
WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
sorunsuz şekilde tanışmaya devam edecek ve enerjinizi 
boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.

www.wilo.com.tr
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...
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Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr  • www.aironn.com.tr



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

  

rum, ekonominin ötesinde hatrı sayılır sağlık ve güvenlik 
endişelerini beraberinde getiriyor. Sabah denilen zaman 
dilimi karanlıkta başlıyor ve karanlıkta iş ve okul için yola 
çıkılıyor, yine karanlıkta evlere geri dönülüyor. Gün ışığı 
ile temas süresi neredeyse sıfırlandı. Uzmanlar özellikle 
çocukların hava aydınlanmadan okula gitmesinin mo-
tivasyon eksikliğine ve verimsizliğe sebep olabileceğini 
belirtirken, veliler güvenlik açısından da endişeliler. Okul 
servislerinin trafik kazaları risk artışının bir somut örneği 
KKTC’de yaşandı ve birkaç gün önce Girne’de yaşanan 
öğrenci servisi kazası KKTC’yi ayaklandırdı. Kaza sonrası 
KKTC’de yaz saati isyanı başladı. KKTC’li ve Türkiye’den 
veliler, kış saati uygulamasının geri gelmesi için başta 
Change.org olmak üzere çeşitli mecralarda imza top-
lamaya başladı. Mühendisler özellikle Batı şehirlerinde 
Aralık ve Ocak ayları boyunca enerji faturalarının cep 
yakacağına dikkat çekiyor. Enerji tasarrufu değil miydi 
“asıl” amaç? Ayrıca bu kararı alan bakanlık dört yıl önce 
“enerji tasarrufu” için hep kış saatinde kalalım fikrini sa-
vunmuyor muydu? Yaz saati uygulamasının, yani “yılda 
bir kez saatlerin ileri ve bir kez de geri alınması” şek-
lindeki uygulamanın çeşitli alanlardaki verimi açısından 
pek çok araştırma mevcut bulunmasına rağmen, saat-
lerin bir ileri bir geri alınması uygulamasının “insanların 
dengesini bozduğu” görüşünü benimsemeye kalksak 
bile, sürekli yaz saati uygulaması yerine sürekli kış saati 
uygulaması seçilirse, ne GMT+2’den çıkılacak, ne de kış 
aylarında karanlıkta yaşanacak. Zaten esas ulusal saat 
kış saati değil mi? Yaz saati denilen şey “öyle varsayalım” 
şeklinde bir “uygulama” değil mi?

Türkiye’nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark 
bulunuyor. Valilikler, bulundukları ilde güneşin doğuş 
saatine göre mesai saatlerini erkene ya da geçe alma 
yetkisine sahip. Yani doğu illerinde mesai 8’de başlarken, 
batıda mesai başlangıcının 9’a kadar sarkması olası. Ulus 
içinde bile ortak mesai saatlerimiz olmayabilir.

Tabii ki sporseverler için de UEFA meselesi var. Saat uy-
gulamasındaki değişiklik, yıllardır neredeyse bir markaya 
dönüşen Şampiyonlar Ligi maçlarının ortak başlangıç 
saati 21:45’i de değiştirecek. Ama gece eğlence haya-
tı için daha iyi olacak diyorlar. Türkiye insanlarının ço-
ğunluğu gecelere akmalara doyamadığı için sevinmiş 
olabilir belki de. Yine de bazı sivil toplum örgütlerinin 
bu uygulamayı yargıya taşımaları söz konusu. Ekonomi 
ve sağlık alanındaki endişeleri ile itirazı olan bu gruplar, 
sanırım şundan da çekiniyorlar: Bazı araştırmalara göre 
gün ışığıyla temasın azlığı, kriminal davranışları, suç ora-
nını artırıyormuş. Türkiye’nin GMT’si yükselirken GBT’si 
de (bilinen anlamıyla sabıka kaydı) kabarabilir Allah 
korusun.

ğdır ili Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nın 1,2 
km daha doğusunda, Azerbaycan (Nahçıvan) sı-
nırını oluşturan Aras Nehri’nden geçen boylam; 

44°49'05"D, yani 45 değil.

Türkiye’de saat dilimlerinin düzenlendiği “Günün Yirmi 
Dört Saate Taksimine Dair Kanunu”nun 2. Maddesi’nde-
ki; “Griniç’e göre otuzuncu derecede bulunan boylam 
dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. 
Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati 
aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir” ifadesine dayanarak Bakanlar Kurulu, sürekli 
yaz saati uygulaması kararını aldı. Üstüne üstlük 45. de-
rece boylamı, esas saat dilimi olarak belirlendi. Böylelikle 
Türkiye'nin saat dilimini, yıllardır içinde, yakınında olmak 
için uğraştığı AB ülkeleri saat dilimi olan GMT+2’den, 
başta Suudi Arabistan olmak üzere, Etiyopya, Tanzan-
ya, Madagaskar, Kuveyt, Yemen, Somali, Sudan, Cibuti, 
Kenya, Uganda ve Katar gibi ülkelerin olduğu GMT+3’e 
alarak, Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasından çıkararak bir 
Ortadoğu ülkesi olarak tescilledik. Neden? Açıklanan ge-
rekçede “gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla” 
deniyor. Peki yaz saati uygulamasının gerekçesi neydi: 
“gün ışığından daha fazla yararlanmak”. AB ülkeleri gün 
ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygula-
masına, 1996’dan beri mart ayının son pazar günü sa-
atleri 1 saat ileri, ekim ayının son pazar günü ise 1 saat 
geri alacak şekilde devam ediyor. Bugüne kadar bildi-
ğimiz şuydu: “Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün 
noktaların öğle vakitleri aynı anda olur ve yerel saatleri 
birbirine eşittir”. 

Bildiğimizi terk ediyor ve ne yapıyoruz? Ülke nüfusunun 
üç aşağı beş yukarı yüzde 70’inin yaşadığı (ekonominin 
de en az bu kadarının kaynağı olan) kısmının boylamı-
nı baz almayıp, Nahçıvan’dan geçen bir boylama göre 
“ulusal saat” tercihi yaparak, Suudi Arabistan ile aramız-
da saat farkı olmamasını sağlıyor, iş ilişkilerimizin -açık 
ara- ağırlığının bulunduğu batı ülkeleri ile mesai saatle-
rimizin çakıştığı zamanları “en az”a indiriyoruz. Böylece 
Londra’da İstanbul borsa işlemleri için azıcık bir zaman 
kalırken, New York açıldığında İstanbul neredeyse ka-
panmış olacak. İş amaçlı günübirlik Avrupa’dan geliş 
gidişler azalacak. Örneğin İngiltere’den sabah uçağı 
ile günübirlik Türkiye’ye gelenler 3 saatlik zaman farkı 
nedeniyle doğru dürüst iş yapmaya fırsat bulamadan 
ülkelerine dönmek durumunda kalacak.

e-posta uygulamaları 1 saatlik kayma ile çalışacak. 
Türkiye’de ofisi olan uluslararası şirketler için işler karı-
şacak, yedeklemeler ve müşterek güncellemeler sıkıntı 
yaratacak, bize özel yepyeni yama programlar yapmak 
gerekecek. 2023 yılı için konan ihracat hedefleri için ne 
kadar destek, ne kadar köstek olacağı meçhul bu du-

I

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yıldızını parlattığımız 45. boylam çizgisi, bize değmiyor bile
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Haberler

İklim Değişikliği Performans Endeksi Açıklandı

B u yılın İklim Değişikliği Perfor-
mans Endeksi (CCPI) 2017, Paris 

Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle bera-
ber, yenilenebilir enerjide ivme ve enerji 
verimliliğinde olumlu gelişmeler yaşandı-
ğını gösteriyor. Bu cesaretlendirici trend-
ler küresel düzeyde meydana gelirken, 
gerekli olan enerji devrimi hâlâ yeterince 
hız kazanabilmiş değil. CCPI’nın başya-
zarı, Germanwatch’dan Jan Burck’e göre: 
“Küresel enerji devrimi için şartlar hiçbir 
zaman bu kadar iyi olmamıştı. Yenilenebi-
lir enerji ve verimli teknoloji maliyetlerinin 
düşmesiyle birlikte, artık hükümetlerin Paris 
Antlaşması’nı ulusal yasaya dönüştürme-
meleri için bahaneleri kalmıyor. Yenilenebilir 
enerjideki büyük gelişmelerin yanında fosil 
yakıtların gerilediğine dair olumlu sinyaller 
görmekteyiz. Şu ana kadar, düşen petrol 
fiyatları bu enerji kaynağının talebini art-
tırmadığı gibi, kömüre arkalarını dönmeye 
başlayan ülkelerin sayısı da artmaya devam 
ediyor.” Politika kısmında ise, CCPI bazı 
ülkelerin hâlâ yeterince iddialı olmadıkla-
rını ancak kimilerinin bu yıl içinde ilerleme 
kaydettiklerini gözlemliyor. COP22’nin ev 
sahibi Fas (8. sırada), CCPI 2017’de yükseliş 
trendini devam ettirdi. Yenilenebilir ener-
jiye yaptığı çok büyük yatırımlar ve orta ve 
uzun vadeli iddialı hedefleriyle, Fas Afrika 
kıtasında bir öncü. Pozitif trendler, CCPI 
2017’de sıralamalarında ilerleme kat eden 
Hindistan (20. sıra), Arjantin (36. sırada) 
ve Brezilya (40) gibi, gelişmekte olan G20 
ekonomilerinde de gözlemleniyor. Türkiye 
listede 51. sırada yer alıyor ve notu 'çok zayıf' 

olarak derecelendiriliyor. Ancak hiçbir yüksek 
emisyon ülkesi 1.5-2 °C limitine göre hareket 
etmiyor ve bundan dolayı sıralamanın ilk üç 
pozisyonu boş kalıyor. 4. sıradaki Fransa, 
geçen yıl Paris Anlaşması’nı mümkün kılan 
olağanüstü diplomasiden faydalanarak ilk 
defa tablonun en üst sırasında yer alıyor. 
İsveç (5) ve Birleşik Krallık (6) önceki hükü-
metler tarafından çizilen ümit verici iklim 
politikalarından faydalanıyor. Climate Action 
Network Europe (CAN Avrupa) / Türkiye İklim 
Politikaları Direktörü Elif Gündüzyeli, basın 
toplantısında: “Rapor, AB üyesi ülkelerin 
yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmadaki 
liderlik pozisyonlarını, yeni iklim politikaları 
uygulamaya koymazlarsa kaybedebilecekle-
rini ortaya koyuyor. COP22 ev sahibi Fas’ın 
index sıralamasındaki yerini bu yıl iki seviye 
artırarak 8. sıraya yükseltti ve halihazırda ‘iyi’ 
derecelendirmesindeki tek AB üyesi olma-
yan ülke. Hızlı gelişmekte olan ekonomiler 
gruplamasında yer alan Türkiye ise geçen 
yılki yerini koruyarak listenin 51. sırasında 
yer alıyor ve ‘çok zayıf’ olarak derecelendirili-
yor. Bunun başlıca sebebi, Türkiye’nin ulusal 
katkı belgesindeki hedefinin yalnızca artıştan 
azaltım üzerinden olması ve yetersiz nitelen-
dirilmesi. Ayrıca Türkiye’nin rüzgâr ve güneş 
enerjisi merkezli yenilenebilir enerji kaynak-
larını geliştirmek üzere ilerici iklim politika-
ları geliştirmemesi, aynı zamanda kömürü 
merkezine alan enerji politikaları ile kömüre 
verdiği teşvik ile imtiyazlar Türkiye’nin iklim 
performansı konusunda liderlikten uzak 
olduğunu gösteriyor. Hızlı gelişmekte olan 
ekonomiler, önlerindeki iklim liderliği fırsat-

larını bir an önce yakalayarak ulusal iklim 
politikalarını, sürdürülebilir yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını des-
tekleyecek şekilde gözden geçirmeliler” dedi. 
Kanada (55), Avustralya (57) ve Japonya 
(60) (“çok zayıf” olarak tanımlanan) en alt-
taki grupta yer alıyor. Sıralamada Japonya, 
Japon uzmanların hükümetlerini çok zayıf 
bir iklim politikası gütmekle eleştirdiği için, 
bir kez daha iki sıra geriledi. Avustralya enerji 
verimliliğinde geriledi ve hükümetin iddiasız 
iklim politikaları için eleştiriliyor. Dünyanın 
en fazla karbon salımı yapan iki ülkesi olan 
Amerika Birleşik Devletleri (43) ve Çin’in (48) 
performansları CCPI tarafından hâlâ “zayıf” 
olarak değerlendiriliyor. ABD’nin perfor-
mansı neredeyse Endeksin her kategorisinde 
kötüye gitti ve bunun sonunda birkaç sıra 
geriledi. ABD’deki seçim sonuçları devam 
etmekte olan geçişin hızına dair riskler taşı-
yabilir. Ancak, Donald Trump’ın başkan 
seçilmesinin CCPI 2017’de sunulan politika 
değerlendirmesine henüz bir etkisi olmadı. 
Çin’de “zayıf” olarak değerlendirilmiş olma-
sına rağmen olumlu gelişmeler gözleniyor; 
geçen yıl küresel kömür tüketimindeki 
azalma sayesinde, Çin 30 kömürlü termik 
santralin inşaatını durdurmuştu. Jan Burck: 
“Küresel çapta düşük karbonlu ekonomiye 
geçişin yaşandığı ve hız kazandığı aşikâr. 
Ancak, bazı ülkeler hâlâ kötü performans 
sergiliyor ve hatta geri adım atıyor. Artık 
Paris Anlaşması’nın uygulama aşamasına 
geçiyoruz ve tüm ülkeler hedeflerini iddialı 
ulusal politikalar ve karbonsuzlaştırma plan-
larına dönüştürmelidir” dedi.

Johnson Controls Türkiye ve Hazar Bölgesinin Yeni Genel Müdürü 
Alp Yılmaz Oldu

J ohnson Controls Türkiye ve Hazar 
Bölgesinin yeni Genel Müdürü Alp 

Yılmaz oldu. Yılmaz, endüstri ve inşaat 
sektörlerinde toplam 14 yıllık deneyime 
sahip. Metrans Makine ve Grundfos’ta 
Satış ve Satış Müdürlüğü görevlerini 
üstlenen Yılmaz son altı yıldır Wilo 
Türkiye’de küresel büyüme stratejileri ile 
satış planlarının yürütülmesi ve iş geliş-
tirme alanlarında aktif rol aldı. Yeni göre-
vinde Johnson Controls’e bilgi birikimi 

ve tecrübesi ile birlikte farklı 
alanlardaki deneyimlerini de 
beraberinde getiriyor. Yıl-
maz konuyla ilgili, “Johnson 
Controls olarak 150’den fazla 
ülkede faaliyet gösteriyor ve 
dünya çapında bir milyon-
dan fazla projede, enerji 
verimliliğini artıran, işletme 
maliyetlerini düşüren ürün-
ler, hizmetler ve çözümler 

sunuyoruz. Havalandırma, 
iklimlendirme, soğutma ve 
bina yönetim sistemlerinde 
lider ekipman, otomasyon 
ve servis sağlayıcısıyız. 131 
yıllık tecrübemiz ve sektörün 
geleceğine yön veren Ar-Ge 
çalışmalarımızla partnerleri-
mize daha rahat, güvenli ve 
sürdürülebilir bir dünya sun-
mayı amaçlıyoruz” dedi.
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Haberler

“Bölgesel Soğutma Kılavuzu” ve “Bölgesel Isıtma Kılavuzu” 
  Kitapları Yayımlandı

A SHRAE tarafından “District Heating 
Guide” ve “District Cooling Guide” 

orijinal isimleri ile yayımlanan kitapların 
çevirisi tamamlandı ve “Bölgesel Isıtma 
Kılavuzu” ve “Bölgesel Soğutma Kılavuzu” 
isimleri ile TTMD kütüphanesine kazandı-
rıldı. Kitaplarda bölgesel ısıtma ve bölge-
sel soğutmanın tüm detayları, tasarımları, 
alternatiflerin karşılaştırılması, ekonomik 
analizler gibi birçok konuya yer veriliyor. 
İşletmeciler ve tasarımcılar için bu kitap-
lar geniş bir yelpazede yeni sistem tasarı-
mından mevcut sistemlerin yenilenmesine 
kadar farklı alternatifleri, ısıl depolamanın 
önemini, sistem seçimini, tüketici ara bağ-

lantılarını ele alıyor. Özellikle ısıl ve meka-
nik açılardan tesisat sisteminin ısıtma ve 
soğutma durumlarında davranışları, kont-
rol mimarisinin nasıl olması gerektiği, saha 
seçimi gibi kritik konularda örneklerle ve 
çeşitli hesaplamalarla derinlemesine bilgi 
sunuluyor. Bu yönleri ile bu iki kitaptan 
üniversitelerde ders kitabı olarak da fayda-
lanılabileceği umuluyor. Enerji verimliliği ve 
karbon salımı konularında öne çıkan yapısı 
nedeniyle bölgesel ısıtma ve soğutma sis-
temlerinin bir enerji politikası olarak değer-
lendirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, her iki 
kitabın okuyucuları için aydınlatıcı olması 
temenni ediliyor.

Enerji Kimlik Belgesi Olmayan Binalara İskân Verilmeyecek

2 011 öncesi yapılmış binaların, 2 
Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji 

Kimlik Belgesi sahibi olması zorunlu hale 
getirildi. En az C Sınıfı belge almayan 
yapılara iskân verilmeyecek. Enerji Kim-
lik Belgesi, gayrimenkullerin kira ve satış 
fiyatlarını da etkileyecek. Toplu yaşam 
alanlarına profesyonel yönetim hizmeti 
sunan Astra Yönetim Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş.’den İzzet Benveniste, 50 metrekare-
nin üzerindeki tüm yapıları ilgilendiren 
bu önemli düzenleme hakkında şu bilgi-
leri verdi: “Enerji Kimlik Belgesi, binaların 
enerji ihtiyacının ve dolayısıyla enerji tüke-
tim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği 
belgedir. Binanın enerji pasaportudur. 
Enerji Kimlik Belgesi ile binanın ısıtma, 
soğutma, sıcak su, aydınlatma ve hava-
landırma sistemlerine ait tüketim değerleri 
ve bunların enerji sınıfı belirlenir ve beyan 
edilir. Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın 
yıllık enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalı-
tım özellikleri, ısıtma, soğutma sistemleri-
nin verimi ve binada enerjinin tüketildiği 
diğer alanlar göz önünde bulundurularak 
hesaplanır. 'A, B, C, D, E, F, G' ile belirtilen 
ölçek dahilinde sınıflandırılır.”

C sınıfının altındaki yapılara 
kullanım izni yok
Benveniste, Enerji Kimlik Belgesinin tıpkı 

beyaz eşyalardaki gibi verildiği binanın 
enerji performansını gösterdiğini belirte-
rek, “A sınıfı en yüksek, G sınıfı ise en 
düşük enerji verimliliği sınıfını temsil 
etmektedir. Ülkemizde Türk Standartları 
Enstitüsü (TS 825) standardına göre ısı 
yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğun-
luğu C sınıfıdır. Ülkemizdeki B sınıfı ve üstü 
binalar, ağırlıklı olarak standartta belirti-
lenden minimum ısı yalıtım kalınlıkların-
dan daha yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına 
sahip binalardır. G harfi ise verimsiz binayı 
sembolize etmektedir. Yeni binalara Enerji 
Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina 
enerji sınıfının azami C olması gerekmek-
tedir. Eğer bina olması gereken yapı ve 
yalıtım standartlarını karşılamıyorsa bina-
nın enerji sınıfı C’nin altında olacaktır.  
Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlene-
meyeceği için yapı kullanım izni de ala-
mayacaktır” dedi.

A-B-C sınıfı binalara talep 
artacak
2017 yılından sonra tüm bina alım-satım 
ve kiralamalarında enerji kimlik belgesi-
nin ibraz edilmesinin zorunlu olacağını 
söyleyen Benveniste, “Böylece satın alan 
veya kiralayan, yapının enerji sınıfının ne 
olduğunu bilecek ve tercihini buna göre 
yapabilecektir. Ayrıca enerji sınıfı yüksek 

olan binaların yalıtımı, cam-pencere sis-
temleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle 
enerji sınıfı yüksek (A-B-C Sınıfı) binalara 
olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da 
mutlaka yapı fiyatlarına yansıyacaktır” diye 
konuştu.

Son gün 2 Mayıs 2017
“Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapıl-
mış binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 
2011 sonrası yapılan yeni binaların ise 
iskân alma aşamasında Enerji Kimlik 
Belgesi sahibi olması zorunludur” diyen 
Benveniste, 2017 yılından sonra yapıla-
cak düzenlemelerle binaların enerji sınıfına 
göre yeni bir vergilendirme sistemi getiri-
leceğini de sözlerine ekledi.

Bina girişine asılacak
Enerji Kimlik Belgesinin, Bina Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği gereği bina girişinde 
rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı 
bulundurulması gerektiğini de vurgulayan 
Benveniste, “Bu sayede gerek bina sakinleri 
gerekse binada alım/satım veya kiralama 
yapacak kişiler binanın enerji tüketimi ve 
verimliliği hakkında bilgi sahibi olurlar” 
dedi.
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Haberler

Valftek® - Bonetti® Kazan İmalatçıları Semineri Düzenlendi

B onetti lisansı ve teknik işbirliği ile 
üretim yapan Valftek A.Ş.’nin kazan 

imalatçı firmalara yönelik eğitim semineri 
4-6 Kasım 2016 tarihlerinde K.K.T.C/Girne 
Cratos Premium Otel’de düzenlendi. 
20 imalatçı firmadan 30 katılımcının 
katıldığı seminerde Valftek Pazarlama 
ve Satış Müdürü Osman F. Şaylıman ve 
Dış Ticaret Müdürü Ufuk Esi tarafından 
vana ve tesisat elemanları konusunda bilgi 

Wavin Pilsa, Uluslararası İş Güvenliği Derecelendirme Sisteminde 
Sektöründe 8. Seviyeye Ulaştı

W avin Pilsa, bağımsız uluslararası dere-
celendirme kuruluşu DNV-GL tarafın-

dan 21-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 
yapılan denetim sonucunda, uluslararası iş 
güvenliği derecelendirme sisteminde, sek-
töründe 8. Seviye’ye ulaşan Türkiye’deki 
tek ve Avrupa’daki sayılı kuruluşlardan biri 
oldu. Wavin Pilsa’nın bağlı olduğu Mexic-
hem Group, 2015 yılında tüm iştirakları için 
2017 yılının sonuna kadar 7. seviyeye ulaş-
malarını amaçlayan zorlu hedefler koydu. 
Yakın zamanda tamamlanan denetimle 
birlikte, Wavin Pilsa bu hedeflerin bir adım 
daha ötesini, beklenenden daha kısa bir 
sürede gerçekleştirdi. Wavin Pilsa Genel 
Müdürü Fatih Asal konu ile ilgili “Şirke-
timizin en önemli varlığı çalışanlarımızdır 

ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her 
şeyden daha önemlidir. Sadece iş güvenliği 
değil, aynı zamanda evde, trafikte, yolda ve 
seyahatte güvenlik tedbirlerimiz sayesinde 
tüm Wavin Pilsa çalışanlarının her zaman ve 
her yerde güven içinde olmaları bizim temel 
önceliğimizdir. Şunu önemle belirtmek iste-
rim ki, bu başarının mimarı işini özveriyle 
yapan ve hedefine odaklanan Wavin Pilsa 
Ailesidir. Başta İSG ekibimiz olmak üzere, 
tüm arkadaşlarımın gayretli çalışmasıyla 
hedeflenen zamandan bir sene önce, üstelik 
en üst derecelendirmeye layık görülmemiz 
bizler için müthiş bir gelişme oldu. Bağlı 
olduğumuz Mexichem’in 30’dan fazla 
ülkede faaliyet gösterdiğini düşündüğü-
müzde örnek başarı öykümüzle ülkemizin 

bayrağını en yukarılarda dalgalandırmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 18 ay gibi kısa 
bir sürede iş kazalarını % 60 oranında azal-
tan şirketimiz ‘Önce İnsan’ yaklaşımını ve 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği’nde 0’a yolculuk’ 
hedefini bundan sonra da istikrarlı şekilde 
sürdürecektir” dedi.

aktarıldı. Etkinlik, Merkezi Isıtma Sistem-
leri Ltd. Şirketi Genel Müdürü Abdullah 
Bilgin’in “Kazanlarda Enerji Verimliliği” 
konulu sunumundan sonra akşam yemeği 
ve ertesi günü yapılan Girne-Lefkoşa turu 
ile son buldu. Valftek yetkilileri, müşteri 
memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiğini ve çalışmaların devam 
edeceğini belirtti.

ISO16890 Standardı Yayımlandı

U luslararası Standartlar Örgütü 
(ISO) hava filtrasyonu endüstrisi 

için önemli bir standart yayımladı. Konu 
ile ilgili hava filtresi endüstrisinin öncü 
markalarından Camfil tarafından yapılan 
açıklamaya göre; ISO16890, genel hava-
landırma ekipmanlarında kullanılan hava 
filtrelerinin testi ve sınıflandırılmasını belir-
liyor. Bu yeni standart, Avrupa’da geçerli 
olan EN779:2012 ile ABD’de geçerli olan 
ASHRAE 52.2 standartlarını değiştirerek, 
bu standartları global olarak tek bir çatı 
altında toplamayı hedefliyor. Her iki stan-

dart yine Ortadoğu ve Asya’da geçerli 
olacak. Şu an geçerli olan standartlar ile 
ISO16890 Standartları arasında önemli 
farklılıklar mevcuttur. 
Bunlar:
• Pek çok açıdan, yeni test prosedürü, 

şu an kullanılan standarttan daha 
talepkârdır. Bu talepkârlık da, yüksek 
filtre performansını, geliştirilmiş 
iç hava kalitesini (IAQ) ve insan 
sağlığını daha çok korumayı 
sağlayacaktır.

• Yeni test prosedürü, günlük hayatta 

kullanılan filtre performansıyla daha 
çok ilişkili olacaktır.

• En önemlisi, üç farklı partikül 
boyutu içindeki en küçük partikül 
dağılımı, yani PM1, insan sağlığına 
en tehlikeli partikül boyutu olarak 
betimlenecektir.

Camfil, yeni filtre standardını tamamıyla 
desteklediğini belirterek, “ISO16890’ın 
uygulanmasının; hava filtresi kullanıcıları, 
satın almacılar ve şartname hazırlayanlar 
için gerçek-zamanlı büyük yenilik getire-
ceği açıktır” diyor.
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Haberler

İTÜNOVA, Su Kaynaklarının Temizlenmesinde Kamuya Rehberlik Edecek

S u kaynaklarının ileri teknolojilerle 
yönetimine ilişkin, T.C. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü ile İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., 
“Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma 
Teknolojilerinin Araştırılması Projesi” için 
işbirliğine gidiyor. Proje, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
katılımıyla 3 Kasım'da Ankara Wynhdam 
Grand Otel’de gerçekleştirilen toplantıda 
kamuya tanıtıldı. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı 
Akif Özkaldı ve üst düzey bürokratların 
hazır bulunduğu tanıtım toplantısında, 
su kaynaklarına etkisi bulunan endokrin 
bozucu kimyasalların tespit edilerek sucul 
ekosistemlerdeki mevcudiyetinin belirlen-
mesi ve azaltılmasına yönelik ileri tekno-
lojiler anlatıldı. 

Özkaldı: “Su kaynaklarını etkin 
yönetmeliyiz”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif 
Özkaldı, İTÜNOVA ile birlikte önemli bir 

projeye adım attıklarını belirterek, kamu 
özel sektör ve üniversite işbirliğinin öne-
mine işaret etti. Özkaldı şunları söyledi: 
“Su kaynaklarımızı en etkin  şekilde yürüt-
mek zorundayız. Ülkemiz su stresi yaşayan 
bir ülke ve bunu çok iyi yönetmek zorun-
dayız. Bakanlığımız bu esas doğrultusunda 
miktar ve kalite bazında su yönetimini ele 
almaktadır.”

Prof. Dr. Karaca: “İTÜ Teknokent 
alanında en iyisi”
Türkiye’deki ekosistemin devamlılığı ve 
insan sağlığının korunması bakımından 
projenin çok önemli bir hedefi oldu-
ğunu açıklayan İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca 
ise konuşmasında şu bilgilere yer verdi: 
“Kamu-özel sektör işbirliğinde İTÜ Tekno-
kent son derece yeterli donanıma sahiptir. 
Türkiye’de Teknokentler 2.4 milyar dolar 
ihracat yapıyor ve bunun 925 bin doları 
İTÜ Teknokent tarafından gerçekleşiyor. 
Bu projenin oluşmasında bakanlığımız ve 
genel müdürlüğümüze teşekkür ediyo-
rum. Türkiye, su ve hava kalitesinde belirli 
bir seviyeye geldi. Bu alanlarda ciddi biriki-
mimiz var. Bu projelerle daha ileriye gide-
ceğimize inanıyorum.”  

Prof. Dr. Cumali Kınacı: “Su 
kaynaklarını korumalıyız”
Toplantıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali 

Kınacı yeryüzündeki su miktarının sabit 
olduğunu hatırlatarak, artan su tüketimi 
ve sanayileşme nedeniyle kullanılabilir suya 
olan talebin arttığını vurguladı. Türkiye’de 
kişi başına düşen su miktarının 1.420 m3 

gibi az bir oran olduğunu belirten Kınacı, 
“Bu nedenle su kaynaklarını korumalıyız. 
Kaliteyi korumak ve verimli bir şekilde kul-
lanmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.  
 
Projenin detayları
Avrupa Birliği uyum kapsamında gerçek-
leştirilecek projenin, AB mevzuatı içeri-
sinde bulunan ekosistemin devamlılığı ve 
insan sağlığının korunması bakımından 
da önemli bir işlev üstleneceği belirtili-
yor. Proje, sudaki ekolojik dengenin yanı 
sıra çocuklarda doğuştan şekil bozuk-
lukları, kanser, cinsel gelişimde gecikme, 
sinir sistemi gelişiminde gecikme gibi  
hastalıklarda insan sağlığını korumayı 
amaçlıyor. T.C. Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ile birlikte ger-
çekleştireceği projenin iki yıl süreceği söy-
leniyor. 
Çalışma usullerinin belirlenmesi sonrası 
endokrin bozucu kimyasallar tespit edi-
lecek, gözlemlenecek, konuyla ilgili eği-
tim çalıştay ve toplantılar düzenlenecek, 
uygun arıtma teknolojilerine yönelik tes-
pitler gerçekleştikten sonra alıcı ortamlar 
için limit değerleri önerilecek.

İnşaat ve Konut Konferansı’na Sayılı Günler Kaldı

İ nşaat ve Konut Konferansı, Marriott 
Hotel Asia’da 24 Ocak 2017 tarihinde 

gerçekleşecek. 1. senesinde 70, 2. senesinde 
168, 3. senesinde ise 206, 4. senesinde 
ise 251 firmanın katılımı ile etkileşim ala-
nını istikrarlı bir şekilde büyüten ve günü-
müze kadar 695 firmayı ağırlayan İnşaat ve 
Konut Konferansı, inşaat profesyonellerinin 
üst düzey yöneticilerinin VIP statüsünde 
bir araya geldiği elit bir buluşma olarak 
gösteriliyor. Konferansta; finansman ve 
yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi, kontrol 
edilemeyen riskler karşısında kriz yönetimi, 

güçlü-zayıf yönler, fırsatlar-tehditler analiz-
leri, inşaat sektöründe değişim-dönüşüm 
nasıl seyrediyor, pazar büyüklüğü ile şehir-
leşme arasındaki sert rekabet, merhametli ve 
marka şehirler, global iklim hareketi ve reka-
bet koşulları ve benzeri pek çok konu masaya 
yatırılacak. İnşaat ve Konut Konferansı’nın 
5. yılına özel konu başlıkları ise “Türk İnşaat 
Kültürü” ve “Şampiyonlarımız”. Konferansta; 
Türk inşaat kültürü nasıl olmalı? İnşaat sek-
töründe geleneksel kültür yerini inovasyonla 
gelen yenilikçi kültüre mi bırakıyor? Değişim 
rüzgârına alışkanlık sağlarken değerlerimiz, 

önceliklerimiz ve ihtiyaçlarımız nasıl şekille-
necek? Bölgesel şampiyonlar, ulusal şam-
piyon mu oluyor? Ulusal şampiyonlarımız, 
uluslararası arenada nasıl aksiyon alacak? 
gibi sorulara cevap aranacak. İnşaat ve 
Konut Konferansı, vizyon sahibi konuşmacı-
ları ağırlıyor. Konferansa karar mekanizması 
üst düzey profesyoneller katılıyor. Türk inşaat 
sektörünün VIP buluşma noktası olan İnşaat 
ve Konut Konferansı 5. yılında günümüzün 
ve geleceğin şampiyonlarını bir araya getire-
cek. Detaylı bilgi için www.insaatkonferansi.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Vaillant Türkiye, 2020’ye Kadar Sürdürülebilir Büyüme Hedefliyor

V aillant Türkiye, 22 Kasım’da Tak-
sim CVK Otel’de düzenlediği 

basın toplantısında 2016 yılı 3. çeyrek 
sonuçlarını paylaştı. Toplantıda Vaillant 
Türkiye’nin, vites büyüttüğü yılın ilk 9 
ayında, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre cirosunu TL bazında % 20 büyüt-
tüğü açıklandı. Vaillant Group Türkiye 
CEO’su Dr. Axel Busch, 2016’nın inşaat 
sektörüne paralel hizmet veren sektör-
ler için iyi bir yıl olduğunu belirterek, 
3. çeyrek sonuçlarının, 2016 yılsonu 
hedeflerini tutturacaklarının göstergesi 
olduğunu söyledi.
Busch, toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir faali-
yet gösterdiklerini belirterek şu bilgileri 
verdi: “2016 yılında, hükümetin konut 
satışını özendirme çalışmaları ile inşaat 
sektörü, faaliyetlerini hız kesmeden sür-
dürdü. Biz de Vaillant Türkiye olarak bu 
büyümeden olumlu etkilendik. 3. çeyrek 
sonuçları, 2016 yılsonu hedefleri için 
belirleyici oldu. İlk 9 aya baktığımızda, 
sene başında koyduğumuz 250 milyon 
TL hedefini yakalayacağız. Önümüzdeki 
dönemde de Türkiye’ye yatırım yapmaya 
ve büyümeye devam edeceğiz. Vaillant, 
Türkiye’de şu anda yaklaşık 1.4 milyon 
hanede tüketicilere hizmet veriyor. 2020 
yılına kadar yenilenebilir enerji ürünle-
rinde akla ilk gelen marka olmak için 
enerji bayiliği konseptini geliştirerek 
büyütmeyi hedefliyoruz. Ürün gamı-

mızı soğutma alanında geliştirerek 
hem ısıtma, hem de soğutma alanında 
önemli bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz. 
Bu planlar çerçevesinde 2020 yılında 
iş hacmimizi ikiye katlamak istiyoruz.”

Türkiye, Avrupa’nın 2. büyük ve 
en düşük fiyatlı kombi pazarı

Dr. Busch konuşmasına şöyle devam 
etti: “Türkiye kombi pazarı, 850-900 bin 
adetten oluşuyor. 10’u aşkın marka ile 
yoğun rekabetin yaşandığı bir pazar olan 
Türkiye, Avrupa’nın en büyük 2. pazarı. 
Aynı zamanda, Avrupa’nın en düşük 
fiyatlı pazarı olma özelliğine de sahip. 
Vaillant Group olarak, dünya trendleri 
ile paralel olarak dijitalleşiyoruz. Akıllı 
ve entegre ürünlerimiz ile enerji mali-
yetlerini düşürme hedefiyle çalışıyoruz. 
Verimli, dönüştürülebilir, yenilenebilir ve 
sürdürülebilir ‘yeşil’ ürünlerimiz ile çevre 
yi korumayı destekliyoruz.”

Erol Kayaoğlu: 2020’ye 
kadar sürdürülebilir büyüme 
hedefliyoruz

Toplantıda, Vaillant Türkiye Satış ve 
Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu da 
bir konuşma yaptı. Vaillant’ın Türkiye’de 
% 14 pazar payıyla faaliyet gösterdiğini 
belirten Kayaoğlu, şunları söyledi: “Yılın 
ilk 9 ayında ısıtma alanındaki % 20’lik 

büyümenin yanı sıra split klimada bir 
önceki yıla oranla yüzde 40’lık büyüme 
kaydettik ve VRF (Merkezi Soğutma 
Sistemi) alanına hızlı bir giriş yaparak 
başarımızı taçlandırdık. 2017 yılı için 
de olumlu beklentilerimiz var. Kentsel 
dönüşüm çalışmaları, inşaat sektörün-
deki büyüme ve doğalgazın yeni yerle-
şim yerlerine girmesinin sektörümüze 
olumlu etkileri olacaktır.”
Kayaoğlu, açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Avrupa’daki Enerji Verimliliği 
yönetmelikleri doğrultusunda 20-20-
20 stratejisi benimseniyor. Yani; % 20 
daha az gaz kullanımı, % 20 daha fazla 
verimlilik ve % 20 yenilenebilir enerji 
kullanımı. Bu doğrultuda biz de 2020 
yılı hedeflerimizi revize ettik. Vaillant 
Türkiye olarak 2020’ye kadar sürdürü-
lebilir büyüme hedefliyoruz. Bu hede-
fimiz doğrultusunda, bugün 45 olan 
Enerji Danışmanı bayi sayımızı bu yılın 
sonunda 60’a, 2017 yılında ise 75’e 
çıkaracağız. Türkiye pazarında sadece 
biz 250 kadrolu tekniker ile hizmet 
veriyoruz. Çünkü tüketici memnuni-
yeti Vaillant Türkiye’nin önceliklerinin 
başında geliyor. Tüm çalışmalarımızı 
tüketici memnuniyetini daha da artırma 
yönünde kurguluyoruz.”
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MTMD’den “BIM Uygulamalarının Dünyada ve Ülkemizde Gelmiş 
Olduğu Aşama, BIM & MEP İlişkisinin İrdelenmesi” Paneli

ekanik Tesisat Mühendisleri Der-
neği (MTMD), 18 Kasım 2016 tari-

hinde Shreaton Grand Ataşehir’de “BIM 
Uygulamalarını Dünyada ve Ülkemizde 
Gelmiş Olduğu Aşama, BIM & MEP İlişkisi-
nin İrdelenmesi Paneli” düzenledi. Mode-
ratörlüğünü Çetin Yıldırım’ın üstlendiği 
panelin açılış konuşmasını MTMD Başkanı 
Mustafa bilge yaptı. Bilge konuşmasında; 
yurtdışındaki müteahhitler ile çalışma-
ların faydalı olacağını bu nedenle BIM 
ve 3D uygulamalarına hâkim olmanın 
gerektiğine dikkat çekti. Bilge’nin ardın-
dan TROX Türkiye Genel Müdürü Ozan 
Atasoy, “BIM’in Misyon ve Vizyonu” 

başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Atasoy 
sunumunda; “BIM konusunda ülkele-
rin strateji geliştirdiklerine şahit olduk 
ve İSKİD’de konuyu gündeme getirdik. 
Müteahhitlerin önümüzdeki yıllarda ‘BIM 
konusunda tecrübeniz var mı?’ sorusunu 
yönelteceğini ve tasarımcıların bu konuya 
ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum 
ancak kaynaklara erişimde sıkıntı var. Bir 
platformun oluşturulması, herkesin aynı 
dili konuşması ve altyapının oluşturul-
ması gerektiği inancındayım. Tasarımcı, 
projeci ve üretici aynı dili konuşmalı. İşte 
BIM bunu sağlayacak. Dolayısıyla BIM 
stratejisinin oluşması gerekiyor. Sektö-

rümüzü teknolojik rekabete hazırlıyoruz 
ve teknolojik rekabetin en önemli ayağı 
BIM” dedi. Atasoy, İSKİD olarak öne 
çıkıldığını, devamında TTMD, MTMD ve 
İSİB ile konuştuklarını, yaklaşık bir sene 
sonunda misyon ve vizyonun ortaya çık-
tığını söyleyerek MTMD’ye bu etkinlik 
için teşekkür etti. Atasoy’un ardından 
ProCS Mühendislik’ten Daniel Kazado 
sunumunda BIM genel tanıtımını yaptı. 
“Mimaride BIM Uygulamaları” başlıklı 
sunumu Bold Mimarlık’tan Erdinç Çiftçi, 
“TAV BIM Uygulamaları” sunumunu  
Ahmet Çıtıpıtıoğlu, “Tekfen Tanap Projesi 
BIM Uygulamaları” sunumunu Mehmet 
Polat Diker, “Emaar Projesi BIM Uygu-
lamaları” sunumunu Hayrullah Yüksekli 
aktardı. Önder Boyalıklı ise MTMD’nin 
BIM’e bakışı hakkında katılımcıları bilgi-
lendirdi. Boyalıklı, “Günümüzde bilgiye 
çok kolay ulaşılıyor. Bu rekabet koşulla-
rında işin içinde olmalıyız. İşte bu sebeple 
BIM ile çalışmalıyız. BIM’in dizayn ve 
çizimlerde sağladığı gelişim ve inşaat 
işçiliğinde sunduğu verimlilik artışı ile 
dünyada hedeflediğimiz noktaya ulaşa-
biliriz” dedi. Panel, soru-cevapların ardın-
dan düzenlenen kokteyl ile son buldu.

M

SFA Sanihydro, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lise Öğrencileri 
ile Buluştu

S FA Sanihydro, Bağcılar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde geleceğin 

tesisat ustalarına 1 Kasım 2016 tarihinde 
WC öğütücüleri ve pompaları hakkında 
eğitim semineri düzenledi. 
Yapı Tesisat Sistemleri bölümünün öğre-
tim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşen seminerde, SFA Sanihydro 
Türkiye Sorumlusu Ali Koç ve Satış Son-
rası Hizmetler Sorumlusu Erman Tümçelik 
tarafından öncelikle SFA Grubu’nun 58 
yıllık tecrübesi ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümler anlatıldı. 
Toplantıda WC öğütücü ve pompaların 
doğal akışlı tahliyenin imkânsız olduğu 
durumlarda, evlerde ve iş yerlerinde her-
hangi bir yere, ekstra tuvalet veya yeni bir 

banyoyu kolayca monte etmeyi sağladığı 
anlatıldı. WC öğütücü ve pompaların 
çatı, bodrum katından ya da kanalizas-
yon borusundan uzak veya kot farkı olan 
yerlerde dikey olarak 11 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar 32 veya 50 
mm’lik bir boru çapı ile atıkları pompa-
layabildiği, müşterilere hijyenik, ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağla-
dığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlamanın 
doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibin-
den montajına kadar detaylı teknik bilgi 
aktarıldı ve çalışan ünite sayesinde katı-
lımcılara ürünü ve montajı yakından ince-
leme imkânı sunuldu. Seminer soru-cevap 

bölümüyle interaktif bir şekilde sona erdi. 
SFA Sanihydro müşteri memnuniyetini 
en iyi şekilde sağlamak ve üst seviyede 
tutmak için, eğitim etkinliklerine önem 
verdiklerini ve Türkiye genelinde çalışma-
ların devam edeceğini belirtti.
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Ses Yalıtımı Zirvesi Düzenlendi

İ ZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalı-
tımcıları Derneği), 16 Kasım’da 

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de ‘Ses 
Yalıtımı Zirvesi’ni düzenledi. Zirve, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve BASF, 
BONUS|Wooler, DKM, Filli Boya|Capatect, 
İZOCAM, Ravaber, Terra\WOOL marka-
larının sponsorluğunda gerçekleştirildi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk ve İZODER Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun 
açılış konuşmasını yaptığı zirveye, yabancı 
konukların da aralarında bulunduğu, 
doktor, psikolog, mimar ve mühendislik 
alanlarında uzman ve akademisyen isimler 
konuşmacı olarak katıldı. ‘Sağlıklı ve Kon-
forlu Bir Yaşam İçin Ses Yalıtımı’ sloganıyla 
gerçekleştirilen zirvede; ‘Gürültünün İnsan 
Yaşamına Etkileri’, ‘Avrupa’da Gürültü 
Çözümü İçin Ses Yalıtımı-Almanya Örneği’, 
‘Avrupa’da Ses Yalıtımı Yönetmelikleri ve 
Politikaları’, ‘Ses Yalıtımında Türkiye’de 
Mevcut Yasal Durum’, ‘Ses Yalıtımında 
Ülkemizde Mevcut Yasal Durum ve Çözüm 
Önerileri’ başlıklı konular masaya yatırıldı.  
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, “Ses yalıtımı farkındalığını, 
bilinçlenmesini sağlama seferberliğimiz 
çağdaş yaşam koşullarına doğru önemli 
bir hamledir. Sanayileşme, kentleşme, 
globalleşme, güçlü ekonomik imkânlar ve 
yaşam kolaylıkları sunarken, beraberinde 
yaşamımıza farkında olduğumuz/olma-
dığımız sorunları da taşıyor. Kontrolsüz 
ses ve gürültünün etkileri, çözüm yolları 
ve ses yalıtımı farkındalığımız, ülkemizin 
gelişimi ile uyumlu gelişmemiştir. Amacı-
mız, ses ve gürültü kirliliğinin hayatımızda, 
sağlığımızda, toplum uyumunda yarat-
tığı derin tahribatları fark etmemiz, bilinç 
seviyemizin artması, çözüm adımlarının 
bilinmesidir. Ülkemize, halkımıza yakışan, 
hak ettiğimiz çağdaş ve konforlu yaşam 
ortamları için kontrolsüz ses ve gürültüden 
arınma hamlesinin başlatılmasıdır” dedi. 
Konuşmasına, “Şehirlerimizi estetikleştir-
memiz, güzelleştirmemiz, yaşanabilir hale 
getirmemiz ve merkezine insanı getirme-
miz lazım” diyerek başlayan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 

Öztürk ise “Binalarda gürültü kirliliğini 
nasıl azaltacağımızla ilgili bir dizi çalışma 
başlattık. Bu konuyla ilgili planlar, rehber 
dökümanlar hazırlamamız, gürültünün 
vatandaş üzerindeki olumsuz etkileri ile 
ilgili kamuoyu bilinci oluşturmamız gereki-
yor. Doğru projelendirme, doğru malzeme, 
doğru işçilik ve doğru finansman model-
lerini oluşturduğumuz sistemler geliştir-
memiz lazım. Gürültü kirliliği konusunda, 
Bakanlık ve ilgili paydaşlarla, merkezine 
insanı koyarak, yaşanabilir, kaliteli binalar 
yapmaya çalışacağız. Yakında yönetmelik 
taslağının son halini de, yapılacak görüş-
melerin sonunda yayımlayacağız. Yönet-
meliğin de uygulanabilir olması gerekiyor. 
Yalıtım, toplumun ve bireyin hayat kalite-
sini artırmaya yönelik, ekonomik fayda sağ-
layan önemli bir unsurdur. Özellikle ulaşım 
kaynaklı gürültü kirliliğini minimize etmek 
için AB destekli, projeler yürütüyoruz. 
İZODER’e, ses yalıtımı konusunda gerek 
teknik çalışmaları, gerek kamouyunu bilinç-
lendirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.  

‘Sessizlik Tüneli’ ile gürültüden 
arınmış bölge yaratıldı

DKM İnşaat Genel Müdürü ve İZODER 
Ses Yalıtımı Komisyon Başkan Yardımcısı 
Volkan Dikmen’in tasarımı olan ‘Sessizlik 
Tüneli’ toplantı salonu girişine kuruldu. 
Tünelin giriş ve çıkışında farklı tarzda ve 
farklı seviyelerde müzik kullanılarak seslerin 
birbirine karışmadığı ve tünelin dışında 
80-85 dB arası olan sesin, tünelin içerisinde 

ise 52-55 dB arasına düştüğü gözlemlendi. 
Tüm katılımcılar, gürültülü ortam ile gürül-
tüden yalıtılmış ortam arasından geçer-
ken büyük farkı deneyimlediler. ‘Ses Yalı-
tımında Ülkemizde Mevcut Yasal Durum 
ve Çözüm Önerileri’ başlıklı oturumda 
DKM İnşaat Genel Müdürü ve İZODER 
Ses Yalıtımı Komisyon Başkan Yardımcısı 
Volkan Dikmen sunumunda, Bütünleşik 
Tasarımının önemine değinerek “Değişik 
tür bir enerjinin ses enerjisine dönüşmesi 
ile ses ortaya çıkar. Ses katılarda, sıvılarda 
ve gazlarda doğup yayılabilir. Ses yalıtımı, 
temel olarak gürültünün insan üzerinde 
oluşturacağı zararlı etkileri en aza indir-
mek için alınacak önlemleri kapsar. Gürültü 
denetimi sürecinde ilkesel olarak şu sıra 
izlenir;
• Kaynakta denetim
• Kaynak-alıcı arasında denetim
• Alıcıda denetim
Tüm kaynakların denetimi için Bütünleşik 
Tasarımının önemi çok büyüktür” dedi.
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Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD), Küresel Isınma Kitabını 
Tanıttı

E konomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) küresel 
ısınmaya farkındalık oluşturmak için yürüttüğü 

çalışmalar devam ediyor. EGD, Küresel Isınma Kurultayı 
kitabını Levent’teki Daikin Solution Plaza’da geniş bir 
katılımla gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyu-
nun dikkatine sundu. 125 sayfalık kitapta, toplumun 
tüm kesimlerinden Kurultay’a katılan konuşmacıların 
ve katılımcıların görüş, değerlendirme ve mesajları yer 
alıyor. Daikin’in katkılarıyla yayına hazırlanan “Enerjini 
Geleceğe Harca” adlı kitap, küresel ısınmanın Türkiye 
ve dünyadaki etkileri ve acil alınması gereken tedbirler 
açısından “rehber” niteliği taşıyor. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan EGD Başkanı Celal Toprak, amaçla-
rının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belir-
terek, o nedenle 16 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Sanayi 
Odası Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
Küresel Isınma Kurultayı’nın kitabını hazırladıklarını 
vurguladı. Toplantıya katılan Beşiktaş Belediye Başkanı 
Murat Hazinedar da, toplumda çevreye dair duyarlılığın 
yaratılmasının önemine değinerek, “Buradaki bu biri-
kimi kurumsallaştıralım diye Türkiye’nin ilk uluslararası 
akreditasyonlara sahip Karbon Emisyonu Düşürme ve 
Kontrol Derneği’ni kurduk” dedi. İklim değişikliğiyle 
mücadelenin çok değerli bir süreç olduğuna dikkat 
çeken Hazinedar, sürecin iyi yönetilmemesi halinde 
bunun insan varlığına yönelik bir tehdit olacağını  ifade 
etti. Hazinedar, “Buraya daha fazla kaynak aktarılmalı, 
her şeyin bütçesinin yüzde 10’u buraya ayrılmalı, yeni bir 
KDV çıkarılmalı ve sisteme sokulmalı. Dernek olarak, kar-
bon emisyonu bilincine yönelik bir çalışma başlatıyoruz. 
Onun öncesinde halkın bilgi düzeyini ölçmek amacıyla 
bir çalışma gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Toplantıda 
çeşitli sektör temsilcileri de söz alarak, kendi sektörle-
rinde iklim değişikliği ile mücadelede neler yapıldığına 
ve neler yapılması gerektiğine dair bilgi paylaşımında 
bulundu. Ayrıca, EGD Küresel Isınma Kurultayı Yürütme 
Komitesi tarafından tüm katılımcılara “Çevre Dostu”  
sertifikaları verildi.

Water is our element: www.belimo.com.tr

Belimo Energy Valve™.
Enerjinizi nereye harcadığınızı bilin

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

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

Şimdi DN 15’ten 
DN 150’ye kadar



Water is our element: www.belimo.com.tr
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Kipaş, 20. Yılını Kutladı

K ipaş, 20. kuruluş yılını 19 Kasım 
2016 tarihinde Ramada Asia 

Otel’de, çalışanlarının katılımları ile kut-
ladı. Toplu fotoğraf çekimi ile başlayan 
gecede ilk söz alan Genel Müdür İrfan 
Çelimli oldu. Kipaş ailesine katılımı ile ilgili 
süreci anlatan Çelimli’nin ardından Şirket 
Ortağı A. Levent Kuzay, tüm çalışanlarını 
selamlayarak başladığı konuşmasında 20 
yıllık süreçte Kipaş’ın yıllık bir buçuk mil-

yon adam saat iş yapan bir firma haline 
geldiğini belirterek, firmanın bugünlere 
gelmesinde görev yapan tüm çalışma arka-
daşlarına teşekkür etti. 20. yıl özel slayt 
gösterileri, üstün başarı ve hizmet içerikli 
plaket takdimlerinin ardından A. Levent 
Kuzay’ın 50. yaş günü kutlandı. Gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar süren organizas-
yon, iyi dileklerle sona erdi.

Siemens Türkiye’den “Topluma Katkı Raporu”

S iemens, Türkiye’nin büyümesine 
ve gelişimine nasıl katkıda bulun-

duğunu detaylı bir şekilde ortaya koyan 
‘Topluma Katkı Raporu’nu yayımladı. 
Rapor, “Toplumda nasıl bir fayda yaratı-
yoruz, faaliyetlerimiz toplum için hangi 
noktalarda, nasıl bir değere dönüşüyor?” 
sorularına yönelik detaylı bilgiler içeriyor. 
Topluma Katkı Raporu hakkında bilgi veren 
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Hüseyin Gelis, şirketlerin üre-
timi artırmak ve kısa vadeli finansal gelir 
elde etmek gibi geleneksel yöntemlerin 
ötesinde bir büyüme vizyonuna sahip 
olmaları gerektiğini belirterek, “Hepimiz 
çalıştığımız kurumların dünyamız için, 
yarınlarımız için, çocuklarımız için yarattığı 
gerçek toplumsal katkıyı ölçülebilir biçimde 
görmek ve bununla gurur duymak istiyo-
ruz. Bu sebeple Siemens Türkiye olarak 
Türkiye’deki 160’ıncı yılımızda Siemens’in, 
ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan 
katkısını nicelik ve nitelik olarak ölçmek ve 

Türkiye’de yaptığımız çalışmaların ülkemi-
zin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve 
toplumsal hayata sağladığı katkıları somut 
bir biçimde ortaya koymak istedik ve gör-
dük ki Siemens, Türkiye’nin gelişmesinde 
önemli bir iş ortağı konumunda yer alıyor” 
dedi. Siemens Türkiye’nin Topluma Katkı 
Raporu’na, www.siemens.com.tr/b2s adre-
sinden ulaşılabilir.



Kipaş, 20. Yılını Kutladı

Siemens Türkiye’den “Topluma Katkı Raporu”



Haberler

Form VRF Sistemleri Eğitim ve Motivasyon Toplantısı Yapıldı

F orm VRF Sistemleri Eğitim ve Moti-
vasyon Toplantısı, 28-30 Ekim 

tarihleri arasında Rixos Premium Belek 
Otel Antalya’da gerçekleşti. 
Toplantıya Form VRF Sistemleri firmasının 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, 
İzmir bölgelerinden gelen tüm çalışan-
ları katıldı. Eğitimlerde çalışanlara Form 
VRF Satış Koordinatörü Zafer Sarı, VRF 
Servis Şefi Muammer Kaya, VRF ürün 
Destek Sorumlusu Müge Kula tarafın-
dan yeni ürünler hakkında genel bilgi-
lendirme, KXZ serisi montaj kuralları ve 
saha uygulama örnekleri, otomasyon - 
merkezi kumanda ve kumanda sistemleri 
konularında bilgiler aktarıldı. Toplantıyla 
ilgili bir değerlendirme yapan Form VRF 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Selahattin Telatar, “Firma ola-
rak en çok önem verdiğimiz konulardan 

biri de insan kaynağımız olduğundan, 
çalışanlarımızın eğitimi, motivasyonu ve 
gelişimlerine çok önem veriyoruz. Sek-
törde farklılaşmanın yollarından biri de 
teknik donanımı yüksek eğitimli insan 

kaynağından geçiyor. Yeni çözümler 
üretebilmek ve hizmet kalitemizin yük-
selmesi için tüm Form VRF çalışanları 
olarak bir araya gelmek güzel bir sinerji 
ortaya çıkardı” dedi.



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

www.airplus.com.tr

memnuniyet üretir...

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

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

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



Haberler

FAF Vana 30. Yılını Yenilenerek 
Kutluyor

F AF Vana, 30. yılına birçok yeni ürün ve yüksek teknolojili 
yatırımla girdi. 

Son teknolojili CNC tezgâhlarıyla yenilenen makine parkında, 
mikron hassasiyetinde ürünler üreten FAF Vana, üretime olan 
bakış açısını teknoloji ile destekleyerek, yüksek hassasiyetin önemli 
olduğu birçok üründe yine standartları belirlemeyi hedefliyor. 
Yatırımlarla sürekli büyümeyi, daha fazla istihdam sağlamayı 
hedefleyen FAF Vana, 2017 yılı içerisinde bir de döküm tesisi 
kuracağını duyurdu. Firma çalışanları bugünlerde döküm tesisinin 
planlamaları, bu zamana kadar sektörde yaşanan eksikliklerin 
belirlenmesi ve yeni çözümler getirmek için yoğun bir mesai 
içerisinde. Altyapı ürünlerinde de yatırımlarını artıran FAF Vana, 
bünyesinde bir altyapı departmanı kurarak sektördeki taleplerin 
alınması ve taleplere yeni çözümler getirmek amacıyla ar-ge 
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 
FAF Vana, altyapı projelerinde bu zamana kadar yaşanan sorun-
lara cevap verebilecek birçok “özel ürünü” 2017 yılı itibarıyla 
yelpazesine eklemeyi planlıyor. 
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10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu 
Düzenlendi

1 0. Uluslararası Temiz Enerji Sem-
pozyumu (UTES’2016), İstanbul 

Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demi-
rel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
İTÜ ve Su Vakfı tarafından 24-26 Ekim 
2016 tarihleri arasında düzenlenen sem-
pozyumun açılışını İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca yaptı. Prof. Dr. Karaca 
konuşmasında enerji için ar-ge'nin öne-
mini, İTÜ'nün potansiyelini belirterek 
temiz enerji teknolojisi'nin gerekliliği ve 
üniversitelerin sektör için yerini vurgu-
ladı. Kamu, yerel yönetim ve iş dünyası 
temsilcileri, Türkiye üniversitelerinin yeni-
lenebilir enerji kaynakları ve enerji-çevre 
konularına odaklanan 119 bildirisini 
izledi. Böylece akademi-sektör etkile-
şimi yaratıldı. Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Dr. Oğuz Can, sempozyumun 
ikinci günü delegelere hitap etti. Dr. Can 
“UTES’2016 bildirilerine, akademik bul-
gulara önem veriyorum. Enerji stratejimiz 
yerli-yenilenebilir enerji kaynakları hedefli. 
Yerli enerji teknolojilerimizi de geliştirme-
liyiz. Bu nedenle üniversitelerimiz, sizler 
mühimsiniz. Akademiyi yakından takip 

etmeyi önemsiyorum” dedi. UTES 2016 
kapsamında “Yerde Ararken Gökte Bul-
duk” diyen İTÜ Meteorolojik Araştırmalar 
Kulübü (METAR) Uluslararası Atmosfer ve 
Çevre Yarışmasını (IAEC’16) ilk kez, “Yeşil 
Kampüs” teması ile düzenledi. IAEC216 
birinciliğini İTÜ’den FunMet Takımı ile 
Kocaeli Üniversitesi’nde Ekolojik Üni-
versite Takımı paylaştı. “Sürdürülebilir 
Bir Dünya Yaratmaya Kampüsümüzden 
Başlıyoruz” diyen öğrencilerin enerjisi 
UTES enerjisini coşturdu. Sempozyumda 
“Sürekli Yaz Saati Uygulaması ve Etkileri” 
ve “Türkiye Yenilenebilir Enerji Politikası” 
adlı iki panelde konular ayrıntılı incelendi. 
UTES 2016 Yürütme Kurulu ve İTÜ Mete-
oroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Duran Şahin “Hararetli bilimsel tartış-
malarla geçen oturumlarımız sonunda 
ülkemiz için, yenilenebilir enerji tekno-
lojileri açısından yurtdışına bağımlılığın 
azaltılması, bu teknolojiler için yurtdışı 
eğilimlerin yakından takibi ve akademinin 
sabırla çalışması gerektiğini gördük. Bildi-
riler e-kitap olarak enerji sektörü dikkatine 
sunulacak” dedi.

Paharpur SPX Dry Soğutma Semineri 
Düzenlendi

P aharpur SPX Dry Soğutma Semineri, 
8 Kasım’da Shangri La Bosphorus 

İstanbul’da düzenlendi. Seminere konuş-
macı olarak Paharpur&SPX DRY Soğutma 
Teknolojileri Ltd. Şti. Genel Müdürü Kemal 

Özden, SPX DRY Cooling Belçika Global 
Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı 
Sinan Özçelikay, Satış Müdürü Thomas 
Colasante, Paharpur Avrupa Dry Cooling 
Yöneticisi Paolo Rodolfi ve CEO’su Luigi 

Zanzi katıldı. Seminerde; hava 
soğutmalı kondenserler, modü-
ler hava soğutmalı kondenser 
sistemleri, kuru soğutucular, ORC-
Proses kondens soğutma sistem-
leri, su soğutma kuleleri, deniz 
suyu soğutma kuleleri ve hibrit/
paralel tip kondenser soğutma 
sistemleri ve SPX DRY Cooling’in 
inovatif ürünlerinden olan Modu-
lair®, Hexacool ve SMACC ile ilgili 
detaylı teknik bilgiler paylaşıldı.



Marley NC®

Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 Esentepe – Şişli, 34519 Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 356 40 60 Faks: +90 212 356 40 61 E-mail: info@systemairhsk.com.tr
Fabrika +90 212 623 22 10 • Ankara Bölge Md. +90 312 472 50 01 • İzmir Satış Ofi si 
+90 232 502 31 86 • Gaziantep Satış Ofi si +90 342 324 80 16 • www.systemair.com.tr

Yüksek Performansın Kilidini Açan
5 Anahtar

CTI ve EUROVENT sertifi kalı, FM onaylı

CTI ATC-128’e göre doğrulanmış ses seviyeleri

SunShieldTM korumalı soğuk su havuzu

En düşük sürüklenme kaybı (<0,0005)

NC Everest ile tek hücrede 9.600 kW’a kadar 
soğutma kapasitesi
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Samsung, Trabzon Makina Mühendisleri 
Odası ile Bir Araya Geldi

Ulus Yapı’dan Beyrut ASHRAE Konferansı’nda 
Akustik Semineri

S

U

amsung Electronics, iklimlendirme 
ve klima sistemlerinde inovatif yak-

laşımla geliştirdiği ürün ve çözümleri, 
gerçekleştirdiği eğitimlerle pazarla paylaş-
maya devam ediyor. 5 Kasım 2016 tari-
hinde Trabzon Makina Mühendisleri Odası 
seminer salonunda Samsung Sistem Klima-
ları Departmanı Müdür Yardımcısı Faruk 
Hamud tarafından “VRF Sistemler ve Tekno-
lojik Yenilikler” adlı eğitim düzenlendi. Eği-
time odaya kayıtlı üyeler ve sektörün bölge-
deki önde gelen firmaları katıldı. Eğitimde 
VRF sistemlerde gelinen nokta, proje tasa-
rımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar 
ve merkezi kontrol konuları ele alındı. Aynı 
zamanda katılımcılara Samsung’un geliştir-
diği, AutoCAD tabanlı çalışan, mimari çizim 
üzerinde kolay bir şekilde VRF sistem cihaz 
yerleşimi ve kolon şeması yapılabilen dizayn 
programı DVM Pro da tanıtıldı. Eğitimin 
sonunda Trabzon MMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Ufuk Bulut tarafından Samsung 
Electronics’e teşekkür belgesi verildi. 2016 

lus Yapı Genel Müdürü Makine Yük-
sek Mühendisi Okan Sever, Yöne-

tim Kurulu Başkanı Eren Kalafat ve yine 
Ulus Yapı’nın uzman kadrosundan Akustik 
Mühendisi Mete Öğüç’ün birlikte kaleme 
aldıkları “Yaşam Mahallerine Komşu Meka-
nik Odaların Titreşim ve Akustik Yalıtımı” 
konu başlıklı makalenin sunumu, Eylül 
2016’da ASHRAE tarafından Beyrut’ta 
düzenlenen 2. Uluslararası Verimli Bina 
Tasarımı Konferansı’nda Okan Sever tarafın-
dan bir seminer olarak gerçekleştirildi. Semi-
nerin ana teması, çok katlı yüksek binaların 
mekanik odalarında ortaya çıkan gürültü 
ve titreşim sorunlarına karşı uygulanması 
gereken akustik çözümler üzerineydi. Semi-
nere makine ve inşaat mühendislerinin yanı 
sıra mimarların da katılımı yoğundu. Genel 
olarak gürültü ve titreşimden kaynaklanan 

yılı içerisinde satış ve satış sonrası hizmetler 
alanında neredeyse her hafta eğitim düzen-
leyen Samsung Sistem Klimaları Departmanı 
bu eğitimlerde yaklaşık 600 kişiye ulaştı. 
Eğitimlerde Samsung VRF, multi sistemler 
ve ticari seri klimalarda gelinen son noktalar 
ve montaj kuralları katılımcılara aktarıldı. 
Samsung’un inovatif yaklaşımla geliştirdiği 
yeni tek modülde 30HP DVM S dış ünite, 
tam dairesel 360 Kaset tipi klima ve yatay 
hava atışlı 14HP DVM S Eco’nun özellikleri 
ve avantajları iş ortakları ile paylaşıldı.

sesin olumsuz etkilerinin fark edilmesi ve 
daha konforlu bir çalışma/yaşama ortamı 
yaratmak için uzman akustik çözümlere 
değinen Okan Sever, gürültünün kontrol 
altında tutulmasıyla oluşacak performansın 
maksimize edilmesine değinerek konuşma-
sını sonlandırdı.
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EBRD ve Systemair HSK İstanbul’da Buluştu

A vrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) ve Systemair AB’nin Türk 

iştiraki Systemair HSK, 24 Kasım’da 
İsveç Konsolosluğu’nda ortak bir top-
lantı düzenledi. Toplantıda; EBRD Ülke 
Müdürü Jean-Patrick Marquet EBRD’nin 
Türkiye faaliyetlerini, Systemair HSK 
Genel Müdürü Ayça Eroğlu ise EBRD’nin 
Systemair HSK’ya 5,5 milyon Euro kredi 
sağlayarak Türkiye özel sektörüne olan 
desteğini katılımcılara anlattı. Mar-
quet sunumunda, EBRD’nin Avrupa’da 
Asya’ya kadar uzanan bir coğrafyada 
35 ülkede faaliyet gösteren finansal bir 
kuruluş olduğunu belirtti. EBRD İstanbul 
ofisinin 2009 yılında açıldığını söyleyen 
Marquet, bugün EBRD’nin Türkiye’de 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te 
olmak üzere dört ofisi olduğunu vur-
guladı. Marquet, EBRD’nin neredeyse 
her sektöre hitap ettiğini belirterek, 
“İmalat&servis, kentsel&çevresel altyapı, 
ulaşım, finans kuruluşları, doğal kay-
naklar, telekomünikasyon, informatik, 
medya, turizm, güç&enerji ve endüstriyel 
tarım gibi sektörlere hitap eden proje-
lere kredi tahsis ediyoruz” dedi. Marquet 
ayrıca, Türkiye’de kredi tahsis ettikleri 
projeler hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. Marquet’in sunumunun ardından 
Eroğlu toplantıda bankanın sağladığı 
finansmanın, Systemair HSK’nın Dilo-
vası bölgesinde havalandırma ürünleri 
üretimi yapacak yeni tesisi için kulla-
nılacağını açıkladı. Eroğlu, yeni üretim 
tesisinin, Systemair HSK’nın operasyo-
nel verimliliğini artırmasına destek olur-
ken; Avrupa ve uluslararası standartlara 
uygun ürünler üretme kapasitesini de 

genişleteceğini ifade etti. Yeni fabrikanın 
şirketin bölgesel merkezi haline gelerek 
Ortadoğu ve Balkanlara ihracat için de 
hizmet vereceğini vurgulayan Eroğlu 
ayrıca Systemair HSK’nın, bu yeni üretim 
tesisinde, yağmur suyunun toplanması, 
gri su yeniden kullanımı, su ve enerji 
tasarruflu ekipman kullanımı, verimli 
ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, 
atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi 
verimli kaynak uygulamalarını hayata 
geçirerek “Enerji ve Çevre Dostu Tasa-

rımda Liderlik” (LEED) sertifikasyonunu 
almayı hedeflediğini söyledi. Eroğlu, 
“Bu tesis, Doğu ve Batı arasında köprü 
kuran bir havalandırma imalatı merkezi 
haline gelecek. Kendi öz kaynaklarımıza 
ek olarak EBRD kredisi ile beraber bu 
fabrika yatırımını finanse edeceğiz. Ama-
cımız, yerel pazarda payımızı artırmak, 
yeni ihracat pazarlarına girmek, ısıtma, 
havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri 
içindeki tüm ünite ve ürün yelpazesinin 
üretimini yapabilmektir” dedi.

DemirDöküm Yeni Reklam Filminde Yoğuşmalı Kombi Nitromix’i 
Tanıtıyor

D emirDöküm, yaklaşan soğuk kış 
aylarının insanlarda yarattığı yük-

sek doğalgaz faturası kaygısını vurgula-
yan yeni bir reklam filmi hazırladı. 
Yüksek doğalgaz faturası nedeniyle 
donup kalan bir vatandaşın, yoğuşma 
terapisiyle yeniden eski hale getirildiği 
reklam filmiyle DemirDöküm, bu kış 

yüksek faturaları ve doğalgaz fiyatlarını 
yoğuşmalı kombileri ile unutturmayı 
hedefliyor. 
Filmde uluslararası Good Design ödüllü, 
4 yıldız verim sınıfında ve % 108 verimli 
oluşuyla tüketicinin kesesini koruyan 
yoğuşmalı DemirDöküm Nitromix kom-
biye dikkat çekiliyor.
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Tel. 0212 296 26 26

Water. Energy. Life.

Yapı Teknolojisi için 
gelecek odaklı çözümlerin 
tüm göz alıcılığı.

Frankfurt, Almanya
14. – 18. 3. 2017

Dünyanın Önde Gelen Uluslararası 
Bina Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, 
Soğutma, Havalandırma, Banyo ve 
Mutfak Ekipmanları Fuarı

Partner ülke

Marakeş’te 47 Ülkeden 
Yenilenebilir Sözü

B irleşmiş Mil-
letler İklim 

Değişikliği Çerçeve 
Söz l e şmes i ’n in 
(UNFCCC) geçen 
sene Paris’te düzen-
lenen ve tüm dün-
yada büyük karşılık 
bulan 21. Taraflar 
Konferansı’nın (COP), 22.’si 7-18 Kasım tarihleri arasında 
Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlendi. Toplantının sonu-
cunda iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden 
47’si, “en kısa zamanda tamamen yenilenebilir enerjiye 
geçme” sözü vererek, fosil yakıtları da en kısa zamanda 
terk edeceklerini vadetti. Toplantıdan hemen önce de rekor 
sayılabilecek kadar hızlı bir sürede Paris Anlaşması, küresel 
emisyonların yüzde 55’ine sahip 55 ülkenin imzası ile 
yürürlüğe girmişti. Bu sayı da toplantının sonunda 111’e 
çıktı. Toplantıyı Fas’ta takip eden Greenpeace Uluslararası 
Yönetici Direktörü Jennifer Morgan, toplantıyı son derece 
olumlu değerlendirerek şu açıklamada bulundu: “Geride 
bıraktığımız iki haftada Paris Anlaşması sonrasında yola 
devam etme kararlılığını gördük. İhtiyacımız olan büyük 
değişiklikleri yaratmak için Birleşmiş Milletler bünyesindeki 
ülkeler birlikte küçük adımlar attılar. İklim değişikliğinden 
en çok etkilenen ülkelerden 47 tanesi öncülük edip % 
100 yenilenebilir enerjiye geçme sözü vererek, herkesten 
beklediğimiz liderlik ve vizyonu sergilediler.” Konferansın 
ilk gününde iklim değişikliği ile mücadele finansmanına 
erişim talep eden Türkiye, aynı zamanda 5 milyar dolar 
yatırım değerindeki 158 enerji santralinin toplu açılışını 
yaptığından, katılımcıların tepkisini çekerken, “Günün 
Fosili” seçildi. Toplantıyı Marakeş’te takip eden Greenpe-
ace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu 
Kutluay, Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımlarında bölgede 
lider olabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeke-
rek şunları dile getirdi: “Ülkemiz maalesef henüz iklim 
değişikliği ile mücadelede küresel hızı yakalayamıyor. Bir 
yandan kömür yatırımlarını destekleyen ve iklim değişikliği 
ile mücadelede oldukça zayıf hedefler koyan Türkiye’nin, 
diğer yandan iklim finansmanına erişim konusunu önce-
lemesi uluslararası camiada tepki ile karşılanıyor. Oysa 
Türkiye, yenilenebilir enerji özellikle güneş yatırımları açı-
sından bölgede önder olabilecek konumda. Türkiye’nin 
vakit geçirmeden Paris Anlaşması’nı onaylaması gerekiyor. 
Ardından ‘Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı güncelleyerek, iklim 
mücadelesindeki samimiyetini kanıtlaması ve bu mücade-
lenin sunduğu istihdam başta olmak üzere, teknolojik ve 
ekonomik gelişim alanındaki yan faydalardan yararlan-
maya başlaması gerekiyor.” 



Haberler

Honeywell EMEA Konferansı'nda En Başarılı Çözüm Ortakları 
Ödüllendirildi

H oneywell Proses Çözümleri (HPS) 
Bölümü, 2016 EMEA Müşteri Kon-

feransı (HUG – Honeywell Users Group) 
kapsamında yapılan Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika (EMEA) Çözüm Ortakları 
Konferansı’nda bu yılın en başarılı çözüm 
ortaklarını seçti. 
Türk firması İzoform Endüstriyel Otomas-
yon San. Ltd. özellikle endüstriyel oto-
masyon projelerinde gösterdiği başarıyla 
EMEA Yılın Sistem Entegratörü seçildi. 

İzoform ayrıca yıllık yüzde 30 büyüme 
sağlarken stratejik projelerin kazanılma-
sında da büyük başarı gösterdi. Umman 
Sultanlığı’ndan Purshottam Kanji Trading 
Co, ise büyük müşteri projeleri ve yeni 
ürün satışlarında sağladığı başarıyla Yılın 
Distribütörü seçildi. “Çözüm ortaklarımız 
geçen yıl EMEA bölgesinde sağladığımız 
büyümenin ardındaki itici güçtür” diyen 
HPS Çözüm Ortaklarından Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Andrew D’Amelio sözle-
rini şöyle tamamladı: “Çözüm ortakları-
mızdan her zaman olağanüstü yüksek 
kalitede hizmet bekliyoruz ve bu ödül-
ler onların bu konuda ne kadar başarılı 
olduklarını ve ne kadar yüksek standart-
larla çalıştıklarını kanıtlıyor.” Honeywell 
ayrıca altı farklı çözüm ortağını daha 
müşterilere sundukları hizmet, kalitesi 
ve Honeywell ürünlerini projelere entegre 

ederken gösterdikleri başarılar nedeniyle 
ödüle layık gördü:
• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, Kontrol 

Sistemleri – UEC (Pvt) Ltd. (Pakistan)
• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, 

Enstrümantasyon – Fluidic Ltd. 
(İngiltere)

• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, Terminal 
Operasyonları – Lakota Solutions 
(Fransa) 

• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, Gaz 
Regülatörleri – ATCO Projects 
Engineering Consultation Office 
(Mısır)

• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, Gaz 
Sayaçları – Plant Engineering Nigeria 
Ltd (Nijerya) 

• Yılın Çözüm Ortağı EMEA, 
İleri Çözümler – Klinkmann Oy 
(Finlandiya)

Türkiye İMSAD, Sürdürülebilirlik Raporu’nu Açıkladı

T ürkiye İMSAD, sürdürülebilirlik sözü 
kapsamında hazırlanan ikinci “Sür-

dürülebilirlik Raporu”nu açıkladı. Türkiye 
İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 
çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor, 
Türkiye İMSAD sanayici üyelerinin iki yıllık 
süreçteki sürdürülebilirlik performansını 
değerlendiriyor. 
Sektörde sürdürülebilir büyümeyi teşvik 
etme anlayışı doğrultusunda sektörün 
çevresel, ekonomik ve sosyal konulardaki 
performansını şeffaf bir biçimde ortaya 
koyan Türkiye İMSAD, bu çalışma ile sek-
törün gelişimine destek olmayı hedefliyor. 
Türkiye İMSAD’ın inşaat malzemeleri sek-
törünün ve bu sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin, başarı sağlamasında etkili ola-
bilmek amacıyla hazırladığı Sürdürülebi-
lirlik Raporu hakkında açıklama yapan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar, “Türkiye İMSAD olarak 
hedefimize giden yolda bizlere, üyeleri-
mizle birlikte kurguladığımız ‘Sürdürüle-
bilirlik Sözü’müz rehberlik ediyor. Derne-
ğimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını ve 
sanayici üyelerimizin performanslarını ilk 

kez, 2013 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
açıklamıştık. İlki gibi, Küresel Raporlama 
Girişimi G4 ilkelerine uygun olarak hazır-
lanan ve 2014-2015 yılları performan-
sımızı yansıtan ikinci Sürdürülebilirlik 
Raporumuzu sektörümüz ve paydaşları-
mızla paylaşmaktan kıvanç duyuyorum. 
Sektörü dönüştürme yolunda işbirlikle-
rini artırmak, küresel ihtiyaçları anlamak 
ve yenilikçi uygulamalarla bu ihtiyaçlara 
cevap vermek için 2015 yılında yedincisini 
düzenlediğimiz İnşaatta Kalite Zirvesi’ni, 
‘Değişen Dünya Gelişen Malzeme’ tema-
sıyla sürdürülebilirlik ve inovasyon oda-
ğında gerçekleştirdik. Geçen Ekim ayında 
ise; 50’den fazla ülkede yapılan SBE16 
İstanbul Konferansı, Sürdürülebilir Yapılı 
Çevre Konferanslar Serisi’ni Akıllı Metro-
poller temasıyla ilk kez Türkiye’de gerçek-
leştirdik. Türkiye İMSAD olarak sektörün 
birleştirici gücü olmaya ve sürdürülebilir 
büyüme hedefine siz değerli paydaşları-
mızın katkılarıyla birlikte ilerlemeye devam 
edeceğiz” dedi. Hinginar sözlerine şöyle 
devam etti: “Birleşmiş Milletler’e üye ülke-
ler, 2015 yılında iş dünyasının kârlılığını 

artırırken, yalnızca dünyaya zarar ver-
meme yükümlülüğü değil aynı zamanda 
kalıcı değer yaratma sorumluluğu konu-
sunda da fikir birliğine vardılar. Ülkelerin, 
şirketlerin ve sivil toplum kurumlarının 
yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol 
haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir 
Kalkınma için ‘Küresel Hedefler’ belirlendi. 
Bu nedenle uluslararası gelişmelerin sek-
törümüzde faaliyet gösteren şirketlerin 
çalışmalarına rehberlik etmesine önem 
veriyoruz. Türkiye İMSAD olarak, vizyon ve 
taahhütlerimizle tüm gelişmeleri harman-
layarak, üye şirketlerimizin çalışmalarını 
destekliyoruz. Çünkü bugün, enerji verimli 
ürünlere yönelme, inovasyon yatırımlarını 
artırma gibi eğilimler ve buna bağlı olarak 
hızla artan ve değişkenlik gösteren regü-
lasyonlara uyum sağlama, diğer sektörle-
rin de önemli bir paydaşı olan inşaat mal-
zemeleri sanayiini yakından ilgilendiriyor. 
Bizler de Türkiye İMSAD olarak, kaliteli, 
inovatif ve rekabetçi malzeme üretimiyle 
sektörümüzü ileriye götürmeye ve küresel 
arenada temsil etmeye gururla devam 
edeceğiz.”
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Haberler

ISIDEM Yalıtım Pazar Payını İki Yılda Üç Kat 
Artırdı

I SIDEM Yalıtım, dört kıtada 40’tan 
fazla ülkeye ihraç ettiği Coolflex, 

Flexiduct ve Duct Connect markalı ürün-
leriyle ihracatta bir önceki yıla oranla iki 
kat büyüme sağladı. Yurtiçi pazarında da 
pazar payını üç kat artıran ISIDEM Yalı-
tım, küresel güç olma hedefinde önemli 
bir yol kat etti. İki yıl gibi kısa bir sürede 
sektörde yakaladıkları ivmenin oldukça çar-
pıcı olduğunu dile getiren ISIDEM Yalıtım 
Genel Müdürü Murat Erenoğlu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: “2015 yılında 22,8 milyar dolar olan 
HVAC sektörü global pazarının, 2024 yılına 
kadar 47,5 milyar dolar olması bekleni-
yor. Bu veriler ışığında tüm üretim ve satış 
stratejilerimizi sağlam bir zemine oturtup, 
sektörde oluşabilecek fırsatları firmamı-
zın lehine çevirmeyi hedefliyoruz. 2015 
yılına oranla 2016 yılında daha şimdiden 
ihracatta 2 kat büyüme sağladık. 2017 
hedeflerimizi de yüzde 50 büyüme ola-
rak belirledik. Global rekabetin arttığı bir 
dünyada, çalışmalarımızın karşılığını kısa 
sürede almanın mutluluğu içerisindeyiz.” 
2016 yılında hızlı bir büyüme trendi içeri-
sine girdiklerini belirten Erenoğlu “2016 
yılı içerisinde yurtiçi pazarda satış hacmi-
mizi bir önceki yıla oranla 3 kat artırdık. 
Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız 
ve kaliteden ödün vermeyen üretim süreç-
lerimizle iç pazarda daha agresif bir yol 
izleyerek, 2017 yılında yüzde 50 büyüme 
hedefliyoruz” dedi.

Gücümüzü ar-ge ve 
inovasyondan alıyoruz
Son yıllarda, gelişen teknoloji ve değişen 
müşteri beklentileri neticesinde LEED serti-
fikalı üretim tesisleri bünyesinde yeni ürün 
geliştirme ve sürdürülebilir ürün kalitesi 
için laboratuvar kurduklarını dile getiren 
Erenoğlu, bu çalışmaların sektörün sürdü-
rülebilirliğine önemli bir katkı sağlayacağını 
belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Laboratuvarlarımızda koşulsuz müşteri 
memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve sürdü-
rülebilirlik bilinciyle faaliyetlerimize devam 
ediyoruz, sektörün öncü ve güçlü firması 
olmanın yanı sıra Türkiye’de sektörel bilgi 
birikimine büyük katkı sağlamayı amaçlıyo-
ruz.” Teknolojik  üretim prosesleri, nitelikli 
iş gücü, güçlü ar-ge altyapısı ve başarılı 
ihracat performansıyla Türkiye ekonomi-
sine ve sanayisine verilen katkıyı her geçen 
gün artırdıklarını dile getiren Erenoğlu, 
katma değeri yüksek ürünler konusunda 
sektörde öncü olmanın en önemli hedef-
lerinin başında geldiğini belirtti. Erenoğlu 
ayrıca “2016 yılı içerisinde Türkiye’de bu 
zamana kadar üretilmemiş ve ithal edil-
mekte olan Halojen içermeyen ve yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı EPDM esaslı elastome-
rik kauçuk köpüklerini ürettik. Bu üretim 
ile yenilikçi ürünler üretme konusunda ne 
kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. Bizi 
hedefe ulaştıracak en büyük atılım, yenilikçi 
ve katma değeri yüksek ürün üretmektir” 
dedi.
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Haberler

Tolga Demiryol: “Şangay Enerji Kulübü 
Başkanlığı dikkate değer bir gelişme”

Ş angay Enerji Kulübü’nün 2017 
dönem başkanlığı Türkiye’ye verildi. 

Şangay 5’lisi, ilk kez üyeleri dışında bir 
ülkeye başkanlık verdi. Türkiye’nin baş-
kanlık kararı oybirliğiyle alındı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin 
Türkiye için tek alternatif olmadığına 
vurgu yaparak, “Türkiye’nin Şangay 
5’lisi içinde yer alması, çok rahat hareket 
etmesini sağlar” demişti. Bunun üzerine 
Türkiye’nin Şangay 5’lisine üye olması 
gündeme gelirken ilk kez üye olma-
yan bir ülkeye yani Türkiye’ye başkanlık 
görevi verildi. Enerji Kulübü Başkanlığı’nın 
Türkiye’ye verilmesi hakkında değerlendir-
melerde bulunan İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-
timi Bölüm Başkanı aynı zamanda Enerji 
ve Çevre Araştırma ve Uygulama Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol, 
“Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
Enerji Kulübü dönem başkanlığına getiril-
mesi Türkiye’nin hem enerji politikası hem 
de dış politika vizyonu için dikkate değer 
bir gelişme. Enerji Kulübü’nde bölgedeki 
pek çok önemli enerji oyuncusunun yer 
aldığını görüyoruz. Bu grubun üyeleri 
arasında hem önemli petrol ve doğal-
gaz üreticileri hem de Türkiye gibi kritik 
transit ülke konumunda olan aktörler 
var. Avantajlı jeopolitik konumunu en iyi 
şekilde değerlendirerek bölgesel bir enerji 
merkezi olmayı amaçlayan Türkiye’nin 
bu grup içerisinde etkin bir rol oynaması 
önemli” ifadelerini kullandı.  

“Türkiye AB’den istediği karşılığı 
görebilmiş değil”

“Bu girişimin arka planında Türkiye’nin AB 
ile yaşadığı sorunlar var” diyen Demiryol, 
“AB’nin alternatifsiz olmadığı vurgusu, 
Ankara’nın son dönem söylemlerinde öne 
çıkan bir tema. Pek çok alanda olduğu 
gibi enerji konusunda da Türkiye AB’den 
istediği karşılığı görebilmiş değil. Hazar, 

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz doğalgazına 
açılan bir kapı olarak Türkiye, AB’nin enerji 
ithalatını çeşitlendirme stratejisi için çok 
önemli bir partner konumunda. Ancak, 
ortak çıkarlara rağmen Türkiye-AB enerji 
işbirliği yıllardır istenilen seviyeye gele-
medi. Ankara, üyelik sürecinin ilerleme-
mesini AB ile enerji işbirliğinin önünde 
bir engel olarak görüyor. Son dönemde 
AB ile yaşanan siyasi krizleri de dikkate 
alarak, Türkiye’nin ŞİÖ Enerji Kulübü’nde 
liderlik rolü oynayarak AB’ye bir mesaj 
göndermek istediğini değerlendirmemiz 
mümkün” şeklinde konuştu. Demiryol “Bu 
bağlamda ŞİÖ’nün Türkiye için AB’nin 
yerine geçecek bir alternatif değil, özellikle 
enerji alanında, AB süreçlerini tamamlayıcı 
bir unsur olabileceğinin de altını çizmek 
gerekir. Türkiye bir enerji merkezi olmak 
istiyorsa bunun yolu sadece boru hat-
ları inşasından, altyapı geliştirmekten ve 
iyi işleyen bir enerji piyasası kurmaktan 
geçmiyor. Aynı zamanda Türkiye’nin böl-
gesindeki tüm enerji oyuncularıyla siyasi 
işbirliği kurması ve diplomatik olarak 
güçlü bir konuma gelmesi şart. Bu bağ-
lamda ŞİÖ Enerji Kulübü gibi bir bölgesel 
girişimde liderlik rolü oynamak Türkiye’nin 
hem enerji stratejisi hem de jeopolitik 
vizyonu için potansiyel bir kazanım ola-
rak değerlendirilebilir” diyerek sözlerini 
tamamladı.





Haberler

Boreas-IOT Nesnelerin İnterneti “Future Technology” Tanıtım 
Toplantısı Düzenlendi

T eknoklima, BOREAS markalı ürünleri 
ile IOT - Internet of Things olarak 

adlandırılan Nesnelerin İnternetine geçiş 
çalışmasını tamamladığını duyurdu. 
Bu kapsamda Boreas- IOT Nesnelerin 
İnterneti “Future Technology” tanıtım top-
lantısı 9 Kasım 2016 tarihinde Dedeman 
Hotel Balmumcu’da düzenlendi. Top-
lantıda Teknoklima Genel Müdürü Uğur 
Darcan, Boreas - IOT (Internet Of Things) 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Darcan 
sunumunda şu bilgileri verdi: “BOREAS 
IOT ile nesnelerin interneti programını 
başlatarak tesisat sektöründe uygulamaya 
geçen ilk firmayız. Yazılım, donanım, saha 
ve test çalışmaları biten BOREAS-IOT ger-
çek anlamda tamamlanarak proje bazlı 
kullanıma hazır hale geldi. Seçilmiş üç 
adet örnek projede deneme testleri ve 
adaptasyonları tamamlandı. Bu projeler 
Vialand Venezia, Bulvar 216 ve Axis Istan-
bul projeleridir. Bu projeler kapsamında 
BOREAS Markalı Klima Cihazlarına IOT 
haberleşme modülleri eklenerek anlık bil-
giler GSM data hatları ile BOREAS Bulut 
sistemine taşındı. BOREAS IOT Donanım 
tarafı ile 11 adet sensör ve kontak aracılı-
ğıyla datalar 60 saniye aralıklarla toplanır 
ve GSM modül ile www.boreas-iot.com 
bulut sistemine aktarılır. Bunlar; 3 adet 
sıcaklık sensörü, 3 adet nem sensörü, 

2 adet akım sensörü, 3 adet boş kon-
tak bilgi sensörü, GSM IOT Modülüdür. 
Farklı tip sensörler (CO ve CO2 hava kalite 
sensörü, titreşim sensörü, ivme sensörü, 
basınç sensörü, GPS sensörü, ağırlık sen-
sörü, yangın sensörü, ses, ışık ve hareket 
sensörü ve daha birçoğu) kullanmak veya 
standart otomasyon sistemleri üzerinden 
MODBUS haberleşme sistemi ile veri almak 
mümkündür. BOREAS IOT Yazılım tarafı ile 
internet üzerinden veriler anlık olarak takip 
edilir. Sistem; BOREAS klima cihazlarının 
GSM hatları ile (M2M) internet bağlantı-
sını, ürünlerin Bulut sistemi üzerinden gra-
fik çözümleri ile takip ve kontrolünü, mail 
ile programlanmış alarmların alınmasını, 
data, enerji ve proje çözüm analizlerinin 
ve geçmişe dönük detay raporlamalarının 
oluşturulmasını içerir.” Klima sektörü ve 
teknolojilerinin gereksinim ve ihtiyaçlarını 
ilerici bir vizyon ile programlayarak gelece-
ğin teknolojilerine bugünden yatırım yapa-
rak hazır ve kullanılabilir hale getirdiklerini 
sözlerine ekleyen Darcan, “Cihazlarımıza 
bizimle iletişim kurabilmeleri için onlara 
konuşmayı öğrettik. Cihazlarımıza yapay 
zekâ özelliği kazandırdık. Cihazlarımıza 
geçmişe dönük tüm verileri saklayabile-
cekleri sınırsız bellek özelliği kazandırdık. 
Tüm bunları çok ucuz, basit ve kolay 
olarak yapabilir olmalarını temin ettik” 
açıklamasını yaptı. BOREAS IOT’un klima 
tesisat sektöründe kimin, hangi işine, nasıl 
yarayacağı hakkında da bilgi veren Dar-
can, “İşletmecilerin ve kullanıcıların işine 

yarayacaktır; tüm cihazların anlık verilerini 
toplamaları, verileri dönemsel olarak geç-
mişe dönük olarak analiz etmeleri, rapor-
lamaları, enerji analizleri yaparak gelecek 
dönemsel planlama yapmalarını sağlaya-
caktır. Cihaz performanslarını, olası bakım 
ihtiyaçlarını görmeleri varsa anlık olarak 
arıza ihbarlarını almalarını sağlayacaktır. 
Tasarımcı ve projecilerin  işine yarayacaktır; 
yapılan proje, tasarım, enerji modelleme 
ve analizlerinin birebir sahadan gelen 
gerçek anlık ve doğru ölçüm ve rapor-
lamaları ile doğrulamasını yapmalarına, 
teorik tasarım hesaplama yöntemlerinin 
gerçek veriler ile tekrarlayan projelerde 
sapmalarını görmesine ve bunları ana-
liz etmelerine yarayacaktır. İmalatçıların 
işine yarayacaktır; satış sonrası hizmetler 
departmanlarının cihazlarda gelen anlık 
bilgileri, uyarı ve alarmları alarak müşteri 
hizmet kalitesini artırmasına, gereksiz şan-
tiye arıza ihbarlarının önlenerek depart-
man performanslarının artmasına, cihaz 
ve sistemlerin uzaktan web üzerinden 
müdahale ederek hızlı servis vermelerine 
yarayacaktır. Ar-ge ve ürün geliştirme 
çalışmalarına yarayacaktır. Yatırımcı ve 
müşterilerimizin işine yarayacaktır; diğer 
sistem çözümleri ile kıyaslandığında çok 
uygun ilk yatırım maliyetleri ile doğru çalı-
şan, analizler yapabilen, bakım ve servis 
ihtiyaçlarını kendi departmanlarına bil-
direbilen ve kendi müşterilerinin hizmet 
kalitesini artıran yatırımlar yapmalarına 
yarayacaktır” diye konuştu.
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Haberler

Wilo’dan Dünya Şehircilik Günü’ne Özel 
İnfografik

ilo, Dünya Şehircilik Günü’nü 
kutlamak için özel bir infogra-

fik çalışması hazırladı. İnfografikte, 
suyun kullanım alanları, su tüketimiyle 
ilgili çarpıcı bilgiler ve veriler paylaşıldı. 
Şehirlerdeki su sirkülasyonunu sağla-
yan pompalar altyapı, konutlar, alışveriş 
merkezleri, havalimanları, stadyumlar 
gibi yerlerde suya yön veriyor. Suyu her 
yerde bir noktadan başka bir noktaya 
taşıyan pompaların da ekosistemindeki 
rolü infografikte detaylı olarak yer alıyor. 
İnfografikte öne çıkan bazı veriler şöyle: 

• Bir kişi günde ortalama 200 litre su 
kullanıyor.

• Su kaynaklarının yüzde 70’i tarım 
amaçlı kullanılıyor.

• Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi 
başı günlük 500 - 800 litre olan 
su tüketimi gelişmekte olan 
ülkelerdekinin yaklaşık 10 katıdır.

• Su kıtlığı çekilen bölgelerde bu oran 
kişi başı günlük 20-60 m3’e kadar 
düşmektedir.

• Devlet Su İşleri’nin (DSİ) hesaplarına 
göre ülkemizin su potansiyeli yılda 

W ortalama 112 milyar m3’tür ve biz 
bunun her yıl ortalama, 44 milyar 
m3’ünü kullanıyoruz.

• En fazla su abonesi olan şehir 4.7 
milyon ile İstanbul. Ardından 1.8 
milyon ile Ankara ve 1.3 milyon ile 
İzmir geliyor.

• Bahçe sulama gibi kişinin günlük 
ihtiyacı dışındaki su kullanımı hariç, 
konutlarda kişi başı günlük su 
ihtiyacı 150 litredir.

• Pompa üretim teknolojileri enerji 
verimliliği açısından göz alıcı 
bir gelişme çizgisi izliyor. Yeni 
pompalardaki hız kontrolü sistemi, 
klasik dur-kalk tipi pompalarla 
kıyaslandığında yüzde 80’lere varan 
enerji tasarrufu sağlıyor.

• Türkiye’de yılda yaklaşık 6 bin 
megavat elektrik tüketildiği 
düşünülüyor. Eğer enerji tasarrufu 
yapan pompalar kullanılsa 
sağlanacak tasarruf 2 bin megavat 
olacak.

• Wilo’nun sabit devirli pompalara 
kıyasla yüzde 80-90 oranında verim 
sağlayan ürünleri bulunuyor.

Alman EWE Grubu’ndan 
Türkiye’ye 120 Milyon 
Euro Yatırım

A lmanya’nın en büyük enerji şirket-
lerinden EWE AG’nin Türkiye’deki 

iştiraki EWE Turkey Holding, önümüzdeki 
üç yılda Türkiye’ye 120 milyon euroya yakın 
yatırım yapacağını açıkladı. Planlanan bu 
yatırım, yakın geçmişe kıyasla önemli bir 
artış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ı Ankara’daki makamında ziya-
ret eden ve Türkiye’deki yatırım planlarını 
açıklayan EWE AG Yönetim Kurulu Başkanı 
Matthias Brückmann ve EWE Turkey Hol-
ding Genel Müdürü Dr. Frank Quante, bilgi 
teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarındaki 
faaliyetleriyle de Türkiye’de büyümek iste-
diklerini belirtti. Türkiye’ye ve Türk ekono-
misine güvendiklerini belirten EWE Grubu 
üst düzey yöneticileri, EWE Grubu’nun Tür-
kiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam 
edeceğini aktardı. Matthias Brückmann: 
“EWE Grubu yatırımlarına hız kesmeden 
devam etti. Bu yatırımlar, EWE Grubu’nun 
Türk ekonomisine olan güveninin bir kanıtı-
dır” dedi. Albayrak’ı ziyaretlerinde Matthias 
Brückmann, Türkiye’de gaz, elektrik ve tele-
komünikasyon sektörleri arasında yakınsa-
mayı hayata geçiren ilk şirket olduklarına 
dikkat çekerek, enerji verimliliği projeleriyle 
de büyük oranda tasarruf sağlayarak ekono-
miye katkıda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca 
EWE’nin çevre dostu enerji ve teknolojiye 
yönelik stratejisini enerji verimliliği aktivi-
telerine odaklanarak Türkiye’de de uygu-
layacaklarını sözlerine ekledi. Brückmann, 
“Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis, 
Millenicom ve BTC Türkiye şirketlerimiz ve 
bin 200’e yakın çalışanımız ile müşterileri-
mize, sektöre ve ülkemize kalıcı değerler 
sunmak üzere çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Cosa Kombi Kiti, Design Turkey 2016 
İyi Tasarım Ödülü Aldı

T urquality® Programı 
kapsamında T.C. Eko-

nomi Bakanlığı, TİM ve ETMK 
işbirliği ile düzenlenen, inovas-
yon ve markalaşma alanında 
Türkiye’nin en büyük ödül 
organizasyonlarından biri olan 
ve bu yıl beşinci kez düzenle-
nen Design Turkey Endüstriyel 
Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda gerçekle-
şen Türkiye Tasarım Haftası’nda sahiple-
rini buldu. 30’u aşkın tasarım otoritesinin 
yer aldığı uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilen toplam 350 endüstriyel 
tasarımdan 7’si Üstün Tasarım, 36’sı İyi 
Tasarım, 7’si ise Konsept Tasarım Ödülü 
almaya hak kazandı. 13 sektörü kapsayan 

Design Turkey 2016’da top-
lam 50 tasarım ödüle layık 
görüldü. Ürünler, getirdik-
leri yenilik, sundukları fark-
lılık, kullanıcının ihtiyacına 
cevap verebilme özellikleri, 
işlevsellikleri ve taşıdıkları 
estetik değerler gibi ölçüt-
lerle değerlendirildi. Umut 
Demirel tarafından Nuvia 
Akıllı Enerji Teknolojileri için 

tasarlanan Cosa Kombi Kiti, Design Turkey 
2016 İyi Tasarım Ödülü aldı. 
Cosa Kombi Kiti mobil ve web uygulama-
ları ile yönetim, fonksiyonel kullanımı ile 
doğalgaz faturasından % 30’a ve elektrik 
faturasından % 40’a kadar tasarruf sağ-
lama gibi özelliklere sahip.
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TROX, YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileri ile Buluştu

ROX Turkey Genel Müdürü Ozan 
Atasoy, 11 Kasım’da Yıldız Teknik 

Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile ISKAV’ı (Isıtma Soğutma 
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) temsi-
len bir araya geldi. 1997 yılında faaliyete 
geçen ISKAV’ın amacı; Türkiye ısıtma, 
soğutma, klima sektörünü geliştirmek, 
Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve 
üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştir-
mektir. Atasoy, ISKAV’ın bu amacı doğ-
rultusunda gerçekleştirdiği sunumunda 
iklimlendirme sektörünün bugünü ve yarı-
nından bahsetti. Atasoy, makine mühen-
dislerini bekleyen iş hayatını tarif ederken, 
sahip olmaları gereken vizyon ve misyon-
ları da öğrenciler ile paylaştı. YTÜ Makine 

T Mühendisliği Bölümü öğrencilerine iklim-
lendirme sektöründe kariyer yapmalarını 
teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak 
amacıyla ISKAV’ın staj ve karşılıksız burs 
imkânlarının bahsedildiği sunumda; mes-
leki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar 
yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği 
ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze 
hizmet üretilmesi hedeflendi. Öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği sunumda karşılıklı 
sorular ile bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Sanayi kuruluşları ve üniversiteleri bir araya 
getiren bu tarz etkinliklerin hem öğrenciler 
hem de şirketler için çok önemli olduğunu 
dile getiren Ozan Atasoy, organizasyon 
süresince gösterdiği katkılarından dolayı 
Doç. Dr. Özden Ağra’ya teşekkürlerini iletti.

Bosch Termoteknik’ten 
Dubai’deki İş Ortakları 
için Eğitim Semineri

B osch Termoteknik, Dubai’deki  
distribütörü Nils & Abbas firmasıyla 

birlikte seminer düzenledi.
Seminerde, bölgedeki projecilere ve 
taahhütçülere ürün yelpazesinde yer 
alan endüstriyel ürünler hakkında detaylı 
bilgiler verildi. Kempinski Hotel Mall of 
the Emirates’te gerçekleşen seminere, 
Dubai’de ve çevre bölgelerde iş yapan 
projeciler, taahhütçüler ve mühendisler-
den oluşan yaklaşık 50 kişilik davetli grubu 
katıldı. Bosch Termoteknik Ortadoğu Satış 
Müdürü Mert Kalafatoğlu’nun konuşma-
sıyla başlayan seminerde, ilk olarak Nils & 
Abbas firması yetkilisi tarafından şirketin 
kendi çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
Daha sonra katılımcılara Bosch ürün port-
föyündeki endüstriyel ürünleri ve yeni 
trendleri tanıtan bir sunum yapıldı. Semi-
nerde; Bosch buhar kazanları, sıcak su 
kazanları ve kazan kontrol paneli tanıtıldı. 
Seminerde, Robert Bosch Ortadoğu Genel 
Müdürü Volker Bischoff’ın yanı sıra Bosch 
Termoteknik satış ve marka yöneticileri 
hazır bulundu. 
Seminerde ayrıca ziyaretçilerin soruları 
yanıtlandı ve önerileri alındı. İnteraktif 
şekilde gerçekleştirilen sunumlar öğle 
yemeği ve toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

T esto Türkiye, TS EN ISO 17025 stan-
dardına göre gaz analiz cihazlarının 

kalibrasyonunda 1 Kasım 2016 tarihi itiba-
rıyla TÜRKAK’tan akredite oldu. 
Konu ile ilgili Testo tarafından yapılan 
açıklamada, “Testo Türkiye olarak TS EN 
ISO 17025 standardına göre gaz ana-
liz cihazlarının kalibrasyonunda 1 Kasım 
2016 tarihi itibarıyla TÜRKAK’tan akredite 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Çevre Analiz 
Laboratuvarları, TSE belgesi olan servisler 
ve EVD firmalarının TS EN ISO 17025 stan-
dardına göre TÜRKAK’tan akredite kalib-
rasyon yaptırma zorunluluğu bulunuyor. 
Bugüne kadar baca gazı analiz cihazlarınıza 

Testo Türkiye, Gaz Analiz Cihazlarının 
Kalibrasyonunda TS EN ISO 17025 Standardına 
Göre TÜRKAK’tan Akredite  Oldu

Türkiye’de akredite gaz kalibrasyon hizmeti 
veren kurum yoktu, artık var. Baca gazı 
analiz cihazlarınızın gaz kalibrasyonu için 
KOSGEB’ten destek alabilirsiniz. Cihazınızın 
sıcaklık, basınç ve gaz kalibrasyonunu tek 
bir çatı altında tamamlayabilirsiniz. Kar-
bonmonoksit (CO), azotmonoksit (NO), 
oksijen (O2) ve kükürtdioksit (SO2) gazları 
ile ölçüm yapan gaz analiz cihazlarının 
kalibrasyonlarını akredite olarak yapabili-
yoruz. Akreditasyon kapsamımız ve satış 
sonrası süreçler ile ilgili bilgi almak için 
www.testosmart.com adresimizi ziyaret 
edebilir ve güncel kampanyalarımızı takip 
edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
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Haberler

Baymak, Anadolu’da Brötje Stratejisini 
Güçlendiriyor

B aymak, Avrupa teknolojisinin 
gücünü yansıtan markaların-

dan Brötje’nin yeni dönem stratejisini 
Ankara’da bayileriyle paylaştı. 
Toplantıda, Almanya’nın “en iyi ürün” 
ödülüne sahip markalarından Brötje 
Heizung’un Novadens ve Novadens Extra 
ürünleri ve stratejisi bayilerle buluştu. 
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 
Ankara ve yakın illerden 250’ye yakın 
bayi katılımı gerçekleşti. Bayiler ile bire 
bir görüşmelerde bulunan Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak, 2016’nın ilk yarı 
sonuçlarına göre ciroda yüzde 17 büyü-
yen Baymak için yılsonunda hedeflenen 
yüzde 15 büyüme rakamının ulaşılabilir 
olduğunu söyledi. Başarıların Hollanda 
merkezli BDR Thermea grup şirketleri 
arasında Baymak’ı en yüksek büyüme 
oranına ulaştırdığını dile getiren Çolak, 
“Bu büyüme için sadece ar-ge yapımız 
ve ürünlerimizle değil tüm Türkiye gene-
linde satış öncesi ve sonrası süreçlerimizin 
mükemmelleştirilmesi için yatırımlarımıza 

tam gaz devam ediyoruz” mesajını verdi. 
Toplantıda Brötje Novadens ve Nova-
dens Extra hakkında Ürün Müdürü Şahin 
Özkan, Projeler Müdürü Halil Özdemir ve 
Pazarlama Direktörü Umut Erişen tarafın-
dan sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda 
Brötje Novadens ve Novadens Extra hak-
kında şu bilgiler verildi: “Brötje Novadens 
ve Novadens Extra, Premix yanma tek-
nolojisi ve % 109.1 verimliliği ile yüksek 
enerji tasarrufu sağlarken Cold Burner 
Door teknolojisi sayesinde ısı kayıplarına 
karşı maksimum verim de sağlıyor. Brötje 
Novadens Ekstra ise tasarruflu yapısının 
yanı sıra taşınabilir LCD ekranı ile kombi-
nizi evinizin istediğiniz yerinden kontrol 
etmenizi de sağlıyor.”

Gökhan Erciyeş Alfa Laval Türkiye 
Sponsorluğunda Gloria Ironman 70.3 Yarışında

B u yıl, ikinci kez Antalya Belek’te 
gerçekleştirilen, “Gloria Ironman 

70.3 Turkey” yarışı sona erdi. 
Gloria Oteller zincirinin sponsor-
luğunda gerçekleştirilen yarışa, 
51 ülkeden 545 sporcu katıldı. 
Sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu-
dan oluşan üç farklı branşın aynı 
yarış içinde yapıldığı Gloria Iron-
man 70.3 Turkey’de şampiyonluk 
için mücadele eden sporcular 1,9 
kilometre yüzme, 90,2 kilometre 
bisiklet ve 21,1 kilometre koşu 
ile bitiş çizgisine ulaştı. Yarışta, 
erkeklerde  Türkiye  adına müca-
dele eden Alman vatandaşı Şonas 
Schomburg, 4 saat 1 dakika derece-
siyle birinciliğe ulaşırken kadınlarda ise 
Rusya’dan Roksalana Ischchuk (4 saat 
41 dakika) birinci oldu. Gloria Ironman 

70.3 yarışına Alfa Laval Türkiye sponsor-
luğunda katılan Gökhan Erciyeş, 5 saat 
2 dakikalık derecesiyle yaş grubunda 26. 

sırada bitirdi. Erciyeş, “Önce-
likle tüm süreçte destek veren 
firma yönetimimize teşekkür 
etmek isterim. Zor ve stresli 
bir iş yılı olan 2016’da 
kurumsal sorumluluklarımı 
aksatmadan bu yarışı kendi 
çapımda başarı ile bitirdiğim 
için çok mutluyum. Ironman 
yarışlarının ana sloganı olan 
“Anything Possible”, gerçek-
ten de azim ve planlama ile 
her şeyin mümkün olabilece-

ğinin kanıtı gibi. Sınırlarımı görmek için 
önümüzdeki yıl, bitirdiğim yarış mesafe-
sinin iki katı olan ‘Tam Mesafe Ironman’ 
yarışına hazırlanmayı planlıyorum” dedi.
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Alarko Carrier’dan Antakya’da Açılış

Toshiba Estia Isı Pompası,Trabzon’da Tanıtıldı

larko Carrier’ın ürünlerini Antak-
ya’daki tüketicilerle buluşturacak 

olan Ergüvenoğlu İnşaat’ın açılışı, 23 
Kasım’da Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Lütfü Savaş ve Alarko Carrier 
Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk 
Ferizoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. 
Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte 
bir konuşma yapan Alarko Carrier Grup 

larko Carrier, Trabzon’da, böl-
genin önemli proje ve inşaat 

firmalarına Toshiba Estia Isı Pompası 
eğitimi verdi. Etkinlik, Alarko Carrier 
Bayilik Satışları İş Geliştirme Müdürü 
Özgen Çoğulu’nun açılış konuşması ve 
şirketi tanıtmasıyla başladı. Ardından, 
yeni seri Estia Isı Pompası, Powerfull 
serisi ve özelliklerinin yanı sıra, suyu 
80 dereceye kadar ısıtabilen Carrier HT 

larko Carrier Genel Müdürü Önder 
Şahin, 11 Kasım’da Facebook’tan 

canlı yayına katılarak, sektöre dair bil-
giler verdi. Şahin, Türkiye’de ısıtma, 
soğutma ve havalandırma amacıyla 
kullanılan cihazların pazar hacminin yıl-
lık ortalama 1,8 milyar dolar civarında 
olduğunu, buna yakın bir miktarda 
da ihracat yapıldığını söyledi. Alarko 
Carrier’ın Ar-Ge Merkezi’nde 57 kişi-
nin çalıştığına değinen Şahin, ısıtma, 
serinletme ve pompa segmentindeki 
ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarına 
yoğunlaştıklarını belirtti. Şahin, Alarko 
Carrier’ın yıllık 180-200 milyon dolarlık 
satışla pazar payının ortalama % 10 
olduğunu ifade etti. Yıllık ihracatın ise 
20-25 milyon dolar civarında olduğunu 
belirterek, her segmentte yüzden fazla 
rakipleri olduğunu, dünya markalarıyla 
rekabet ettiklerini, bu açıdan mevcut 
pazar paylarının büyük bir başarı sayıl-

Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, Facebook’ta Canlı Yayına 
Katılarak Sektöre Dair Bilgiler Verdi

dığını sözlerine ekledi. Alarko Carrier’ın, 
her segmentte ürün sunan az sayıda 
şirketten biri olduğunu söyleyen Şahin, 
borsada işlem gören ve 23 yıldır hiç 
zarar açıklamayan 8 şirket arasında yer 
almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 
Şahin, tüketicilerin yalnızca “serinle-
mek” ya da “ısınmak”tan ziyade, uzun 
vadede ürünlerin verimliliğine önem 
verdiklerini, iklimlendirme cihazları için 
her ay ödeyecekleri fatura tutarlarını da 
göz önüne aldıklarını söyledi. Bu yüz-
den en verimli cihazı sunabilen marka-
ların ön plana çıkacağını, tüm firmaların 
bu yönde yatırım yapmaya dikkat etti-
ğini ifade etti. İklimlendirme sektörünü 
şekillendiren dinamikler hakkında bilgi 
veren Önder Şahin, “İklimlendirmeyi, iç 
mekânda bulunanların kendilerini en 
konforlu hissedebileceği iklimi yarat-
mak olarak tanımlayabiliriz. Kişi başına 
düşen milli gelir arttıkça ısınma veya 

serinlemede daha fazla konfor için har-
cama yapılıyor. Ayrıca, kentsel dönü-
şüm, büyük AVM, hastane, adliye bina-
ları gibi yatırımlardaki artış da sektörü 
canlandırıyor. Turizmdeki hareketliliğe 
paralel olarak, küçük hacimli pansiyon 
ve otellerin kendilerini bir üst seviyeye 
çıkarmak amacıyla iklimlendirme sistem-
lerine yatırım yaptığını biliyoruz. Tüm bu 
sebepler, sektörün canlanmasında etkili 
oluyor” dedi. 
Video linki: http://bit.ly/2ffouB0

Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, 
“İklimlendirme pazarı sürekli büyüyen ve 
gelişen bir yapıya sahip. Türkiye genelin-
deki 250 yetkili satıcı ve bir o kadar da 
yetkili servisimizle Alarko Carrier’ın kali-
teli ürün ve hizmet anlayışını bölge hal-
kıyla buluşturuyoruz. Yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti hedefiyle Türkiye genelinde 
yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

ısı pompaları ve avantajlarına dair bilgi-
ler verildi. Eğitime katılan 45 kişiye; ısı 
pompalarının kömürlü kazan, doğalgaz 
ve elektrikli kombi gibi diğer sistemlere 
oranla sunduğu maliyet, kullanım kolaylığı 
ve daha kısa kendini amorti etme süresi 
gibi avantajlar, örnekler verilerek anlatıldı. 
Bölge bayileri ve Alarko Carrier Ankara 
Bölge Sorumlusu Mert Tuğcu’nun katıldığı 
etkinlik, akşam saatlerinde son buldu.
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Schneider Electric, Asya’da Enerjiye Erişemeyen 
Aileler için “Aydınlat” Projesini Başlattı

Schneider Electric, İklim Değişikliği Programı 
için "Dünya Lideri" Şirketler Arasında

chneider Electric, “Life is 
On” mottosuyla, herkes için 

her yerde ve her an hayatın devam 
etmesini sağlamak amacıyla pek çok 
hanenin güvenli, güvenilir, verimli ve 
sürdürülebilir bir enerjiye ulaşabilmesi 
konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu 
kapsamda, Schneider Electric, Asya 
Pasifik bölgesi genelindeki kırsal top-
lulukların elektriğe erişimini sağla-
mayı amaçlayan “Aydınlat” (Light It 
Up) programını başlattığını duyurdu. 
Schneider Electric çalışanları, 2016 yılı-
nın Eylül-Kasım ayları boyunca Asya 
Pasifik bölgesindeki 12 ülkede bulu-
nan kırsal topluluklara bin 800’den 
fazla Mobiya güneş lambası dağıta-
cak. Aydınlatma ve mobil şarj amacıyla 
kullanılan taşınabilir Mobiya ürün yel-
pazesi, bir günlük güneş enerjisi ile 48 
saate kadar aydınlatma sağlayan, enerji 
tasarruflu ve çevre dostu ödüllü LED 
lambalarından oluşuyor. Konuyla ilgili 
Schneider Electric Doğu Asya, Japonya 
ve Pasifik Global Tedarik Zinciri Kıdemli 

chneider Electric, sürdürülebilir eko-
nomileri destekleyen kâr amacı güt-

meyen uluslararası bir kuruluş olan CDP 
tarafından düzenlenen İklim A Listesi’nde 
yer aldı. 
Emisyonları azaltmaya yönelik eylemleri 
ve sürdürülebilirliğe bağlılığı ile listeye 
girmeye hak kazanan Schneider Electric, 
kendi sektöründe altı sene üst üste A sınıfı 
olarak değerlendirildi. Schneider Electric 
Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire 
konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 

“Bu sene yine CDP’nin son derece önemli 
‘İklim A listesi’ne giren şirketlerden biri 
olduğumuz için gurur duyuyoruz. Schnei-
der Electric, kendi sektöründe 6 yıl üst üste 
A sınıfı olarak değerlendirilen tek şirket. 
Bu bizim, sürdürülebilirlik için her sevi-
yede yenilikçiliği güçlendirme stratejimizin 

Başkan Yardımcısı Damien Dhellemme, 
"Schneider Electric olarak enerjiye erişi-
min temel bir insan hakkı olduğuna ve 
enerjinin herkes tarafından kullanılabilir 
hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu projenin, uzak toplulukların güvenli, 
güvenilir, verimli ve sürdürülebilir enerjiye 
erişebilmesine anlamlı seviyelerde katkıda 
bulunmak isteyen çok sayıda tarafı bir 
araya getiriyor olmasından ötürü mutlu-
yum. Light It Up programı ile birlikte, her 
seviyede enerji inovasyonu yaklaşımımızı 
bu bölgedeki kırsal ve uzak topluluklar ile 
paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

onaylandığının göstergesidir. Sürdürülebi-
lirlik ve ticari performans arasında somut 
bir bağ var. Gezegenimizin karbon ayak 
iziyle, insanların inkâr edilemez kaliteli 
enerjiye ulaşma hakları arasında bir denge 
kurmak olarak tanımlayabileceğimiz enerji 
paradoksuna odaklanan yenilikçi çözümler 
üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
şeklinde konuştu. CDP’nin CEO’su Paul 
Simpson ise açıkladıkları rapor ile ilgili ola-
rak “Düşük karbonlu geleceğimize yönelik 
yürüyüşümüze liderlik eden 193 A Listesi 
şirketi tebrik ediyoruz. Global ekonominin 
bu yeni iklim hedefine ulaşmasını sağla-
mada şirketler anahtar oyuncular ve bu 
grubun liderliği diğerlerine, cesur olmaları 
ve onları bekleyen fırsatlardan yararlanma-
ları için yürümeleri gereken yolu göstere-
cek” şeklinde konuştu.

Danfoss Enerji 
Verimliliğini Anlattı

M akina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Kadıköy Temsilciliği, “Enerji 

Verimliliği Kanunu ve Bina Enerji Perfo-
mans Yönetmeliği’nde Gelinen Son Nokta” 
konusunda bir panel düzenledi. Panele 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü, Enerji Verimli-
liği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), 
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 
(MTM), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
(İBB), Elektrik Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi (EMO) ve Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nden konuşmacılar 
katıldı. 

“Mevcut binalar için son tarih: 
2 Mayıs 2017”
Danfoss, panel boyunca sergi alanında 
enerji verimliliğine yönelik ürünlerini sergi-
ledi. Danfoss standında termostatik radya-
tör vanaları ve DEVI ısıtma kablosu çözüm-
leri en çok ilgi gören ürünler arasında yer 
aldı. Panelde Danfoss, enerji verimliliği 
kanunu hakkında şu bilgileri aktardı: 
“Enerji Verimliliği Kanununun ilgili mad-
desi gereğince; 1 Ocak 2011 tarihinden 
sonra yapı ruhsatı alan binalar ‘yeni bina’, 
bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar 
ise ‘mevcut bina’ olarak değerlendiriliyor. 
1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsat 
alan binalar, enerji performansı sınıfı en 
düşük olan C sınıfı şekilde projelendiri-
lip uygulaması yapılıyor. Bina bu koşulları 
sağlamadığı takdirde kanunen iskân ruh-
satı alınamıyor. 2011 öncesi ruhsat alan 
‘mevcut binalar’da ise herhangi bir enerji 
performansı sınıfı zorunluluğu bulunmu-
yor. Ancak mevcut binalar için de 2 Mayıs 
2017 tarihine kadar yetkili firmalardan 
A’dan G’ye kadar enerji sınıflandırması 
yaptırma zorunluluğu bulunuyor.”
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Arçelik A.Ş., Dawlance Satın Alma Sürecini Tamamladı

A rçelik A.Ş., 30 Haziran 2016 tarihli 
açıklamasını takiben, Pakistan’da 

Dawlance markasıyla faaliyette bulunan 
üretim ve satış şirketlerinin satın alınma-
sına ilişkin tüm ön koşullar ve sözleşme-
lerde belirtilen kapanış şartlarının yerine 
getirildiğini ve işlemin tamamlandığını 
bildirdi. Arçelik A.Ş.’ye hisse devirleri 2 
Kasım 2016 tarihinde tamamlandı. 
Dawlance’ın toplam satışları 2015 yılında 
221 milyon dolar, FAVÖK’ü (faiz, amor-
tisman, vergi öncesi kâr) 45 milyon dolar 
olarak gerçekleşmişti. Dawlance’ın yak-
laşık 200 milyon nüfuslu Pakistan paza-
rının lider beyaz eşya üreticisi olduğunu 
hatırlatan Koç Holding Dayanıklı Tüke-
tim Grubu Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, “Bu 
satın alma, yüksek büyüme potansiyeline 
sahip gelişmekte olan ülke pazarlarına 
yönelik stratejimizi destekleyici önemli bir 
adımdır. Teknolojisi, insan kaynağı, Ar-Ge 
gücü ve yenilikçi bakış açısıyla dünya ligine 
adını yazdıran Arçelik A.Ş., Avrupa’dan 
Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya’ya kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada sektöründe 
lider şirketleri ve markaları yönetiyor. 

ağı, 7 ülkede 18 üretim tesisi ve dünya 
çapında 30 bin çalışan sayısına ulaştı” 
dedi. Dawlance’ın güçlü marka bilinirliği, 
geniş yetkili satıcı ve servis ağı, profesyo-
nel yönetim ekibi ve donanımlı mühendis 
kadrosunun da Arçelik ailesine katılaca-
ğını açıklayan Bulgurlu, “Arçelik olarak 
globalde büyümeye devam ediyoruz. 
Köklü işbirliklerimiz ve kuvvetli marka-
larımızla hedeflerimize güçlü adımlarla 
yürüyoruz” dedi.

A
Arçelik Geri Dönüşümü Sanatla Buluşturdu

rçelik, çağdaş sanat eserlerinin 
en iyi örneklerini sanatseverlerle 

buluşturan Contemporary İstanbul’da 
geri dönüşümü sanatla buluşturduğu 
‘Cycles’ sergisi ile yer aldı. 3-6 Kasım 
2016 tarihleri arasında İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine 
sunulan ‘Cycles’ sergisinde, Arçelik’in 
geri dönüşüm tesislerinden elde edi-
len malzemeler Türkiye’nin önde gelen 
sanatçıları ve tasarımcıları tarafından 
fonksiyonel sanat eserleri ve koleksi-
yon objelerine dönüştürüldü. Susan 
McMurrain küratörlüğünde düzenle-
nen ‘Cycles’ sergisinde; Seçkin Pirim, 
Sema Topaloğlu ve Ela Cindoruk & 
Nazan Pak, geri dönüştürülmüş mater-

yallere ustalıkla yeni bir ‘hayat’ kazandırdı. 
Arçelik, bu sergiye endüstriyel tasarım 
öğrencilerinin çalışmalarını da dahil ede-
rek, genç tasarımcılara da destek verdi. 
Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Tülin Karabük sergi ile 
ilgili yaptığı açıklamada, “Contemporary 
İstanbul ile yaptığımız bu işbirliği saye-
sinde geri dönüşümü sanatla buluşturduk 
ve çok özel bir sergiyi hayata geçirdik. Bu 
sergi ile Arçelik’in geri dönüşüm tesisle-
rinden elde edilen malzemeler Türkiye’nin 
önde gelen sanatçıları ve tasarımcıları 
tarafından sanat eserlerine dönüştü. Bu 
sergiye endüstriyel tasarım öğrencileri-
nin çalışmalarını da dahil ederek, genç 
tasarımcılara da destek verdik. Sergimiz 
ziyarete açık olduğu 4 gün boyunca tüm 

katılımcılardan çok büyük ilgi gördü. 
Etkinliğin en dikkat çekici sergilerinden 
biriydi Cycles. Çamaşır makinesi tambu-
rundan tasarlanan lamba, fırın fanları ve 
elektrik kablolarından tasarlanan takılar 
ve diğer tüm eserler, katılımcıları çok etki-
ledi” dedi.

Düzenleyici kuruluşların onayını aldık, şir-
keti devralma işlemini tamamladık” dedi. 
Arçelik A.Ş.’nin tarihi İpek Yolu üzerinde 
liderlikler hedeflediğini belirten Arçelik 
A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ise 
“Bu devir işleminin gerçekleşmesiyle, 
Dawlance’ın Pakistan’daki üretim ve satış 
şirketleriyle birlikte, iki ayrı lokasyonda 
bulunan 3 üretim tesisini bünyemize 
katmış olduk. Dawlance satın almasıyla 
birlikte Arçelik A.Ş.’nin global operasyon 
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Projelerde 
ISK Sektörü

ALARKO CARRIER

İ

Acarlar Sitesi
stanbul’un seçkin yerleşim alanlarından Sarıyer’de-
ki Acarlar Sitesi ısıtma sistemleri tercihini Alarko 

Carrier’dan yana yaptı. İnşa edildiği yıldan bu yana ısıtma 
amacıyla kömürlü kazan kullanılan sitede, verimi düşük ve 
çevreye zararlı olan bu sistemden vazgeçilerek Alarko ADKY 
5 model yoğuşmalı kazanlar kullanıldı. 
Toplam 58 kazanın kurulumunun yapıldığı Acarlar Sitesi, 
230.000 m²’lik alanda, 63 blokta, 871 apartman dairesi ve 
34 villadan oluşuyor. Sitede konutların yanı sıra restoranlar, 
marketler, okullar ve pek çok mağaza hizmet veriyor. Her 
blokta, 125 kW gücündeki kazanların ikili kaskad olarak ku-
rulduğu projede, kullanılan her cihazın kendi pompası ve 
genleşme tankı bulunuyor. Sisteminde tortu tutucular ve 
hava ayırıcılar bulunan kazanların ürettiği sıcak su, denge 
kabında toplanıyor ve buradan dairelere gönderiliyor. Yük-
sek teknolojisi sayesinde, kazanların hangi sıcaklıkta çalışa-
cağına sistem, havanın durumuna göre, otomatik olarak 
karar veriyor, haftalık saat dilimlerine göre gündüz, gece ve 
tatil sıcaklıkları önceden programlanabiliyor. Havanın çok 
soğuk olduğu durumlarda, belirli aralıklarla pompalar oto-
matik çalıştırılarak tesisat suyunun donması engelleniyor. 
Hava sıcaklıklarının minimum ve maksimum değerlerini ha-
fızasına alan sistem, kullanıcının ileriye dönük programlama 
yapabilmesi için veri sağlıyor. Çalışma sürelerini eşit tutacak 
şekilde, sıralı çalışan cihazların eşit sürede yaşlanması müm-
kün oluyor, cihazlar aynı anda devreye sokularak en verimli 
oldukları düşük kapasitelerde çalışma sağlanıyor. Yüksek 
emniyet sistemlerine sahip olan Alarko ADKY 5 model yo-
ğuşmalı kazanlarda, gidiş suyu sıcaklığı yükseldiği halde, 
dönüş suyunda beklenen sıcaklık artışı olmaması durumun-
da brülör otomatik olarak duruyor, böylece kazanda veya 
tesisatta herhangi bir nedenle (kireçlenme, kirlilik gibi) ısı 
transfer edilemiyorsa, kazan suyunun aşırı ısınmasının önü-
ne geçiliyor. Ayrıca dinamik basınç kontrolü kazan pom-
pasının çalışmaması durumunda kazanların kendiliğinden 
durmasını sağlıyor.

F

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

er Gayrimenkul’ün Kağıthane’de 20 bin m²’lik bir 
alana inşa ettiği 365 ofis ve 43 ticari alandan oluşan 

Premier Kampüs Ofis projesinin ısıtma-soğutma sistemle-
rinde Mitsubishi Heavy VRF klima sistemleri kullanılıyor. 
Projede 365 ofisin 6 bin kW’lık ısıtma ve soğutma sistemi 
için bin adet üzerinde iç ünite kullanılıyor. Heat recovery 
(aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilen) sistemin tercih 
edildiği projede kullanılan cihazların devreye alınmasının 
yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Projede kul-
lanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; 
tek dış ünite veya dış ünite grubunun, bir veya birden fazla 
bağımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla, 
her alanın birbirinden bağımsız olarak istenilen ısıtma, 
soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. Çift 
inverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanım-
larda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha 
hızlı bir şekilde elde ediliyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına 
göre düşük CO2 salımıyla, çevreyle ve kolay kullanımıyla da 
kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRF 
sistemleri, tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Premier Kampüs Ofis
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IMCO

A

Mali Sheraton Bamako 
Otel ve Kongre Merkezi

ARMACELL YALITIM

G

Hatay Ottoman Otel AVM
üngör Şirketler Grubu’nun Hatay’da yatırımını  ger-
çekleştirdiği  Ottoman AVM Otel projesi iklimlendir-

me tesisatlarında, Armacell Yalıtım’ın Oneflex elastomerik 
kauçuk köpüğü yalıtım ürünleri kullanıldı. Oneflex elasto-
merik kauçuk köpüğü yalıtım ürünleri; ısı yalıtım özelliği, 
güçlü su buhar difüzyon direnci sayesinde tam bir yoğuşma 
kontrolü sağlıyor. Projede, AVM’nin yanı sıra bir termal otel 
ve 963 konutluk rezidans bulunacak. Başta Hatay ili olmak 
üzere, bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen Güngör 
Şirketler Grubu, projeyle 6 bin kişiye istihdam olanağı yara-
tacağını belirtiyor. 2016’nın Şubat ayında başlayan proje, 
18 ayda tamamlanacak.

MAS POMPA

A

SMK Tower
nkara-Eskişehir Yolu üzerinde SMK İnşaat tarafından 
yapılan 55  bin m² inşaat alanına sahip ‘SMK Tower’ 

projesinde, Mas Pompa ürünleri kullanılacak. 42 katlı tek 
bloktan oluşan SMK Tower projesinde  188 konut yer alıyor. 
Projede çok sayıda frekans kontrol panolu kuru rotorlu inline 
sirkülasyon pompaları, 3 ve 4 pompalı frekans konvertörlü 
temiz su hidrofor grupları, NFPA 20’ye uygun yangın pompa 
grubu kullanılacak. SMK Tower projesinde alışveriş merkezi, 
spor salonu, kafeler, toplantı odaları, ofislerin yanı sıra 7 
gün 24 saat güvenlik, 3 katlı kapalı otopark, peyzaj ve açık 
otopark alanları da yer alıyor.

EKİN ENDÜSTRİYEL

S

Sancaktepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi

ancaktepe Eği-
tim ve Araştırma 

Hastanesi’nin tesisat ala-
nında, Ekin Endüstriyel’in 
MIT markalı ürün grubu 
kullanıldı. 53 bin 335 
metrekare alan üzerinde 
yükselen Sancaktepe Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, 400 yatak kapasitesi ve 21 farklı 
poliklinik ile İstanbul’un en iyi hastaneleri arasında yer alıyor. 
Üretim kapasitesi, inovatif tasarımları, mühendislik hizmetle-
ri, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımı ile birçok 
projede yer alan Ekin Endüstriyel, MIT ürünleri ile büyük pro-
jelere imza atarak Türkiye’de ısıtma soğutma alanlarında ileri 
teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor.

vrupa’nın çeşitli ülkelerinde, Türkiye ve Türki Cumhuri-
yetler’deki birçok prestijli projede kullanılan Wildebo-

er marka ürünlerin Sheraton Bamako (Mali) otel ve kongre 
merkezi projesi ile Afrika kıtasında da kullanılması İMCO 
A.Ş. tarafından sağlandı. Kinza Yapı tarafından büyük bir 
titizlikle hayata geçirilen proje, 18 bin 900 m²’lik kapalı ala-
nıyla Afrika’nın en prestijli otel projeleri arasında gösteriliyor. 
Otelin yangın güvenliğine yüksek özellikli Wildeboer yangın 
& duman damperleri destek verecek. Yeni nesil Wildeboer 
yangın damperleri, “EI 120 (Ve, ho, i↔o) S C10000” sınıf-
landırma kriterlerine sahip. Ayrıca damperler; EN-15650 CE 
(ürün), EN 1366-2 (sıcaklık dayanım testleri), EN 13501-3 
(sınıflandırma) standartlarına göre imal ediliyor. Projenin ha-
valandırma hassasiyeti Wildeboer marka "VAV-CAV" ürünleri 
ile sağlanacak. Hijyen sertifikasına sahip ürünler; gövde ve 
klape sızdırmazlığı, kontrol kolaylığı, yüksek hassasiyet dere-
cesi ve software aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilme gibi 
özellikleriyle ön plana çıkıyor.
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üksek kalite ve konfor çizgisi ile özel alanlar ve fonksi-
yonlar içeren Florya Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu, 

5 bin m² alan üzerinde inşa ediliyor. Kültür merkezi; 200 
kişilik konferans ve tiyatro salonu, 250 kişilik çok amaçlı 
toplantı salonu, sanat atölyeleri fonksiyonları içeriyor. 200 
kişilik yurt binası ise açık-kapalı spor ve fitness salonları, 
etüt salonları, kafeterya, mutfak ve yemekhane gibi do-
natılardan oluşan proje anahtar teslim olarak yüklenildi. 
Toplam inşaat alanı 10 bin m² olan projede HTK Klima 
ürünleri kullanıldı. Projede kullanılan havalandırma ekip-
manları arasında; yangın damperi, hava damperi, swirl 
difüzör, slot difüzör, kare tavan anemostadı, çift ve tek 
sıra kanatlı menfezler, ayrıca tüm menfez ve difüzörlere ait 
plenum box kutuları bulunuyor.

akarya 2. OSB Yönetim Binası ve Konferans Salonu 
projesinde iklimlendirme tercihi Daikin’den yana oldu. 

İncelikle işlenmiş metal cephesi ile bölgesinde ikonik bir yapı 
özelliği taşıyan binada, aynı anda ısıtma ve soğutma yapabi-
len VRV IV Heat Recovery sistemi kullanıldı. Sakarya 2. Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve toplam 3 bin m2 kullanım 
alanına sahip olan yeni proje 2 kattan oluşuyor. Yönetim bi-
nası ve konferans salonu olarak 2 bölüm halinde tasarlanan 
bina içerisinde 10 adet ofis odası ve toplantı salonu yer alıyor. 
S2OSB’de güneşin konumuna göre gün içinde belli saatlerde 
ısıtma, belli saatlerde de soğutma ihtiyacı oluyor. Aynı anda 
ısıtma ve soğutma yapabilen Daikin VRV IV Heat Recovery 
sistem, tam da merkezin bu ihtiyacını karşılıyor. Yeni nesil 
VRV IV Heat Recovery dış üniteler, ara mevsimlerde doğa-
cak ısı geri kazanımı ile 10’ları aşan ESEER sezonsal verimlilik 
değerlerine ulaşıyor. Geniş kapasite aralığında çoklu modül 
oluşturabilme ve bin metre borulama uzunluğu özelliği saye-
sinde esnek montaj çözümü sağlanıyor. REYQ-T model VRV 
IV ısı geri kazanımlı dış ünitelerde bulunan otomatik şarj 
ve soğutucu akışkan testi hem zamandan tasarruf hem de 
yüksek performans sağlıyor. Yüksek ısı üretimi olan toplantı-
konferans salonu gibi ortak ortamlarda da müstakil soğutma 
ihtiyacı olmasından dolayı bu mahaller için de Daikin VRV IV 
Heat Pump sistem tercih edildi. Böylece, Daikin’in tüm VRV 
IV dış ünitelerinde bulunan VRT (Değişken Soğutucu Sıcaklığı) 
teknolojisinin katkısı ile bu tür ara mevsimlerde çok yüksek ve-
rim değerlerine ulaşıldı. Merkezde kullanılan iç ünitelerde ise 
konfor şartı yüksek tutularak, mahallerde ihtiyaç duyulan ka-
nal basıncına göre sessiz çalışmasıyla tercih edilen orta statik 
basınçlı kanallı tip iç ünite kullanıldı. Özel olarak geliştirilmiş 
DC fan motoru ile düşük ses seviyesi ve düşük enerji tüketimi 
hedeflendi. Ayrıca standart olarak drenaj pompası ve filtresi 
bulunan FXSQ model iç ünite, 24,5 cm cihaz yüksekliğiyle 
düşük asma tavan yüksekliğine sahip açık ofislerde oldukça 
kolay montaj imkânı sağladı. FXSQ modeli ile sağlanan 150 
Pa’a kadar çıkan cihaz dışı statik basınç değeri, fuaye ve kon-
ferans salonunda ihtiyaç duyulan yüksek statik basınç ile farklı 
uzunluklardaki esnek kanallarla kolay bir şekilde karşılandı.

HTK KLİMA

DAIKIN

Florya Kültür Merkezi 
ve Öğrenci Yurdu

Sakarya 2. OSB Yönetim 
Binası ve Konferans Salonu

BOSCH TERMOTEKNİK

I
Etihad Sugar

rak’ın Babil kentinde sıvı yağ üretimi gerçekleştirmek 
üzere yatırım yapan Etihad Sugar firması, fabrikasının 

ihtiyacı olan buhar kazanları için Bosch Termoteknik’i seçti. 
Bosch Termoteknik önemli bir ihracat başarısına daha imza 
atarak, Etihad Sugar firmasına iki adet buhar kazanının sa-
tışını gerçekleştirdi. Bosch’un patentini 1952 yılında aldığı 
Bosch UL-S serisi kazanların başarısını, üç geçiş teknolojisi 
oluşturuyor. Buhar kazanlarının yanı sıra teslimat kapsamın-
da kazan dairesi ekipmanları ile yüksek verimlilik, emniyet ve 
işletme kolaylığı sağlanıyor. Toplam 25 t/h buhar üretecek 
olan iki buhar kazanının paketi içerisinde aynı zamanda su 
servis modülü ve yakıt destek aksesuarları da bulunuyor.
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Atmosferdeki partikül (tanecik) 
boyutunu incelediğimizde 2,5 
μm’den küçük tanecikler ince, 

daha büyük olanlar ise kaba olarak ifade 
edilir. Endüstriyel hijyen konusunda 
çalışan araştırmacılar, insan ciğerlerinde 
tutunabilme ihtimali yüksek olan 2 μm 
çapından daha küçük taneciklerle ilgi-
lenirler.
8 ila 10 μm çapından daha büyük tane-
cikler üst solunum yolları tarafından 
ayrılır ve tutulurlar. Ara boyutlar ise, 
akciğerin hava kanalları üzerine çöker, 
buradan hızlıca temizlenerek yutulur 
veya öksürükle atılır. 
10 μm’dan büyük tanecikler oldukça hızlı 
bir şekilde çökerler ve sadece çıktıkları 
kaynağın yakınında ve kuvvetli rüzgâr 
altında havada asılı kalabilirler. İstisna 
olarak, büyük çaplı olmalarına karşın 
bazı hafif elyaf maddeler havada daha 
uzun süre kalabilirler. 10 μm çapından 
büyük taneciklerin çoğu, uygun aydın-
latma ve kontrast olması durumunda 

yer aldığı havalandırma ve iklimlen-
dirme sistemlerinde EPA, HEPA ve 
ULPA sınıfı filtreler de kullanılır. Bu 
yüksek verimli filtreler güncel olan EN 
1822:2009 standardına göre sınıflandı-

Hava Filtreleri Standardı 
EN 779’dan ISO 16890 
Standardına Geçiş

çıplak gözle görülebilir. Normal şart-
larda gözle görülebilir en düşük partikül 
çapı ise 30 μm ve üzeridir.

Kaba filtreler (G Sınıfı), Orta filtre-
ler (M Sınıfı) ve Hassas filtrelerin (F 
Sınıfı) sınıflandırmasında kullanılan EN 
779:2012 standardı yerini 18 aylık geçiş 
periyodu ile birlikte ISO 16890 standar-
dına bırakacaktır. Standartta gerçekleşen 
bu değişimle birlikte, filtre kullanıcıları 
ihtiyaçlarına göre filtre tercihini çok 
daha hassas yapabilme imkânına sahip 
olacaklardır.

Temiz oda ve benzeri uygulamaların 

Yazan: Mustafa Buzkan, Makine Mühendisi, MBA, Ulpatek Filtre

İnsan Saçı (75 - 150 µm)

Partiküller (5 - 10 µm)
Partiküller ( >1 µm)
(1 mm = 1000 µm)
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Teknik

ortadan kaldırılır ve sonrasında verim 
tekrar ölçülür. 
0,3-1 μm partikül boyut aralığına kadar 
ePM1, 2,5 μm partikül boyut aralığına 
kadar ePM2,5 ve 10 μm partikül boyut 
aralığına kadar ePM10 verimleri hesap-
lanmaktadır. İzopropanol (IPA) işle-
mine maruz bırakıldıktan sonra tekrar 
edilen ölçüm ile en düşük verim değeri 
ePM1,min ve ePM2,5,min için kontrol edi-
lir. Bu verimlilik değerlerine dayanarak 
filtreler dört gruba ayrılır. Gruplandırma 
için ön koşul, uygun partikül boyut ara-
lığında herhangi bir gruptaki filtrenin 
veriminin en az % 50 olmasıdır.
Hassas filtrelerin yanı sıra yeni ISO 
standardında kaba toz filtreleri de değer-
lendirilir. Bu toz filtreleri, PM10’daki 
filtre verimi % 50’den düşük olan filtre 
grubunda yer alır.

ISO 16890 Grup Sınıflandırması

ISO ePM1 ePM1,min ≥  50%

ISO ePM2,5 ePM2,5,min ≥  50%

ISO ePM10 ePM10≥  50%

ISO Coarse ePM10 < 50%

EN 779:2012 standardında F7, F8 ve F9 
sınıfı filtreler için sağlanması gereken 
minimum verimlilik değerleri mevcuttur. 
Bunun başlıca nedeni, sentetik elyaf filtre 
elemanının izopropanol ile elektrostatik 
filtreleme etkisinin ortadan kaldırılması 
sonrasında yapılan testlerde çok düşük 

verimlilik göstermesidir. Cam elyaf filtre 
elemanı içeren filtreleri, sentetik elyaf 
filtre elemanı içeren torba filtrelere karşı 
ön plana çıkarmamızın ve son kullanıcı-
lara tavsiye etmemizin en önemli nedeni 
de bu konudur. ISO 16890 standardı ile 
birlikte de minimum verimlilik değeri 
daha kısıtlayıcı bir kademe olarak öne 
çıkmaktadır. Bu durum; cam elyaf filtre 
elemanı ile üretilen torba filtrelerin, 
sentetik elyaf filtre elemanı ile üretilen 
torba filtrelerin yerine kullanımını yay-
gınlaştıracaktır.

rılır ve test edilir. Gerek EN 779 stan-
dardı, gerekse yeni ISO 16890 standardı 
EPA, HEPA ve ULPA sınıfı filtreleri 
kapsamaz. 

EN 779 - ISO 16890 Standardı 
Hakkında

EN779:2012 standardına göre bir hava 
filtresinin verimlilik testinde ASHRAE 
tozu olarak adlandırılan sentetik bir toz 
kullanılır. Test, laboratuvar ortamında 
filtrenin bu toz ile yüklenmesiyle gerçek-
leşir. Değerlendirme, sadece 0,4 μm par-
tikül boyutundaki verim değeri hesaba 
katılarak yapılır.
İşletme şartlarında ise filtreler, daha 
geniş partikül boyut aralığındaki kir-
leticilere maruz kalır. Bu nedenle, labo-
ratuvar ortamında elde edilen bu veriler 
bir hava filtresinin performansını belir-
lemede yetersiz kalır. 
ISO 16890 standardı, EN 779 standar-
dından farklı olarak 0,3 μm ile 10 μm 
aralığındaki partikül boyutunu (Parti-
culate Matter = PM) verimlilik değer-
lendirmesi için hesaba katar.

Parçacıklı  
Madde

Boyut
Aralığı

PM10 ≤ 10 µm

PM2.5 ≤ 2,5 µm

PM1 ≤ 1 µm

Örneğin; test sonucuna göre F7 sınıfı 
V-Kompakt Filtre “ISO ePM1 % 65” 
şeklinde sınıflandırılır. Bunun anlamı, 
PM1 parçacıklı partikül aralığındaki 
verim % 65’tir. Tanımda yer alan “e” ifa-
desi parçacıklı maddede (PM) verimlilik 
anlamına gelir.

ISO 16890 Filtre Test Prosedürü

ISO 16890 standardının ters prosedürü, 
bir hava filtresinin 0,3 μm - 10 μm parti-
kül boyut aralığında veriminin ölçülmesi 
ile başlar. Filtrenin elektrostatik filtre-
leme verimliliği, izopropanol buharı ile 

EN 779:2012 ve ISO 16890 standartlarına göre partikül boyutlarının örnek değerlendirilmesi

EN 779:2012        ISO 16890

Cam elyaf filtre elemanı

Sentetik elyaf filtre elemanı
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ISO 16890 Sınıflandırması

ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 ISO Coarse

ePM1 %95
ePM1 %90
ePM1 %85
ePM1 %80
ePM1 %75
ePM1 %70
ePM1 %65
ePM1 %60
ePM1 %55
ePM1 %50

ePM2,5 %95
ePM2,5 %90
ePM2,5 %85
ePM2,5 %80
ePM2,5 %75
ePM2,5 %70
ePM2,5 %65
ePM2,5 %60
ePM2,5 %55
ePM2,5 %50

ePM10 %95
ePM10 %90
ePM10 %85
ePM10 %80
ePM10 %75
ePM10 %70
ePM10 %65
ePM10 %60
ePM10 %55
ePM10 %50

ePM10 %45
ePM10 %40
ePM10 %35
ePM10 %30
ePM10 %25
ePM10 %20
ePM10 %15
ePM10 %10
ePM10 %5

Gereksinim:
≥%50 Başlangıç verimi
≥%50 Minimum verim

Gereksinim:
≥%50 Başlangıç verimi
≥%50 Minimum verim

Gereksinim:
≥%50 Başlangıç verimi

- Minimum verim 
değerlendirilmez.

- Minimum verim 
değerlendirilmez.

EN 779 ve ISO 16890 Standardının Karşılaştırması

MEVCUT STANDART
EN 779

YENİ STANDART
ISO 16890

Filtre sınıfları:
- G2-G3-G4
- M5-M6
- F7-F8-F9

Dört ISO grubu:
- ISO ePM1
- ISO ePM2,5
- ISO ePM10
- ISO Coarse

- Ortalama ağırlıksal yakalama verimi
- 0,4 μm partikül çapındaki ortalama verimlilik
- Minimum verimlilik (F7-F9)
- Sentetik ASHRAE test tozu için toz tutma kapasitesi
- ∆p

- PM10, PM2,5 ve PM1 değerine göre verimlilik
- ISO A2/AC Fine sentetik test tozu için toz tutma kapasitesi
- Başlangıç ağırlıksal yakalama verimi
- ∆p

- Değerlendirme sadece 0.4 μm partikül boyutunda yapılır. - Değerlendirme, 0,3 μm-10 μm arasındaki partikül boyutunda 
yapılır.

- Sentetik tozla yapılan test ile ortalama verim/yakalama 
belirlenir.

- 0,4 μm’da yapılan ölçümün ortalaması alınır.

- Partikül aralığına göre verim ölçülür.
- IPA işleminden 24 saat sonra verim ölçümü tekrarlanır.
- Ölçülen verimler ile « ePMx verimi » hesaplanır.

- Filtre sınıfına göre ayrım yapılır.
- Partikül boyutu hakkında detay yoktur.

- Filtre performansı PM10,  PM2,5 ve PM1’e göre belirlenir.
- Farklı partikül boyutları hakkında detaylı bilgi vardır.  

- Filtreler prosese bakılmaksızın seçilir. - Filtre seçilirken proses dikkate alınır.

- Avrupa’yı kapsar (EN; Avrupa Standardı). - Globaldir (ISO; Uluslararası Standartlar Teşkilâtı).
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Yazımızın geçen sayıdaki ilk bölü-
münde Avrupa Birliği’nde (AB) 
2006 yılında yayımlanan (EC) 

842/2006 ve 2014 yılında revizyonu 
yapılarak 1 Ocak 2015 tarihinde yürür-
lüğe giren (EC) 517/2014 Florlu Gazlar 
Yönetmeliği’nin (F-Gaz), hidrofloro-
karbon (HFC) cinsi sera gazları içeren 
cihazlardan sorumlu işletmeci (operatör) 
ve servis elemanları için bir dizi yüküm-
lülükler getirdiğini ifade etmiştik. İkinci 
bölümde, bu yükümlülüklere kısaca 
değinmenin yararlı olacağını düşündük.

Emisyonun Önlenmesi

Frigofirik kamyon, treylerler ve taşıt 

dirme sistemleri ile frigofirik kamyon/
treylerler geçici olarak hizmet dışında 
olsalar dahi Yönetmelik’te belirtilen ara-
lıklarda periyodik sızdırmazlık kontrol-
lerine tabi tutulur. 5 ton eşdeğer CO2’den 
(hermetik olarak sızdırmaz bir sistem 
olarak etiketlendi ise, 10 ton eşdeğer 
CO2) düşük şarj miktarına sahip sis-
temler bu kapsam dışındadır. Kontrol 
sıklığı, sistemde bir kaçak izleme sistemi 
olup olmamasına göre değişkenlik gös-
termektedir.

Kaçak İzleme Sistemleri

Kaçak izleme sistemi; florlu sera gazı 
kaçağı tespit ettiğinde işletmeciyi uyaran 
kalibre edilmiş mekanik, elektriksel ya 
da elektronik cihazdır. 500 ton ve üstü 

Avrupa Birliği Florlu Sera 
Gazları (F-Gaz) Yönetmeliği 
(517/2014) - 2

iklimlendirme cihazları dahil olmak 
üzere, içerdiği soğutkan miktarından 
bağımsız olarak soğutma, iklimlendirme 
ısı pompalarından sorumlu tüm işlet-
meciler;
•	 Kaçakları önlemek üzere teknik ve 

ekonomik olarak uygulanabilir tüm 
tedbirleri alma,

•	 Kaçakların tespit edilir edilmez 
mümkün olan en kısa sürede tamir 
edilmelerinden sorumludurlar.

Montaj, servis ve bakım hizmetleri, 
yönetmelik çerçevesinde tanımlanmış 
sertifikalara sahip personel ve şirketler 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sızdırmazlık Kontrolleri

F-Gaz içeren sabit soğutma ve iklimlen-

Yazan: Kadir İsa, Hayati Can, Friterm A.Ş.
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CO2’ye eşdeğer  F-Gaz içeren sistemler, 
sabit kaçak izleme ekipmanı ile donatıl-
malıdır. Kaçak izleme sistemi her 12 ayda 
bir mutlaka kontrol edilmelidir.

Soğutkanların Geri Kazanımı ve 
Islahı

Her türlü soğutma ve iklimlendirme 
ekipmanının işletmecisi, F-Gazların sis-
temden geri kazanılması, geri dönüşümü, 
ıslahı ve bertarafı konusunda gerekli 
düzenlemeleri yapmakla sorumludurlar. 
Bu işlemlerin gerektiği takdirde bakım ve 
servis işlemleri esnasında ya da ömrünü 
tamamlamış cihazların hurdaya ayrılması 
öncesinde ve gerek sabit soğutma-iklim-
lendirme sistemlerinde gerekse frigofirik 
kasalı kamyon ya da treylerlerde sertifi-
kalı personel tarafından gerçekleştirilme 
zorunluluğu vardır.

Kayıtların Tutulması

5 ton veya üzeri CO2 eşdeğer F-Gaz 
içeren sabit soğutma-iklimlendirme 
sistemlerinin ve frigofirik kamyonların 
işletmecileri cihazın kayıtlarını tutmak 
zorundadırlar. Yerel yetkililer veya AB 
Komisyonu talep ettiğinde de beyan 
etmekle yükümlüdürler. Cihazın “her-
metik olarak sızdırmaz” olarak etiketlen-
diği durumda, söz konusu kayıtlar 10 ton 
üzeri CO2 eşdeğer F-Gaz şarjına sahip 
sistemler için söz konusu olacaktır.

Etiketleme

Taşıt iklimlendirme sistemleri dahil tüm 
sistemler uygun tarzda etiketlenmelidir. 
Etikette, cihazın hangi F-Gazı içerdiği 
ve şarj miktarı yer almalıdır. Kolay ulaşı-
labilir olmalı, tercihen servis valflerinin 
yakınında bulunmalıdır. Cihaz hermetik 
ise bu bilgi etikette yer almalıdır.
EC 517/2014’e göre 1 Ocak 2017’den 
sonra etikette şarj miktarının CO2 eşde-
ğeri ve aynı zamanda F-Gazın GWP’si 
de yer almak zorundadır. Cihaz pazara 
ilk girdiğinde söz konusu etiket üzerinde 
olmalıdır.

Teknik Personel ve Şirketlerin 
Sertifikasyonu Konusundaki 
Yükümlülükler

Yönetmelik, florlu sera gazlarının atmos-
fere bilerek salınmasını yasaklamaktadır. 
Aynı zamanda söz konusu F-Gazların 
sistemden sızmasını en aza indirmek için 
de önlemler içermektedir. Sertifikasyon, 
bir dizi faaliyet gerektirmektedir. Eski 
yönetmelikte (842/2006) altı çizilen bilgi 
ve becerinin yanı sıra yeni yönetmelik, 
F-Gazların kullanımının azaltılması ve 
uygun servis yöntemlerini de kapsayan 
eğitim ve sertifikasyon gereksinimlerini 
de içermektedir.
EC 517/2015 sayılı yönetmeliğe 
bağlı olarak 18.11.2015 tarihinde EC 
303/2008’in yerine yürürlüğe giren EC 
2067/2015 sayılı minimum yeterlilik-
lere ilişkin tebliğe göre sahip olunması 
gereken yeterlilikler dört kademeye ayrıl-
mıştır.

Kademeli Azaltım

Kademeli azaltım takvimi ile AB paza-
rındaki HFC miktarının (CO2 eşde-
ğeri cinsinden) 2015-2030 döneminde  
% 79 oranında azaltılması planlanmakta-
dır. HFC’lerin toptan yasaklanması söz 
konusu değildir. Bununla beraber, CO2 
eşdeğeri daha düşük olan HFC’lerin kul-
lanımı amaçlanmaktadır.

Bazı F-Gaz İçeren Soğutma 
Sistemlerine İlişkin Servis ve 
Bakım Yasakları

AB’de 2020 itibarıyla, 40 ton CO2 
eşdeğeri ve üstü soğutkan şarjına sahip 
soğutma sistemlerine, 2500 ve üstü 
GWP’ye sahip yeniden işlem görme-
miş HFC kullanılarak servis verilmesi 
ve bakım yasaklanmaktadır. -50°C ve altı 
sıcaklıklarda soğutma yapan sistemler bu 
yasaktan muaf tutulmuştur.
2500 ve üstü GWP’ye sahip geri kaza-
nılmış ve ıslah edilmiş HFC’ler uygun 
şekilde etiketlendikleri takdirde 2030 
yılına kadar servis ve bakım amaçlı ola-

rak kullanılabilecektir. 2500’ün altında 
GWP’ye sahip HFC’ler için herhangi 
bir servis ve bakım kısıtlaması yoktur.

Karışım Soğutkanların GWP 
Hesap Yöntemi

EC 517/2014 sayılı F-Gaz Yönetmeliği 
Ek IV’de karışım soğutkanların hesap 
yöntemi aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

Karışımın GWP’si ağırlıklı ortalama 
ile hesaplanmaktadır. Karışımdaki her 
soğutkanın ağırlık cinsinden oranları 
GWP’leri ile çarpılmaktadır. Aksi belir-
tilmedikçe, f lorlu olmayan sera gazlarını 
da içermektedir.

[(Soğutkan %X x GWP) + (Soğutkan 
%Y x GWP) + … (Soğutkan %N x 
GWP)]

(%) ağırlık olarak oranı temsil etmektedir. 
Tolerans +/- %1’dir.

Flor içermeyen soğutkanların hesapla-
mada esas alınacak GWP değerleri Tablo 
4'ten alınabilir. Bu listede yer almayan 
maddeler için GWP “sıfır” alınacaktır.

Değerlendirme

517/2014 sayılı AB F-Gaz Yönetmeliği, 
yoğun ticari ilişkiler içinde olduğumuz 
bu ekonomik topluluk ile sektörel iliş-
kilerimizde bazı değişikliklere neden 
olabilecektir. 
2006 yılında yürürlüğe giren ilk AB 
yönetmeliğini muhtemelen referans 
alması beklenen uyumlaştırılmış F-Gaz 
Yönetmeliğinin de yakın gelecekte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tara-
fından yayımlanması planlanmaktadır. 
Bu nedenle yazımızın başlığını, Avrupa 
Birliği Florlu Sera Gazları Yönetmeliği 
olarak düzenledik.
İki bölümlük bu kısa yazı dizisinin, 
AB’deki söz konusu gelişmeler hakkında 
önceden bilgi sahibi olunması açısından 
yararlı olacağını umuyoruz.
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•	 National Contact Points for F-gases, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/f 
gas/documentation_en.htm, Nisan 
2016’da erişildi.

•	 European Commission, Directorate 

General Climate Action (DG 
Clima), http://ec.europa.eu/clima/
policies/f-gas/index_en.htm, Nisan 
2016’da erişildi.

Kaynaklar

•	 Kadir İsa, AB Florlu Sera Gazları 
(F-Gaz) Yönetmeliği, Friterm 
Yayınları No:3, Ekim 2016.

Tablo 4. Yaygın kullanılan soğutkan ve karışımlarının CO2 eşdeğeri cinsinden ağırlıkları

CO2 eşdeğeri cinsinden şarj değeri

5 40 50 500 1,000

Soğutkan GWP Ağırlık cinsinden karşılıkları (kg)

R134a 1430 3,50 27,97 34,97 349,65 699,30

R23 14800 0,34 2,70 3,38 33,78 67,57

R32 675 7,41 59,26 74,07 740,74 1.481,48

R404A 3922 1,27 10,20 12,75 127,49 254,97

R407A 2107 2,37 18,98 23,73 237,30 474,61

R407C 1774 2,82 22,55 28,18 281,85 563,70

R407F 1825 2,74 21,92 27,40 273,97 547,95

R410A 2088 2,39 19,16 23,95 239,46 478,93

R413A 2053 2,44 19,48 24,35 243,55 487,09

R417A 2346 2,13 17,05 21,31 213,13 426,26

R422A 3143 1,59 12,73 15,91 159,08 318,17

R422D 2729 1,83 14,66 18,32 183,22 366,43

R423A 2280 2,19 17,54 21,93 219,30 438,60

R424A 2440 2,05 16,39 20,49 204,92 409,84

R427A 2138 2,34 18,71 23,39 233,86 467,73

R428A 3607 1,39 11,09 13,86 138,62 277,24

R434A 3246 1,54 12,32 15,40 154,04 308,07

R438A 2265 2,21 17,66 22,08 220,75 441,50

R442A 1888 2,65 21,19 26,48 264,83 529,66

R449A 1397 3,58 28,63 35,79 357,91 715,82

R507A 3985 1,25 10,04 12,55 125,47 250,94

R508B 13214 0,38 3,03 3,78 37,84 75,68
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Organik Rankine Çevrimli 
Trijenerasyon Uygulayarak 
Güneş Enerjisiyle 
Sera İklimlendirme
Yazan: H. Hüseyin Öztürk
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri 
Mühendisliği Bölümü, Sarıçam/Adana. e-mail: hhozturk@cu.edu.tr

Makale

1. Giriş

Tarım sektöründe enerji tasarrufuna iliş-
kin son gelişmeler, yoğun enerji tüketilen 
seracılık sektörünün enerji tasarrufunda 
önemli bir yeri olduğunu göstermiştir. 
Esas olarak sezon dışı üretim amacıyla 
kullanılan seralarda yetiştirilen ürünle-
rin kalite, miktar ve gelişme süresi bakı-
mından en uygun ortam koşullarının 

azalacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. 
Enerji tasarrufu sağlanmasının önemli 
bir sonucu olarak, sera iklimlendirme 
uygulamaları için fosil yakıt tüketimi 
de azalacağından, atmosferde sera etkisi 
yaratan başlıca gazlardan olan CO2 salımı 
da önemli oranda azalacaktır. Böylece; 
üretici, ülke ekonomisi, insan sağlığı ve 
çevre korunumu açısından önemli katkı-
lar sağlanacaktır.

Bu çalışmada, Organik Rankine 
çevrimli mikro trijenerasyon sis-
temi aracılığıyla güneş enerjisi ile 

sera iklimlendirme uygulaması incelen-
miştir. 
Sera iklimlendirme uygulamaları için 
tüketilen enerji miktarının azalması ve 
dış hava koşullarına olan bağımlılığın 
azaltılarak serada üretim periyodunun 
artırılmasına bağlı olarak, üretim giderleri 

62 TERMODİNAMİK • ARALIK  2016



Makale

malzemeler ve mevcut tasarım olanakları 
ile yaygın bir şekilde kullanımını kolay-
laştıran düşük maliyette, herhangi bir dış 
kaynak kullanılmadan, elektrik üretimi 
ve ısıtma/soğutma/sulama/aydınlatma 
uygulamalarında etkin olarak kullanılma-
sını kolaylaştıracak bir sistem tasarımla-
nabilir. Bu tip bir tasarımın başlıca işlevi; 
güneşten gelen ısıl ışınım enerjisinden 
yararlanarak, elektrik üretmek ve ısıtma/
soğutma yapmaktır. 
Birlikte enerji üretim sistemi olan trije-
nerasyon sistemi, verimli ısıtma, havalan-
dırma, soğutma, aydınlatma uygulamala-
rında, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan 
güneş enerjisi kullanımını içermektedir. 
Trijenerasyon uygulaması, enerji üretme 
ve diğer enerji verimli malzeme, ekipman 
ve teknolojilerin geliştirilip izlenmesi 
bakımından önem taşımaktadır. Bina 
enerji yönetim sistemlerinin yapı öze-
linde geliştirilip, enerji tüketimi, üretimi, 
depolanması konularında yapı-enerji 
sistemi etkileşiminin optimizasyonunun 
sağlanması, enerji verimliliği açısından 
önemlidir. Diğer taraftan, ülkemizde 
maliyet etkin "net-sıfır enerjili binalarda" 
binayı oluşturan tüm sistemlerin, ürün-
lerin ve şebekenin kusursuz bir şekilde 
Bina Enerji Yönetim Sistemi içerisine 
entegre edilip, birlikte çalışabilirliğinin 
araştırılması bakımından önem taşımak-
tadır.
Türkiye’de mikro kojenerasyon, 

sağlanabilmesi için, kışın soğuk dönem-
lerde ısıtma ve yazın sıcak dönemlerde 
ise havalandırma/serinletme gereklidir. 
Bitki büyümesi ve gelişmesi ile verim 
ve kalitesi üzerinde esas etkiye sahip 
olan ortam sıcaklığının kontrol altında 
tutulması, sera tekniğinde önemlidir. 
Seralarda yetiştirilen ürünlerden bekle-
nilen en yüksek verimin elde edilebilmesi 
için, sıcaklığın düşük olduğu dönemlerde 
seraların ısıtılması gereklidir. Ülke-
mizde ekolojik koşulların uygun olması 
nedeniyle, sadece soğuk kış gecelerinde 
gereksinim duyulan ısıtma uygulamaları 
yeterince yapılmamaktadır. Bu nedenle, 
yetiştirilen ürünlerin kalite, miktar ve 
hasat zamanı açısından bazı olumsuz-
luklarla karşılaşılmaktadır (Öztürk ve 
Başçetinçelik, 2002).

İklim koşullarını kontrol ederek, tarımsal 
üretim sürecini yıl içerisinde daha geniş 
bir süreye yaymak üzere yapılan örtü 
altı üretimde en önemli sorun iklimlen-
dirmedir. Ülkemiz koşullarında, ısıtma 
giderleri ise sera kârlılığını etkileyen en 
önemli etmenlerden biridir. Seracılık 
işletmelerinde ısıtma giderleri, yetiş-
tirme mevsimi, bölge ve ürün tipine bağlı 
olarak değişmekle birlikte toplam mali-
yetin yüzde 40-80’ini oluşturmaktadır 
(Öztürk, 2008). Sera ısıtmada kullanı-
lan fosil yakıtların maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle, sadece bitkileri dondan 
korumaya yönelik ısıtma yapılmakta-
dır. Düzenli ısıtma yapılmaması, verim 
düşüklüğü, üretim çeşidinde sınırlama, 
tarımsal mücadele için ilaç ve hormon 
kullanma zorunluluğu gibi sorunları 
beraberinde getirmektedir. Ancak, bit-
kinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağla-
yacak yeterli bir ısıtma ürün verimini 
yüzde 50-60 oranında artırabilmektedir 
(Bot, 1983; Bargach vd., 1999; 2004; Atar 
vd., 2013). Bu nedenle, sera iklimlen-
dirme uygulamalarında, günümüz enerji 
varlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek amacıyla fosil enerji kaynakları 
yerine alternatif enerji kaynaklarından 
yararlanmak öncelikli bir gereksinimdir. 
Bu çalışmada, Organik Rankine çevrimli 

mikro trijenerasyon sistemi aracılığıyla 
güneş enerjisi ile sera iklimlendirme 
uygulaması incelenmiştir. Sera iklimlen-
dirme uygulamaları için tüketilen enerji 
miktarının azalması ve dış hava koşulla-
rına olan bağımlılığın azaltılarak serada 
üretim periyodunun artırılmasına bağlı 
olarak, üretim giderleri azalacak ve enerji 
tasarrufu sağlanacaktır. Enerji tasarrufu 
sağlanmasının önemli bir sonucu olarak, 
sera iklimlendirme uygulamaları için fosil 
yakıt tüketimi de azalacağından, atmos-
ferde sera etkisi yaratan başlıca gazlardan 
olan CO2 salımı da önemli oranda aza-
lacaktır. Böylece; üretici, ülke ekonomisi, 
insan sağlığı ve çevre korunumu açısın-
dan önemli katkılar sağlanacaktır.

2. Organik Rankine Çevrimli 
Trijenerasyon 

Güneş enerjisi ile sera iklimlendirme 
amacıyla Organik Rankine çevrimli 
mikro trijenerasyon uygulanabilir. Serada 
başta ısıtma, serinletme ve aydınlatma 
olmak üzere iklimlendirme uygulamaları 
için gereksinim duyulan toplam enerji 
miktarı, Organik Rankine çevrimli mikro 
trijenerasyon sistemi aracılığıyla güneş 
enerjisinden karşılanır. Tasarımlanacak 
Organik Rankine çevrimli mikro trije-
nerasyon sisteminin teknik ve ekonomik 
uygulanabilirliği önemlidir. Güneş ener-
jisinin, piyasada kolayca bulunabilen ucuz 
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yaralanılabilir. Günümüzde ORÇ sis-
temleri,  MW düzeyinde güç üretimi için 
ticari olarak kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte, çok sayıda kW ölçeğinde ORÇ 
sistemi bulunmaktadır. ORÇ sistemle-
rinin işlevi, geleneksel buhar türbinine 
benzemekle birlikte, sistemde çalışma 
akışkanı olarak su yerine, moleküler 
kütlesi fazla olan organik bir akışkanın 
buharlaştırılması sonucunda, çok yüksek 
elektriksel güç (10 MW düzeyine kadar) 
üretilebilmektedir. ORÇ teknolojisinin 
teknik ve ekonomik üstünlükleri Çizelge 
1’deki gibi özetlenebilir.
ORÇ teknolojisi ile tasarımlanan üni-
telerin; modüler yapıda olması ve aynı 
sistemin bazı küçük değişikliklerle deği-
şik ısı kaynakları ile birlikte kullanıla-
bilmeleri gibi üstünlükleri vardır. ORÇ 
teknolojisi, soğutma uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmakta ve bu sis-
temin bileşenleri ileri teknoloji ile tasa-
rımlanmaktadır. Geleneksel güç çevrim-
lerinin tersine, ORÇ teknolojisi ile yerel 
ve küçük ölçekli güç üretilebilmektedir. 
ORÇ ilkesine bağlı olarak çalışan güç 
üniteleri, 55 °C’den başlayan sıcaklıklarda 
elektrik üretebilirler. ORC teknolojisi, 
soğutma uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılmakta ve bu sistemin bileşenleri 
ileri teknoloji ile tasarımlanmaktadır.
Enerji kıtlığı ve küresel ısınma nede-
niyle, son yıllarda düşük sıcaklıklı ısı kay-

göre seçilen akışkanlarla çalıştırılır. Bu 
amaçla, günümüzde farklı özelliklerde 
organik akışkanlar kullanılmaktadır.
ORÇ ile GRÇ arasındaki en önemli fark, 
çevrimde kullanılan çalışma akışkanıdır. 
ORÇ sistemlerinde kullanılan çalışma 
akışkanının kaynama sıcaklığı düşük-
tür. Bu nedenle, bir mikro-türbini veya 
yoğuşturucuyu çalıştırabilmek amacıyla 
buhar üretebilmek için yüksek sıcaklık-
lara ulaşmak gerekli değildir.
Çalışma akışkanı, bir ısı değiştirici ola-
rak işlev yapan buharlaştırıcıda ısıtılır 
ve buharlaştırılır. Yüksek basınçlı sıcak 
gaz halindeki akışkan türbinden geçerek 
soğur ve basıncı azalır. Bu işlem sırasında 
üretilen enerji ile jeneratör elektrik üretir. 
Yoğuşturucuda, soğutularak yoğuşturulan 
akışkan, basınçlandırılarak buharlaştırı-
cıya gönderilir ve böylece termodinamik 
çevrim tamamlanır. Ne atık ısı kaynağı, 
ne de soğutma devresi çalışma akışkanı 
ile doğrudan temas kurar ve kütle trans-
feri gerçekleşir. 

2.1.1. Organik Rankine 
Teknolojisinin Yararları

GRÇ ilkesine bağlı olarak çalışan, yüksek 
sıcaklıkta ısıl güç üreten tesisler, küçük 
ölçekli güç üretimi için ekonomik değil-
dir. ORÇ teknolojisi ile düşük sıcaklık-
taki ısı kaynaklarından etkin bir şekilde 

18.04.2007 tarihinde kabul edilen ve 
02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
(EVK) ile önem kazanmıştır. Mikro koje-
nerasyon ile ilgili teşvikler ise 03.12.2010 
tarihinde yayımlanan Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik ile baş-
lamıştır. EVK’nun 15. maddesine göre, 
yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla; yenilenebilir enerji kaynakla-
rına dayalı, kurulu gücü azami 200 kW 
üretim tesisi ile mikro kojenerasyon 
tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans 
alma ve şirket kurma yükümlülüğünden 
muaftır. Organik Rankine çevrimli mikro 
trijenerasyon sistemi, ulusal standartlara 
ve mevzuata uygun olarak geliştirilebi-
lir. Sistem; maliyet, ömür ve çevre dostu 
olma yönünden mevcut malzeme ve tek-
nolojiler ile rekabet edebilir seviyelerde 
tasarımlanabilir.

2.1. Organik Rankine Çevrimi 

Termodinamik bir çevrim olan Rankine 
çevrimi, buhar kullanılan enerji santral-
leri için ideal bir çevrimdir.  Geleneksel 
Rankine Çevrimi (GRÇ), birçok enerji 
santralinde görülen standart kazan/
buhar türbini düzenlemesidir. GRÇ’nde 
çalışma akışkanı, yüksek sıcaklıkta (500 
°C veya daha yüksek) ısı geri kazancıyla, 
buharlaştırılan sudur. Buna karşın, ısı kıs-
men daha düşük sıcaklıklarda (80-300 
°C) kullanılacağı zaman, ısı geri kazan-
cını ve sistem verimini artıran toluol gibi, 
düşük buharlaşma sıcaklığına sahip orga-
nik akışkanlar kullanılabilir. Su dışında 
başka bir çalışma akışkanı kullanan 
Rankine çevrimi sistemleri, ticari olarak 
mevcut olup, bu tip çevrimler Organik 
Rankine Çevrimi (ORÇ) olarak adlan-
dırılmaktadır.
Farklı enerji teknolojileri arasında, sudan 
daha düşük kaynama sıcaklığına sahip bir 
akışkan kullanılan ORÇ, düşük sıcaklık-
taki ısı kaynaklarından elektrik üretil-
mesinde yüksek dönüşüm verimi sağlar. 
ORÇ üniteleri, kapalı bir Rankine çev-
riminde termodinamik ve ticari koşullara 

Çizelge 1. ORÇ Teknolojisinin Teknik ve Ekonomik Üstünlükleri 
(Öztürk ve Kaya, 2014)

Ekonomik Üstünlükler
 Atık ısıdan elektrik üretilir.
 Dağınık elektrik üretimi yapılan 

tesislerde üretilen elektrik/ısı oranı arttırılır.
 Isıtma için sürekli olarak kullanılan 

kaynakların, mevsimsel kullanımına olanak 
sağlar.

 Haftada ortalama 3 saatlik bir bakım 
gerektirir.

 İşletilmesi fazla bilgi gerektirmeyen, tam 
otomatik bir güç üretimi sağlar.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
verimli bir şekilde enerji üretimine olanak 
sağlar.

Teknik Üstünlükler 
 Türbinin dönme hızı yavaştır.
 Basınç düşüktür.
 Borularda ve kanatlarda aşınma oluşmaz.
 Başlama ve durma işlemleri basittir.
 Otomatik ve sürekli olarak uzaktan 

izlenebilir.
 Kısmi yüklerde verimli bir şekilde 

çalıştırılabilir. 
 Modüler yapıdadır ve büyük tesisler için 

boyutlandırılabilir.
 Bileşenleri standarttır ve montaj işlemleri 

basittir.
 Güvenilir ve sesiz çalışır.

64 TERMODİNAMİK • ARALIK  2016





2.2. Trijenerasyon 
Uygulamalarında Organik 
Rankine Çevrimi

Küçük ölçekli veya mikro kojenerasyon/
trijenerasyon uygulamaları dünyada 
giderek yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte, maliyetler sürekli 
düşmüş ve mikro kojenerasyon/trijene-
rasyon sistemleri uygulanabilir duruma 
gelmiştir. Bu tip sistemler, günümüzde 
iklimlendirme sistemleriyle ilişkilendi-
rilerek ekonomik olarak uygulanmakta-
dırlar. Elektrik üretimine dayalı, kurulu 
gücü 50 kW ve altında olan, ısı enerjisi 
ile elektriğin, aynı cihazla bir arada üre-
tilmesine olanak sağlayan sisteme mikro 
kojenerasyon denir. Böylece enerji tasar-
rufu sağlanarak kışın ısıtma ve sıcak su 
sağlayan bu sistem, aynı zamanda ilave 
bir cihazla yazın soğutma sağlayarak 
kolayca bir trijenerasyon sistemine 
dönüşebilmektedir. Trijenerasyon, tek 
bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik 
üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamaları-
nın eş zamanlı olarak yapılması işlemidir. 
Soğutma işlemi, ortaya çıkan ısı enerji-
sinin bir bölümü bu işe yönlendirilerek 
uygulanır. Bu sistemde de, kojenerasyon 
sistemlerinde olduğu gibi, tamamen aynı 
miktarda yakıt kullanılır. Elektrik üretim 
işleminden açığa çıkan atık ısı kullanıla-

naklarına olan ilgi giderek artmaktadır. 
Düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından 
elektrik üretebilmek için birçok tekno-
loji geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yeni 
teknolojiler arasında, en yaygın olarak 
kullanılanı ORÇ sistemleridir. ORÇ’nin 
temel işlevi; güneş, biyokütle ve jeotermal 
enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları 
ile endüstriyel tesislerden, gaz türbini 
ve motorundan açığa çıkan gazlar gibi 
düşük sıcaklıktaki atık ısı kaynakların-
dan, düşük sıcaklıkta buharlaşıp-yoğun-
laşabilen organik akışkanlar yardımıyla 
elektrik üretmektir.

2.1.2. Organik Rankine 
Teknolojisi Uygulamaları

Küçük ölçekli güç üretiminde, ORÇ tek-
nolojisinin kullanımı konusunda yoğun 
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıl-
maktadır. Günümüzde, küçük ölçekli güç 
üretimi için ORÇ sistemleri teknik ve 
ekonomik olarak uygulanabilir duruma 
gelmiştir. ORÇ teknolojisi; esas olarak 
biyokütle, kojenerasyon, jeotermal enerji 
ve atık ısı geri kazanımı uygulamaları 
olmak üzere, 1980’li yılların başından 
beri hızlı bir şeklide gelişmektedir.
ORÇ, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretiminde tesis büyüklüğü ve 
yatırım giderlerini azaltmak için uygun 
bir teknoloji olarak görülmektedir. ORÇ 
teknolojisi, ülkemizin kırsal kesimlerinde 
tasarımlanabilecek olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanılan küçük 
ölçekli kojenerasyon uygulamaları için 
uygun özelliklere sahiptir. Isı ve gücün 
aynı tesiste birlikte üretilmesi anlamına 
gelen kojenerasyon uygulaması, dünya 
ülkelerinde izlenen enerji politikalarının 
en temel amacıdır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından küçük ölçekli güç üretimi 
için, ORÇ sistemleri, teknik ve ekonomik 
olarak uygulanabilir özelliklerdedir.

2.1.3. Güneş Enerjisi 
Uygulamaları için Organik 
Rankine Çevrimi

Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 

Akdeniz iklimi kuşağı, güneş ener-
jisi bakımından önemli bir potansiyele 
sahip olmakla birlikte, güneş enerjisin-
den etkin olarak yararlanılmamaktadır. 
Güneş enerjisinin diğer geleneksel enerji 
kaynakları ile birlikte kombine ısı ve güç 
üretimi (kojenerasyon) için kullanılması 
durumunda, atmosfere bırakılan zararlı 
emisyonlar azalacak ve önemli miktarda 
enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Yoğunlaştırıcı güneş toplaçları, 500-1200 
°C gibi yüksek sıcaklıklara ulaşılabilme-
sine karşın, düzlem toplaçlar gibi yoğun-
laştırıcı özellikte olmayan güneş toplaç-
ları 80-180 °C gibi kısmen düşük sıcak-
lıklarda çalışmaktadırlar. ORÇ, güneş 
enerjisi uygulamalarında tesis büyüklüğü 
ve yatırım giderlerini azaltmak için umut 
vadeden bir teknoloji olarak görülmekte-
dir (Şekil 1). ORÇ, düşük sıcaklıklarda 
çalışabilir ve toplam yerleşik güç kapasi-
tesi kW düzeylerine kadar azaltılabilir. 
Fresnel yoğunlaştırıcı gibi teknolojile-
rin yatırım giderleri düşük olduğundan 
ve düşük sıcaklıklarda çalıştıklarından, 
bu tür güneş enerjisi uygulamaları için 
ORÇ teknolojisinden etkin bir şekilde 
yararlanılabilir. ORÇ teknolojisi, kırsal 
kesimde, güneş enerjisinden yararlanılan 
küçük ölçekli kojenerasyon uygulamaları 
için teknik ve ekonomik uygulanabilirlik 
bakımından uygun özelliklere sahiptir. 

Şekil 1. ORÇ ile güneşten güç üretim tesisi tasarım şeması

Makale
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Şekil 2. Serada mikro trjenerasyon uygulaması      

Makale

ler, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine 
çok benzer fakat buradaki kompresörün 
yerini karmaşık bir soğurma mekaniz-
ması almıştır. Soğutma mekanizması, 
absorber ve ısıtıcıdan oluşmaktadır ve 
sıkıştırma işlemini gerçekleştirmektedir. 
Bu sistemlerin çalışması dış kaynaktan 
sağlanan ısıya dayanır. Güneş toplaçları 
kullanarak üretilen sıcak sudan, buhar 
üretimi için yararlanılır. Bu buhar doğ-
rudan ısıtma amaçlı kullanılabileceği 
gibi absorpsiyon aşamalarından geçerek 
soğutma amaçlı da kullanılabilmektedir. 
Güneş enerjisiyle soğutma sistemlerinde, 
gece güneşlenme olmayacağı için, sis-
temde soğuk su ve sıcak su depolarının 
bulunması gerekmektedir.

3. Sonuç ve Öneriler

Enerji gereksinimi artışına bağlı olarak, 
Bina Enerji Yönetim Sisteminin gelişti-
rilmesi atık ısı geri kazanımı ve yönetimi, 
CO2 emisyonlarını azaltmak, ucuz enerji 
arzı sağlamak ve enerji arzını güvenli 
duruma getirmek amacıyla önemli bir 
çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji 
kıtlığı ve küresel ısınma nedeniyle, son 
yıllarda düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarına 
olan ilgi giderek artmaktadır. Düşük 
sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elektrik 
üretebilmek için birçok teknoloji geliş-
tirilmiştir. Geliştirilen bu yeni tekno-
lojiler arasında, en yaygın olarak kul-

gereksinimlerinin karşılanması için 
yararlanılır. Soğutma işlemi, ısı enerjisiyle 
çalışan tek veya çift etkili bir absorpsi-
yonlu soğutma ünitesi ile gerçekleştirilir.
Kojenerasyon işlemi, 4 aşamalı bir işlem 
olmasına karşın, trijenerasyon işlemi 5 
aşamalı bir işlemdir. Trijenerasyon siste-
minde (3) son işlem aşaması; buharın bir 
de absorpsiyonlu soğutma aşamasından 
geçip, soğutma amacıyla kullanılmasıdır. 
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde 
soğutucu akışkanın bir ikinci akışkan 
içinde soğurulması gereklidir. Bu sistem-

rak, absorbsiyonlu soğutucu çalıştırılır. Isı 
enerjisi girdisi, iklimlendirme veya işlem 
kullanımına yönelik olarak soğutma 
enerjisine dönüştürülür. Seralarda ısıtma/
soğutma ve yapay aydınlatma için elek-
triksel güç ve ısı enerjisi gereksinimleri 
ile soğutma gereksinimlerini ekonomik 
olarak karşılayabilmek için, trijenerasyon 
sistemleri kullanılabilir (Şekil 2). 
 
Trijenerasyon işlemi, elektrik üreten 
sistemde açığa çıkan atık ısının, ısıtma 
ve soğutma amacıyla kullanılması tek-
niğidir. Bir trijenerasyon tesisinde enerji 
üretimi aşağıdaki aşamalar ile gerçekleşir  
(Şekil 3):
1) Gaz türbini gibi ısıl güç üreten bir 
ünite aracılığıyla mekanik güç üretilir.
2) Üretilen mekanik güç, elektrik üreten 
bir jeneratörü çalıştırmak için kullanılır.
3) Isıl güç üretme ünitesinden, egzoz 
gazları, soğutma suyu ve yağlama yağı ile 
açığa çıkan atık ısı enerjisi, ısıtma veya 
soğutma gereksinimlerini kısmen veya 
tamamen karşılamak için kullanılır.
4) Atık ısının tamamı veya bir kısmından, 
konut/sera ısı yükü gibi, ısıtma gereksi-
nimlerinin karşılanması için yararlanılır.
5) Atık ısının tamamı veya bir kısmından, 
konut/sera soğutma yükü gibi, soğutma Şekil 3. Trijenerasyon sisteminde işlem akışı
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cak, üretim kesintilerinin sebep olduğu  
zararlar ortadan kalkacaktır. Sonuç ola-
rak, trijenerasyon sistemi ile elektrik daha 
ekonomik koşullarda üretileceği gibi, bu 
işlem sırasında açığa çıkan ısı enerjisi, 
yakıt tüketimi olmaksızın elde edilece-
ğinden, ısıtma ve soğutma hizmetleri 
de daha az maliyetle sağlanacaktır. Aynı 
zamanda, trijenerasyon sistemi çevre 
duyarlılığı yönüyle de oldukça yararlıdır. 
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lanılanı ORÇ sistemleridir. ORÇ’nin 
temel işlevi; güneş, biyokütle ve jeotermal 
enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları 
ile endüstriyel tesislerden, gaz türbini 
ve motorundan açığa çıkan gazlar gibi 
düşük sıcaklıktaki atık ısı kaynakların-
dan, düşük sıcaklıkta buharlaşıp-yoğun-
laşabilen organik akışkanlar yardımıyla 
elektrik üretmektir. GRÇ ilkesine bağlı 
olarak çalışan, yüksek sıcaklıkta ısıl güç 
üreten tesisler, küçük ölçekli güç üretimi 
için ekonomik değildir. 
ORÇ teknolojisi ile düşük sıcaklıktaki ısı 
kaynaklarından etkin bir şekilde yarala-
nılabilir. Günümüzde ORÇ sistemleri, 
MW düzeyinde güç üretimi için ticari 
olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 
çok sayıda kW ölçeğinde ORC sistemi 
bulunmaktadır. Farklı enerji teknolojileri 
arasında, kaynama sıcaklığı sudan daha 
düşük olan bir akışkan kullanılan ORÇ, 
düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından 
elektrik üretiminde daha yüksek dönü-
şüm verimi sağlar.
ORÇ teknolojisi ile tasarımlanan ünite-
lerin; modüler yapıda olması ve aynı sis-
temin bazı küçük değişikliklerle değişik 
ısı kaynakları ile birlikte kullanılabilmesi 
gibi üstünlükleri vardır. ORÇ teknolojisi, 
soğutma uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılmakta ve bu sistemin bileşen-
leri ileri teknoloji ile tasarımlanmakta-
dır. Geleneksel güç çevrimlerinin ter-

sine, ORÇ teknolojisi ile yerel ve küçük 
ölçekli güç üretilebilmektedir. ORÇ ilke-
sine bağlı olarak çalışan güç üniteleri, 
55 °C’den başlayan sıcaklıklarda elektrik 
üretebilirler. ORÇ, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretiminde tesis 
büyüklüğü ve yatırım giderlerini azalt-
mak için uygun bir teknolojidir. ORÇ 
teknolojisi, yenilenebilir enerji kaynak-
larından yararlanılan küçük ölçekli koje-
nerasyon/trijenerasyon uygulamaları için 
uygun özelliklere sahiptir. Isı ve gücün 
aynı tesiste birlikte üretilmesi anlamına 
gelen kojenerasyon uygulaması, dünya 
ülkelerinde izlenen enerji verimliliği poli-
tikalarının en temel amacıdır. 
Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 
Akdeniz iklimi kuşağı, güneş enerjisi 
bakımından önemli bir potansiyele sahip 
olmakla birlikte, ülkemizde güneş enerji-
sinden etkin olarak yararlanılmamaktadır. 
Güneş enerjisinin diğer geleneksel enerji 
kaynakları ile birlikte kojenerasyon/trije-
nerasyon için kullanılması durumunda, 
atmosfere bırakılan zararlı salımlar aza-
lacak ve önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlanacaktır.
Mikro kojenerasyon/trijenerasyon tek-
nolojisi; özellikle evlerde, ofislerde, ticari 
binalarda, tarımsal yapılarda, kampüs-
lerde, hastanelerde, alışveriş merkezle-
rinde etkin bir şekilde uygulanabilmek-
tedir. Hem çevresel hem de ekonomik 
açıdan birçok kazanç sağladığı gibi, atık 
ısıdan ısıtma/soğutma veya sıcak su üre-
timi sağlaması nedeniyle karbon salımını 
önemli düzeyde azaltmaktadır. Trijene-
rasyon uygulamalarının başlıca yararları 
şunlardır: 1) Yüksek enerji tasarrufu sağ-
lar. 2) Daha temiz enerji üretimi sağlar. 
3) Tüketim gerekisinimine göre enerji 
üretimi sağlar. 4) Kesintisiz ve yüksek 
verimde enerji üretimi sağlar. 5) Mon-
taj süresi kısa, bakım/onarım işlemleri 
kolaydır. 6) Yatırımın kendini amorti 
etme süresi kısadır. 
İşletmenin toplam enerji giderlerinin 
azalmasına bağlı olarak, üretilen ürün 
kalitesi azalmadan, üretim maliyetleri de 
azalacak, şirketin rekabet gücü artacaktır. 
İşletmenin enerji temin güvencesi ola-
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Çeviri

Giriş

Günümüzde fanların enerji tüketimi 
dünya çapında fazlasıyla dikkat çekmek-
tedir. Ticari fan verimlilik koşulları Bir-
leşik Devletler standartlarında ilk olarak 
2013’te (ASHRAE 90.1 ve ASHRAE 
189.1) ve 2015’te (International Energy 
Conservation Code – Uluslararası Enerji 
Koruma Tüzüğü) görülmeye başlamıştır. 
Avrupa Komisyonu çeşitli ticari fanlar 
için verimlilik yönetmelikleri ilk olarak 
Ocak 2013’te yürürlülüğe girmiştir. Kap-
samı artırılmış 2. Aşama zorunluluklar 
2015 Ocak ayında yürürlülüğe girmiştir. 
3. Aşama zorunluluklar ise yapım aşama-

fan verimliliğinin birbirlerine oranıdır. 
Bu iki verimlilik değeri aynı hava debisi 
ve basınç değerlerinde hesaplandıkları 
için, bir fanın referans elektrik gücünün 
gerçek elektrik gücüne oranı olarak da 
açıklanabilir. 

FEI enerji yönetmelikleri, kamu teşvik 
programları ve devlet yönetmelikleri 
aracılığıyla fanların doğru kullanımını 
teşvik etmek ve kayda değer miktarda 
ölçülebilir enerji tasarrufu sağlamak için 
tasarlanmıştır. Bunu tasarım hava debisi 
ve basıncında minimum fan verimliliği 
veya maksimum fan elektrik giriş gücü 
oluşturarak başarmaktadır.

Özet

Bu doküman ilk olarak AMCA 
International tarafından geliştiri-
len, fanlar için bir enerji verimlilik 

metriği olan fan enerji endeksini (FEI) 
açıklamaktadır. Bu metrik daha sonra, 
Birleşik Devletler Enerji Departmanı’nın 
(DOE) fan verimlilik yönetmeliğinin içe-
riği konusunda yapılan bir kamu müza-
keresi sonucu DOE tarafından kabul 
edilmiş bir doküman olan “U.S. DOE 
Ön Protokolü”nde daha detaylı tanım-
lanmıştır. FEI, her biri belirli bir hava 
debisi ve basınç noktasına göre hesap-
lanan gerçek fan verimliliği ile referans 

Fan Enerji Endeksine Giriş

Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Fan Verimlilik Yönetmelikleri, Standartlar, Düzenlemeler ve Teşvik Programları için 
Fan Enerji Endeksi
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doğrudan fan seçimine de hitap etmek-
tedir.

Fan Basıncı

Fan basıncının da ulaşılabilir verimli-
lik seviyeleri üzerine etkisi bulunmak-
tadır. Daha düşük basınç uygulamaları 
için tasarlanan fanlar genellikle yüksek 
basınçlara göre tasarlananlardan daha 
düşük pik verimliliğe sahiptirler. Fan 
basıncını artıran aynı aerodinamik özel-
likler de (kanatların, dönüş kanatlarının 
sayısı, gövde şekilleri vb.) fan pik verim-
liliğini artırmaya yöneliktir. Fakat bu aynı 
özellikler, yüksek basınçlar için tasar-
lanmış fanları düşük basınçlarda kulla-
nıldığında daha az verimli kılmaktadır. 
Düşük basınç için tasarlanmış bir fan 
düşük basınçlarda uygulandığı zaman 
daha az enerji tüketimi sunmaktadır. 
Diğer fan verimliliği metrikleri verimlilik 
koşullarını fan tipine göre çeşitlendirerek 
ele almaktadır. Fan tipi yerine akış ve 
basınçla değişen FEI verimlilik metriği, 
hem fan tasarımını hem de uygulamasını 
etkileyecek tek referans hedef verimliliği 
kullanarak uluslararası olarak uygulana-
bilmektedir. FEI bu yüzden aerodinamik 
tasarımındaki en iyi uygulamaları teşvik 
ederek geniş bir yelpazedeki ürün gru-
buna uygulanabilmektedir.  

Doğru Uygulama 

Fanların doğru uygulanması aynı 
zamanda fan statik ve toplam basıncın 
doğru kullanımını gerektirmektedir. Her 
ne kadar sistem direnci kanal toplam 
basıncına göre doğru bir şekilde hesap-
lansa da, fan performansı özellikleri ve 
sonucundaki fan seçimi neredeyse her 
zaman fan statik basıncı kullanılarak 
yapılmaktadır. Çıkış kanallı fanlar hem 
statik basınç hem de fan hız basıncı sis-
tem direncini aşmaya yeterli olduğundan 
fan toplam basıncı kullanılarak seçilmeli-
dir. Fakat çıkış kanalı olmayan fanlar, hız 
basıncı sistem direncini kıramayacağı için 
her zaman fan statik basıncı kullanılarak 
seçilmelidir. 

sındadır. Diğer taraftan, Malezya, Tayvan 
ve diğer Asya ülkeleri fan verimliliği için 
bir dizi yönetmeliği yürürlülüğe sokmuş-
lardır. DOE Haziran 2011’den beridir 
ticari ve endüstriyel fanlar için bir enerji 
verimlilik yönetmeliği hazırlamaktadır. 
Ayrıca 2016’nın son çeyreği için taslak 
bir test prosedürü ve 2017’de yine taslak 
bir enerji koruma standardı yayımlaması 
beklenmektedir. Birleşik Devletler'deki 
kaynak tüketimi azaltma programla-
rının  geliştirilmesi için oldukça çaba 
sarfedilmektedir fakat DOE yönetme-
likleri, program yaratıcılarının spesifik 
yaklaşımlara sebebiyet vermeden daha  
açıklayıcı olması gerekmektedir. AMCA 
International, dünya çapında ilgili par-
tilere danışman olarak; yönetmeliklere,  
standartlara  ve Birleşik Devletler ve 
Avrupa Birliği mevzuatlarına doğru fan 
metriklerinin oluşturulmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Fanların enerji 
tüketimlerinin azaltılmasında kullanı-
labilecek metrikleri oluşturma çalışma-
larının bir parçası olarak,  AMCA hem 
fan tasarımına hem de uygulamasına 
(boyutlandırma ve seçme) cevap veren 
fan enerji endeksini (FEI) geliştirmiştir.  

FEI aşağıdakiler tarafından kullanıla-
bilmektedir:
•	 Fan tasarımlarının verimliliğini 

artırmak ve daha az verimli fanların 
piyasada bulunabilirliğini kısıtlamak 
için düzenleyiciler.

•	 Fanların verimli kullanımını teşvik 
etmek için teşvik programları 
oluşturan kurumlar

•	 Bina sahiplerinin ve yüklenicilerin 
havalandırma ve proses 
uygulamalarında daha verimli fan 
kullanmalarını sağlayacak olan yasa 
organları.

•	 Fan seçimlerini ve bunların belli 
uygulamalardaki uygunluğunu 
değerlendirecek olan satın alma 
temsilcileri. 

Problemin Tanımı

Fanlar çalışma verimliliklerinin önemli 

ölçüde nasıl uygulandıklarına ve çalışma 
ortamları içinde nereye seçildiklerine 
bağlı olarak değişmesi bakımından diğer 
araçlardan farklıdır. Fan uygulaması ve 
seçimi bu yüzden fan tarafından harca-
nan gerçek enerjiyi belirleme konusunda 
pik fan verimliliğinden çok daha fazla 
etkilidir. Fanlar genellikle (elektrik fatu-
ralarını ödeyen) bina sahiplerine satıl-
madıkları için, piyasa baskıları sistem 
tasarımcılarını ve satış temsilcilerini daha 
düşük kurulum maliyetli ve daha küçük 
fanlara doğru itmektedir. Bu piyasa dina-
miği, fanların pik verimlilik koşullarını 
artırmaya odaklanmış yönetmeliklere 
aykırı işlemektedir. Eğer minimum pik 
verimlilik bir değer ile zorunlu kılını-
yor ve ürünlerin daha yüksek maliyetli 
olmasına sebep oluyorsa, seçme ve uygu-
lama kararları yönetmelikten beklenen 
verimlilik kazançlarının en azından bir 
kısmını hükümsüz kılarak bunu telafi 
etmeye kaydırılabilir. Hem ürün verim-
liliğine hem de seçimine yönelik olan 
fan verimlilik metriği fan üreticilerinin 
ve hava sistemi tasarımcılarının yaklaşı-
mını etkilemek için doğal piyasa baskıları 
uygulayabilir. Bunu en iyi şekilde başara-
bilmek için, metrik aşağıdaki konuların 
her birine cevap vermelidir.

Fan Boyutu

Fan boyutunun ulaşılabilir verimlilik 
seviyeleri üzerine etkisi bulunmaktadır. 
Küçük çaplı pervanelerin aynı aerodina-
mik tasarıma sahip büyük çaplı perva-
nelerin pik verimlilik seviyelerine erişe-
mediği belgelerle desteklenmiştir. Buna 
birçok şekilde değinilmektedir. ANSI/
AMCA Standard 205 FEG metriği, fan 
pik verimliliğini pervane çapına bağla-
maktadır. ISO 12759 FMEG metriği fan 
pik verimliliğini kullanılan giriş gücüne 
bağlayarak biraz daha farklı bir yaklaşım 
sergilemektedir. Bu makalede detaylan-
dırılmış üçüncü bir alternatif ise, FEI’nın 
fan verimliğini hem hava debisine hem 
de basınca bağlamasıdır. Hava debisiyle 
değişen bir verimlilik metriği sadece 
boyut etkisine cevap vermekle kalmayıp, 
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leri, düzenleyici makamlar ve kamu teşvik 
programları için kullanımını kolaylaştı-
rır.  Referans verimlilik, normal şekilde 
uygulandıklarında tüm fan tiplerine özgü 
makul bir verimlilik seviyesini temsil 
etmektedir. 
Tüm fan tipleri ve uygulamaları için oluş-
turulan bu referans verimlilik ile basit 
FEI oranı büyük bir önem taşımaktadır. 
Verilen bir uygulama için (hava debisi ve 
basınç), farklı fan tipleri ve boyutları aynı 
referans alınarak birbiriyle kıyaslanabil-
mektedir. FEI eşittir 1 demek gerçek fan 
verimliliği referans verimliliğini karşılı-
yor demektir. Diğer bir deyişle, tüketilen 
güç referans güç tüketimine eşittir. 1’den 
büyük bir FEI fan verimliliğinin referansı 
geçmesi anlamına gelirken, 1’den küçük 
olması referansı karşılamıyor anlamına 
gelmektedir. Aynı hava debisi ve basınç 
için FEI’nın yüksek değerleri her zaman 
enerji tasarrufuna işarettir.
Referans, makul verimliliği temsil etmek 
için seçildiğinden kurumların ve Enerji 
Bakanlığının minimum FEI koşulunu 
1.0 belirlemesi beklenmektedir. Fakat 
bunda bazı istisnalar olabilir. Mesela, 
değişken hava debisi sistemi (VAV) için 
kullanılan fanların bu sistemin kullanı-
mını teşvik etmek için daha düşük bir 
FEI koşulu olması gerekmektedir. Sık-
lıkla kullanılmayan fanların da, mesela 
acil durum fanları veya malzeme taşı-
mada kullanılan fanlar, daha düşük FEI 
koşulları olabilir. Diğer taraftan, yüksek 
performanslı bina standartları ve dere-
celendirme sistemlerinin (ASHRAE 
189.1 ve LEED gibi) veya kamu teşvik 
programlarının, referans kod ve yönet-
meliklerinde verimliliği artırmak için 
daha yüksek bir FEI koşulu olabilir. FEI 
metriği, fan teknolojisi geliştikçe kod ve 
yönetmeliklerde beklenen artış şiddetini 
desteklemektedir.

Fan enerji endeksi, referans elektrik 
gücünün fanın gerçek elektrik giriş 
gücüne oranı alınarak hesaplanmaktadır.  
AMCA Publication 207’nin hesaplama 
yöntemi ve ANSI/AMCA Standard 
210’un ölçüm yöntemi; FEI’yı bir kab-

FEI metriği fan verimliliğini hesaplamak, 
düzenlemek ve teşvik etmek için gelişmiş, 
güzel fırsatlar sunmaktadır.

Fan Enerji Endeksi Metriği

FEI çıkış kanalı olan fanlar için fan 
toplam basıncının doğru kullanımını 
teşvik etmektedir ve statik basınç ve sta-
tik verimliliğin kanalsız fanlarda enerji 
tasarrufu sağlamak için doğru ölçüler 
olduğunu kabul etmektedir. FEI doğru-
dan sürücülü fanların kullanımını teşvik 
eden bir “kablodan havaya” metriğidir 
- fakat sadece enerji tasarrufu açısından 
- çünkü kayış tahrikli fanların fan hızını 
uygulama ile çok daha başarılı eşleştirdiği 
uygulamalar da mevcuttur. FEI kapasite 
kontrolü için değişken hız kontrolünün 
ve giriş kanatlarının kullanımını teşvik 
etmektedir; böylece düşük fan yükle-
rindeki enerji tasarruf imkânlarından 
faydalanabilmektedir. Son olarak, FEI 
piyasada kurulum maliyetinin doğurduğu 
yanlış seçim davranışının istenmeyen 
sonuçlarını köreltmektedir. 

Yüksek Seviye Çözüm

Fan enerji endeksi pik fan verimliliğine 
dayalı diğer metriklerden daha üstündür. 
Piyasada birçok farklı fan tasarımı olduğu 
için, pik verimlilik yaklaşımı her bir ürün 
kategorisi için farklı bir minimum pik 
verimlilik koşuluyla piyasadaki fanların 
sınıflandırılmasını gerektirir. Daha önce 
bahsedildiği gibi, fan seçimine bu kadar 
bağlı bir çalışma verimliliği olan bir pik 
verimlilik metriğinin fan seçimine cevap 
vermemesi enerji tüketiminin artmasına 
sebep olacaktır. 

Fan çeşitlerinin her biri için bir mini-
mum pik verimlilik seviyesi belirlemek 
yerine, FEI referans bir verimlilik ve 
evrensel olarak tüm fan kategorilerine 
uygulanabilen hava debisi ve de basınçla 
değişen referans gücü oluşturur. Tasarım 
koşullarında fan verimliliğinin referans 
verimliliğe oranı metriği toparlamak için 
kullanılır ve bu da müşteriler, mal sahip-

Sürücüler

Doğrudan sürücülü fanlar kayış tahrikli 
fanların verimliliğini önemli ölçüde 
arttırma imkânı sunmaktadır. Fakat 
kayış tahrikli fanların yaygın olarak 
kullanılmasının sebebi fan hızını tasa-
rım şartlarına uydurabilmek için esnek 
çözümler sunması, sahadaki fan perfor-
mansını ayarlama imkânı vermesi ve bu 
hızlara uyarlanan motorların olmadığı 
veya yüksek fiyatlı olduğu durumlarda 
büyük ve düşük hızlı fanların kullanı-
mını sağlamasıdır. Doğrudan sürücülü 
fanlar sağladıkları enerji tasarrufuna göre 
değerlendirilmelidir. 
Bunu başarabilmek için verimlilik 
metriği tüm fana, motora ve sürücüye 
uygulanmalıdır. Bu genellikle “kablodan 
havaya” veya “genişletilmiş ürün” yakla-
şımı olarak adlandırılır.

“FEI, piyasada başlangıç maliyetinin 
doğurduğu yanlış fan seçim davranışının 
istenmeyen sonuçlarını köreltmektedir”

Hız Kontrolü

Hız kontrolü ve giriş kanatları da genel-
likle enerji tasarrufu sağlamaktadır. Fan 
güç tüketimi fanın hızının küpü ile bağ-
lantılıdır; fan hızının azaltılması güç 
tüketimini de kübik olarak azaltır. Fakat 
‘kablodan havaya’ metriğinde düşünüldü-
ğünde, hız regülatörü ve giriş pervanesi 
kullanımı tam yük tasarım noktasında 
her zaman fan sisteminin verimliliğini 
azaltacaktır, çünkü her bir kontrol yönte-
minin enerji bakımından bir bedeli vardır. 
Bu bedelin boyutu kontrol yöntemine ve 
fanın çalıştığı yüke (kısmi yük veya tam 
yük) göre değişmektedir. Fakat hız kon-
trolünün kullanılmasından kaynaklanan 
“Boşa harcanmış enerji”, hız kontrolü-
nün kullanılmasından elde edilen enerji 
tasarrufundan genellikle çok daha azdır. 
Bu “bedeli” bertaraf etmek ve fan hızı 
kontrolünü teşvik etmek için ya tasarım 
noktası verimlilik metriğine ya da iste-
nen verimlilik seviyesine göre bazı ayar-
lar bulunmaktadır. İşte bu noktada yeni 
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fan şaft gücünü baz alan geleneksel fan 
verimliliğidir. Fan basınçlarının doğru 
kullanımının teşvik edilmesi için, refe-
rans verimlilik; çıkış kanalı ile test edil-
miş fanlar için toplam verimlilik ve çıkış 
kanalsız test edilmiş fanlar için statik 
verimlilik değerleri ile hesaplanmıştır.  

Çıkış kanalı ile test edilen fan:

Çıkış kanalsız test edilen fan:

ηt,hedef ve ηs,hedef değerleri, çok yüksek 
hava debili ve basınçlı uygulamalar için 
beklenilen verimliliği baz alan sabitlerdir. 
Q0 ve P0 beklenilen verimlilik değerle-
rinin düşük hava debisi ve basınçlarında 
ne kadar düşeceğini kontrol eden sabit-
lerdir. Tüm basınç değerlerinin havanın 
standart özkütle değerini referans aldığı 
unutulmamalıdır. Bu denklemleri hava-
nın diğer özkütle değerlerinde kullana-
bilmek için, her bir basınç değerinin (Pt, 
Ps ve P0) gerçek özkütle değerine göre 
düzeltilmesi gerekir. Sonuçta elde edilen 
güç değeri de gerçek özkütle değerinde 
olacaktır. 

Referans verimliliğin, hava debisi ve 
basıncı ile ilişkisi Şekil 1’deki gibi grafiğe 
dökülebilir. Ayrıca, yüksek hava debisi ve 
basıncında hedef verimliliğe yaklaşırken 
artan bir sınır yüzeyi olarak da grafikle-
nebilir (Şekil 2).

Referans Güç Hesabı

Denklem 2’nin refeans güç değerinin 
bulunması, referans fan şaft gücünün 
hesaplanması ile başlar. Bu değer, aynı 
debi ve basınç değerlerindeki genel fan 
verimlilik denklemi ile hesaplanabilir:

Bu denklemlerde H; standart özkütle 
değerinde fan şaftı giriş gücüdür. (I-P 

lodan-havaya metriği olarak oluşturmaya 
uygundur. Kurumlar ve Enerji Bakanlığı 
uygun buldukları minimum FEI (veya 
maksimum fan gücü) seviyelerini oluş-
tururken, fan tedarikçileri ve kullanıcılar 
bu koşulları istedikleri şekilde sağlamakta 
özgürdürler. Fan kullanıcısı FEI seviyesi 
gerekli minimum koşulu sağladığı sürece 
fan, şanzıman, motor ve hız ayarı kom-
binasyonlarından istediğini kullanabilir. 

Endüstriyel Faydalar

FEI, fanın uygulandığı haliyle (çalışma 
tasarım noktasında) tükettiği enerjiye 
odaklanarak her bir fanın geniş verim-
lilik değişkenliğine cevap vermek için 
tasarlanmıştır. Uygulamaya odaklanarak, 
FEI hem fan tasarımına hem de seçimine 
verimli bir şekilde etki edebilmektedir. 
Örneğin, tasarım koşullarında enerji 
verimlilik hedefine erişebilmek için, ya 
düşük yükte seçilen çok verimli bir fan 
tasarımı ya da pik verimliliğe yakın seçi-
len daha düşük aerodinamik verimliliğe 
sahip bir fan kullanılabilir. İki türlü de, 
enerji tasarrufu hedefine erişilmiş olu-
nur. Aslında müşteri – başlangıç maliyeti 
konusunda endişelenen yüklenici – üreti-
cileri daha verimli bir ürün tasarlamaları 
için zorlamalıdır ki ürün etkili bir şekilde 
uygulanabilsin ve aynı zamanda uygun 
maliyetli olsun.
Büyük miktarda enerji tasarrufu ve 
teknolojik gelişime öncülük ederken, 
FEI aynı zamanda doğru fan seçimini 
de öğretecektir. Tüketicinin fan seçimi 
yaptığı her yerde, performans tabloları, 
fan eğrileri ve o seçim için FEI değerini 
gösteren elektronik seçim yazılımı olma-
lıdır.  Tüketiciler bu şekilde kolayca fan 
seçimlerini maksimum izin verilen fan 
elektrik giriş gücüne göre kıyaslayabile-
ceklerdir.  Ürün tipi, kategorisi, boyutu ve 
sürücü yöntemi gözetmeksizin bir ürü-
nün enerji tüketimini diğerine kıyasla 
nasıl olduğunu bileceklerdir.
Her ne kadar FEI uygulanan fan enerji-
sine odaklanmak üzere geliştirilmiş olsa 
da, tasarım çalışma noktası bilinme-
diği zaman uygulamadan-bağımsız bir 

metrik olarak da kullanılabilmektedir. 
Bu durumda FEI maksimum katalog 
fan hızında en iyi verimlilik noktasında 
(BEP) değerlendirilir. Bu tek nokta düşü-
nülerek, metrik işleyişin tasarım nokta-
sındaki kullanımıyla istikrarını korurken 
aynı zamanda sınırlı bir hız aralığı oluş-
turmaktadır. 

Çözüm Detayları

Genel Tanımlama

FEI’nin genel tanımı aşağıdaki gibidir:

Bu verimlilikler aynı hava debisi ve 
basınç değerlerinde hesaplandıklarından, 
bu oran ayrıca şu şekilde yazılabilir:

Bu iki denklem birbirleri ile eşleniktir, 
fakat ikinci denklemin kullanımı daha 
kolaydır ve fan eğrisinin tamamı üzerinde 
çalışmaya imkân verir. Statik verimlilik 
serbest havada (sıfır basınçta) her zaman 
sıfır olduğundan, fan eğrisi üzerindeki 
bu noktada verimliliğin ayarlanmasına 
imkân yoktur. Buna karşın, elektrik giriş 
gücü cinsinden oran kullanıldığında, sıfır 
basınçtaki referans elektrik giriş gücü (ve 
sonucunda elde edilen FEI) kullanılabilir.
FEI’nin, sadece fan verimliliğinin etkisini 
değil, fanın çalışmasında kullanılan her 
bir sürücü ekipmanın da etkisini içeren 
kablodan havaya toplam bir verimlilik 
olduğunun unutulmaması gereklidir. Bu 
konu hakkındaki detaylara bu makalenin 
ilerleyen bölümlerinde değinilecektir. 

Referans Verimliliğin 
Hesaplaması

Genel referans verimliliğin saptanması 
için ilk adım olarak referans fan verim-
liliğinin hesaplanması gereklidir ki bu 

Çeviri
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(4)
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birimlerinde bhp, SI birimlerinde kW’tır)
Ayrıca 6343 sabit değeri SI birimleri kul-
lanıldığında göz önünde bulundurulma-
yacaktır. 

Referans verimliliğin 3 ve 4 numaralı 
denkleminin genel fan verimlilik denk-
lemi ile birleştirilmesiyle referans fan şaft 
gücü aşağıdaki gibi hesaplanır:

Çıkış kanalı ile test edilen fan:

Çıkış kanalı olmadan test edilen fan:

Yine SI birimleri kullanıldığında, dönü-
şüm sabiti 6343 kullanılmayacaktır.

Şekil 3, ürün kataloglarında bulabile-
ceğiniz bir fan seçim tablosudur. Müş-
terileri doğru seçimlere yönlendirmek 
adına FEI değeri 1,0’dan yüksek olanlar, 
1,0’dan düşük olanlardan açık bir şekilde 
ayırt edilmelidir. Şekil 4, bu ayrıştırma-
nın elektronik bir katalogdaki fan seçim 

Şekil 2. Referans  fan verimliliğinin hava debisi ve basıncın fonksiyonu olarak kontur 
grafiği Referans hattı hedef verimliliğe yakınsamaktadır

Şekil 3. Fan seçim tabloları genellikle ürün kataloglarında bulunur ve her bir noktadaki FEI seviyesini gösterir. CFM=ft3/dk, 
RPM=d/dk, BHP=Fren Beygir Gücü, in. Wg=inç su sütunu

Şekil 1. Hava debisi ve basınç ile değişen sabit verimlilik eğrileri ve referans fan verimliliği

Gri ile gösterilen seçimlerde FEI ≥ 1.0’dır Gri ile gösterilmeyen seçimlerde FEI < 1.0’dır.

(5)

(6)
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ortaya çıktığı görülmektedir. 

Son olarak Şekil 7, yüksek FEI seviyeleri 
olan ayarlanabilir eğimli eksenel fanların 
nasıl ortak merkezli eğriler oluşturdu-
ğunu göstermektedir.

Kablodan Havaya Konsepti

Fan ve sürücü tarafından tüketilen elek-
trik enerjisine değinmek için, elektrik 
giriş gücü ve genel fan verimliliği cin-
sinden fan enerji endeksi açıklanmıştır. 
Şekil 8, ANSI/AMCA Standart 210’dan 
alınmıştır ve gücün fan içine nasıl aktı-
ğını anlatmaktadır.

Denklem 1 ve 2’deki FEI tanımı, sürülen 
fan sisteminin kablodan havaya verim-
liliği (Denklem 7) ve sürülen fandaki 
elektrik giriş gücü (Denklem 8) cinsin-
den daha doğru bir şekilde anlatılabilir

Bu genel değerler elektrik giriş gücü-
nün kullanılması ile ölçülebilirken, aynı 
zamanda bireysel bileşenlerin kombine 
edilmesi ile de hesaplanabilir. 

sayfasında nasıl görüneceğini göstermek-
tedir.  
Fan eğrisi aileleri de fan seçim sürecinde 
kullanışlıdır. Şekil 5 ve 6; yüksek ve düşük 

verimlilik seviyelerindeki değişken 
hızlı fanların eğrilerini göstermektedir. 
Bu şekillerde yüksek FEI seviyelerinin 
pik fan verimliliğine yakın noktalarda 

Şekil 4.Tekil çalışma noktasına göre bir elektronik katalogdaki fan seçim sayfası. FEI’nin fan gücü ile ters orantışı olduğuna dikkat ediniz.

Gri ile gösterilen seçimlerde FEI ≥ 1.0’dır. Tüm fanlar 10.000 ft3/dk’da ve Pt=3,0’’ değerinde seçilmiştir.

Şekil 5. Yüksek 
verimliliği ve 
dolayısıyla geniş bir 
kabul edilebilir seçim 
alanı olan değişken 
hızlı bir fanın eğrileri 
(FEI ≥ 1)

Şekil 6. Düşük 
verimliliği ve 
dolayısıyla dar bir 
kabul edilebilir seçim 
alanı olan değişken 
hızlı bir fanın eğrileri 
(FEI ≥ 1)

Fan 
Boyutu
(in.)

Fan 
Hızı
(rpm)

Fan 
Gücü
(bhp)

Fan 
Toplam
verimliliği

Elektrik
Giriş
Gücü
(kW)

Genel
Fan
Efficiency

Referans
Girdi
Gücü
(kW)

Referans
Genel
Toplam
Verimlilik

FEI

Çeviri

Yüksek Verimli Fan

Düşük Verimli Fan

FEI ≥ 1.0 olduğu en 
yüksek hızdaki en iyi 
verimlilik noktası

Pik Verimlilik

Hava Debisi

Hava Debisi
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sürücü bileşenleri kapsar. Bu çarpan 
kullanılan spesifik sürücü bileşenlerinin 
gerçek verimliliklerini tahmin etmek için 
bulunmamıştır. Diğer yandan tipik bile-
şenlerin makul verimlilikleri baz alınarak 
ortaya çıkarılmıştır. Bu referans; sürücü 
verimliliğinin şaft gücünün bir fonksi-
yonu olduğu basit bir denklemdir. Tüm 
belt ve direkt sürücülü fanlar için bu refe-
rans kullanıldığından ve direkt sürücülü 
bir fanın sürücü verimliliği belt sürücülü 
olanı geçeceğinden; bir direkt sürücülü 
fanın eşleniği olan belt sürücülü fandan 
daha yüksek FEI değerleri olacaktır. 

ANSI/AMCA Standart 210’da belirtil-
diği veya AMCA Yayın 207’de hesaplan-
dığı gibi; herhangi bir çalışma noktasında 
fan elektrik giriş gücü, aynı çalışma nok-
tasındaki bu referans güç değeri ile FEI’yi 
hesaplamak için karşılaştırılabilir. FEI 
değeri fan eğrisi üzerindeki her noktada 
değişik bir değer alacaktır. Ayrıca FEI 
değeri fan hızı ile de değişecektir. 

Referans sürücü verimliliğinin bir fanın 
motor hız kontrol sistemine sahip olsa 
da olmasa da değişmeyeceğine dik-
kat edilmesi gereklidir.Tam hızda (ve 
hesaplandığından düşük FEI’de) motor 
hız kontrol sistemi veya giriş kanadı 
kullanılması her zaman toplam sürücü 
verimliliğini düşürecektir. Diğer taraftan, 
motor hız kontrol sistemi ve giriş kanadı 
kullanılması, kısmi yüklerde hatrı sayılır 
miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
Hız kontrol sistemi ve giriş kanatları olan 
fanların FEI değerlerini artırmak için 
hiç girişim yapılmamıştır. Hız kontrol 
sistemi sayesinde elde edilecek potansiyel 
enerji tasarruf miktarı, DOE ve yönet-
melik tarafından değerlendirilecektir. Bu 
otoritelerin, kullanımlarını teşvik etmek 
için hız kontrol sistemi olan fanların 
minimum FEI değerlerini bu potansiyel 
tasarruf miktarları baz alarak belirleme-
lidir. 

Sonuç

FEI birçok fan çeşidinin eşit şartlarda 

Referans elektrik giriş gücü, Wreferans, 
referans gücün hesaplandığı denklem 5 
ve 6 ve referans sürücü sistem vermliliği 
ile bulunur:

Referans sürücü sistem verimliliği, motor 
ve belt sürücüleri veya hız kontrolleri 
de dahil olmak üzere (eğer var ise) tüm 

Toplam Verimlilik = Fan Verimliliği × 
Transmisyon Verimliliği × Motor Verim-
liliği × Kontrol Sistemi Verimliliği

Toplam Gririş Gücü = Fan Şaft Gücü 
+ Transmisyon Kaybı + Motor Kaybı + 
Kontrol Sistemi Kayıpları

Pratik anlamda, bu denklem bileşen 
verimliliklerinin kullanılması ile de gös-
terilebilir:

Şekil 7. Ayarlanabilir kanat eğimli eksenel fanlar için eş-merkezli FEI eğrileri; en yüksek 
verimlilik alanları ile kabul edilebilir seçim aralığını göstermektedir (FEI ≥ 1)

Şekil 8. Bir fanın içerisindeki güç akışı ve her bir bileşendeki güç kayıplarının belirlenmesi.

W giriş elektrik gücünü simgelemektedir, Voltaj ve Akımın çarpımıdır, ve Alternatif 
Akım devresi olduğunda güç çarpanıdır. 

H mekanik gücü simgelemektedir, giriş gücü göz önüne alındığında tork ve şaft 
hızının çarpımıdır.

Şebeke Motor
Motor 
Kontrol
(Ör. DFS)

Transmisyon
(Ör. belt,
kaplin, 
dişliler)

Fan
(dahili 

rulmanlara
sahip 

olabilir)
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kıyaslanmasına imkân veren bir metriktir 
ve bunu uygulanan fan tarafından harca-
nan enerjiye odaklanarak yapmaktadır. 
Düzenleyiciler ve alıcılar tarafından fiyat 
odaklı piyasayı gerçek verimliliğe yön-
lendirmek ve bir fanın aynı anda nasıl 
ekonomik ve verimli olabileceğini gös-
termek için kullanılabilmektedir. Ayrıca, 
FEI müşterilerinin ilgisini çekecek enerji 
tasarruflu ürünler yaptıklarına dair üre-
ticilere somut bir teminat sağlayabilirler. 
Bu, karmaşık bir probleme karşı her şeyi 
kapsayan üst seviye bir çözümdür. 
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Şekil 9. FEI hesaplama 
prosesinin görselleştirilmesi 
için hazırlanmıştır. 
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İsmini yeryüzünün zirvesi olan 
Everest'ten alan Marley NC Everest; 
yüzde 50’ye varan artırılmış soğutma 

kapasitesi, yüksek enerji tasarrufu, daha 
az parça ve daha düşük bakım maliyet-
leri ile müşterilerine avantajlar sağlıyor. 
Diğer fabrika montajlı soğutma kuleleri 
ile karşılaştırıldığında, tek hücrede sağ-
ladığı soğutma kapasitesi ile NC Everest 
sektörde fark yaratıyor.

HVAC ve hafif endüstriyel 
uygulamalar
 
Diğer tek hücreli, fabrika montajlı kule-
lere göre NC Everest aşağıdaki avantajları 
sunar:

•	 Herhangi bir soğutma kulesinden 
yüzde 50’ye varan daha büyük 
kapasite

•	 Fanlarda yüzde 35’e varan oranda 

Ürün Tanıtımı

daha düşük enerji tüketimi
•	 Azalan borulama ve elektrik 

bağlantıları sayesinde ilk kurulum 
maliyetinde tasarruf

•	 Daha kolay ve güvenli kontrol ve 
bakım için rakipsiz kule içi erişim 
imkânı

Ağır endüstriyel ve enerji tesisi 
uygulamaları

Sahada montajlı soğutma kulelerine göre 
NC Everest aşağıdaki avantajları sunar:

•	 Herhangi bir soğutma kulesinden  
yüzde 50’ye varan daha büyük 
kapasite

•	 yüzde 60’a varan oranda hızlı teslim 
süreleri

•	 yüzde 80’e varan oranda hızlı 
kurulum süresi

•	 Sahada daha fazla esneklik ve daha 

güvenli kurulum
•	 Yüksek maliyetli, beton soğuk su 

havuzu inşası gerektirmez
•	 Pompaların enerji sarfiyatını yüzde 

20’ye varan oranda düşürür
•	 yüzde 0.0005’e varan düşük 

sürüklenme kaybı

Özellikler

NC Everest, Marley NC serisi soğutma 
kuleleri ailesinin bir üyesi olarak aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:

•	 Z725 galvaniz veya paslanmaz çelik 
gövde

•	 Mekanik parçalarda 5 yıl garanti
•	 Sağlam, uzun ömürlü Marley 

Geareducer® aktarım organı
•	 Enerji verimli PVC dolgu 

malzemesi
•	 CTI ve EUROVENT sertifikalı 

termal performans
•	 Ekstra yangından koruma önlemi 

gerektirmeyen, FM onaylı tasarım
•	 Daha az güneş ışığı alması sayesinde 

azalan arıtma gereklilikleri
•	 Çapraz akışlı tasarım sayesinde 

güvenilir soğuk hava çalışması
•	 Pik yüklerde enerji tasarrufu için 

değişken su dağıtım sistemi

Systemair HSK’dan Marley 
NC Everest Soğutma Kulesi

84 TERMODİNAMİK • ARALIK  2016



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

 ISSN 1306-9721
FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 53

www.iskteknik.com

Söyleşi

Teknik

Bilgi

“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  EYLÜL-EKİM 2015 •  YIL:  9  •  SAYI :  59 •  8 ,50 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

www.wilo.com.tr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19,5x27+5mm.pdf   1   18.08.2014   10:57:01

Sayıştay Başkanlığı RaporuSayıştay Başkanlığı Raporu

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
İ k i  ayda bi r  yay ınlanı r  • K asım -  Ara l ık  2015 •  Y ı l :  8  •  Say ı :  49 •  8 ,5  TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yeniener j i . info www.dogayayin.com

Egemen Seymen

RÖPORTAJ

CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi
G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Ayda bir yayımlanır • Kasım 2015 • Yıl: 24 • Sayı: 279 • 8,5 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

112015   .

Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN

 AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2015 • YIL: 20 • SAYI: 202 • 7,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com





COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporators
Evaporatörler

Condensers
Kondenserler

Sea Water Condensers
Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Oil Coolers
Yağ Soğutma Eşanjörleri

Customer Focused Solutions
Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

www.refkar.com

facebook.com/facebook.com/

instagram.com/refkarHEAT 
TRANSFER 
EQUIPMENT
ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

REFKAR REKLAM 18.5X17.5CM - ON.indd   2 12/6/16   4:17 PM

M
AN

YE
Tİ

K 
YA

TA
KL

I S
OĞ

UT
M

A 
GR

UP
LA

RI
PE

RF
OR

M
AN

CE
 CH

IL
LE

RS

w
w

w
.k

lim
at

ek
ni

k.
co

m

İM
K

B
 İ
S

T
İN

Y
E
 D

A
TA

 C
E
N

T
E
R

, 
4

X
F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

D
E
V
A

 İ
L
A

Ç
 K

A
R

T
E
P

E
 T

E
S
. 

2
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

R
IN

G
S
 İ
S

TA
N

B
U

L
 A

V
M

, 
3

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

T
E
R

M
O

T
E
K

N
İK

 Ç
O

R
L
U

 F
A

B
. 

1
X

F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

P
E
R

F
E
T
T
I 
V
A

N
 M

E
L
L
E
 F

A
B

. 
2

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

K
A

R
TA

L
 H

İZ
M

E
T
 B

İN
A

S
I 
1
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 292 - IC



WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
sorunsuz şekilde tanışmaya devam edecek ve enerjinizi 
boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.

www.wilo.com.tr
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REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
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Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com www.refkar.com

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

HEAT TRANSFER EQUIPMENT
ISI TRANSFER CİHAZLARI
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Standardına 
Geçiş
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Sera İklimlendirmeSera İklimlendirme
Güneş Enerjisi ile

Mutlu Yıllar
Dileriz


