akışkan atfında bulunulmayan bazı kim-
yasallar Grup 2’den Grup 1’e geçmiştir. 

Ekonomik Tarafların 
Yükümlülükleri

Yeni direktifte (2014/68/EU) ekonomik 
taraflar ve sorumluluklarına ilişkin deği-
şiklikler;

•	 İmalatçının yasal yükümlülükleri 
değişmemiştir. 

•	 Yetkili Temsilcinin yasal 
yükümlülüklerinde de değişiklik 
yoktur. 

•	 İthalatçının yasal 
yükümlülükleri: Yeni direktif 
uyarınca ithal edilen basınçlı 
ekipman Avrupa Ekonomik Alanı 
dışında bir ülkeden temin ediliyorsa 
üreticinin CE işaretinin yanı sıra 
ithalatçının uygunluk beyanının da 
olması zorunlu olacak. 

•	 Dağıtımcının yükümlülükleri: 
Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde 
olsun ya da olmasın, basınçlı 
ekipmanın üretiminden müşteriye 
ulaşana kadarki tedarik zinciri 
içerisinde yer alan tüm taraflar 
ithalatçının sahip olduğu gibi 
uygunluk beyanına sahip olmak 
zorunda olacaktır.

Uygunluk Değerlendirme 
Modülleri

97/23/AT Direktifi’nde yer alan uygun-
luk değerlendirme modüllerinin bazı-
larında isim değişikliği olmuştur. Buna 
ilaveten imalatçının ve Uygunluk Değer-
lendirme Kuruluşunun (UDK) yükümlü-
lükleri yeniden şekillendirilmiştir.
-  “Modül A1”in ismi “Modül A2” ola-

rak, “Modül C1”in ismi “Modül C2” 
olarak değiştirilmiştir. Teknik dosya 
içeriği ve UDK’larının yükümlülük-
leri güncellenmiştir.

-  “Modül B1”in ismi “Modül B (Tasa-
rım Tipi)” olarak, “Modül B”nin ismi 
“Modül B (Üretim Tipi)” olarak 
değiştirilmiştir.

-  Kalite Güvence Sistemi ile uygunluk 
değerlendirmesi yapılan modüllerde 
(Modül D/D1/E/E1/H/H1) dene-
tim öncesi UDK’nın kontrol etmesi 
gereken dosyalar ve UDK persone-
linin yetkilendirmesine ilişkin ilave 
kriterler getirilmiştir. 

CE Markalama ve diğer endüstriyel hizmet-
lere ilişkin tüm sorularınız ve ayrıntılı bilgi 
için:
Cemal Silan 
S&Q MART Genel Müdürü
E-Mail: ce@sqmart.com
Tel: 0(216) 518 0202
Faks: 0(216) 388 3834
Web: www.sqmart.com 
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Gün geçtikçe tüketimi artan, buna 
bağlı olarak kaynakları azalan 
ve azaldıkça pahalılaşan enerji-

nin tasarrufu ve geri kazanılması 2000’li 
yılların başından itibaren büyük önem 
kazanmış olup, günümüzde de oldukça 
popüler hale gelmiştir. Tasarruflu enerji 
tüketen ürünler, düşük enerji tüketim 
miktarları ve verimlilik değerlerine göre 
sınıflandırılarak kullanıcılara sunulmak-
tadır.  
Küresel yasalarla, üreticilerin üretim 
metotlarını ve ürünlerini iyileştirerek 
enerji sarfiyatının azaltılması hedeflen-
miştir. Enerji kullanan ürünlerin tasarruf 

ve sektörleri nasıl etkilediği, ülkemizde 
yürürlüğe giren çevreye duyarlı pompa 
kullanımının tesis ve binalardaki tasarruf 
etkilerine değinilecektir.

Giriş

Enerji verimliliği serüveni, artan enerji 
tüketimlerini azaltma doğrultusunda ilk 
standart 1974 yılında ABD, California’da 
yürürlüğe girmiştir. Ülke bazında yine 
ABD’de 1975’te tüketici ürünleri için 
enerji hedefleri, etiketleme, test pro-
sedürlerini içeren federal bir program, 
1979’da DOE (Department of Energy) 

Enerji Verimliliğinin Tüketici ve 
Ürünler Üzerindeki Etkilerine 
Genel Bir Bakış

ve verim sınıfı etiketlemeleri, kullanıcı-
larda benzer işi yapan ürünlerin tipleri 
ve markaları arasındaki tercihi öncelikli 
kıldığı ve kolay seçim yapabilme alış-
kanlığı kattığı kaçınılmaz bir gerçektir. 
Santrifüj pompalar, dünya endüstriyel 
elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde yir-
misini kullanan hidrolik makineler sını-
fında olup, oluşturulan küresel yasalar 
dâhilinde santrifüj pompaların verimlilik 
hedeflerindeki payı hızla artırılmaktadır.
Bu çalışmada, küresel enerji tasarrufu-
nun serüvenine genel bir bakış atılacak 
olup, enerji tasarrufu yönetmeliklerinin 
ele almış olduğu ürünlerin, kullanıcıları 

Yazan: Aytaç Yıldız, MAS-DAF Makine Sanayi A.Ş.
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tarafından enerji dönüşüm standartları 
oluşturulmuştur.
İlk olarak 1970’lerin ortalarında ABD’de 
başlatılan enerji verimliliği çalışmaları, 
oluşturulan standartlarla enerji tüketen 
ürünlerde tasarruf sağlamayı hedef-
lemişlerdir. 1992’de DOE tarafından 
oluşturulan standartlarda, ampul ve 
floresanlarda, tesisat ürünlerinde, elek-
trik motorlarında, ticari su ısıtıcıları ve 
HVAC sistemlerinde enerji verimliliği 
uygulamaları için birçok standart gelişti-
rilmiştir. Uygulanan standart programları 
ile bugün endüstriyel yapılarda yaklaşık 
yüzde 29, ticari yapılarda yüzde 60 ve 
evlerde yüzde 90’lara varan enerji kul-
lanan 50’den fazla ürünü kapsamaktadır. 

Türkiye’de ve Dünyada Enerji 
Tüketimi

İnsanoğlunun temel ısınma-ısıtma enerji 
ihtiyaçlarının yanı sıra kaliteli bir yaşam 
sürdürebilme istekleri doğrultusundaki 
enerji ihtiyaçları, etkin bir biçimde günü-
müze kadar artarak devam etmektedir. 
Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte 
enerji gereksinimi sadece bireysel olma-
yıp endüstriyel alanlarda her geçen gün 
artarak devam etmiştir. Günümüzde 
modernleşmeye devam eden endüstriyel 
proseslerde insan gücünün yerini enerji 
kullanan aygıtlar ve ekipmanlar almıştır. 
Enerji kullanan ürünler, yaşamın vaz-
geçilmez bir unsuru haline geldiği gibi 
kullanım trendini de sürekli artırmakta-
dır. Bu ürünlerle enerji kaynaklarına olan 
ihtiyacın olduğu kaçınılmazdır. IEA’nın 
(International Energy Agency) OECD 
üye ve üye olmayan ülkelerden sağladığı 
verilere göre dünya enerji tüketiminin 
1972’den 2013’e kadar arttığı bariz görül-
mektedir (Şekil 1). IEA verilerine göre 
dünya üzerinde enerji kaynakları tür-
lerinin aynı yıllar arasında tüketiminin 
değişimine bakıldığında kömür, doğal-
gaz, elektrik, akaryakıt, biyolojik ve kuru 
atık yakıtlarından oluşan ve günümüze 
doğru sürekli artış yapan bir enerji tüke-
timi söz konusudur. (Şekil 2)’de OECD 
verilerine göre dünyadaki kaynak tüke-

timi değişimi görülmektedir. Grafikte her 
kaynak, salt kullanıcı tarafından harcanan 
bir enerji kaynağı olmayıp en çok tüke-
tilmekte olan ve temiz enerji sınıfında 

yer alan elektrik enerjisi üretimi için de 
harcanmaktadır (1).
Şekil 3’te, 1972’den günümüze ülke-
mizdeki elektrik kullanımının 2015’lere 

Şekil 1.  IEA, Dünyada Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi (2)

Şekil 2.  IEA, 1971-2013 Yılları Arası Dünyada Enerji Kaynakları Tüketimi Değişimi (2)

Şekil 3. Türkiye’de 1972-2015 yılları arası elektrik tüketimi (3)
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doğru arttığı görülmektedir. Bireysel 
bazda bakıldığında, 1972’den 2015 yılına 
kadar evlerin içerisine çok sayıda EKÜ’ler 
(Elektrik/Enerji Kullanan Ürünler) gir-
miştir. İnsanların daha modern bir yaşantı 
istemesi sebebinin de etkisi ile evlerde de 
insan gücünün yapmış olduğu işlerin çoğu 
EKÜ’ler tarafından sağlanmaya başladı. 
Örneğin 1970’lerden günümüze kadar 
giren elektrik/enerji kullanan cihazlar, 
televizyonlar, çamaşır ve bulaşık makine-
leri, soğutucular, elektrikli mutfak eşya-
ları, kişisel bilgisayarlar, müzik çalar ve/
veya radyolar, klimalar, elektrikli ısıtıcılar, 
cep telefonları gibi birçok cihaz ev kulla-
nıcıları için hatta TV, müzik çalar, bilgi-
sayar ve cep telefonları gibi ürünler, aynı 

ev içerisinde bile birden fazla kullanıcı 
için aynı anda kullanılmaya başlamıştır. 
Dolayısıyla kişisel EKÜ’lerin hızlı bir 
şekilde hayatımıza girmesi ile ülkemizde 
bireysel bazda enerji tüketim paylarının 
günümüze doğru gittikçe arttığı (Şekil 
4)’teki grafikte görülmektedir.

Küresel Enerji Verimliliği 
Stratejileri ve Yasaları

Avrupa 2020’den 2050 yılına kadar 
tasarruf hedefini oluşturmuş olup, EU 
2020 enerji politikaları ve ölçme kont-
rolleri ile stratejilerin uygulanması ve 
CO2 emisyon hedeflerinin tutturulması 
konusunda kararlıdır. EU 2020’de yüzde 

20, EU 2030’da yüzde 34-40 emisyon 
tasarrufu hedeflemektedir. EU 2050 
hedefi; insanların refahı, toplumun genel 
işleyişi ve endüstriyel emisyon rekabeti 
oluşturabilmesi için emniyetli, güvenli, 
sürdürülebilir, ekonomik enerjinin temin 
edilmesine bağlıdır. 1990’daki CO2 emis-
yon seviyeleri yüzde 100 kabul edilirse, 
2050’de emisyon değerlerinin yüzde 
83-87 arasında azaltılmasının mümkün 
olacağı düşünülmektedir (4).

Pompalarda Enerji Verimliliği

Hidrolik işin sağlanabilmesi için gerekli 
olan mekanik güç, genellikle elektrik 
enerjisi harcanarak sağlanabilmektedir. 
Pompa sistemlerindeki enerji harcama-
ları EC 640/2009 elektrik motorları 
ile ilgili regülasyonda açıklandığı üzere 
0.75 - 375 kW güç aralığındaki orta 
büyüklükteki olarak tanımlanan elektrik 
motorları, güç ihtiyacını en çok karşıla-
yan aralıkta yer alır. Dolayısıyla bu güç 
aralığında kullanılan pompa sayısı birçok 
uygulama alanında yoğun olarak kulla-
nılmaktadır. Endüstri alanında tüketilen 
elektrik, toplam tüketilen elektrik mik-
tarının yüzde 42’sidir. Yine harcanan bu 
elektriğin 3’te 2’sinin elektrik motorları 
tarafından harcandığı göz önünde tutu-
lursa, toplamda küresel alanda elektrik 
motorlarında yüzde 28’lik bir güç tüke-
timi söz konusudur (4). Orta büyüklük-
teki elektrik motorları hem adet bazında 
çok yaygındır hem de tükettikleri enerji 
miktarlarıyla da önde yer almaktadır. 
Tüm motor tipleri arasında orta büyük-
lükteki motorların enerji tüketim oranı 
yüzde 68’dir (5).
Santrifüj pompalarda harcanan enerji 
dikkate alındığında su transferi proses-
lerinde en çok kullanılan pompa yapısı ve 
güç aralığında enerji verimliliği uygulama 
şartları getirilmiştir. Sirkülasyon pom-
paları ile başlayan faaliyet EC 547/2012 
sayılı regülasyon ile Avrupa’da kullanıla-
cak olan pompalardaki verimlilik şartla-
rına uygunluk zorunlu olarak uygulan-
maktadır. Regülasyon, verim değerlerini 
sağlaması gereken pompaları yapılarına 

Şekil 4. Türkiye’de yıllara göre kişisel bazda elektrik tüketimi (3)

Şekil 5. 2050 yılına kadar CO2 emisyon düşürme hedefi grafiği
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pompa üreticilerinin ürünlerinden sağ-
lanan veriler baz alınarak oluşturulmuş-
tur. MEI değerleri 1 Ocak 2015 tarihi 
itibarıyla Tablo 1’deki kapsama giren 
pompalar için MEI>=0,4 veya MEI>=0,7 
değerlerini verilmiş formülasyon ile 
sağlaması istenmektedir. Türkiye’de EC 
547/2012 sayılı regülasyon, Sanayi, Bilim 
ve Teknoloji Bakanlığı’nca aynen kabul 
edilmiş olup “Su Pompaları ile İlgili Çev-
reye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair 
Tebliğ” olarak 31 Aralık 2015 tarihinde 
ülkemizde yürürlüğe geçmiştir. Bu tebliğ, 
Avrupa’ya göre bir yıllık gecikme ile yerli 
üreticilerin bu şartlara uygun ürün üret-
melerini zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda 
bu tebliğde ürün etiketleri üzerinde yer 
alacak zorunlu bilgileri de detaylı olarak 
vermiştir. 

Pompa Sistemlerinde Enerji 
Kullanan Ekipmanlar

Şekil 8’de illüstre edilen santrifüj pompa, 
genişletilmiş sistem yaklaşımını göster-
mektedir. Buraya kadar pompa ve elektrik 
motorlarının verimliliklerinden kısaca 
bahsedildi. Bu şekil bize aslında akışkan 
transfer verimini, pompa, motor ve bir 

Şekil 6. Enerji tüketim türlerine göre ana fonksiyonlar ve ürün fonksiyonları dönüşüm 
grafiği

Tablo 1: 547/2012 Şartları

KAPSAM POMPALARI KAPSAM

a ESOB
End Suction Own Bearing 
Uçtan emişli Kendinden rulman yataklı tip

16 Bar  tasarım basıncı, 1450 ve 2900d/d, Özgül Hızları 
6-80d/d, Min. Debi 6m³/h, Mak. Güç 150kW,Basma 
Yüksekliği 90m (1450d/d’ da), 140m (2900d/d’ da), 
çalışma sıcaklığı -10°C ile 120°C arasında

b ESCC
End Suction Close Coupled
Uçtan emişli monoblok tip 

c ESCCi
End Suction İn-Line 
Uçtan emişli hat tipi  

d MS-V
Vertical Multistage 
Dikey Çok kademeli tip

25 Bar’a kadar, 2900 d/d, Mak. Debi 100m³/h

e MSS
Submersible Multistage
Çok kademeli dalgıç tip

Basma Çapı 4 ve 6” 2900d/d, çalışma sıcaklığı 0-90°C

ve güçlerine göre detaylandırmış, aynı 
zamanda da hidrolik değerlerine göre 
de limitler oluşturmuştur. Dolayısıyla 
(Tablo 1)’deki şartları sağlayan tüm 
ürünlerde EC 547/2012’de istenen verim 
değerlerinin sağlanmış olması istenmek-
tedir. Kapsama giren pompa yapıları  

(Şekil 7)’de gösterilmiştir.

EC 547/2012 regülasyonunda sağlanması 
gereken verim değerleri, MEI (Minimum 
Efficiency Index) olarak tanımlanmakta-
dır. MEI değerleri Avrupa ve Amerika’da 
dünya pazarında büyük paylara sahip 

Elektrik 
kayıpları 

16 EJ

Elektrik 
10 EJ İsı yakıtları 

23 EJ

Ulaşım ve 
Ulaştırma 

Yakıtı 16 EJ

T. loss 1 EJ
I. loss 0,4 E

Yakıt kayıpları 0,3 EJ

Hammadde 
5 EJ

Elektroliz 100 TWh
Elktromanyetik 

540 TWh
Isı 

680 TWh
 Elektrik 
motorları 
1360 TWh

Düşük sıcaklık 
(<100 ˚C) 15375 PJ

Orta sıcaklık 
(100-600 ˚C) 

4760 PJ

Elektronik 100 TWh
Yüksek sıcaklık 

>600 ˚C 4585 PJ

Anot/katot 100 TWh Yarı 
iletkenler 
100 TWhDiğer tüketimler 

200 TWh Aydınlatma 
340 TWh

Isı diğer 80 TWh
Fanlar 

280 TWh

Pompalar 
300 TWh

Kompresörler 
530 TWh

Buharlı 
güç 

üreticiler 
270 TWh

 Sıcak su 
ve pişirme 

2150 PJ

Alan ısıtma 
13225 PJ

Bileşen ve 
ürünler4760 PJ

Atıklar 
4585 PJ

Dirençli ısıtma 
serpantini: 
600 TWh
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frekans kontrol ünitesi ile birlikte değer-
lendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Dolayısıyla pompalama sisteminde tek 
başına pompa veriminin iyi seviyelerde 
olması yeterli olamayacaktır. 

Frekans Kontrol Ünitesi: Pompa ve 
motorlarda olduğu gibi frekans kontrol 
ünitelerinde de kayıplar söz konusudur. 
Ürünün üretiminde olası tasarımsal özel-
liklerinden kaynaklanabilecek kayıplar 
haricinde, motor ve ünite arası bağlantı 
uzaklığı ve frekans değişimleri sırasında 
az miktarlarda da olsa bir verim kaybı 
yaşanır. Frekans kontrol ünitesi üretici-
leri bu kayıp miktarlarını kataloglarında 
tüketicilere sunmaktadırlar.  
Sistemdeki her ürünün kendi içerisinde 
sağladığı verim kayıplarının toplamı, sis-
tem verimi olarak tanımlanır. Böylece 
tam bir enerji tasarrufu sağlanacaksa bu 
en ideal uygulamadır. Frekans kontrol 

üniteleri, pompanın istenen debi - basınç 
aralığındaki değişimlere göre tesisat 
basıncını devir sayısını kompanse ede-
rek sistem basıncını sabit tutmaya çalışır. 
Böylece, pompadan daha az yük istenen 
durumlarda hızını düşürerek güçte azal-
malar yaşanır. Bu şekilde enerji tasarrufu 
değişken oranlarda sağlanmış olur. 2020 
yılında 136 TWh enerji tüketimi bek-
lenmektedir. EC 547/2012 Ekodizayn 
direktifleri uyarınca su iletimi sağlayan 
pompalarda enerji tasarrufu sağlanarak 
2020 yılında 2,5-4,6 TWh elektrik tasar-
rufu sağlamak hedeflenmiştir (7). 

Türkiye’nin Enerji Alanındaki 
Hedefleri

2014-2018 Dört Yıllık Kalkınma 
Hedefleri: Türkiye Cumhuriyeti Kal-
kınma Bakanlığı’nın 2014-2018 dört 
yıllık kalkınma hedeflerinde imalat sana-

yisinde gelişmelerin, çevrenin korunması 
ve enerji verimliliği konularında konulan 
hedeflerle enerji kullanımı ve verimliliği 
konularında sorumlu bakanlıklarca yürü-
tülmesi sağlanmaktadır. Türkiye’nin linyit 
haricinde fosil yakıt rezervlerinin yeterli 
olmaması sebebiyle enerji arzındaki dış 
bağımlılığı önemli ölçüde devam etmek-
tedir. Bu bağımlılığı azaltmak için yerli 
kaynakların enerji üretiminde mümkün 
olan en yüksek oranda değerlendirilmesi, 
kalkınma planları bünyesinde hedeflen-
miştir. 
2014-2018 Türkiye kalkınma hedefle-
rinde enerji tüketiminde sağlanacak fayda 
için; enerjinin nihai tüketiciye sürekli, 
kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını 
ve enerji temininde kaynak çeşitlendir-
mesini esas alarak yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını mümkün olan en üst 
düzeyde değerlendiren, nükleer tekno-
lojiyi elektrik üretiminde kullanmayı 
öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu 
azaltmayı destekleyen, israfı ve enerji-
nin çevresel etkilerini asgariye indiren, 
ülkenin uluslararası enerji ticaretinde 
stratejik konumunu güçlendiren reka-
betçi bir enerji sistemine ulaşılması, temel 
amaç olarak tanımlanmıştır (8). Enerji 
Verimliliği Kanunuyla enerjinin verimli 
kullanımını teşvik eden ve zorunlu kılan 
düzenlemeler getirilmiştir. 2012 yılında 
yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi” ile 2023 yılına kadar enerji 
yoğunluğunun en az yüzde 20 oranında 
azaltılması hedeflenmiştir. Enerji, sanayi, 
tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve 
şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yak-
laşımların barındırdığı yeni iş imkânları, 
gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin 
geliştirilmesine yönelik fırsatlar değer-
lendirilerek yeşil büyümenin sağlanması 
hedeflenmektedir.

En Önemli Yerli Kaynağımız 
Enerji Tasarrufu

Enerji Verimliliği Derneği’nin başlat-
tığı bir kampanya olan “Enerji Hanım” 
ve “Enerji Çocuk” adı altında yürütü-
len enerji verimliliği kampanyalarının 

Şekil 7. Kapsam dâhilindeki pompa yapıları

Şekil 8. Santrifüj pompa genişletilmiş sistem yaklaşımı
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ardından “Enerji Verimli Sanayi” isimli 
kampanya projesi devam etmektedir. 
Amaç, enerji verimliliğinin önemini ve 
faaliyetini evlerden başlayıp yeni nesillere 
ve üretim tesislerine kadar ulaştırmak-
tır. Yerli enerji tüketiminin yüzde 28’i 
sanayiye gitmekte ve sanayide tasarrufa 
gidilmesi ile;

•	 16.000 okul
•	 3200 tam teşekküllü hastane
•	 7 Atatürk Barajı
•	 10 havalimanı
•	 10 Boğaz Köprüsü
•	 6 ünite nükleer santral
yapılabilmesi anlamına geldiği vurgulan-
maktadır (9).

2014-2018 Kalkınma Planında 
Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması: Sanayide harcanan elektri-
ğin yüzde 70’ten fazlasını tüketen düşük 
verimli AC elektrik motorlarının daha 
yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesi, 
KOBİ’lerin enerji verimliliği konusun-

daki eğitim, etüt ve danışmanlık hizmet-
lerinin desteklenmesine yönelik meka-
nizmaların iyileştirilmesi ile enerji tüke-
tim maliyetlerinde tasarruf sağlanması 
hedeflenmektedir. Yeşil üretim kapasitesi, 
yenilik, firma becerileri ve sektörler arası 
entegrasyonun geliştirilmesiyle verimlilik 
ve yurtiçi katma değerin artırılması; dış 
pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapa-
sitelerinin geliştirilmesiyle de istikrarlı 
yüksek büyümenin sağlanması hedef-
lenmiştir. 

2014-2018 Kalkınma Planında 
Binalarda Enerji Verimliliğinin 
İyileştirilmesi: Proje sonrasında sağ-
lanan tasarruflarla geri ödemeye imkân 
veren enerji performans sözleşmesi borç-
lanma modeli dâhil olmak üzere, çeşitli 
finansman yöntemleriyle kamu binala-
rındaki enerji verimliliği yatırımlarının 
yaygınlaştırılması ve yalıtımı düşük ve/
veya yetersiz yalıtıma sahip eski bina-
larda, binayı çevreleyen dış yapı zarfının 
ve ısıtma sistemlerinin yürürlükteki stan-
dartları sağlayacak şekilde ısı yalıtımlı 
niteliğe dönüştürülmesi ile binalardaki 
enerji tüketim maliyetlerinin azaltılması 
hedeflenmektedir.

Enerji Etiketlemeleri

Enerji etiketlemelerine enerji kullanan 
cihazların birçoğunda rastlanmaktadır. 
Bu işaretler, kimi zaman enerji verim-
lilik değerlerini kimi zaman da enerji 
tüketim miktarlarını ifade etmektedir. Bu 
anlatımlar, ürüne veya ülkesindeki yasal 
şartlara göre farklılık gösterebilir. Enerji 
işaretlemelerinin OECD ülkelerinde 
uygulanması zorunlu olup üye olmayan 
ülkelerde lanse edilme zorunluluğu şim-
dilik yoktur. Enerji verimliliği işaretleme-
leri; ürünlerin pazarda rekabetini artı-
ran, artırırken de enerji tüketimi düşük 
veya emisyon değerleri düşük ürünlerin 
piyasaya arz edilerek dünya enerji kaza-
nımlarının gerçekleşebilmesi adına fayda 
sağlamaktadır. 
Enerji verimliliği işaretlemeleri (Şekil 
9), kullanıcılar tarafından kolayca fark 

edilir ve satın almada karar verici etken 
olarak rol almaktadır. Tüketiciler tara-
fından en çok kullanılan ve elektrik 
enerjisinin tüketiminde önemli payları 
olan ürünlerde yasal ve teknik şartlara 
dayanarak enerji verimliliği sınıflandır-
maları yapılmaktadır. Üreticiler bu sınıf-
landırmalara sahip ürünlerinin piyasaya 
arzını, standartlaştırılmış bir şekilde 
tüketicilere sunarlar. Günlük hayatta 
daha çok çalışma ve ev ortamlarında sık-
lıkla kullanılan elektrikli aletlerin hemen 
hemen hepsinde görülmektedir. Aynı işi 
yapan ürünlerin birçok marka ve ürün 
modelleri arasındaki seçim tercihi, enerji 
sınıflandırmaları günümüzde G’den A’ya 
doğru sınıflandırılarak tüketim sarfiyat-
ları düşük olana doğru yapılmaktadır. A 
sınıfının üzerindeki tasarruflar, A har-
finin yanına getirilen (+) işaretlemeleri 
ile yapılmaktadır. Bu tip işaretlemeler 
Avrupa Birliği Komisyonu Enerji İşa-
retlemeleri Yönetmeliği gereğince son 
kullanıcı tarafından kolaylıkla fark 
edilir halde sunulmaktadır. Kullanıcı-
nın bütçesi doğrultusunda cihaz/ürün 
fonksiyonları tercihinin ardından enerji 
sınıflandırması, satın alınacak ürünlerde 
belirleyici ve tercih edici bir rol oynar. 
Enerji Etiketlemeleri, A’dan G’ye yedi 
seviyede yapılmaktadır. 

A+’dan ……… F’ye 
A++’dan …… E’ye
A+++’dan …... D’ye kadar yine yedişer 
seviyelik renkli sınıflandırma yapmayı 
koşul göstermektedir (10).

Enerji Verimliliğinin İnsanlar 
Üzerindeki Algısı

Toplumda daha güçlü oluşturulması 
gereken algı, enerji verimli ürünlerin 
çevreyi korumada önemli bir rol oynadık-
ları ve daha tasarruflu ürünler oldukları 
için kullanıcıya uzun veya kısa vadede 
maddi bir kazanç da sağlayacağı yönünde 
olmalıdır. 
T. Yeniçeri ve K. Güner tarafından yapı-
lan araştırma sonucunda; tüketicilerin 
satın alma niyeti, enerji verimli ürün-

Şekil 9. Enerji verimli bir ürün etiket örneği
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lere duydukları güven, EVÜ’lere (Enerji 
Verimli Ürün) karşı tutumları ve çevre 
bilinci arasındaki ilişkilerin test edile-
bilmesi amacıyla şu araştırma hipotezleri 
kabul edilmiştir:
“Tüketicilerin enerji verimli ürünlere 
karşı duydukları güven, EVÜ’lere karşı 
tutumu ve çevre bilinci, tüketicilerin 
enerji verimli ürün satın alma niyetine 
yönelik tutumların oluşmasında doğ-
rudan etkilidir (11). Sonuçlarına ula-
şılmıştır. Bu gibi yapılan araştırmaların 
neticesinde, EVÜ’lerin toplumda ürün 
yetenekleri birbirlerine oldukça yakın 
olan ürünler arasında daha kolay tercih 
edilmesi her geçen gün daha da artacak-
tır. Ayrıca üreticilerin verim ve tasarruf 
kampanyaları ile tüketiciyi bilinçlendir-
meyi sürdürmelerinin, kaçınılmaz bir etki 
sağlayacağı da unutulmamalıdır.

Sonuçlar

Endüstrileşme ile bütünleşmiş yaşam 
alanlarında hem bireysel hem de endüs-
triyel bazda enerji tüketiminin gün geç-
tikçe arttığı kaynaklardan görülmektedir. 
Uluslararası ve ulusal yürürlüğe geçirilen 

standartlar ve yasalarla, enerji tüketimi-
nin kontrol altına alınması hedeflenmiş, 
toplum algısına yerleştirici faaliyetlerle 
de çevrenin korunması, kısa ve uzun 
vadelerde yaklaşık nicel kavramlarla 
hedeflenmiştir. Görülüyor ki, tüketici 
algısı oluşturmakla ve yasal yaptırımlarla 
yaşamın hemen hemen her anında enerji 
ve kaynaklarda tasarruf sağlama bilinci, 
erdemli bir birey davranış kazanımı sağ-
lamaktadır.
Enerji verimliliği, tasarrufla sağlanabil-
diği gibi aynı zamanda enerji kullanan 
ürünlerin tasarımlarının da iyileşti-
rilmesi ile mümkündür. Sonuç olarak 
ürün gelişimi ile ürün üretiminde ileri 
teknolojilerin kullanılması ve teknoloji 
gelişimine de döngüsel katkı sağlaması 
muhtemeldir. 
Enerji tüketiminde önemli kapasite-
lere sahip su pompaları verimliliklerini 
artırmak için getirilen uluslararası yasal 
zorunluluklar, gelecekteki enerji tasar-
rufuna ciddi katkılar sağlamayı hedef-
lemektedir. Bu çalışmaların daha bilişsel 
yapılabilmesi için pompa üretiminde 
geleneksel imalat yöntemleri yerine 
daha teknolojik üretim prosesleri oluş-

turulmalı ve optimum geometriler için 
bilinçli Ar-Ge faaliyetlerinin sağlanması 
gereklidir.

Kısaltmalar

IEA: International Energy Agency
OECD: Organization for Economic 
Co-Operating and Development
DOE: Energy of Department
EVÜ: Enerji Verimli Ürün
MEI: Minimum Efficiency Index
EU: European Union
EC: European Commission
EKÜ: Elektrik/Enerji Kullanan Ürün

Kaynaklar

2015,  Energy Efficiency Market Report 
2015, International Energy Agency”
Şekil 1-2, “2015 Key World Energy Sta-
tistics, International Energy Agency”
Şekil 3, “Türkiye'de 1972-2015 yılları 
arası elektrik tüketimi http://www.ener-
jiatlasi.com/elektrik-tuketimi”

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Özellikle nem birikimi ve küf 
oluşumu ile ilgili konularda 
başarı garantisi olmayan LEED 
sertifikası

Geçmiş yıllarda, tüketicinin en 
çok dikkatini çeken pazarlama 
iddiası bir ürün veya hizmetin 

‘NASA tarafından geliştirilmiş’ olma-
sıydı. Günümüzde ise, ya ‘yeşil’ ya da 
onun herhangi bir varyasyonu (“organik 
olarak üretilmiş”, “çevre dostu” vb.) olma-
sıdır. Benzer şekilde, binalar söz konusu 
olduğunda, en büyük sorumluluğu taşı-
yan onay mührü LEED (Enerji ve Çevre 

yağışı, yıl boyu ılıman hava ve az 
nem), nem kaynaklı ve benzer bina 
arızalarının önlenmesi mümkün 
görünmemektedir.

•	 Yeni bina ürünleri bazen, özellikle 
duvar ve çatı montajlarında, 
önemli ölçüde nem birikimi ve küf 
oluşumunu tetikleyerek çoğunlukla 
beklenmedik şekilde kötü bir 
performans göstermektedir. 

•	 Artırılmış havalandırmanın 
faydaları; bina içerisinde yarattığı 
potansiyel yüksek nem problemi 
tarafından bastırılmaktadır. Forensik 
mühendislerin içlerinden ilave hava 

Yeşil Binaların Gizli 
Riskleri

Tasarımında Öncülük) sertifikasıdır. 
Fakat bir ürünün “NASA tarafından 
geliştirilmiş” olması bir başarı garantisine 
sahip değilse, LEED sertifikalı olması da 
bir problem yaratmayacağının garantisini 
vermez; özellikle nem birikimi ile ilgili 
konularda.
Yeni bina tasarımlarının yüzlercesinin 
incelenmesi ve son 20 yılda yine yüzlerce 
bina arızasının gözlenmesi aşağıdaki 
sonuçları ortaya çıkarmaktadır:
•	 Bina işletmeye alma konusuna şu 

anki endüstriyel yaklaşımla, nem 
bazında zorluk derecesi en düşük 
iklimler haricinde (az yağmur 

Yazan: J. David Odom, Richard Scott, AIA, LEED AP 
George H. Dubose, Liberty Building Forensics Group LLC
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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doğurduğu endişeler iklim veya bölgeyle 
sınırlı değil, tersine, en toleranslı iklimler 
haricindeki her yer için evrenseldir.
Yeşil binalarda nem problemlerini önle-
menin püf noktası LEED  sertifikasyon 
prensipleri ile su yalıtımı / HVAC’nin 
en iyi uygulamalarını harmanlamaktır. 
LEED’nin bu en iyi uygulamaları barın-
dırdığını varsaymak pek akıllıca olmaz. 
Yeşil-bina uygulamaları dış su yalıtımı, 

nem kontrolü ve yapı malzemelerinin 
gereken özenle seçimi gibi konularda 
her zaman en iyi uygulamalara hizmet 
etmelidir. 
Tablo 1, yeni yapılar için LEED kredileri 
ve ön koşulları (LEED-NC) arasında 
nem ve küf problemlerine sebep olması 
muhtemel olanların bir özetidir. Aşağıda 
en fazla riski içeren kredi ve ön koşulların 
tartışması verilmiştir; 

TABLO 1. LEED-NC Kredilerinin nem ve küf problemlerine sebebiyet vermeleri muhtemeldir.

Kredi Konu Yorumlar

Sürdürülebilir Yapı Kredisi 7.2,
Isı adası etkisi: Çatı

Çatı alanının en az % 50’sine 
vejetatif çatı kurulumu opsiyonu
 

Vejetatif çatılar tipik çatılara kıyasla daha çok neme ve 
sabit koşullara sahiptir ve bu da su girişininin ve yoğuşma 
problemlerinin önlenmesini zorlaştırır. Nem geçişi ve 
sızdırmaz membranlar arasında yoğunluk mümkündür.

Enerji & Atmosfer (EA) Ön Koşul 
1, Bina Enerji Sistemlerinin Temel 
İşletmeye Alınması, EA Kredi 3, 
Gelişmiş İşletmeye Alma

Gelişmiş işletmeye alma en 
korunaklı iklimlere yöneliktir. 

-Tipik işletmeye alma tasarım değerlendirmesi potansiyel nem 
ve küf problemlerini öngörmekten uzaktır. 

-Değerlendirmeler normalde bina zarfı performans analizini 
içermez.

EA Ön koşulu 2, Minimum Enerji 
Performansı, ve EA Kredi 1, Enerji 
Performansını optimize etmek

Enerji performansını artırmak 
binalarda nem denetimini 
azaltabilir. 

-Artırılmış ısı izolasyonu duvar sistemi performansını (çiy 
noktası lokasyonu) değiştirir, yanlış lokasyonda yoğuşma 
ihtimali.

-HVAC kontrol şemalarını değiştirmek ekipman işletim 
zamanlarını da değiştirir ve nem denetimini etkiler.

EA Kredisi 5, Ölçüm & Doğrulama
Enerji kullanımını azaltmak için 
bağıl nem kontrolünden yeteri 
kadar feragat edilmesi

Enerji yönetimi nem kontrolüne hizmet etmelidir. 

Malzemeler & Kaynaklar (MR) 
Kredi 1.1, Bina Yeniden Kullanımı: 
Varolan duvar, döşeme ve çatının 
% 75’ini korumak, ve MR Kredi 1.2, 
Bina Yeniden Kullanımı: Varolan 
duvar, döşeme ve çatının % 95’ini 
korumak

Bina zarfı elemanlarının tekrar 
kullanımı

-Sac örtü, yağmur suyu bariyerleri ve hava bariyerleri gibi 
varolan elemanların kalite ve performanslarının araştırılması 
ve mümkünse test edilmesi gerekmektedir.

- Her birinin nem kontrolüne ne derece iyi katkıda 
bulunacağının anlaşılması için hem yeni hem de tekrar 
kullanılmış elemanların modellenmesi. Bu HVAC sistemi ile 
etkileşimi içerir.

MR Kredi 1.3, Bina Yeniden 
Kullanımı: Taşıyıcı olmayan iç yapı 
elemanlarının % 75’ini korumak; 
MR Kredi 2.1. İnşaat Atık Yönetimi: 
Atığın % 50’sini dönüştürmek, MR 
Kredi 2.2, İnşaat Atık Yönetimi: 
Atığın % 75’ini dönüştürmek; 
MR Kredi 3.1. Malzemenin Tekrar 
Kullanımı: % 5; ve MR Kredi 3.2. 
Malzemenin Tekrar Kullanımı: % 10

Su hasarlı ve/veya küf 
kontaminasyonu olan 
malzemelerin kasıtsız tekrar 
kullanımı ciddi riskleri 
beraberinde getirmektedir. Küflü 
malzemelere dokunulması inşaat 
çalışanlarını riske atmaktadır.

-Küf kontaminasyonu malzemelerin kullanılan yüzünde 
veya içinde genellikle görünür durumda değildir ve inşaat 
ortamında hava testi yoluyla bulunamaz. Tahribatlı test ve 
değerlendirme gerekli olabilmektedir.

-İnşaat atık yönetimi planının küflü malzemelerin kullanımıyla 
ilgili bir bölüm içermesi gerekebilir. 

MR Kredi 6. Hızlı Yenilenebilir 
Malzemeler

Hızlı yenilenebilir doğal yapı 
malzemelerinin ve ürünlerinin 
su ile ilgili özelliklerini (kalıcılık, 
emilim vb.) bilmeden kullanımı 

Sentetik ve doğal malzemelerinin bina zarfı yapımında 
karıştırılması nem birikimi ve tutma riskini artırabilmektedir.

İç Ortam Kalitesi (EQ) Ön Koşul 
1, Minimum IAQ Performansı; 
EQ Kredi 1, Dış Hava Girişinin 
İzlenmesi; ve EQ Kredi 2, Artırılmış 
Havalandırma

Amerika’nın çoğu bölgesinde 
nem problemlerini önlemek için 
havalandırma çok dikkatli bir 
şekilde tasarlanmalıdır. 

Havalandırma havası ek basınçlandırma ve nem giderme 
kontrolü olmadan asla artırılmamalıdır. 

geçtiğinde binaların beklenmedik 
şekilde kötü performans 
gösterdiklerine dair güçlü kanıtları 
bulunmaktadır.

Bu makale LEED sertifikalı binaların 
nem kaynaklı arızalarında işletmeye 
almanın, yeni materyallerin, artırılmış 
havalandırmanın, iç ortam hava kalite-
sinin (IAQ) ve kimyasal ve kirletici kay-
nakların rollerini incelemektedir. Bunun 
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İşletmeye Alma

Enerji & Atmosfer (EA) ön koşulu 
1, Bina Enerji Sistemlerini İşletmeye 
Alma’nın Temelleri’nin amacı, enerji ile 
ilgili sistemlerin kullanıcının gereklilik-
lerine, tasarıma ve yapı dökümanlarına 
göre kurulduğunun, kalibre edildiğinin 
ve çalıştığının doğrulanmasıdır. Diğer 
yanda, EA Kredi 3, Gelişmiş İşletmeye 
Alma’nın amacı, sistem performans doğ-
rulamasını takip eden ilave faaliyetlerle 
işletmeye almaya tasarım sürecinin baş-
larında başlamaktır. 
İşletmeye alma -EA Kredi 3’ün gelişmiş 
versiyonu bile- katastrofik nem ve küf 
problemlerini önlemez çünkü:
•	 “Bakım standardı” olarak 

teknik emsal bir değerlendirme 
yerine, tasarım incelemesinin 
sadece binanın devreye alınıp 
alınamayacağına ve tasarımın 
kullanıcının amacına uyup 
uymadığına karar vermeyi 
amaçlaması muhtemeldir. Böyle bir 
inceleme nem ve küf problemleri 
ihtimalinden bahsetmez.

•	 Tasarım incelemelerinin bina zarfı 

EQ Kredi 3.1, İnşaat İç Ortam 
Kalitesi (IAQ) Yönetiminin 
Planlanması: İnşaat Sürecinde

Tipik inşa sıralaması her zaman 
su hasarından malzemelerin 
korunması konusundaki kredi 
hedeflerinin erişilmesine izin 
vermez.

İnşa sıralamasının incelenmesi, malzeme koruma tedbirlerinin 
anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir. 

EQ Kredi 3.2, İnşaat İç Ortam 
Kalitesi (IAQ) Yönetiminin 
Planlanması: Yapı İskandan Önce 
(ve EQ Kredi 3.1)

İskan öncesi hava ile durulama Birçok alanda, bu kredi için iç ortama verilen hava dahil, iç 
ortamda nem problemlerine sebep olabilir.

EQ Kredi 5, İç Çevrede Kimyasal ve 
Kirletici Kaynaklarının Denetimi

Kaynak kontrolü için 
önemli ölçüde egzoz havası 
gerektirmektedir

Yerel egzoz yerel basınç düşümlerine ve nemli dış ortam 
havasının bina zarfına girişine sebep olabilir. Bu aynı zamanda 
bina içerisinde istemsiz kirletici madde devinimine sebep 
olabilir.

EQ Kredi 6.2, Sistemlerin 
Denetlenebilir Olması: Isıl konfor

Hareketli pencereler işlenmemiş 
nemli hava ve yağmur suyunun 
binaya girişine izin verebilir.

Eğer hareketli pencereler kurulmuşsa, sensörler ve otomatik 
kumandalar düşünülmelidir.

Yenileme & Tasarım Süreci Kredi 
1-1.4, Tasarımda Yenilik

Sahada az tecrübesi olan veya hiç 
tecrübesi olmadan yeni ürünler 
kullanmanın doğal riski

-Tasarım ve inşaat ekibinin yeni ürünlerin performans 
karakteristiklerini ve limitlerini ve bu ürünlerin kullanımının 
getirebileceği ekstra riskleri anlamalarını beklemek gerçek dışı 
olur.

- Bir inşaatın en yüksek nem riskine sahip alanlarında (bina 
zarfı ve HVAC sistemi gibi) yeni ürünlerin uygulanmasına dair 
duyulan endişe

ŞEKİL 1. HVAC sisteminde sıcaklık ve nem kontrolünde yapılacak herhangi bir hatayı 
tolere edemeyecek bir duvar sistemi olan (örneğin yanlış konumlandırılmış bir buhar 
geciktirici ve nem kaynaklarının bulunduğu) ve belirgin yağmursuyu sızıntıları olmayan 
ve dış hava koşullarının küf oluşumuna uygun olduğu otel tipi bir binada nem ve küf 
problemlerinin görülme olasılığı.

Koşullandırılmış 
make-up havası

Koşullandırılmış 
make up havası 

mevcut değil
 

Her odaya kanal ile 
taşınmıyor

Her odaya kanalla 
taşınıyor

Fan Coil 
Ünitesi

Fan Coil 
Ünitesi

Paket hava 
koşullandırma 

ünitesi

Paket hava 
koşullandırma 

ünitesi

Odada küf 
oluşumu 

gerçekleşebilir

Odada küf 
oluşumu 

gerçekleşebilir

Duvarda küf 
oluşumu

muhtemel
Duvarda küf 

oluşumu
muhtemel

Odada küf 
oluşumu 
mümkün 

değil

Odada küf 
oluşumu 
mümkün 

değil

Duvarda  küf 
oluşumu 

gerçekleşebilir

Duvarda  küf 
oluşumu 

gerçekleşebilir

Fan Coil 
Ünitesi

Paket hava 
koşullandırma

ünitesi

Duvarda 
küf oluşumu 

kuvvetle 
muhtemel

Duvarda 
küf oluşumu 

kuvvetle 
muhtemel

Odada küf 
oluşumu 

muhtemel

Odada küf 
oluşumu 

muhtemel

Sürekli tuvalet egzozu
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olunmalıdır. Hem pencere gibi 
tekli zarf elemanları hem de bitişik 
parçaların montajları teste tabi 
tutulmalıdır. Tekli elemanların 
testi arızanın çoğunlukla oluştuğu 
bağlantı noktalarına ve kesişme 
yerlerine yönelik değildir. Montaj 
testi ASTM Uluslararası testleri 
gibi niteliksel (Foto A) ve niceliksel 
(Foto B) testlerin karışımını 
içerebilir. 

Yeni Malzemeler

Malzeme ve Kaynakların 14 kredi ve ön 
şartı bina bileşenlerinin ve malzemeleri-
nin yeniden kullanımı; inşaat atıklarının 
yönetimi, sertifikalı ahşap kullanımını, 
bölgesel ve hızla yenilenebilen malze-
melerin kullanımı ile ilgilenir. 
Genellikle yeni malzemeler birçok 
LEED kredisinin gerekliliklerini karşılar. 
Örneğin organik bazlı yalıtım malze-
meleri, MR Kredi 6, Hızlı Yenilenebilir 
Malzemeler; EA Ön koşul 2, Minimum 
Enerji Performansı; EA Kredi 1, Enerji 
Performansının Optimizasyonu ve İç 
Ortam Hava Kalitesi (EQ) Kredi 4.1, 
Düşük Yayınımlı maddeler: Yapıştırıcılar 
& Dolgu Malzemeleri gibi LEED kredi 
ve ön koşullarının gerekliliklerini karşılar. 
Birçok yeni malzeme ve konsept ayrıca 
Yenilik ve Tasarım (ID) gerekliliklerini 

de karşılamaktadır. Yeni bir malzemenin 
performansına az çok yabancı isek, bu 
malzemenin bitişiğindeki malzemelerle 
etkileşimine de yabancıyızdır. Bu yaban-
cılık basitçe ihmal edilmemelidir çünkü 
üretici, malzemenin LEED sertifikalı 
binalara uygun olduğunun garantisini 
vermektedir. Yenilikçi ürünlerin kulla-
nılması ek riskler taşımakta ve geliştirme 
ekiplerine bu ürünlerin değerlendirilmesi 
aşamasında büyük sıkıntılar çıkarmak-
tadır. 
Zayıf bir HVAC sisteminin tahrip 
edemeyeceği bir duvar sistemini hiçbir 
mimar zihninde canlandırmaz demek 
abartı olmayacaktır. Diğer taraftan, yük-
sek performanslı bir HVAC sistemi sıra-
dışı olarak tasarlanmış bir bina zarfını, 
nem problemlerinin hiç yaşanmadığı bir 
seviyeye kadar telafi edebilir. Fakat son 
derece yüksek performanslı bir HVAC 
sisteminin telafi edemeyeceği durum 
zayıf tasarlanmış bir duvar sistemidir 
(özellikle yağmur suyunu ve sızıntıları 
içeriye fazlasıyla alanlar). Basitçe anla-
tıldığında:
•	 Kötü tasarlanmış bina zarfı + Kötü 

HVAC tasarımı = garanti nem 
problemleri

•	 İyi tasarlanmış bina zarfı + Kötü 
HVAC tasarımı = muhtemel nem 
problemleri

•	 Kötü tasarlanmış bina zarfı + İyi 

-bir binanın en sık ve genellikle 
en çarpıcı şekilde başarısız olduğu 
kısmı- analizini kapsaması 
gerekmez.

Nem ve küf problemleri çoğu zaman, 
tasarım aşamasının başlarında bile,  
oldukça öngörülebilirdir. Bir tasarım 
incelemesinin başarılı olabilmesi için, 
inceleme ekibi bazı tasarım seçimleri-
nin bileşik etkileri hakkında fikir sahibi 
olmalıdır. (Şekil 1)

Nem ve küf problemleri riskini 
azaltmak için: 

•	 Tasarım süreci esnasında sadece 
potansiyel nem problemlerini 
değil, çözümlerini de tanımlayan 
teknik emsal bir değerlendirme 
başlatılmalıdır. Bu değerlendirme 
konu hakkında yeterli bilgi ve 
deneyim sahibi olmayan geleneksel 
bir işletmeye alma yüklenicisi 
tarafından yapılmamalıdır.

•	 Bina zarfı ve HVAC sistemleri 
arasındaki ilişkinin işletmeye 
alma işlemi sırasında göz önünde 
bulundurulduğundan emin 
olunmalıdır. Bu karşılıklı ilişki 
çoğu zaman göz ardı edilir, çünkü 
içinde iki ayrı teknoloji alanı 
barındırmaktadır.

•	 Bina zarfının yağmur sızıntılarını, 
aşırı miktardaki hava kaçaklarını ve 
yoğuşma problemlerini önleyecek 
şekilde işletmeye alındığına emin 

FOTO A. Su geçirmez membranın 
kurulumu sonrası bir pencerenin ve duvar 
montajının niteliksel su testi. Yukarıda 
ve pencere kenarındaki hortum kafesine 
bakınız. (kırmızı oklar). Duvar bu hortum 
kafesi ile yıkanırken, membranın oyuk 
tarafında sızıntı kontrolü yapılmaktadır. 

ŞEKİL 2. Sürgülü cam kapıların işletmeye alınması için kontrol listesi. Yükleniciler 
tarafından doldurulacak bu listeler ilk birkaç kapının kurulumu ve niteliksel testi 
sonrasında değiştirilebilir.

Çeviri

 …. Numaralı misafir odası için sürgülü Alüminyum Kapı kontrol listesi: .......................
Tarih: ............................

Madde Koşul Uygun(  ) Yüklenici

1 Kapalı durumdayken açılabilir panel contaları 
eşik çerçevesinin altına sıkı sıkıya oturmalıdır.

2
Alüminyum kapama parçasının kapı çerçevesi 
üst kirişinde sabit ve hareketli cam paneller 
arasındaki boşluğa kurulumu yapılmalıdır.

3
Yalıtım malzemesi, kapı çerçevesi üst kirişinde 
aliminyum kapama parçasının çevresine 
uygulanır. 
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Çeviri

HVAC tasarımı = muhtemel nem 
problemleri

•	 İyi tasarlanmış bina zarfı + İyi 
HVAC tasarımı = muhtemel başarı

(Not: “İyi tasarlanmış bina zarfı” doğru 
şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş bir 
hava bariyerini, buhar geciktiricisini 
ve ısıl bariyeri işaret etmektedir. “İyi 
HVAC tasarımı” ise iklime uygun bir 
bina basınçlandırmasını, uygun nem 
almayı ve uygun hava dağıtımını işaret 
etmektedir.)
Yeni duvar sistemi ürünleri öngörüle-
meyen bir performans gösterebilirler 
ve duvar ve çatı sistemlerindeki nem 
akış şeklini önemli ölçüde değiştirerek 
yoğuşma ihtimalini artırabilirler. Yeni 
duvar sistemi ürünlerinin kullanımı 
tasarımcıya aşağıdaki sayılanları zorunlu 
kılar:
•	 Performans karakteristiklerini daha 

iyi anlamak. Bunun için, geleneksel 
ürünler için yapılması gerekenden 
çok daha titiz bir değerlendirme 
(performans deneylerini ve model 
oluşturmayı da içerien) gerektirir. 
Bu tip bir değerlendirme her ne 
kadar tasarım ekibinin kapsamı ve 
uzmanlığı dışında olsa da, yine de 
böyle bir çalışma yürütülmelidir. 
Fotoğraf B’de, yeşil binalar için 
pazarlanan yeni bir yalıtım 
malzemesinin, veri kataloğunda 
emici olmadığı yazılmış olmasına 
rağmen hatrı sayılır miktarda suyu 
emmiş olduğu görülmektedir. 

•	 Bu malzemeyi duvar boşluklarında 
kullanmak büyük ölçekli küf 

veya azaltılması, yıllardır mekanik tasa-
rım camiasında tartışma konusu olmuş-
tur. İki tarafta da sağlam savlar olsa da, 
birçok forensik bina uzmanı (özellikle 
ülkenin doğudaki yarısı) ilave dış hava 
miktarının bina performansını artırarak 
daha sürdürülebilir bir binaya ulaşmaya 
yardımcı olduğuna inanmamaktadır 
(Fotoğraf C ve D).

Dış ortam çiğ noktasının ve bağıl nemin 
yüksek olduğu bölgelerde (ABD’nin 
doğu yarısının büyük bir kısmı), nem 
problemlerinin sayısı ile artırılmış bina 
havalandırma oranı arasında doğru bir 
orantı bulunmaktadır. Bir bina içerisinde 
büyük miktarlarda hava dolaştırılıyor ve 
hava besleme tarafından dönüş tarafına 
akarken yapısal ve mimari elemanlar 
tarafından kısıtlanıyor ise binanın hava-
landırma dengesi bozulabilir (yani bazı 
kısımlar düşük basınçlı kalabilir). Bu 
gibi durumlarda nem problemleri daha 
yaygın olarak gözlemlenir. Bu yüzden, 
ilave havalandırma tasarlanırken, tasa-
rımcı o havanın dağıtımındaki etkisini 
de göz önünde bulundurmalıdır. Bunun 
için, binada dış ortam koşullarına nispe-
ten daha düşük basınç yaratıp dışarıdaki 
nemli havayı bina zarfı boşluğuna veya 
mahallere çekecek potansiyele sahip olan 
bölgelerin belirlenmesi gereklidir (Not: 
Düşük nemli bölgelerde bile, dengesiz 
bir HVAC sistemi havadaki kirleri ve 
kokuları bina içerisine taşıyabilir).

problemlerine sebep olabilir, çünkü 
su, suya dirençli bir bariyerden 
sızıyorsa, normal ıslanma-kuruma 
döngüsünün oluşma ihtimali 
düşüktür.

•	 Bir duvar sistemi içerisine yeni bir 
ürün yerleştirileceği zaman (eğer 
yerleştirilecek ise) bu yeni ürünün 
buhar geciktiriciliği, hava bariyeri 
ve su sızdırma özellikleri analiz 
edilmelidir. 

•	 Tasarımın erken safhalarında 
duvar sisteminin su buharı 
taşınımı ve yoğuşma performansını 
öngörebilmek için duvar sisteminin 
modelinin yapılması. En azından 
bu modelleme, binanın bulunduğu 
lokasyonun en ekstrem mevsiminde; 
çiğ noktası lokasyonunu ve buhar 
iletim profilini öngörmelidir. 

•	 Özellikle karmaşık ek yerleri 
ve düzlemdeki değişiklik olan 
bölgeler için yağmur suyu bariyer 
geometrisinin üç boyutlu analizinin 
yapılması gereklidir.  

Geleneksel veya yeni, hangi tip malzeme 
kullanılırsa kullanılsın, iyi bir duvar sis-
temi tasarımı için gerekli olan standart 
uygulamalar takip edilmelidir. Bu uygu-
lamalar aşağıda sıralananları içerir:
•	 Savunma hattının ön cephesi olarak 

su geçirmez bariyerlerin kullanımı.
•	 Suyun zarftan aşağı ve zarfın 

dışına yönlendirilmesi için drenaj 
düzlemlerinin kullanımı.

•	 Güvenlik için ikincil bariyerlerin 
kurulumu

•	 Duvar eteğinin ve sızdırmazlığı 
sağlanmış ek yerlerinin doğru 
tasarımı.  

Artırılmış Havalandırma

İç Ortam Kalitesi Kredi 2, Artırılmış 
Havalandırma’nın amacı iskân halinde-
kilerin konforunu, refahını ve verimlili-
ğini daha fazla dış hava takviyesi ile iyi-
leştirmektir. Ticari ve kurumsal binalara 
verilen dış hava miktarının artırılması 

FOTO B. Bir duvar yalıtım malzemesi 
tarafından emilmiş olan su

FOTO C. Florida hükümet binasındaki 
HVAC sistemi yüksek dış hava oranı 
kullanımına ama zayıf sıcaklık ve nem 
kontrolüne sahiptir. 
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FOTO D. Florida hükümet binası HVAC 
sisteminin zayıf sıcaklık ve nem kontrolü, 
binada nem ve küf problemleri ortaya 
çıkararak, 3 yıllık binada 10 milyon 
dolardan fazla onarım maliyetine sebebiyet 
vermiştir.

Florida Güneş Enerji Merkezi, bina 
kompleksitesi (mimari ve yapısal), 
HVAC faktörlerinin yoğunluğu (hava 
debileri ve basınçlar) ve bina hata riski 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur 
(Şekil 3). Çözüm daha az havalandırılan 
veya daha basit tasarlanmış binalar değil; 
havalandırmanın verimli olarak yapıl-

dığının garanti altına alınmasıdır. Yani, 
hedef sadece havanın istenilen mahale 
ulaşmasını sağlamak olmamalı, ulaşırken 
binayı negatif anlamda etkilememelidir. 

Nem denetiminin altın kuralı havalandır-
mayı artırmak için hiçbir zaman gerekli 
olan nem alma miktarından ödün verme-
mektir. Yazın ülkenin birçok kesiminde, 
dış hava tarafından beslenen nem yükü, 
hava koşullandırma sisteminin etkin ola-
rak alabileceği nem miktarını aşabilir. 
Çözüm:
•	 Hava akışının doğru dağıtımını 

garanti altına almak (basınç 
dengesizliklerini önlemek için). 
Genellikle tasarım aşamasında tam 
olarak öngörülebilir. 

•	 Bina işletmeye alma ve çalıştırma 
programlarının yaygınlaştırılması. 
İşletimin ilk yılı boyunca, detaylı 
basınç haritalama ile uygun hava 
dağıtımının ve sıcaklık ve bağıl-
nem veri toplayıcılarını kullanarak 
da şartların doğrulanması. Bina 
boşluklarını gözden kaçırmayın.

Tasarım sürecinde potansiyel riskler göz 
önünde bulundurulduğunda ve binanın 
inşasından sonra performans ve şartlar 
doğrulandığında; tecrübeler yüksek mik-
tarlarda dış havanın binaya güvenli bir 
şekilde alınabileceğini göstermektedir. 

İnşaat İç Ortam Kalitesi 

İnşaat/tadilat süresince iç ortamdaki kir-
lilik seviyeleri yüksek katı parçacık yükü 
ve yeni kurulan ürünlerden yayılan for-
maldehit ve diğer gazlar gibi çok çeşitli 
sebeplerle artabilir. İç Ortam Kalitesi 
Kredi 3.1, İnşaatın İç Ortam Kalitesi 
Yönetim Planı: İnşaat Süreci ve İç Ortam 
Kalitesi Kredi 3.2, İnşaatın İç Ortam 
Kalitesi Yönetim Planı: İskan Öncesi’nin 
amacı, inşaat/tadilat kaynaklı iç ortam 
kalitesi problemlerinin etkilerinin azal-
tılarak inşaat çalışanlarının ve bina iskân 
sahiplerinin refahını sağlamaktır. 
İnşaat/tadilat kaynaklı iç ortam kirleti-
cilerinin kontrol yöntemleri içerisinde, 

ilave dış hava kullanılarak binanın duru-
lanması da vardır. İster inşaat sürecinde 
ister iskân öncesi yapılsın, haftalarca hatta 
aylarca sürecek hatrı sayılır miktarda (ft2 
başına 14.000 ft3 miktarında hava) dış 
hava kullanımını gerektirir. 100.000 ft2 

alana sahip tipik bir binada, 1,4 milyar 
ft3 dış ortam havasına ihtiyaç duyulur. 
Doğu ABD’de yaz süresince, bu miktarda 
bir havanın nem içeriği yaklaşık olarak 
100.000 galon’dur. Bu miktara inşaat 
aktivitelerinden, temizleme sıvılarından, 
çimentonun ve boyanın kurumasından 
gelecek olan nem miktarını da eklemek 
gerekir. 
LEED tarafından şart koşulmasına rağ-
men, havanın bağıl neminin % 60’tan 
fazla olmadığı durumlarda, durulama 
işlemi binanın mevcut ekipmanları ile 
fizibil olmayabilir. Bina içerisindeki 
yüzeylere yapılan cila, boya vb. gibi 
işlemler (aksi takdirde gaz yayıcı başka 
malzeme olmayacak) tüm binayı küf olu-
şumuna müsait kılmaktadır. Eğer hava 
ile durulama işlemi binada oturulmaya 
başlanmasından sonra yapılırsa, döşe-
meler de küf oluşumuna müsait olacaktır.  
Hava ile durulamanın ek bir riski (özel-
likle iskan halinde olan binalarda) genel-
likle hissedilir ısı yükünün en düşük gizli 
ısı yükünün en yüksek olduğu akşam 
saatlerinde yapılmasıdır. Duyulur ısı ile 
gizli ısının istenmeyen oranı aşırı soğu-
maya sebebiyet vererek hızlı yoğuşmaya 
ve bağıl nemin artışına sebebiyet verir. Bu 
da HVAC sisteminin dengesini bozarak 
durulama süresince potansiyel nem prob-
lemlerinin oluşmasına neden olur. 

İç Ortam Kimyasalları ve Kirletici 
Kaynakları

İç Ortam Kalitesi Kredi 5, İç Ortam 
Kimyasalları ve Kirletici Kaynaklarının 
Kontrolü’nün amacı binada yaşayanların, 
potansiyel zararlı taneciklere ve kimyasal 
kirleticilere maruz kalma riskini mini-
mize etmektir.
Yazın yüksek miktarda nem yükü olan 
iklimlerde havalandırma yaklaşımları İç 

ŞEKİL 3. Bina kompleksitesi ve HVAC 
sürücülerinin (hava debisi ve basıncı) 
yoğunluğundan kaynaklanan bina arızaları 
riski 
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Çeviri

Ortam Kalitesi Kredi 5’te belirtilen; içeri-
sinde kimyasal veya kirletici kaynağı olan 
bir mahalin bitişiğindeki mahaller ile 5 
Pascal’lık bir basınç farkına sahip olması 
kuralını karşılamak için egzoz ve ilave 
hava debilerinin kombinasyonunu içer-
melidir. Gerekli olan yaklaşım; içerisinde 
kimyasal veya kirletici kaynağı barındıran 
mahalin, bitişiğindeki mahallere göre 5 
Pascal negatif basınçta olması ve mahalin 
her ft2’si için 0.50 ft3’lük minimum hava 
debisi sağlanmasıdır. Bu yaklaşım yanlış 
uygulandığında, tüm binanın basıncının 
alınması ile sonuçlanabilir. Yüksek bina 
egzoz miktarının doğuracağı riskler İç 
Ortam Kalitesi Kredi 5’te aşağıdaki gibi 
açıklanmaya çalışılmıştır:

•	 Çok hassas test ve dengeleme prosesi 
gerektiren; birbiriyle bitişik olan 
bina alanlarında (duvar ve tavan 
boşlukları da dahil) kazara ortaya 
çıkan sert basınç azalmaları,

•	 Tavsiye edilen basınç farkının; test 
ve dengelemeyi yapan firmanın 
ölçebileceğinden çok daha hassas 
olması sebebiyle ortaya çıkabilecek 
hatalar,

•	 Tavsiye edilen egzoz oranlarının ve 
basınç farklarının minimum figürler 

olması ve uygulayıcıların “fazla her 
zaman iyidir” mantığı ile hareket 
etmesiyle kontrol edilmeyen hava 
akımlarının ve nem problemlerinin 
artan potansiyeli.

Sahada forensik bina bilimi ile ilgilenen 
birçok uygulayıcı, binanın bazı bölümle-
rinde negatif basıncı, kalan bölümlerinde 
de pozitif basıncı sürdürmenin oldukça 
zor olduğunu beyan edecektir.

Sonuç

Yeşil bina hareketi, yüksek performanslı 
binaların nasıl tasarlanıp inşa edileceğine 
bütünsel bir yaklaşım ortaya koyup öne 
çıkararak; tasarımcıların hayatlarında 
gördüğü diğer tüm yeniliklerden farklı 
olarak tasarım ve inşaat pazarını tama-
mıyla dönüştürmüştür. Her ne kadar 
sürdürülebilir gelişimin ve yeşil bina 
hedeflerinin sıkıca takibi büyük önem arz 
etse de; nem ve küflenme problemlerine 
(özellikle yüksek risk taşıyan alanlarda) 
özel dikkat gösterilmelidir. Diğer alan-
lardaki “en iyi uygulamalar” ve “alınan 
derslerin” yeterince hassas bir biçimde 
uygulanmadığı (en azından nem kontrolü 
konusunda) görülmektedir. Özet olarak, 
yeşil bina tasarımlarını iyileştirmek için:

•	 Bina performansının yeni 
malzemeler ve ürünlerle nasıl 
şekilleneceğini öngören bir teknik 
emsal değerlendirme çalışması 
yapılmalıdır. En azından, bu 
değerlendirme daha çok HVAC ve 
bina zarf sisteminin nem kaynaklı 
arıza ortaya çıkma riski en yüksek 
olan kısımlarına odaklanmalıdır. 
Bu sayede, iklimbilimsel ve bölgesel 
olarak daha doğru bir yeşil bina 
tasarımına ulaşılabilir. 

•	 Tasarım ekipleri, nem kontrolü, su 
geçirmezlik ve bina zarf performansı 
alanlarında birleşik kurumsal 
tecrübeye sahip olduklarına emin 
olmalıdırlar. İç ortam koşulları 
alanında, bina durulama gibi 
gözden düşmüş uygulamalar 
“en iyi uygulamalar” arasında 
görülmemelidir. Bu tip uygulamalar 
tarihte çok az fayda göstermiş ve 
yüksek maliyetlere ve/veya risklere 
sebebiyet vermiştir. 

•	 Özellikle “yeşil” faydaları olduğı idda 
edilen yeni ürünler mercek altına 
alınmalıdır. Bir alanda perfromans 
kazanmak, genellikle diğer bir 
alanda kaybetmek manasına gelir. 
Eğer ki performansından ödün 
verilen alan kritik bir parametre 
ise (örneğin duvar yalıtımının su 
absorpsiyon kalitesi) risk, faydadan 
bağımsız olarak çok yüksek seviyeye 
ulaşabilir.

Bu makalenin yazarları, makalede belirt-
tikleri değerlendirmelerin tümünü bir 
tasarım ekibinin yapabileceği ve ne 
kadar gerçekçi oldukları konusunda 
emin olmasalar da; bu değerlendirmeler 
yapılmadığında binada hasar ve arızaların 
görülmesi kuvvetle muhtemeldir. 1995 
Fortune dergisinde yayımlanan bir maka-
lede belirtildiği gibi: “Eğer değişmeyen 
tek şey değişimin kendisiyse; büyük 
hatalar yapmamaya odaklanmak, büyük 
kazanca odaklanmak gibi dar görüşlü 
bir yaklaşımdan daha iyi sonuçlar verir”
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Isıtma sektöründe 1992 yılından 
beri faaliyet gösteren Coşkunöz 
Isı Sistemleri’nin markası COPA, 

hermetik şofben ürünüyle konfor ve 
güvenliği bir arada sunuyor. Doğalgaz 
ile çalışan COPA Hermetik Şofbenler, 
kompakt ölçüleri ve çoklu emniyet koru-
masıyla kullanıcılarıyla buluşuyor. 
COPA Hermetik Şofbenler; alev sön-
mesi, aşırı su basıncı, aşırı ısınma, baca 

Ürün Tanıtımı

COPA Hermetik Şofbenler
tıkanması, donmaya karşı koruma ve 
akış kontrolü özelliklerine sahip 6 farklı 
emniyet sistemiyle ve hassas akış sensö-
rüyle sıcak su konforu sağlıyor.  Dakikada 
12 litreye ulaşan su akışı ile maksimum 
21.6 kW ısıl gücü sayesinde 36 °C ile  
60 °C aralığında sıcaklık ayarlama imkânı 
sunuyor. Su sıcaklığını anlık olarak göste-
ren LCD ayar ve kontrol paneli, ürünün 
daha kolay kullanımına yardımcı oluyor. 

Otomatik sıcaklık sabitleme, otoma-
tik donmaya karşı koruma fonksiyonu, 
otomatik arıza tespit ve uyarı sistemleri 
özellikleriyle de ön plana çıkan COPA 
Hermetik Şofbenler aynı zamanda düşük 
su basıncında da çalışabilme özelliğine 
sahip. COPA Hermetik Şofbenler; yük-
sek verimliliği, kolay montaj özelliği ve 
yaygın servis ağı avantajlarıyla birlikte 
2 yıl garanti süresi ile satışa sunuluyor.
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Ürün Tanıtımı

TLC Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin 
distribütörü olduğu Gree Klima 
Sistemleri içerisinde ERP Lomo 

DC Inverter Duvar Tipi Split Klima 
Serisi hem uygun fiyatı hem de kalitesi 
ile dikkat çekiyor. ERP Yönetmeliği’ne 
uygun olarak üretilen Lomo Serisi 
soğutmada A++, ısıtmada (ortalamada) 
A+ sezonsal enerji sınıfına sahip. Yüksek 
enerji tasarrufu ile sınıfının önde gelen 
klimaları arasında yer alan Lomo Serisi, 
-15 ˚C’ye varan dış hava sıcaklıklarına 
kadar ısıtma ve soğutma yapabiliyor.  
8 ˚C Acil Durum Isıtması özelliği ile ev, 
yazlık ve iş yerinde olmadığınız zaman-
larda iç ortam sıcaklığının 8 ˚C’nin 
altına düşmesi engellenerek aşırı soğuma 
ve donma gibi istenmeyen durumların 
önüne geçiliyor. Soğuk Hava Üfleme 
Koruması ile klima ısıtmaya başlarken 
içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç 
ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde 
kontrol edilebiliyor. Yaz-kış kullanıma 
uygun olan seri I-Feel hassas sıcaklık 
kontrolü özelliği ile kullanıcıya daha 
fazla konfor sağlıyor. Kumanda üzerin-

TLC Klima’dan Gree ERP Lomo DC 
Inverter Split Klima Serisi

filtreden geçerken C vitamini yavaş 
yavaş havaya bırakılır. Filtre ayrıca 
havayı nemlendirme etkisine sahiptir. İç 
ortamda bulunan bitkilerin ömürlerine 
de olumlu olarak etki eder.

Kitin Filtre:

Kitin insanlarda yaraların iyileşmesinde 
olumlu etkisi olan özelliklere sahiptir. İç 
ortam havasındaki bakterilerin ve man-
tarların aktivitelerini inhibe ederek daha 
sağlıklı bir iç ortam havası yaratır.

Koku Giderici Filtre:

Formaldehit; mobilyalardan, yeni 
boyanmış odalardan ve bazı tekstil ürün-
lerinden yayılan, kansere sebep olabilen 
zararlı bir gazdır. Koku Giderici Filtre, 
yayılan bu gazın % 90’dan fazlasını 
yakalar. Gözenek yapısının zenginliği 
sayesinde havadaki kir, toz parçacıklarını 
fiziksel olarak tutarken havadaki kötü 
kokuları da kimyasal olarak parçalayarak 
yok eder.

deki sensör, ortam sıcaklığını hissederek 
iç üniteye gönderdiği sinyal ile klima 
hava üfleme debisini ve sıcaklığını en 
üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde 
düzenliyor. Akıllı defrost özelliği sadece 
ihtiyaç olduğunda devreye girerek def-
rost süresini kısaltıyor ve ısıtma kon-
forunu artırıp enerji tüketimini azal-
tıyor. ERP Lomo Serisi iç ortam hava 
kalitesini de 3 farklı filtre içeren Multi 
Fonksiyonel Filtreleme Sistemi ile en 
üst seviyeye ulaştırıyor.

Vitamin C Filtresi:

Filtrenin özel yapısı sayesinde hava, 
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Ürün Tanıtımı

Dunham Bush DCLC su soğut-
malı santrifüj kompresörlü 
su soğutma grupları AHRI 

550/590-2003 performans koşullarını 
sağlar.1055 kW’tan 14068 kW’a kadar 
geniş kapasite aralığına sahip Dunham 
Bush marka santrifüj grupları 7032 kW’a 
kadar tek kompresörle, 6330 -14068 kW 
aralığında ise çift kompresörle kullanı-
labilir. Konstrüksiyon gereği parçalı sev-
kiyat yapılarak inşai olarak zorlanılan 
yerlerde taşıma ve montaj kolaylığı sağlar. 

Özellikler

•	 Tek aşamalı, pozitif basınçlı 
kompresörler,

•	 Klor içermeyen R134a soğutucu 
gazlar, 

•	 Flooded (Taşmalı tip) evaporatör,
•	 Otomatik çift döngülü yağ geri 

kazanım sistemi,
•	 İleri kontrol sistemleri,
•	 Yan yana evaporatör – condenser 

ayrık dizayn,
•	 Opsiyonel frekans invertörü.

AFB’den Dunham Bush 
Santrifüj Kompresörlü 
Su Soğutma Grupları

DCLC serisi soğutma gruplarında 
Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu ola-
rak; akış çizgilerine uygun bir şekilde 
dizayn edilmiş  aerodinamik kanatçıklar, 
ayarlanabilir inlet guide vanaları ve ayar-
lanabilir difüzörler sayesinde kısmi yük-
lerde, düşük kondenser giriş suyu sıcak-
lıklarında (15.6C’ye kadar) bile yüksek 

verim ve çalışma istikrarı sağlanmıştır. 
Güvenilir çift döngülü yağ geri kaza-
nım sistemi sayesinde yağ sirkülasyonu 
yüksek verimle gerçekleşir. Yağ pompası 
rulman ve dişlilere kontrol edilen sıcak-
lıklarda yeterli miktarda yağ pompalar, 
ürün çalışması stabil hale getirilir ve 
ömrü uzatılır.



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir
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