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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları

Tünel ve Metro Fanları

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



Yüksek verim, düşük yakıt tüketimi, maksimum fiyat-performans avantajı!  
Yeni Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan, Buderus’un geliştirdiği 
yenilikçi teknoloji sayesinde farklı büyüklükteki yaşam alanları için 30 kW’tan  
42 kW’a kadar ısıtma ve sıcak su kapasitesi sunuyor. Ayrıca 1:8 modülasyon aralığı 
ile yüksek performanslı ekonomik ısınma için ideal çözüm sağlıyor.

En yakın Buderus Yetkili Bayisi’ne gelin, geleceğin teknolojisi ile bugünden tanışın. 

www.gelecekicinhaziriz.com

Akıllı Kumanda

Üstün Yoğuşma Teknolojisi

Düşük Yakıt Tüketimi

Benzersiz Titanyum Cam Ön Panel ile  
Şık ve Sağlam Tasarım

Yüksek Enerji Verimi
30 kW - 42 kW Kapasite Aralığı

Estetik ve Modern Tasarım

Gelecek için  
hazırız.
Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü:
Logamax plus GB172i
Yoğuşmalı Kombi ve Kazan

Buderus_GB172i_Termodinamik_195x270.indd   1 11/16/15   9:36 PM



Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

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

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Editörden

  

elektriği kesebiliyor ve bunu hemen öğrenip yapıyor. 
Boyunduruk grubu, butona bassa da elektrik kesilmi-
yor. Deneyin ikinci bölümünde her üç grubu, küçük bir 
bariyerin önüne koyup elektrik veriyorlar. Kaçış Grubu 
ile hiç elektrik verilmemiş Kontrol Grubu, hemencecik 
bariyerden atlayıp kaçıyor, Boyunduruk Grubu ise bunu 
yaparak elektrikten kaçamayacağını anladığı için yerin-
den bile kıpırdamıyor. Hatta bunu birkaç gün sonra tek-
rarlattıklarında bile bariyerin üzerinden atlamayı dene-
miyor. Deneyin sonuçları tuhaf biçimde ikinci gruptaki 
köpeklerin çaresiz olmayı öğrendiklerine işaret ediyor.

İlginçtir; deneyin ilk aşamasından sonra boyunduruk 
grubundaki köpeklere insanlarda depresyon tedavisi 
için kullanılan ilaçlar verildiğinde, çitin karşısına geçme 
oranları kontrol ve kaçış grubundaki köpeklerle aynı 
seviyeye çıkmış.

Çoğulcu cehalet -veya çoğulcu cahillik- bir topluluğun 
üyelerinin çoğunluğunun aslında onaylamayacağı bir 
şeyi, topluluk üyelerinin çoğunluğunun kabul ettiğini 
zannederek onaylaması gibi bir şeydir. Hani meşhur 
kurnaz terzinin hikâyesinde olduğu gibi: Kurnaz terzi, 
krala kimsede bulunmayan, sadece akıllıların görebildi-
ği bir elbise yaptığını söyleyerek kralı anadan üryan bı-
rakmış. Kral da aptal görünmemek için “aman ne güzel 
olmuş” demiş, hatta bu kıyafetle! sokağa çıkmış. Halk da 
“şimdi bir şey söylesem memleketin aptalı ben olaca-
ğım” düşüncesiyle alkış tutmuş. İşte onun gibi bir şey.  
(O hikâyede çoğulcu cehalet grubuna dahil olmayan bir 
çocuğun “aa, kral çıplak” sözü ile kralın çıplak olduğunu 
görebilmişler.) Çoğulcu Cehalet kavramını David Krech 
ve Richard S. Crutchfield şu şekilde açıklamışlar: “Kimse 
inanmaz, ancak herkes, herkesin inandığını düşünür.” 

Böyle olunca, o norma uyarlar. İnsanların çoğu bunu 
böyle yaptığı zaman, varsayılan norm, gerçekten de 
norma dönüşür, yanlış düşünce ürünleri gerçeğe 
dönüşür.

Neumann’ın Suskunluk Sarmalı kuramına göre; ancak 
dışlanma korkusu olmayanlar ya da dışlanmayı göze 
alanlar toplumu değiştirme olanağına sahiptir ve bun-
lar da geleceğin yollarını döşeyen marjinaller, sanatçılar, 
reformcular ve bilim adamlarıdır.

oğunlukta olmak veya öyle olduğunu düşün-
mek cesaret verir, özgüveni köpürtür, konuştu-
rur. Konuşmak ne kelime, haykırtır bile. Tersine, 

fikirlerinin “genel-geçer kabullere” aykırı olduğunu dü-
şünenler ise konuşmak ne kelime fısıldamaz bile. Ama 
aynı kişi, fikrinin toplumun hiç de azımsanmayacak 
bir kesimi tarafından paylaşıldığını veya giderek kabul 
görmeye başladığını hissettiğinde, fikrini seslendirmeye 
başlar. Bu durum, Alman siyaset bilimci Elisabeth Noel-
le-Neumann tarafından geliştirilen “Suskunluk Sarmalı” 
teorisinde ele alınmıştır. Kuram, insanların kişisel düşün-
celerini oluştururken başkalarının ne düşündüğüne dair 
temel sosyal psikolojik düşünceden kaynaklanır. Kitle 
iletişim araçları gündem belirler, bu gündem; ağırlıklı 
olarak egemen düşünceye odaklıdır, bu doğrultuda 
enformasyon akışı sağlayarak, egemen düşüncenin 
taraftarlarını artırır. Pek çok insan, dışlanmamak, zarar 
görmemek düşüncesi içinde, hangi düşüncenin yük-
selişte, hangilerinin düşüşte olduğunu takipte kalarak 
ya trende ayak uydurur ya susar. Böylelikle suskunluk 
sarmalı yaratılmış olur. Kitle iletişim araçlarının bireyleri, 
toplumu susturabilme ve kimi gruplara da konuşma ce-
sareti verebilme gücü vardır. Doç. Dr. Hayat Avcı Boz’un 
tespitine göre, “İnsan dışlanmamak için nasıl davranma-
sı gerektiğine, özellikle de köklü değişimlerin yaşandığı 
dönemlerde çok dikkat etmek zorunda kalmıştır. Gü-
venliği elinden alınan birey, bu dönemde cezalandırıl-
mamak, sahip olduklarını kaybetmemek için susmayı 
tercih etmiştir. John Keane, özellikle bu dönemlerde 
kitle iletişim araçlarının oldukça belirgin bir siyasal rol 
oynadıklarını ve halk arasında bunalım duygusunu kol-
lektifleştirerek ve bunalımın tedavisi için sıkı önlemler 
alınması gerektiği yolundaki resmî iddiaları yayarak, 
örtük bunalımın açık bunalım haline dönüşmesini sağ-
ladıklarını belirtir.”

Suskunluk Sarmalı’nın kardeşi Öğrenilmiş Çaresizlik’tir. 
Bir organizmayı, kaçınamayacağı bir travmaya maruz 
bırakarak yaratılan kayıtsızlık ya da çaresizlik duru-
muna “öğrenilmiş çaresizlik” denir. Yani “Öğrenilmiş 
Çaresizlik”te ne yapılırsa yapılsın sonucun değiştirile-
meyeceği inancı vardır. Derler ki “Bireysel ve sadece bir 
kehanetten ibaret olan bu durumdaki birinin benlik 
saygısı düşer.” Martin E. P. Seligman’ın köpekler ile yap-
tığı ünlü deneyinden sonra bu kavram ortaya atılmış. 
Deneyde “kaçış grubu”, “boyunduruk grubu” ve “kontrol 
grubu” olarak üç grup köpek bulunuyor. Birinci ve ikinci 
gruptaki köpeklerin ayaklarına 30 saniye boyunca elekt-
rik veriliyor. Birinci gruptaki köpekler bir butona basarak 

Ç

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Söyleyecek sözü olmayanlar ile olup da söyleyemeyenlerin 
muhteşem birlikteliği
Ya da çoğulcu cehalet ile suskunluk sarmalı içindekiler…
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• TLC Klima’dan Gree I-Crown II Inverter Salon Tipi Klima
• Viessmann’dan Yeni Vitodens 200-W Serisi Yoğuşmalı Cihazlar
• Daikin’den Yeni İnverterli Su Soğutmalı Soğutma Grubu: VZ Serisi
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TAD Uygulamalarında 
Doğru Ölçüm 
Cihazlarının Etkin 
Kullanımı

2420

Büyük Merkezi 
Klima Santrali 
Tasarımları için 
ECM Motorları

Enerji Verimli 
Şehir Planlaması 
için Geliştirilen 
Örnek Bir Model
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ISKAV TAD Sertifika Programının İkincisi Yılsonunda Başlıyor

Hisense, ÜNTES VRF Güvencesi ile Türkiye’de 

klimlendirme sektörünü geliştirme 
ve standartlarını yükseltmeye 

devam eden ISKAV, bu kapsamda Test 
Ayar Dengeleme-TAD Sertifika Programı-
nın ikincisini başlatıyor. ISKAV TAD çalış-
maları; iklimlendirme sektörünün verdiği 
görev gereği TAD faaliyetleri ISKAV tara-
fından FTK Komisyonu ile yürütülüyor. 
ISKAV TAD çalışmalarına, uluslararası 
alanda kabul gören NEBB (National 
Environmental Balancing Bureau – Ulu-
sal Çevre Dengeleme Bürosu) çalışmaları 
rehberlik ediyor. Eğitim ve sınav faaliyet-
leri, bağımsız yapılar halinde; akademis-
yenler ve sektör uzmanları tarafından 
yürütülüyor. Cuma ve cumartesi günleri 
gerçekleştirilecek olan program, 5 hafta 
sürecek. Yıl sonunda başlatılması planla-
nan TAD Sertifika Programı, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ISKAV 
Merkez’de gerçekleştirilecek.

TAD ile ne amaçlanıyor?

• Ülkemizde TAD bilincinin 
yerleşmesini ve standartların 

ntes 2016 yılı itibarıyla, günümüz 
kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına 

odaklanan Hisense markasının, Tür-
kiye’deki tek yetkili distribütörü oldu. 
Konu ile ilgili Üntes yetkilileri şu açık-
lamayı yaptı: “Bu işbirliğiyle dünyanın 
sayılı klima üreticilerinden Hisense’in 
ürünlerini Üntes garantisi ile tüketici-
lerimizle buluşturacağız. Hisense’in 
dünya çapında sunduğu yeni teknolo-
jiler bundan sonra Türkiye pazarında da 
yer alacak. Hisense ürünlerini, Üntes’in 

oluşturulmasını sağlamak,
• TAD konusunda çalışacak firmalara 

rehberlik etmek, sertifikalandırmak 
ve gözlemlemek,

• Enerjiyi verimli kullanan, bina 
ve tesislerin yaygınlaşmasını 
hedeflemek,

• Yatırımcıya güvence ve 
iklimlendirme sektörüne daha çok 
güven sağlamak,

• TAD Ölçüm ve raporlamaları ile 
işlerin standartlara uygun yapılması 
sağlanarak haksız rekabetin 
önlenmesini sağlamak.

Kimler sertifikalandırılmalı?

• TAD işi yapmayı hedefleyen 
mühendisler ve firmalar

• TAD işlerinin kısa sürede ve sorunsuz 
yapılabilmesi için işlerinde TAD 
mühendisi bulundurmak isteyen 
mekanik taahhüt firmaları

• TAD işlerinin koordinasyonunu 
sağlayacak olan Commissioning 
firmaları.

yarım asra uzanan tecrübesi, VRF paza-
rına odaklanan güçlü ekibi ve yaygın 
bayi-servis ağı ile Türkiye’nin her nokta-
sına ulaştırmayı hedefliyoruz. 1969’da 
Çin’de kurulan elektronik devi Hisense 
ile Japon teknoloji ve iklimlendirme devi 
Hitachi’nin 2002 yılında beraber kurduğu 
Hisense Hitachi Air-conditioning Systems 
fabrikası Hisense ve Hitachi markaları 
altında VRF sistemleri üretimi yaparak 
dünya genelinde satışını gerçekleştiriyor. 
Toplam 113 bin m2 kapalı alanı bulu-
nan Hisense Hitachi fabrikasında 200’ü 
Ar-Ge bölümünde olmak üzere 2 bin 
400 personel çalışıyor. 1 milyon 600 bin 
ünite kapasiteli fabrika Hitachi’nin yurt 
dışındaki en büyük merkezi klima sis-
temleri fabrikası. Marka gelişim stratejisi 
doğrultusunda 2016 Avrupa Kupası ve 
F1 Redbull takımı sponsorlukları bulu-

Kimler sertifikalandırıldı?

Sektörün kalite odaklı çalışmalarla 
büyümesini sağlayacak olan (31 Aralık 
2017’ye kadar koşulları tamamlama şar-
tıyla) ISKAV Geçici TAD Sertifikasını alan 
firmalar şöyle:
• Incoma Mühendislik Danışmanlık 

Tic. Ltd. Şti. - Ufuk Yeni - Genel 
Müdür

• Ecoserv Enerji ve Teknolojik Bakım 
Lojistik Ltd. Şti. - Cihan Akbulut - 
Genel Müdür

• Ege Nisan Temiz Oda Hijyenik 
Havalandırma Sistemleri Test ve 
Doğrulama Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. - 
Ali Boylu - Genel Müdür

• Makrotest İklimlendirme ve Temiz 
Oda Sistemleri Ayar Dengeleme ve 
Doğrulama Hizmetleri A.Ş. - Işık 
Yücesoy - Genel Müdür

Ayrıntılı bilgi için: http://iskav.org.
tr/pdf/ iskav_TAD_sert if ika_prog-
rami_2016_R1.pdf ve  www.youtube.
com/watch?v=LvSaOk_hkmU web site-
leri ziyaret edilebilir. 

nan Hisense, Türkiye pazarındaki marka 
çalışmalarına Üntes ile devam edecek. 
Avrupa’daki en büyük VRF pazarına 
sahip olan Türkiye, Hisense için stratejik 
öneme sahip. Hisense, bu pazara Üntes 
gibi sektörün önemli oyuncularından biri 
ile girerek pazarda güçlü bir yer edinmeyi 
hedefliyor. Kurulduğu günden bu yana, 
Türkiye iklimlendirme sektörünü kalite 
ile buluşturan Üntes, VRF sistemlerinde 
Hisense markasını tüketici ile buluştura-
rak istikrarlı büyümesini, VRF pazarında 
da sürdürecek.”

İ

Ü

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

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

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

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr
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SODEX, HVAC-R Endüstrisini İzmir ve Ankara’da Buluşturmaya Hazırlanıyor

S ODEX Fuarları, 1293 katılımcı ve 
83.764 ziyaretçi sayısıyla önemli bir 

başarıya imza atan ISK-SODEX İstanbul 
etkinliğinin ardından TESKON + SODEX 
ve SODEX Ankara fuarları ile sektörü 
bir araya getirmeye hazırlanıyor. Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından 
düzenlenecek fuarlar; doğalgaz, ısıtma, 
soğutma, klima, pompa, vana, tesisat, 
su arıtma, jeotermal ve güneş enerjisi 
sistemleri gibi farklı ürün gruplarını tek 
bir çatı altında toplayarak, ziyaretçilerine 
sektörün yeniliklerini keşfetme imkânı 
sunacak. Katılımcı firmalar ise mevcut ve 
potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşma 
şansı elde edecekler.

TESKON + SODEX: Fuar ve 
kongre bir arada

19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşecek olan TESKON+SODEX 
Fuarı, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası tarafından düzenlenecek olan 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne 

(TESKON) de ev sahipliği yapıyor. Kongre, 
birçok seçkin akademisyen, mimar, 
mühendis, proje firmalarının yetkilileri ve 
sektör profesyonelini TESKON+SODEX 
çatısı altında bir araya getiriyor. Her iki 
yılda bir İzmir’de gerçekleşen etkinlik en 
son 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşmiş, kongrenin ana konusu ise 
“Sağlık için Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi” 
olarak belirlenmişti. Hem tesisat mühen-
disliği hem de diğer disiplinlerde teorik ve 
uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişme-
leri sunan TESKON Kongresi 2017 yılında 
ise “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik 
Performans” ana teması ile SODEX fua-
rıyla birlikte organize edilecek.
 
SODEX Ankara: Sektörün nabzını 
başkentte tutun

SODEX Ankara, 10-13 Mayıs 2017 tarih-
leri arasında, ATO Uluslararası Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. İlk kez 
2011 yılında düzenlenen, 2013 yılında 
yüzde 40 büyüme yakalayarak önemli bir 
başarıya imza atan SODEX Ankara, katı-

lımcı ve ziyaretçilerine sektörün nabzını 
başkentte tutma şansı tanıyor. Sektörün 
en önemli bileşenlerinden biri olan kamu 
yetkililerinin de yoğun olarak ziyaret ettiği 
fuar, sektörün kamu, kurum ve kuruluşla-
rıyla buluştuğu en önemli etkinlik olarak 
öne çıkıyor. Ankara’nın en önemli HVAC-R 
buluşması, en yeni ürün ve hizmetlere 
doğrudan ulaşma olanağı sağlıyor.
SODEX Fuarları, dünyanın en önemli 
10 fuar şirketinden biri olan Deutsche 
Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık tarafından düzenleni-
yor. Sektörün lider firmalarının katılımcı 
olduğu etkinlikler, yerli ziyaretçilerin yanı 
sıra düzenlenen uluslararası alım heyeti 
ve satın almacı programları kapsamında 
Avrupa ve Ortadoğu’dan birçok satın 
almacı ağırlıyor. Böylece, yarattığı iş hacmi 
ile HVAC endüstrisine katkı sağlıyor. Her 
iki fuar için geçen ay başlayan satışlar 
hızla devam ediyor. Katılımcı olmak iste-
yen firmaların sınırlı sayıdaki yer duru-
munu göz önünde bulundurarak 2017 yılı 
için başvurularını gecikmeden yapmaları 
gerekiyor.

TÜYAK Eğitim Seminerleri Başlıyor

T ürkiye’de yangın güvenliği sektö-
rünün bilimsel ve teknolojik ilerle-

meler doğrultusunda gelişmesi ve yangın 
güvenliği konusunda toplumun bilgilen-
dirilmesini sağlama ve ortak amaçları 
gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapan 
Türkiye Yangından Korunma Derneği 

(TÜYAK), bu kapsamda “TÜYAK Eğitim 
Seminerleri” düzenliyor. 2016-2017 kış 
döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Oditoryumu’nda (Yıldız Kampüs) düzen-
lenecek eğitim seminerleriyle, “sektörün 
ve sektör temsilcilerinin gelişime katkı sağ-
lamak” ve “bilgi paylaşımında bulunmak” 

hedefleri güdülüyor. İstanbul’da başlaya-
cak seminerlerin daha sonra Ankara ve 
İzmir’de devam ettirilmesi de planlamalar 
içerisinde yer alıyor.  

“TÜYAK Eğitim Seminerleri” için belirle-
nen program şu şekilde:

1 22 Ekim 2016, Cumartesi Duman Kontrol Sistemleri

2 19 Kasım 2016, Cumartesi Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

3 17 Aralık 2016, Cumartesi Gazlı Söndürme ve/veya Su Sisi Söndürme Sistemleri

4 21 Ocak 2017, Cumartesi Köpüklü Söndürme Sistemleri

5 18 Şubat 2017,Cumartesi Yangın Erken Uyarı ve İhbar Sistemleri

6 18 Mart 2017, Cumartesi NFPA 13 2016 Değişiklikleri

7 15 Nisan 2017, Cumartesi Yangın Sigortasında Risk Analiz Yöntemleri

8 13 Mayıs 2017, Cumartesi Yangın Pompaları
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Haberler

Eurovent Certita’nın Yeni Sertifikasyon Programı – Havalandırma 
Kanalları

E urovent Certita Sertifikasyon Kuru-
luşu, havalandırma kanalları için 

yeni sertifikasyon programı DUCT’ı pazara 
sundu. DUCT programı 2015-2016 ara-
lığında, görevlendirilmiş komitenin çalış-
maları neticesinde geliştirildi. Uygulama 
Kılavuzu’nun (OM) ve Değerlendirme 
Standartları’nın (RS) ilk versiyonu, aşağıdaki 
alt programlara ayrılıyor, esnek olmayan ve 
yarı esnek havalandırma kanal sistemleri 
için geçerlidir:
• Esnek olmayan, dairesel çapraz 

kesitli metal kanal sistemleri 
(DUCT-MC); 

• Esnek olmayan, dikdörtgen çapraz 
kesitli metal kanal sistemleri 
(DUCT-MR); 

• Yarı esnek, metal olmayan, ağırlıklı 
olarak plastikten mamul kanal 
sistemleri (DUCT-P); 

Başvuruda bulunan müşterilerin sertifika 
programının kapsam tanımına uygun tüm 
ürünleri, sadece Avrupa’da değil, tüm 
dünya pazarlarında geçerli olacak “certify-
all” temelinde sertifikalandırılmaktadır. Ser-

tifikasyon programı, ürünlerin performans 
testlerinin bağımsız laboratuvarlarda yapıl-
masının yanı sıra üretim tesisi denetimlerine 
dayanmaktadır. Ürün performans testleri 
aşağıdaki hassasiyet derecelendirmesinin 
doğrulanmasını sağlayacak:
• Hava sızdırmazlık sınıfı (tüm alt 

programlarda) 
• Pozitif ve negatif basınç limitleri 

(tüm alt programlarında) 
• Boyutlar (DUCT-MC ve DUCT-MR 

için) 
• Minimum ve maksimum çalışma 

sıcaklıkları (DUCT-P için) 
• Dış basınç direnci (DUCT-P için) 
Hava kaçağı ve mukavemet testleri EN 
12237:2003 (DUCT-MC ve DUCT-P) veya 
EN 1507:2006 (DUCT-MR) ile uyumlu ola-
rak yürütülecek. Hizmet verebildiği sıcaklık-
lar ile dış basınç dayanımı (DUCT-P) testleri, 
Değerlendirme Standartı RS 2/C/004P-
2016’ya göre yapılmaktadır. Aşağıdaki 
program öngörülmektedir:
• Üreticilerle DUCT programı için 

anlaşma imzalanması (contact 

apply@eurovent-certification.
com). Bu gönüllülük esasına bağlı 
başvurular için son başvuru süresi 
yoktur. 

• Nisan 2017: 31 Ekim 2016’ya 
kadar imzalanan anlaşmalarının 
sertifikasyon datalarının Eurovent 
Certification web sitesinde 30 
Nisan 2017’de yayınlanması 
öngörülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: www.eurovent-certifi-
cation.com ve www.certita.fr

Sektörde Yeni Bir Firma: Mekonsis Mekanik Kontrol Sistemleri

M ekonsis Mekanik Kontrol Sistem-
leri; bina otomasyon ve mekanik 

kontrol sistemleri üzerine sektördeki 
bilgi birikimi ve altyapısını, konusunda 
uzman ve müşteri odaklı ekibiyle har-
manlayarak 2016 yılı itibarıyla sektör-
deki yerini aldı. Konu ile ilgili firmanın 
Müşteri Yöneticisi Kenan Kaygın şu açık-
lamayı yaptı: “Mekonsis olarak Türkiye 
geneli ve yurt dışı olmak üzere HVAC/R 
sektörü için malzeme tedariki ve sistem 
çözümleri üzerine, yerli üretim ve ithal 
malzemelerin uygun fiyatlarda mekanik 
taşeron, klima üreticileri, otomasyon ve 
inşaat firmalarına hizmet vermek adına 
yapılanmamızı hızla sürdürüyoruz. 
MEKONSİS olarak, tecrübeli kadromuz 
ile sektördeki firmaların çözüm ortağı 
olmayı amaçlıyoruz. Distribütörlüğünü 

yürüttüğümüz markaların yanında ürün 
gamını ve marka çeşitliliğini artırarak 
alternatif ürün sunmak adına çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 2017 yılı 
itibarıyla yeni markaları da bünyemize 
katmayı hedefliyor ve bunun için alt-
yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Ülkemiz 
genelinde malzeme tedariki konusunda 
birçok eksiği görerek bu kısımlarda da 
müşterilerimize destek ve çözüm ortağı 
olmak amaçlı 2017 yılı itibarıyla yeni 
projelerimizi de devreye sokmayı plan-
lıyoruz. Ürün gamımız içerisinde bulu-
nan sensörler, kontrol vanaları, fan coil 
kontrol ekipmanları, anahtarlar gibi 
birçok kontrol ekipmanlarının satışını 
gerçekleştirmekle beraber, otomatik 
kontrol sistemleri çözümleri hizmeti de 
veriyoruz.”

Firmanın iletişim bilgileri şöyle: 
Mekonsis San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı 
İş Merkezi D Blok No: 18 Küçükyalı - 
Maltepe/İstanbul
Tel  :+90 216 504 66 94
Fax: +90 216 504 66 92
Web: www.mekonsis.com
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Haberler

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Paylaşım Günleri’nde “İyi Uygulama 
Örnekleri” Paylaşıldı

T ürkiye inşaat malzemesi sanayinin 
sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, 

enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği 
politikalarının oluşturulmasına katkı ver-
mek ve inşaat sanayisinde bu konularda 
gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın 
artırılması amacıyla Türkiye İMSAD tarafın-
dan düzenlenen Sürdürülebilirlik Paylaşım 
Günleri etkinliğinin üçüncüsü, 26 Eylül 
2016 tarihinde Yapı Endüstri Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD üyelerinin 
iyi uygulama örneklerini sunduğu etkin-
liğin üçüncüsünde “İş Sağlığı ve Güven-
liği, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumlu-
luk” projeleri ele alındı. Türkiye İMSAD 
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan 
Karamık’ın hoş geldiniz konuşması ile baş-
layan etkinliğin moderatörlüğünü S360 
Kurucu Ortağı, Genel Müdürü ve Türkiye 
İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kuru-
cuları arasında yer alan Kerem Okumuş 
üstlendi. Paylaşım Günleri’nde Sika Yapı 
Kimyasalları Pazarlama ve Kurumsal İleti-
şim Uzmanı Nazlı Çuhadaroğlu, Şişecam 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Pınar Bağ-
larbunarı, Işıklar Pazarlama Müdürü Dilek 
Karagöz Toruş birer sunum yaptı. Bu yılki 
konusu “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak 
belirlenen panelde konuşmacı üyeler fir-
maları için gerçekleştirdikleri iyi uygulama 
ve sürdürülebilirliğin sosyal boyutuyla ilgili 
proje örneklerini paylaştı. Türkiye İMSAD 

tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik 
Paylaşım Günleri hakkında bilgi veren 
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan 
Karamık, Türkiye İMSAD üyelerinin sürdü-
rülebilirliğin öneminin farkında olmasının 
çok güzel olduğunu, bu etkinliklere sadece 
inşaat malzemesi sektörünün değil başka 
sektörlerin de davet edilmesinin ülkemizde 
sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasında ve 
uluslararası rekabette Türkiye İMSAD üye-
lerinin örnek oluşturmasında çok faydalı 
olacağını belirtti. Karamık, bundan önceki 
dönemde iki kez düzenlenen Sürdürülebi-
lirlik Paylaşım Günleri’nin amacının sürdü-
rülebilirliğin sosyal örneklerinin paylaşıldığı 
bir platform oluşturmak ve bunu genele 
yaymak olduğuna dikkat çekti. Bu top-
lantıda İş Sağlığı ve Güvenliği komitesinin 
de katkılarının bulunduğunu ve bundan 
sonra çalışmalarına güç katarak devam 
edeceklerini dile getirdi.   

Kerem Okumuş: “Sürdürülebilir 
bir dünyada inovatif olan 
kazanır”

2000 yılında küresel ilkeler sözleşmesiyle 
birlikte yenilikçi uygulamaların hayatı-
mıza girdiğine dikkat çeken S360 Genel 
Müdürü Kerem Okumuş konuşmasında; 
“Sosyal sorumluluk projelerini iş süreçle-
rine entegre etmemiz çok önemli, şirketin 

iş prensibine kaynak yönetebilmek, ortak 
değer yaklaşımı üretmek bir sosyal sorum-
luluk projesinin sürdürülebilir olmasının 
en büyük etkenidir. İşe entegre etmediği-
niz sosyal sorumluluk projelerinin nefesi 
bir yerden sonra tükenecektir. Toplumun 
sosyal sorunlarına dokunan, yeniliklerin 
olduğu projeler Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk işlerinin sürdürülebilirliği için önem-
lidir” dedi.
Kerem Okumuş’un konuşmasının ardın-
dan “İyi Uygulama Örnekleri” hakkında 
paylaşımda bulunmak üzere, Sika Yapı 
Kimyasalları Pazarlama ve Kurumsal İleti-
şim Uzmanı Nazlı Çuhadaroğlu ve Işıklar 
Pazarlama Müdürü Dilek Karagöz Toruş 
sosyal sorumluluk alanında yaptıkları çalış-
maları paylaşırken, Şişecam İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı Pınar Bağlarbunarı, iş 
sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyet-
leri anlattı.

E.C.A Fotoselli Lavabo Bataryası, Iconic Awards 2016 Winner Ödülü'nün 
Sahibi Oldu

E .C.A. Almanya Tasarım Kon-
seyi tarafından düzenlenen Ico-

nic Awards 2016’dan ödülle döndü. 
E.C.A.’nın yeni tasarım fotoselli lavabo 
bataryasının ödüllendirildiği yarışma 
pek çok mimari tasarım ürününe pres-
tij kazandıran uluslar arası arenada söz 
sahibi bir platform. E.C.A. Ar-Ge merke-
zinden yapılan açıklamada “Armatür sek-
töründeki teknolojik dönemin eseri olan 
E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryası, ürüne 

çıkarken, armatürün dokunulmadan 
kullanılması sayesinde ortamın hijyenik 
olmasına katkı sağlıyor. Dayanıklı ve su 
tasarruflu olması gibi özellikleri modern 
estetikle buluşturan armatür, güç ve 
enerji verimliliğiyle de sürdürülebilirlik 
için önem taşıyor. E.C.A, tüm armatür-
lerinde ‘yıllarca beraberlik’ mottosunun 
gereği dayanıklı, yenilikçi, teknolojik ve 
fonksiyonel ürünleri geliştirmeye devam 
edecektir” vurgusu yapıldı.

dokunmadan hassas sensörü ile kullanım 
imkânı ve kolaylığı sunuyor. Ürün özel-
likle alışveriş merkezleri, okul, hastane 
ve spor salonları gibi genel mekânlar 
için kullanıma uygunluğuyla ön plana 
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Haberler

Geleceğin Yapıları ve Şehirleri SBE16 İstanbul 
Konferansı’nda Konuşulacak

T ürkiye’de ilk kez, Türkiye İMSAD 
organizasyonuyla 13-15 Ekim 2016 

tarihleri arasında Swissotel The Bosphorus 
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan SBE16 
İstanbul Konferansı’na çok az bir süre kala 
konferans detayları da hızla şekillenmeye 
devam ediyor. Sürdürülebilir bir gele-
cek için fikirler, yöntemler ve tekniklerin 
gündeme taşınarak çözüm arayışlarının 
yapılacağı aynı zamanda Türkiye’nin iklim 
değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu-
nun konuşulacağı konferansa bugüne dek 
160 bildiri özeti gönderildi. Bu bildirilerin 
110’u kabul edildi. SBE16 İstanbul Kon-
feransı çerçevesinde; sürdürülebilir, yeşil, 
dayanıklı ve akıllı binalar, kentler ve met-
ropoller ile ilgili konuların tüm yönleriyle 
işleneceği konferans, inşaat sektörünün 
tüm aktörlerinin desteğiyle gerçekleşecek. 
2000 yılından bu yana dünyanın 50’den 
fazla ülkesinde yapılan Sürdürülebilir Yapılı 
Çevre Konferanslar Serisi (The Sustainable 
Built Environment Conference Series) yapı 
malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, 
uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, 
müteahhitleri, akademisyenleri, sanayi-
cileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen 
çok büyük bir konferans serisi olarak ilk kez 
Türkiye’de hayata geçirilecek. 
Konferansın ana teması “Akıllı Metropoller 
– Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart 
Metropols - Integrated Solutions for Sus-
tainable and Smart Buildings & Cities) ola-
cak. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek 

için Ar-ge ve inovasyonun önemine dikkat 
çekilecek ve sanayi - üniversite işbirliğinin 
en güzel örnekleri kamuoyu ile paylaşı-
lacak. SBE16 İSTANBUL Konferansı, aynı 
zamanda sektörde sanayi, kamu, üniversite 
ve STK’ların işbirliği ile hayata geçirilen 
sektördeki ilk konferans olma özelliğini 
de taşıyor.

Türkiye’nin iklim değişikliği 
kapsamındaki ulusal vizyonu 
konuşulacak

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi 
Hinginar, “Türkiye İMSAD olarak, her plat-
formda sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi 
vurguluyor, çalışmalarımızla söylemlerimizi 
destekliyoruz. Dünyada ilk kez bir sivil top-
lum kuruluşu tarafından GRI4 Rehberi’ne 
göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu-
muzu 2014 yılında kamuoyuyla paylaştık. 
Sektörde sürdürülebilirlik kavramlarıyla 
ilgili ortak bir anlayış ve söylem getirmek 
amacıyla 2015 yılında "Sürdürülebilir 
İnşaat Malzemeleri Terimler Sözlüğü”nü 
hazırladık. Sektörün son 7 yıldır en büyük 
buluşma platformlarından biri olan İnşa-
atta Kalite Zirvelerimizde her sene mutlaka 
sürdürülebilirliğe vurgu yapan oturum-
lar, sunumlar düzenledik. Geçtiğimiz yıl 
düzenlediğimiz 7. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvemizde Türkiye İMSAD Üyeleri 
olarak Sürdürülebilirlik Parametrelerimizi 
açıklayarak ‘Sürdürülebilirlik Sözü’ verdik. 
‘Değişen Dünya Gelişen Malzeme’ tema-
sıyla ise bu yıl gerçekleştireceğimiz kon-
feransımızda ele alınacak konular için ilk 
adımı attık. ‘Akıllı Metropoller – Sürdürü-
lebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için 
Entegre Çözümler’ temasıyla hayata geçi-
receğimiz bu konferansta da Türkiye’nin 
iklim değişikliği kapsamındaki ulusal viz-
yonu masaya yatırılacak, yarının yapıları 
ve şehirleri konuşulacak. Sürdürülebilir bir 
gelecek için fikirler, çözümler, yöntemler 
ve teknikler tartışılacak ve sonuçlar payla-
şılacak” dedi.





Haberler

A gon Mekanik; Kampmann, Madel, 
Hidros ve Swegon’dan sonra 

Almanya’nın iç mekân iklimlendirme 
alanında önde gelen markası Krantz ile 
büyümeye devam ediyor. İklimlendirme 
sektörünün dünya çapındaki en önemli 
oyuncularından biri olan Krantz, 1 Eylül 
2016 tarihi itibarıyla Agon Mekanik kalitesi 
ve güvencesi ile Türkiye pazarında çalışma-
larına devam ediyor. Konu ile ilgili açık-
lama yapan Agon Mekanik İş Geliştirme 
Müdürü Barış Eryayar, Krantz’ın özellikle 
endüstriyel alanlarda, laboratuvar, fuar 
alanları, havalimanları, alışveriş ve iş mer-
kezleri, fabrikalar gibi büyük yapı ve üretim 
tesislerine yönelik yüksek performansı difü-
zör ürün grupları ile tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye iklimlendirme pazarında da 
çok özel bir yere sahip olacağını ifade etti. 
Eryayar açıklamasında şu görüşlere yer 
verdi: “Agon Mekanik olarak 2014 yılının 
Mart ayında faaliyete başladık. Faaliyet 
alanımızı; mekanik tesisat alanında yüksek 
verimli havalandırma ve klima sistemleri, ısı pompası çözümleri, chil-
led beam sistemleri, hava perdeleri, nem kontrol sistemleri, hidronik 
sistemlerin kontrol ve dengelenmesine yönelik ürünler oluşturuyor. 
Firmamızın iş modeli; yenilenebilir enerji, sürdürülebilir bina tasarımı 
konularına destek veren ve bu amaca hizmet eden, teknolojinin sun-
duğu olanaklardan yararlanan ürün ve sistemleri, tesisat sektörünün 
beğenisine sunmak, gerekli teknik desteği proje, uygulama, devreye 
alma ve işletme aşamalarında ihtiyaç duyan birimlere sağlamak, 
uygulamacı, yatırımcı ve kullanıcıların önemsediği ilk yatırım, işletme, 
bütçe konularında en uygun çözümlerin sağlanması için çözümler 
geliştirmektir. Biz de bu amaç doğrultusunda Krantz ile güçlerimizi 
birleştirdik.” Krantz’ın özellikle yüksek atışlı türbülanslı seri ve deplas-
manlı tip ürün gruplarına konsantre olacaklarını dile getiren Eryayar, 
“Krantz ile işbirliğimizden dolayı çok memnunuz. Agon Mekanik 
olarak, cihaz satmaktan ziyade mühendislik değeri olan çözümler 
üretmeye yönelik bir anlayışımız var. Agon Mekanik’in vizyonu ve 
Krantz’ın küresel bakışı ile bu işbirliğinin sektörde çok kuvvetli bir yer 
edineceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak odaklanacağımız alanlar 
ise fuar alanları, fabrikalar, havalimanları ve laboratuvar projeleri 
olacak. Krantz firmasının mühendislik çözümlerinin Agon Mekanik’i 
proje firmalarına ve işletme performanslarını hedefleyen yatırımcı-
lara bir adım daha yaklaştıracağını düşünüyorum. Krantz’ın sürekli 
geliştirdiği ve bu yönüyle sektöre her zaman öncülük ettiği üstün 
teknolojiler, firmamıza da değer katacak unsurlardır. Bu unsurların 
Agon Mekanik’i çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi. 

Agon Mekanik, Krantz’ın Türkiye 
Distribütörü Oldu
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Haberler

Decathlon’un Antalya Mağazası Gümüş LEED® 
Sertifikası Aldı

A vrupa’nın en büyük spor pera-
kende zinciri olan Decathlon’un 

Antalya Muratpaşa mağazası Gümüş 
LEED® sertifikası almaya hak kazandı. 
Decathlon Türkiye Ülke Müdürü Phi-
lippe Debray konuyla ilgili: “Antalya 
Muratpaşa Decathlon mağazamız 

İnşaat Projelendirilmesi - İnşaat Yapımı 
Süreci ve İşletme Süreci gibi çeşitli kri-
terleri ile puanlanmış ve Amerika Yeşil 
Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 
Gümüş LEED Sertifikası almaya hak 
kazanmıştır. Bu sertifika; mağaza, 
arsa ve binamızın çevreye duyarlı, sür-
dürülebilir ve yeşil bir proje oluşunun 
bir ödülüdür” dedi. USGBC CEO’su ve 
kurucularından Rick Fedrizzi ise “Her 
yeni LEED sertifikalı bina ile, USGBC’nin 
sürdürülebilir yaşam alanları vizyonuna 
bir adım yaklaşıyoruz. LEED yeşil bina-
lar ailesinin yeni üyesi olan Decathlon 
Antalya mağazası, güçlenen yeşil bina 
hareketine çok değerli bir katkı” açık-
lamasını yaptı.

Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, 
ISO 27001 Sertifikası Aldı

K aynak sektörünün öncü kuruluşla-
rından Eczacıbaşı-Lincoln Electric 

Askaynak, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemleri Sertifikası aldığını 
duyurdu. Şirket, yakın dönemde ger-
çekleştirdiği yatırımlarla güçlü bir bilgi 
güvenliği altyapısı ve sistemi kurdu. ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem-
leri Sertifikası’nın alınmasına ilişkin açık-
lama yapan Eczacıbaşı-Lincoln Electric 
Askaynak Bilgi Teknolojileri Müdürü 
Timur Yüksekten, “Askaynak olarak bil-
ginin en değerli varlıkların başında gel-
diğine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, şirketi-
mizin her türlü bilgi varlığının korunması 
için bilgi güvenliği altyapısı ve sistemi 
kurmak üzere detaylı bir proje yürüt-
tük. Proje kapsamda kurduğumuz alt-
yapı ve bilgi güvenliği yönetim sistemi; 
sadece dışarıdan gelebilecek saldırılara 
önlem almak amacının dışında, ilk aşa-
mada bilgi varlıklarının yetkili kişilerce 
doğru ve eksiksiz şekilde kullanılmasını 
sağlamayı da hedefliyor. Öte yandan, 
yaşanabilecek sistem sorunlarına karşı 

önlemlerin belirlenip çalışanlarımızın, 
tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin 
bilgi varlıklarının korunması ve istenildiği 
anda bilgiye erişilebilmesi de proje kap-
samında büyük önem taşıyor. Kurdu-
ğumuz bu güçlü altyapı ve sistem, bilgi 
güvenliği standartlarını belirleyen ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Sistemi’nin gerekli 
gördüğü tüm koşulları da karşılıyor. Bu 
doğrultuda, Eczacıbaşı-Lincoln Electric 
Askaynak olarak başvuruda bulundu-
ğumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yöne-
tim Sistemleri Sertifikası’nı almaya hak 
kazandık” dedi.



We set standards. www.belimo.com.tr

BIM ile kolay ve daha verimli planlama.
Şimdi Belimo ürünleri ile de.

Yapı Bilgi Sistemi(BIM), binaların yapım sürecindeki planlama ve yönetim aşamalarının dijital ortamdaki 
geleceğini oluşturuyor. Avrupa’daki ülkeler, ihale mevzuatına uygun olarak yapı ve altyapı projelerinin doğru 
modellenmesi için BIM kullanıyor. Aktüatör ve vana çözümlerinde dünya liderlerinden Belimo, BIM kullanımını 
farklı uygulamalar için daha verimli hale getiriyor. Siz ve müşterileriniz bu avantajlardan faydalanabilirsiniz: 

• Ürünlerin 3D çizimlerine ulaşmak için tek bir Belimo veritabanı
• Planlama, proje yönetimi ve maliyet kontrolü konusunda güven ve kolaylık
• Tüm Belimo ürün bilgilerinde detay ve şeffaflık
• Tasarımın tüm disiplinleri için güncel, yüksek kalitedeki bilgilere hızlı ulaşım



Haberler

Berlin IFA 2016 Teknoloji Fuarında Türkiye Rüzgârı Esti

A lmanya’nın Berlin şehrinde 2-7 
Eylül 2016 tarihleri arasında 

düzenlenen 56’ncı Uluslararası Tekno-
loji Fuarı 2016, Türk şirketlerinin dünya 
devi markalarla aynı platformda boy gös-

terdiği etkinliklerden biri oldu. Fuarda 
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları 
Birliği (TET) tarafından düzenlenen “Tür-
kiye Milli Katılım Organizasyonu” çerçe-
vesinde 15 Türk firmasının ürünleri ser-
gilendi. TET Yönetim Kurulu Baş kanı Dr. 
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türk şirketlerine 
dünya pazarlarına açılmaları için her türlü 
desteği verdiklerini söyleyerek, “IFA 2016 
fuarında yaptığımız etkinlikler ve Türkiye 
Pavilyonu’nda yer alan şirketler önemli iş 
bağlantıları kurarak önemli anlaşmalara 
imza attılar. Geçen yıl IFA Fuarı’nda edin-
diğimiz önemli tecrübeyle birlikte bu yıl 
daha başarılı bir fuar dönemi geçirdik. 
IFA 2017’de ise Türkiye’nin adından daha 
çok söz ettirecek bir organizasyon hayata 
geçirmeyi planlıyoruz” dedi. 

www.baymak.com.tr 444 0 235
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Haberler

Arçelik’in Ar-Ge Merkezlerine Ödül

A r-Ge projelerinin sonunda ortaya 
çıkan yeni teknoloji ve çıktıların 

kamuoyu ile paylaşılması, Ar-Ge merkez-
lerinin sorunlarının tartışılması ve başarılı 
Ar-Ge merkezlerine ödül verilmesi ama-
cıyla hayata geçirilen Ar-Ge Merkezleri 
Performans Endeksi 2015 yılı sonuçları 
açıklandı. Bu sonuçlara göre Arçelik A.Ş. 
en büyük ödül olan “Türkiye’nin En Başarılı 
Ar-Ge Merkezi” ödülünün yanı sıra, sek-
törel kategoride yapılan değerlendirme 

sonucunda da “Dayanıklı Tüketim Sek-
töründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi” ödü-
lüne layık görüldü. Ankara Congresium’da 
gerçekleşen Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 
Zirvesi’nin ödül töreni ise Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 
Arçelik A.Ş. adına ödülleri Arçelik A.Ş. Üre-
tim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den aldı.

PAB Mimarlık, Cityscape’te Büyük Ödüle Layık Görüldü

Tekfen İnşaat, TANAP ile Bir Dünya Rekoruna İmza Attı

P

T

AB Mimarlık, gayrimenkul ve 
mimarlık sektörünün seçkin fir-

malarını bir araya getiren Cityscape 
Fuarı kapsamında düzenlenen Cityscape 
Awards 2016’da, Gökçeada Lise Kam-
püsü projesiyle, “Geleceğin Kamu, Kültür 
ve Turizm Yapıları” kategorisinde büyük 
ödülün sahibi oldu. Pınar Gökbayrak, Ali 
Eray ve Burçin Yıldırım’ın ortaklığındaki 
PAB Mimarlık aynı zamanda Cityscape 
Awards 2016’da Türkiye’den ödül alan 
tek mimarlık ofisi olmanın gururunu da 
yaşadı. Cityscape Awards 2016’nın ulus-
lararası jürisi, Gökçeada Lise Kampüsü 
projesinin yerel doku ve malzeme anla-
mında Gökçeada’nın karakteriyle bütün-
leşen yapısının altını çizerken, projenin 
aynı zamanda eğitim ve sosyal yaşantı 
kurgusu anlamında bir “benchmark” 
oluşturması nedeniyle de ödülü fazla-

ürkiye’nin sayılı müteahhitlik şir-
ketlerinden Tekfen İnşaat, TANAP 

projesi kapsamında yeni bir rekora imza 
attığını duyurdu. 
Şirket, TANAP’ın 2 kilometrelik hattını 
14 saatte birleştirerek bu rekoru elde 
etti. Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz 
ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 1.850 
kilometre uzunluğundaki TANAP Boru 
hattı Projesinde Sivas, Yozgat, Kırşehir, 
Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir illerinden 

sıyla hak ettiğini belirtti. 2015 yılında 40 
yaşın altındaki başarılı mimarlara verilen 
“Arkitera Genç Mimar Ödülü”nün de 
sahibi olan PAB Mimarlık ekibine, 6 Eylül 

akşamı Conrad Hotel Dubai’de düzenle-
nen ödül töreninde işveren olarak Gök-
çeada Valiliği’ni temsilen İl Özel İdare 
yetkilileri de eşlik etti.

geçen Lot 3’ün yapım işlerini üstlenen 
Tekfen İnşaat, bir gün içerisinde yapı-
lan en yüksek sayıda otomatik kaynağı 
tamamladı. Tekfen İnşaat, 56 inç çapın-
daki boruyu 5 kaynak istasyonu ve 16 
kaynakçı ile bir çalışma günü içinde 
145 adet kaynak yaparak birleştirdi. 
Tek seferde ve hatasız bir kaynak işçi-
liğiyle birleştirilen 2 kilometrelik boru 
hattı geçen günlerde 14 saat süren bir 
operasyonla tamamladı.



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

www.airplus.com.tr

memnuniyet üretir...

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

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

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

Tekno Ray Solar, 87 MW’lık Güneş Enerji 
Santrali ile Yatırımlarını Sürdürüyor

Buz Otel Artık Hiç Erimeyecek

T

İ

ekno Ray Solar; Konya, Aydın, Bur-
dur, Elazığ, Bursa, Nevşehir, Sivas, 

Tokat, Kütahya ve Adana’da toplamda 87 
MW’lık 11 farklı Güneş Enerjisi Santrali 
projesine devam ediyor. Tekno Ray Solar, 
projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2016 
yılı sonu itibarıyla kurulu gücünü 125 MW 
mertebelerine çıkarmayı hedefliyor. Konya 
Kızören’de toplamda 22,5 MW kapasi-
teli Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi 
santralini devreye aldıktan sonra Fotovol-
taik Enerji sektörüne öncülük eden Tekno 
Ray Solar, kurulumuna başladığı 11 farklı 
santralin tamamında anahtar teslimi pro-
jeler üreterek, elektrik şebekesine bağlantı 
hizmetlerini de sağlıyor. Katıldığı televiz-
yon programında güneş enerjisi sektö-
rünü değerlendiren Tekno Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Altay Coşkunoğlu, 
“Ülkemizde yaşanan birtakım olaylardan 

sveç’teki Jukkasjärvi kasabasında her 
kış, kardan ve buzdan yapılan bir otel 

inşa ediliyor. Hava sıcaklığı artınca otel eri-
yor. Fakat bu yıl ekstra özel bir otel inşa 
edilecek. Kuzey Kutup Dairesi’nin 7 gün 24 
saatlik güneşi sayesinde bu otel erimeyecek. 
Geçen yılın sonunda yapılan açıklamaya 
göre, Icehotel’in yanı sıra Icehotel 365 inşa 
edilecek. Otel müşterileri gece güneşinin 
altında kayak ya da tekne turu gibi aktivi-
telere katılabilecek.

Isıyı içeride değil dışarıda 
tutacak

Yeni otel 2100 m2'lik bir alana, tıpkı Iceho-
tel gibi yakındaki Torne Nehri’nden alınan 

sonra, tüm yöneticilerimizle toplandık ve 
devam eden yatırımlarımızın hiçbirisini 
durdurmamaya tam tersi hızlandırmaya 
karar verdik” dedi. Türkiye’nin geçtiği bu 
zor günlerden çıkış yolunun hep beraber 
güçlü bir birliktelik sergilemek olduğuna 
değinen Coşkunoğlu, ekonomimizi kuvvetli 
bir hale getirmek için her yatırımcının önü-
nün açılması ve güneş sektörüne yatırımın 
teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

buz ve karla inşa edilecek. Otel yıl boyunca 
açık olacak ve erimemesi için güneş enerjili 
bir soğutma sistemi kullanılacak. Icehotel 
365’in mimarlarından Hans Eek, “Oteli 
ayakta tutmak için kullanılan teknoloji 
aslında oldukça basit ve sürdürülebilir. Nor-
malde ısıyı binanın içinde tutmaya çalışırız, 
fakat bu sefer ısıyı dışarı atabileceğimiz bir 
bina inşa ediyoruz” diyor. Güneşin hiçbir 
zaman tam olarak batmadığı yaz aylarında, 
güneş panelleri sayesinde elektrik üretile-
cek. Elde edilen elektrik, otelin sıcaklığını 
-5 derecede tutacak. Her iki Icehotel’in de 
Kasım ayında açılması planlanıyor.

Kaynak: www.dunyahalleri.com





Haberler

Ecostar, Yeni Ürünü 
Ecodense’i Pazara Sundu

T
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emelleri 1967 
yılında atılan 

Termo Isı sistemlerinin 
çatısı altındaki Ecostar 
markasına yeni katılan 
Ecodense, yoğuşmalı 
kaskad grupta 5 farklı 
kapasite ile müşterile-
rine merkezi sistemlerde çözüm sunuyor. Konu ile ilgili 
firma tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
“Yabancı üreticilerin yoğun olduğu bu ürün grubunda yeni 
markamızla pazara farklı bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. 
Bu oluşum sürecinin 5 yıllık bir mazisi var. 4 yıllık Ar-ge yatı-
rımından sonra 2015 yılında ürünümüzü sahaya sunmaya 
başladık. 2016 Sodex fuarında her üç gruba ait yoğuşmalı 
ürünlerimize müşterilerimizden gelen olumlu tepkiler iler-
leyen süreçte pazarda alacağımız konum açısından biz-
leri motive etti. Yeni marka olmamıza rağmen yoğuşma 
teknolojisinde tüm uygulama yöntemlerini bünyemizde 
barındırıyoruz. Her projeye sunacağımız geniş kapasite 
ürün yelpazemizin yanında üç farklı uygulama yöntemi ile 
çözümler sunuyoruz. 2017 sonuna kadar tüm Türkiye’de 
satış kanallarını oluşturup sürdürülebilir büyüme mantı-
ğını oluşturmayı, 2020 yılı itibarıyla da pazarda yoğuşma 
teknolojisinde ilk beş büyük marka arasına konumlanmayı 
hedefliyoruz. Bu noktada bizim çok hassas olduğumuz 
konu, sistemi sürdürülebilir yapı üstüne kurmak. Oluştu-
racağımız bölge bayilikleri yapısı ile hedefe ulaşacağımıza 
olan inancımız tam.”



doğru dizayn, verimli bina
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I-SENSE ve Dioxide Materials™ HVAC Uygulamalarında Yeni Nesil 
Sensörler Üzerine Ortaklık Kurdu

F lorida’da bulunan Atlantic Üniver-
sitesi I-SENSE (Algılama ve Tüm-

leşik Şebeke Sistemleri Mühendisliği) ve 
Dioxide Materials™ (A.Ş.) HVAC uygu-
lamaları için özgün, düşük maliyetli, 
düşük güçlü, kablosuz CO2 algılama 
sistemini geliştirmek ve değerlendirmek 
için bir ortaklık kurdu. Bu ortak proje-
den doğan teknoloji, işyeri ve evlerdeki 
HVAC sistemleri için kullanılan enerji 
miktarını önemli oranda azaltmaya yar-
dımcı olacak. 
Florida Atlantic Üniversitesi’ndeki Araş-
tırma Parkına konumlandırılmış I-SENSE 
ile birlikte çalışan Dioxide Materials™, 
bu proje üzerinde çalışmak için ABD 
Enerji Bakanlığı’ndan Küçük Yatırım 
Teknoloji Transferi (STTR) ödeneği aldı. 
Bu proje, birbirini tamamlayıcı beceri 
gruplarını ve iki organizasyonun ilgili 
yeniliklerini güçlendiren bir özel/kamu 
ortaklığı üzerine kurulu.
Dioxide Materials™ bina HVAC uygula-
maları için düşük maliyetli, düşük güçlü 
CO2 sensörleri geliştirdi. Bu teknoloji; 
sensörü karbonmonoksitten ziyade 
karbondioksite hassas kılan, evlerdeki 
karbonmonoksit (CO) alarmına benzer 
elektrokimyasal sensörler kullanıyor. Bu 
sensörler günümüzdeki CO2 sensörlerin-
den çok daha az maliyetle üretilebiliyor 
ve pille çalışabiliyor.
Halihazırda Dioxide Materials™’ın çalı-
şan sensörleri var fakat elektronik ve 
iletişim sistemlerinin sensörleri binanın 
direkt dijital kontrol sistemlerine (DDC) 
bağlaması gerekiyor. I-SENSE düşük 
maliyetli, düşük güçlü telemetri (uzak-
tan ölçüm) platformlarının ve sensör 
ağ sistemlerinin tasarım ve uygulama-
sında liderdir. Birlikte bu takım Dio-
xide Materials’ın sensörlerinin binanın 
direkt dijital kontrol sistemlerine (DDC) 
arayüzü için gerekli olan elektroniği ve 
yazılımı geliştirecek. Bu yeni teknoloji, 
binaya maliyetli bir şekilde yeniden 
elektrik hattı döşeme gereği duyulma-
dan tüm binanın CO2 takibine dayalı 

işyeri ve evlerdeki HVAC için kullanılan 
enerji miktarını önemli oranda azalt-
maya yardımcı olacak.
Günümüzdeki çoğu HVAC sistemi, 
mahallerin tasarım doluluk oranlarına 
bağlı olarak sürekli havalandırma sağla-
mak için tasarlanmıştır. Fakat bu metot 
genellikle önemli ölçüde enerjinin ve 
paranın boşa harcanmasına sebep olur. 
Binaya giren temiz hava veya dış hava 
miktarını ayarlayan otomasyona dayalı 
bir işlem olan talep kontrollü havalan-
dırma (DCV), hava kalitesini ve her bir 
odadaki doluluğu ölçmek için CO2 sen-
sörlerini kullanarak ve HVAC sistemini 
buna göre ayarlayarak enerji tasarrufu 
ve elektrik maliyetinden tasarruf sağ-
lar. Talep kontrollü havalandırma (DCV) 
genellikle yeni, çok sensörlü LEED bina-
ların yapımında görülmesine rağmen, 
ticari binaların yapı güçlendirmelerinde 
veya yeniden yapılanma projelerinde, 
küçük ticari binalara ve yerleşim komp-
lekslerine adaptasyonu yavaş olur. 
Florida Atlantic Üniversitesi’nde I-SENSE 
direktörü ve Mühendislik ve Bilgisayar 
Bilimleri Fakültesinde profesör olan 
Jason Hallstrom (Ph.D.) “Projemiz daya-
nıklı, şebeke tabanlı CO2 algılaması ve 
HVAC sistem entegrasyonuna odaklan-
maktadır; bu yenilikçi CO2 sensörlerinin 
geliştirilmesi ve test edilmesine yardımcı 
olmak için Dioxide Materials™ ile ortak-
lığımızdan dolayı heyecan duyuyoruz. 
Bu teknolojinin ticari ve konut binaların-
daki DCV sistemlerinin kurulumu ile ilgili 
masrafları büyük oranda azaltmasını 

bekliyoruz” dedi. ABD Enerji Bakanlı-
ğına göre, CO2 sensörleri kullanan talep 
kontrollü havalandırma sistemlerinin bir 
binanın ısıtılması ve soğutulmasındaki 
enerji maliyetlerini yüzde 10’dan 30’a 
kadar azaltabiliyor. 
Dioxide Materials™ Kurucu ve CEO’su 
olan Rich Masel (Ph.D.), “Florida Atlan-
tic Üniversitesi’nin I-SENSE bilimcileri ve 
mühendisleri ile uzmanlığımızı güçlen-
direrek binalardaki enerjinin boşa har-
canmasının azaltılmasına muazzam bir 
katkı sağlayabiliriz. Soğutma ve ısıtma-
nın sabit derecede çalışmasından ziyade 
odadaki insan sayısına bağlı olması için 
her bir odada CO2 sensörleri bulundur-
mak bir yandan iç hava kalitesini sürdü-
rürken diğer yandan havalandırmadan 
kaynaklı enerji kayıplarını önleyecektir” 
dedi.
Florida Atlantic Üniversitesi’nin I-SENSE’i 
düşük maliyetli, düşük güçlü telemetri 
(uzaktan ölçüm) platformlarında ve sen-
sör ağ sistemlerinin tasarım ve uygula-
masında lider. I-SENSE algılama, iletişim 
ve veri yönetimi teknolojileri için kendi 
araştırma, mühendislik ve idari merkez-
leri aracılığıyla uzmanlık, mühendislik 
desteği ve proje yönetimi servisleri sağ-
layan bir takas odası görevi görüyor.
Dioxide Materials™ HVAC sistemle-
rinde talep kontrollü havalandırma için 
yeni jenerasyon, düşük güç tüketimli 
ve düşük maliyetli elektrokimyasal CO2 
sensörleri geliştiriyor. Bu cihazlar; CO2 
dönüşümü işin geliştirilmiş, şirketin 
patentli CO2 dönüşüm katalizörlerini 
havadaki CO2 miktarı ile doğru oran-
tılı bir elektrik sinyali oluşturmak için 
kullanan, CO2 elektrolizörlerinin mikro 
ölçekli versiyonu. 
Dioxide Materials™’ın pille çalışarak kul-
lanım ömrünü karşılayabilecek kadar 
düşük güç tüketimli CO2 sensörleri, yük-
sek maliyetli kablolama işlemini elimine 
eder ve kızıl ötesi sensörlerden farklı 
olarak kablosuz termostatlar ile uyumlu.
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Dünyanın En Büyük 
Rüzgâr Türbini İngiltere’de 
Kuruldu

Enerji Sektörü Yeni Bir 
Fuarla Buluşuyor: STEAM 
EXPO

D

D

animarka mer-
kezli enerji fir-

ması Dong Energy, 
dünyanın en büyük 
rüzgâr türbininin 
kurulumunu tamam-
ladı. Tam 195 metre 
uzunluğunda olan 
devasa türbin İngiltere 
denizlerinde bulunan Burbo Bank Offshore Wind Farm’a 
kuruldu. 8 MW gücünde olan türbin, unvanın bir önceki 
sahibini 22 metre farkla geride bıraktı. Vestas tarafından 
üretilen bu türbinlerden aynı rüzgâr çiftliğinde toplam 
32 adet bulunacak. Yani 31 farklı devasa türbin daha 
yolda. Dong Energy, proje sonunda toplam 258 MW’lık 
güce ulaşılacağını ve Birleşik Krallık’taki 230.000 eve 
temiz enerji sağlanacağını ifade ediyor. Dong Energy 
olarak sektöre liderlik ettiklerini belirten firma yetkilisi 
Claus Bøjle Møller, “Bu büyük türbinler Birleşik Kral-
lık’taki evlere temiz, yenilenebilir enerji taşıma yolundaki 
maliyetleri düşürebilmemizi sağlıyor. İlk türbinin kurul-
ması da proje için çok büyük bir anlam ifade ediyor” söz-
lerini kullandı. 32 türbinden oluşan projenin 2017’nin 
ortalarında tamamlanması bekleniyor. 
Kaynak: www.enerjienstitusu.com

emos Fuarcılık, sektöre yeni bir fuar daha kazan-
dırıyor. Buhar ve sıcak su teknolojileri fuarı STEAM 

EXPO, 12-14 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek Powernext Enerji Fuarları 
içinde yerini alıyor. 3 gün sürecek etkinlik, Yeşilköy’deki 
İFM’de 11. Salon’da organize edilecek. Fuarda; buhar 
üretimi, dağıtımı, enerji verimliliği, kondens tahliyesi 
gibi konularda firmalar, yeni teknolojileri endüstriyel 
işletmelere tanıtma fırsatı bulacaklar. Sıcak suyla olu-
şan buharın gücüyle üretim yapan markalar, birçok 
sanayide kullanılan sistemleri görecekler. 2017 yılının 
ilk fuarlarından olan Steam Expo- Buhar ve Sıcak Su 
Teknolojileri Fuarı’na Tekstil, Enerji, Gıda, Kağıt, Kimya, 
Petrokimya, İnşaat, Çelik, Sağlık gibi birçok sektörden 
firmalar ve temsilciler katılacak. Fuarda ayrıca, bu sana-
yideki önemli konu başlıklarından oluşan konferanslar 
da düzenlenecek.İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1 D:6 Ataşehir, İstanbul
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Alarko Carrier Yeni Kombisinin Tanıtımı için Bir 
Reklam Filmi Hazırladı

Alarko Carrier’ın “Instagram İşletme Sayfası” Hayata Geçti
larko Carrier, kurumların Instag-
ram’daki varlıklarını daha iyi yönet-

melerini sağlayan araçların yer aldığı “Ins-
tagram İşletme Sayfaları” profil özelliğini 
aktif olarak kullanmaya başlayan iklim-
lendirme sektöründeki ilk kuruluş oldu. 
Sınırlı sayıda hesap tarafından kullanımına 
izin verilen “Instagram İşletme Sayfaları” 
uygulaması üç temel profil özelliğini 
barındırıyor. Bunlardan ilki olan Business 
Profiles, Instagram’da hâlihazırda profil-
leri olan firmaların, sayfanın en üstüne 
kendi web siteleri, adres ve kısa tanıtım 
bilgileri eklemelerine imkân tanıyor. Kul-
lanıcılar dilerse firmaların eklediği telefon 
numarası, mesaj ya da e-posta adresle-
rinden onlarla doğrudan iletişime geçe-
biliyor. Yeni bir özellik olan Insights aracı 
da markaların takipçileriyle ilgili analiz-
lere erişimini kolaylaştırıyor. Takipçilerin 
yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerini 
değerlendiren bu araç sayesinde hangi 

A

A

larko Carrier, çift yoğuşma tek-
nolojili kombisinin tanıtımı için 

özel bir reklam filmi hazırladı. Alarko 
Carrier’ın reklam filminde anons ettiği 
yeni ürünü Seradens Super Plus çift 
yoğuşmalı kombiler, Türkiye’de ilk defa 
hem ısıtma hem de kullanım suyunda 
yoğuşma teknolojisiyle yüzde 100’ün 
üzerinde verim sağlıyor. Hazırlanan 
reklam filminde de konforuna düşkün 
kedi, bu kombilerdeki çift yoğuşma 
teknolojisiyle çifte kazanç sağlanaca-
ğını eğlenceli bir dille anlatıyor. Konuyla 
ilgili bilgi veren Alarko Carrier Reklam 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk 
şunları söyledi: “Türkiye’de ilk ve tek 
olma özelliğini taşıyan ve bu özelliğiyle 
çok yüksek verim sunan Seradens Super 
Plus tam yoğuşmalı kombiler için eğlen-
celi bir reklam filmi hazırladık. Filmde 
rahatına düşkün kedimiz; Alarko’nun 
gerçek konforun adresi olduğunu, çok 
iyi bilinen slogan ve reklam müziğimiz 

paylaşımların daha başarılı olduğu ve kit-
leyi daha fazla harekete geçirdiğini gör-

Radore, “En İyi Veri 
Merkezi” Ödülünün 
Sahibi Oldu

R
adore Veri Merkezi, dünyanın önde 
gelen teknoloji portallarından TMT 

News tarafından yapılan değerlendir-
mede “En İyi Veri Merkezi” kategorisinde 
ödüle layık görüldü. TMT News tarafın-
dan yapılan değerlendirmede; altyapısı, 
yüksek kaliteli servisleri, yedekli internet 
erişimi ve enerji verimliliği ile önde gelen 
veri merkezi Radore’nin, 10 bin sunucu 
kapasitesi, 60’a yakın profesyonel ekibiyle, 
7 gün 24 saat kesintisiz hizmeti müşteri-
leriyle buluşturmasının önemine değinildi. 
Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubi-
lay Akyol, kazandıkları ödül ile ilgili olarak, 
“Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi 
hizmetlerimiz doğrultusunda, şirketimizin 
her geçen yıl yeni bir başarıya imza attığını 
görmek gurur verici. Önümüzdeki yıllarda 
daha da büyümeye, Türkiye’nin yanı sıra 
dünyada da önemli veri merkezleri ara-
sında yer almaya odaklanacağız”  dedi.

eşliğinde anlatıyor. Sevgi, şefkat, dost-
luk gibi kavramlarla özdeşleşen ve çok 
evcimen olan kediler, evini benimser ve 
düzeninin bozulmasını istemez, rahatına 
ve konforuna düşkün olur. Dolayısıyla 
güvenilir, kaliteli, verimli ve tasarruflu 
Alarko kombinin sağladığı yüksek konfor 
ortamını anlatmak için kedinin doğru bir 
seçim olduğunu düşünüyoruz.”

mek mümkün oluyor. Promote özelliği 
ise popüler bir paylaşımı anında reklama 
dönüştürme imkânı veriyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Alarko Carrier Reklam 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk 
şunları söyledi: “Yenilikleri yakından takip 
eden dinamik bir marka olarak, sosyal 
medya kanallarına çok önem veriyoruz. 
Instagram’ın bu yeni uygulamasını sek-
törümüzde hayata geçiren ilk firma olduk. 
Bu uygulamayla, Instagram platformunda 
bizi takip edenler daha kurumsal bir say-
fayla karşılaşacaklar. Ayrıca biz de takipçi 
istatistiklerine erişim kazanarak, onlar hak-
kında daha çok bilgi alabilecek kendi pay-
laşımlarımızın da etkilerini gözlemleyebile-
ceğiz. Alarko Carrier’ı daha iyi anlatmak ve 
de takipçilerimizle daha iyi iletişim kurmak 
için sosyal medyanın gücüne inanıyoruz.” 

Alarko Carrier Instagram sayfası: https://
www.instagram.com/alarkocarrier/
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Sektör Liderlerine Göre Güneş Enerjisinin Geleceği Parlak

COPA Bayileriyle Birlikte Dünyayı Geziyor

G

C

reenpeace Akdeniz'in efsane gemisi 
Rainbow Warrior'ın, 6 Eylül'de 

Bodrum'da Türkiye'yi “Güneşe Yelken 
Aç”maya davet ederek başlattığı turun 
son durağı İstanbul oldu. Enerji ve finans 
dünyasının öncü isimleri 24 Eylül’de 
İstanbul'da bir araya gelerek, Türkiye'de 
güneş enerjisinin geleceğini masaya yatırdı. 
Greenpeace'in GÜNDER ile beraber Rain-
bow Warrior gemisinde düzenlediği etkin-
liğe GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar, Uluslararası Enerji 
Ekonomisi Birliği Dünya Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu, Sürdürülebilir Üre-
tim ve Tüketim Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Karaos-
manoğlu ve Temiz Enerji Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Tülin Keskin katıldı. 16 ayrı 
kurum ve kuruluştan 30’dan fazla davetli-
nin katıldığı “Türkiye için Güneş Geleceği 
ve Fırsatları” özel buluşmasında sürdürüle-
bilir kalkınma ve geleceği şekillendirmede 
güneş enerjisinin yaratacağı değer çok 
yönlü tartışıldı. Greenpeace Akdeniz Sür-
dürülebilir Yatırımlar Danışmanı İbrahim 
Çiftçi toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 
“Güneş enerjisi sadece enerji bağımsızlığı 
sağlayıp, cari açığın kapanmasını sağla-

oşkunöz Holding’in ısıtma sek-
töründeki öncü markası COPA, 

geçen aylarda düzenlediği satış kam-
panyasıyla bayilerini Barselona ve Lviv 
gezileriyle ödüllendirdi. 
Birkaç yıldır çeşitli kampanyalarla seya-
hatler düzenleyen COPA, 2016 yılında 
da üstün performans gösteren bayilerine 
tatil fırsatı sundu. Ayrı ayrı zamanlarda 
yapılan organizasyonlarda; ilk olarak, 
COPA bayilerinden bir grup, Avrupa’nın 
en renkli ve en hareketli şehirlerinden biri 
olan Barselona’yı görme fırsatı buldu. 
Geziye katılan yaklaşık 60 kişi, Barselona 
şehir turuyla birlikte orta çağdan kalma 
mimari yapılarıyla Gerona kasabasını ve 
ünlü ressam Salvador Dali’nin doğduğu 
Figueras kasabasını ziyaret etti, akşam 

makla kalmayacak, aynı zamanda güneş 
enerji sanayi için yeni pazarlar açarak, 
istihdamın artmasını da sağlayacak. Güneş 
enerjisine yatırım yapmak yeni fırsatları 
da beraberinde getirecek ciddi bir iş kolu 
olacaktır” dedi. Çiftçi, Türkiye’de de güneş 
enerjisine verilen önemin arttığına dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Türkiye’de güneş 
enerjisi 2015 yılının sonunda 362 santralde 
249 MW kurulu güce sahipken 2016’nın 
ilk yarısında bu rakam yüzde 100’den 
fazla artarak 733 santralde bulunan 562 
MW toplam kurulu güce ulaştı. Türkiye’de 
2014 yılında elektrik dağıtım şirketleri 
yaklaşık 3.4 GW’a tekabül eden 4 bine 
yakın lisanssız üretim proje başvurusu aldı. 
Ancak sadece 1500 başvuru kabul edildi. 
Bu bağlamda biz Greenpeace Akdeniz ola-
rak, bireylerin çatılarına güneş panelleri 

kurması için gerekli işlemlerin kolaylaşması 
amacıyla yürüttüğümüz bu kampanyada 
bankaların da bireylere uygun şartlarda 
kredi finans imkânları sunması gerekliliğini 
vurguluyoruz.” 
Türkiye’nin coğrafi konumu gereği, güneş 
açısından önemli bir potansiyele sahip 
olduğuna dikkat çeken Dr. Bayraktar ise, 
“Hızlı ve kolay erişilebilirliği ile uygulana-
bilirliği, ısıdan elektriğe depolama dahil 
teknolojik erişilebilirliğin mümkünlüğü ve 
uygunluğu, çok yönlü sektörel entegrasyon 
ve istihdama katkısı geçmiş çağın enerji 
kaynaklarına kıyasla 4-5 misli daha fazla 
olan güneş enerjisini ayrıcalıklı kılmak-
tadır. Özellikle kentsel dönüşümü hızla 
uygulamaya alan Türkiye’nin, yeniden 
yapılaşma sürecini enerji etkin tasarımlı, 
güneş odaklı binalar ve yerleşim alanları, 
yaygın kullanılacak yenilikçi güneş ener-
jisi teknolojileri ile sürdürebilme fırsatını 
kaçırmaması gerekiyor. ‘Yenilenebilir Enerji 
Eylem Planı’nda 2023 yılı itibarıyla ısıtma ve 
soğutmada enerji ihtiyacının en az yüzde 
15’inin yenilenebilir enerjiden karşılanma 
hedefi doğrultusunda güneş enerjisinin 
kullanımında yenilikçi yaklaşımların yay-
gınlaştırılması önemlidir” dedi.

iş hayatının stresini attı. İş ortaklarıyla bir-
lik ve beraberliğini güçlendirmeye önem 
veren COPA yetkilileri, kampanyalarına 
önümüzdeki dönemlerde de devam ede-
ceğini belirtti.

yemeğinde kültürel etkinliklerle vakit 
geçirdi. 2016 satış kampanyalarında 
başarılı olan diğer bir grup ise, dünyanın 
tarihi ve doğal güzelliklerine sahip şehir-
lerinden biri olan Lviv seyahatiyle yoğun 
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Ayvaz Online % 50'ye Varan İndirimlerle Geliyor
yvaz, e-ticaret sitesi Ayvaz 
Online’da her ay belirli bir ürün 

grubunda yüzde elliye varan indirim 
sunuyor. 
Geçen ay solar bağlantı hortumların-
daki % 50 indirimle başlatılan kam-
panyalar, bu ay sprinkler bağlantı hor-
tumlarındaki % 40 indirimle devam 
ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan 
Alpagut, Ayvaz Online ile sektörde 
yepyeni bir sayfa açtıklarını ve şirket 
olarak dijital mecrada da ilkleri ger-
çekleştirmenin gururunu yaşadıklarını 
dile getirdi. Ayvaz’ın kurumsal web 
sitesindeki ürünler ile e-ticaret sitesi-
nin entegre olarak çalıştığını belirten 
Alpagut, “Ayvaz Online ile son kulla-
nıcıları hedefliyoruz. Türkiye’nin nere-
sinde olursa olsun, son kullanıcıların 
Ayvaz kalitesini uygun fiyat ve şartlarla 
sahip olmasını istiyoruz. Eylül ayında 
güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan 
solar bağlantı hortumlarımızda indi-
rim yaptık. Bu ay ise sprinkler bağlantı 

yvaz, sektör üyeleri tarafından 
büyük ilgi gören buhar seminerle-

rini yurt genelinde gerçekleştiriyor. Eylül 
ayında Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır 
şehirlerinde gerçekleştirilen seminer-
lere farklı sektörlerden yüzlerce kişi 
katıldı. Makina Mühendisleri Odası’nın 
da desteğiyle MMO Gaziantep Şube 
Müdürlüğü’nde düzenlenen semi-
nere yoğun bir katılım gerçekleştirildi. 
Seminerde ağırlıklı olarak işletmelerde 
yaşanan sorunlar üzerinde duruldu ve 

“Buhar Tesisatlarında Enerji Geri Kaza-
nımı” başlığı altında yeni seminerler 
talep edildi. Eylül ayında Elazığ Park 
Dedeman Hotel’de düzenlenen semi-
nere ise Fırat Üniversitesi başta olmak 
üzere birçok kamu, kurum ve kuruluşları 
ile bölgedeki endüstriyel tesislerin tem-
silcileri büyük ilgi gösterdi. “Endüstride 
Buhar Tesisatları” konulu seminer, katı-

Ayvaz, Farklı Şehirlerde Buhar Seminerleri Düzenledi

lımcılar tarafından büyük beğeni top-
ladı. Seminer serisinin son ayağı Makine 
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla yine Eylül 
ayında gerçekleştirildi. “Buhar Armatür-
leri ve Buhar Tesisatlarında Enerji Verim-
liliği” başlığı altında önemli bilgilerin 
sektör üyeleriyle paylaşıldığı seminere, 
bölgenin önde gelen sanayi kuruluşla-
rının teknik sorumluları ile çok sayıda 
kamu, kurum ve kuruluşundan temsilci 
katıldı. Standart bir ders anlatımı yerine, 
işletmelerde yaşanan sorunlarla ilgili 

uygulama örneklerine yer verilen semi-
ner, MMO Diyarbakır Şube Müdürü Sait 
Bahçe’nin Ayvaz temsilcilerini yeni semi-
nerler vermeye davet ettiği konuşmasıyla 
son buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpa-
gut, şirket olarak eğitime büyük önem 
verdiklerini ve bu tür organizasyonları 
yurt genelinde gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. Alpagut, “Ayvaz olarak hem çalı-
şanlarımız hem de sektör üyeleri için 
farklı konularda eğitimler düzenliyoruz. 
Bilginin paylaşarak çoğaldığını biliyoruz, 
ürün ve sistemlerimize ilgili önemli bilgi-
leri sektör üyeleriyle düzenli olarak pay-
laşıyoruz. Özellikle uygulamaya yönelik 
eğitimler, sektördeki kişiler için anahtar 
rol oynuyor. Kullanıcıların bilinçli olması 
hem işletmeler hem de ülke ekonomisi 
açısından avantaj yaratıyor” diyerek söz-
lerini noktaladı.

rayı maksimum derecede kullanmaya 
çalışıyoruz. Ayvaz Online ile oyunun 
kurallarını değiştiriyoruz. Vatandaşla-
rımızın oturdukları yerden, kolayca ve 
hızlıca Ayvaz kalitesine sahip olmalarını 
istiyoruz” dedi.

hortumlarımızı öne çıkarıyoruz. Dünya 
hızla değişiyor ve bu hızı yakalayama-
yanlar geride kalıyor. Biz şirket olarak her 
zaman olduğu gibi bugün de geleceğin 
peşinden gidiyoruz. Kullanıcı odaklı, eri-
şilebilir ve pratik çözümlerle dijital mec-
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Buderus, Ankara’daki Star Club Üyeleriyle 
Teknik Eğitimde Buluştu 

uderus, üyelere birçok avantaj ve 
ayrıcalık sunan Star Club prog-

ramı kapsamında Ankara’da bir teknik 
eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Teknik 
eğitim toplantısında; kombi çalışma 
prensiplerinden montaj uygulamala-
rına, Buderus ürün gamından sektörel 
ve şirketle ilgili birçok farklı konuya 
kadar bilgi paylaşımında bulunuldu. 
Bosch Termoteknik Ankara Bölge 
Müdürlüğü’nde düzenlenen teknik 
eğitim toplantısına 22 Buderus Star 
Club üyesi katıldı. Bosch Termoteknik 
Isıtma Eğitmeni Necati Soydemir ve 
Buderus Ankara Bölge Satış Temsilcisi 
Barış Biçer’in katıldığı eğitimin ardından 
tüm katılımcılar için bir akşam yemeği 
düzenlendi.

B uderus, Star Club programı kap-
samında Trabzon’daki üyelerine 

yönelik bir teknik eğitim toplantısı ger-
çekleştirdi. 
Bosch Termoteknik eğitim departmanı 
tarafından, Karadeniz bölgesindeki 
Buderus Star Club üyelerine yönelik 
olarak Trabzon Novotel’de düzenle-
nen eğitime, Bosch Termoteknik Isıtma 
Eğitmeni Necati Soydemir ve Buderus 

Buderus, Karadeniz Bölgesi Üyeleri için Teknik 
Eğitim Toplantısı Düzenledi

Karadeniz Bölge Satış Temilcisi Caner 
Çağlayan’ın yanı sıra 36 Buderus Star 
Club üyesi katıldı. Bosch ve Buderus 
markalarının tanıtımı ile başlayan eği-
tim toplantısında katılımcılara kombi 
çalışma prensipleri, montaj uygulamaları 
ve Buderus ürün gamı hakkında detaylı 
bilgi verildi. Eğitimin ardından hem şir-
ket hem de sektöre yönelik konularda 
fikir alışverişi yapıldı. 

Ege ve Akdeniz 
Bölgeleri Yapı 
Sektörü Temsilcileri 
İzmir’de Buluşuyor

Y apı sektördeki son gelişmelerin ve 
teknolojilerin sergilendiği, Ege ve 

Akdeniz Bölgelerinin en büyük fuarı Yapı 
Fuarı – Turkeybuild İzmir, 3 - 6 Kasım 
2016 tarihleri arasında fuarizmir’de yapı 
sektörü temsilcilerini bir araya getirecek. 
ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü 
Burcu Başer, yılın ilk buluşması olan 39. 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ikinci 
buluşması olan Yapı Fuarı – Turkeybuild 
Ankara’nın ardından düzenlenecek Yapı 
Fuarı - Turkeybuild İzmir’in de verimli bir 
ticari platform olacağına dikkat çekti. 
Başer, “YEM Fuarcılık olarak, 39 yıllık 
uzmanlık ve tecrübemizle yapı sektö-
rüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. 
Fuarlarımız her yıl bir öncekinden daha 
büyük kitlelere hitap ediyor; katılımcı ve 
ziyaretçi sayımız artıyor. Bu artışla Türkiye 
ekonomine sağladığımız katkı da artmış 
oluyor. Bu yıl İzmir’de 22’ncisini gerçek-
leştireceğimiz fua-
rımızın, yaratacağı 
yeni iş ve işbirliği 
olanakları ile önce-
likle düzenlendiği 
Ege Bölgesi’ne ve 
ülke ekonomisine 
büyük katkı sağ-
layacağına inanı-
yoruz. Tüm sektör 
profesyonellerini 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir’de yerle-
rini almaya ve sektörün heyecanına ortak 
olmaya davet ediyoruz” dedi.
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Bosch Partner Program Üyeleri İstanbul’da 
Eğitimde Buluştu

ETNA, Yeni Web Sitesini Yayına Aldı

B

P

osch Termoteknik, iş ortaklarının 
operasyonlarını geliştirmesine yar-

dımcı olan Bosch Partner Program üye-
leri için İstanbul’da bir eğitim toplantısı 
gerçekleştirdi. 
Bosch Termoteknik Genel Müdürlüğü 

ompa teknolojileri sektörünün öncü 
firmalarından ETNA, web sitesini 

güncelledi. Yeni sitenin hazırlanması 
sürecinde; akıllı telefon, tablet vb. mobil 
cihazlarla uyumlu, kullanıcı dostu bir site 
tasarımı hedef olarak alındı ve gerçekleş-
tirildi. Yeni web sitesi; hem son kullanıcı 
hem de sektör profesyonellerinin bek-

Oditoryum Salonu’nda gerçekleşen eği-
time, İstanbul Bosch Partner Program 
üyeleri katılım gösterdi. Bosch Termo-
teknik Isıtma Eğitmeni Necati Soydemir, 
Bosch Termoteknik İstanbul Bölge Satış 
Temsilcisi Hasan Temizel ve Bosch Ter-
moteknik Marka Yöneticisi Onur Cinel’in 
katıldığı eğitimde üyelere önce firma tanı-
tımı yapıldı. Ardından da kombi çalışma 
prensipleri, montaj uygulamaları ve Bosch 
ürün gamı hakkında bilgiler paylaşıldı. 
Eğitimin sonunda ise Bosch Partner Prog-
ram hakkında üyelerden gelen sorular 
cevaplandırıldı.

lentilerini karşılayacak şekilde mümkün 
olduğunca yalın tasarım, ürünlere kolay 
erişim ve şirketin temel faaliyetlerini yan-
sıtacak kategorik yaklaşım (küçük konutsal 
çözümler, bina tekniği çözümleri, yangın 
pompa sistemleri) ile dikkat çekiyor. 

Detaylı bilgi için: www.etna.com.tr
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Baymak 25 İlde 100 Mağaza Açıyor

Baymak, Lojistik Altyapısını Bölge Depoları ile Güçlendirdi

aymak, Orange Store ile Türkiye 
genelinde hızla yayılmaya devam 

ediyor. 2016 yılının ilk altı ayında 
Ankara’da 6 farklı Orange Store mağa-
zasının açılışını gerçekleştiren Baymak 
için yıl sonunda hedef 25 ilde 100 mağa-
zaya ulaşmak. 
Orange Store için bu yıl 4 milyon TL’lik 
yatırım planlayan Baymak; Adana, Muş, 
Elazığ’ın da aralarında bulunduğu 10 
ilde mağazalarının açılışını gerçekleş-
tirdi. 2016 büyüme hedefinin yüzde 

aymak tüm Türkiye’de daha güçlü 
bir konuma ulaşmak için satış 

öncesi ve sonrası süreçlerin de mükem-
melleştirilmesi için yatırımlarını sürdürü-
yor. Lojistik altyapısını bölge depoları ile 
güçlendiren Baymak Diyarbakır, Ankara, 
Erzurum, Adana, İzmir ve Samsun bölge 
depoları ile 6 noktada yapılanmasını 
tamamladı. Baymak Tedarik Zinciri Ekibi 
tarafından ürünlerin üretildiği hattan 

5’ini Orange Store yapısı ile gerçekleştir-
meyi hedeflediklerini açıklayan Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak, “Orange 
Store konseptini hayata geçirmeye baş-
ladığımızda ilk günden bu yana Türkiye 
genelinde bayilerimizden gelen talepler 
oldukça fazla. Her yeni mağaza açılışı 
talepleri tetikliyor. Hedefimiz Türkiye’de 
ısıtma soğutma sektörüne yeni bir anla-
yış kazandıran Orange Store’ları 2016 
sonunda 25 ilde 100 noktaya ulaşmak” 
şeklinde konuştu.

tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm 
aşamaları analiz ederek tasarlanan mer-

kez, depo ve bölge depolarından oluşan 
bu yeni dağıtım ağı 3 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandı. Bölge depolarından 
bayilerine yapılan sevkiyatlar ile teslimat 
sürelerini en aza indirmeyi başaran Bay-
mak, dağıtım sürecinde hizmet kalitesini 
de yükseltti. Bayilere yakın konumda 
ürün bulundurması sayesinde Baymak, 
bayi ve tüketicilerinin acil taleplerine 
çok hızlı cevap verebiliyor.

Okyanusları Temizleyecek Proje Geliştirildi

H ollandalı genç girişimci Boyan 
Slat, okyanuslardaki plastik atıkları 

temizleyecek proje geliştirdi. Bu proje için 
The Ocean Cleanup adında vakıf kuran 
girişimci, Norveç’in Stavanger kentindeki 
Petrol Fuarı'na katılarak tasarladığı projeyi 
yatırımcılarla buluşturdu. Slat bu projeyi 
gerçekleştirebilmek için gerekli olan para-
nın sadece 150 milyon Euro olduğunu, 
petrol şirketlerince sağlanacak bilgi ve tek-
nik birikime gereksinimi olduğunu söyledi. 
Gerekli desteğin sağlanması durumunda 
projeyi hayata geçirebileceğini belirten 
Slat, dünyadaki tüm okyanusların bu proje 
ile birkaç yılda temizlenebileceğini dile 
getirdi. 
Slat’ın projesine göre 100 kilometre uzun-
luğundaki yüzer bariyerler okyanus yüze-
yinde yüzen plastik atıklarını deniz akıntı-
larının yardımı ile toplayacak. Araştırma-
cılar dünya denizlerinin üst kesimlerinde 

yüzen plastik atıkların birkaç milyon ton 
dolayında olduğunu tahmin ediyor. The 
Ocean Cleanup Vakfı, çoğunluğu araştır-
macı ve mühendis olan yaklaşık gönül-
lüden oluşuyor. Vakıf, 15 kuruluş ve 3 
bin dolayında yatırımcıdan aldığı destekle 
gerçekleştirdiği araştırma ve denemelerin 
sonucunda projenin ekonomik ve uygula-
nabilir olduğu konusunda 530 sayfalık bir 

rapor hazırladı. Raporun ulaştığı sonuç-
lara göre okyanuslarda yüzen 1 kilogram 
plastik atığın temizlenme maliyeti 4 Euro 
53 cent olacak. Slat, 2013 yılında Intel Eye 
50 tarafından dünyanın en çok gelecek 
vaat eden 20 girişimcisinden biri olarak 
tanımlanmıştı.

Kaynak: www.enerjihaber.com
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Gayrimenkul Sektörünün Liderleri Belli Oldu

C apital ve Ekonomist dergileri tara-
fından İstanbul The Ritz Carlton 

Hotel’de 27 Eylül’de düzenlenen Real 
Estate Stars (Türkiye’nin Gayrimenkul 
Liderleri Ödül Töreni), gayrimenkul sektö-
rünün liderlerini buluşturdu. Gayrimenkul 
sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi 
amaçlayan ve Daikin ana sponsorluğunda 
ilki bu yıl gerçekleşen Real Estate Stars, 
sektörün önde gelen iş örgütleri GYODER 
(Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği) ve Türkiye Müteahhitler 
Birliği’nin destekleriyle; Aremas, Evren Yiğit 
Mimarlık ve Mopa Mutfak destek sponsor-
luğunda düzenlendi. Ödül töreni, Capital 
ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü M. 
Rauf Ateş’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Ateş bu projeyle, sektördeki önemli bir boş-
luğu doldurmayı amaçladıklarını belirterek 
şunları söyledi: “Gayrimenkul sektörünün 
çok hızlı büyüdüğünü, çok başarılı proje-
lerin hayata geçirildiğini biliyoruz. Çeşitli 
kurumların ödül programları var. Ancak 
tam anlamıyla satış performansını, adet ve 
ciro bazında değerlendiren, üstelik bunu 
kapsamlı, sektörün tamamını kapsayan 
şekilde yapan proje yoktu. Biz bununla bir-
likte her yıl sektör için ‘benchmark’ (kıyas-
lama) oluşturacak bir veri oluşturmayı, 
şirketlerin başarılarını iş dünyasıyla pay-
laşmayı planlıyoruz. Yeni projelerde ilk yıl 
çok zordur. Ancak beklediğimizden daha 
iyi katılım oldu. Projenin ana sponsoru 
Daikin’e, destekleyen GYODER ile Türkiye 
Müteahhitler Birliği’ne ve destek sponsor-
ları Aremas, Evren Yiğit Mimarlık ve Mopa 

Mutfak’a da çok teşekkür ediyoruz.” Daikin 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen 
ise açılış konuşmasında, sektördeki önemli 
bir boşluğu doldurduklarına inandığı Real 
Estate Stars’a destek vermekten duyduk-
ları memnuniyeti belirtirken, iklimlendirme 
sektörü ile gayrimenkul sektörünün gelişimi 
arasındaki ilişkiye değindi. Özen, şunları 
dile getirdi: “Bugün iklimlendirme sektörü 
80 milyar doların üzerinde bir büyük-
lüğü temsil ediyor. Sektör tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de gelişiyor. Bugün 
Türkiye’de 2.3 milyar dolar seviyesinde olan 
iklimlendirme sektörünün yakın bir gele-
cekte 5 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı 
yönünde bir öngörümüz var. Bu gelişmenin 
en önemli nedenlerinden biri inşaat sek-
töründeki gelişim… Bizler de buna bağlı 
olarak; ürettiğimiz cihazlar ile daha fazla 
verimlilik nasıl sağlayabiliriz, daha az enerji 
ile daha yüksek verimliliğe nasıl ulaşırız, 
bunu yaparken de çevremizi nasıl koru-
yabiliriz konularına daha fazla yoğunlaş-
mış durumdayız.” Real Estate Stars Ödül 
Töreni’nde, GYODER Başkanı Aziz Torun 
yaptığı konuşmada gayrimenkul sektö-
ründe yaşanan gelişmelere dikkat çekerken, 
sektör yöneticileri de başarı sırlarını paylaştı. 
Törende 30’a yakın şirket 3 farklı kategoride 
ödül  aldı. Emlak Konut, 2015 rakamlarına 
göre adet ve ciro bazında Türkiye’nin En 
Çok Satış Yapan şirketi olurken, Nef de 
2016 rakamlarına göre Türkiye’nin En Çok 
Proje Yürüten Şirketi ödülünü aldı. Bunların 
yanı sıra törende inşaat sektörünün birçok 
önemli firmasına da ödül verildi.
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TTMD Boğaz’da Buluştu

İSİB, Lübnan’da "İklimlendirme Sektörel 
Ticaret Heyeti" Programı Düzenledi

Hoş Geldin 
Dağhan Emir

T

"İ D

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2016-2017 sezonuna İstanbul 

Boğazı’nda merhaba dedi. TTMD İstanbul 
Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal Organi-
zasyonlar Komisyonu tarafından düzenle-
nen Geleneksel Boğaz Turu 28 Eylül 2016 
Çarşamba akşamı yapıldı. Sektörün önde 
gelen birçok isminin yanı sıra, TTMD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda TTMD 
üyesini bir araya getiren gezi; konukların 
Ortaköy ve Beylerbeyi kıyısından alınma-

klimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti" 
Programı, 20 – 24 Eylül 2016 tarihleri 

arasında Beyrut / Lübnan’da gerçekleştirildi. 
Programa, İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Zeki Poyraz, Başkan Yardımcıları 
A. Metin Duruk ve Mehmet H. Şanal ile 
iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren 
9 ayrı firma temsilcisi, Ekonomi Bakanlığı 
temsilcisi ve İSİB personeli katıldı. Sektörel 
Ticaret Heyeti programı kapsamında 21 
Eylül’de dünyanın en büyük müteahhitlik 
ofislerinden biri olan Dar Al Handasah ile 
hizmet binalarında toplantı gerçekleştirildi. 
Bu toplantı sonrasında, sırasıyla Lübnan 
Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ve Lübnan 
Uluslararası Ticaret Odası - Lübnan Türk 
İş Konseyi Başkanı Wajıh Bizri ile toplantı 
yapıldı. Aynı gün Beyrut Büyükelçisi Çağa-
tay Erciyes, Ticaret Müşavirleri Bekir Utku 
Atahan ve Emine Lekesiz, Wajih Bizri, heyet 
katılımcıları ile akşam yemeğinde bir araya 
geldi. İkili iş görüşmeleri 22 Eylül’de Beyrut 

oğa Sektörel Yayın Grubu Yazı 
İşleri Müdürü Gökçen Parlar 

Ünal anne oldu. 
Doğa Sektörel Yayın Grubu olarak, 
11 Eylül 2016’da aramıza katılan Dağ-
han Emir bebeğe mutlu ve uzun bir 
ömür diliyor, Gökçen ve Görkem Ünal 
çiftini tebrik ediyoruz.

sıyla başladı. Gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar süren tekne turunda yeni dönem 
için karşılıklı iyi dilekler aktarıldı. Konukla-
rın müzik eşliğinde hoşça vakit geçirdiği 
gecede, TTMD İstanbul İl Temsilcisi Devrim 
Gürsel, tüm katılımcılara teşekkür ettikten 
sonra gecenin düzenlenmesinde sponsor 
olan firmaya teşekkür plaketi verdi. TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingi-
roğlu, ayrıca bir konuşma yaparak yeni 
dönemde sektöre başarı dileklerini aktardı. 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’ne geçen 

Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
ve İSİB’in gold sponsor olduğu ASHRAE 
Konferansı programı ile eşzamanlı olarak 
düzenlendi. Aynı gün ASHRAE Konferansı 
gala yemeğine iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar ve İSİB yönetim 
kurulu üyeleri katılım sağladı. 23 Eylül’de 
ise ticaret heyetine katılan iklimlendirme 
firmaları, fabrika ve müşteri ziyaretleri ger-
çekleştirdi, aynı günün akşamı firmalar ile 
ticaret heyetinin değerlendirilmesi yapıldı.

yıllar içerisinde yapmış olduğu katkılardan 
dolayı İTÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’a bir teşekkür 
plaketi takdim etti.
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Haberler

Viega Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü 
Özgür Oğur Oldu

V iega Türkiye’nin yeni genel müdürü 
Özgür Oğur oldu. Profesyonel iş 

hayatına 1998 yılında tesisat sektöründe 
başlayan Oğur, 6 yıl boyunca ısıtma ve 
sıhhi tesisat konusunda farklı projele-
rin saha uygulamalarında bulunduktan 
sonra Baymak servis bölümünde çalış-
maya başladı. Ardından Wilo Türkiye’de 
servis ve daha sonra satış yöneticisi olarak 
görev alan Oğur, Danfoss Bölgesel Isıtma 
Bölümü'nde Ülke Müdürü olarak 5 yıl 
boyunca çalıştı ve 1 Ağustos 2016 itiba-
rıyla da Viega Türkiye organizasyonunun 
yeni genel müdürü oldu. Oğur konuyla 
ilgili, “Viega, merkezi Almanya’da olup 
115 yıllık tecrübesi ve 4000 çalışanı bulu-
nan tesisat sektöründe lider bir kuruluş-
tur. Press fittings ürünlerinin dünyada ilk 

üreticisi konumunda bulunan firmanın 
önceliklerinden biri kalitedir. Viega’nın 
hedefi, pazardaki partnerlerine uzun 
vadede yüksek fayda sunabilmektir” dedi.

Mikropor, 250 Bininci Hava Kurutucusunu Üretti

B asınçlı hava kurutucusu alanında 
Türkiye’nin en büyük isimlerinden 

olan Mikropor, 250 bininci hava kuru-
tucusunu üretti. 250 bininci hava kuru-
tucusunun hattan çıkması, hem hat çalı-
şanları hem de üst yönetim tarafından bir 
törenle kutlandı. Törende konuşma yapan 
Mikropor Genel Müdür Yardımcısı Volkan 
Ayhan, 15 yıl önce çıktıkları bu yolda çok 
aşama kaydettiklerini, ar-ge çalışmaları ve 
yatırımlarla sektör liderliğini korumayı ve 
bir dünya markası haline gelmek istedikle-

rini söyledi. Tüm çalışanların emekleri saye-
sinde bu rakamlara ulaştıklarını söyleyen 
Ayhan, herkese emekleri için teşekkür etti.





Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

LOWARA

İ

Nef Ataköy 22
stanbul Ataköy’de yep-
yeni bir yaşam konsepti 

olan Nef Ataköy 22, Lowara 
pompa ve hidrofor sistem-
leri ile hayat buluyor. 420 
milyon TL yatırım değerine 
sahip, yaklaşık 25.000 m2’lik 
bir alanda yer alan proje, 18 
katlı konut ve ofisin yanında 
bir alışveriş merkezinin de bulunduğu 6 bloktan oluşuyor. 
Nef Ataköy 22; konutları, ofisleri, mağazaları ve her detayı 
düşünülmüş tasarımı ile cazip bir yaşam alanı olarak diğer 
projelerden ayrışıyor. Lokasyonu ve mimarisiyle dikkat çeken 
proje kapsamında Lowara markalı 74 adet in-line ıslak rotor-
lu entegre frekans konvertörlü sirkülasyon pompası (ecocirc 
XL Serisi), 84 adet in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompası 
(e-LNE / e-LNT Serisi), 6 adet panodan frekanslı hidrofor 
(GVF - eSH Serisi), 56 adet parçalayıcı bıçaklı dalgıç pom-
pa (FDLT Serisi), 14 adet atıksu tahliye ünitesi (Doublebox) 
kullanıldı.T

ARMACELL YALITIM

ürkiye ambalaj sanayinin öncüleri ve Avrupa’nın 
da önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Korozo’nun Tekirdağ-Çorlu’daki yeni fabrikasında 
Armacell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri 
kullanıldı. Korozo’nun Tekirdağ-Çorlu’da Avrupa Serbest 
Bölgesi’nde kurulumu devam eden yeni fabrikasının 57 
bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 83 bin m2 ile sektö-
rünün tek parça en büyük kompleksi olduğu belirtiliyor. 
Armacell Yalıtım ürünlerinin kullanıldığı yeni Korozo fabri-
kasının, hizmete girdiğinde bölgesine hem ekonomik hem 
de istihdam açısından büyük katkı sağlaması bekleniyor. 
Yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip olan Ar-
macell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk köpük malzemeleri; 
tesisatlarda iyi bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor. 
Yoğuşma kontrolü, kapalı gözenekli ve doğru kalınlıkta 
yapılan havalandırma ve tesisatlar korozyona karşı direnç 
gösterdiğinden küf, mantar veya pas oluşumunun önü-
ne geçilmiş oluyor. Armacell Yalıtım’ın Bursa fabrikasın-
da üretilen Oneflex elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım 
ürünleri, marka projeler dahil olmak üzere yurt içi ve yurt 
dışında birçok tesiste kullanılıyor.

Korozo Ambalaj Fabrikası

A larko Carrier, Ankara’nın Yenimahalle semtinde bu-
lunan Wings Ankara karma projesinin iklimlendirme-

sini sağlıyor. Bu kapsamda projenin ofis bloğu, Toshiba’nın 
-25˚ C’ye kadar kesintisiz ısıtma yapan SMMS-e serisi dış 
üniteleriyle tasarlanan VRF klima sistemiyle ısıtılıp soğutu-
lacak. 28 adet dış ünitenin kullanılacağı projede toplam 
kapasitesi 1.162 kW’a ulaşan cihazlar, 183 adet iç üniteyi 
besleyerek ideal sıcaklığın hissedilmesini sağlayacak. Wings 
Ankara projesi; Ankara’nın önemli ticaret bölgesi olan Ana-
dolu Bulvarı’nda, ana arter ve bağlantı noktalarının kesi-
şiminde yer alıyor. Bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla 
projede 111 konut, 120 ofis ve 32 mağazanın yer alması 
planlanıyor.

ALARKO CARRIER

Wings Ankara
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DKM İNŞAAT

M

DKY Lokum Evler
FORM

O

ZF Lemforder Fabrikası
tomotiv sektörü-
nün lider firma-

larına orijinal ekipman, 
yedek parça kamyon ve 
otobüs aksı üreten Alman 
menşeli ZF Lemförder’ın 
İzmir Çiğli Organize Sana-
yi Bölgesi’nde 8.000 m2 
üretim alanı olan fabrikasında, kamyon-otobüs akslarının 
yapıldığı üretim alanı, toplam soğutma kapasitesi 930 kW 
olan 9 adet hava soğutmalı LENNOX paket klima cihazları 
ile iklimlendiriliyor. Projede Form Şirketler Grubu’nun paza-
ra sunduğu hava soğutmalı LENNOX paket klimalarla ZF’nin 
uzun mesafeli üretim hatlarında fabrikanın her noktasına 
ulaşan hava kanalları ile şartlandırma yapılıyor. Eurovent 
sertifikalı cihazlar, tek başına 800 pascal’a kadar cihaz dışı 
basınç kaybını yenebilen % 30 daha verimli EC-Plug fanları 
sayesinde büyük hacimlerde homojen hava kalitesi sağlıyor. 
LENNOX Paket Klimaların üfleme ve emiş fanları değişken 
devirli olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji tüketimle-
ri de azaltılabiliyor. Değişken debili EC fanlar ile hava debisi 
ölçümü ve ayarı cihazlar tarafından yapılabiliyor (eDriveTM 
değişken hızlı fan sistemi). Paket klimalarda kullanılan hava 
kalite sensörü sayesinde taze hava oranı, içerideki insan sa-
yısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede taze 
hava yönetimi ile önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. 
Merkezi Almanya’da bulunan ZF, dünyanın en büyük 15 
otomotiv yan sanayisi arasında olup, başlıca müşterileri ara-
sında Renault, Ford, Tofaş, MAN, MBT, BMC, Temsa, Iveco 
gibi dünyaya araç ihraç eden firmalar bulunuyor.

VENCO

A

Novada Alışveriş Merkezleri
lışveriş merkezi 
geliştirme ve ya-

tırımı konusunda öncü 
olan yatır ım grubu 
Turkmall’un Novada Park 
Şanlıurfa 11 Nisan Parkı 
ve Yaşam Merkezi, Nova-
da Yozgat Alışveriş Mer-
kezi ve Novada Ordu Alışveriş Merkezi projelerinde VENCO 
marka fanlar kullanılacak. Toplam 43.000 m² kiralanabilir 
alana sahip olan projelerin havalandırma ve yangın duman 
tahliyesi VENCO marka fanlarla yapılacak. Yozgat ve Şanlı-
urfa projelerinin kapalı otopark günlük havalandırması ve 
duman tahliyesi jet fan sistemi ile çözüldü. Kullanılacak olan 
duman egzoz ve jet fanların tamamı EN 12101-3 standar-
dına uygun F300 sınıfında sertifikalıdır.

MAS POMPA

O

POAŞ Samsun Terminali
MV, 600 milyon Euro’luk yatırımla  Samsun Terme’de 
ilk doğalgaz kombine çevrim santrali kuruyor. Düşük 

emisyonlu, yüksek verimli ve 870 MWe kapasiteli santralin 
Türkiye’nin elektrik ihtiyacının % 4’ünü karşılayacağı belirtili-
yor. Türkiye’de kendi türündeki en verimli enerji santrali olan 
projenin yangın güvenliği için Mas Pompa ürünleri kullanıldı. 
NFPA 20 standardına uygun olarak seçilen yangın pompa 
sisteminde 3 adet dizel tahrikli yatay ayrılabilir gövdeli (SPLT) 
çift emişli pompalar kullanıldı. T.C. Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu’ndan 
49 yıllık üretim li-
sansı alan proje, 
OMV’nin pazar 
verimliliğini ve şef-
faflığını artırmak 
amacıyla attığı ilk 
adım olacak.

etropolist ve DKY İnşaat’ın ortak projesi olan Lokum 
Evler projesinde Darbe sesi yalıtımında DKM İnşaat’ın 

Türkiye’de üretimini yaptığı TUNEX “Darbe Sesi Yalıtım 
Membranı” kullanıldı. 15 ve 17 katlı 7 blokta 722 adet ko-
nuttan oluşan ve 48 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa 
edilen proje; seyir terasları, yüzme havuzu, bisiklet parkurla-
rı, salıncaklar, çocuk parkları, sosyal peyzajı arasında yürüyüş 
yolları, sokaklar ve meydanlardan oluşuyor. Projede kullanı-
lan Tunex “Darbe Sesi Yalıtım Membranı”;

• Darbe Sesi Yalıtımı IIC55 dB,
• Isı Yalıtımına Katkı (Isı İletkenlik Katsayısı 0.047 W/mK)
• Gürültü Yönetmeliklerine ve Binalarda Enerji 

Performans Yönetmeliğine Uygunluk
• Geri dönüşüm ve yerli üretim olması nedeniyle LEED 

ve BREEAM sertifikasına yüksek puan etkisi
• Çevreci (Recycled Rubber)
• Yanmaz
özellikleri ile aile hayatının konforuna öncelik tanıyarak kur-
gulanan Lokum Evler projesinin ayrıcalıklarına katkı sağlıyor.
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HTK KLİMA

Fortis İstanbul
iğit Group tarafından 192 milyon TL yatırımla haya-
ta geçirilen Fortis İstanbul projesi İstanbul’un gözde 

merkezlerinden Basın Ekspress Yolu üzerinde yükseliyor. 
9 bin 280 metrekare arsa alanı üzerine yayılan ve ticari 
alanı 4 bin 700 metrekare olan projede HTK Klima ürün-
leri kullanıldı. Projede kullanılan havalandırma ekipmanları 
arasında; yangın damperleri, BS 476 - 20 sertifikalı şaft 
duman tahliye damperleri bulunuyor. Fortis İstanbul, 20 
katlı 3 blokta 705 konuttan meydana geliyor. Residence 
konutlar modern ve çevreci bir anlayışla akıllı ev teknolojisi 
ile inşa edildi. Fortis İstanbul’un sosyal donatıları arasın-
da açık yüzme havuzu, süs havuzları, erkek - kadın spor 
salonu, açık - kapalı teras, kuru temizleme, açık - kapalı 
otopark, revir ve 
sauna bulunuyor. 
Teslimlerin 2017 
yılının Nisan ayın-
da yapılması plan-
lanıyor.

T

TEKNOKLİMA

Astana Tren Garı
eknokl ima,  2016 
yıl ının 2. yarısın-

da Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da bulunan bölge-
nin en büyük projelerinden 
olan Astana Tren Garı pro-
jesinin anlaşmasını tamamladı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Teknoklima Yurtdışı Satış Müdürü Engin Karipçin, 
“Teknoklima olarak 2015 yılının 2. çeyreğinde aldığımız 
stratejik bir kararla yurtdışı projelerinde daha aktif olarak 
hareket etmeye başladık. Kısa sürede dünyanın sayılı klima 
santralleri arasında yer bulmaya aday ‘yüksek teknolojili 
ve hijyenik’ Boreas marka klima santrallerimizin kalitesini 
göstermek ve yurtdışı pazarlarındaki payını artırabilmek 
için gerekli olan, Eurovent Certificate, ISO 9001, Hygiene 
Certificate (DIN 1946-4, VDI 6022), CE ve EAC belgele-
rini tamamladık. Bu gelişmelerle birlikte, ayrıca Samsung 
ile yaptığımız anlaşmalarla Türkiye dışındaki birçok ülke 
için yeni distribütörlük sözleşmeleri imzaladık. Bölgeler-
deki projelerin takibi ve uygulaması konusunda, satış ve 
satış sonrası ekiplerimizin desteği ile birlikte bölge part-
nerlikleri oluşturarak, hedef bölgelerimizde her geçen 
gün gücümüzü artırarak birçok projeye imza attık. 2016 
yılının 2. yarısında Kazakistan’ın başkenti Astana’da bu-
lunan bölgenin en büyük projelerinden olan Astana Tren 
Garı projesi kapsamında 52 adet Boreas klima santrali, 
5500 KW gücünde 153 adet dış ünite ve 633 adet iç ünite 
kullanıldı. Sistemlerin bakır boru montajları başladı, saha 
mühendislerimizin kontrolleri ile sorunsuz şekilde devam 
ediyor” dedi.

TEKNOGEN

A

Antalya Deepo AVM
ntalya bölge-
sinin en bü-

yük outlet merkezi 
olan Antalya Dee-
po AVM projesinde 
Teknogen markalı 
klima santralleri 
kullanıldı. Tekno-
gen çatısı altında; 
klima santralleri, hijyenik klima santralleri, havuz nem alma 
santralleri, fancoiller, soğutma grupları, ısı geri kazanım ci-
hazları, rooftop cihazları ve hava apereyleri ile birlikte ısıtma, 
soğutma ve havalandırma sektörünün ihtiyaçlarına yöne-
lik birçok cihaz yer alıyor. Konu ile ilgili olarak Teknogen 
Genel Müdürü Bülent Yavuzcan, “Türkiye’nin önde gelen 
projelerinde cihazlarımızla yer almaya devam ediyoruz. Ürün 
kalitemiz ve hizmet anlayışımızın sektör tarafından takdirle 
karşılanması bizi ayrıca mutlu ediyor. Klima santrallerimizin 
Eurovent sertifikası alması ile çok yoğun bir yıl geçiriyoruz. 
Deepo AVM projesinde de klima santrallerini sağlıyor ola-
cağız. Antalya Deepo, bölgenin en büyük outlet AVM’si ol-
ması nedeniyle bizim için de çok önemli bir proje” diyerek 
görüşlerini ifade etti.

A dana bölgesinde faali-
yet gösteren en büyük 

ameliyathane kompleksi olan 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Balcalı Hastanesi’nde 
Climaveneta klima santralleri 
kullanıldı. 18 adet % 100 taze 
havalı yüksek verimli ısı geri kazanım hijyenik klima san-
trali, toplamda 35 adet ameliyathane için kullanıldı. Hijye-
nik klima santrallerinin kapasiteleri 8.000 m3/h ile 17.500 
m3/h arasında değişirken, 4 adet de 12.500 m3/h’lik normal 
havalandırma için klima santrali bulunuyor. Çukurova Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, uyguladığı yüksek 
teknolojili tedavi yöntemi ile Adana ve çevre il-ilçelere hiz-
metin yanında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan 
hasta kabul ediyor, araştırma hastanesi oluşundan dolayı 
tıp dünyasına saygın hekimler kazandırıyor.

AFB

Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı Hastanesi
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Teknoloji geliştikçe şehirler de gelişiyor ve şehirler geliştikçe 
şehir kelimesinin önüne bazı kavramların geldiğini görüyoruz; 

‘akıllı’, ‘marka’, ‘yeşil’ gibi. Dünya, sürdürülebilirlik kavramını 
gün geçtikçe daha da benimsiyor, hal böyle olunca birçok 
şehir de ‘yeşil’e yaklaşıyor. Dünyanın yeşil şehirlerinin artan 
listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Peki bir şehri ‘yeşil’ yapan 
şey nedir? Bir şehrin diğer bir şehirden daha yeşil olduğu 
nasıl anlaşılır? Eğer dünyayı dolaşma şansınız olsaydı hangi 
ülkelere gitmek isterdiniz? Seyahat destinasyonu seçimi 
için şehirlerin sürdürülebilirlik programlarını ölçüt alıyor 
musunuz? Bu sorulara cevap ararken, aklınıza geri dönüşüm 
programları, bisiklet yolları, yeşil alanlar pekala gelebilir ama 
cevaplar sadece bunlarla sınırlı değil. Termodinamik dergisi 
olarak dünyanın en yeşil 10 şehrini gezelim istedik. Keşke pek 
çok sıfatla niteleyebileceğimiz İstanbul da bu şehirler arasında 
olsaydı diyor ve sizi küçük bir dünya turuyla baş başa 
bırakıyoruz…

Dünyanın En Yeşil 10 Şehri

Dosya

"Dünyanın En Yeşil 10 Şehri 
Listesi”nde yer almak o 
kadar kolay değil elbet. Peki 

bu 10 şehir neden bu listede? Gelin, 
cevaplarını birlikte bulalım. 
Bu şehirler, küresel ısınma ile en üst 
düzeyde mücadele ediyor. Bu 10 şehir, 
sadece yeşil şehir olduklarını söyle-
mekle kalmıyor,  aynı zamanda dün-
yadaki diğer şehirlere de kılavuzluk 
ediyor. Bu şehirler yenilenebilir ener-
jileri kullanıyor, yeşil yaşam tarzını 
destekliyor, çevrenin korunması için 
yeşil yasalar belirliyor ve yeşil toplum-
lar yaratmak için yenilikçi stratejiler 
uyguluyorlar. O yüzden “Dünyanın En 
Yeşil 10 Şehri Listesi”nde yer almayı 
sizce de hak etmiyorlar mı? 10’dan 
geri sayarak bu listeye göz atmaya ne 
dersiniz?
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Dosya

10. Oslo, Norveç

Yeşil kalmayı bilen ve yenilikçi sürdü-
rülebilir yöntemleri uygulayabilen bir 
şehir olan Oslo, 2007 yılında dünya-
nın en yeşil ikinci şehri seçilmiş. Sür-
dürülebilirlik çalışmalarına çok erken 
başlayan şehirlerden biri olan ve CO2 
salımı açısından diğer büyük Avrupa 
şehirlerine kıyasla çok daha başarılı bir 
düzeye ulaşan Oslo’da, enerji verimli-
liği alanında şehir sakinlerinin işbirliği 
ile hükümet destekleri önemli bir rol 
oynuyor. Oslo’da öğrencilerin yüzde 
85’i okula giderken bisiklet kullanıyor. 
Kamu taşımacılığında ise hidroener-
jiden faydalanılıyor. Başkentin amacı 
2020’ye kadar fosil yakıt kullanımını 
sonlandırmak.

9. Stokholm, İsveç

İsveç’in başkenti ve en büyük şehri olan 
Stokholm, tıpkı Oslo gibi CO2 salımının 
çok az olduğu Avrupa şehirlerinden biri. 
Stokholm, 2010 yılında sürdürülebilir-

likteki kararlılığı sayesinde 'Avrupa Yeşil 
Başkenti' unvanını alan Stokholm’ün 
çevresel duyarlılığı 1960’larda başlamış 
ve sulak alanları temizlemek üzere kam-
panyalar düzenlenmiş. 
Günümüzde nehirlerin tamamı tertemiz 
ve her bir nehirde somon tutulabiliyor. 
Şehrin yüzde 30’u yeşil alandan olu-

şuyor. Çöpler çöp kutularına atılmıyor 
bunun yerine sokaklarda bulunan boru-
lar vasıtasıyla direkt çöp arıtma tesisle-
rine gönderilip ayrıştırılıyor. Stokholm, 
şehir sakinlerini bisiklet kullanmaya, 
doğal üretilen gıdaları tüketmeye, kar-
bon emisyonlarını azaltacak bir yaşam 
tarzı benimsemeye özendiriyor. 
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8. Kopenhag, Danimarka

Çarpıcı manzaraları, harika kaleleri ve 
Küçük Deniz Kızı Heykeli ile turistik 
bir şehir olan Kopenhag, 'Avrupa Yeşil 
Başkenti' unvanına sahip. Bu unvanı 
almasının en önemli sebebi, hüküme-
tin ve vatandaşların temiz ve sağlıklı 
bir çevre yaratmak adına yaptıkları 
çalışmalar ve sahip oldukları kararlılık. 
Eko-inovasyon ve sürdürülebilir hare-
ketlilik, yeşil ekonomiler için bir rol 
model oluşturan şehir, sürdürülebilir 
istihdam konularındaki çalışmalarıyla 
da ön plana çıkıyor. Kopenhag yeşil 
büyümenin gelişmesi için şirketlerle, 
üniversitelerle ve çeşitli kuruluşlarla 
birlikte çalışıyor. 

7. Freiburg, Almanya

Freiburg, dünyanın en temiz şehirle-
rinden biri. Freiburg’u eşsiz kılan en 
önemli özellik, şehirde otomobil kulla-
nılmaması. İnanılmaz değil mi? Dünya-
nın her ülkesi trafik sorunu yaşarken ve 
fosil yakıtla çalışan otomobil sayısı her 
geçen yıl artarken, Freiburg gelenek-
sel bir “Ortaçağ” şehri olarak kalmayı 
başarmış. Freiburg’un bir diğer özelliği 
de sadece konutların değil; okulların, 
kiliselerin ve devlet binalarının çatı-
larında yer alan solar paneller. Şehrin 
hedefi solar enerji üretimini artırmak ve 
2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 
yüzde 40 oranında azaltmak.

6. Malmö, İsveç

İsveç’in en büyük üçüncü şehri olan 
Malmö, yenilenebilir enerji çözüm-
lerini desteklediği için metropol sür-
dürülebilirliği açısından iyi bir örnek 
oluşturuyor. Dünyanın en büyük 
üçüncü rüzgâr enerjisi parkına sahip 
olan Malmö’nün en büyük hedefi ise 
tüm şehir faaliyetlerinin önümüzdeki 
beş yıl içinde tamamen yenilenebilir 
enerjilerden karşılanması. Malmö’deki 
Western Harbor bölgesi, enerji ihtiya-

cının yüzde 100’ünü güneş, rüzgâr ve 
hidro enerjiden elde edebilir konuma 
gelmiş durumda. Bölgede aynı zamanda 
organik atıklardan üretilen biyoyakıt-
lar kullanılıyor. Binalar sürdürülebilir 

malzemelerden inşa ediliyor ve enerji 
verimliliği dikkate alınarak tasarlanıyor. 
Malmö’de çöpler vakum sistemi ile top-
lanıyor ve bu sayede çöp kamyonları 
kullanılmıyor.
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5. Vancouver, Kanada

Kanada’nın en yeşil şehri olan Vancou-
ver, 2020 yılına kadar dünyanın en yeşil 
şehri olmayı hedefliyor. Vancouver’ı 
cazip kılan şeylerden biri, şehirde 
200’den fazla yeşil açık park alanının 
yer alması. Temiz teknoloji inovasyon-
ları açısından çok önemli bir merkez 
olan Vancouver’da güneş enerjisi ile 
çalışan çöp öğütücüleri görmek müm-
kün. Bunların her biri standart bir çöp 
kutusu büyüklüğünde fakat beş kat daha 
fazla çöp alabiliyor. Bu da daha az çöp 
arabası, düşük karbon emisyonu ve çok 
daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı 
anlamına geliyor.  Vancouver, nüfusça 
yoğun ve pahalı bir şehir olabilir ama 
ılıman iklimi ve temiz çevresi sebebiyle 
yaşamak için cazip olduğunu söylemek 
mümkün.  

4. San Francisco, Kaliforniya, ABD

Kuzey Amerika’nın en yeşil şehirlerin-
den biri olan San Francisco ABD’de 
plastik torba kullanımını yasaklayan ilk 
şehir. 2009 yılında uygulamaya koy-
duğu geri dönüşüm program ile yüzde 
77 oranında atık azaltımı sağlayan San 
Francisco, “sıfır atık” hedefinin mümkün 
olduğunu kanıtladı. Bu konuda halka 
eğitim verildi.

3. Portland, Oregon, ABD

Dünyanın en yeşil üçüncü şehri 
ABD’den. Yeşil şehir olmayı başaran 
Portland, son zamanlarda doğaya odak-
lanıyor. Yerel halk, yerel olarak üretilen 
ürünleri tüketmeye özen gösteriyor, geri 
dönüşüm ve LEED-sertifikalı binalar 
da şehirde odak noktası olan konuların 
başında geliyor. Oregon’un en büyük 
şehri olan Portland’da yenilenebilir 
enerji kullanımı diğer şehirlerden yüzde 
20 daha fazla. Tıpkı San Francisco gibi, 
Portland da, plastik torba kullanımını 
yasaklayan ilk şehirlerden biri oldu. 
Portland aynı zamanda yaklaşık 250 
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mil bisiklet ve patika yolu ile ABD’deki 
en fazla bisiklete binilebilecek yolu olan 
şehir konumunda.

2. Bristol, İngiltere

Sadece İngiltere’nin değil, Avrupa’nın 
da en yeşil şehri ilan edilen Bristol, 
her ne kadar turistik bir şehir olarak 

tanınmasa da, dünyanın en yeşil ikinci 
şehri konumunda. Şehirdeki ulaşım ve 
enerji yatırımları gerçekten etkileyici bir 
düzeyde, 2020 yılına kadar enerji verim-
liliği ve yenilenebilir enerji projeleri için 
300 milyon euro yatırım öngörülüyor. 
2005’ten bu yana, ekonominin hızla 
büyümesine rağmen, Bristol’ün CO2 
salımı gerilemeye devam ediyor.

1. Reykjavik, İzlanda

Listenin en başında İzlanda’nın baş-
kenti Reykjavik yer alıyor. Yenilenebi-
lir enerjiler Reykjavik’in toplam enerji 
ihtiyacını karşılıyor. Jeotermal faa-
liyetlerin tamamı yenilenebilir temiz 
enerjiye dönüştürülmüş durumda. 
Reykjavik, elektrik, sıcak su ve ısınma 
için ihtiyaç duyduğu enerjiyi jeotermal 
kaynaklardan ve hidro enerjiden elde 
ediyor. Reykjavik elektrik sağlamak için 
sadece yüzde 0.1 fosil yakıt kullanıyor. 
2050 yılında ise fosil enerji kullanımı-
nın tamamen sıfırlanması hedefleniyor.

Kaynaklar

www.greenuptown.com/top-ten-
greenest-cities-world-2015

www.yapi.com.tr

www.enerjigazetesi.com
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angın ve gaz sistemlerinizin çalış-
ması için en yüksek güvenlik sevi-
yesine sahip olması tesis güven-

liği açısından gereklidir. Peki, en yüksek 
güvenlik seviyesinden emin olmak için 
ne yapabilirsiniz? Üretilmiş bir ürünün 
bağımsız denetleme kuruluşları tarafın-
dan değerlendirilmesi üreticinin kendi 
belirlediği sertifikasyonuna göre daha çok 
tercih edilir. Ancak bu durumda da akla 
aşağıdaki sorular gelmektedir:

• Hangi bağımsız denetleme kuruluşu 
seçilmeli? 
• Sertifikalandırmadaki hususlar nelerdir? 

Endüstride Kritik 
Güvenlik Koşulları

Yazan: Jon D. Miller, Detronics Onay Mühendisliği Müdürü
Çeviren: Emo Ayvaz Yangın Sistemleri A.Ş.

• Ürün sertifikasyonunun uygun ve tam 
yönetilmesi için seçmiş olduğunuz nite-
likli şirketlere nasıl güvenebilirsiniz?

Yaygın olarak bilinen yanlış 
inanışlar şöyledir:

Yanlış 1: Ürünün üretici nezdinde ser-
tifikalanması; bağımsız denetleme kuru-
luşunun sağladığı sertifikasyon ile aynı 
hassasiyet ve özeni gösterir.
Yanlış 2: Tüm ürün sertifikasyon kuru-
luşları eşit yeterliliktedir.
Yanlış 3: Ürünün dokümanında belir-
tilen standartlar; ürünün bir sertifikaya 

sahip olduğu anlamına gelir.
Yanlış 4: Yedekli SIL 2 ürünleri ve SIL 
2 süreçleri kullanılarak SIL 3 seviyesine 
ulaşabiliriz.

Hatalar genellikle yanlış terminolojiler 
ile çoğalır. Burada önemli olan birkaç 
tanımdan bahsedebiliriz.

Standart: Uygun sistemin karşılanma-
sına bağlı olarak doğrulanmış bir kabul 
tanımıdır. Teknik ve kanıtlanabilir dil 
kullanır böylece bir endüstri için yerel 
ve uluslararası gruplar en doğru uygu-
lamaları belirlerler. IEC 61508 ve IEC 

Endüstride kritik güvenlik koşulları nelerdir? Fonksiyonel güvenlik ürün sertifika kuruluşları 
neden en yüksek seviyede akreditasyon onayına sahip olmalıdır?
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60079-29-1 standartlara örnektir. Stan-
dartlar asgari kabul edilebilir kriterleri 
belirler. Güvenlik hedefleriniz daha yük-
sek bir standarda belirlenmeli.

Akreditasyon Kurumu: Gerekli 
bilgi, birikim ve titizliğe sahip, çözüm-
ler ile ilgili sertifikalama fonksiyonunu 
sağlayabilen firmaları tanımlayan kuru-
luşlardır. ANSI (Amerika Ulusal Stan-
dart Enstitüsü) bir akreditasyon onay 
kuruluşudur.

Ürün Sertifika Kuruluşu: Ürün 
kalitesi, hizmet kalitesinin ve sistemlerin 
standartlar doğrultusunda incelenmesi 
ve denetlenerek uygun sertifikayı sağ-
layabilen kuruluşlardır. Exida akredite 
edilmiş bir fonksiyonel güvenlik (SIL) 
ürün sertifikatörüdür.

Sertifikasyon: Belirli bir çözümün 
(ürün, hizmet veya sistem) standartları 
karşıladığını belirler. Değerlendirme 
testleri sonucunda çözümün güvenli, 
işlevsel ve beklenen şekilde gerçekleştiği 
teyit edilir. Uyumluluğun belirlenmesi 
durumunda, çözüm ile ilgili fonksiyonel 
güvenlik sertifikası oluşturulur. Geçerli 
sertifikasyon için onaylayıcı kuruluşun, 
kullanılan standartlar ile ilgili akredite 
olmuş olması gerekmektedir.
 
Firmanın kendi sertifikasyonunu 
alması riskli olabilir

Güvenlik amacıyla düzgün bir şekilde 

sertifikalandırılmış alev ve gaz dedektör-
lerinin seçimi hayati önem taşır. Sürecin 
her adımının hassas bir şekilde değerlen-
dirilmesini gerektiren birçok husus vardır. 
Operasyonel verimlilik, maksimum verim 
ve genel güvenlik gerektiren kapsamlı 
dikkat bu hususlar arasındadır. Sonuç 
olarak, doğru belgelendirme, doğru kuru-
lum ve bir ürünün günlük işlemlerinin 
en yüksek güvenlik standardına ulaşması 
gerekmektedir.

Bu makale ürün sertifikalanmasının 
adımlarını anlatmaktadır. Düzgün 
kurulmuş ve çalışan ürünlerin yasal bir 
ürün sertifikasyonuna sahip olmadıkça 
güvenlik özelliklerini sağlaması beklen-
memelidir. Genellikle yanlış bilinen, ürün 
sertifikasyonunda; ekstra ve özel kulla-
nım şartlarında düzgün bir fonksiyonel 
güvenliğin kabul edilmesinin, güvenlik 
için çok önemli olduğudur. Fonksiyonel 
güvenlik, tahmin edilebilir bir durumda 
daha önceden belirlenen başarısızlığa izin 
verir. Bu nedenle ürün sertifikasındaki 
yanlışlar bir felaket esnasında kendi ken-
dilerine ortaya çıkacaktır. Tam ve güve-
nilir fonksiyonel güvenlik sertifikasyonu 
dikkat gerektirir.

Yerel güvenlik standartlarına uyum çok 
karmaşık bir konudur. Binlerce yerel, böl-
gesel ve ulusal standartlar ve çok sayıda 
ekipman seçeneği, akreditasyon kurumu 
ve bağımsız denetleme kuruluşları var-
dır. Ürün sertifikatörünün seçiminde 
(aynı zamanda ürün sertifikasyon kuru-

luşu veya onaylanmış kuruluşlar olarak 
bilinirler), tanınmış akreditasyon onay 
kuruluşu tarafından özel standartlar ve 
yeterliliklerin değerlendirilmesi gerekir.

Akreditasyon kurumu ve ürün sertifika 
kuruluşları, yerel operatörler tarafından 
genellikle daha az bilinirler. Bir akredi-
tasyon kurumu; (Örn. ANSI, OSHA, 
CNAS, UKAS) resmi bir süreç üzerin-
den, ürün sertifika kuruluşunun yeter-
liliğini, detaylı güvenlik standartlarıyla 
değerlendirir.

Ürünleri sertifikalayan şirketler sayıca 
çok fazladır. (Örn: Exida, FM, SIRA, 
UL ve TÜVRheinland vb.) Onlar sertifi-
kasyon için geldiği zaman, ürünün çeşitli 
yeteneklerini sunabilirler. Bu süreç içe-
risinde potansiyel bir zayıf nokta vardır: 
Bu özel gereksinimlerinizin araştırılması 
ve saptanması için bir ürün sertifikatörü 
seçimidir. Ürün sertifikatörünü düşüne-
rek seçmeniz kritiktir. Sertifika hedefinizi 
başarmak ve ürününüzün ilgili standart-
lara uygunluğunun ispatı için büyük ola-
sılıkla birden fazla ürün sertifika kurulu-
şunun kullanılması gerekecektir.

Tüm ürün sertifika kuruluşları 
eşit kaliteye sahip değildir

Akreditasyon kurumları; ürün sertifika 
kuruluşlarının değerlendirilmesinden 
sorumludur. Böyle kurumlar; ürünlerin 
test ve sertifikalarını sağlayan ürün serti-
fika kuruluşlarının beklenen performans 
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vesinde fonksiyonel güvenlik sertifikaları 
sunar (madde 2). Bu kritik adım olma-
dan resmi yeterlilik olamaz ve güvenlik 
seviyesi tehlikeye atılabilir. IEC 61508 
standardı “yeterlilik kanıtı” değerlendir-
melerini gerçekleştiren tüm kuruluşlar 
için gereklidir. Resmî bir yetkili veya 
akredite olunma durumu gerekmeme-
sine rağmen, IEC 61508 sertifikalı ürün-
leri sipariş eden birçok müşteri, teknik 
yeterlilik seviyesinin yüksekliğini gös-
teren bir ürün sertifika kuruluşu talep 
eder.

Örnek olarak bir ürüne, IEC 61508’i 
karşıladığına dair bir sertifikasyon vere-
bilmek için, ürün sertifika kuruluşu, 
aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi, 
fonksiyonel güvenlik alanları içinde tam 
yeterlilik sahibi olmalıdır:

• Mekanik tasarım (stres koşulları, 
kullanım ömrü, sistematik tasarım 
prosedürleri)

• Yazılımsal tasarım (Yazılım hata 
mekanizması ve sistematik tasarım 
prosedürleri)

• Elektronik donanım (elektronik 
donanım hata mekanizması ve 
sistematik tasarım prosedürleri)

• Donanım hata modları, etkileri ve 
teşhis analizi (FMEDA)

• Donanım olasılıklı hata analizleri 

(stres koşulları ve kullanım ömrü)
• Yazılım ve donanım test prosedürleri 

ve yöntemleri.
• Kalite prosedürleri, doküman 

kontrolü ve fonksiyonel güvenlik 
yönetimi.

Dokümantasyondan ne 
öğrenebiliriz ve ne öğrenemeyiz

Ürünlerin değerlendirilmesi, ürün serti-
fikasının değerlendirilmesi yoluyla geliş-
tirilebilir. Sertifikalar, ürünlerin seçimine 
yardımcı olmak için ek detaylar sunar. 
Her sertifika, karşılanan standartları ve 
sertifika vermek için kullanılan yayın 
yılını içerir. Fonksiyonel güvenlik serti-
fikası için standardın belirlendiği tarih, 
ürünleri doğru bir şekilde karşılaştırabil-
mek için kritik öneme sahiptir.

Örneğin, IEC61508:2000’in (Edition 
1) yayımlanan versiyonunda bulunan 
güvenlik arızası kırılma değerleri, 2010’a 
(Edition 2) göre daha az detaya sahiptir 
ve bu yüzden daha az güvenilirdir. İki 
versiyon arasındaki fark, FMDEA hesap-
larının artık güvenlik ile ilişkili olma-
yan bileşenleri içermesi gerekliliğinden 
kaynaklanmaktadır. Yeni standart, ilgili 
bileşen değerlendirilmesinin yapılmasını, 
bilgi amaçlı güvenlik kılavuzunun oluş-
turulmasını gerekli kılmaktadır.

seviyelerini karşılaması için gerekli olan 
yetkinlik ve uygunluklarına bakarlar.
Akreditasyon kurumlarının sorumluluk-
ları, ürün sertifika kuruluşlarının rutin 
olarak denetiminin ötesindedir. Çalışma-
ları arasında; önemli poliçe dokümanları-
nın onayı, değerlendirme sürecinin göz-
den geçirilmesi ve sertifika kuruluşunun 
değerlendirme programlarının izlenmesi 
vardır. Akreditasyon kurumları ürün ser-
tifika kuruluşlarına, IEC standartlarını 
da içeren, gösterilen yetkinlik üzerin-
den baz alınan bir akreditasyon belgesi 
verirler.

Akreditasyon kurumu, ürünlerin düz-
gün bir şekilde sertifikalandırıldığından 
emin olmayı hedefler. Bu, şu anlamlara 
gelmektedir:

1. Ürün, tescilli sertifika işareti ile eti-
ketlenir.
2. Ürün sertifika kuruluşu sertifikasyonu 
çıkarırken, akreditasyon kapsamı içinde 
olan ve iyi bilinen bir test standardı uygu-
lar.
3. Ürün sertifika kuruluşu, sertifikasyonu 
bilinen bir tesisinden çıkartır.

Yukarıdaki 1. ve 3. maddeler genelde 
iyi anlaşılır ve uygulanır. Ancak, birkaç 
ürün sertifika kuruluşu, IEC 61508’e 
göre akreditasyonlarının kapsamı çerçe-

Biliyor muydunuz? Fonksiyonel güvenlik hedeflerinize ulaşmak için SIL, performans ve tehlikeli bölge akreditasyonunun kontrolü 
çok önemlidir. Aralık 2015 itibarıyla üç alanda da akreditasyon elde eden hiçbir kurum yoktur fakat bazı kurumlar, akredite olmadıkları 
halde sertifikasyon sunmaktadır.
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•  Daha fazla kolaylık: akıllı telefon ile çalışma ve dokümantasyon
•  Daha fazla kalite: tek bir üretici markadan tüm ölçüm cihazları
•  Daha fazla esneklik: elektriksel ölçüm cihazları ile komple bir set

Akıllı ölçüm
Kolay dokümantasyon
Pratik çalışma
Yeni testo akıllı setlerle ısıtma sistemlerindeki tüm ölçümler eskisinden çok daha 
pratik! Baca gazı analizi ile birlikte akım/voltaj/direnç ölçümleri, gidiş-dönüş boru 
sıcaklığı ve fark basınç ölçümü artık testo akıllı platformda. 

Akıllı çalışma

testo‘dan 
GÜZ KAMPANYASI

Dijital multimetre

Baca gazı analiz cihazı

Akıllı problar

testo gerilim test 
cihazı, testo temassız
kontrol kalemi, akıllı
telefon taşınabilir 
şarj aleti*

HEDİYE!

*Seçilen sete göre verilecek hediye değişmektedir. Detaylı bilgi için www.testo.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 31.12.2016 tarihine kadar verilen siparişlerde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
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Üreticilerin iddia ettiği kabiliyetler üze-
rindeki ek bilgi, ürün güvenlik kılavuzu 
incelenerek elde edilebilir. Bu durum, 
ürünün ve süreç güvenlik sertifikasyo-
nunun sağlamlığının belirlenmesi için 
gereklidir. Bir ürünün, güvenlik kılavu-
zunda belirtilen dayanıklılık testi aralığı, 
düzgün bir devamlılık sağlamak için ürü-
nün kullanımı sırasında gereken bakım 
ihtiyaçlarını tarif eder.

Yüksek SIL kapasiteli bir ürünün saha 
bakımı pahalı olabilir. Güvenlik kılavuz-
larında belirtilen bu detaylar, ürünlerin 
karşılaştırılması yapılırken detaylı olarak 
incelenmelidir.

Aynı zamanda, ürünün SIL uyumluluk 
sertifikasının olması, ürünün performan-
sının onaylandığı anlamına gelmemekte-
dir. Ürünün SIL yeterlilik sertifikasında, 
çeşitli yönetmelikler ve standartlar lis-
telenmiş olabilir. Bu listede belirtilen-
ler, hepsinin uygunluğunun sağlandığı 
anlamına gelmez. Listedeki yönetmelik 
ve standartlar, değerlendirmede bunların 
göz önünde bulundurulduğu anlamına 
gelir. Yönetmelikler, her kurum tara-
fından akredite olmuş değildir. Ürünün 

uygun bir şekilde sertifikalandırılmasının 
tek yolu, sertifikasyon testi sonuçlarının 
ilgili standarda uygun olduğunu belirle-
mekten geçer.

Sonuç

Tehlikeli endüstriyel uygulamalarda 
riskleri azaltmak için tasarlanan ürünler, 
belirli standartlara göre sertifikalı olmalı-
dır. Ürün sertifikasyonu sunan kurumlar, 
ürünlerin fonksiyonel güvenlik gereksi-
nimlerini karşıladığından emin olmak 
için kontrol edilmesinden sorumludur. 
Ürün sertifika kuruluşlarının hepsi sizin 
gereksinimlerinizi karşılayamaz. Ürün-
lerin fonksiyonel güvenlik sertifikasyon-
larını yapan kuruluşların, IEC 61508’e 
akredite olmaları zorunludur. Akredite 
olmuş sertifika kuruluşu, sadece ürünü 
ve süreci değil, ilgili bilginin güvenlik 
kılavuzunda bulunmasını da kontrol 
edecek yeterlilikte olmalıdır. Ürünün ve 
sürecin güvenli olarak işleyebilmesi için, 
güvenlik kılavuzu ve üreticinin sağladığı 
dokümantasyona uyulmalıdır. Ancak o 
zaman, ürünün ve sürecin en yüksek sevi-
yede güvenilir olarak çalışması sağlanmış 
olacaktır..

Fonksiyonel güvenlik sertifikasında bir 
diğer önemli konu, SIL3 üreticisinin 
süreç kabiliyetini, bir SIL3 kapasite 
sertifikası düzenlenmesi esnasında göz 
önüne almasıdır. Artık SIL 2 üretici-
sinin, yedekleme ile ürününün SIL 3 
uyumlu olduğunu belirtmesi mümkün 
değildir. Üretici öncelikle SIL3 uyumlu 
bir gelişim sürecini kanıtlamak zorun-
dadır. Süreç kabiliyeti, ürünün tasarımsal 
dayanıklılığının sağlanmasının ölçümünü 
yapabilmek için öncelikli olarak gerekli-
dir. Fonksiyonel güvenlik sertifikasyonu 
yetkinliği bulunan ürün sertifika kuru-
luşları, üreticinin ürününün ve sürecinin 
yeterliliğini belirleyecektir.

Kavram Yanılgısı: SIL 2 uyumlu ürün 
ve süreç yedeklendiğinde sonuç SIL 3 
olmamaktadır.

Süreçlerinizi değerlendirmek için matrisi kullanın. Bölgenizdeki sertifikasyon sunan grupların yeteneklerini değerlendirin. İhtiyacınız 
olan seviyeye göre akredite olmuşlar mı? Hangi alanlarda uzmanlar ve hangi alanlarda güvenilir kaynaklar olarak kurulmamışlar?
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Tarih boyunca düşük yüklü konut 
alanlarında kullanılan ECM tek-
nolojisi (Elektronik Komütas-

yonlu Motorlar), mühendisler arasında 
artan farkındalık ve son dönemdeki 
gelişmeler sayesinde sıçrama yapmıştır. 
Temel prensiplerle başlayın, avantaj ve 
dikkat edilmesi gereken noktalara geçin 
ve ECM tasarımlarının hava hareketinin 
ekonomisini nasıl şekillendirebileceğini 
düşünün.

lirliği tüm pompa ve fanların başlıca 
yapı taşı olan motorun performansına 
bağlıdır. 

Elektrik motorları nedir?

Elektrik motorları, mili döndürmek için 
gereken kuvveti üretmek için elektro-
manyetiğin ilkelerini kullanmaktadır. 
Akım tel bobininden geçtiğinde, man-
yetik alan bobin düzlemine dik olarak 

Büyük Merkezi Klima Santrali 
Tasarımları için ECM Motorları

ABD Enerji Bakanlığına göre, evler-
deki ve ticari binalardaki motorlar bu 
binalarda kullanılan tüm elektriğin üçte 
birinden fazlasını tüketmektedir. Ticari 
ve endüstriyel sistemlerde kullanılan 
enerjinin yüzde altmış beşi santrifüjlü 
pompaları ve fanları çalıştıran elektrik 
motorlarını beslemeye gitmektedir. 
Bu durum, motoru, HVAC sistemlerinin 
en önemli parçası haline getirmektedir. 
HVAC sisteminin etkinliği ve güveni-

Yazan: Gary Hamilton P.E.
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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bunun gerçekleşmesi için, indüklenen 
gerilimin varlığına izin verilmesi adına 
rotor manyetik alandan daha düşük 
bir hızda dönmelidir. Motor ve man-
yetik alan arasındaki bu fark ‘kayma’ 
olarak bilinir. (Kayma: senkron hızı ve 
gerçek rotor hızı arasındaki fark.) Bu 
tip motorların en yaygın olanı sincap 
kafesli motorlardır. Endüksiyon motor-
ları düşük yatırım maliyeti ve yüksek 
güvenilirliklerinden dolayı HVAC sis-
temlerinde en yaygın olanlardır. 
Senkronize motorlar, rotorun statörde 
dönen manyetik alanla aynı hizaya gel-
meye çalışmasından dolayı bu şekilde 
anılır. Endüksiyon motorunun statörüne, 
fakat DC motorun rotoruna sahiptirler. 
Bu iki motor arasındaki fark, senkronize 
motorun hat frekansıyla tamamen eş 
zamanlı dönmesidir. Bu motor, rotorun 
manyetik alanını oluşturabilmek için 
endüksiyon akımına bağımlı değildir. 
Bu tip motorlar yüksek hassasiyete sahip 
sabit hızın gerektiği ekipman ve aletlerde 
kullanılmaktadır. 

ECM motorları

Motor teknolojilerindeki son gelişme-
ler ve ilerlemeler, HVAC endüstrisini 
değişken frekans sürücüleri (VFD) ile 
kullanıldığında bile endüksiyon motor-

larından daha verimli olan bir motorla 
tanıştırdı. Bu motorlar “Elektronik 
Komütasyonlu Motorlar” (ECM) ola-
rak bilinmektedir. ECM motorları daha 
öncesinde mikroişlemciler tarafından 
elektronik olarak kontrol edilen entegre 
kontrol motorları (ICM) olarak adlan-
dırılmaktaydı. 
Kontrol modülü ECM motorun beyni-
dir. Motorun iç elektroniğini çalıştıra-
bilmek için kontrol cihazı, AC gücünü 
DC gücüne dönüştürür ve bu sayede 
motorun DC motor gibi hareket etme-
sine izin verilir. Kontrol modülündeki 
mikroişlemci, motoru sürebilmek için 
DC gücünü 3 fazlı sinyale çevirmeye 
programlanmıştır ki bu da motoru 3 
fazlı motor yapmaktadır. Ayrıca (RPM 
bazında hızı kontrol eden) frekansı ve 
motora ilettiği torkun miktarını (akım 
/ güç) kontrol etmek gibi ek bir özelliği 
vardır. 

ECM motorlarının avantajları

ECM motorlarının endüksiyon motor-
larına kıyasla birçok avantajı bulunmak-
tadır. Bu avantajlardan en göze çarpanı 
ise daha verimli çalışma sağlamasıdır; 
endüksiyon motorlarına nazaran yak-
laşık % 50 daha verimlidir. Motor işle-
yişi mikroişlemci tarafından yönetildiği 

indüklenir. Elektrik akımı tarafından 
üretilen manyetik alan elektromıknatıs 
olarak adlandırılır. Tel, demir içeren bir 
metale sarıldığı zaman akım döngüsü 
sonucu oluşan bu manyetik etki genişler. 
Manyetik kuzey kutbu manyetik güney 
kutbunu çeker ve manyetik kuzey kut-
bunu iter. Bu çekici ve itici güçler, mil 
üzerinde torku veya döndürücü kuvveti 
üretmek için elektrik motor içerisinde 
kullanılır. 
HVAC sistemindeki en yaygın iki 
motor, endüksiyon motoru ve senkronize 
motordur. Endüksiyon motorları, gerilim 
rotora indüklendiği için bu şekilde anı-
lırlar (yani fırçaya gerek kalmaz), fakat 

Şekil 1. Ticari bina enerji dağılımı

Su ısıtma % 1

Yemekpişirme 
% 1

Mahal ısıtması 
% 6

Havalandırma 
% 7

Dondurma 
% 1

Ofis ekipmanları 
% 26

Diğerleri 

Soğutma 
% 28

Aydınlatma 
% 22
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için, çalışma aralığı ve hassasiyeti bakı-
mından önemli avantajlar sunmaktadır. 
Bu sebeple, ECM motor dış sensör ve 
kontrol aygıtları olmadan kendi hızını 
ve güç çıkışını ölçüp ayarlayabilmek-
tedir. Mikroişlemci, ECM motordaki 
manyetik alanı hassas bir şekilde kontrol 
edebilmektedir ve bu yüzden asenkron 
endüksiyon motorlarının aksine her 
zaman eşzamanlıdır. Bu gecikme sebe-
biyle endüksiyon motorlarının yaşadığı 
ısı kaybının aksine, ECM neredeyse sıfır 
ısı kaybı ile çalışmaktadır. 

Endüksiyon motorundaki 
değişken frekans sürücüsü 
nedir?

Geleneksel bir fan grubunda, endüksi-
yon motorunun değişken frekans sürü-
cüleri ile birlikte kullanıldığı sistemin, 
klima santrali tasarımındaki en enerji 
verimli sistem olduğuna dair tartışmalar 
sürmektedir. Bu fan / VFD düzeneği 
fanın çalışma esnasında olabilecek en 
tasarruflu biçimde performans gösterdi-
ğinden emin olmanın en iyi yolu olarak 
görülmektedir. Fakat endüksiyon motor-
larının tek voltajda, yükte ve hızda, 
genellikle kendisinin nominal yük ve 
hızında, maksimum verimlilik sağlamak 
için tasarlandığının altını çizmek gerekir. 

Motor çalışma noktasını bu noktadan 
uzaklaştırmak, motorun verimliliğini 
% 55-65’ten muhtemelen % 12-18’lere 
kadar düşürecektir. Bir endüksyon moto-
runun düşük hızda çalışırken, nominal 
çalışma noktasında tükettiği kadar enerji 
tüketmesi normaldir. Bu yüzden moto-
run enerji tüketiminin istenilen seviyeye 
çekilmesi, motora bağlanan bir değişken 
frekans sürücüsü vasıtasıyla yapılır. 

HVAC endüstrisinde ECM 
motorları nerelerde yaygın 
olarak kullanılır?

ECM motorları ağırlıklı olarak konut 
bazındaki HVAC endüstrisinde kul-
lanılmaktadır. Bunlar modülasyonlu 
ocaklar ve kazanlar, kondenser ünite-
leri, ısı pompaları, soğutma kuleleri, jeo-
termal ısı pompaları, fan-coil üniteleri 
ve fanlı VAV kutuları için motorlarda 
kullanılmaktadırlar. Düşük beygirgücü 
ile çalışan çoğu HVAC sistemlerinde 
kullanılmaktadırlar. 

Klima santrallerinde ECM 
motorları

Klima santralleri, HVAC endüstrisin-
deki en yaygın hava dağıtım sistemidir. 
Şekil 1, soğutma ve havalandırmanın 

ticari binalardaki enerji kullanımının 
% 35’inden sorumlu olduğunu göster-
mektedir. Bu sebeple endüstri, klima 
santralleri tarafından kullanılan enerjiyi 
azaltacak teknolojiler kullanarak bu % 
35’i azaltmaya odaklanmalıdır. Ticari 
endüstrideki tipik bir klima santrali şu 
parçalardan oluşmaktadır: ön filtre ve 
son filtre, nemlendirici, ısıtma serpantini, 
soğutma serpantini, besleme ve dönüş 
fanları. Fanlar klima santrallerinin bey-
giridir ve kendi başlarına havanın bina 
içerisindeki her hava dağıtım termina-
line iletilmesinden sorumludurlar. Fanlar 
ne kadar verimli olursa, işleme üniteleri 
de (dolayısıyla binadaki genel HVAC 
sistemi) o kadar enerji tasarrufu sağlar.

Son beş yılda ECM teknolojisindeki 
gelişmeler, klima santrallerindeki fan-
larda ECM motorlarının kullanımını 
artırdı. Geçmişte ECM motorlar çoğun-
lukla 2.000 cfm altındaki küçük üniteler 
için kullanılmaktaydı. Fakat günümüzde, 
klima santrallerinde fan gruplarının kul-
lanımının artmasıyla, büyük paket klima 
santrallerinde bile ECM motorlarının 
kullanımını görmekteyiz.  
Fan grupları, daha büyük santrifüj fan-
lara kıyasla daha yüksek verimlilik sağ-
lamasından dolayı günümüzde AHU 
uygulamalarında en çok kullanılan tek-

Şekil 2. Yaygın klima santrali konfigürasyonu
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sağlamaktadır. Kompakttırlar, daha az 
alan kaplarlar, çalışma ömrü daha uzun-
dur, çok yüksek cfm aralığına sahiptirler 
ve üniteler için VFD gerekli değildir. 
Klima santrallerine ilişkin en önemli 
rutin bakım görevlerinden biri, filtre 
değişimidir. Filtre bakımının doğru 
şekilde yapılmaması ticari binalarda 
artan enerji kullanımının başlıca sebep-
lerindendir. 
ECM fanları tüm uygulamalar için 
uygun değildir. Beygirgücü etmenleri-
nin yanı sıra, ECM motorları tarafından 
karşılanabilen maksimum basınç düşümü 
yüzünden teknolojinin bazı kısıtlamaları 
bulunmaktadır. Çoğu ECM fanının dış 
statik basıncı maksimum 5 inç-su sütunu 
ile sınırlıdır. Bu yüzden, ECM yüksek 
dış statik basıncı gerektiren büyük uygu-
lamalar için uygun değildir. 
Makine mühendisleri, yüksek statik 
basıncın olduğu uygulamalarda dahi 
geniş klima santralleri için ECM motor-
larını kullanmanın yenilikçi yollarını 
araştırmaya başlamalıdır. Ben yüksek 
statik basınç uygulamaları için geniş 
klima santralleri tasarlarken bu stratejiyi 
uyguladım. Besleme kısmı için besleme 
statik basıncı, ECM fanlarını kullanmak 
için fazla yüksekti, fakat dönüş fanları-
nın basınçları kullanım için yeterince 
düşüktü. 

nolojidir. Daha küçük cfm içerdikleri 
için, çoklu-fan senaryosu doğal olarak 
ECM motorlarının kullanımına uygun 
düşmektedir. ECM fanları günümüzde 
yükseliştedir çünkü en yüksek etkinlik-
teki fan motorlarından çok daha fazla 
verim sağlamaktadırlar. Aşağıdakiler de 
dâhil olmak üzere ECM’nin geleneksel 
fan grubu konfigürasyonuna kıyasla bir-
çok avantajı bulunmaktadır:
• Tipik “fan duvarı veya fan 

matrisi”nin aksine, fanların tek tek 
kapatılmasına gerek yoktur.

• Bir fanın/motorun çalışmaması 
durumunda, gruptaki diğer fanların 
sorun çözülene kadar basitçe 
çıkışları artırılarak telafi edilebilir.

• Her fanın içinde motor ve sürücü 
olduğu için, uzun hat çekmeye 
gerek yoktur ve böylece harmonik 
problemleri büyük ölçüde azaltılmış 
olur. 

• Doğrudan bağlı bir motorla kanatlı 
fan veya geriye eğimli fan kanatları 
içeren bir tasarım türbülansı ve 
vibrasyon potansiyelini azaltmakta, 
katmanlaşmayı gidermekte, 
kayış ve makara parçalarının 
meydana getirdiği olağan sesleri 
önlemektedir. 

ECM fanları aynı zamanda bazı endüs-
triler için önemli olan daha birçok fayda 

ECM fan grubunu ünitenin dönüş kısmı 
için kullanırken, daha yüksek statik 
basınçlı besleme kısmı için değişken fre-
kans sürücülü (VFD) normal fan grubu 
düzenini kullandım. 

Sonuç

Ticari binalardaki enerji tüketimini 
azaltmak HVAC endüstrisinin odak 
noktası olmalıdır. İşletme her zamanki 
gibi bu vahim durumu iklim değişikliği 
ile çözemeyecektir. HVAC mühendis-
leri, binaların enerji tüketimini azaltma 
potansiyeli olan yeni teknolojileri kul-
lanmaya devam etmelidir. ECM fanları-
nın kullanımı HVAC endüstrisinde yay-
gınlaşmaya başlamaktadır. Bu da bina-
lardaki havalandırma ve iklimlendirme 
için kullanılan enerjiyi % 35 azaltmaya 
yardımcı olacağı için teşvik edicidir.
Bu teknoloji üzerine devam eden araş-
tırmalar daha geniş uygulamalara katkı 
sağlayacaktır. 
ECM, normal fan grubu teknolojisin-
den daha pahalıdır fakat uygulamalar 
geleneksel fan grubu konfigürasyonun-
dan, kullanım ömrü açısından daha az 
maliyetlidir. ECM fanları, hem küçük 
hem büyük ölçekli klima santrali uygu-
lamaları için fan grubu teknolojisinin 
geleceğidir.
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Kentlerin geleceği hızla gelişmekte 
olan üç eğilim ile biçimlenmek-
tedir; giderek artan nüfus, yük-

selen şehirleşme oranı enerji tüketimini 
artırırken, ilerleyen teknoloji ise enerji 
tüketiminin kontrolü için çeşitli yön-
temler geliştirmektedir. Ancak gelişen 
bu süreçte Türkiye ve dünyanın büyük 
bir kısmında nüfus ve şehirleşmeye kar-
şılık kentler planlanırken enerji kontrolü 
bakımından teknolojinin gelişme pers-
pektifi göz ardı edilmektedir.  
Bu soruna karşılık 1990’lı yılların başın-
dan itibaren dünyanın çeşitli kent ve böl-
gelerinde birçok plan, uygulama, girişim 

uygulamalara aktarılmaktadır (örn. AB 
Strategic Energy Technology Plan). 
Bu doğrultuda Türkiye kentlerinin de 
etkin bir enerji yönetim stratejisi eşli-
ğinde değerlendirilmesi kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Özellikle kentsel dönüşüm 
gerçeği parantezinde yerleşme fiziksel 
planlarının ve yasal zemininin “enerji 
verimliliği” yaklaşımına göre ele alınması 
elzem bir husustur. 
Ancak uygulama bağlamında dünya-
nın büyük bir kısmında ve ülkemizde 
enerji verimliliği konusunda genel olarak 
ürün, araç kullanımı veya bina ölçeğinde 
yaklaşımların ötesine geçilememiştir. 

Enerji Verimli Şehir Planlaması 
için Geliştirilen Örnek Bir Model

ve organizasyon sürdürülmektedir. Yeni 
Kentleşme Hareketi (New Urbanism), 
Sürdürülebilir Kentler (Sustainable 
Cities), Ekolojik Kentler (Ecological 
Cities), Yeşil Kentler (Green Cities), 
Akıllı Büyüme (Smart Growth), Yavaş 
Kentler (Slow Cities), Düşük Karbon 
Kentler (Low Carbon Cities), Yaşana-
bilir Kentler (Liveable Cities), Dijital 
Kentler (Digital Cities) ve Akıllı Kent 
Girişimleri (Smart Cities Initiatives) vb. 
adları altında planlama ve tasarım yakla-
şımları geliştirilmiştir. Özellikle 2000’li 
yıllarda AB ülkeleri öncülüğünde enerji 
verimliliği teması kent planlarına ve 

Yazan: Dr. Serkan Sınmaz, Şehir Plancısı, Kentas A.Ş.



TERMODİNAMİK • EKİM 2016 73

Makale

Türkiye’de enerji verimliliği mevzuatı 
gündemde yer alsa da konuyu yerleşme 
bütününde ele alan kapsamlı bir mevzuat 
henüz oluşturulmamıştır. Günümüzde 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kul-
lanımına İlişkin Kanun (5346-6094)” ve 
“Enerji Verimliliği Kanunu (5627)” ile 
enerji verimliliği kontrol altına alınmaya 
çalışılmakta, “Elektrik Piyasası Kanunu 
ve Yönetmelikleri” çerçevesinde lisanssız 
enerji üretimi alt başlığı ile yenilenebilir 
enerji sistemlerinin yaygınlaşması des-
teklenmektedir. Mevcut yasal düzenle-
meler ağırlıklı olarak araç ve bina bazında 
bir yaklaşım getirmesinin yanı sıra bazı 
teşvik araçlarını açıklamaktadır (Resmî 
Gazete, 2008). Bu yasal zeminde enerji 
verimliliği için yerleşme bütününde alı-
nacak önlemler, “farklı yerleşme ölçekle-
rini” kapsayıcılığı, mikro-makro üretim 
santrallerinin kent, doğal ve kültürel 
değerler bağlamında “bağlayıcı” yer seçim 
ve yapılanma kriterleri bakımından yeter-
siz bir görünüm ortaya koymaktadır. 
Bu doğrultuda, çalışmada fiziksel plan 
(Nazım İmar Planı, Uygulama İmar 
Planı) üretim sürecinde ele alınmak 
üzere, “enerji verimli yerleşme değerlen-
dirme modeli” önerisi ve bu modele göre 
örnek olarak Lapseki ilçesinde yapılan 
araştırma projesi sunulmaktadır. 1

Kentlerde Enerji Verimliliği 

1970’lerdeki petrol krizi ile başlayan 
enerji sorununa ek olarak 1980’li yıl-
lardaki teknolojik buluş ve yenilikler 
karşısında enerji talebinin artması ve 
paralel olarak kentleşmenin yükselme-
siyle enerji-kent ilişkisi şehir planlama 
alanında incelenmeye başlamıştır. Ayrıca 
artan tüketim karşısında üretim yöntem-
leri ve atıklar doğrultusunda gelişen küre-
sel ısınma ve iklim değişikliği gerçekleri, 
konuyu dünya gündemine taşımıştır. 
Kentler, sera gazı emisyonlarının en 
önemli nedenidir. Giderek kabul gören 
bir tahmine göre küresel sera gazı emis-
yonlarının % 30-40’ı kent sınırları dahi-
linden yayılmaktadır. (Satterthwaite, 

2008:543, Baeumler vd, 2012:3). Daha 
az korumacı yaklaşımlara göre ise bu 
oran % 75-80 olarak ortaya konmakta-
dır (O’Meara, 1999:7, Koehn 2008:55). 
Dolayısıyla kentler aynı zamanda iklim 
değişikliğinin kontrol altına alınmasında 
ana aktörlerden biridir. (Baeumler vd., 
2012:3, Norman vd. 2006:3) Kentleş-
meye paralel gelişen teknoloji, tüketimi 
artırdığı kadar azaltılması için de seçe-
nekler sunmaktadır. 
Yerleşmelerde “enerji verimliliği önlem-
leri” ile maliyetler düşürülebilir, yerel 
istihdam artırılabilir, yerel ve küresel 
kirlilik azaltılabilir, enerji bağımlılığı 
düşürülebilir ve sosyal yaşam koşulları 
iyileştirilebilir (McEvoy vd., 2001:19). 
Kentlerde enerji verimliliği temel olarak;
• Belirli ihtiyaçlar için kullanılan enerji 
gereksinimini azaltmak için plan yapmak 
(örn. ulaşım, ısınma vb.)
• Zorunlu enerji gereksinimlerini en 
verimli yöntemle karşılamak yoluyla 
sağlanabilir (Owens, 1986). Lariviere ve 
Lafrance’a göre yerel yönetimler “ula-
şım, yapı ve diğer araçlar kapsamında 
enerji tüketim maliyetlerinin azaltıl-
ması” ve “enerji koruma önlemlerinin 
arazi kullanım planlarına entegrasyonu” 
ile enerji tüketimlerini iki yöntem ile 
makul düzeye getirebilirler (Lariviere 
ve Lafrance, 1999:54). Bu noktada yerel 
yönetimler halka enerji verimliliğini 

benimsetme, binalarda ve şehir içi ula-
şımda etkin önlemlerin alınması konu-
sunda en önemli konumdadır. Doherty 
vd.’nin bakış açısına göre kentsel çevrede 
tüketilen enerji; gömülü enerji (Yerleş-
menin ilgili altyapı ve üstyapı malzeme-
lerinin imalat ve dağılımında tüketilen 
enerji), operasyonel enerji (Yerleşmenin 
ısıtma soğutma ihtiyacı ve çeşitli araç-
ların kullanılmasıyla tüketilen enerji), 
ulaşım enerjisi (Çeşitli amaçlar için yapı-
lan kamusal ve özel ulaşım modlarıyla 
yapılan yolculuklar esnasında tüketilen 
enerji) şeklinde 3 kategoride incelene-
bilir (Doherty vd., 2013: 2-3). Buna ek 
olarak İngiltere kentlerinin gelişimi için 
rehber niteliği taşıyan raporu yayımla-
yan Urban Task Force yeni üretilecek 
binalarda gelişen teknoloji potansiyeli-
nin kullanılmasını önermektedir (Pasif 
güneş enerjisi sistemleri, PV teknolojisi, 
yakıt hücreleri, birleşik güç sistemleri, 
su yönetim sistemleri vb.). Ayrıca bu 
yaklaşımların üreticilerce benimsenerek 
standartların norm olarak gelişmesi, kul-
lanıcıların ne düzeyde enerji performansı 
gösteren yapılarda yaşadığının bilincine 
varmasını sağlayacaktır (Urban Task 
Force, 1999:40). Jiang ve Tubiana ise; 
kentlerde enerji verimliliğini; yapı ve inşa 
süreci, ulaşım, kentsel tasarım alt başlık-
larına göre organize etmektedir. Enerji 
tüketimi yapı ve inşa sürecinde; yapı-



74 TERMODİNAMİK • EKİM  2016

Makale

teşvik edilmesi için destek ve projelerin 
uygulanması)

Enerji Verimli Yerleşme 
Değerlendirme Modeli 

Şehir planları ağırlıklı olarak mevcut 
kentsel alanları kapsayacak şekilde üre-
tilmektedir. Bu doğrultuda kentlerde 
enerji verimliliğini sağlayabilmek için 
şehir planlarının üretim sürecinde bir 
önceki alt başlıkta belirtilen hususların iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir. Planlama 
sürecinin analiz ve sentez aşamasında 
enerji verimliliğini etkileyecek unsur-
ların tespit edilmesi, akabinde o kente 
ait bir analiz modeli kurgulanarak tüm 
unsurların birbirleriyle ilişkilerini ortaya 
koyan sayısal altlıkların üretilmesi gerek-
mektedir. Araştırma projesi kapsamında 
geniş bir literatür çalışması sonucunda bir 
fiziksel plan çalışmasının enerji verim-
liliği teması kapsamında ele alınmasını 
sağlayacak değerlendirme unsurları3;

• Yerleşme formu (optimum hare-
ketlilik sağlayacak bir fiziksel plan için)
• Enerji yönetimi (enerji teknoloji-
lerini kente entegre edecek bir fiziksel 
plan için)
• İklimsel Ortam (enerji verimli yapı 
ve mekân üreten bir fiziksel plan için)
• Tüketim (daha az hizmet maliyeti 
gerektirecek fiziksel plan için) 
• Toplumsal Davranış (enerji verimli 

yaşam bilinci ile planın uygulanabilmesi 
için)
olarak tespit edilmiş, bu unsurların  
Lapseki ilçesinin değerlendirilebilmesi 
için yeterli olduğu kabul edilmiştir. Şekil 
1’de belirtilen “enerji verimli yerleşme 
değerlendirme modeli” tanımlanmış ve 
modelin ortaya koyduğu ilişki ağına göre 
analizler üretilmiştir.
   
Modelde kurgulanan ilişki ağlarına göre;

A-Kent formu daha az tüketime neden 
olmalıdır.
B-Kent formu iklimsel açıdan verimli 
mekânlar yaratmalıdır. 
C-Kent içinde oluşturulan iklimsel 
ortam daha az enerji tüketimine neden 
olmalıdır. 
D-Kent içinde oluşturulan iklimsel 

nın mimari ve teknik niteliği (izolasyon, 
pasif solar, rüzgârı yorumlama vb.), bina 
içindeki aygıtların ısıtma ve soğutma per-
formansı, bina yüzeyinde elektrik üretimi 
bakımından değerlendirilebilir ( Jiang 
ve Tubiana:2008: 4). Kentsel ulaşımda; 
araçların enerji performansı ve çevreye 
daha az etki yaratacak yakıt kullanımı 
ile sağlanabilir. Kentsel tasarımda ise; ısı 
yoğunluğu, kentsel yoğunluk, işlev alan-
ları ve hareketlilik unsurlarına göre kon-
trol edilebilir. Isı bakımından; servislerin 
maliyetinin minimize edilmesi, bölgesel 
ısıtma sistemlerinin uygulanması, yapı-
larda izolasyon ve pasif güneş enerjisi sis-
temlerinin eklemlenmesi vb. yaklaşımlar 
öne çıkmaktadır. Yoğunluk, işlev alanları 
ve hareketlilik unsurları bakımından ise 
daha az yolculuk mesafesi, bunun için 
uygun işlevsel bölgeleme daha kompakt 
yapı ve yerleşme dokusu önerilmektedir 
( Jiang ve Tubiana, 2008: 5-7). Bunların 
yanı sıra enerji verimliliği sadece teknik 
bir konu değildir, aynı zamanda davra-
nışsal bir husustur. 
Sonuç olarak bu açıklamalar ve çeşitli 
kaynaklar doğrultusunda kentlerin enerji 
verimli gelişebilmesi için temel olarak 
dört ana strateji öne çıkmaktadır.2

• Kent içinde optimum hareketlilik 
(yoğun yaya modu, düşük düzeyde araç, 
yeterli düzeyde toplu taşıma kullanımını 
sağlayacak bir yerleşme formu ve işlevsel 
dağılım)
• İklim ve çevreye duyarlı yapı-
lanma (kentin iklim ve coğrafi yapısına 
uygun bölgelerde gelişmesi, yapıların ısı, 
ışık, hava akımı ve yenilenebilir enerji 
kazanımı etkenlerine duyarlı bir doku 
oluşturacak düzende inşa edilmesi, düşük 
enerji malzeme ve form tercihleri) 
• Enerji teknolojilerinin kente 
entegrasyonu (Farklı ölçeklerde yeni-
lenebilir enerji santralleri, akıllı şebeke 
altyapısı, bölgesel ısıtma, madde ve su 
dönüşüm sistemlerinin uygulanması)
• Enerji verimli hizmet ve davra-
nış eğilimi  (Toplumun enerji verimli 
davranış ve araç kullanımı eğiliminin 

Şekil 1. Enerji verimli yerleşme 
değerlendirme modeli.

Şekil 2. Enerji verimli yerleşme 
değerlendirme modelinde “Enerji Yönetimi” 
unsurunun açılımı

Şekil 3. Enerji verimli yerleşme 
değerlendirme modeli Lapseki uygulaması
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Yerleşme Formu

Yerleşme formu daha az enerji tüke-
timi ve sera gazı emisyonu için verimli 
bir hareketlilik sağlamalı, kent formu 
merkezden çeperlere doğru dengeli bir 
yoğunluk dağılımı ortaya koyarak kom-
pakt bir formda gelişmelidir. Lapseki 
ilçesinde yerleşme formunun gelişiminin 
irdelenmesi için kentin gelişme biçimi ve 
“toplumsal algı ve davranış” eğilimi için 
yapılan anket çalışması dikkate alınarak 
üç analiz gerçekleştirilmiştir. Böylece
Yerleşme Formu - Tüketim (A) iliş-
kisi doğrultusunda;
- Merkez ve bazı kamu kurumlarının 
konum ve etki alanları (sık ziyaret edilen 
noktalara erişilebilirlik değerlendirmesi)
- Tüm parsellerde parselde yapı yoğun-
luğu (meskûn alan değerlendirmesi),
- Yerleşmenin ortalama yoğunluk değeri-
nin üzerindeki yapı adası konumu (parsel 
bazında yoğunluk - mesafe değerlendir-
mesi) analizleri üretilmiştir.
İlk analizde yerleşmede sık gidilen nok-
talar etrafındaki 340 m. 4  erişim yarıçapı 
içerisinde kalan bölgeler tespit edilmiş-
tir. Bu bölgeler yerleşme formunun ne 
düzeyde kompakt bir karaktere sahip 
olduğunu değerlendirmek için belirle-
yicidir. İkinci analiz kompakt yerleşme 
gelişimi için önem arz eden meskûn 
alanda gelişimin teşvik edilmesi üzeri-

ortam enerji yönetimini destekleyecek 
özellikte olmalıdır.
E-Kentin enerji yönetim sistemi, daha 
az tüketim değerleri ortaya koymalıdır. 
F-Kentin enerji yönetim sistemi, yer-
leşmenin verimli bir şekilde yayılmasını 
teşvik etmelidir.
G-Tüm bu süreçlerin işleyebilmesi için 
toplumsal algı ve davranış biçiminin 
enerji verimli bir gelecek fikrine hazır 
olması gerekmektedir.
Ayrıca “enerji verimli yerleşme değerlen-
dirme modeli” içeriğindeki enerji yöne-
timi başlığını ilgili yerleşme özelinde açı-
labilir (Şekil 2). Bu içerik yerleşmelerin 
coğrafi ve fiziksel yapılarına, altyapı ve 
üst yapı niteliklerine göre değişkenlik 
gösterebilir. 

Modelin Lapseki’de Uygulanması 

Lapseki, mevcut ulaşım akslarına göre 
Bursa, İzmir ve İstanbul metropolleri-
nin (her birine yaklaşık aynı mesafede) 
düğüm noktasında bulunmaktadır. 
Boyutları itibarıyla küçük ölçekli olan 
(nüfus: 11700), Çanakkale Boğaz Köp-

rüsü güzergâhı ile Bursa, Balıkesir ve 
İzmir’e bağlanacak kent yüksek düzeyde 
gelişme potansiyeli taşımaktadır. Aynı 
zamanda başta rüzgâr enerjisi olmak 
üzere güneş, jeotermal ve biyokütle yeni-
lenebilir enerji bakımından önemli bir 
potansiyele sahiptir. Kentin kısa zamanda 
gelişme potansiyeli, yenilenebilir enerji 
potansiyeli ve küçük ölçekli bir kent 
olmasıyla kontrol edilebilir bir makro-
forma sahip olması nedeniyle araştırma 
alanı olarak seçilmiştir. Bu özellikleri 
ile Türkiye’de henüz gelişmemiş enerji 
verimli şehir planlaması yaklaşımının 
eğitim alanı, mesleki pratik ve yasalara 
aktarılabilmesi için hızla hayata geçe-
bilecek bir örnek niteliği taşımaktadır.
Bir önceki alt başlıkta açıklanan litera-
tür kapsamında üretilen değerlendirme 
modeli farklı coğrafyalarda farklı etken-
ler çerçevesinde gelişen kentler için ayrı 
ele alınmalı, gerektiğinde yenilenmelidir. 
Öncelikle Lapseki’nin mevcut veri alt-
yapısına göre söz konusu modelin kul-
lanım biçimi tanımlanmıştır. Buna göre; 
üç unsur (yerleşme formu, iklimsel ortam, 
tüketim) ilişkili olduğu diğer unsurlar 

doğrultusunda analiz 
edilmiştir. Ancak kentte 
“enerji yönetimi” unsuru 
bakımından henüz nice-
liksel bir veri bulunma-
dığı için bu unsurun 
diğer unsurlar ile ilişkisi 
bölgesel veriler doğrul-
tusunda “yorumlanmış-
tır”. “Toplumsal algı 
ve davranış” unsuru ise 
yerleşme çapında yapı-
lan anket çalışmasına 
göre değerlendirilmiştir 
(Şekil 3). 

Araştırmanın sonuç-
larını kısaca bağımlı 
değişkenler (Yerleşme 
Formu, İklimsel Ortam, 
Enerji Yönetimi) kapsa-
mında açıklamak müm-
kündür. 

Şekil 4. Lapseki Dokusu ve Coğrafyası

Şekil 5. İmar planı adalarına göre yerleşme formu sentezi
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hanelerin % 75’i kent içi ulaşımda yaya 
modlarını kullanmaktadır. İhtiyaç dışı 
motorlu taşıt kullanımının % 8 olarak 
gerçekleştiği kent % 92 oranında yaya 
ölçeğine uyumlu bir yapı ortaya koymak-
tadır. Bu yapının korunması enerji verim-
liliği için büyük önem arz etmektedir. 
Ancak verimli gelişme bölgeleri yaklaşık 
1,5 km çap içinde tarif edilirken mevcut 
uygulama imar planı bu çapı 6,6 km’ye 
çıkarmaktadır. 2015 yılı içinde onaylanan 
1/100000 Çevre Düzeni Planı ise bu 
mesafeyi daha da artırmaktadır. Diğer 
yandan mevcut imar planının yaklaşık 
% 60’ı kompakt gelişme bakımından 
verimsiz bölgelerde yapılanmayı öner-
mekte, özellikle kent bütününe hizmet 
edecek kamusal fonksiyonların lineer 
gelişme aksının güney kutbunda yoğun-
laşması araç ile yolculuk miktarını artır-
makta, altyapı için operasyon gereksini-
mini artırmakta dolayısıyla enerji tüke-
timini artırmaktadır. 

İklimsel Ortam

Yerleşmelerde ısıtma ve aydınlatmada 
harcanan enerjinin düşürülmesi için yer-
leşmenin bulunduğu coğrafya ve iklim 
özelliklerinden azami düzeyde faydala-
nılması gerekmektedir. Buna göre daha 
az ısı ve elektrik enerji tüketimi için 
İklimsel ortam - Tüketim ilişkisine 
(B) göre;
• Coğrafi özelliklere göre uygun arazi 
eğimi ve yönelişi,
• Yerleşme bütününde rüzgâr etkisindeki 
bölgeler,
• Yerleşme bütününde en sıcak ve soğuk 
günlere göre güneş ışıma değeri
analiz edilmiştir. Akabinde yerleşme for-
munun fiziksel özellikleri mikro ölçekte 
kent dokusu içinde değişken bir iklimsel 
ortam oluşturduğu için İklimsel ortam - 
Yerleşme formu (C) ilişkisine göre ise;
• radyasyon (verimli yönlerde yapılaşma 
için),
• kentsel kanopi ve yapı açıklığı (belirli 
tarihlerde gölgelenme düzeyinin tespiti 
için),
• rüzgâr (doğrudan rüzgâra açık kentsel 

nedir. Buna göre yerleşme merkezinden 
çeperlere doğru mevcut durumda yapı 
yoğunluğu değerleri üzerinden küme-
lenme analizi uygulanmış, meskûn alan 
içinde gelişebilecek (mevcut yoğunlu-
ğun altında yapılaşmış) alanlar görül-
müştür. Üçüncü analiz ise, Lapseki’nin 
yaya ölçeği karakterinin sürdürülebilir-
liği için yoğunluk dağılımı üzerinedir. 
Her parselin yapı yoğunluğu değerleri 
ile yerleşme merkezine uzaklığı değer-
lendirilmiş, yerleşme için tespit edilen 
optimum yoğunluk-mesafe ilişkisi değe-
rinden büyük oranda sapan yerler kom-
pakt yerleşme biçiminin bozulmasına 
sebep olan ve yerleşmenin verimsizliğini 
artıran parseller olarak işaretlenmiştir. 
Analizlerin çakıştırılmasıyla5 kompakt 

gelişme sentezi ortaya konmuştur. Ardın-
dan sentez çalışması mevcut imar planı 
adalarına aktarılarak planın verimliliği 
test edilmiştir (Şekil 5).
Senteze göre 1. ve 2. bölgeler yerleşme 
dokusu içinde olduğu için kompakt 
gelişme bakımından verimli, 3. bölge 
mevcut yerleşme formu ile kısmen 
çakıştığı için gelişme potansiyeli taşıyan 
bölge, 4. ve 5. bölgeler ise verimsiz ola-
rak nitelendirilmektedir. Buna göre “her 
bir bölge içinde kalan alt kademe bölge” 
yapılaşmanın geliştirilebileceği öncelikli 
bölge olarak yorumlanmaktadır.
Bu analiz alt başlıklarının saptanmasında 
“toplumsal algı ve davranış” eğilimi için 
yapılan anket çalışması dikkate alınmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre Lapseki’de 

Şekil 6. İmar planı adalarına göre iklimsel ortam sentezi



Yangından Korunma Ortağınız

Su Köpük

Gaz Algılama

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

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

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

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

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

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

Viking Turkey | İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi D2 Blok K:5, D:12 Kozyatağı, Kadıköy, 34742 İstanbul | T: +90 216 403 18 00 | www.viking-emea.com



80 TERMODİNAMİK • EKİM  2016

Makale

• Kuzeydoğu rüzgârından korunan,
• ve 2. derece güneş ışıma bölgesinde 
bulunan yapıların tüketim harcamaları-
nın daha düşük olduğu sonucuna varıl-
mıştır.
Saha araştırmasına göre, hanelerin  
% 35 oranında soğuk rüzgârdan yüksek 
düzeyde etkilenmekte, % 74’ü yoğun 
güneş alan konutları tercih etmekte, yaz 
aylarında hanelerin % 21’i soğutma için 
elektrik tüketmeyi gerekli görmekte, 
% 73’ü yılda 6 ay ve üzeri süreyle yakıt 
tüketmektedir. Bu sonuçlar yapılacak bir 
planlama çalışmasında soğuk mevsimleri 
öncelikli olarak dikkate alan yapılanma 
kararlarını gerektirmektedir. Ancak sen-
tez çalışmasına göre mevcut imar pla-
nında önerilen toplam inşaat alanının  
% 19’u 1. ve 2. derece, % 60’ı dördüncü ve 
beşinci derece verimli bölgelerde öneril-
mektedir. Dolayısıyla mevcut uygulama 
imar planı genel olarak ısıtma ve soğutma 
yüklerini dolayısıyla enerji tüketimini 
artırıcı bir gelecek perspektifi ortaya 
koymaktadır. Bu noktada ısı, ışık ve 
rüzgârdan en yüksek düzeyde fayda sağ-
layarak düşük yakıt tüketim performansı 
ortaya koyan geleneksel kent dokusu ve 
çevresi yeni geliştirilecek alanlar için yön  
göstericidir.

alanların tespiti için),
• zemin türü (yumuşak-sert zemin oran-
larının tespiti için) analiz edilmiştir. Tüm 
analizlerin çakıştırılması6 sonucunda 
iklimsel ortam bakımından verimli böl-
geler tespit edilmiştir. Ardından sentez 
çalışması mevcut imar planı adalarına 
aktarılarak planın verimliliği test edil-
miştir (Şekil 6).
Bölgelemeye göre geleneksel yerleşme 
dokusu ve çevresi 1.-2. derece verimli 
bölgeler olarak ayrışmaktadır. Kıyı böl-
geleri ve yeni gelişen alanların büyük bir 
kısmı iklimsel açıdan verimsiz bölgeleri 
(4.-5. derece verimli bölgeler) ortaya koy-

maktadır. Yapılan saha araştırmasına göre 
1. bölgeden 5. bölgeye doğru yakıt tüke-
tim süreleri ve m² başına tüketilen enerji 
sarfiyatı artmakta, ısınma güçleşmekte, 
soğuma hızlanmakta, rüzgârdan duyu-
lan rahatsızlık artmaktadır. Bu durum 
iklimsel ortam - enerji verimliliği kar-
şılaştırması sonucu elde edilen bölgele-
menin yerleşme çapında tutarlı olduğunu 
göstermektedir. Sentez çalışmasının ilçe 
bütününde yapılan anket çalışmasında 
tespit edilen “enerji tüketim miktarları” 
ile karşılaştırılması sonucu;
• Güney-güneydoğu yönelişe hâkim,
• Eğim derecesi % 5-10 arasında olan,

Şekil 7. Lapseki yerleşmesi ve çevresinde rüzgar hızı, Türkiye Enerji Bakanlığı, 2014

Seçilen 
Alanda Rüzgâr 
Hızlarına Göre 
Kurulabilecek 
Rüzgar Santrali 
Kapasiteleri 
(MW)

Rüzgar Kaynak 
Derecesi Rüzgar Sınıfı

Rüzgar Güç 
Yoğunluğu 

(W/m²)

Rüzgar Hızı 
(m/s)

Toplam Alan 
(Km²) Yüzdesi (%) Toplam 

Kapasite (MW)

Çok Zayıf 1 <200 0- 6 0 0 0

Zayıf 2 200-300 6- 6.8 0 0 0

Orta 3 300-400 6.8 - 7.5 0 0 0

İyi 4 400-500 7.5 - 8.1 10.8 21.6 54

Mükemmel 5 500-600 8.1 - 8.6 5.392 10.8 26.96

Mükemmel 6 600-800 8.6 - 9.5 0 0 0

Mükemmel 7 >800 >9.5 0 0 0

Toplam       16.192 32.4 80.96

Tablo 1. Lapseki ve çevresinde belirlenen sınır dahilinde rüzgar hızlarına göre kurulabilecek rüzgar santrali 
kapasiteleri (MW), Türkiye Enerji Bakanlığı, 2014
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şebekesi ile ilişkisi de bir o kadar önem 
taşımaktadır. Yapıların enerji üretebil-
mesi, fazla enerjiyi şebekeye aktarabilmesi 
ya da şebekeden gerekli olduğu takdirde 
enerji elde edebilmesi için bu sistemlerin 
yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen 
akıllı şebeke uygulamaları ile performans 
ortaya koyacaktır. Ancak bu şebekeler 
her ne kadar dijital sistemlerle organize 
edilse de fiziksel olarak her bir konut 
ile ilişkilendirilmiş bir altyapı sistemini 
gerektirmektedir. Bu sebeple yerleşmele-
rin kompakt bir forma sahip olması ve bu 
durumun sürdürülmesi enerji verimliliği 
bakımından önem taşımaktadır.
Türkiye’de enerji verimli yerleşmelerin 
planlanmasında açıklanan tüm yaklaşım-
ların hayata geçebilmesi için yasal alt-
yapı büyük önem arz etmektedir. Ancak 
mevcut durumda iki yasa (2005 yılında 
çıkarılarak 2011 yılında değiştirilen 
“5346-6094 Yenilenebilir Enerji Kaynak-
larının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun” ve 2007 
yılında çıkarılan “5627 Enerji Verim-
liliği Kanunu”) ve bu yasalara dayalı 
olarak çıkarılan yönetmeliklerle enerji 
sarfiyatı kontrol altına alınmaya çalışıl-

Enerji Yönetimi;

Enerji yönetimi - Tüketim ilişkisi-
nin (E) analizi yerleşmede yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği araçlarından 
azami düzeyde faydalanılarak konvan-
siyonel enerji ağına gereksinimin azal-
tılmasını amaçlamaktadır. Lapseki’nin 
bulunduğu bölgede üç önemli yenilene-
bilir enerji kaynağı olan “güneş, rüzgâr ve 
jeotermal enerji” öne çıkmaktadır. Saha 
araştırmasına göre Çanakkale bölgesinde 
jeotermal enerji kaynakları tespit edilse 
de henüz Lapseki merkez yerleşmesi için 
etkin bir kaynak değildir. Enerji Bakan-
lığı verilerine dayalı yapılan değerlendir-
meye göre; rüzgâr enerjisi başta olmak 
üzere (Şekil 7) güneş enerjisi potansiyeli 
önemli boyutta olmasına karşın, yerleş-
menin çevresinin korunması gereken 
tarım ve orman alanları ile çevrili olması 
büyük ölçekli rüzgâr ve güneş santralleri 
kurulumu için uygun zemin ortaya koy-
mamaktadır (Tablo 1).

İklimsel Ortam - Enerji Yönetimi 
ilişkisinin (D) analizi kentin fiziksel 
yapılanmasının yenilenebilir enerji kaza-

nımı ve doğal havalandırmanın destek-
lenerek enerji yönetim sistemine katkı 
sağlamasını hedeflemektedir. Rüzgâr ve 
güneş yenilenebilir enerji potansiyelleri 
yerleşme çevresindeki verimli tarım top-
rakları ve orman alanları ile çakışabil-
mektedir. Ancak gelişen teknoloji ile bir-
likte yerleşme dokusu bünyesinde yenile-
nebilir enerji üretimi yaygınlaşmaktadır. 
Lapseki’de henüz yoğun bir yapılaşmanın 
olmaması ve yoğun rüzgâr varlığı kentsel 
dokunun bu kapsamda kullanılabilece-
ğini işaret etmektedir. Yapılan üç boyutlu 
analizler sonucu yerleşmedeki yapıların  
% 74’ünde güneş enerjisi, % 41’inde rüz-
gar enerjisi elde etme potansiyeli bulun-
duğu tespit edilmiştir (Şekil 8-9).
Enerji yönetimi yerleşme formu 
ilişkisinin (F) analizi ise kentin dengeli 
bir şekilde büyüyerek optimum altyapı 
gereksinimi sağlamasını hedeflemekte-
dir. Zira verimsiz bir altyapının ortaya 
koyacağı maliyet ve operasyonlar, enerji 
tüketiminin ana nedenlerinden biridir. 
Bu kapsamda birleşik ısı ve güç sistem-
leri, küçük ölçekli rüzgâr türbinleri, foto-
voltaik paneller, bölgesel ısıtma sistemleri 
yapılara entegre edilebildiği kadar kent 

Şekil 8. Lapseki yerleşmesi yapısal gölgelenme analizi Şekil 9. Lapseki yerleşmesi yapı ve yapı adası bazında 
rüzgar analizi
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maktadır. Buna ek olarak söz konusu iki 
yasa 2002 yılı Elektrik Piyasası Kanunu 
ve yönetmelikleri çerçevesinde lisans-
sız enerji üretimi alt başlığı ile destek-
lenmektedir. Mevzuata göre, ulaşımda 
enerji verimliliği önlemleri 100 bin ve 
üzerindeki nüfusa sahip yerleşmelere 
göre düzenlenmekte, enerji verimliliği 
önlemleri ağırlıklı olarak yapı ölçeğinde 
ele alınmaktadır. Yerleşmelerin enerji 
verimli gelişimi bakımından en önemli 
uygulama ise 500 kW altındaki enerji 
üretim sistemleri için lisans muafiyeti 
getirilmesidir. Ancak enerji üretim sis-
temlerinin yerleşmelere entegrasyonu 
yeterli detayda geliştirilmemiştir.

4. Değerlendirme

Enerji verimliliği teması Türkiye şehir 
planlama mevzuatında ve pratiğinde 
henüz yer edinememiş ancak kentlerin 
geleceğini biçimlendirecek elzem bir 
konudur. Fiziksel şehir planlarının ana-
liz sürecinde ele alınması gereken enerji 
verimliliği konusu yerleşmelerin kendine 
özgü niteliklerine göre ele alınmalı ve 
bir model eşliğinde plan uygulama süre-
cine aktarılmalıdır. Bu kapsamda örnek 
bir çalışma alanı olarak seçilen Lapseki 
ilçesi bağlamında “enerji verimli değer-
lendirme modeli” kurgulanmış ve plan-
lara yön gösterecek genel değerlendirme 
sonuçları ortaya konmuştur. 
Yapısal bazda daha detaylı değerlendirme 
sonuçları ve öneriler için bu kapsamda 
üretilen araştırma projesi incelenebilir. 
Üretilen sentez çalışmalarında yerleşme-
nin fiziksel gelişimi için uygun bölgeler, 
her ölçekte enerji tesisleri için korunacak 
alanlara ilişkin mesafeler, kent dokusu 
kapsamında yapı adası yönelişi, gölge 
boyu, rüzgâr koridorları ve cepheleri fizik 
mekân önerileri ve plan notları bakı-
mından değerlendirme konusudur. Söz 
konusu değerlendirmelerin yapılabilmesi 
için ise gerekli yönetmeliklerin yerleşme-
lerin ölçeği ve coğrafi karakterine göre 
tasarlanması gerekmektedir. Lapseki ilçe 
bütünü sahip olduğu doğal kısıtlar itiba-
rıyla özellikle kentsel doku bünyesinde ve 

çevresinde değerlendirilebilecek küçük 
ölçekli enerji santralleri bakımından 
önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu 
durum fiziksel planlarda yapı bazında 
kararlar getirilmesi için uygun bir zemin 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda lisanssız 
enerji üretim sınırı olan 500 kW altında 
yenilenebilir enerji üretim araçlarının 
yerleşmeyle bütünleştirilmesi özendiril-
melidir. Bu entegrasyon yapıların fiziksel 
durumu, arazi varlığı ve estetik değer-
ler dikkate alınarak saptanacak kentsel 
tasarım proje alanlarında yerleşmenin 
kompakt yapısına aykırı büyümeyi teşvik 
etmeyecek bir şekilde ele alınmalıdır. 
Örnek olarak Lapseki ilçesi için üretilen 
“enerji verimli değerlendirme modeli” 
benzer coğrafi yapı ve ölçeğe sahip yüz-
lerce yerleşme için bir rehber niteliği 
taşımaktadır. Mevcut şehir planında ise 
ulaşım ve yapı yoğunluğu değerlerine 
göre gelişmenin öngörüldüğü bölgeler 
iklimsel yapı ve yerleşme formu bakımın-
dan verimsiz özelliklere sahiptir. Ayrıca 
yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji 
korunumu araçlarının geliştirilerek fizik-
sel gelişme perspektifinde plan belge-
sinde kodlanabilir olması önerilmektedir. 
Bu sürece paralel olarak 2012 yılında 
Resmî Gazete’de ilan edilen Türkiye’nin 
GSYİH başına tüketilen enerji mikta-
rının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı 
değerine göre en az % 20 azaltılmasını 
hedefleyen “Enerji verimliliği strateji bel-
gesi 2012-2023” enerji verimli yerleşme-
lerin gelişimi perspektifinde önemli bir 
potansiyel olarak görülmekte, ilgili strate-
jilerin yasal mevzuat ve kentsel planlama 
pratiğine hızla aktarılması gerekmektedir 
(Resmî Gazete, 2012). Özellikle Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi uyarınca 
geliştirilmesi planlanan akıllı şebeke sis-
temleri için bilgi sistemi altyapısı, sayaç 
kullanımı, bilgilendirme vb. hazırlıkla-
rın başlatılması, çevre dostu binalar için 
yapılanmanın izlenmesi gerekmektedir.  
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TAD uygulamalarında doğru ölçüm 
cihazlarının tercihi ve etkin kulla-
nımı önemlidir.

Bu konuyu etkileyen 2 hususu biraz 
açmak gerekirse;

1. Doğru ölçüm cihazları, istenilen veya 
beklenen doğrulukta ölçüm yapılması 
için gereken araçlardır. Bu araçların 
seçimi, uygun aksesuar ve parçalar ile 
donatılmış olması önemlidir. Bu nok-
tada, kullanıcı aşağıdaki sorulara doğru 
cevapları verecek bilgi ve değerlendir-

lerden ısılçiftler (termokupıl olarak da 
ifade edilir), farklı sınıflara ayrılmıştır. 
Bunun sebebi farklı ölçüm aralıklarına 
ve ölçüm sapmalarına göre farklı mater-
yallerin kullanılmasıdır. 
EN 60584-1 (eskiden IEC 584-1 idi) 
normuna göre, K-tipi, sınıf-2 bir ısılçiftin 
sıcaklık ölçüm aralığı -40…+1200 °C’dir. 
Bu sensörün, sabit sapma değeri ±2,5 
°C’dir (Şekil-1). Bu değere bir de ölçü-
len sıcaklık değerinin ±0,0075’i kadar 
bir sapma da ilave edilir. Bu durumda, 
N.Ş.A. deniz seviyesinde, 100 °C’de kay-

TAD Uygulamalarında 
Doğru Ölçüm Cihazlarının 
Etkin Kullanımı

meye sahip nitelikte olmalıdır:

a. Ne ölçümü yapılacak?
b. Nerede kullanılacak? (Ölçüm yapılacak 
parametrenin dışında kalan, ortam şart-
ları. Ölçüm cihazı ve probunun maruz 
kalacağı ortam şartlarının tanımlanması, 
sıcaklık/toz/basınç gibi)
c. Yaklaşık ölçüm aralıklarının tanım-
lanması.
d. Ölçüm cihazının ne kadar yanılma ile 
ölçüm yapmasının gerektiği. Örneğin 
sıcaklık ölçümü için tasarlanmış sensör-

Yazan: Özgür Küçükhüseyin, Testo Türkiye Satış Direktörü
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göre, kendi ekseninde yanlış konumlan-
dırılmasının etkisi grafiksel olarak betim-
lenmiştir. Buna sensör (pervane) akış ile 
aynı yönde olunca teknik özelliklerine 
göre en doğru değeri alabilirken, örneğin 
kendi ekseninde ~90’lik bir dönme yapı-
lırsa, % 100 hatalı bir değer görüyoruz. 
Buna bir de laminar akışın elde edilmesi 
için havalandırma kanalı hattında, her-
hangi 2 engel arasında, akış yönünde ilk 
engelden sonra, kanalın hidrolik çapının 
10 katı mesafe olması gerekliliği eklen-
mekte. Üstelik bu da tek başına yeterli 
değildir. Uygun mesafeden sonra ikinci 
engele de kanalın hidrolik çapının en az 
4 katı mesafe gerekliliği vardır.
d. Bu etkenleri, benzerlerini diğer ölçüm 
parametreleri için de göz önünde bulun-
durmalıyız.

naması beklenen saf suyu, K-tipi sınıf-2 
bir termometre ile ölçmeye kalktığında, 
termometre ekranında, ±3,25 °C’lik bir 
sapma, diğer bir ifade ile, 96,75 °C ile 
103,25 °C arasında bir değer okunuyor 
ise, termometre hatalı ölçüm yapmıyor-
dur.

2. Kullanıcının ölçüm bilgisi ve cihaz 
kullanım yetkinliği, ölçüm cihazından 
çok daha önemlidir. Zira, ölçüm cihazını 
parasını ödeyip, satın alabilirsiniz. Ancak 
ölçüm cihazını kullanacak kişi, ölçüm 
cihazını kullanacak ve ölçümü uygulaya-
cak yeterli bilgi birikimine sahip değil ise, 
ne yazık ki şu 2 olasılık ile karşılaşmak, 
bir süre sonra kaçınılmaz olacaktır:

a. Hatalı ölçüm ve buna bağlı yanlış plan-
lama ve uygulama, buna bağlı maliyet ve 
güven erozyonu,
b. Cihazların arıza yapması ve buna bağlı 
maliyetler
c. Konuyu örnekleyebilmek için sağda 
hava hızı probunun, kanal içi hız ölçü-
münde, kendi ekseninde yanlış konum-
landırılmasının etkisini anlatan görsel yer 
alıyor (Şekil-2). Bu görselde, 16 mm çaplı 
pervane probun kanal içinde, akış yönüne 

Şekil-2
Rotasyon açısı
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 (%

)

Kesinlik

Sensör Sıcaklık aralığı  Sınıf Maksimum yanılma payı

Sabit sapma değeri Ölçülen sıcaklık değeri

Termokupıl (ısılçift) -40 to + 1200 °C 2 ±2.5 °C ±0.0075 * ltl

Tip K (NiCr-Ni) -40 to + 1000 °C 1 ±1.5 °C ±0.004 * ltl

Tip T -40 to + 350 °C 1 ±0.5 °C ±0.001 * ltl

Tip J -40 to + 750 °C 1 ±1.5 °C ±0.004 * ltl

Şekil-1
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TLC Klima, Türkiye distribütörü 
olduğu Gree Electrical App.’in 
dikkat çeken Crown Serisinden 

I-Crown II Inverter Salon Tipi Klimayı 
tüketicilerin beğenisine sundu. I-Crown 
II Süper Inverter Salon Tipi Klima iş 
yerlerinin yanı sıra şık tasarımı, mon-
taj kolaylığı ve 3 faza ihtiyaç duymadan 
standart ev elektriği ile çalışma imkânı 
sayesinde konutlarda da rahatlıkla kulla-
nılabiliyor. Sınırları zorlayan hava şartla-
rında bile yüksek performans gösterebi-
len ürün, yazın +54 ˚C’de soğutma, kışın 
-30 ˚C dış hava sıcaklıklarında ısıtma 
yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 

İki kademeli kompresör 

Gree’nin geliştirdiği 2 kademeli kom-
presör teknolojisi ile ürün, +54 ˚C’den 
-30 ˚C’ye kadar olan dış hava sıcaklıkla-
rında başarılı bir performans sergiliyor. 
2 kademeli kompresör zorlu koşullarda 
dahi basma sıcaklığını düşük tutar. Bu 
durum kompresörün dayanımını artırır, 
ömrünü uzatır. Entalpi ilavesi ile düşük 
dış hava sıcaklığında ısıtma, yüksek dış 
hava sıcaklığında soğutma yapma verimi 
artırılmıştır. 

Yüksek konfor

24.000 BTU/h nominal kapasiteye sahip 

Ürün Tanıtımı

I-Crown II 110 cm’lik dikey üfleme 
çıkışı sayesinde daha uzun ve güçlü 
hava üfleme mesafesi ve daha geniş hava 
üfleme açısına sahiptir. 7 fan hızı ve kon-
forlu uyku modu, ısıtma modunda soğuk 
hava üfleme koruması gibi pek çok kişisel 
konfora yönelik özelliğe sahiptir. Akıllı 
defrost özelliği sadece ihtiyaç olduğunda 
devreye girerek defrost süresini kısaltır, 
ısıtma konforunu artırıp enerji tüketi-
mini azaltır. Küçük frekans aralıkları ile 
çalışma teknolojisi ve optimize fan kon-
trolü, ortamda istenilen konfor şartlarını 
koruyarak düşük sıcaklıklarda nem alma 
imkânı sağlanır. 

Uzaktan erişim 

Standart bulunan Wi-Fi özelliği ile 

klima cihazı Gree’nin özel Wi-Fi smart 
kontrol sistemi sayesinde cep telefonu 
ve tablet bilgisayar üzerinden kontrol 
edilebilir.

Yüksek iç hava kalitesi 

Seri iç ortam havasını en üst seviyede 
temizleyen PM2.5 filtreleme sistemi ile 
donatılmıştır. İnşaat ve hafriyat çalışma-
ları, ısıtma amaçlı karbon yakıtların tüke-
timi ve araç egzoz gazları gibi kirleticiler 
PM2.5 kirliliği oluşturur. 
Bu ölçüdeki zararlı maddeler solunum 
yolu ile akciğer ve hatta kana ulaşarak, 
insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eder. 
Gree Crown Serileri havadaki PM2.5 
kirliliği, efektif şekilde temizleyerek 
temiz ve konforlu bir yaşam alanı yaratır.

TLC Klima’dan Gree I-Crown II 
Inverter Salon Tipi Klima
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Ürün Tanıtımı

Viessmann’dan Yeni Vitodens 200-W 
Serisi Yoğuşmalı Cihazlar

35 kW’ a kadar yoğuşmalı kombi veya 
ısıtıcı olarak ve 49 ila 150 kW aralığında 
duvar tipi kazan olarak mevcut. Kaskad 
sistemler ile 2700 kW’a kadar merkezi 
ısıtma çözümleri üretilebilir.

Avantajlar

• % 109’ a varan verim ile enerji 
tasarrufu

• Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma 
yüzeyi sayesinde uzun ömür ve 
yüksek verim

• Paslanmaz çelik MatriX-yüzey 
yapısı sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahip modülasyonlu 
MatriX-brülör – yüksek 
sıcaklıklardan etkilenmez

• Geniş modülasyon aralığı (% 5 – 
100)

• 5” renkli dokunmatik ekranlı, 
kullanımı kolay Vitotronic kontrol 
paneli

• Yüksek verimli pompa sayesinde 
elektrik enerjisi tasarrufu

• Akıllı Lambda Pro Control 
Plus sistemi sayesinde, gaz tipini 
kendiliğinden tanıyarak değişken 
gaz niteliklerine ve işletme şartlarına 
en uygun yanma koşullarını 
otomatik olarak ayarlar

• Modülasyonlu fan sayesinde düşük 
ses seviyesi

• Kompakt ölçüler, 35 kW cihaz 
yalnızca 450 mm genişliğe sahiptir

• Yoğuşmalı kombi, ısıtıcı ve duvar 
tipi kazan modelleri mevcuttur

• Sıcak su konfor fonksiyonu 
sayesinde hemen sıcak su elde 
edilebilir

• Tek cihazda 150 kW kapasiteye 
kadar yer tasarrufu sağlayan 
çözümler

• 2700 kW’a kadar kaskad sistemler

Yeni Viessmann Vitodens 200-W 
serisi yoğuşmalı cihazlar 5” renkli 
dokunmatik ekran sayesinde kul-

lanım konforu sunuyor. 
Genişletilmiş modülasyon aralığı (yüzde 
5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, 
MatriX-silindirik brülör ve yenilenen 
Lambda Pro Control Plus yanma kali-
tesi kontrol sistemi sayesinde enerji 
tasarruflu, çevreci ve uzun ömürlü 
işletme sağlıyor. Vitodens 200-W 
gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, oturma 
mekânlarına kolayca entegre edilebilir. 
Küçük boyutları sayesinde mutfaklarda 
tezgâh üstü dolapları hizasına ya da 
çamaşır yıkama veya kurutma maki-
nesi üzerindeki boşluklara sorunsuz bir 
şekilde yerleştirilebilir. 150 kW’a kadar 
ısıtma kapasitelerine sahip duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlar ve kaskad sistemler 
ise merkezi sistem uygulamaları için 
tasarlandı. Vitodens 200-W, paslan-
maz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi ile 
donatıldı ve bu sayede gerekli işletme 
emniyetini güvence altına alır ve cihaz 
ömrü boyunca sürekli olarak yoğuşma-
dan maksimum seviyede faydalanmayı 
sağlar. Viessmann tarafından geliştiri-
len ve üretilen MatriX-silindirik brülör, 
paslanmaz çelik MatriX-yüzey sayesinde 
uzun kullanım ömrüne sahip.Vitodens 
200-W, duman gazlarının içerisindeki 
su buharının gizli ısısından da faydalan-
dığı için daha az enerji tüketir. Bunun 
sonucunda yüzde 109’a varan verime 

ulaşılabilir, ısıtma harcamaları azalır ve 
çevreye daha az zarar verilir. Vitodens 
200-W, Lambda Pro Control Plus oto-
matik yanma kalitesi kontrol sistemine 
sahiptir. MatriX-silindirik brülör ve 
Lambda Pro Control Plus sistemi, gaz 
tipini kendiliğinden tanıyarak değişken 
gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en 
uygun yanma koşullarını otomatik ola-
rak ayarlar. Bu sayede sürekli yüksek bir 
verim elde edilir ve yakıt tüketimi azalır. 
Gaz tipi değişimlerinde cihaz kendini 
yeni gaz tipine göre otomatik olarak 
ayarladığından, dönüşüm kiti kullanıl-
masına gerek kalmaz. Dijital Vitotronic 
kontrol paneli ile oda sıcaklığına bağlı 
veya dış hava kompanzasyonlu işletme 
yapılabilir. Yeni 5” renkli dokunmatik 
ekran çok satırlı açık metinlerin, grafik-
lerin ve yardım metinlerinin gösterimine 
imkân tanır. 
Kolay anlaşılabilir menüler ve yardım 
fonksiyonu sayesinde hem son kullanı-
cılar hem de yetkili servis personeli için 
kullanım kolaylığı sunar. Enerji kokpiti 
üzerinden cihazın gaz ve elektrik tüke-
timi gösterilebilir. Bir Viessmann güneş 
enerjisi sistemi ile kombine edildiğinde, 
güneş enerjisi kazancı ve boyler sıcak-
lık seviyesi gibi parametreler de renkli 
ekranda gösterilebilir. Vitodens 200-
W, bakım ve servis sürelerinden tasar-
ruf sağlayacak şekilde tasarlandı. Tüm 
yapı elemanlarına ön taraftan ulaşıla-
bilir, cihazın yanlarında servis boşluğu 
bırakmaya gerek yok.Vitodens 200-W, 
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Ürün Tanıtımı

Daikin, ürün gamını genişletmeye 
devam ediyor. Daikin’in 92 yıllık 
uzmanlığı ile ürettiği su soğut-

malı soğutma grubunun en yeni üyesi 
EWWD-VZ serisi, verimlilik değerlerini 
en üst seviyeye taşırken, enerji tüketi-
minde sağladığı avantaj ile de maliyet-
leri aşağıya çekiyor. Daikin EWWD-VZ 
su soğutmalı soğutma grupları, ısıl yük 
ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiği, kısmi 
yük verimliliklerinin çok önemli olduğu 
endüstriyel ve ticari uygulamalarda has-
sas iklimlendirme yönetimi sağlıyor. 
Kapasite aralığı 450 kW ile 2100 kW 
(Eurovent koşullarına göre) arasında 
değişen Daikin EWWD-VZ soğutma 
grupları, yeni binalar ve yenileme pro-
jeleri için ideal çözüm olarak görülüyor. 

Yatırım geri dönüş süresi kısaldı 

Daikin tasarımlı inverterli vidalı komp-
resörlerde güç tüketimi, cihazın çalışma 
süresinin yüzde 97’sine karşılık gelen 
kısmi yüklerde önemli ölçüde düşü-
rülmüştür (Eurovent). Non-Inverter 
Soğutma Gruplarına göre enerji tüketi-
minde, CO2 emisyonu ve işletme mali-
yetlerinde yüzde 25 avantaj sağlarken; 

Daikin’den Yeni İnverterli Su Soğutmalı 
Soğutma Grubu: VZ Serisi

yatırım geri dönüş süresini de 2 yılın 
altına çekiyor. 

Yüksek verim sağlayan 
iyileştirmeler

Daikin EWWD-VZ serisinde, yeni nesil 
yüksek verimli flooded tip evaporatör ve 
tek geçişli kondenser dizaynı ile yüksek 
ısı transfer performansı elde ediliyor. 
Emiş ve deşarj hatları, soğutucu akışkan 
basınç düşüşlerinin minimize edilmesi 
için özel olarak tasarlanan EWWD-VZ 
serisi, basınç düşüşündeki iyileştirme, 
yoğuşma sıcaklığını düşürerek sistemin 
daha verimli çalışmasını sağlıyor. Dai-
kin EWWD-VZ soğutma grupları mini-
mum yüke tam inverter kapasite kontrolü 
ile inerken, bu özelliği sayesinde mekanik 
boşaltma yapan inverterli cihazlara göre 
daha yüksek verim sunuyor. 

Geniş uygulama aralığı 

Geniş uygulama yelpazesine hitap 
edecek şekilde dizayn edilen Daikin 
EWWD-VZ inverterli soğutma grup-
ları, geniş uygulama aralığı ile de beğeni 
topluyor. Evaporatör çıkış suyu sıcaklığı 
-8/20 °C aralığında olan EWWD-VZ 
serisinin ısı pompası versiyonunda  
65 °C’ye kadar sıcak su elde edilebiliyor. 
Tüm çalışma koşullarında cihaz perfor-
mansını optimize eden Değişken Hacim 
Oranı (VVR) teknolojisi ile soğutma 
ve ısıtma modları arasında performans 
düşüşü gerçekleşmiyor. 50 Hz ve 60 
Hz güç besleme opsiyonu bulunan VZ 
serisinde, soğutma kesintilerinin telafi 
edilemeyeceği uygulamalar için hızlı 
yeniden başlatma özelliği de yer alıyor. 
Klasik soğutma gruplarının yeniden baş-
laması maksimum 310 saniye, tam yüke 
ulaşması ise maksimum 20/25 dakika 

sürerken, VZ serisi ‘Hızlı Yeniden Baş-
latma’ seçeneği ile 15 saniye içinde yeni-
den başlayıp 3 dakika içinde tam yüke 
ulaşabiliyor. Otomatik transfer anahtarı 
ile güç kesilmesi durumunda ise ana bes-
leme hattından jeneratör yedek hattına 
otomatik geçiş sağlanıyor. ‘Aktif Har-
monik Filtreleme’ seçeneği ile Toplam 
Harmonik Bozulma (THD) yüzde 3’e 
kadar düşürülürken, cihaz bu özellikleri 
sayesinde Data Center uygulamaları için 
de kapsamlı çözümler sunuyor. 

Kompakt boyutlar

VZ serisi sahip olduğu teknik özel-
likleri kadar, kompakt boyutları ile de 
kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. 
Günümüzde artan m2 fiyatlarına para-
lel olarak küçülen mekanik odalar için 
kompakt boyutlarıyla ideal bir tercih olan 
VZ serisi, modüler yapısı ile 900 mm 
genişliğindeki kapılardan dahi kolayca 
sığarak, özellikle yenileme projeleri için 
büyük bir avantaj sağlıyor. Ozon taba-
kasına herhangi bir zarar vermeyen 
R134a soğutucu akışkanla çalışan VZ 
serisi soğutma gruplarının, yeni soğutucu 
akışkanlar ile de uyumlu hale getirilmesi 
mümkün olabiliyor. 

Kontrol esnekliği ve uzaktan 
yazılım güncelleme

EWWD-VZ serisi soğutma grupları, 
internet üzerinden erişilebilen Daikin 
Saha İçi Bulut platformu ile yönetile-
biliyor. Bulut platform; uzaktan HMI 
erişimine, performans verilerinin göz-
lemlenebilmesine, bakım raporlarının 
incelenmesine, cihazın çalışma verile-
rine göre sorun tespiti yapılabilmesine 
ve uzaktan yazılım güncellemesine izin 
veriyor.
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

Tünel ve Metro Fanları

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



DAHA 
FAZLASINI

www.aironn.com.tr

Uygun Fan Test 

TÜV-SÜD

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul

06.10.16 - DOGA AJANS - TERMODİNAMİK YARIM KULAKLI KAPAK - ÖN




