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Servisimiz, her an, her yerde
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HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE DALGIÇ POMPALAR

Tünel Jet Fanları 
Doha Airport / Katar

Havalandırma Fanları
Hilton Hotels/Sri Lanka

Duman Egzoz Fanları
Promotion Tayba/Cezayir

Havalandırma Üniteleri, Çatı Fanları, Kanal Fanları
Aloft Hotels / Uruguay

DÜNYANIN PRESTİJLİ PROJELERİ
BVN İLE YÜKSELMEYE

DEVAM EDİYOR.
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KOMPRESÖR
ONARIMINDA

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ

®

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile 
Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve 
hızlı çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine 
sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir takımı) 
kullanarak garantili ve sorunsuz onarım çözümleri 
üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım çözümleri 
sunar Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez 
Klima ile Türkiye’de...
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AIRONN’U TERCİH ETTİLER

Aironn Fan Mühendisliği Çözümleri

CFD Modelleme

Otopark Havalandırma ve 
Duman Egzoz Sistemleri

Tünel, Metro ve 
Kazı Havalandırması

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

Afganistan’nın Kuzey ile Güneyini Bağlayan 
En Önemli Tüneli

Dünyada Tek Seferde Yapılan En Büyük 
Sağlık Kampüsü

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

Boztepe ve Öceli Tünelleri, Ordu Çevre Yolu Projesi 
içerisinde yer alıyor, Müşteri: Siemens

BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ

Dünyanın En Büyük Jet Fanlı Kapalı Otopark Projesi
(466.000 m2 Kapalı Otopark Alanı)

AĞAOĞLU MASLAK 1453 

LEED Sertifikalı Proje

HEP İSTANBUL

Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Özel Sektör 
Gayrimenkul Projesi

TEMA İSTANBUL

SÂLÂNK TÜNELİ, AFGANİSTAN

www.aironn.com.tr

Kapalı Otopark Modelleme
Atrium, Koridor, Merdiven ve Asansör Kovası Modelleme

Tünel Modelleme

Merdiven ve Asansör Kovası 
Basınçlandırma

Atrium ve Koridor 
Duman Egzoz Sistemleri

Sığınak Havalandırması

Otomasyon Sistemleri



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

  

sağlayacağız? Pek çok kuruluş, içerik üretimi için pro-
fesyonel destek alıyor, alacak. Çünkü başarılı dijital pa-
zarlama rotası buradan geçiyor.

Sosyal medya kullanımı, arama motorları üzerinden 
yapılan ürün bulma çabası üzerinde dönüştüren bir 
yol izliyor. Facebook, üyelik için küresel çapta en iyi 
hizmet veren sosyal medya kanalı olmayı sürdürüyor 
(% 84), ancak YouTube ziyaretçilere / kullanıcılara ön-
cülük ediyor (% 87). Sosyal medya üzerindeki temel 
sıkıntı; kullanıcının “karanlık alana” kayması ve bu du-
rumun ücretlendirme parametrelerini nasıl belirleye-
ceği… “Karanlık alan” ile Whatsapp, Snapchat, WeChat 
gibi, geleneksel sosyal medya gibi izlenmesi, ölçülmesi 
zor alanlar ifade ediliyor. Sosyal medya takibi bile bi-
zim için pek bilinen bir “medya takibi” değil iken, “ka-
ranlık alan takibi ve ölçümü” çok profesyonel hizmet 
gerektiriyor. Mobilde paylaşılan içeriğin %82’si “karanlık 
tarafa” kayıyor. Milenyum kuşağının %92’si paylaşımla-
rını sadece SnapChat üzerinden kendi arkadaş grubu-
na yapacak. Küresel paylaşım hacminin %70’i “karanlık 
tarafa” kayacak. 

Çalışanların firma dijital pazarlama desteği büyük 
önem kazanıyor. Çalışanların paylaştığı sosyal medya 
mesajları, müşterilerin %21 kadarı tarafından beğe-
ni (like) ile karşılanıyor. 2017’de “çalışan taraftarlığı”nı 
güçlendirme planı yapan pazarlamacıların oranı %90. 
Sosyal medyayı süreçlerine dahil eden satış eleman-
larının %72’si, meslektaşlarından daha iyi performans 
gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşacağınız içerik (tabii ki web site 
ve bloglarınızda da) video ve görsel yapısı güçlü içe-
riklere kaymak zorunda. Özellikle “canlı yayın videoları” 
öne çıkacak. Gelecek 12 ayda pazarlamacıların %70’i 
sosyal medya video reklamcılığını kullanmayı planlıyor. 
Bunlar kısa, 30 saniyenin altında, görsel yapısı çarpıcı, 
ses özelliği açılmasa da anlaşılır videolar.

Daha fazla anlatmak isterdim, ama yerim dar. Grafiker 
arkadaşım Hicran kızıyor, çok anlatasın varsa, içeriye 
geç, çık buradan diyor. Bu aylık bu kadar…

ihai tüketiciye yönelik ürün ve hizmet sunan 
firmalar, dijital pazarlamanın tüm enstrüman-
larını deli gibi kullanıyor, viral reklamlar mı der-

siniz (yani virüs gibi yayılmaya müsait, muhtemelen 
mizahi içerikli, herkesin birileri ile paylaşmak isteyece-
ği) native reklamlar mı dersiniz (bildiğiniz ücretli üre-
tilen/yayınlanan içerik), sosyal medya kampanyaları 
mı dersiniz gırla gidiyor. Ama B2B sektör de, kurumsal 
müşterilere ürün ve hizmet üreten firmalarımız da, 
dijital pazarlamayı kullanmak istiyor, hemen hemen 
hepsi hevesli ama ne, nasıl, nerede gibi pek çok ce-
vaplanmayan sorularla birlikte. Gerçi herkesin bildiği, 
duyduğu bir şeyler var ama mesele şu ki dijital dün-
yada tüm bilgiler hızla eskiyor ve her geçen gün yeni 
bilgiler, yeni uygulamalar ve trend değişimleri geliyor. 
Yetişebilmek çok zor. Ben de dijital medya ile ilgili bir 
kurum içi eğitimimiz için sunum hazırlıyordum ki; bir 
özetini de okurlarımızla paylaşayım istedim…

Her şeyden önce dijital pazarlama araçlarının içinde 
açık ara en etkin enstrüman, 2017’de de e-posta pa-
zarlama. Ama, doğru mesajın doğru kişilere gönderimi 
ve içerik niteliğinin izlenerek iyileştirilmesinin önemi 
daha fazla öne çıkacak. Konu kısmında kişiye özelleş-
tirilen mesajların olması, diğer e-postalara nazaran 
%22 oranında daha fazla açıldığı, genelde tüketicilere 
gelen pazarlama mesajlarının yaklaşık %40’ının ilgisiz 
olarak değerlendirilmesi nedeniyle açılmadan silindiği 
gerçeğinden hareketle bu alanda farkındalık artacak 
ve daha “doğru” işlerin yapılması gerekecek.

Native Advertising (doğal reklamlar şeklinde çevri-
liyor ama görüş birliği henüz yok) yükselişte. Bunlar, 
banner reklamlardan %53 daha fazla görüntüleniyor, 
marka bilinirliğine de diğer çözümlere nazaran %82 
daha fazla katkı sağlıyor. Bu, sizinkilerin dışındaki web 
sitelerde, size ait, ücretli olarak yayınlatacağınız, reklam 
gibi durmayan içerik demek. Reklamımsı bu içeriklerin 
kalitesi, size dönüşüm oranını %60 oranında artırmaya 
muktedir.

Nereye geldik; “content marketing” yani “içerik 
pazarlama”ya. İçerik üretimi, e-posta pazarlama, başa-
rılı web site yönetimi, sosyal medyayı başarılı kullan-
ma, işte bu hepsiyle ilgili. 

Kaliteli, okunmak, paylaşılmak istenen içeriği nasıl 

N

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

2017’de dijital pazarlama ne yöne gidecek?
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Tükettiğinden 
Daha Fazla Enerji 
Üreten 8 Ev

Tamek Üretim 
Operasyonları Direktörü 
Semih Karadeniz
“Enerji yoğunluğunu iki 
yılda yüzde 66,9 oranında 
azaltmayı başardık”

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü
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Haberler

İSKİD’in Yeni Yönetim Kurulu Taner Yönet Başkanlığında Göreve 
Başladı

İ SKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD 
üyelerinin yoğun katılımı ile 25 Ocak 

2017’de gerçekleştirildi. Genel Kurul top-
lantısı, Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ile 
başladı. Divan Başkanı’nın sözü almasından 
sonra sırasıyla 2015-2016 dönemi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve birlikte 
çalıştığı komisyonlar bu dönemde yaptıkları 
işleri Genel Kurul ile paylaştı. Geçmiş dönem 
çalışmalarının sunulmasının ardından eski 
yönetime teşekkür edildi. Başarılı çalışmala-
rından ötürü komisyon başkanlarına plaket 
verilerek seçimlere geçildi. Genel Kurul kap-
samında yapılan seçimlerde üyeler İSKİD’in 
13. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur 

Kurullarını belirledi. Yeni seçilen Yönetim 
Kurulu, seçimin ardından ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Yönetim 
Kurulu içinde görev dağılımı ve gelecek top-
lantı tarihi belirlendi. Buna göre Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Taner Yönet, Başkan 
Yardımcılıklarına Cem Savcı ve Ozan Atasoy, 
Genel Sekreterliğe Zeki Özen, Saymanlığa 
Hakan Dönmez oybirliği ile seçildi.
Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Yönet 
şunları söyledi: “İSKİD’in bugüne kadar sür-
dürdüğü başarılı çalışmalarının yeni dönemi-
mizde de artarak süreceğine inancımız tam. 
Analitik düşünebilen, birikim sahibi yönetim 
kurulu ve komisyonlarımız ile çok iyi projeler 

gerçekleştireceğiz.”

13. Dönem (2017-2018) İSKİD Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Taner Yönet, Başkan, İmco
Cem Savcı, Başkan Yardımcısı, Vatbuz
Ozan Atasoy, Başkan Yardımcısı, Trox TR
Zeki Özen, Genel Sekreter, Daikin
Hakan Dönmez, Sayman, Üntes
Oğuz Aydoğdu, Üye, Alarko Carrier
Can Topakoğlu, Üye, Arçelik
Serli Sinanoğlu Tümer, Üye, Karyer
Hüseyin Onbaşıoğlu, Üye, Friterm

İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında 
düzenlenen gala yemeğinde, İSKİD yeni 
onursal üyelerine ve geçmiş dönem yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür plaketleri takdim 
edildi.
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Haberler

TÜYAK’tan “Su Sisi Söndürme Sistemleri” Semineri

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

diği 2016/17 Yılı Eğitim Seminerleri’nin 
dördüncüsü 21 Ocak 2017 tarihinde 
Hilton İstanbul Kozyatağı’nda yapıldı. 
Katılımın yoğun olduğu “Su Sisi Sön-
dürme Sistemleri” Seminerinin Oturum 
Başkanlığını Dr. Gökhan Balık gerçek-
leştirdi. Seminerde konuşmacı olarak 
Viking’den Numan Şahin, Tyco’dan Tim 
Nichols ve Fogtec’den Rudiger Kopp 
yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını 
TÜYAK Dernek Başkanı Filiz Mumoğlu 
yaptı. Mumoğlu konuşmasında, “Ekim 
ayında başladığımız seminerlerimizin 
bugün dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 
Katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize 

teşekkür ediyorum. 
Bugünkü konu-
muz; su sisi sistem-
leri. Seminerleri-
miz bundan sonra 
da Şubat, Mart, 
Nisan ve Mayıs 
aylarında devam 
edecek. Şubat’ta 
Yangın Algılama 
Sistemleri, Mart’ta 
Sprinkler Sistemleri, 

Nisan’da Yangın Pompaları, Mayıs ayında 
ise Yangın Tesisatında Sismik Tedbirler 
seminerleri ile 2016/17 dönemini sonraki 
sene tekrar başlatmak üzere sonlandı-
racağız. TÜYAK olarak büyük bir hızla 
sempozyum çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. 9-10 Kasım 2017 tarihinde yapı-
lacak olan sempozyumumuzun konusu, 
‘Yangında Can Güvenliği ve Risk Yöne-
timi’. Bu konu ile ilgili TÜYAK2017 web 
sitemizden ve sempozyuma ait bildiri ve 
sunum kurallarına ulaşmanız mümkün. 
Katılımlarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz” 
dedi. TÜYAK web sitesini yenilediklerini 
belirten Mumoğlu, “Web sitemizin alt-
yapısı değişti, artık güzel bir web sitesine 
sahibiz. Bu yeni web sitemizden ‘Sunum-

lar’ başlığı altında, bugüne kadar yapıl-
mış tüm sunumlara ulaşabilirsiniz. Bunun 
yanı sıra güzel bir haberimiz daha var; 
yangın güvenlik sektöründe TÜYAK’ın 
yapması gereken işlerden biri olarak 
düşündüğümüz TÜYAK Yangın Mühen-
disliği Dergisini yakın zamanda çıkarıyo-
ruz. Dergimiz farklı bir dergi olacak. Kalite 
ve içerik açısından sektörde bir ilk olacak” 
dedi. Seminer vesilesiyle gençlere de ses-
lenen Mumoğlu, “Ata’mızın dediği gibi 
‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir’. 
Bizler bugün çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Ancak bir gün bayrağı sizlere devrede-
ceğiz. Dolayısıyla sizlerden isteğim ve 
sizlere önerim; bugünden sivil toplum 
kuruluşları içerisinde yerinizi almanızdır. 
Bir tuğla da siz koymalısınız. Bize öne-
rilerle, sorularla, eleştirilerle gelin. Der-
neğimize üye olun, sektörümüze destek 
olun” diye konuştu. Mumoğlu’nun açılış 
konuşmasının ardından Numan Şahin 
“Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemleri” hak-
kında bir sunum yaptı. Şahin’in ardından 
Tim Nichols, “Hibrit Su Sisi Sistemleri”ni 
Rudiger Kopp ise “Yüksek Basınçlı Su Sisi 
Sistemleri”ni anlattı. Sunumların ardın-
dan, seminer soru-cevap bölümüyle inte-
raktif bir şekilde sona erdi.

Vaillant Group Türkiye’de Bayrak Değişimi

V aillant Group Türkiye, CEO Dr. Axel 
Busch’un, 1 Nisan 2017 tarihinde 

görevinden ayrılacağını, yerine aynı tarih 
itibarıyla halen Finans ve IT Direktörü 
olarak görev yapan Alper Avdel’in ata-
nacağını açıkladı. Alper Avdel, görevi dev-
raldıktan sonra tüm grup aktivitelerinin 
gerçekleşmesinden sorumlu olacak; Vail-
lant Group Türkiye çatısı altındaki Vaillant, 
DemirDöküm ve Protherm markalarının 
gelişim çalışmalarını yürütecek. 1974 
doğumlu olan Avdel, 1996 yılında ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 
Kariyerine, 1996 yılında İnterbank’ta 
Yatırım Danışmanı olarak başlayan Avdel, 
ABD’de Western Illinois University’den 

aldığı MBA derecesinin ardından 
Türkiye’ye döndü ve 2001 yılında Vaillant 
Group Finans Departmanı’nda görev aldı. 
Sonraki yıllarda Vaillant Gruop’ta Finans 
ve IT Departman Direktörü olarak görev 
yaptı. Bu süre zarfında, Vaillant Group’ta, 
DemirDöküm entegrasyonunun dizayn 
edilmesinde ve finansal dönüşümde 
önemli katkılarda bulundu. 
Vaillant Group Türkiye şirketleri Vaillant 
Türkiye, Türk DemirDöküm, Panel A.Ş. 
ve sektör dernekleri DOSİDER (Doğalgaz 
Sanayicileri Derneği), TURKBESD (Türk 
Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Avdel, evli ve iki erkek 
çocuk babasıdır.

8 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2017





Haberler

ESSİAD Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

E ge Soğutma Sanayicileri ve İş Adam-
ları Derneği (ESSİAD), 2015-2017 yılı 

Genel Kurulu Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. ESSİAD Genel Kurulu’nda 
Divan Kurulu’na tek liste verilirken, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Semerci 
üyelerinden güvenoyu alarak, yeniden 
başkan oldu. Üyeler tarafından oybirliği 
ile yeniden seçilen Semerci, herkese teşek-
kür ederek, ESSİAD’ın üyeleri ve sektörü 
için çalışmaya devam edeceğini belirtti. 
ESSİAD’ın kurulduğu günden beri yaptığı 
çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler açısın-
dan birçok derneği gerisinde bırakarak sek-
törde önemli bir yol kat ettiğini vurguladı. 
Semerci, “Kurulduğu 1990 yılından beri, 
birlikte olmanın gücüyle sektörün sorunla-
rına çare arayan ESSİAD, 27 yıldır yılmadan, 
usanmadan çalışmaya ve çözüm üretmeye 
devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu 
bayrak yarışında bugün ben başkan olabi-
lirim. Gelecekte yönetim kurulundaki her 
arkadaşımız başkan olmaya adaydır” dedi. 

Piedmont ve İzmirli soğutmacılar 
elele
ESSİAD’ın “Geleceğe Değer Katmak” baş-

lıklı AB projesi ile İzmir’deki ve İtalya’nın 
Piedmont bölgesindeki soğutmacılar için 
değer zincirinde önemli paya sahip nok-
talar belirlenerek istihdama ve yatırımlara 
olan katma değeri ortaya çıkarılacak. Sivil 
Toplum Diyaloğu kapsamında; ESSİAD, 
İtalyan ATF Derneği ve Lamoro Kalkınma 
Ajansının ortakları arasında yer aldığı proje 
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütü-
lüyor. “Geleceğe Değer Katmak” projesi 
kapsamında belirli bir aşamaya gelindiğini 
söyleyen Semerci, “Proje ortaklarımız ile 

İtalya’da çalıştay yaptık. Sıra saha analiz-
lerinde. Proje sonunda İtalya ve İzmir’deki 
soğutmacılarımız için değer zincirinde öne 
çıkan girdiler belirlenecek. Ayrıca bu yılın 
Nisan ayında İzmir’de ortak bir konferans 
düzenleyeceğiz ve konusunda uzman ulus-
lararası konuşmacıları davet edeceğiz” diye 
konuştu. 
ESSİAD’da seçilen yeni Yönetim Kurulu; 
Hakan Semerci, Güray Korun, Ebru Karakı-
ran, Can İşbilen, Ömer Barlas, Serhan Gün-
doğar ve A. Sait Gürsöz olarak belirlendi. 

Enerji Sektöründe Önemli İşbirliği: “ICCI Powered by POWER-GEN”

P ennWell International’ın, Sektö-
rel Fuarcılık’ın hisselerinin yüzde 

50’sini Deutsche Messe AG Türkiye işti-
rakı Hannover Fairs Turkey Fuarcılık’tan 
satın alması ile birlikte, ICCI 2017 iki 
önemli uluslararası fuar şirketinin ortak 
organizasyonu olarak kapılarını açacak. 
“ICCI Powered by POWER-GEN” olarak 
kamuoyuna duyurulan bu işbirliği ile bir-
likte ICCI, enerji sektörüne sunduğu hiz-
metlerle dünya çapında tanınan POWER-
GEN etkinliklerinin bir parçası olacak. 
POWER-GEN ise ICCI aracılığıyla, büyü-
yen ve gelişen Türkiye pazarı ile birlikte 
yakın pazarlara ulaşmak için önemli bir 
fırsat elde edecek. PennWell International 
Genel Müdürü Glenn Ensor süreci “ICCI, 
Türkiye’deki en büyük ve en saygın enerji 
fuarı olarak partneri için mükemmel bir 

fırsat sunuyor. Bizler, bu önemli etkinliği 
PennWell portfolyosuna katmayı büyük 
heyecanla bekliyorduk” sözleriyle değer-
lendirdi. Bu anlaşmayla bağlantılı olarak, 
Feraye Gürel’in de Sektörel Fuarcılık’ın 
Genel Müdürü olmasına ve ICCI’ın tüm 
operasyonlarını yöneterek, Hannover Fairs 
Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel 
ve PennWell International Genel Müdürü 
Glenn Ensor’a raporlama yapmasına karar 
verildi. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
Genel Müdürü Alexander Kühnel: “Prestijli 
bir uluslararası partner olarak PennWell 
ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden büyük 
memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu 
işbirliği enerji sektörüne büyük katkı suna-
cak. ICCI uzun yıllardır, fuar, konferans ve 
ikili iş görüşmelerinin birlikte organize edil-
diği Avrasya’nın en önemli enerji etkinliği 

olarak sektöre hizmet veriyor ve şimdi bir 
adım daha öteye gidiyoruz. ICCI 2017’de 
katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz, enerji 
piyasalarına yönelik güncel bilgileri, iki 
global firmanın uluslararası uzmanlığı 
ile birleştiren çok daha güçlü bir etkinlik 
deneyimleyecekler. ICCI 2017, hem Türk 
ithalatçılar hem de yabancı yatırımcılar için 
verimli bir uluslararası ticaret platformu 
sunacak” sözleriyle yorumladı. Geçen yıl, 
21 ülkeden 14 bin ziyaretçi ve 285 katı-
lımcıya ev sahipliği yapan ICCI, bu yıl 3-5 
Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 23. yılını kutlayacak. Enerji 
Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen 
enerji sektörünün Avrasya bölgesindeki 
en önemli buluşması, sektörün tüm bile-
şenlerini bir araya getirecek.
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SİZCE
HANGİ
SEKTÖRDE
YOKUZ?

Yüksek performanslı, üstün kaliteli ve çevreci ürünler sunmak... Standart Pompa, 1957 yılından beri bu anlayışla yoluna
devam ediyor. Gıdadan petrole, demir-çelikten enerjiye, denizcilikten madenciliğe, bina sistemlerinden yangın
söndürmeye, kısacası pompa ya da hidrofora ihtiyaç duyulan her alanda bu anlayışla hizmet veriyor. Üstelik ürünleri
sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.
 

60 yılı geride bırakan ve sektöründe lider bir şirkete yakışan da bu değil midir?

www.standartpompa.com 
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A

A

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer Oldu

Arçelik A.Ş.’ye Enerji Verimliliğinde Birincilik Ödülü

rçelik A.Ş.’nin Türkiye pazarına 
yönelik faaliyetlerini yürüte-

cek Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin Genel 
Müdürlüğüne, Ocak 2017 tarihi itiba-
rıyla Can Dinçer atandı. Dinçer, Tür-
kiye pazarında bayi yönetimi, reklam 
ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve 
stok yönetimi, lojistik yönetimi, garanti 
hizmetleri yönetimi, montaj ve servis 
hizmetleri operasyonlarını yürütecek. 
Can Dinçer’in önderliğindeki Arçelik Tür-
kiye; güçlü, yaygın bayi ve servis ağıyla, 
perakende dönüşümünü devam ettire-
rek, dünyanın en büyük perakendecileri 
arasında yer almayı hedefliyor. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Can Dinçer, 
ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme 
Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 
Profesyonel kariyerine 1993 yılında Arçe-
lik A.Ş. Finansman Bölümü’nde başlayan 
Dinçer, 1995 yılında İhracat Bölümü’nde 

rçelik A.Ş., 11-12 Ocak 2016 
tarihlerinde WOW Convention 

Center’da bu yıl 8.’si düzenlenen Enerji 
Verimliliği Forumu ve Fuarı’na enerji 
verimli ürünleri ile tam destek verdi. 
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, 
Arçelik A.Ş. 2016 yılında hayata geçir-
diği üretimde enerji verimliliği projele-
riyle Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi 
Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırıl-
ması Projeleri (SEVAP) kategorisinde 
birincilik ödülünü aldı. T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez tarafından verilen ödülü, 
Arçelik A.Ş. adına Üretim ve Teknoloji-
den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk aldı. Arçe-
lik Pişirici Cihazlar İşletmesi’ne ödülü 
getiren ‘Isı Pompası Projesi’ atık ısının, 
üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
sıcak suyun ısıtılmasında kullanılması ile 
verimlilik sağlıyor. Bu projeyle soğutma 
sistemlerindeki enerji çıkışının değer-

Bölge Satış Sorumlusu olarak görev aldı. 
Dinçer, 2000-2005 yılları arasında BDT 

lendirilerek ısıtma sistemlerine verilmesi 
amaçlanıyor. Böylelikle hem enerji tasar-
rufu sağlanmış hem de sera gazı salınımı 
azaltılmış oluyor. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Arçelik A.Ş. 
Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan 
Öztürk, “Dünyanın artan nüfusuyla oran-
tılı olarak artan enerji ihtiyacı karşısında 
hassasiyetimizi tasarladığımız enerji ve su 
verimli ürünlerle ortaya koyuyoruz. Dün-
yaya Saygılı Dünyada Saygın vizyonumuz 
çerçevesinde kaynakların verimli ve sürdü-
rülebilir kullanımına büyük önem veriyo-
ruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve iş süreçlerimize uygulu-
yoruz. Aldığımız bu ödüller, yaptığımız 
işin doğruluğunu bir kez daha kanıtlar 
nitelikte. Önümüzdeki dönemde de bu 
alanda yeni projeler ve ürünler geliştir-
meye devam edeceğiz” dedi.
‘Isı Pompası Projesi’ ile ödüle layık görülen 
Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi 2012 yılın-

dan bu yana ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Standardı uyarınca faaliyetlerini 
sürdürüyor. Enerji yönetimi, kullanılan 
enerjinin ölçülmesinden izlenmesine, 
değerlendirilmesinden yönetilmesine 
kadar geniş bir süreci kapsıyor. Arçelik 
Pişirici Cihazlar İşletmesi’nin 2002 yılın-
dan beri sürdürdüğü TPM çalışmaları da 
enerji verimliliğine büyük katkıda bulu-
nuyor. İşletme, enerji verimli endüstriyel 
tesisler derecelendirmesinde de en yüksek 
seviye olan “Platin Sertifika” seviyesinde 
yer alıyor.

ve diğer ülkelerden Sorumlu Uluslararası 
Satış Yöneticiliği, 2005-2009 yılları ara-
sında Avrupa Dışı Pazarlardan Sorumlu 
Uluslararası Satış Direktörlüğü yaptı. 
2009-2012 yıllarında  Avrupa, Amerika, 
Asya-Pasifik’ten Sorumlu Satış Direktörü, 
2012-2015 yılları arasında ise İştirak-
ler, Amerika, Asya–Pasifik’ten Sorumlu 
Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunan 
Dinçer, Şubat 2015’ten bu yana Arçelik 
A.Ş. Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapıyor. Can Din-
çer, Arçelik Pazarlama A.Ş.’deki Genel 
Müdürlük görevinin yanı sıra; Arçelik 
A.Ş. Ticari - Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevini de sürdürecek. Arçelik 
A.Ş., Can Dinçer’in Ticari Türkiye Genel 
Müdür Yardımcılığını üstlendiği son iki 
yılda perakende satışlarında yüzde 34’lük 
artış ve yurt içi satış gelirlerinde  yüzde 
35’lik artış ile, Türkiye pazarında başarılı 
bir performans sergiledi.
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GF Hakan Plastik, Global Bir Marka Olma Yolunda

İ sviçre merkezli Georg Fisher tarafın-
dan tüm hisseleri satın alınan Hakan 

Plastik, GF Hakan Plastik markası ile 2017 
yılında Türkiye pazarındaki yerini güçlen-
dirmeyi planlarken, ihracatta da yüzde 20 
büyümeyi hedefliyor. GF Hakan Plastik’in 
Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde 19 Ocak 
2017 tarihinde sektör yayınlarına yönelik 
düzenlediği basın toplantısında markanın 
Georg Fischer markası ile birleşme anlaş-
ması sonrasında yaşanan gelişmeler ve 
kısa vadeli planları Türkiye ve Ortadoğu 
Bölge Başkanı Batuhan Besler tarafından 
paylaşıldı. Besler, “1802 yılında kurulan 
İsviçre merkezli Georg Fischer, 3 ana iş 
kolunda faaliyet gösteriyor: Boru sistemleri 
(GF Piping Systems), Otomotiv (GF Auto-
motiv) ve Makine çözümleri (GF Machining 
Solutions). 32 ülkede 45 üretim tesisine 
ve yaklaşık 14 bin 400 çalışana sahip bir 
marka. GF Piping Systems, plastik ve metal-
den yapılmış boru sistemleri konusunda 
dünyadaki lider kuruluşlardan biri. GFPS, 
su ve gazın sanayi, kamu hizmetleri ve yapı 
teknolojisi içinde güvenli bir şekilde taşın-
ması için sistem çözümleri ve yüksek kaliteli 
bileşenler üretiyor. 3 ana gruba sahip GFPS, 
üst yapı, altyapı ve endüstriyel alana yönelik 
olarak 60 bin’den fazla ürün sunuyor. 1965 
yılında kurulan Hakan Plastik ise, Türkiye’de 
sessiz boruyu (SILENTA) ilk üreten firma 
olarak büyük başarılara imza atmıştır. Kuru-

luşundan beri gelişime ve değişime verdiği 
önemi ürün ve hizmetlerine de yansıtmıştır. 
Birleşme sonrasında Hakan Plastik markası-
nın özellikle iç pazardaki güçlü algısı ve ilk 
sessiz boru üreticisi olma özelliği ile önemli 
bir yere sahip olması nedeniyle GF Hakan 
Plastik markası ile yola devam edilmesi 
kararı alınmıştır. Bugün GF Hakan Plastik 
markası ile plastik boru sektöründe üst yapı, 
altyapı plastik boru ve ek parçaları ve tarım-
sal sulama ürünleri üretiyoruz. Çerkezköy 
ve Şanlıurfa’da kurulu 2 üretim tesisimizde 
200 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. 
GF Hakan Plastik bünyesinde 2 fabrika, 
7 satış bölgesi ve Ağustos 2016’da açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz Eğitim ve Teknoloji 
Merkezimizle hizmet ve eğitim alanında 
çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdür-
meyi hedefliyoruz” dedi. GF Hakan Plastik 
olarak doğrudan ihracat yaptıkları pazarlar 
ve birleşmenin getirdiği sinerji ile GF Satış 
Şirketleri üzerinden yaptıkları satışlar oldu-
ğunu belirten Besler, bu yapının daha fazla 

ülkeye ulaşabilme imkânı sağladığını ifade 
etti. 2016 yılında 60 ülkeye ihracat gerçek-
leştirdiklerini; önümüzdeki dönemde Afrika 
ve Ortadoğu’nun en önemli pazarlar ola-
cağını, katılacakları ticari fuarlar, o ülkede 
yapacakları eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile 
GF Hakan Plastik markalı ürünlerin pazara 
entegrasyonunu sağlayacaklarını ifade etti.  
2017 yılı için 70 ülkeye ihracat hedefleri 
olduğunu da sözlerine ekledi.

“Hem teknik hem de uygulama 
eğitimleri sektörde bilgi ve 
farkındalık düzeyinin artırılması 
için önemli”

Batuhan Besler, basın toplantısı için Ağus-
tos 2016’da açılışı gerçekleştirilen GF Hakan 
Plastik Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin özel-
likle tercih edildiğini belirterek “Ürünün 
kalitesi ancak doğru ve uygun uygulama 
ve teknik bilgi ile birleştiğinde çok daha 
fazla ortaya çıkar. Bu sebeple hem teknik 
hem de uygulama eğitimleri sektörde bilgi 
ve farkındalık düzeyinin artırılması için çok 
önemlidir. GF Hakan Plastik olarak biz de 
bu konuda önemli bir adım atarak Eğitim 
ve Teknoloji Merkezi’ni hizmete aldık” dedi. 
Toplantıda 2016 yılını da değerlendiren 
Batuhan Besler, 2016 yılının kendileri için 
başarılı bir yıl olarak ifade edilebileceğini 
söyledi. Sektörün, durağan bir yıl geçireceği 
yönündeki beklentilere rağmen özellikle 
projelerin hız kazanması ile hedef büt-
çelerini gerçekleştirdiklerini; ciro bazında 
bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında 
büyüme sağladıklarını ifade etti. Döviz kur-
larının yükselmesinin özellikle dövize bağlı 
hammadde kullanımı yoğun olan sektörde 
maliyetlerin derinden etkilendiğini ifade 
eden Besler, “Üretici olarak belli bir seviyeye 
kadar bu artışları kendi içimizde yönetmeye 
çalışsak da belli seviyeden sonra bunu pazar 
fiyatlarımıza yansıtmak durumunda kalıyo-
ruz. 2017 yılında da mümkün olduğunca 
maliyetlerimizi kontrol altında tutmaya gay-
ret göstereceğiz, ancak kurlarla ilgili beklen-
tilerimiz çok da iyimser değil” diyerek her 
şeye rağmen 2017 yılının Türkiye ve sektör 
için hayırlı ve güzel işlerin yapılacağı bir yıl 
olması yönünde dileklerini iletti.
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5. İnşaat ve Konut Konferansı Düzenlendi

T ürk gayrimenkul sektörünün önde 
gelen yatırımcılarının ve profesyonel-

lerinin bir araya geldiği 5. İnşaat ve Konut 
Konferansı 24 Ocak 2017’de Marriot Hotel 
Asia’da düzenlendi. Eventuum’un organize 
ettiği 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nın 
açılış konuşmasını yapan İNDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İNDER 

olarak (İstanbul İnşaatçılar Derneği) 50. 
yılımız olan 2017’yi kentsel dönüşüm yılı 
olarak ilan ettik. Ülkemizdeki yıllık konut 
ihtiyacı, riskli yapı dönüşümleri, evlilikler, 
boşanmalar ve ailelerde genç bireyleri-
nin yalnız oturma ihtiyaçları ile yatırım 
amacıyla alınanları topladığımızda 900 
bin civarında bir rakama ulaşılıyor. Ancak 
2016’da satılan konut miktarı 1 milyon 
250 bin. Bu da ihtiyacın üzerinde bir talep 
olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu rakamı 
2017’de 1 milyon 500 bin olarak göre-
ceğimize inanıyorum” diye konuştu. Eski 
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 
bazı kimseler tarafından iddia edildiği gibi 
konut sektöründe balon olmadığını belir-
terek, özellikle İstanbul'un çok ciddi göç 
aldığını, batıdan göçün teşvik edilmesine 
rağmen buraya göçün engellenemediğini 
söyledi. Güllüce, “Göç devam ettiği sürece 
her yıl İstanbul bir Eskişehir nüfusu kadar 
büyüyor. Binalarımıza baktığımızda yüzde 
65’ten fazlası eski ve ekonomik ömrünü 
tamamlamış durumda. Gece gündüz çalış-
sak da konut ihtiyacını gideremeyiz. Onun 
için balon söylemleri algı operasyonudur. 
Bu algı başka ülkelere yapılsaydı çoktan 
giderlerdi. Bu ülkeye yapılmak istenen her 
şeye rağmen, ne kadar güçlü bir ülke oldu-
ğumuzu gösterdik” dedi. Eski Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, inşaat 

malzemesinin katma değerinin yüzde 
80’inin Türkiye’ye ait olduğunu belirte-
rek, “Çok daha kaliteli ve ucuz malzeme-
ler üretirsek enerji ithalatına harcadığımız 
parayı buradaki ihracatla kapatabiliriz” 
dedi. Bayraktar, Türkiye’nin amiral gemi-
sinin inşaat olduğunu belirterek, sektörün 
diğer ülkelerdeki petrol ve doğalgaz kadar 
önemli olduğunu söyledi. Bayraktar, Türk 
inşaat sektörünün dünyada birçok alanda 
birinci olduğunun altını çizerek, “İnşaat 
sektörü beton yatırımıdır, bunları durdurun 
diyenler haindir. Derdimiz sadece konut, 
inşaat, köprü, yol yapmak değil. Biz bu işi 
en iyi yapanız. Müşavirlik firmalarımızla 
dünyanın her yerine gideceğiz. Dünyada 
50 bin kişi çalıştıran müşavirlik firmaları 
var. Bunlar üstlendiği projelerde de kendi 
ülkelerinin ürünlerini kullanıyor. Biz de 
inşaat malzemelerimizi oralarda kullana-
cağız” diye konuştu. Konferansta konuşma 
yapan Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, “Dünyada 
nüfus hızla artıyor. Artan nüfusla birlikte 
barınma ihtiyacı da artıyor. BM raporuna 
göre, 2050’de dünya nüfusunun yüzde 
66’sı kentli olacak. Barınmada değişim 
artık sadece bir ev değil her ihtiyacın kar-
şılandığı yaşam alanları kurmayı gerektiri-
yor. Kentsel dönüşüm projelerinde buna 
önem verilmesi altyapı ve master planla-
rının doğru kurgulanması gerekir” dedi.  
Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Babacan konuşmasında “2016 

yılı sektör açısından inişli çıkışlı bir yıl oldu. 
Kasım ayında açıklanan konut satış rakam-
larının geçen yılın satış rakamlarını yaka-
ladı. Yaşanan her türlü olumsuz tablo ve 
güçlüklere rağmen böyle bir satış başarısı 
yakalamak sektörün ne kadar güçlü oldu-
ğunun göstergesidir. GYODER ve Emlak 
Konut’un düzenlediği faiz ve vade kam-
panyalarına destek veren inşaat firmaları-
nın 2017’de aynı şekilde destek olacağına 
inanıyorum” dedi. Ağaoğlu Şirketler Grubu 
Grup İş Geliştirme Başkanı Burak Kutluğ, 
“Yabancı Yatırımcının Güvenini Artıran 
Düzenlemeler Neler Olmalı” başlıklı konuş-
masında, yabancıya satışta rekabetçiliği 
teşvik edecek 5 öneride bulundu. Kutluğ, 
“Kurumlar vergisi ve gelir vergisi anlamında 
diğer alternatif ülkelere nazaran rekabetçi 
teşviklerin sunulması, doğrudan yabancı 
yatırımcının maliyetini azaltmak ve getiri-
sini yükseltmek için konut alımlarında KDV 
istisnası getirilmesi, döviz kazandırıcı hiz-
met kapsamında yabancıya damga ve harç 
istisnası sağlanması, yabancı yatırımcıların 
da daha yüksek getiri elde   edebilmeleri 
amacıyla kaldıracı daha kolay kullanma-
sının sağlanması ve gayrimenkule dayalı 
finansal enstrümanların sadece bireysel 
çabalarla değil tanıtım faaliyetleri kapsa-
mında topyekun özendirilmesi gerekiyor” 
diye konuştu. NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent 
Kozlu, Türkiye gayrimenkul sektörünün 
gelişimi ve uluslararası kurumsal yatırım 
girişi konusunda konuşma gerçekleştirdi. 
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Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ozan Ceylan, Türk inşaat kültürü ve 
rekabetin iyileştirilmesi konularında açık-
lama yaparken Türkiye’nin güncel politik 
durumuna değindi. Mimar ve Mühendisler 
Grubu Denetim Kurulu Başkanı Kadem 
Ekşi, programda gerçekleştirdiği 'Herkes 
İçin Şehir' isimli sunumda şöyle konuştu: 
“Şehirler aslında bizim yaşam alanımız. 
Dolayısıyla yaşamımız için ihtiyaç duydu-
ğumuz tüm gereksinimlerimizi yaşadığı-
mız şehir ortamında sağlıyoruz. Şehirleri 
netice itibarıyla bizler inşa edip geliştiriyo-
ruz. Şehirlerin inşa süreci tamamen kendi 
doğal seyrine bırakılırsa, insanlar da kendi 
kişisel yaklaşım ve ihtiraslarına göre şehri 
şekillendiriyor. Kapitalizm bizi dizi, film 
ve reklamla yoğuruyor. Üzerimize yoğun 
bir şekilde gelen seküler, tüketici, göste-

rişçi, bireyci ve kapitalist propagandanın 
etkisi altındayız ve bunun farkında olma-
lıyız, zira bu propaganda önce bizim fikir, 
düşünce ve yaşayışımızı sonra da şehirle-
rimizi etkiliyor. Şehircilik metrekare mali-
yeti ile satış arasındaki farkı hesaplamak 
değildir. Şehirler hesap vermez, mimarlar 
ve mühendisler hesap verir” dedi. Yiğit 
IDK Group Türkiye Satış Direktörü Ozan 
Kıvılcım, kentsel dönüşüm süreci boyunca 
yatırımcıyı destekleyecek, tüketiciyi koru-
yacak reformlar konularında çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Özdil, çevre dostu binalara bütünsel bakış, 
yüksek verimli binalar, yaşanabilir çevre, 
sağlıklı insanlar konusunda kapsamlı bil-
giler paylaştı. Türk Yapısal Çelik Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yener Gür’eş, 

“Yapılar şehre nasıl değer katar?” konulu 
oturumu ile çeliğin önemine dikkat çekerek 
geleceğin sürdürülebilir yeşil şehirleri için 
çeliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 
Enerji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cihan Karamik ise bina-
larda enerji verimliliği çalışmalarında son 
durum hakkında bilgi paylaştı. Eventuum 
Genel Müdürü Pınar Kopuz ise düzenlenen 
konferans ile ilgili “Gayrimenkul ve inşaat 
sektörünün nabzını tuttuğumuz 5. İnşaat 
ve Konut Konferansı’nda bu yıl da büyük 
çaplı bir organizasyon gerçekleştirdik. 
Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların 
deneyimleri ve beklentilerinin aktarıldığı 
konferans, her yıl daha da ilgi çekiyor. Biz-
ler de ekip olarak böylesine büyük çaplı bir 
organizasyonu düzenlemekten gurur ve 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tezcan Adana’da Yeni Yatırımlarını Tanıttı

T ezcan, 2016 yılında yaptığı tesis ve 
ürün yatırımları hakkında Adana 

imalat sektöründe faaliyet gösteren sana-
yici ve iş adamlarına özel bir toplantı 
düzenledi. 
Markanın 2017 hedeflerinin de anlatıl-
dığı toplantı, Sheraton Grand Adana’da 
gerçekleştirildi. 2016 yılında yaptıkları 
ürün ve tesis yatırımları ile sektöre hem 
ürün hem de istihdam anlamında yeni bir 
boyut getirdiklerini anlatan Tezcan Direk-
törü Asiye Ay Çelik, “2016, kurumumuz 
için yatırımların ve girişimlerin yılı oldu. 
Patenti ABD menşeli bir uluslararası fir-
maya ait olan Galvalume’ün Türkiye’deki 
ilk üreticisi olduk. Yeni ürünümüz Gal-
valume için mevcut tesisimizin sınırları 
içinde kurulan yeni yatırım kompleksimiz 
de çalışmalarına başladı. Galvalume ürün 
kapasitemizin yüzde 20’sini oluşturuyor. 
Yeni yatırımlarımız kapsamında 145 kişi-
lik istihdam yaptık. Devreye alınan hat-
lara sıfırdan mavi yaka çalışan kadrosu 
oluşturduk. İşe alımlarımız halen devam 
ediyor. Önümüzdeki dönemde üretim 
hatları için mühendis ve büyüyen organi-
zasyonel yapıya destek için yönetici alımı 
yapacağız” dedi.

Galvalume’un yurt dışında yapısal uygu-
lamalarda, havalandırma sistemlerinde, 
beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok 
alanda tercih edildiğini anlatan Çelik, 
“Galvanize göre korozyon dayanımı üç 
kat üstün bir malzeme olan Galvalume, 
ekonomik ve dayanıklı. Bu nedenle yurt 
dışında çok tercih ediliyor” dedi. Şu anda 
70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarına 
değinen Çelik, “Ürünlerimiz hem yurt 
dışında hem de yurt içinde yüksek talep 
görüyor. 2017 yılında yeni ülke ve coğ-
rafyalara açılarak daha da büyümeyi 
hedefliyoruz. Galvalume’un yurt dışı 
pazarlarda talep edilen bir ürün olması 
nedeni ile daha çok ülkeyle ticari ilişki 
kuracağımızı düşünüyoruz. Bu ürün ile 
elbette yurt dışında da iddiamızı ortaya 
koyacağız. Galvalume üretim kapasite-
mizin yüzde 20 gibi bir oranını Rusya, 
ABD ve Mena Bölgesi ülkelerine satmayı 
hedefliyoruz” dedi. Tezcan Satış Yöne-
ticisi Gülçin Sarıkaya ise “Kaplamasında 
içerdiği yüzde 55 alüminyum ile yüksek 
korozyon direncine sahip Galvalume’u 
ülkemizde de kullanımı yüksek bir mal-
zeme haline getirmek hedefindeyiz” 
dedi ve yeni ürünün emsallerinden çok 

farklı dayanım gücüne sahip olduğuna 
değindi. Sarıkaya, “Galvalume, sürekli 
sıcak daldırma metodu ile üretiliyor. 
Kaplamanın içeriğinde bulunan yüzde 
55 alüminyum, yüzde 43,4 çinko ve 
yüzde 1,6 silisyum alaşımı ile elde ettiği 
gümüş renkli görüntüsü çelikle uyum 
sağlıyor. Aynı zamanda yüksek korozyon 
dayanımına sahip. Alüminyumun kararlı 
yapısı, çinkonun koruyucu özelliği ve çeli-
ğin yüksek dayanım gücü ile birleşince 
mükemmel bir birliktelik ortaya çıkıyor. 
Son derece dayanıklı, çevreye saygılı ve 
uzun yıllar boyunca üstün bir dayanım 
performansı olan Galvalume’da yapılan 
açık hava denemelerinde de uzun yıllar 
korozyon gözlenmemiştir” diye konuştu.
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Dünyada Yangın Kaynaklı Ölümlerin Yüzde 80’inin Sebebi, Duman 
Zehirlenmesi

D emos Fuarcılık organizasyonunda 
5-8 Ocak 2017 tarihleri arasında 

İstanbul Fuar Merkezi’nde Düzenle-
nen 11’inci Uluslararası Ahşap, Çelik, 
Endüstriyel, Otomatik Kapı ve Kapı Yan 
Sanayi İhtisas Fuarı, büyük ilgi gördü. 
Fuar, son günlerde Türkiye’de güvenlik 
açıklarından kaynaklı yaşanan yangın-
ların önüne geçilmesine katkı sağla-
yacak birçok alternatif sundu. Sektör 
profesyonelleri kadar son tüketicinin de 
ilgi gösterdiği fuarı, yaklaşık 8 bin kişi 
ziyaret etti.

Akın: “Yangın güvenliğinde 
kapıların rolü çok büyük”

İnsan hayatını ve kurumların devamlı-
lığını sağlama anlamında kapı güven-
liğinin çok önemli olduğunu söyleyen 
TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı) Başkanı Hikmet Akın; 
“Vakıf olarak güvenliğin önemli bir alt 
başlığı olan ‘Yangın Güvenliği’nin sor-
gulandığı her yerde var olmak istiyoruz. 
Özellikle yakın tarihlerde yaşadığımız acı 
örnekleri de düşündüğümüzde, ülkemiz 
adına bu anlamda yapılan çalışmalara 
çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. 
Yangın güvenliğinin hayati bir önceliğe 
sahip olduğu gerçeği kaçınılmaz. Bina-
ların Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde kapı 
sözcüğüne tam 161 kere yer verildi-
ğini düşündüğümüzde, bir binanın 
en önemli parçalarından olan kapının 
yangın güvenliğindeki rolü tartışılmaz” 
dedi. Kapının standartlara uygun üre-
tilmiş olmasının yanı sıra, doğru yerde 

doğru konumlanmış olması ve monta-
jının standartlara uygun yapılmasının 
öneminin altını çizen Akın, “Son tekno-
loji ile üretilmiş ve yüksek güvenlikli bir 
yangın kapısının poliüretan köpük bir-
leştirici madde ile montajının yapılması, 
temelde var olan bütün güvenlik unsur-
larını tehlikeye atıyor. Kapının konumu 
kadar diğer uygulama süreçlerinin de 
güvenliğin olmazsa olmazı olduğunu 
belirtmek isterim. TÜYAK olarak bizim 
en hassas mesajımız; güvenliğin her aşa-
masında vazgeçilmez bütün olmasıdır. 
Bu çalışmaların daha güvenli kapılara ve 
yarınlara umut olmasını temenni ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Kuralay: “2015 yılında maddi 
kayıp 14,3 milyar dolar”

NFPA’in 2015 yılı yayımlanmış istatis-
tiklerine göre; 2015 yılında gerçekle-
şen yangınlardan kaynaklı ortaya çıkan 
maddi kaybın 14,3 milyar dolar oldu-
ğunun altını çizen Yangın Danışmanı 
Ali Kuralay, “2015 yılında 1 milyon 
345 bin 500 yangın meydana gelmiş-
tir. Çıkan yangınların 501 bin 500 adedi 
bina yangınıdır. Bu yangınlarda 3 bin 
280 kişi ölmüş, 15 bin 700 kişi yara-
lanmıştır. Yangın nedeniyle meydana 
gelen ölümlerin sebebi büyük ölçüde 
duman zehirlenmesidir. Türkiye için eli-
mizde henüz böyle istatistik yok. Fakat 
ülkemizde de güvenlik açıklarından kay-
naklı çıkan yangınlarda can kayıplarının 
yüzde 79’unun duman zehirlenmesin-
den olduğu öngörülüyor” dedi. Yangın-
dan korunmanın yollarını öncelikle son 

tüketiciye anlatmanın çok büyük önemi 
olduğunu söyleyen Kuralay, “Yangına 
karşı alınacak pasif koruma tedbirleri 
ve aktif söndürme tedbirleri hepimizin 
bilmesi gereken kavramlardır. Özellikle 
aktif söndürme tedbirleri ülkemizde en 
çok ağırlık verilen ve yatırım yapılan 
tedbirlerdendir. Ancak pasif koruma 
tedbirleri çok daha önemlidir ve çok 
daha ucuzdur. Bu tedbirler yangın ve 
dumanın bina içinde yayılmasını önle-
yen ve dolayısıyla insanların tahliyesi 
için zaman kazandıran ve söndürme 
için itfaiye geldiğinde yangın büyüme-
den müdahale imkânı veren ve hasar ile 
zayiatı minimize eden tedbirlerdir. Yan-
gın dayanımlı kapılar bu tedbirlerin en 
önemli unsurudur. Bu kapılar yangın ve 
dumanın bina içinde bir bölümden diğe-
rine geçişini öngördükleri süre (30-120 
dk.) arasında engellerler. Nerede kaç 
dakikalık kapı kullanılacağı yönetmeli-
ğimizde mevcuttur” dedi. Diğer önemli 
bir hususun da bina içinde mekanik ve 
elektrik tesisatının geçtiği yatay ve düşey 
boşlukların uygun sertifikalı test edilmiş 
sistem uygulamaları ile izole edilmesi 
olduğunu söyleyen Kuralay, “Bu boş-
luklar bir yangında baca görevi yapar 
ve çok kısa sürede alev ve dumanı bina-
nın her yerine taşır. Yangınlarda verilen 
zayiatların en önemli nedeni yapılarda 
bu pasif koruma önlemlerinin ihmal 
edilmesidir. Özellikle asma tavanlar bu 
eksiklikleri kapattığından kontrollerde 
gözden kaçmaktadır. Hâlbuki bu ted-
birlerin maliyeti toplam yapı maliyetinin 
yüzde 1'inden bile düşüktür” şeklinde 
konuştu.
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*Projede Systemair Türkiye Fabrikası’nda üretilen yeni nesil 531 adet Flexline 
NG klima santrali ve Systemair Fransa Fabrikası’nda üretilen 5.630 adet fan-coil 
ünitesi yer alıyor.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200.000.000 yolcu 
kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 
İstanbul Yeni Havalimanı ana terminal binası, saatte 
15.556.000 m3 taze havaya ihtiyaç duyacak.

 

Bu önemli proje için kalitemize, teknolojimize ve havalimanı 
iklimlendirme sistemleri alanındaki tecrübemize duyulan 
güven neticesinde Systemair HSK’nın tercih edilmesinin haklı 
gururunu yaşıyoruz.

TAZE HAVA İHTİYACI
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Refrion, Avrupa’nın En Büyük 
İklim Laboratuvarını Açtı

H avalandırma ekipmanı ve ısı eşanjörleri konu-
sunda uzmanlaşmış üreticiler arasında yer alan 

Refrion, yeni yatırımını tamamladı. 17 Aralık 2016’da 
Talmassons’daki (Udine, İtalya) merkezinde, fabrikala-
rında üretilen ve tüm dünyaya ihraç edilen proses akış-
kanlarının soğutulması için havalandırma ekipmanları 
ve sıvı soğutucuların performans testlerinin yapılacağı, 
Avrupa’nın en büyük iklim laboratuvarını açtı. 
1.5 milyon euroluk bir yatırımla kurulan laboratuvar, 
pazarda büyük bir rekabet avantajı sağlayacak. Refrion, 
en büyük kapasitedeki ekipmanlar dahil olmak üzere 
bitmiş ekipmanlar ve gerçek koşullarla test yapan az 
sayıda kuruluş arasına girdi. 250 metrekare alan ve 
14 metre yükseklikteki hacme sığabilecek, ısı transfer 
kapasitesi 2.2 MW’a ve hava debisi 700 bin m3/h’a 
kadar sahip ekipmanların 0 °C ilâ 45 °C arasında, nem 
oranı yüzde 40 ilâ yüzde 70 arasında değişen koşullar 
yaratarak, ünitelerin yerleştirilebileceği en olumsuz 
iklim koşulları için test edilmesi sağlanacak. Testle-
rin gerçekleşeceği iklim kabini, test edilen ünitenin 
boyutlarına uyum sağlayacak şekilde bölümlenebili-
yor. İşletme akışkanlarının giriş ve çıkış sıcaklıkları ve 
basınçları ile bunların akış hızı, sıcaklık, bağıl nem ve 
oda içindeki hava akışı, doğrudan tüketilen elektrik 
gücü ve akımı ile ölçülecek. Bu nedenle termal değişim 
kapasitesini ve enerji verimliliği katsayısını doğru bir 
şekilde hesaplamak mümkün. Bir ses şiddeti sensörü 
(ISO 9614-1) aracılığıyla cihazın gürültü seviyesinde 
ölçüm yapmak da mümkün. Refrion firmasının yöne-
ticisi Daniele Stolfo, “Şirketimiz sürekli gelişmekte ve 
cirodaki sürekli büyüme buna tanıklık etmektedir” diyor 
ve ekliyor: “Bu, 2016-2018 aralığında, üç yıl boyunca 
planladığımız operasyonların en önemlisidir. Toplamda 
7 milyon eurodan fazla yatırımla yılda yaklaşık 30 mil-
yon euro ciro elde etmeyi hedefliyoruz.”
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Haberler

Flexiva’nın İnovatif Serisi Artist, Çin’de de 
Patent Aldı

lexiva’nın alanında çığır açacak 
yeniliklere sahip serisi Artist, Çin 

Halk Cumhuriyeti patent kanunlarına 
göre “buluş patenti” almaya hak kazandı. 
Pazarlama Koordinatörü Umut Uluçay, 
Artist serisi ile yurt içinde ve yurt dışında 
büyük ses getirmeyi beklediklerinin altını 
çizerek yaptığı açıklamada Artist serisi 
hakkında şu bilgilere yer verdi: “Tam lami-
nasyonlu yeni nesil Artist serimiz ezber 
bozduracak. Farklı talepleri karşılamak 
üzere kauçuk, polietilen ve elyaf gibi mal-
zeme seçeneklerinin yanı sıra tamamen 
hijyenik uygulamalar için üretilen esnek 
kanallarımız, Flexiva’nın güçlü Ar-Ge’sinin 

F

bir eseri. Gerek tam laminasyonlu oluşu 
ile ısı yalıtımının maksimize edilmesi ve 
böylelikle sağladığı enerji tasarrufu yönü 
ile gerekse yalıtkan malzemesi ile bütün-
leşik, tek parça oluşu sayesinde işçilik ve 
montaj avantajları, Artist’i rakipsiz tercih 
haline getirecek.”

Flexiva Markası, Artık Birleşik Krallık ve Kuzey 
İrlanda’da da Tescilli

E snek havalandırma kanalları konu-
sunda uluslararası patentlere sahip 

olan Flexiva, markasını tescillediği ülkelere 

Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’yı da kattı. 
50’ye yakın ülkeye ihracatı bulunan Fle-
xiva, Batı Avrupa pazarlarında da etkinliğini 
artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ulus-
lararası pazarlama çalışmalarına hız veren 
Flexiva, bölge satış ağını güçlendiriyor. 
Uluslararası tescillerle markasını koruma 
altına alan Flexiva’nın ürün grubu içinde, 
farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek; alev ilet-
mez, yanmaz, tam laminasyonlu, hijyenik, 
ses iletmez farklı esnek hava kanalı seçe-
nekleri ile bağlantı elemanları bulunuyor.

Asal İklimlendirme İş 
Ortakları Toplantısının 
İlki Gerçekleşti

H itachi Klima Sistemleri’nin Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Distribütörü Asal İklim-

lendirme, 4 Şubat 2017 tarihinde İstanbul 
Happy Moon’s Restaurant’ta düzenlediği 
kahvaltılı organizasyonda 100’ü aşkın bayi 
ve yetkili servis hizmeti veren iş ortakları ile 
bir araya geldi. Kahvaltı sonrası açılış konuş-
masını yapan Asal iklimlendirme Merkezi 
Sistemler Satış Müdürü Canan Elte, ilkini 
düzenledikleri bu toplantının geleneksel 
hale geleceğini belirtti. Elte yaptığı sunumda 
Asal İklimlendirme’nin tarihçesi ile birlikte 
ürün gamında bulunan Hitachi ve Eco-
terma cihazları hakkında bilgiler aktardı. 
Referans projeleri, showroom tasarımları 
ve 2017 hedeflerini aktaran Elte, 2017 satış 
kampanyası hakkında bilgileri paylaştı. Asal 
İklimlendirme Yönetim Kurulu Üyesi Gökay 
Tutulmaz distribütörü olduğu Hitachi mar-
kasının Johnson Controls ile olan yeni işbir-
liği sonrasında Türkiye’de beraber hareket 
edeceklerini, Johnson Controls, Hitachi ve 
Asal İklimlendirme’nin bu birliktelikten bir 
sinerji yaratarak faaliyetlerini sürdürecek-
lerine dikkat çekti. Tutulmaz ayrıca Hitachi 
gibi kaliteli bir markanın temsilcisi olmaktan 
memnun olduklarını, Asal İklimlendirme ola-
rak amaçlarının ucuz ve kalitesiz klima sat-
mak olmadığını, iş ortakları ve müşterilerinin 
her türlü ihtiyacına uygun ve kaliteli cihazlar 
sunmak olduğunu bildirdi. Toplantıda John-
son Controls Hitachi Klima Sistemleri Ürün 
Yöneticisi Uğur Bayülgen, Johnson Controls 
olarak Hitachi markasının Asal İklimlendirme 
ile Türkiye’de daha da güçleneceğine inan-
dıklarını ve bunun için her türlü desteğe 
hazır olduklarını ifade etti.

Tosçelik’te Mas Pompa’dan Teknik Eğitim

M as Pompa  Tosyalı Holding’in uzun 
mamul ve yassı çelik üretimi yapan 

en büyük tesisi olan Tosçelik Osmaniye’de 
teknik eğitim verdi. 
Teknik Satın Alma Departmanı’ndan 15 
kişilik katılımın sağlandığı eğitimde sant-
rifüj pompalar, tarihçesinden başlayarak 
anlatıldı. Mas Pompa ürün gamında 
bulunan ürünler hakkında detaylı ola-
rak bilgi verildi. Enerji verimliliği ve EUP 
direktiflerine uyum konusu işlendi. 
Basitçe pompa seçiminin nasıl yapılması 
gerektiğine de değinildikten sonra, katı-

lımcıların memnuniyetini dile getirdiği 
eğitim, soru-cevap bölümünün ardından 
tamamlandı.
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sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

    İzolasyon malzemesi olarak 
camyünü yerine polyester elyaf kullanımı 
ile sağlığınızı korur.

    Uygulama esnasında izolasyon 
malzemesi olarak camyünü kullanan 
kanallara göre, süre, işçilik ve 
malzemeden tasarruf sağlar. Ürün tek 
parça olduğundan montaj hatalarını 
önlemektedir.

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

    Satın alınabilecek en yüksek kaliteye 
sahip izoleli esnek kanalı, konvansiyonel 
kanallarla rekabet edebilir fiyat 
aralığında sunar.

    İzolasyon malzemesi, iç boru ve 
dış ceket ile tam laminasyonludur. Bu 
tam laminasyon sayesinde arada hava 
boşluğu kalmamakta ve ısı yalıtımı 
maksimize edilmektedir.

   Paketleme sırasında ezilme ve 
bükülmeden dolayı herhangi bir 
deformasyon olmamaktadır. Ürün 
kutudan çıkarıldığı anda montaja 
hazır haldedir.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:

Flexiva’dan yeni nesil 
tam laminasyonlu 
esnek hava kanalı:



Haberler

İdetek ve EVD, Atalian ile Ortaklık Kurdu
detek ve EVD A.Ş. çalışma hayatla-
rına Atalian ailesi ile yaptığı ortak-

lık ile devam edecek. Konu ile ilgili İdetek 
ve EVD A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergin Kaya şu açıklamayı yaptı: “Kurul-
duğu günden beri birçok başarıya ve ilk-
lere imza atmış firmalarım İdetek A.Ş. ve 
EVD A.Ş bundan böyle başarılı çalışma 
hayatlarına sektöründe yine oldukça 
başarılı Atalian ailesi ile yaptığı ortaklık 
ile devam edecektir. 1998 yılından beri 
bina otomasyonu, bina otomasyonu 
destek hizmetleri, aydınlatma otomas-
yonu ve enerji yönetimi (enerji etüdü, 
enerji kimlik belgesi vb.) konularında 
başarılı hizmetler vermekte olup sek-
törde önemli yeri olan şirketlerimiz, bu 
ortaklık ile hem ülkemizde hem de bölge 
ülkelerinde bulunduğu yeri pekiştirip 

İ pazar payını artırmayı hedeflemektedir. 
Bu güzel gelişmede payı olan, önce-
likle bize kendimizi ispatlama imkânı 
veren değerli müşterilerimize, iyi veya 
zor günlerimizde yılmadan çalışan çok 
kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, her 
zaman desteklerini esirgemeyen ailele-
rimiz ve dostlarımıza, rekabetleri ile bizi 
zinde tutan rakiplerimize, çözüm ortak-

larımıza, firma ortaklarımıza dolayısıyla 
tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç 
bilirim. Asıl büyük takdir ve teşekkür 
ise ülkemizin geçmekte olduğu zor bir 
dönemde bile yatırımlarına devam eden 
yeni ortağımız Atalian ailesine olacaktır. 
Tüm çalışanlarımız ile birlikte yeni adresi-
mize önümüzdeki günlerde taşınıyoruz. 
Hepimize başarılı bir 2017 diliyorum.”

E

İdetek ve EVD Yeni Adresinde
VD Enerji Yönetimi ve İdetek Oto-
masyon Sistemleri yeni adresinde 

hizmet vermeye devam ediyor. Firmala-
rın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Adres: Girne Mah. Girne Cad. Omega 

Deniz Plaza No: 117 – 121 
Kat: 4 Maltepe, İstanbul
E: evd@evd.com.tr, sekreter@idetek.com
T: 0216 668 07 07
F: 0216 668 07 11

testo 420 Balometre Kaliforniya Enerji Komisyonu Tarafından Onaylandı

t esto 420 balometre Kaliforniya 
Enerji Komisyonu tarafından 

onaylandı. Konuyla ilgili Testo tara-
fından yapılan açıklamada, “Klima ve 
havalandırma dengeleme, taahhüt ve 
reklaj faaliyetlerinde, kaynaktaki hacim-
sel debi değerlerinin dengeli dağılımı, 
enerji verimliliği ve konfor açısından 
olduğu kadar, hakediş işlemlerinde de 
hayati derecede önemlidir. Bu kontrol-
lerde, standartlar ile uyumlu, kullanıcı 
kaynaklı hatalara en az açık ölçüm 
cihazlarının kullanımı, ölçümlerin, etkin 
ve hızlı bir şekilde, mümkünse sahada, 
ölçüm noktalarına ait bilgiler ile birlikte 
raporlanabilmesi büyük önem arz eder. 
Bu konuda hafif, hassas ve pratik testo 
420 balometre büyük ebatlı emişlerde 
ve üflemelerde akış debisinin önemli 
ve etkin biçimde düzenlenmesine ola-
nak sağlar. Üstelik hacimsel debi ölçüm 
standartları ile uyumludur. testo 420, 
Kaliforniya Enerji Komisyonu tarafından 
da onaylanarak artık güvenlik ve verim-
lilik açısından öne çıkmayı başardı. testo 
420 sadece 2.9 kg ağırlığı ile piyasadaki 
en hafif modeldir. Huni üzerine entegre 
‘akış düzelticisi’ sayesinde menfez ağız-

larında debi hassasiyet standartlarını 
belirler. Bu da, kullanıcıların klima ve 
havalandırma sistemlerinde hızlı ve 
hassas şekilde İç Hava Kalitesi hijyen 
kurallarını rahatlıkla sağlayabilmesine 
olanak tanır. 1974 yılında kurulan ve 
Kaliforniya’nın birincil enerji politika ve 

planlama ajansı Kaliforniya Enerji Komis-
yonu (CEC), gelecekteki enerji ihtiyaç-
larını tahmin etmek, enerji verimliliğini 
cihaz ve bina standartları ile destek-
lemek gibi HVAC sistemleri de içeren 
faaliyetlerden sorumludur” ifadelerine 
yer verildi.
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Build Upon Projesi Türkiye Kapanış Toplantısı Düzenlendi
uild Upon Projesi Türkiye Kapa-
nış Toplantısı, T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk’ün katılımlarıyla, 
17 Ocak 2017 Salı günü Ankara İller 
Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleş-
tirildi. Toplantıda, Build Upon Projesi 
Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK tarafından 
hazırlanan Build Upon Türkiye Proje 
Tanıtım Videosu gösterildi. Program, 
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Özdil ve T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün 
açılış konuşmalarıyla başladı. Öztürk, 
yeşil bina ve yerleşim çalışmalarının 
artırılması gerektiğini, Build Upon 
projesini desteklediklerini ve ÇEDBİK 
ile işbirliklerinin güçlendirilmesini 
beklediklerini belirtti. Çevre ve Şehir-

ünyanın en geniş katılımlı bina 
renovasyon (bina iyileştirme) 

projesi Build Upon, iklim değişikliğine 
sebep olan mevcut binalarla ilgili çözüm 
üretmek üzere Avrupa’daki Yeşil Bina 
Konseyleri tarafından başlatıldı. Bir yıl-
dan fazla süren hazırlıkların ardından 
Build Upon projesi, 80’den fazla etkinlik 
düzenleyerek, binalardan kaynaklanan 
emisyonları azaltmak için çaba harcayan 
1000’in üzerinde kurum ve kuruluşu 
bir araya getiriyor. Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerin mevcut bina emisyonları, 
Avrupa Birliği’nin toplam karbon emis-
yonlarının yüzde 36’sını oluşturuyor. Bu 
da mevcut binaların çevreye daha fazla 
zarar verdiği anlamına geliyor. Avrupa 
ülkelerindeki konutların ve ticari bina-
ların enerji verimliliği standartlarına 
uygun olarak iyileştirilmeleri amacıyla 
ortaya çıkarılan Build Upon, AB Horizon 
2020 Araştırma ve İnovasyon Programı 
kapsamında yürütülüyor. Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hırvatistan, 
İspanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Letonya, 
Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye 
olmak üzere 13 ülkenin Yeşil Bina Kon-

ÇEDBİK, Build Upon ile Binaları İyileştiriyor

seyleri tarafından yürütülen proje için 
2.35 milyon Euro fon sağlandı. Dün-
yanın en kapsamlı renovasyon proje-
sinin Türkiye ayağını üstlenen ÇEDBİK 
(Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)’in 
BUILD UPON Türkiye Direktörü Ahmet 
Acar projeyle ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Bu büyük projenin bir par-
çası olarak Türkiye’nin, AB ile geliştirdiği 
ilişkiler çerçevesinde, enerji mevzuatı 
konusunda birçok kazanım elde ede-
ceğine inanıyoruz. Yeşil bina konseyleri 
düzeyinde devam edecek olan bu proje 
sayesinde, Türkiye’nin mevcut bina 
stoğu değerlendirilerek enerji verimliliği 

politikaları ve eylemleri gözden geçiri-
lecek, kilit oyuncular tarafından çözüm 
yolları ortaya konacak ve ülkemiz için 
makul adımlar atılmasının önü açılacak-
tır. 2016 yılında farklı şehirlerde çeşitli 
konularda yüzlerce paydaşın katılımıyla 
çalıştaylar gerçekleştirdik, bu toplantı-
lardan çıkan değerli fikirleri 17 Ocak’ta 
Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirdiğimiz kapanış toplantı-
mızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müs-
teşarımıza sunduk. Projenin çıktılarının 
Türkiye’nin binalarda enerji verimliliği 
mevzuatı çalışmaları için önemli temeller 
teşkil edeceğine inanıyoruz."

katılarak binalarda enerji verimliliği iyi-
leştirmeleri ve Türkiye’deki uygulamalar 
üzerine fikirlerini sundu. Türkiye çapında, 
Nisan 2016, Mayıs 2016, Haziran 2016, 
Ekim 2016, Kasım 2016 ve Ocak 2017’de 
gerçekleştirilen 6 ulusal çalıştayda elde 
edilen tüm çıktılar, çalıştay raporlarında 
ve proje kapanış raporunda açıklanıyor.
Ayrıntılı bilgi için: www.buildupon.eu

cilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nden gelen proje resmi des-
tek bildirileri katılımcılarla paylaşıldı. IFC 
Bölge Direktörü Eduard Yakubov, çok 
daireli binalarda enerji verimliliği iyileş-
tirmelerine finansman sağlanmasında 
Polonya ve Rusya’dan uluslararası dene-
yimlerini aktardı. Build Upon projesinin 
ulusal kapanış toplantısının son otu-
rumunda düzenlenen ve moderatörlü-
ğünü Build Upon Türkiye Proje Yöneticisi 
Ahmet Acar’ın yaptığı panelde, İTÜ Yapı 
Fiziği’nden Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, 
TURKECO’dan Dr. Duygu Erten, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmet-
ler Genel Müdürlüğü’nden Esra Turan 
Tombak ve IFC Türkiye’den Naz Beykan 

Haberler
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Çözümlerimiz: Verimlilik, 
Yenilenebilir Enerjiler ve 
Konfor

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

Partner ülke

Frankfurt, Almanya
14. – 18. 3. 2017 Energy

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel. 0212 296 26 26

Belimo Akademi 2017 Başladı

B elimo Akademi 2017 yılında da teknik eğitimlerine 
devam ediyor. 2016 yılını, tasarım, taahhüt, oto-

masyon ve üretim firmalarının katıldığı 8 farklı eğitim ile 
tamamlayan Belimo Akademi, yeni yılda da birçok konuda 
Belimo uzmanlığını sektör paydaşlarının faydasına sunu-
yor. İlk eğitim 26 Ocak’ta “Tasarımcılar için Otomasyonun 
Temelleri” başlığı altında düzenlendi. Belimo Akademi’nin 
Şubat ayından itibaren gerçekleştireceği eğitimler ise şöyle:

Eğitim Tarihi Eğitim Konusu

23.02.2017 Hidronik Isıtma / Soğutma 
 Sistemlerinde Dengeleme
23.03.2017 Kontrol Vanaları
27.04.2017 Klima Santrallerinin Otomatik 
 Kontrolü
25.05.2017 Yangından Korunma ve Duman 
 Kontrol Uygulamaları
06.07.2017 VAV/CAV ve Hava Kontrol 
 Uygulamaları
27.07.2017 Tasarımcılar için Otomasyonun   
 Temelleri
24.08.2017 Hidronik Isıtma/Soğutma 
 Sistemlerinde Dengeleme
28.09.2017 Kontrol Vanaları
26.10.2017 Klima Santrallerinin Otomatik 
 Kontrolü
30.11.2017 Yangından Korunma ve Duman   
 Kontrol Uygulamaları
28.12.2017 VAV/CAV ve Hava Kontrol 
 Uygulamaları

Belimo Akademi eğitimlerini genellikle İstanbul Ümraniye’de 
bulunan ofisinde gerçekleştiriyor. Tüm eğitimler saat 
14:00’te başlıyor ve yaklaşık 3 saat sürüyor. Belimo tüm 
eğitimleri ücretsiz gerçekleştiriyor. Katılmak isteyenlerin 
info@belimo.com.tr adresine e-mail göndermesi yeterli.
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Haberler

DemirDöküm ve Bozüyük Belediyesi’nden 
Klimalı Durak

D emirDöküm, Bozüyük Belediyesi 
önderliğinde gerçekleştirilen çalışma 

sonucunda yeni bir sosyal sorumluluk pro-
jesine imza attı. Bozüyük Devlet Hastanesi 
Yeşil Kent Hizmet Binası ana giriş kapısına 
kullanıma açılan “Klimalı Durak” projesi 
ile Bozüyüklüler toplu taşıma araçlarını 
beklerken kışın soğuğundan ya da yazın 
sıcağından etkilenmeyecek DemirDöküm, 
çevreye ve topluma duyarlı çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi. Bozüyük Belediyesi 
önderliğinde DemirDöküm’ün katkıları ile 
hayata geçirilen “Klimalı Durak” projesi 
sayesinde Bozüyüklüler toplu taşıma araç-
larını beklerken olumsuz hava şartlarından 
etkilenmeyecek. Bozüyük Devlet Hastanesi 
Yeşil Kent Hizmet Binası ana giriş kapı-
sında kullanıma sunulan içerisinde klima 
ve kitaplık bulunan durakta Bozüyüklüler 
otobüs, dolmuş veya servis araçlarını bek-
lerken aşırı soğuktan ya da sıcaktan etki-
lenmeyecek. Geliştirdiği ürünlerle sektörde 
birçok ilke imza atan DemirDöküm’ün 
böylesine vizyoner bir proje içerisinde yer 
almasından memnuniyetini dile getiren 
DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban, “Bozüyük 
Tesisleri’mizde entegre fabrika modeli ile 
uzman ve deneyimli bir kadro ile çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz. Kombi, şof-

ben, termosifon, panel radyatör ve solar 
sistem ürünlerinde Avrupa’nın tek çatı 
altında aynı ürünleri üreten en büyük üre-
tim tesisine sahibiz. 267 bin metrekare 
açık, 65 bin metrekare kapalı alana yayılan 
Bozüyük fabrikamızda ileri teknolojiyi kul-
lanarak katma değer odaklı, çevre dostu 
yalın üretim teknikleri ile müşterilerimize 
en kaliteli ürün ve hizmeti, en rekabetçi 
maliyetler ile ve en kısa sürede ulaştırmak 
için çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin 140’ıncı 
Ar-Ge Merkezi’nin DemirDöküm Bozüyük 
Tesisleri’nde olduğunu belirten Gürhan 
Çoban “Deneyimli kadromuz ve yüksek 
Ar-Ge kabiliyetimiz ile Bozüyük tesisimizde 
ürettiğimiz ürünlerimizi dünyanın 47 ülke-
sine ihraç ediyoruz. Türkiye ekonomisine 
katma değer yarattığımız Bozüyük, bizim 
için stratejik öneme sahip. Bozüyüklülerin 
ulaşımda yaşadığı mevsimsel zorlukları 
en aza indirmek için Bozüyük Belediye 
Başkanı Fatih Bakıcı başta olmak üzere 
yönetim kadrosu ve çalışanlarının vizyoner 
girişimi sayesinde ‘Klimalı Durak’ projesi 
hayata geçti. Hem üretim sürecinde hem 
de üretim sonrasında toplum çıkarlarını 
gözeten bir şirket olarak geliştirilen projeyi 
desteklemekten mutluluk duyduk. İlçe-
mize, tüm Bozüyüklülere hayırlı ve uğurlu 
olsun” diye konuştu.
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Bosch Termoteknik, Sektörün Geleceğine Yatırım Yapıyor

Bosch Termoteknik, 2016 Yılında 700 Bin Adet Kombi Üretti

osch Termoteknik Türkiye, Orta-
doğu ve Kafkasya Satış Genel 

Müdürü Zafer Polat ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki ve 
teknik eğitimin gelişimine yönelik ortak 
çalışmaları konu alan bir işbirliği proto-
kolüne imza attı. 
Bosch Termoteknik protokol çerçe-
vesinde, İzmir Çınarlı Endüstri Meslek 
Lisesi’nin Tesisat ve İklimlendirme Eği-
tim Salonlarının yenilenmesini üstlene-
cek. Yenilenen eğitim salonlarında hem 
meslek lisesi öğrencileri eğitim alacak 
hem de Bosch Termoteknik partnerlerine 
yönelik eğitimler düzenlenecek. İşbir-
liğini değerlendiren Zafer Polat şunları 
söyledi: “Bosch Termoteknik olarak 40 
yıldır sürdürdüğümüz eğitim faaliyet-
lerimizi, Bosch Termoteknik Akademi 
çatısı altında ‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ 
sloganıyla devam ettiriyoruz. İstanbul, 
Ankara ve Manisa’daki Uygulamalı ve 
Teorik eğitim salonlarımızda eğitimler 
düzenliyoruz. Ayrıca Türkiye’nin farklı 

osch Termoteknik’in Manisa Fab-
rikası, 2016 yılında 700 bin adetle 

tarihinin en yüksek kombi üretimini ger-
çekleştirdi. 2016 yılında rekorlarına bir 
yenisini ekleyen Manisa Fabrikası, böylece 
‘üretim üssü’ unvanını da pekiştirdi. 25 
yıldır faaliyet gösteren fabrikada kurul-
duğundan bu yana üretilen cihaz sayısı 
ise 6 milyon adedi aştı. Termoteknik iş 
kolunda dünya çapında öne çıkan tesis-
ler arasında yer alan Bosch Termoteknik 
Manisa Fabrikası’nda, dünyanın dört bir 
yanındaki 41 ülke için 551 ayrı tip kom-
binin imalatı yapılıyor. Üretimde kullanı-
lan ana komponent ve parçaların imalatı 
da fabrikada yapılıyor. Bu hammadde ve 
komponentlerin yaklaşık yüzde 70’i yerli 
yan sanayiden temin edilerek üretim ger-
çekleştiriliyor. Bosch Termoteknik Türkiye, 
Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü 

şehirlerinde düzenlediğimiz eğitimlerle iş 
ortaklarımız ve iklimlendirme pazarının 
önemli oyuncularıyla bir araya geliyo-
ruz. Bu eğitimlerin yanı sıra üniversiteler, 
meslek yüksek okulları ve meslek liseleri 
ile ortak projeler yaparak, sektörümüzün 
gelecekteki profesyonellerinin eğitimine 
de katkıda bulunuyoruz. Özellikle mes-
lek liselerine yapılan yatırımın, ülkemi-
zin geleceğine ve 
sektörümüze yatı-
rım anlamına gel-
diğini düşünüyoruz. 
Meslek liseleri ile 
bugüne kadar yap-
tığımız iş birliklerini 
artırarak sürdürmek 
amacındayız.” Polat 
ayrıca, Türkiye’nin 
her yerinden meslek 
lisesi öğretmenlerini, 
tesisat ve iklimlen-
dirme alanlarında 
eğitim vermek üzere 
kendi eğitim salon-

Zafer Polat, Türkiye’nin Bosch Termoteknik 
için potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu 
vurgulayarak, aynı zamanda önemli bir 
ar-ge, üretim ve yetkinlik merkezi oldu-
ğunu söyledi. Polat, “Manisa Fabrika-

mızda son 7 yılda 48 milyon euro yatırım 
gerçekleştirdik. Yeni yatırımlar, yenilikçi 
ürün ve teknolojilerle Bosch dünyasındaki 
konumumuzu her geçen gün daha da 
pekiştiriyoruz” dedi. 

larına davet edeceklerini de açıkladı. 
Polat, “Öğretmenlerimize teknik bilgi 
ve birikimimizi aktararak bu bilgi biri-
kiminin öğretmenlerimiz vasıtasıyla 
sektörümüzün geleceğini oluşturacak 
öğrencilerimize aktarılmasını hedefli-
yoruz. Ayrıca meslek lisesi öğrencileri-
nin servislerimizde staj imkânı bulması 
için de destek olacağız” dedi.
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Soğutma Suyunu Filtreleyin
Chiller’i ve Isı Eşanjörü’nü Koruyun

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

(Cihaz modeli seçimi için lütfen bizi arayınız)

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

Wilo, 2017 Yılının Yol Haritasını 
Açıkladı

T ürkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet veren Wilo 
yetkili satıcılarının katıldığı 11. Hedef Paylaşım 

Toplantısı “Farkımız Sensin” temasıyla 14 Ocak’ta İstan-
bul Ümraniye Crowne Plaza Oryapark’ta gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda Wilo’nun pen-
ceresinden 2016 yılının değerlendirilmesi yapıldı, 2017 
yılının hedefleri ve yol haritası paylaşıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Ercüment Yalçın, Wilo'nun dünya çapında 7 bin 500 
kişinin çalıştığı dev bir grup olduğunu belirterek, gru-
bun cirosunun istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve 
yatırımların da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. 
Grubun global cirosunun 1.3 milyardan fazla oldu-
ğunu söyleyen Yalçın, Wilo Türkiye'nin de bu başarıya 
önemli oranda katkı sağladığını ifade etti. Ercüment 
Yalçın sözlerine şöyle devam etti: “Wilo Türkiye olarak 
grubumuzun Yakın Doğu Satış Bölgesi’nin merkezinde 
yer alıyoruz. Azerbaycan, Türkmenistan, Lübnan, İsrail, 
Suriye, Ürdün, Irak’ı kapsayan çevremizdeki 7 ülke-
nin faaliyetleri bize bağlı olarak yürüyor. Bu önemli 
sorumluluğu yükselen başarı grafiğimiz ve işimize karşı 
duyduğumuz heyecanımız sayesinde elde ettik. Kendini 
işine adamış, kaliteli, genç ve dinamik bir grubuz. Bu 
özelliğimizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. 
35 bayimiz, 75 yetkili servisimiz, 100’e yakın merkez 
çalışanımızla Türkiye çapında yaklaşık 1000 kişilik bir 
aileyiz. 2015, yüzde 25 büyüme ile bizim için adeta bir 
sıçrama yılı olmuştu. 2016’da büyüme yolunda kararlı 
adımlar atmayı sürdürdük. 2017’den de ümitliyiz. İşi-
mize heyecanla sarılmaya, yeni hedeflere doğru yol 
almaya devam edeceğiz.” Wilo’nun 2017’deki hedef-
lerini de açıklayan Ercüment Yalçın, 2017 yılında da 
başarıyla odaklanacaklarını ve özellikle değişim paza-
rında daha aktif bir şekilde rol alacaklarını ifade etti. 
Yalçın, “Uzun yıllardır kullanılan, ömrü bitme noktasına 
gelen veya biten pompaların değişimlerini gerçekleş-
tirerek ciromuza önemli oranda katkı sağlayacağız” 
şeklinde konuştu. 
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ISIDEM Yalıtım Geleceğin 
Mühendislerini Yetiştiriyor

I SIDEM Yalıtım, üniversite – sanayi iş birliği çalışmala-
rına devam ediyor. ISIDEM Yalıtım fabrikalarında bitirme 

ödevlerini yapan geleceğin mühendisleri “İş ve Performans 
Bazlı Ücret Sistemi” isimli proje ile Makine Mühendisleri Odası 
tarafından birinci seçilirken, TÜBİTAK’tan da destek almaya hak 
kazandı. Mavi yakalı personele ait iş değerleme ve ücretlendirme 
sitemlerini içeren projede, gelir dağılımında adalet ve başarının 
ödüllendirilmesi hedeflendi. 
ISIDEM Yalıtım Teknik Direktörü Ayhan Gökbağ, “ISIDEM Yalı-
tım bünyesinde yeni mezun ve eğitimine devam etmekte olan 
birçok mühendis bulunuyor. Eğitimine devam eden mühendis 
adayı arkadaşlarımız, bitirme projelerini ISIDEM Yalıtım labora-
tuvarlarını kullanarak, üretim süreçlerini yakından takip ederek 
yapıyorlar. Sektör tecrübemizle yeni mezun arkadaşların dina-
mizmi ve idealistliğini birleştirmek istiyoruz. ISIDEM Yalıtım ailesi 
olarak bu tarz çalışmalar için elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bu doğrultuda genç beyinleri destekleyerek daha dinamik ve 
yenilikçi bir firma olacağız” dedi. Ayrıca üniversite – sanayi iş 
birliklerinin sektörün geleceğine katkı sağlayacağını ve öğrenci-
leri profesyonel iş hayatına en iyi şekilde hazırlayacağını belirten 
Gökbağ sözlerine şöyle devam etti:  “Eskişehir’de yer alan LEED 
sertifikalı üretim tesislerimizdea Ar-ge laboratuvarlarımız bulu-
nuyor. Mühendislerimiz bu laboratuvarlarda birbirinden önemli 
ve sektörü geliştirecek çalışmalara imza atıyor. Böyle bir ortamda 
genç mühendis adaylarımız tarafından hazırlanan ve yine TÜBİ-
TAK tarafından desteklenen iki ayrı projemizden bahsetmek 
isterim. Projelerden biri ‘Elastomerik kauçuk köpüklerinin su 
buharı difüzyon direncinin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi’ 
Bildiğiniz gibi elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerinin buhar 
difüzyon direnç testleri süreli testlerdir. Laboratuvarlımızda 
geliştirdiğimiz deney tasarımı ile ürünlerin MU değerlerini hızlıca 
hesaplayabiliyoruz. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
-TÜBİTAK 2209-B (2241-A)- Ayrıca ‘Kauçuk/talaş atıklarının ses 
ve radyasyon izolasyonunda kullanımı’ başlıklı projemiz de yine 
TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanmıştır. -TÜBİTAK 2209-B 
(2241-A) ISIDEM Yalıtım, laboratuvarlarında genç, dinamik ve 
alanlarında uzman kadrosuyla sektörün geleceğini inşa etmenin 
sorumluluk ve bilincinde çalışıyor.”
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İSKİD, Enerji Verimliliğinin Püf Noktalarını 
Anlattı

Pay Ölçer Sistemine Geçmeyen Site Hakkında 
Mahkeme Kararı Çıkarıldı

İ

B

SKİD, Enerji Verimliliği Haftası kap-
samında enerji verimliliğinin ülkenin 

sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirme yolunda en önemli kilometre 
taşlarından biri olduğunu belirterek, klima 
kullanırken nasıl tasarruf edileceğinin püf 
noktalarını paylaştı. 
Enerji Verimliliği Haftası’nda vatandaşların 
daha az enerji harcayarak ülke ekonomisine 
katkıda bulanabileceklerini belirten İSKİD 12. 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, 
sadece klima kullanımlarında yapılacak bir-
kaç tasarruf yöntemiyle enerji verimliğinin 
artırılabileceğinin altını çizdi. 

andırma’da merkezi sistemle ısınan 
sitenin Site Yönetim Kurulu, Enerji 

Verimliliği Kanunu’nda öngörülen ısı gider 
paylaşım sistemine geçmediği için site sakin-
leri tarafından mahkemeye verildi. Mah-
keme tarafından açıklanan gerekçeli kararda 
davacılar ve müdahiller taleplerinde özetle; 
davalının ısı pay ölçer cihazlarını taktırma-
ması nedeniyle, fazladan ödedikleri fatura 
bedelleri ile ısı pay ölçer cihazı takılı olsaydı 
ödeyecek oldukları bedeller arasındaki farkı, 
yani fazla ödediklerini iddia ettikleri bilirkişi 
tarafından belirlenen miktarların davacılar 
ve müdahiller tarafından benimsendiği belir-
tildi. Açıklanan nedenlerle davayı açan 7 
kat malikine toplam 3.062,35 TL’nin geri 
ödenmesini hükmetti.
Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 c) ben-
dinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip bina-
larda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık 
kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin 
ısı kullanım miktarına bağlı olarak payla-
şımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna 
aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mer-
cilerce onaylanmaz” ifadesi bulunuyor. 
Geçici Madde 6 – (1)’de ise “Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar 
ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım 
izni alınmamış olan binalar için, bu Kanu-
nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) 

Satın alınacak cihazın enerji verimliliğinin 
A+++, A++ gibi olması gerektiği konu-
sunda bilgi veren Savcı, “Klimalarda enerji 
tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen 
Avrupa Birliği Yönetmelikleri 1 Ocak 2014 
itibarıyla Türkiye’de de yürürlüğe girdi. 
Sezonsal verimlilik olarak adlandırılan yeni 
kriterlere göre klimaların enerji sınıfları A+, 
A++ ve A+++ olmak üzere üç yeni sınıfı 
içerecek şekilde genişletildi. Bu tip cihaz-
larda ilk yatırım maliyeti daha yüksek gibi 
görünse de bu cihazların enerji tüketimleri 
çok daha düşüktür. Öncelikle doğru kapa-
sitenin seçilmesi gerekli” dedi. 

bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden iti-
baren beş yıl süreyle uygulanmaz” ifadesi 
bulunuyor. Mevcut siteler için tanınan bu 
süre Mayıs 2012’de dolmuştu. Ülkemizde 
ısı gider paylaşım sistemleri konusunda en 
etkin firmalardan Daf Enerji Yönetimi Genel 
Müdürü Kazım Şengöçgel konuyla ilgili şun-
ları söyledi: “Ülkemizde Enerji dışa bağımlı-
lıkta en hassas olduğumuz noktalardan biri. 
Bu nedenle enerji verimliliğini ve yenilenebilir 
enerji sağlayan sistem ve uygulamalar yasal 
mevzuatta önemli bir alanı kapsıyor. Fakat 
sisteme geçmeyen site veya apartmanlarda 
kanunda ceza öngörülmediği düşünülerek 
ağırdan alınan konu, kat maliklerinin açtığı 
bu tip davalar ile enerji verimliliğini sağlayan 
ısı gider paylaşım sistemine geçişin site ve 
apartman yönetimlerince tekrar gündeme 
alınmasına neden oldu. Bu da ülkemizin 
ekonomisi ve dışa bağımlılığının minimuma 
indirilmesi ve daha yenilenebilir enerji kulla-
nımı hususunda memnuniyet verici.”
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COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler
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Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com
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ISI TRANSFER 
CİHAZLARI
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TTMD İzmir Temsilciliği’nde Soğutma Kulesi 
İşletim Sorunları Konusunda Seminer Verildi

T TMD – Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği İzmir Temsilciliği 4 Şubat 

2017 tarihinde dernek üyelerine seminer 
düzenledi. “Soğutma Kulesi İşletim Sorun-
ları” konulu semineri Su Arıtma Tekniği 
konusunda uzman Yüksek Mühendis Enis 

Burkut verdi. Başarılı geçen seminerde din-
leyicilerin sorularına da cevap verildi.
seminerde,soğutma kulesi sorunları üç 
bölümde anlatıldı:
1. Soğutma kulesinde bulunan fanların 
tabiattan aldığı hava içindeki katıların 
tamamı soğutma suyuna girdiği için bu 
katılar işletmede sorunlar yaratıyor.
2. Kule besi suyunda bulunan tabii iyonlar, 
soğutma suyunun bir bölümünün buhar-
laşması sebebiyle kristaller oluşturur, bun-
lar da işletmede tıkanma ve ısı izolasyonu 
sorunları yaratıyor.
3. Soğutma suyunun ortamı ve sıcaklığı 
mikrop üremesi için çok uygun olduğun-
dan, burada üreyen mikroplar işletmeye 
ve personele zarar veriyor; özellikle insan 
için çok zararlı olan Legionella bakterisi ile 
mücadele etme yöntemleri üzerinde durul-
malıdır. 
Soğutma sularının işletici için yarattığı 
sorunların azaltılması için projeci tesisat 
mühendislerinin soğutma suyu projelerine 
yukarıdaki sorunları azaltıcı yöntemleri ekle-
meleri seminerde önerildi.

MesseStuttgart, Türkiye’deki Ortaklığının 
Tüm Hisselerini Satın Aldı

M esseStuttgart, 1 Ocak 2017’de İstan-
bul merkezli Türkiye’deki ortaklığının 

kalan hisselerini de satın aldı. 
MesseStuttgart, şimdiye kadar hisselerin 
yüzde 60’ına sahipti. Önceki yönetici ortağı 
Hakan Gençoğlu’nun emekli olmasıyla 

MesseStuttgart kalan yüzde 40’lık hisseyi de 
satın aldı. MesseStuttgart Başkanı Roland 
Bleinroth, bu adımın arkasındaki gerekçeyi 
şu sözlerle anlattı: “Türkiye bizim için güçlü 
bir pazara sahip olan önemli bir ekonomik 
bölge. Bu bölgenin Stuttgart’taki ticaret 
fuarlarımız için önemli bir kaynak pazar 
olmaya devam edeceğine de inanıyoruz. 
Bu satın alma ile uzun dönemli taahhü-
dümüzü ortaya koyuyoruz. Müşterilerimiz 
bunu çok iyi anlıyor ve takdir ediyor.” Hakan 
Gençoğlu danışman olarak görev alacak ve 
Türk fuarcılığında sahip olduğu tecrübesini 
ve bağlantılarını paylaşmaya devam edecek. 
Ufuk Altıntop ise 1 Ocak’tan itibaren Mes-
seStuttgart Ares Fuarcılık’ın Genel Müdürü 
olarak atandı. 
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DKM İnşaat, Yeni Ofisinde Yeni Unvanıyla 
Hizmet Veriyor

D KM İnşaat, büyüyen organizasyonu 
ve iş hacmine paralel olarak iş ve 

çözüm ortaklarına daha verimli çalışma 
imkânı sağlamak için 1 Şubat 2017 tarihi 
itibarıyla 500 m² alana sahip yeni adre-
sinde yeni unvanıyla hizmet vermeye baş-
ladı. Konu ile ilgili firma tarafından yapılan 
açıklamada, “DKM İnşaat, 2003 yılında 
yapıların güvenli ve konforlu olması için 
inşaat sektörüne hızlı ve yenilikçi çözüm-
ler üretmek misyonu ile kuruldu. Sismik 
Koruma, Titreşim Kontrolü ve Ses Yalı-
tım alanlarında faaliyet göstererek müş-
terilerimizin güveni ve iş ortaklarımızın 
desteği ile büyümeye devam ediyoruz. 
2004 yılında MASON Ind., 2009 yılında 
da INDEX temsilcisi olduğumuz markaları 
yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunarken, 
ar-ge çalışmalarımız sonucu geliştirdiğimiz 
TUNEX ‘Darbe Sesi Yalıtım Membranı’ ve 
REZONEX ‘Modüler Titreşim Alıcı’ ürün-
leri ile üretici kimliği kazandık. Yenilikçi 
ve özgün ürünlerimizi niş pazarlara suna-
rak projelere değer katıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası standartlara, mevcut yapıya 

ve mimari dokuya en uygun çözümlerimiz 
ile talepler gün geçtikçe artıyor. Bu doğ-
rultuda sizlere daha iyi ve verimli hizmet 
verebilmek adına 1 Şubat 2017 tarihinde 
500 m² alana sahip OFİSTANBUL’da yeni 
ofisimizde hizmet vermeye başladık. Eski 
unvanımız olan DKM İnşaat Taah. ve 
Danışmanlık Paz. San Tic. Ltd. Şti., DKM 
İnşaat ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş. 
olarak değişti” ifadelerine yer verildi.
Firmanın yeni adres bilgileri ve değişen 
ticari unvanı şöyle:
DKM İnşaat ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş.
OFİSTANBUL
Cevizli Mah. Bağdat Cad. No: 538 K:1 D:4 
34846 Maltepe/İstanbul
T: +90 216 508 20 50 
F: +90 216 508 20 51
info@dkminsaat.com www.dkminsaat.com

Baymak idee’ye Hollanda Tüketiciler Birliği 
Tarafından Birincilik Ödülü

B aymak’ın, Hollanda'da geliştirilen ve 
Türkiye için uyumlu hale getirilen 

idee kombi modeli, Hollanda Tüketiciler 
Birliği tarafından birincilikle ödüllendirildi. 
Hollanda’da bağımsız Tüketiciler Birliği’nin 
6 bin tüketicinin tecrübelerinden yola çıka-
rak yaptığı anket sonuçlarına göre idee, 
sahip olduğu teknoloji ile bir çok kategoride 
en yüksek değerlendirme notunu alarak 
rakiplerinden sıyrıldı. idee, ısıtma ve sıcak 
su üretiminde enerji verimliliği, sıcak su 
konforu, elektrik enerjisi kullanımı gibi 8 
farklı kategoride, değerlendirmeye alınan 
17 rakibini geride bırakarak ortalamada 
8,4 ile en yüksek derecelendirme puanının 
sahibi oldu. Alışılan standardın üzerinde 
özelliklere sahip idee, premix yoğuşmalı 
kombide yeni bir dönemi başlatıyor. Sadece 
26 kg ve 54 cm yüksekliğiyle ultra kompakt 

yapıya sahip Baymak idee, maksimum güçte 
dahi koruduğu sessizliğinin yanı sıra nakliye-
sinden montajına kolaylık sağlıyor. Avrupa 
teknolojisini yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye 
taşıyan Baymak idee kombiler,  tüm Baymak 
bayileri ve Orange Store mağazalarında 
satışa sunuluyor.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDN_Makro_ilan.pdf   1   29/09/16   4:46 PM

Haberler

Termodinamik Isıtma Sistemleri, 
25. Yılını Kutluyor

Ariston’un Yeni Kombisi Alteas, 2016 Good 
Design Ödülünü Kazandı

Ç

C

eyrek asır yıldır ısıtma sektöründe 
hizmet veren Termodinamik Isıtma 

Sistemleri, 25. yılını kutluyor. 2017 yılında 
Ar-Ge Merkezi kurmayı hedefleyen firma 
kalorifer kazanı, kombi ve su ısıtıcıları kate-
gorilerinde yeni ürünlerini yeni teknoloji-
lerle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Konu ile 
ilgili firma tarafından yapılan açıklamada, 
“Termodinamik olarak 1992 yılından beri 
ısıtma sektöründe gösterdiğimiz başarılar, 
ar-ge ve inovasyon çalışmalarına ve ürün-
lerimizin kalitesine verdiğimiz önemle bu 
sektörde önemli bir yere sahip olduk. Her 
geçen gün ürün portföyümüze gerek yurt 
içi gerekse yurt dışındaki müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri ekleye-
rek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Termo-
dinamik olarak müşterilerimizden gelen 
yoğun talep üzerine 2016’da ikiz tank 
elektrikli termosifon ve   ikiz tank elektrikli 
termoboyler seri üretimini başlattık ve su 
ısıtıcıları kategorisindeki ürün gamımızı da 
artırdık. İkiz tank depo teknolojisi ile az 
enerji kullanılarak verimliliğin en üst sevi-
yeye çıkarılmasının hedeflendiği elektrikli 

hicago Athe-
naeum Mimari 

ve Tasarım Müzesi ve 
Metropolitan Arts Press 
Ltd. Müze’nin her yıl 
düzenlediği, dünyanın 
dört bir yanında üre-
tilen en yenilikçi ve en 
üstün endüstriyel, gra-
fik ve ürün tasarımlarına 
verilen Good Design’da, 
Ariston Alteas kombisi 
ile ödüle layık görüldü. 
Bu yıl 66’ncısı düzenle-
nen Good Design Ödül-
leri, dünyanın en eski ve 
en prestijli ödül programı olarak dikkat 
çekiyor. Seçkin ödülün jüri komitesi Ekim 

termosifon ve termoboylerde, piyasadaki 
diğer ürünlere göre % 30’a varan enerji 
tasarrufu sağlanması bekleniyor. Elektrikli 
ve hermetik doğalgazlı kombi ürünlerimiz 
için Ar-ge çalışmalarımıza devam ediyor ve 
kombi kategorisindeki ürünlerimize de yeni-
lerini eklemeyi hedefliyoruz. Termodinamik 
olarak 25. yılımızda da müşterilerimize en 
kaliteli hizmeti, en güncel teknolojiyle ver-
meyi hedefliyoruz. Yetkili servis ve bayileri-
miz için 25. yılımız şerefine planladığımız 
sürpriz etkinlikler ile yıllardır birlikte yapılan 
takım çalışmasının başarısını kutlayacağız” 
ifadelerine yer verildi.

ayında New York’ta bir 
araya gelerek 55 farklı 
ülkedeki binlerce üreti-
ciden gelen endüstriyel 
ve grafik tasarım ürün-
lerini değerlendirdi ve 
nihayetinde mükem-
mel tasarım alanında en 
iyileri seçti. Ariston’un 
yeni teknoloji ürünü 
Alteas, UP Tasarım’ın 
kurucusu Umberto 
Palermo’nun tasarla-
dığı yenilikçi dizaynıyla 
diğerlerinden ayrıldı. 
Ödüllü tüm ürünler, 

Chicago Mimarlık ve Tasarım Müzesi’nin 
Kalıcı Tasarım Koleksiyonu’na dahil edildi.



Haberler

Alarko Carrier’ın Çift Yoğuşmalı Kombisi, 
Samsun’da Tanıtıldı

larko Carrier, Samsun’da faaliyet 
gösteren tesisatçı ve mekanikçi 

firma yetkililerinden oluşan 70 kişilik bir 
gruba, Alarko’nun çift yoğuşmalı kom-
bilerini tanıttı. 
Alarko Carrier Bayilik Satışları Satış 
Müdürü Ali İsmet Koçak’ın açılış konuş-
masıyla başlayan etkinlik, İş Geliştirme 
Müdürü Özgen Çoğulu’nun çift yoğuşma 
teknolojisine sahip Alarko yoğuşmalı 
kombileri anlatan sunumuyla devam etti. 
Etkinlikte; kullanım suyunda yoğuşma 
yapabilme özelliğine sahip kombilerin 
standart yoğuşmalılara göre artan veri-
minden bahsedilirken, paslanmaz çelik 
eşanjör gibi SRS ve SSP model kombilerin 
avatajlarına da değinildi. Isıtma tesisatın-
daki yardımcı ürünlerden Alarko panel 
radyatör ve ECM teknolojisine sahip 

A

Optima değişken devirli sirkülasyon 
pompaları üzerinde durularak, ısıtma 
sistemindeki seçim kriterlerinin önemi 
vurgulandı. Toshiba Estia ve Carrier yük-
sek sıcaklık ısı pompalarıyla ilgili sistem 
tasarımı ve cihaz seçimleri konularında 
bilgilerin aktarıldığı etkinlik, soru cavap 
bölümünün ardından sona erdi.

Alarko Carrier, Bir Kez Daha Sektörünün En Başarılı Markası Seçildi

A larko Carrier, bu yıl üçüncüsü ger-
çekleştirilen “The ONE Awards 

Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsa-
mında, halk jürisi tarafından iklimlen-
dirme sektöründe yılın en başarılı mar-
kası seçildi. Marketing Türkiye dergisi 
ve Akademetre araştırma kuruluşunun, 
43 sektördeki şirketlerin itibar ve marka 
performans ölçümü endeksini hazırla-
dığı çalışmada; Alarko Carrier, bir kez 
daha “İklimlendirme Sektörü Yılın En 

A larko Carrier; yazılı, sözlü, görsel 
veya elektronik ortamdaki bilgilerin 

gizliliğinin, bütünlüğünün ve bu bilgilere 
erişimin korunması amacıyla TUV AUST-
RIA HELLAS danışmanlığında ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 
danışman firmanın koordinatörlüğünde 
oluşturulan bilgi güvenliği ekibi, ilk ola-
rak BGYS kapsam, amaç ve hedeflerini 
belirledi. Planlanma aşamasında, proje 
yürütücüleri, olası risklerin nedenlerini 
ve kaynaklarını tespit ederek bu risklerin 
etkilerini puanladı. Risk ihtimali yüksek 
olan durumlar için aksiyon planı oluştu-
rularak gerekli çalışmalar başlatıldı. Danış-
man firma, yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi vermek ve çalışanların farkındalığını 
sağlamak amacıyla tüm Alarko Carrier 
personeline seminerler düzenledi. Semi-
nerlere katılamayan çalışanların, online 
eğitim platformu ACademi üzerinden 
eğitim alması sağlandı. Projenin kapanış 
aşamasında ise danışman firma, 2 farklı 
iç denetimle, bilgi güvenliği açıklarını tes-
pit ederek sistemde iyileştirme çalışmaları 
yaptı. Proje sonucunda, Alarko Carrier, 
TUV AUSTRIA HELLAS kriterlerini sağla-
yarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı.

Alarko Carrier, Bilgi 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifikası 
Aldı

Başarılı Markası” oldu. 
5 Ocak’ta yapılan ödül 
törenine, şirketi temsilen 
Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hırant Kalataş, Reklam 
ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Hüdai Öztürk ve Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Duygu 
Özdemir katıldı. Törende, 
bu başarının paydaşları 
olan, markanın tanıtım 
ve iletişim çalışmalarına 
destek veren reklam, 

halkla ilişkiler ve dijital iletişim ajansları-
nın temsilcileri de hazır bulundu. Konuyla 
ilgili bilgi veren Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, 
“Alarko Carrier, Türkiye genelinde marka 
bilinirliği, yakından tanınma, güven 
duyulma, sosyal sorumluluk çalışmaları, 
iletişim ve reklam kampanyalarının beğe-
nilmesi kriterleri üzerinden yapılan araş-
tırmada, geçen yıl da sektöründe lider-
liği elde etmişti. Tamamen halkın tercih 

ve görüşleri sonucunda, bir kez daha 
birinci seçilmemizin sevincini yaşıyoruz. 
Türkiye genelinde yürütülen çalışmadan 
elde ettiğimiz sonuç, bizi daha da iyilerini 
tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyor. 
Alarko Carrier markasını liderliğe taşı-
yan halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, 
bu başarıda büyük payı bulunan Alarko 
Carrier mensuplarını ve paydaşlarımızı 
gönülden kutluyorum” dedi.
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ISK-SODEX İstanbul, 7-10 Şubat 2018’de 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
Düzenlenecek

I SK-SODEX İstanbul, 7-10 Şubat 
2018 tarihlerinde binlerce katı-

lımcı ve ziyaretçiyi Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde bir araya getirecek. Avrasya 
bölgesinin lider uluslararası ısıtma, hava-
landırma, klima, soğutma, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma ve yalıtım sistemleri fuarı, 
farklı ülkelerden seçkin ziyaretçileri ağırla-
yacak. Ayrıca fuarda bu sene ilk kez “Bina 
Otomasyonu” ve “Enerji Verimliliği” sergi 
alanları da yer alacak. 2016 yılında toplam 
83 bin 764 ziyaretçinin 8 bin 458’i başta 
Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika 
olmak üzere dünyanın dört bir yanında 

I SK-SODEX fuarına ilişkin olarak 
kurucular DOSİDER, ISKAV, İSKİD, 

İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın des-
teklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fua-
rın başarısının artırılması adına paydaş 
dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POM-
SAD ve SOSİAD’ın da katılımıyla gerçek-
leşti. 27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen 
imza törenine; Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Küh-
nel, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural 
Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Metin Duruk, 
DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman Bulak, 
İSKİD 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Savcı ve Dernek Müdürü Hüseyin 
Yüksel, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu, İZODER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, 

ISK-SODEX Fuar Destek İmza Töreni 
Gerçekleştirildi

İstanbul’a gelen ziyaretçilerden oluştu. T.C. 
Ekonomi Bakanlığı 2018 yılında ISK-SODEX 
İstanbul’u bir kez daha destekliyor.

ESSİAD Başkanı Hakan Semerci, KBSB 
Başkanı Hacı Ahmet İlhan ve Genel 
Koordinatörü Cemalettin Kutluca, 
MTMD Müdürü Nezih Giray, POMSAD 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve SOSİAD 
Başkanı Metin Terzibaşıoğulları katıldı. 
İmzalanan protokol sonucunda, kurucu 
dernekler, vakfın ve paydaş dernekle-
rin de katılımı ile Türkiye iklimlendirme 
sektörünün gelişimi için önemli adımlar 
atıldı. 2018 ISK-SODEX’in 7-10 Şubat 
tarihlerinde yapılmasına karar verilerek 
etkin bir fuar oluşturulması için yürütme 
kurulu ve teknik komite çalışmaları hız-
landırıldı. Talep eden derneklerin üyeleri 
ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar 
Merkezi’nde 50.000 m²  stant alanında 
14 holde gerçekleşecek fuarın başarılı 
geçmesi için çalışmalar başlatıldı.
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Tuzla Devlet Hastanesi
ralık ayında projesi tamamlanan 400 hasta yataklı 
Tuzla Devlet Hastanesi projesinde, Niba Soğutma 

Kuleleri kullanıldı. Soğutma kulesi performansının önemli 
olduğu bu projede trijenerasyon sisteminde kullanılmak 
üzere CTI ve Eurovent sertifikalı NB1402 model kule dev-
reye alındı. Niba’nın, optimum soğutma ve düşük enerji 
sarfiyatı sağlayacak şekilde dizayn edilen sertifikalı NB mo-
del soğutma kuleleri performans ve tüketim konusunda 
uluslararası güvence sağlıyor. Ayrıca kule ana yapısı, havuz 
ve fan bacasının cam elyaf takviyeli polyester (CTP) kom-
pozit malzemeden imal edilmiş olması; yüksek mukave-
met, yüksek korozyon dayanımı ve bakım gerektirmeme 
gibi birçok avantajı beraberinde sunuyor. Firma tarafından 
yapılan açıklamaya göre; son yıllarda ülkemizde, trijeneras-
yon sistemlerinin uygulandığı birçok hastane projesi hayata 
geçirildi. Sektöründe öncü Niba’nın Türkiye’de, kendi fab-
rikasında imal edilen, fiyat avantajına sahip ve ekonomik 
ömrü uzun soğutma kulelerinin uzun yıllar boyunca sağlık 
sektöründe trijenerasyon uygulamalarına hizmet edeceği 
düşünülüyor. Günümüzde doğalgazın yaygınlaşması ve 
elektrik fiyatlarındaki artış ile trijenerasyon uygulamaları hız 
kazandı. Trijenerasyonda aynı enerji kaynağından elektrik 
üretimi ile birlikte, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının karşılan-
ması mümkün. Bununla birlikte geri ödeme süresinin çok 
kısa olması trijenerasyon sistemlerini ilgi çekici hale getirdi. 
Enerji tasarrufunun maksimize edilmesi amacıyla alışveriş 
merkezleri, havaalanları, hastaneler, oteller gibi mekanların 
elektrik enerjisi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları yaygın olarak 
trijenerasyon uygulamaları ile karşılanıyor. Bu sistemlerde 
absorbsiyonlu chiller için gerekli soğutma gücü, soğutma 
kuleleri kullanılarak elde ediliyor. Bu hususta, soğutma ku-
lesinin kendinden beklenen performansı sağlaması sistemin 
verimi açısından büyük bir öneme sahip. Niba, bu amaçla 
soğutma kulelerini, kapasite ve tüketim değerlerini garanti 
eden CTI ve Eurovent tarafından sertifikalandırmıştır.

B olu’da inşası devam eden 14 Burda Rezidans ve AVM 
projesinde yerden ısıtma sisteminde RBM ürünleri 

kullanılıyor. Esas Holding’in proje sahibi olduğu komplekste 
Ertek Mühendislik işbirliği ile yerden ısıtma uygulaması de-
vam ediyor. RBM, 30 bin m2 alan üzerine kurulu rezidans 
ve AVM projesini Ertek mühendislik ile proje aşamasından 
başlayarak işin teslimine kadar takip ediyor. Yerden ısıtma 
sektöründe, uygulamaya ait tüm ekipmanları (yerden ısıtma 
borusu, straforu, kenar izolasyon bantı, kollektör ve bağlantı 
ekipmanları, şap katkı maddesi, servomotor, karışım kontrol 
ünitesi, kontrol paneli vb.) kendi bünyesinde üreten RBM, 
tüm sisteme hâkim olarak uygun çözümler sunuyor. Yerden 
ısıtma borularına (40 - 60 ˚C sıcaklıkta pe-rt boru için) 50 
yıl garanti veren RBM, otomasyon sistemine tam entegre 
edilebilen termostatik çıkışlı, debimetreli, termometreli kü-
resel vanalar ve otomatik purjörleri ile bütünleşen yekpare 
kollektörlerin sistemle tam uyum içerisinde çalışmasını ga-
ranti ediyor. Tamamlanan projelerde teknik desteğini de-
vam ettiren RBM, bütün mekanik ürünlerde ve yerden ısıtma 
ekipmanlarında fabrika hatalarına karşı ürünlerini 10 milyon 
euroya kadar garanti ediyor.

RBM

14 Burda AVM
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MAS POMPA

M

Muğla Su ve 
Kanalizasyon İdaresi

uğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) sorumluluk 
alanında kalan Mumcular, Fethiye, Ölüdeniz, Suçı-

kan, Dalaman, İçmeler, Datça ve Milas terfi istasyonlarında 
kullanmak üzere farklı kapasitelerde toplamda 50 adet yük-
sek verimliliğe sahip ‘Blue Efficiency’ kademeli Mas Pompa 
cihazı temin etti. Farklı terfi istasyonlarında devreye alınacak 
pompalar yatay santrifüj, yüksek basınç üretebilen, kademeli 
tip tercih edildi. Kademeli pompaların gövde ve kademeleri 
GG 25 Pik malzeme, çarklar X5CrNiMo 19-11-2 paslanmaz 
malzemeden üretilecek. Tüm bağlantı elemanları AISI 304 
malzeme seçilmiştir. Kaplin koruması, TS EN ISO 13857/

DIN 31001’e uygun ve 
epoksi kaplıdır. Motor 
sınıfı, sistem verimliliği 
göz önünde tutularak 
IE3 verimlilik sınıfında 
seçilmiş olup, IP 55 
korumalı, F sınıfı iza-
losyonludur. Motorlar 
PTC termik rölelidir.

BAYMAK

B

Fikirtepe 
Kentplus

aymak’ın Lectus 
duvar tipi yoğuş-

malı kazanları sağladığı yakıt tasarrufu, düşük emisyon de-
ğeri, doğalgaz ve LPG ile kullanım olanağı gibi özellikleriyle 
büyük projelerin çözüm ortağı oluyor. Premix teknolojisi, 
tüketici ihtiyacına göre tasarlanmış kontrol paneli ve kom-
pakt ölçüleri ile eski tip kazanlara oranla yüzde 30 daha 
yüksek verim sağlayan Lectus yoğuşmalı kazanlar, Türkiye 
genelinde çevreye duyarlı büyük projelerin ilk tercihi oluyor. 
Yeni bir anlayışla İstanbul’un en eski ve en canlı merkez-
lerinden biri olan Kadıköy’de, karma kullanıma yönelik bir 
kompleks olarak tasarlanan Fikirtepe Kentplus projesinde de 
112 adet 115 kW Lectus yoğuşmalı kazan kullanıldı. Emay 
İnşaat tarafından toplam 27 bin metrekare üzerine kurulan 
projenin 20 bin metrekaresi rekreasyon alanlarına ayrılıyor. 
7 bin metrelik alan ise yeşil alanlar ile dolaşım ve dinlenme 
alanları olarak düzenleniyor. Proje, meydan konseptine sa-
hip ve çarşının üzerinde bulunan bir podyum üzerinde yer 
alıyor. Bu tasarımla projede yer alan zemin kat dairelerin de 
çevreye hâkim bir görüntüye sahip olması sağlanıyor. Her 
biri, zemin + 24 katlı üç bloktan oluşan projede bin 337 
daire bulunuyor.

LOWARA

İ

Inİstanbul
stanbul’un 
köklü yer-

leşim alanların-
dan Topkapı’da 
İş GYO ve Nef’in 
birlikte hayata ge-
çirdiği Inistanbul 
projesinin ilk ve 
ikinci etabı olan 
Inistanbul Gala ve 
Inistanbul Lokal, 
Lowara pompa 
ve hidrofor sis-
temleri ile hayat 
buluyor. Konu-
mu ve imkânları itibarıyla öncü, yatırım değeri açısından 
Türkiye’nin en kazançlı gayrimenkul projeleri arasında yer alan 
İnistanbul’da Lowara markalı sıcak kullanım suyu sirkülasyon 
pompaları (TLCN-TLCHN Serisi), in-line kuru rotorlu sirkülas-
yon pompaları (e-LNE/e-LNT Serisi), panodan frekans kontrol-
lü paket tip hidroforlar (GVF Serisi), komple paslanmaz çelik 
dalgıç tip drenaj pompaları (DIWA Serisi), partiküllü sıvılar için 
parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompaları (DOMO GRI Serisi), par-
çalayıcı bıçaklı dalgıç pompalar (FDLT Serisi) ve atık su tahliye 
üniteleri (Doublebox) kullanıldı.

ISIDEM YALITIM

L

Acıbadem Hastanesi
EED Healthcare (Sağlık 
Binaları) kategorisinde 

Gold sertifikası adayı ve İs-
tanbul Altunizade’de inşası 
tamamlanmak üzere olan 
Acıbadem Hastanesi’nde, 
ISIDEM Yalıtım’ın LEED Ser-
tifikalı tesislerinde üretilen 
Coolflex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri kul-
lanıldı. 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenen 
Acıbadem Hastanesi, 95 bin m2 kapalı alana ve 17 bin m2 
arazi alanına sahip olup, 250 yatak kapasitesiyle tam dona-
nımlı hastane olma özelliği taşıyor. Coolflex ürünü yüksek 
su buharı difüzyon direnci katsayısı ile korozyon riskini mi-
nimuma indirmek adına µ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Bu 
değer şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler ara-
sında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı 
olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı 
hücre yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum 
termal performans ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex 
ürünleri, TS EN 13501-1 Yangın Yönetmeliğine göre lev-
halarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla 
uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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FORM

P
ParkAdana AVM

a r k A d a n a 
AVM iklim-

lendirme ihtiyacı-
nı, Form Şirketler 
Grubu’nun enerji 
ver imli l iği  yük-
sek çevre dostu 
Lennox su soğut-
malı paket klima-
ları (rooftop) ve 
Climate Master ısı 
pompaları ile sağ-
lıyor. ParkAdana AVM’nin ortak hacimlerinin ısıtma, soğutma 
ve havalandırma ihtiyacı 26 adedi ısı geri kazanımlı olmak 
üzere toplam soğutma kapasitesi 11 bin kW olan 60 adet su 
soğutmalı Lennox paket klimalar (rooftop) ve toplam soğut-
ma kapasitesi 365 kW olan 73 adet sudan havaya Climate 
Master ısı pompası cihazları ile sağlanıyor. Projede cihazların 
kondenserlerinden ısı transferi su kaynaklı olarak yapılıyor ve 
su kaynağı olarak yeraltı suyu kullanılıyor. Adana iklim şart-
larına bakıldığında klasik hava soğutmalı sistemlere nazaran 
yeraltı suyu kullanımı sayesinde EER değerlerinde ve işletme 
maliyetlerinde yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlanıyor. 
Su soğutmalı paket klimalar sınıfında dünyanın EUROVENT 
sertifikalı imalatçılarından olan Lennox, bu sertifikasyon ile 
kullanıcılara performans garantisi sunuyor. Binadaki kapalı 
alanlar ile bina dışında da montaj ve çalışma imkânı sağladığı 
için tercih ediliyor. Lennox paket klima cihazlarının (rooftop) 
yüksek sıcaklık limitlerinde çalışabilmesi ve kondenser su 
tarafı basınç kayıplarının daha düşük olması nedeniyle sis-
tem pompalarının daha küçük seçilebilmesi en önemli tercih 
nedenleri olarak dikkat çekiyor. Projede kullanılan 60 adet 
paket klimanın 26’sı ısı geri kazanımlı cihazlardan oluşuyor. 
Bu sayede dışarı atılan ısıtılmış ya da soğutulmuş havadan 
önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Paket klimaların 
(rooftop) üfleme ve emiş fanları değişken devirli direkt akuple 
olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji tüketimlerini de 
azaltabiliyor. AVM içerisinde bulunacak insan sayısının fazla 
olması nedeniyle ihtiyaç duyulan taze hava oranı da oldukça 
yüksek. Ancak paket klimalarda (rooftop) kullanılan hava ka-
lite sensörü sayesinde taze hava oranı, içerideki insan sayısına 
göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede gereksiz taze 
hava alınmasının önüne geçiliyor ve önemli oranda enerji ta-
sarrufu sağlanıyor. Amerikan menşeli Climate Master su kay-
naklı ısı pompaları, her mağazanın bağımsız olarak ve istediği 
sıcaklıkta ısıtma ve soğutma yapabilmesine imkân sağlıyor, 
her kullanıcı kendi cihazının kullanmış olduğu elektrik ener-
jisi bedelini ödediğinden sistem verimi ve tasarrufu mevcut 
sistemlere göre daha yüksek oluyor. Cihazların soğutmada 
verimi 4-4,5 ve ısıtmada 5’tir. Ayrıca ısıtma ve soğutmanın 
aynı anda yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı geri kazanımı 
sayesinde sistem COP’leri 5’lerin üstüne çıkabiliyor. Climate 
Master su kaynaklı ısı pompaları (WSHP), cihazlar içinde ça-
lışma limitleri en geniş olan üründür.-6 /-7˚C ve +43˚C) su 
sıcaklık aralığında problemsiz çalışır.

DAF ENERJİ

İ

Seapearl
stanbul’un en lüks konut projelerinin yer aldığı Ataköy 
Sahil bölgesinde Kuzu Grup tarafından yapımı devam 

eden Seapearl projesinde de DAF Enerji’nin Premium ürün 
grubu içerisinde yer alan Hydrotherm Serisi Yerden Isıtma 
Kitli Isı İstasyonları ve DAF Enerji’nin 2017 itibarıyla piyasaya 
sürdüğü ve yoğun talep gören DAF Sonicheat+ ultrasonik 
kalorimetreler kullanıldı. Özellikle SeaPearl gibi lüks konut 
projelerinde kullanılan ve konfor ile enerji verimliliği özellik-
leri ile öne çıkan Hydrotherm Serisi ısı istasyonlarında kont-
rol hem hidrolik hem de termostatik olarak yapılır. Sistem 
kullanım sıcak suyu (KSS) öncelikli çalışır ve daire içerisinde 
kullanım sıcak suyu tüketimi başladığında hidrolik kontro-
lör ile tüketilen sıcak su ihtiyacıyla orantılı olarak eşanjore 
giren kazan debisi ayarlanır. En yüksek sıcak su tüketimine 
ulaşıldığında ısıtma hattı tamamen kapanır ve KSS konfor 
koşulları her zaman en üst seviyede tutulur. Özellikle yerden 
ısıtma yapılan konutlarda bu özellik daha da önem kazanır. 
Zira ısı istasyonu üzerinde bulunan yerden ısıtma pompası 
devreye girdiğinde iyi balanslama yapılmamış bir termostatik 
kontrollü ısı istasyonunda kullanım sıcak suyunda sıcaklık 
farkı oluşabilir. Bunu engellemenin en doğru yolu kullanım 
sıcak suyuna öncelik vermektir. Bununla beraber termostatik 
sıcaklık kontrol vanası ile kullanım suyu istenilen sıcaklığa 
ayarlanabilir. Burada termostatik vananın asıl görevi olası 
haşlanma risklerini önlemek ve güvenliktir. Daire içerisinde 
sıcak su tüketimi sona erdiğinde hidrolik kontrolör eşanjöre 
besleme suyu yönlendirmeyi sonlandırır. Bu kontrol hidrolik 
olarak sağlandığından termostatik algılama kaynaklı gecik-
meler yaşanamaz, tepkiler anlıktır. DAF Enerji’nin SeaPearl 
projesinde kullanılan diğer ürünü olan SonicHeat+ ultraso-
nik kalorimetre de yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Ka-
lorimetre pazarında yeni bir bakış açısı oluşturacak olan DAF 
SonicHeat+ yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek per-
formans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir 
pil özelliğine de sahip olan yeni kalorimetrenin diğer önemli 
bir özelliği, EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk 
oran aralığına sahip olması. Patentli gövde tasarımı ile de 
dikkat çeken DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en 
düşük basınç kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı 
istasyonları ile kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan 
ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde uzun 
kullanım ömrüne sahip olan SonicHeat+’in, özellikle kulla-
nıcı tarafında da büyük memnuniyet yaratacağı belirtiliyor.
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İ stanbul Kartal Dragos’da yer alan Loft Dragos projesine yüksek kapasiteli Ariston Genus HP ile konforlu çözüm sağlandı. 
100 konutun yanı sıra ticari alanların da bulunduğu projeye 8x150 kW kaskad uygulaması yapılarak yüksek kapasite 

ihtiyacına hem akıllı hem de sessiz çözüm sunulacak. Yüzde 110,4’e varan verim 8 bar işletme basıncı, 1/7 modülasyon oranı 
ve paslanmaz çelik uzun ömürlü ana eşanjöre sahip modelleri ile sektörde ürünler sunan Ariston Thermo Group, duvar tipi 
kazanlarda da 45 kW ile 150 kW arasında 6 paslanmaz çelik eşanjörlü model ile tüketicilerin tercihi oluyor. Genus HP, premix 
brülör ve yoğuşma teknolojisiyle gaz faturalarında yüzde 35’e varan tasarruf sağlarken, elektrik tüketiminde de yüzde 30’a va-
ran bir tasarruf sağlıyor. “AUTO fonksiyonu”, modülasyonlu ısı ayar aksesuarlarına 
ilave olarak sıcaklık dalgalanmalarını ortadan kaldırıyor ve gaz tüketiminin azalması 
garanti ediliyor. Enerji tasarruflu duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda, full modülasyonlu 
fan, iyi bir yanma sağlamak için doğru hava akışı sağlıyor ve cihaz üzerindeki mini-
mum basınç anahtarı, kazanı susuz çalışma ve düşük basınçtan koruyor. Yoğuşmalı 
kazanlar, rakiplerine kıyasla gövdelerinde bulundurdukları minimum su hacmi ile 
kayıplara engel oluyor. Böylece minimum hacimde maksimum kapasite elde ediliyor. 
Ayrıca brülör, kontrol paneli ve kazan Ariston ürünlerinde entegre halde olduğu için 
uyumsuzluk problemleri, titreşim, gürültü gibi sorunlar oluşmuyor. Ariston Thermo 
Group, sahibi olduğu global brülör ve ısıtma firmaları sayesinde bu teknolojiyi kendi 
ürünlerine de taşıyor. Ariston’un 45 kW’tan 150 kW’a kadar olan tüm kazanlarında 
entegre brülör bulunuyor.

ARISTON 

Loft Dragos

ALARKO CARRIER

E

Eskişehir ve Adana 
Büyükşehir Belediyeleri

skişehir ve Adana Büyükşehir Belediyeleri, içme suyu 
temini için geniş ürün yelpazesiyle su basınçlandır-

ma segmentinde Türkiye’nin lider markalarından Alarko 
Carrier’ın noryl fanlı dalgıç pompalarını kullanacak. Eskişe-
hir ve Adana Büyükşehir Belediyelerine bağlı merkez ilçe ve 
köylerinde kullanılacak toplam 125 adet noryl fanlı Alarko 
Carrier dalgıç pompası, tüm 
fabrika ve kontrol testlerinin 
ardından teslim edildi. Türkiye 
genelinde içme suyu ihtiyacının 
karşılanmasında büyükşehir be-
lediyelerinin tercih ettiği noryl 
fanlı Alarko dalgıç pompalar, 
yatırımı kısa sürede geri öde-
yen kesintisiz bir su kaynağı 
olarak öne çıkıyor. İşletmelerde 
gerekli suyun sağlan-
masında yüksek verimi 
ve uzun ömrüyle kul-
lanıcıların tercih ettiği 
pompalar, özellikle içme 
ve kullanım suyunda 
güvenilir bir su kaynağı 
işlevi görüyor. Müstakil 
evlerden gökdelenlere 
kadar tüm binalarda çe-
şitli amaçlarla kullanılan 
pompalar, hidrofor gibi 
suyun depolanmasını da 
sağlıyor.

T

SCHNEIDER ELECTRIC

ürkiye’nin ilk “Akıllı Stadyumu” Vodafone Arena’nın 
altyapısını tasarlayan Schneider Electric, Vodafone 

Arena için özel olarak ürettiği çözüm ve ürünleriyle akıllı 
stadyum altyapısını destekledi. Beşiktaş JK’nün futbol stadı 
Vodafone Arena Türkiye’nin ilk “Akıllı Stadyumu” unvanını 
taşıyor. Proje ilk günden itibaren tüm mimari ve teknolojik 
gelişmeleri barındıran bir akıllı stat olarak tasarlandı ve 
bu doğrultuda inşa edildi. Stadın akıllı stat olarak anıl-
masının en önemli ve öne çıkan özelliği, yayın sisteminin 
ve mobil uygulamaların taraftar ile etkileşimli bir şekilde 
çalışması.50 bin koltuk kapasiteli Vodafone Arena’da, 
Türkiye’deki diğer birçok stadyumdan farklı olarak kulla-
nılan Schneider Electric ürünleri, akıllı stadyum altyapısının 
oluşturulması için önem taşıyor. Vodafone Arena’nın alçak 
gerilim elektrik panolarında Prisma P ve Prisma G göv-
deli Schneider Electric çözümleri kullanılırken, Schneider 
Electric’in alçak gerilim tarafındaki geniş ürün yelpazesinin 
tamamı projede yer aldı. Saha aydınlatma kısmında kul-
lanılan Smartlink kontrol ürünleri ile aydınlatma uzaktan 
kontrol edilebilir ve 
izlenilebilirken,  spor 
ve eğlenceyi bir ara-
ya getiren cihazların 
çalıştırı lması için 
özel tasarımlar ya-
pılarak, içerisinde 
Schneider Electric 
alçak gerilim ürün-
lerinin bulunduğu 
akıllı panolar imal 
edildi.

Vodafone Arena
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Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



Söyleşi
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“Enerji yoğunluğunu iki yılda yüzde 
66,9 oranında azaltmayı başardık”

Türkiye’nin en köklü gıda firmalarından biri olan Tamek, üretimde sağladığı enerji verimliliği ile, Sanayide 

Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) kapsamında büyük ödüle değer görüldü. Enerji yoğunluğunu iki 

yılda yüzde 66,9 oranında azaltmayı başaran Tamek’in Üretim Operasyonları Direktörü Semih Karadeniz ile 

enerji verimliliğini sağlamak için HVAC tarafında nasıl bir yol izlediklerini konuştuk…

Tamek Üretim Operasyonları Direktörü Semih Karadeniz



Söyleşi
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kalarımızda elektrik ve doğalgaz verimini 
artırarak, maliyetlerin düşürülmesini ve 
doğal kaynakların korunmasını sağla-
yarak, enerji performansımızın sürekli 
iyileştirilmesini içeriyor. Bu kapsamda, 
tesislerimizde basınç, debi, sıcaklık ve 
hava kontrol sistemleri, yüksek verimlilik 
ile çalışan aydınlatma sistemleri, yüksek 
verimli motor ve pompa kullanımı, üre-
tim hatlarının ve yardımcı işletme ekip-
manlarının otomasyon sistemleri kulla-
nılmasının yanı sıra, enerji kullanımının 
minimize edilmesi sağlandı. 
Atık ısı kullanımı ile ısıtma maliyetleri-
nin azaltılması, havalandırma fanlarına 
sürücü takılması, SCADA ile HVAC 
sistemlerinin sürekli olarak izlenmesi ve 
iyileştirilmesi enerji verimliliğini sağla-
mak için yaptığımız başlıca çalışmalar 

Üretimde sağladığımız 
enerji verimliliği ile SENVER 
kapsamında büyük ödüle layık 
görüldük

Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 
başarılı projelerin duyurulması ve teş-
vik edilmesi politikası ile hareket eden 
Enerji Bakanlığı, endüstriyel işletmele-
rin uyguladığı enerji verimli ve çevreye 
duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya 
çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırıl-
ması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi 
alışverişinin artırılması, enerji verimliliği 
konusunda yeni ve benzer çalışmaların 
teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sana-
yide Enerji Verimliliği Proje Yarışması 
(SENVER) düzenliyor. Tamek olarak 
üretimde sağladığımız enerji verimliliği 
ile, SENVER kapsamında büyük ödüle 
layık görüldük. TÜBİTAK ile gerçek-
leştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmaları 
ve verim artırıcı projelerle enerji mali-
yetlerini düşürmenin yanı sıra, mevcut 
kaynaklarımızı elden geçirerek daha az 
enerjiyle daha fazla verim elde ettik. 
Öncelikle, İstanbul Ulus’taki holding 
binamızdan başlayarak, üretimin yapıl-
dığı Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kıbrıs’ta 
bulunan dört fabrikamızda çalışanlarımız 
ile birlikte eğitim ve proje planlarını yapı-
landırdık. Süreç içinde enerji verimliliğini 
artırmak amacıyla, üretim tesislerimizde 
ısı yalıtımı, basınçlı hava sistemlerinde 
düşük basınçlı hava kullanımı, üretim 
sahalarında doğru aydınlatma kullanımı, 

eklenen otomasyon sistemleri ile üretim 
hatları ve yardımcı işletme ekipmanları-
nın enerji kullanımının minimize edil-
mesi, doğru üretim planlaması ve üretim 
hattı verimliliklerinin yükseltilmesi pro-
jelerini başarılı iş sonuçlarına taşıyarak, 
yüzde 66,9’luk enerji tasarrufunu ger-
çekleştirdik.

Enerji yoğunluğunu her sene 
ortalama yüzde 5 düşürmeyi 
hedefliyoruz

Tamek olarak enerji politikamız; meyve 
suyu ve gıda üretimlerinin yapıldığı fabri-
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yapılması ile enerji maliyetleri 
düşürüldü. İşletme pompa grupları 
farklı güçlerde 19 adet pompadan 
oluşuyordu. Bu pompalar düşük 
verim sınıfına sahip olduklarından 
dolayı yüksek verim sağlanamıyordu. 
Yapılan çalışmalarda yüksek 
verimli pompalar içeren bir 
otomasyon sistemi kurularak, aynı 
işin daha az enerji tüketimi ile 
gerçekleştirilebileceği görüldü ve 
harekete geçildi. Tasarlanan sistem 
hayata geçirilerek elektrikten 386 
bin 520 kWh yıllık bazda tasarruf 
edildi.

•	 Üretim hatlarının ve yardımcı 
işletme ekipmanlarının otomasyon 
sistemleri ile enerji kullanımı 
minimize edildi

•	 Tüm çalışanlara enerji tasarrufu 
konusunda farkındalığın artırılması 
için eğitimler verildi. HVAC, 
basınçlı hava sistemleri, buhar 
sistemleri, su teknolojileri, elektrik 
sistemleri gibi alanlarda eğitimler 
verildi. Personelin bu sistemlerdeki 
verim ve tasarruf odaklarına 
yoğunlaşması sağlanarak, farkındalık 
yaratıldı. Biz yöneticiler olarak 
gelişen teknolojiyi bireysel anlamda 

arasındaydı. Gerçekleştirdiğimiz çalışma-
lar sayesinde, 2015-2017 yılları arasında 
yüzde 66,9’luk enerji tasarrufu sağladık. 
Enerji yoğunluğunu her sene ortalama 
yüzde 5 düşürmeyi hedefliyoruz.  
Önümüzdeki dönem planlarımız ara-
sında da, elektrik, doğalgaz ve su kulla-

nımını azaltmayı hedefleyen projelerimiz 
var. Alternatif yakıtlar kullanarak TL/
Ton buhar maliyetlerinin düşürülmesi, 
üretim proseslerinde yapılan iyileştirme-
ler ile enerji tüketimlerinin azaltılması ve 
ürün birim maliyetlerinin düşürülmesi 
ağırlık vereceğimiz alanlar arasında yer 
alıyor.  

Enerji maliyetlerini düşürmek için 
TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz 
enerji verimliliği çalışmaları 

•	 TÜBİTAK ile yapılan projeyle 
hammadde yıkama havuzlarında 
kullanılan suyun tasarrufu 
sağlandı. Domates salça üretimi 
için yapılan projede domates 
indirme sistemi prosesindeki son 
duşlama suları bir geri dönüş 
havuzunda toplanmıştır. Burada 
bir fiziki filtrasyon sisteminden 
geçirilerek, domatesin kamyondan 
indirilmesi için kullanılan 2 adet 
rezerv tankına alınmıştır. Buradaki 
su, yüksek basınçlı pompalar 
yardımı ile indirme operasyonunda 
kullanılmıştır. Dolayısıyla suyun 
ikinci kez kullanımı sağlanmış 
olup, bu kısımda birincil su 
kullanılmamaktadır.

•	 Verimlilik artırıcı projeler (VAP) 
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çok yakından takip ediyoruz. Aynı 
zamanda danışman firmalarla 
sektörel bazdaki yenilikleri 
sürekli değerlendiriyor ve bütün 
uygulamaları tüm ekiplerimiz ile 
paylaşıyoruz.

•	 Buhar kazanlarına ekonomizer 
takıldı. Fabrika geneli atık ısıların 
geri kazanımı çalışmalarına hız 
verildi. Bu anlamda kondens 
hatları, baca gazı, basınçlı hava 
kompresörleri, havalandırma 
sistemlerinde bulunan atık ısılar 
geri kazanılarak büyük kazançlar 
elde edildi. Elimizdeki verilere göre 
sadece baca gazında elde ettiğimiz 
tasarruf 3 milyon 700 bin KWh/
yıldır.

•	 Ekonomizer çalışmasında kazan 
bacalarından atmosfere verilen atık 

ısıdan yararlanılmıştır. Bu atık ısı 
ile kazan besi suyu ısıtılarak yakıt 
harcamaları azaltılmıştır.

•	 Buhar kazanlarının verimlilikleri 
artırıldı.

•	 İşletmede kullanılan buhar kondens 
geri dönüş hatları ile sisteme tekrar 
kazandırıldı.

•	 Büyük güçlü motorlara, fanlara, 
blowerlara ve pompalara sürücü 
takıldı.

•	 Yüksek verimli motor kullanıldı. 
•	 Düşük verimli aydınlatma sistemleri 

yerine yüksek verimli aydınlatma 
sistemlerine geçildi.

•	 Basınçlı hava sistemindeki kaçaklar 
giderildi ve düşük basınçlı hava 
kullanımı sağlandı

•	 Isı geri kazanım sistemleri elden 
geçirildi

•	 Sıcak ve soğuk tüm yüzeyleri 
yalıtıldı.

•	 Su geri kazanım projeleri ile su 
kullanım miktarı düşürüldü ve 
enerjiden tasarruf edildi.
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Gelecekteki eviniz elektrik fatu-
ralarını geçmişte bırakabilir ve 
hatta para kazanmanıza yar-

dımcı olabilir. 
Artı-enerji evleri, dünyada giderek yay-
gınlaşıyor ve kullandıklarından daha 
fazla enerji üretip, tüketim fazlası ener-
jiyi şebekeye geri satmak için kurula-
biliyor. Güzel, enerji açısından verimli 
ve giderek daha uygun fiyatlı olan bu 
konutlar, yenilenebilir enerjinin fosil 
yakıt kaynakları üzerindeki etkinliğini 
de kanıtlıyor. İhtiyaç duyduklarından 
daha fazla enerji üretecek sekiz artı-
enerjili evi bir araya getirdik, bunlardan 
bazıları, komşu evin aydınlatılmasına 
bile yetebiliyor.

teknolojileri yansıtıyor ve evlerin kendi 
ihtiyaçları olan enerjinin ötesine geçe-
bileceğini kanıtlıyor.
Çatı eğiminin açısı, yıl boyunca güneş 
ışınını en iyi absorbe edecek biçimde 
optimize edilebiliyor ve evin doğal 
havalandırılmasına yardımcı olabiliyor. 
Mimarlar, elektrikli cebri sistemler ve 
sensörlerle çalışmak yerine, doğal hava-
landırma prensiplerini tasarımlarında 
kullanmayı tercih etmişler.
Isıtma ve sıcak su için çeşitli sistemler; 
evde çalışırken test edilecek ve ekibin 
en verimli olanı ölçüp analiz edebilmesi 
için gerekli verileri sağlayacaktır. Evde 
üretilen ekstra ısı sayesinde açık yüzme 
havuzu ısıtılabilir ve elektrikli bir oto-

Snøhetta’nın Norveç’teki ZEB 
(Sıfır Enerjili Yapı) Pilot Evi

Snøhetta’nın ZEB Pilot Evi, yıl boyunca 
bir elektrikli arabanın enerji ihtiyacına 
yetecek kadar fazla enerji üreten, artı-
enerjili bir aile evidir. Norveç’in Larvik 
kentinde bulunan 200 metrekarelik ev, 
bir demo projesi olarak hizmet ediyor 
ve çatıda güneş enerjisi panelleri bulu-
nuyor, bunun yanı sıra jeotermal enerji 
de kullanılıyor.
Norveç’teki bu muhteşem deneysel ev, 
tükettiği enerjinin iki katını üretebi-
liyor. Snøhetta tarafından Sıfır Emis-
yonlu Yapılar Araştırma Merkezi için 
tasarlanan bina, en son sürdürülebilir 

Tükettiğinden Daha Fazla 
Enerji Üreten 8 Ev

Snøhetta’nın Norveç’teki ZEB (Sıfır Enerjili Yapı) Pilot Evi
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ArchiBlox’tan Karbon-Pozitif Ev
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Werner Sobek’ten B10 Aktivhaus

Interface Studio Architects’in Roxbury E+ Sitesi
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Jones’un Solcer Evi
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mobil için yeterli enerji sağlanabilir.

ArchiBlox’tan Karbon-Pozitif Ev

Avustralya’nın “ilk karbon pozitif pre-
fabrik evi” olarak kabul edilen Karbon 
Pozitif Ev, tükettiği enerjiden daha fazla 
enerji üreten bir güneş paneline sahip. 
ArchiBlox tarafından tasarlanan hava 
sızdırmaz yaklaşık 75 metrekarelik ev, 
çift camlı bir cephe ile cömert miktarda 
doğal ışık alıyor. Yalıtım ve gölgelik için 
yeşil çatı ve dikey bahçe duvarları bulu-
nuyor. İç mekân, sürdürülebilir kaynaklı, 
enerji açısından verimli ve toksik olma-
yan malzemeler ile döşenmiş.
Avustralyalı mimarlık firması ArchiBlox 
tarafından tasarlanan ev, Melbourne’un 
Şehir Meydanı’nda sergilenmektedir.
Zeminden tavana çift cam cephe ile öne 
çıkan, kendi kendine yeten Karbon Pozi-
tif Ev, güneş kazancını ve pasif tasarım 
stratejilerini en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlandı. Mekanik ısıtma ve soğutma 
yerine, doğal olarak havalandırılan ev, 
serin havayı güney taraftan çekmek için 
zeminde yer alan boruları kullanıyor. 
Binada, ek yalıtım için yeşil bir çatının 
yanı sıra, yaz aylarında gölgelendiren ve 
serinleten dikey bahçe duvarları serisi 
bulunuyor.

Ralph Disch’ten Heliotrop

Heliotrop, Almanya’nın Freiburg ken-
tinde, güneşin geliş açısını izleyerek ve 
güneş panel verimliliğini en üst düzeye 
çıkarmak için 180 derece dönen çarpıcı 
bir enerji-artı güneş evidir. 6.6 kWH’lik 
bir çatıdaki güneş panel dizisi, evin ener-
jisini artı-enerji durumuna getirirken, 
güneş enerjili termal boru sistemi, evin 
su ve radyatörlerini ısıtır. Mimar Ralph 
Disch tarafından tasarlanan dönen ev, 
tükettiği enerjinin beş katına kadar 
enerji üretebilir, yağmur suyu ve yağmur 
suyu geri dönüşüm sistemi ile kompost 
sistemi olan bir tuvalet içerir.
Mimar Ralph Disch’in yaratıcısı olan bu 
döner güneş evi olağanüstü Sonnens-
chiff “Güneş Kalkınması” ve Alman-

ayakta kalabilecek şekilde tasarlanan 
Cannon Beach Residence, sürdürülebilir 
ev inşaatı için iyi bir örnek oluşturuyor.
Sahipler, Nathan Good’dan nesil-
ler boyu sürecek bir ev istedi ve bu ev 
onların doğaya duydukları sevgiyi ifade 
etmeliydi. Tasarım süreci boyunca ola-
bildiğince yeşil uygulamalar için karar 
verdiler. İki katlı evde, güneş enerjisini, 
ısı ve gün ışığı için maksimize etmek 
üzere pasif güneş tasarımı kullanıldı. 
Yalıtımlı beton formlardan (ICF) yapıl-
mış, oldukça yalıtımlı ve sızdırmaz bina 
zarfı, evin enerji verimliliği stratejilerinin 
temelini oluşturmaktadır.
Evin ısıtma sistemi, güneş enerjili sıcak 
su ısıtıcılarından, jeotermal enerjili ısı 
geri kazanımlı vantilatörlerden ve yüksek 
verimli ısı pompasından yararlanmak-
tadır. Çatıda 5.9 kW’lık bir fotovoltaik 
sistem, ev için yeterli elektrik enerjisi 
üretirken, akıllı şebeke bağlantısı elektrik 
enerjisini hem almaya hem de vermeye 
olanak tanır. Yeşil çatıda, dam koruğu, 
yabani çilek ve hint darısı ekilidir. Bu 
ek yalıtım, yağmur suyu emme ve yangın 
direnci sağlar.

AART Architects’ten “Yaşam için 
Ev” Projesi

Bol ışıklı “Yaşam için Ev”, FKR Holding 
tarafından finanse edilen sekiz deneysel 
Aktif Ev’den biri olarak tamamlanmış 
çarpıcı ve çağdaş bir yapıdır. Yaklaşık 190 
metrekarelik iki odalı ev, doğal ışığı çok 
iyi kullanır ve kışın ısıtmasının yüzde 
50’sini pasif güneş araçlarından elde 
etmeye yönelik biçimde tasarlanmıştır. 
Ultra verimli bu evde, bir fotovoltaik 
sistem, güneş sıcak su sistemi, ısı pom-
pası, enerjiyi optimize eden pencereler ve 
doğal havalandırma sistemi mevcuttur.
Danimarka’daki Aarhus yakınında bulu-
nan bu çarpıcı modern ev, muhteşem 
yeşil bina stratejileri ile oldukça küçük 
karbon ayak izine sahip ve böylece tüket-
tiğinden daha fazla enerji üretiyor. Süper 
enerji tasarruflu, akıllı, çevre dostu ve 
güneş enerjisi sistemleri ile tasarlanan ev, 
geleceğin sürdürülebilir evini yaratmaya 

ya’daki modern güneş hareketinin 
tohumuydu. Evin döner yapısı; güneş 
ışığının üçlü panelli pencereleri ile gün 
ışığından maksimum istifade edilmesine, 
çatıya monte edilmiş büyük güneş panel 
dizisi ve güneş enerjisi termal boruları 
ile maksimum enerji üretilmesi ve ener-
jinin verimli kullanımına olanak tanıyor. 
Sonuçta, bu ev, dünyadaki sıfır enerjili 
ilk modern evlerden biridir ve tükettiği 
enerjinin beş katını üretir.
Yirmi beş yıl önce, Ralph Disch, mem-
leketi Almanya’nın Freiburg kentinde, 
yakınlarda bir nükleer enerji santrali 
inşa edilmesi gündeme geldiğinde, bunu 
engellemek için şiddetli bir mücadele 
verdi. Nükleer enerjiye alternatif bulmak 
için güneş enerjisine yöneldi. Ortaya 
çıkan Heliotrop evi, kinetik tasarımı 
sayesinde güneş enerjisinin inanılmaz 
bir şekilde kullanılmasını sağlayan güçlü 
bir konsept. Bir kolona monte edilen 
ev, güneşin hareketini takip ederek, gün 
boyunca 180 derece döndürmek üzere 
zamanlanır. Üstteki 6.6 kWh güneş 
panelleri ev net enerjisini pozitif hale 
getirmek için yeterli enerjiden fazlasını 
üretir. 
Ev, aynı zamanda, ev kullanımı için gri 
su ve yağmur suyunu yeniden kullanıyor 
ve kompostlama tuvalet sistemine sahip. 

Nathan Good Architects’ten 
Cannon Beach Residence

Nathan Good Architects’in artı - enerjili 
Cannon Beach Residence’ı, yeşil çatıya 
ve okyanusun muhteşem manzarasına 
sahiptir. Oregon’un Cannon Plajı’nda 
bulunan üç yatak odalı ev; fotovoltaik, 
güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları, jeo-
termal enerji, enerji ısı geri kazanımlı 
vantilatörler ve yüksek verimlilikli bir 
ısı pompası kombinasyonu kullanarak 
kendi enerjisini üretir.
Nathan Good Architects’in Cannon 
Beach Residence’ı, yeşil çatıya, enerji 
tasarruflu tasarıma ve sürdürülebilir kay-
naklı malzemelere ek olarak net sıfır 
enerjili bina olmasını hak edecek çok 
fazla “yeşil” avantaja sahip. Nesiller boyu 
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sızın iki kat daha fazla enerji üretiyor.
İlk bakışta B10 Aktivhaus, sadeliği ile 
ön plana çıkıyor. Cam cepheli beyaz 
duvarlı 85 metrekarelik bu kutu, evin 
öğrenmesini ve uyarlanmasını sağlayan 
etkileyici bir teknolojiye sahiptir. Akıllı 
enerji yönetim sistemi, akıllı telefon veya 
tablet üzerinden kontrol edilir ve yal-
nızca gerekli olduğunda ısıtılır; hareketi 
algılar ve sakinlerinin alışkanlıklarına 
uyum sağlar. Geceleri, enerji kayıplarını 
önlemek için yalıtım panelleri camı ört-
mek için aşağı iner.
B10’un çatısının üzerindeki fotovoltaik 
sistem, yılda yaklaşık 8 bin 300 kilo-
watt saatlik güneş enerjisi üretiyor, bu da 
bina işletimi için gerekli olanın yaklaşık 
iki katı ve Daimler tarafından projeye 
bağışlanan iki akıllı arabayı çalıştırmak 
için gerekiyor. Enerji fazlası, bitişikteki 
binanın yanında, Weissenhof Müzesi’ne 
ev sahipliği yapan Corbusier tarafından 
yaptırılan bir eve de enerji sağlamak için 
kullanılıyor.

Interface Studio Architects’in 
Roxbury E+ Sitesi

Artı-enerjili yapı mimarisi müstakil 
evler ile sınırlı değildir. Interface Stu-
dio Architects, Boston, Massachusetts’de 
birbirine bağlı artı-enerjili bölümler-
den oluşan Roxbury E+ sitesini tasar-
ladı. LEED Platinum sertifikalı evlerin 
her birinin çatısı, yılda 10 bin kilowatt 
enerji üretebilen 39 güneş paneliyle kap-
lıdır. Enerji tasarruflu yapısı sayesinde, 
üretilen enerji miktarı ihtiyaçtan daha 
fazladır ve bu yüzden ev sahipleri şehir 
şebekesine fazladan elektrik satma ola-
nağına sahip.
Interface Studio Architects (ISA)’nın 
LEED Platinum Roxbury E+ sitesi, 
Boston’da daha enerji tasarruflu konut 
yolunu açıyor. Urbanica’nın işbirliğiyle 
tamamlanan enerji açısından getirileri 
olan site, sıfır net enerji konut prototi-
pine bir pilot proje yapmak için başlatı-
lan bir girişim olan E+ Green Building 
programının bir parçasıdır. Artı-enerjili 
evler; güneş panelleri, yeşil çatılar, yağ-

mur suyu toplama ve üçlü camlı pence-
reler gibi birçok yeşil teknolojiyi içer-
mektedir. Üç katlı kompleksin akıllı ve 
çağdaş cephesi, metal ve ahşap panellerle 
kaplanmıştır. Her evde üç yatak odası, 2 
1/2 banyo, geniş arka bahçeler ve üçüncü 
katta da teraslar bulunur. Bina 2013’te 
tamamlandı.

Cardiff University’den Phil 
Jones’un Solcer Evi

İngiltere’nin ilk ekonomik artı-enerji 
evi olarak öne çıkan Solcer House, 
güneş enerjisinin yeterince emilerek, 
yılın sekiz ayı boyunca şebekeye fazla 
enerji aktarabilecek şekilde tasarlandı. 
Cardiff Üniversitesi’nden Phil Jones ve 
ekibi, çoğu büyük metropol alanındaki 
ortalama bir ev maliyetine kıyasla 195 
bin doları aşan üç odalı bu evi tasarladı.
İngiltere’nin ilk uygun fiyatlı artı-enerjili 
evi, Galler’deki Stormy Down’da kapıla-
rını açtı. Solcer House, sakinlerinin ihti-
yacından daha fazla elektrik üretebilir. 
Bu üç odalı ev, konut sakinlerinin elekt-
rik ihtiyaçlarını karşılamak için güneşten 
enerji toplar. Ne yazık ki bu ev, İngiliz 
hükümetinin yeni evlerin 2019 yılına 
kadar benzer şekilde verimli olmasını 
sağlayacak planları rafa kaldırdığı zaman 
tamamlanmış oldu.
Galler yakınlarındaki bir sanayi bölgesi 
olan Brigend’de modern ve ferah bu ev 
sadece 16 hafta içinde inşa edilmiştir. 
Solcer House sürekliliği kendi kendine 
sağlayan bir güneş enerjisi tesisi olarak 
davranıyor, güneş ışınlarından enerjiyi 
emiyor ve yerinde pillerde depoluyor. 
Yoğun yalıtıma rağmen, kış aylarında 
daha fazla enerji kullanılıyor. Ancak geri 
kalan sekiz ay evin şebekeye ekstra enerji 
vermesine olanak vardır. Evin ortalama 
enerji tüketimi ayda 156 $ civarındadır, 
ancak ev tepe yüklerde iken 273 $’lık 
elektrik üretebilir.

Kaynak: http://inhabitat.com/8-
homes-that-generate-more-energy-
than-they-consume/

yönelik başarılı bir deneydir. Bu evde 
14 aydır bir aile yaşıyor ve gelecekteki 
tasarımları iyileştirmek için ev perfor-
mansını rapor ediyor.
Yaşam için Ev, Avrupa’da Aktif Evler 
adı verilen sürdürülebilir binalar inşa 
etme planında VKR Holding tarafından 
finanse edilen sekiz deneysel konuttan 
biridir. VKR Holding, VELUX, VEL-
FAC, SONNENKRAFT ve Window-
Master ile birlikte AART Architects 
birlikte “Yaşam için Ev” tasarlamak ve 
inşa etmek için çalışıyor. 
Kayrak taş kaplı çatısında bir fotovol-
taik güneş sistemi bulunuyor ve bir ısı 
pompası ve süper enerji tasarruflu bir 
tasarımla birleştiğinde, ihtiyaç duyul-
duğundan daha fazla güç üretebilen bir 
sistem oluşturuyor. Kışın, ısıtmanın yak-
laşık yüzde 50’si, enerji optimize edilmiş 
pencerelerden pasif güneş ısıtması ile 
sağlanmaktadır. Yaz aylarında otomatik 
doğal havalandırma sistemi, gerektiğinde 
evin içinden hava akışını kontrol etmek 
için pencereleri açar. Gün ışığı tasarımı 
evin tasarımında büyük bir rol oyna-
maktadır ve her odada en az 2 taraflı 
pencereler vardır.

Werner Sobek’ten B10 Aktivhaus

Mimarlık stüdyosu Werner Sobek 
Group, sadece kendisine ve iki elek-
trikli arabaya yetecek kadar değil, aynı 
zamanda evin yanındaki komşu eve de 
enerji sağlayacak şekilde, artı-enerjili bir 
ev olan B10 Activhaus’u tasarladı. Yakla-
şık 85 metrekarelik ev, bir akıllı telefon 
veya tablet vasıtasıyla uzaktan kontrol 
edilebilen ve ev sahibinin alışkanlıklarını 
“öğrenmek” ve bunlara uyum sağlamak 
için programlanmış akıllı bir enerji siste-
mine sahip. Çatıdaki fotovoltaik sistem, 
yılda 8 bin 300 kilowatt saatlik güneş 
enerjisi üretiyor. Stuttgart yakınlarındaki 
Weissenhof mülkü, 1927’de, Mies van 
der Rohe ve Corbusier’in ev koleksiyonu 
oluşturduğu ortak bir sergisi için avant 
garde mimarisi için bir odak noktasıydı. 
Bugün, aynı alanda bulunan ev, fosil 
yakıtlar, emisyonlar veya atıklar olmak-
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Binalarda Enerji Verimliliğinde 
Güncel Durum Paneli Düzenlendi

aktaran Sarven Çilingiroğlu, şu ifadeleri 
kullandı: 

“Öncelikle binalarda neden enerji verim-
liliğine önem vermeliyiz, bunun tespiti 
için bazı temel bilgileri gözden geçirerek 
başlayalım. Ülkemizde enerji tüketiminin 
sektörel dağılımına baktığımız zaman 
enerjinin; yüzde 37’sinin binalarda, yüzde 
38’inin sanayide, yüzde 17’sinin ulaşımda, 
yüzde 5’inin tarımda tüketildiğini gör-
mekteyiz. Yüzde 3 de enerji dışı tüketim 
olarak görünmekte. Binalardaki yüzde 
37’lik pay önemli bir tüketimdir. Sanayiyi 
de ayrı düşünemeyiz çünkü konu bizim 
sektörü ilgilendiriyor. Sanayi + binalar 

dediğimiz anda enerji tüketiminin yüzde 
75’inden bahsediyoruz. Mevcut durum 
göz önüne alınırsa binalarda en az yüzde 
50 mertebelerine varan bir tasarruf yapma 
imkânı vardır. Bilindiği gibi burada binaları 
3 gruba ayırmak gerekiyor.

1. Konutlar
2. Ticari Binalar: Ofisler, Alışveriş Merkez-
leri, Otel Binaları, Kültür Binaları, Spor 
Kompleksleri vb.
3.Kamu Binaları 

Konutlardaki en önemli tüketim sebebi 
özellikle yalıtım zaaflarından kaynaklan-
maktadır. Konutlarda kullanılacak yüksek 

36. Enerji Verimliliği Haftası  çerçevesinde gerçekleştirilen  8. Enerji Verimliliği Forumu 
ve Fuarı, 11-12 Ocak 2017  tarihlerinde,  İstanbul WOW Convention Center’da yapıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen “Bina-
larda Enerji Verimliliğinde Güncel 
Durum Paneli”ne Türk Tesisat 

Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu konuşmacı 
olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü 
İSİB Başkanı Zeki Poyraz yürütürken, 
panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – 
Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına 
Adem Sankur, DOSİDER’den Dr. Celalettin 
Çelik, İSKİD’den Taner Yönet, İZODER’den 
Ertuğrul Şen, Kazan ve Basınçlı Kap Sana-
yicileri Birliği’nden Hacı Ahmet İlhan ve 
EYODER’den Ali Naci Işıklı panelist olarak 
yer aldılar. Binalarda enerji verimliliğini 
artırma konusunda TTMD’nin görüşlerini 
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verimli, yenilenebilir enerji destekli ısıtma, 
soğutma cihazları ve doğru kalınlıkta yalı-
tım konusunda devlet destekleri sağlan-
malı, cihaz verimlerinde alt limitler oluş-
turulup takibi yapılmalıdır. Örnek vermek 
gerekirse kazanların kısmi yüklerde verim-
lerinin yüzde 90’ın altına düşmemesi 
gerektiği gibi. Bu tür düzenlemeler konut-
larda enerji verimliliğini artıracaktır. Ayrıca 
yönetmeliklerde, konutlarda kullanımı 
zorunlu hale gelen termostatik vana ve 
pay ölçer kullanımının uygulanması takip 
edilmelidir. Belki bu konuda ayrı bir birim 
de oluşturulabilir. Diğer bir husus da 
konutlarda güneş enerjisiyle ısıtma, 
soğutma, sıcak su elde edilmesi gibi yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının bina sistem-
leri ile bütünleşik kullanılmasının teşvik 
edilmesidir. Kentsel dönüşüm çerçeve-
sinde bugüne kadar yapılan uygulamalar, 
binaların statik açıdan yani yapısal olarak 
iyileştirilmesidir. Konuyu fırsat bilip kentsel 
dönüşümde enerji verimliliği de göz 
önünde bulundurulup, bina dönüşümü 
ötesinde kentsel dönüşüm yüksek enerji 
verimlilik hedefleri ile gerçekleştirilmeli, 
yenilenebilir enerji (güneş, biyogaz, jeo-
termal) ve Kojen destekli hibrit bölgesel 
ısıtma ve soğutma konusu da ele alınma-
lıdır. Ticari binalarda da enerji verimliliğini 
artırmak için tasarım aşamasında bazı 
önlemler alınmalıdır. Örneğin alışveriş 
merkezlerinde en büyük enerji giderleri 

aydınlatmalardan kaynaklanmakta, dola-
yısıyla soğutma ihtiyaçları yüksek olup 
enerji giderleri artmaktadır. Buna benzer 
örnekleri artırmamız mümkün, yine bina-
larda kullanılan ısıtma, soğutma cihazla-
rının verimlilik kriterleri ortaya konmalı, bu 
tür binalarda kullanılacak klima santralleri, 
fan-coiller gibi terminal ünitelerinde ser-
tifika aranmalı, bunlara ait enerji sınıfları-
nın minimumları belirlenmelidir. Binalarda 
taze hava miktarlarını artırarak iç hava 
kalitesinde istenen seviyelere ulaşabiliyo-
ruz. Bu da dış havanın daha fazla ısıtılıp 
soğutulması anlamına geliyor. Taze hava 
miktarlarını azaltmak için bina içindeki 
kirletici kaynakların azaltılması gerekir. 

Bununla ilgili yurtdışı uygulamalarında, 
duvar boyalarından mobilya cilalarına 
kadar sertifikasyon sistemi getirilmiştir. İç 
ortamda hava kirleticileri azaltıldığı zaman 
daha az taze hava ihtiyacı doğacaktır ki 
bu da daha az enerji harcaması anlamına 
gelmektedir. Ayrıca taze hava için ısı geri 
kazanımlı mekanik havalandırma sistem-
lerinin kullanımı da önemlidir. Mevcut 
binalarda ömrünü tamamlamış, yıpranmış 
cihazların rehabilite edilmesi, kazanların 
ve soğutma gruplarının verim takiplerinin 
yapılması, enerji dağıtım hatlarının bakımı 
ve yalıtımı, klima santral verimlerinin 
takibi, otomasyon kullanımı, pompa 
verimlerinin takibi ve son olarak elektrik 
motorlarının verim sınıflarının düzeltilerek 
uygulanması gerekmektedir. 2023 ve son-
rası hedeflere erişim göz önünde bulun-
durulursa, sıfıra yakın enerjili binalara 
erişim ve bunun için geliştirilecek çerçeve 
mevzuat hızla uygulamaya sokulmalı, BEP 
çerçevesinde yeni binalarda sağlanması 
gereken en az C sınıfı, A sınıfına (A+, 
A++) [Burada önerim A++ olmasıdır.] 
çekilmeli, mevcut binaların tadilatında da 
en az B sınıfı şartı sağlanması değerlendi-
rilmelidir. Özellikle bu konuda devlet des-
teği gerekiyor. 3 yıllık teşvik programı gibi. 
Binalar için yeşil sertifikaların geliştirilmesi 
konusunda ülkemize özgü “Yeşil Bina 
Standardı” hazırlanmalı, bu programda 
ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak, bina-
nın enerji etkinliği ve inşa aşamasındaki 
kaynak verimliliği ön plana çıkarılmalıdır. 
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ısıtma sistemleri ile entegre olmayan ve 
sadece elektrik üreten bu tesisler kullan-
dığı gazın yaklaşık yarısına yakın bir bölü-
münü yani bugün itibarıyla 12 milyar 
m3’ünü soğutma kulelerinden atmosfere 
yeniden değerlendirmeden atmaktadır. 
Halihazırda ülkemizde tüm konutlarda 
kullanılmakta olan doğalgazın 10-12 mil-
yar m3 düzeylerinde olduğu dikkate alın-
dığında, dış ticaret açığımızın büyük bölü-
münü oluşturan ithal doğalgaz kaybının 
önemi kolayca anlaşılmaktadır. Oysaki, 
gelişmiş ülkelerde termik santraller şehir 
ısıtma sistemleri ile entegre edilmekte ve 
enerji üretimindeki yüzde 50’ler mertebe-
sindeki ısıl verim, yüzde 90’lar mertebesine 
çıkarılmaktadır. Günümüz Avrupa’sının 
100’den fazla kentinde, termik santraller 
şehir ısıtma sistemlerini desteklemekte, 
santrallerin atık ısıları değerlendirilmekte-
dir. Örnek olarak New-York yaklaşık yüzde 
40’ı termik santrallere entegre bölgesel 
ısıtma sistemleriyle ısıtılmaktadır. Dani-
marka son 30 yılda merkezi hükümet, 
belediye ve enerji firmaları koordinasyo-
nunda 600’den fazla doğalgaz, kömür, 
biyokütle ve çöp yakan termik santrali 
şehir ısıtma sistemleriyle entegre etmiş ve 
ülke bazında yüzde 40 olan termik santral 
verimini yüzde 90’lara çıkarmıştır. 
Danimarka’da kış mevsiminde termik san-
traller tam kapasite çalıştırılmakta, kış ve 
ilkbahar dönemindeki yağışlarla dolan 
hidrolik santraller yaz mevsiminde etkin 
olarak devreye girerken, bu dönemde 
düşen ısı talebi ve küçülen kojenerasyon 

kapasitesi nedeniyle termik santrallerin 
üretimleri kısılmaktadır. Ayrıca, termik 
santrallerde gece ve gündüz ısıtma enerjisi 
talep farklılıkları 50 bin-80 bin m3 kapasi-
teli akümülasyon tankları ile dengelen-
mektedir. Danimarka güneş enerjisi des-
tekli bölgesel ısıtma ve ısı depolama ile 
kasabalarında sıfır karbon ısıtma da sağ-
layabilmektedir. TTMD olarak önerimiz, 
doğalgaz çevrim santrallerinin verimlilikleri 
konusunda hedefler belirlenmeli ve sadece 
elektrik üretimi düşünülerek kurulan, atık 
ısısından yararlanılmayan, şehir ısıtma sis-
temlerini desteklemeyen doğalgaz çevrim 
santrallerine izin verilmemeli, yapım aşa-
masındakilerin de bölgesel ısıtma sistem-
lerine entegrasyonu sağlanmalıdır. Kentsel 
dönüşüm de düşünülerek büyük yerleşim 
alanlarında tesis edilecek doğalgaz çevrim 
santrallerinde elektrik üretimi sırasında 
açığa çıkan atık ısı değerlendirilmek sure-
tiyle ile santral verimi yüzde 50’lerden 
yüzde 90’lara çıkarılmalıdır. Yapı ve sanayi 
sektörünün enerji gereksiniminin büyük 
bir bölümü söz konusu enerji santrallerinin 
atık ısısı ile karşılanmalıdır. Yüzde 85-90 
ısıl verimli kojenerasyon sistemlerinin böl-
gesel üretim ve tüketiminde verimlilik sağ-
layacağı da göz ardı edilmemeli ve Lisans-
sız Elektrik Yönetmeliği derhal yeniden 
düzenlenmelidir. Enerji, bina ve sanayi 
sektörlerindeki yasal düzenlemelerin tekil 
bakışla değil, bütüncül bir bakışla düzen-
lenmesi gerekir. Bunun için de özellikle 
bizler gibi sivil toplum örgütlerinin görüş-
leri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Son olarak neden enerji verimliliği?
• Çünkü ekolojik denge alarm veriyor
• İthal enerji bağımlılığımız artıyor
• Fosil kaynakların hızla tükenmesi söz 

konusu
Önlemler;

• Enerji verimliliğini artırmak
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmek
• Enerji tüketimi izlenmesi, tüketim 

verilerini içeren bir veri tabanının 
oluşturulması

• Yöntem stratejilerini geliştirmek ve 
uygulamak

• Bilgi ve bilincin artırılması
Sonuç: Sürdürülebilir enerji 
verimliliği ve tasarruf.”

Bu alanların bölgesel ısıtma ve soğutma 
imkânları değerlendirilmelidir. Binalardaki 
atıkların geri kazanımı konusunda şehir ve 
bölgesel ısıtma sistemlerine entegre çöp 
yakma tesisleri ilave edilmeli, tarımsal atık-
ların değerlendirilmesi, biyokütle üretimi 
ve belirli bir arz güvenliğinde piyasaya 
sürülmesi konularında yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yapısal önlemlerle (yalıtım 
gibi) binalarda verimli ısıtma ve soğut-
mada enerji ihtiyacı azalacağı gibi, güneş 
enerjisiyle ısıtma ve soğutma, binalarda 
bütünleşik uygulamaları, bölgesel ısıtma 
ve soğutma desteği de ülkemiz imkânları 
çerçevesinde ele alınmalıdır. Özellikle ithal 
doğalgaza dayalı termik santraller konu-
sundaki ülkemiz enerji politikası gerek dışa 
bağımlılık, gerekse sürdürülebilirlik açısın-
dan gözden geçirilmeli, yerli ve tükenmez 
enerji kaynak potansiyelimiz olan 500 GW 
güneş, 87 GW rüzgâr, 2 GW jeotermal, 1 
GW biyogaz enerji kaynakları hızla her 
alanda değerlendirilmelidir. Hidrolik 
rüzgâr, güneş enerjisi ve jeotermal kaynak-
lar yardımıyla elektrik enerjisi üretiminde 
yenilenebilir enerjilerin payı artırılmalı, 
ithalata dayalı fosil kaynaklı yakıtların tüke-
tim oranı azaltılmalıdır. Dikkat edilmelidir 
ki, ithalatla CO2 de dolaylı olarak ithal 
edilmektedir. Ülkemiz elektrik enerjisinin 
yarısını doğalgaz ile üretirken, ithal edilen 
doğalgazın yarısını kullanan ve yakın gele-
cekte de kapasiteleri 1,7 katına çıkacak 
olan doğalgazlı termik santrallerin verim-
leri, iyimser bir bakışla yüzde 50-58’ler 
mertebelerindedir. Büyük bir bölümü 
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sunar. Standartta istenen ölçülen değer-
leri; hava hızı, türbülans yoğunluğu (hava 
hızının standart sapması kullanılarak), 
hava sıcaklığı, radyant sıcaklık probu ile 
ölçülen sıcaklık / çalışma sıcaklığı ve bağıl 
nemdir.
Termal konfor hesaplamaları; Çekme 
Riski, Beklenen Ortalama Karar (PMV) 
ve Beklenen Ortalama Memnuniyetsiz-
lik (PPD) için değerler sağlar. Çekme 
riski; türbülans yoğunluğu, hava sıcaklığı 
ve hava hızı açısından ölçülen koşul-

gereken bu anketler, kolay uygulanabilir 
değildir ve binanın kullanım öncesinden 
yapılamamaktadır. Farklı bir yaklaşımda 
ise, çevresel koşullar ölçülür ve bir dizi 
insan araştırılmış gibi ısıl konfor endeks-
leri hesaplanır.
BS EN ISO 7730 ve ASHRAE 55 stan-
dartları, binalar arasındaki ısıl konforu 
ve aynı bina içerisindeki farklı koşulları 
karşılaştırmak için sayısal numaralar ver-
mek üzere çevresel ölçümleri ve sonraki 
hesaplamaları yapmak için yöntemler 

Bir ortamda bulunan kişinin ısıl 
konforu çeşitli şekillerde mutlu-
luğunu etkileyebilir. Bir kişinin ısıl 

konforu, “ısıl çevreyle olan memnuniye-
tini ifade eden ve öznel değerlendirmeyle 
değerlendirilen zihin koşulları” olarak 
tanımlanmaktadır. Bir kişinin ısıl konforu 
özneldir ve kişiden kişiye değişir. Bunun 
için genellikle, bir binanın her bir kullanı-
cısından kişisel girdiyi elde etmek için bir 
ankete gerek duyulabilir. Ancak, çok geniş 
koşul aralığında ve çok kişiyle yapılması 

Isıl Konforun Önemi

Hava SıcaklığıHava Hızı

Bağıl Nem

Giysi ve 
Metabolik Isı

Aktivite 
Düzeyi

Yüzey 
Sıcaklıkları

ISIL 
KONFOR
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lir. Bu alanlarda küf ve mantar oluşabilir. 
 
0.25 metre / saniyenin altındaki hava hız-
ları, sürekli dikkat gerektiren görevlerde 
bile önemli derecede dikkat dağıtıcı etki 
yaratmaz.

Ofislerde iç ortam sıcaklığı 
konusunda bir standart var mı?

CSA Standart CAN / CSA Z412-
00 (R2011) – “Ofis Ergonomisi”,  
Kanada’daki ofisler için kabul edilebilir 
sıcaklık ve bağıl nem aralıkları verir. Bu 
değerler, Amerikan Isıtma, Soğutma ve 
İklimlendirme Mühendisleri (ASHRAE) 
Standardı 55 – 2010: “İnsani Kullanım 
için Isıl Çevresel Koşullar” tarafından 
önerilen değerlerle aynıdır. Önerilen 
sıcaklık aralıklarının, bireylerin en az 
yüzde 80’inin ihtiyaçlarını karşıladığı 
bulunmuştur. Bazı insanlar, bu değerler 
karşılansa bile rahatsız hissedebilir. Ek 
önlemler gerekebilir.

Konfor Koşulu için Sıcaklık / Nem 
Değerleri

Koşullar Bağıl Nem

Kabul 
Edilebilir 
İşletme 

Sıcaklıkları 
˚C

Yaz
(Hafif 
Giyisi)

% 30 24.5 – 28 

% 60 23 – 25.5

Kış
(Sıcak 
Tutan 
Giyisi)

% 30 20.5 – 25.5

% 60 20 - 24

Kaynak: Thermal comfort and well-
being, January 2017, Calum Maclean, 
Senior Research Engineer, BSRIA Sus-
tainable Construction Group

larda cereyan hisseden insanların yüz-
desini gösterir. PMV, -3 ilâ +3 arasında 
bir ölçekte bir anket çalışıyormuş gibi, 
mekânı kullanan geniş bir insan grubu-
nun ortalama oy tahminidir; burada “-3” 
soğuk, “+3” sıcak hissedildiğini gösterir, 
“0” ise istenen konfor koşuludur. PPD, 
PMV sonuçlarına dayanarak alanı kul-
lanmaktan rahatsızlık duyan kişilerin 
yüzdesidir.
PMV ve PPD hesaplamaları, giysilerin 
sağladığı yalıtımı (CLO) ve mekânda 
bulunan insanların (MET) faaliyetlerini 
göz önünde bulundurur. CLO ortalama 
giyim yalıtımının bir ölçüsüdür ve MET, 
mekân içinde belirtilen görevleri yerine 
getiren ortalama bir kişinin ısı çıktısının 
ölçüsüdür. Standartlar, bir alan için CLO 
ve MET’yi hesaplama yöntemleri verir; 
ancak gerçek değerler, alanın kullanıcı-
larına göre değişebilir. Örneğin aktivite 
seviyesinin önemli derecede farklı olduğu 
bir süpermarket veya fabrika katına 
kıyasla bir ofis alanı söz konusu oldu-
ğunda, PMO ve PPD’nin gerçek gösterge 
değerlerini vermek için CLO ve MET 
dikkatle belirlenmelidir.
Unutulmaması gereken bir husus; PPD, 
aynı CLO’da olduğu gibi minimum yüzde 
5 hesaplanır ve MET içinde her zaman 
sıcak veya soğuk hissedecek insanlar 
olacaktır. Bu durum, kişinin CLO’sunu 
değiştirerek telafi edilebilir. Yani kişi bir 
ofiste bulunuyor ve bir ceket giyiyorsa ve 
kıyafet kodu izin vermesi halinde, sıcak 
hissettiğinde çıkarabilir veya serin hisset-
tiğinde ceket, hırka vb. giyebilir.
Isıl konforun mutluluk verici etkisi, üze-
rinde çalışılacak bir odak noktası haline 
geliyor ve bu konu giderek bina sahipleri 
ve kullanıcılarının da dikkatini çekiyor. 
Bunun nedeni, ısıl konforun sağlanama-
ması halinde moral üzerinde, hatta bazı 
durumlarda bina sakinlerinin zihinsel ve 
fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler-
dir. Moral ya da sağlık ile ilgili herhangi 
bir sorun, binadakilerin verimliliğini etki-
leyebilir. Isı yükü testleri ya da kullanı-
lan binanın, kullanım öncesinde olması 
gereken ısıl konfor ölçümünün yapılması, 
olası problemlerin tespit edilmesini sağ-

layabilir veya binanın gerekli beklenen 
konfor seviyelerine, örneğin BS EN ISO 
7730 standardına göre, PMV’ye, PPD’ye 
ve diğer faktörlere bağlı olarak mekânın 
sınıflandırılmasına yardımcı olabilir. 
Isıl konfor koşullarının kötü olmasının 
sebep olduğu dikkat dağılımı önemli ola-
bilir ve havalandırma sisteminde iyileş-
tirmeler ya da bir bireyi, ona daha uygun 
bir ısıl ortama taşımak yoluyla alan için-
deki koşullar iyileştiğinde bile insanların 
alan içinde rahatsızlık hissetmeye devam 
etmelerine sebep olur. Eğer bir mekân 
uzun süredir çok sıcak ya da çok soğuk 
hissedilmiş ve herhangi bir iyileştirme 
yapılmamış ise, iyileştirme sonrasında 
bile insanların ısıl konforu algılaması 
önyargılı hale gelebilir. Algılanan uzun 
süreli ısıl konfor rahatsızlıklarını gider-
mek zor olabilir ve üretkenlik olumsuz 
etkilenebilir.
Isıl konforun insanların mutluluğu üze-
rindeki etkisi önemlidir ve dikkate alın-
mazsa, mekândaki insanların morallerini, 
sağlığını ve üretkenliğini etkileyebilir. 
Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği 
Merkezi’nin getirdiği tanımlamalara göre;

Ofis sıcaklığı ne olmalıdır?

Genel bir öneri, sıcaklığın 21-23 ° C (69-
73 ° F) aralığında sabit tutulmasıdır. Yaz 
aylarında, dış ortam sıcaklığı daha yüksek 
olduğunda, iç mekân ile dış mekân ara-
sındaki sıcaklık uyumsuzluğunu en aza 
indirgemek için klimalı ofisleri biraz daha 
sıcak tutmanız önerilir.

Nem seviyesi ve hava hızı ne 
olmalıdır?

Bağıl nem seviyeleri yüzde 20’nin altın-
daysa mukoza zarları ve cilt kuruması 
rahatsızlık verebilir. Bağıl nem düzey-
lerinin düşük olması statik elektriğin 
oluşmasına sebep olabilir ve yazıcılar ve 
bilgisayarlar gibi bazı ofis ekipmanları-
nın operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. 
Yüzde 70’in üzerindeki bağıl nem seviye-
leri, yüzeylerde ve cihazların ve bina yapı-
larının içlerinde yoğuşmaya neden olabi-
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verimliliği yüksek önceliklidir. Akış kon-
trol seçeneklerinin göreceli verimlilikleri 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Bu akış kontrol seçenekleri içerisinde, 
sadece ayarlanabilir kanatlı fanlar, dona-
nım güçlendirmeler için kullanılmaz. 
Bunun sebebi, orijinali kanat açısı ayar-
lamaya göre tasarlanmamış fanlarda, 
kanat açısı ayarlama sistemi ile donanım 
güçlendirilmesi yapılamaz çünkü bu sis-
temin ayar mekanizmaları çok karmaşık 

ve dezavantajları vardır. Nispeten kulla-
nım sıklığı düşük olan fan sistemlerinde 
(örneğin yılda 500 saatten az), yatırım 
maliyeti baskın faktör olabilir. Yüksek 
çalışma süreli uygulamalarda, akış kon-
trol etkinliği ve enerji verimliliği anah-
tar belirleyiciler olabilir. Yüksek çalışma 
süreli fanlar genellikle üretime direkt 
destek verirler ya da güvenli çalışma 
koşullarının devamlılığını sağlarlar. Her 
iki durumda da fan sisteminin çalışma 

Bu makale danışman, proses ve tesis 
mühendislerinin projelerinde 
hangi yöntemin en iyi yaklaşım 

olduğunu belirleyebilmeleri için dört 
kontrol metodunu özetlemektedir. 

Temel Prensip

Dört kontrol metodundan her birinin, 
kurulum maliyeti, akış kontrol etkinliği 
ve enerji verimliliği açısından avantajları 

Endüstriyel Havalandırmada 
Verimli Akış Kontrol Yöntemleri 

Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Fanlar genellikle geniş bir çalışma şartı aralığında hizmet ederler. Örneğin, birçok endüstriyel fan sistemi 

üretim taleplerindeki ve ortam şartlarındaki değişimler sebebiyle değişken yüklere maruz kalırlar. Talep 

değişimlerine uyum sağlayabilmek için, akış dört temel yöntem ile kontrol edilir. Bunlar; direnç kontrol 

cihazları, akış profili kontrol cihazları, ayarkanabilir kanatlı fanlar ve hız kontrolüdür. 
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performansları ile ilişkili maliyetler göz 
ardı edilir. Bu çalışmada dört kontrol 
yaklaşımı da sırasıyla açıklanmıştır. 

Direnç Kontrol Cihazları

Direnç kontrol cihazları sistem dam-
perlerini, hava çıkış damperleri ve zıt 
kanatlı hava giriş damperlerini içerir. 
Paralel ve zıt kanatlı olmak üzere iki 
çeşit damper vardır ve bu damperlerin 
farklı şekillerde konumlandırılması Şekil 
2’de gösterilmiştir. Zıt kanatlı damperler, 
paralel kanatlı damperlere göre daha has-
sas kontrol sağlarlar. Fana bitişik olarak 
konumlanmamış tüm damperlere sistem 
damperi denilir. Kanal sistemi içerisinde, 
fanın akışönü veya akışarkasına herhangi 
bir yere konumlanabilirler. Tüm bu dam-
perler bulundukları yerden bağımsız ola-
rak aynı yöntem ile çalışırlar. Damperler 
akış kontrolünü, akış yolu üzerindeki 
kısıtlamayı değiştirerek yaparlar. Dam-
perler kapandıkça, akış miktarını azaltır-
ken sistem basıncını artırırlar. Damperler 
sistem direncini artırdıklarında fanları 
daha yüksek basınca karşı çalışmaya 
zorlarlar. Bu da fanların çıktısını azaltır. 

komponentler içermektedir.
Fanların çoğu beklenen en yüksek 
çalışma veya pik şartları (çoğunlukla test 
bloğu şartları olarak adlandırılır) karşıla-
yacak şekilde boyutlandırılmıştır. Normal 
çalışma koşulları pik çalışma koşulların-
dan oldukça aşağıda olduğundan, hava 
hareketlendirme ekipmanları genellikle 
olması gerekenden büyük seçilmiştir ve 
en verimli çalışma noktasının altında 
çalışıp yüksek enerji maliyetlerini de içe-
ren problemler çıkarırlar, yüksek sistem 
basıncı ve gürültüye sahiptirler, sistem 
içerisinde parçacıklı madde içeriğinin 
yüksek olduğu durumlarda ise gövde ve 
kanatlarda aşınmalar görülür. Bu sebep-
ten artırılmış çalışma süreleri ile fanla-
rın pik koşulları karşılaması için büyük 
seçilme eğilimi bir araya geldiğinde, etkin 
akış kontrolünün gerekliliği artmaktadır. 
Genellikle akış kontrol cihazları yatı-
rım maliyeti baz alınarak seçilirler, fakat Şekil 1.  Çeşitli fan kontrol yöntemleri

Şekil 2. Fan kontrol cihazları

Çeşitli fan kontrol yöntemlerinin bağıl verimlilikleri

Ta
sa

rım
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ey
gi

r G
üc

ü 
(%

)

Tasarım Hava Debisi (%)

Çıkış damperi
Emiş hücresi damperi
Ayarlanabilir emiş kanatları
Ayarlanabilir fan kanatları
Ayarlanabilir fan hızı

DifüzörFan emiş 
hücresi

Silindirik tip 
emiş kanatları

Koni 
tip emiş 
kanatları

Zıt kanatlı emiş 
hücresi damperi

Paralel kanatlı emiş 
hücresi damperi

Yatay zıt kanatlı 
çıkış damperi

Yatay paralel kanatlı 
çıkış damperi

Dikey zıt kanatlı 
çıkış damperi

Dikey paralel kanatlı 
çıkış damperi
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Fanlar daha yüksek basınca karşı çalış-
tıklarında, performans eğrileri üzerindeki 
çalışma noktaları sola doğru kayar (Şekil 
3). En iyi verimlilik noktasından uzakta 
çalışan fanların hem enerji tüketim hem 
de bakım maliyetleri artar.

Akış Profili Kontrol Cihazları

Akış profili kontrol cihazları, ayarlana-
bilir emiş kanatlarını ve paralel kanatlı 
emiş hücresi damperlerini içerir ve fanın 
içerisine giren akışın profilini değiştir-
mek ile görevlidir. Bu cihazlar hava pro-
fili içerisinde fan pervanesinin döndüğü 
yönde sarmallar oluşturur. Hava akışın-
daki bu sarmallar, fan kanatları ile fana 
gelen havanın hücum açısını düşürerek 
fandaki yükü azaltır ve sonuç olarak fan 
basıncı ve debisi düşer. Bu cihazlar giriş 
hava sarmalının şiddetini değiştirerek, 
hava debisi – basınç fan eğrisini etkin 
olarak değiştirirler (Şekil 4). 
Hem hava debisini hem de fan yükünü 
düşürebildiklerinden, emiş kanatları veya 

paralel kanatlı emiş hücresi damper-
leri, direnç kontrol cihazlarına göre fan 
verimliliğini artırabilirler. Emiş kanatları 
veya paralel kanatlı emiş hücresi damper-
leri, özellikle hava debisi talebinin tam 
akışın %100’ü ilâ %80’i arasında değiştiği 
durumlarda maliyet etkindir. Buna karşın 
daha düşük hava debilerinde verimlilik 
seviyesi düşer. Emiş hücresi damperle-
rinin verimlilik tasarrufu emiş kanatla-
rından daha düşüktür çünkü fan perva-
nesinden uzaktadır ve akışı ön sarmala 
tabi tutmakta daha az etkindirler. Diğer 
taraftan emiş hücresi damperleri, par-
çacıklı madde içeriğinin yüksek olduğu 
veya aşındırıcı ortamlarda bir bakım par-
çası olarak kullanılabilmektedir. Emiş 
kanatları eksenel fanlardan çok radyal 
fanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

VFD’ler (Değişken Frekans 
Sürücüler) Hakkında Daha Fazla 
Bilgi

Birçok sistem için, VFD’ler fanların geniş 

çalışma aralıklarında çalışma verimlili-
ğini artırmak için bir yol sunar. Buna ek 
olarak, VFD’ler hava akış kontrolü için 
de kolay ve etkin bir metoddur. Aşa-
ğıda VFD’leri fan kontrol cihazı olarak 
seçmenin avantajları ve dezavantajları 
sıralanmıştır. 

Avantajlar

VFD’lerin kullanılması için birincil 
sebepler içerisinde geliştirilmiş akış 
kontrolü ve mevcut motorların donanım 
iyileştirilmesi (tadilatları) vardır. VFD’ler 
ayrıca kirlenme problemlerinin ve diğer 
kontrol cihazları için yer gereksiniminin 
önüne geçerler. VFD’ler enerji kayıplarını 
toplam sistem akışını azaltarak düşü-
rürler. Fanı yavaşlatarak ve hava akışına 
aktarılan gereksiz enerjiyi azaltarak, 
VFD’ler hareketlendirilen hava debisi  
başına düşen maliyetlerde hatrı sayılır 
miktarda tasarruf yapılmasını sağlarlar.  
VFD’ler mekanik bileşenlere bağımlı-
lığı ortadan kaldırırken, özellikle tozlu 

Metod Avantajlar Dezavantajlar En iyi uygulamalar Notlar

Sistem Direnç 
Kontrol 
Cihazları

• Düşük yatırım 
maliyeti

• Düşük bakım 
maliyeti

• Bir fanı kontrol etmek 
için en düşük verimli 
yol

• Düşük enerjili fanlar
• Damper pozisyonu 
tamamen açık çalışan fanlar 

• Düşük akış değerlerinde kontrol, 
fanın performans eğrisinde pik 
basıncın sol tarafındaki kararsız 
alanda çalışmasına sebebiyet verir.

Akış Profili 
Kontrol 
Cihazları

• Ortalama yatırım 
maliyeti

• Direnç kontrolüne 
oranla daha yüksek 
verimlilik

• Ayarlanabilir kanatlı 
giriş damperlerinin 
damperlerden daha 
yüksek bakım maliyeti 
vardır

• Akış değişim gereklilikleri 
orta seviyede değişen fanlar

• Düşük – orta toz 
muhteviatlı hava taşıyan 
fanlar

• Emiş kanatları paralel kanaylı 
emiş hücresi damperlerinden 
daha verimlidir fakat bakım 
gereksinimleri daha yüksektir. 

Ayarlanabilir 
Kanatlı Fanlar

• Geniş bir çalışma 
aralığında yüksek 
verimlilik

• Daha yüksek yatırım 
maliyeti

• Daha yüksek bakım 
maliyeti

• Akış değişimi geniş olan 
fanlar

• Düşük toz muhteviyatı olan 
hava taşıyan fanlar

• Donanım iyileştirmelerinde 
kullanılamaz. 

Ayarlanabilir 
Hız Sürücüleri 
ev İki Hızlı 
Motorlar

• Geniş bir çalışma 
aralığında yüksek 
verimlilik

• Düşük hızlarda 
düşük gürültü ve 
aşınma

• Daha yüksek yatırım 
maliyeti

• Elektronik 
bileşenlerin zamanla 
kullanılmamaya 
başlanması

• Akış değişimi geniş olan 
fanlar

• Yüksek toz muhteviyatı olan 
hava taşıyan fanlar

• Çift hızlı fanlar, istenilen 
performansın aralarında geniş 
bir aralık olan belli birkaç noktası 
olduğu durumlarda anlam 
kazanmaktadır. 

• VFD’lerin dezavantajları için 
makalenin ilgili bölümüne bakınız
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vererek, motor sarımları ve kontrolleri 
üzerindeki aşınmayı ve elektrik dağıtım 
sistemi üzerindeki yükün azaltılmasını 
sağlarlar. 

Dezavantajlar

Mühendisler, VFD’lerin avantajları 
olduğu kadar bazı dezavantajlarının da 
olduğunu bilmelidirler. Bu dezavantajlar, 
yüksek yatırım maliyetlerini, düşük akış 
şartlarını ve rezonansı içerir. İlk olarak 
göz önünde bulundurulması gereken, 
VFD’lerin birçok akış kontrol meto-
duna göre yüksek olan yatırım maliyet-
leridir. İkinci bir dezavantaj da VFD’lerin 
düşük akış koşullarındaki performansıdır. 
Bir fanın, düşük akışlarda sabit direnç 
derecesinin yüksek olduğu bir sistemde 
kullanıldığında, hız kontrolü ile kontrol 
edilen fan, bazı düşük akış koşullarında 
çalışamayabilir veya çalışsa bile stabil 
çalışma koşullarına erişemeyebilir. 
Ayrıca fanlar, birçok dönen makinada 
olduğu gibi rezonans problemleri yaşa-
maya yatkındır. Rezonans, bir kompo-
nentin dönme frekansının aynı kom-
ponentin doğal frekansıyla çakıştığı bir 
çalışma şartıdır. Fanların çalışma hızları 
genellikle rezonans hızlarına yakın olma-
yan noktalarda tasarlanır. Ancak, fanın 
dönme hızının yavaşlatılması, rezonans 
hızına denk gelme olasılığını artırır. 
Rezonans hızında çalışılması da fana 
hasar verebilir. 
Fanın dönüş hızıyla fan grubundaki hangi 
bileşenin rezonansta olduğuna bağlı ola-
rak, titreşimler rahatsız edici gürültü-
den çok büyük arızalara kadar geniş bir 
problem yelpazesine sebebiyet verebilir. 
Şaft, rulman ve şasiler rezonans kaynaklı 
problemlerin yaşanma ihtimali yüksek 
olan bileşenlerdir. Rezonans frekansları-
nın analizleri fanın rezonans frekansında 
çalışmasının önüne geçilmesi için, fan 
üreticisi tarafından betlirtilmelidir. Eğer 
fan rezonans problemlerinin önüne geçi-
lecek şekilde tasarlanamıyor ise, VFD’nin 
fanın rezonans hızlarında çalışmasını 
engelleyecek şekilde programlanması 
gereklidir. Her ne kadar VFD’ler birçok 

hava akışının olduğu sistemlerde işle-
timsel avantaj sağlarlar. Ayrıca VFD’li 
sistemlerde hava akış sesi çok daha azdır. 
Hava akımına olması gerekenden fazla 
aktarılan enerji ilk olarak gürültü şek-
linde ortaya çıkar. Fanı yüksek kapasi-
tede çalıştırmak ve hava debisini kısmak 
genellikle yüksek gürültü seviyelerine 

sebebiyet verir. VFD’lerin diğer bir sis-
tem faydası soft-start up kabiliyetleridir. 
Birçok motor, ilk çalışmaya başlama süre-
sinde, normal çalışma akımlarının 5-6 
katı yüksek akımla beslenerek çalışmaya 
başlarlar. Diğer taraftan, VFD’ler moto-
run daha düşük bir akım ile kalkışına 
(normal çalışma akımının 1,5 katı) imkân 

Çeviri

Şekil 4. Akış profili kontrolünün radyal fan performansına etkisi

Şekil 3. Direnç kontrol cihazlarının radyal fan performansına etkileri
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sunar. Çünkü ayarlanabilir kanatlar fanın 
çalışma hızını sabit tutacağından, bazı 
fanlarda ortaya çıkması muhtemel rezo-
nans problemlerinin önüne geçer. Buna 
ek olarak doğru şekilde seçildiklerinde 
ayarlanabilir kanatlı fanlar akış olmayan 
durumdan akış durumuna geçişte, fan 
motorunun stop etmesi gibi problemleri 
yaşamazlar.  
Fanın ilk çalışmaya başlamasında 
(start-up), fan kanatları düşük bir hücum 
açısına ayarlanarak, fanı sıfır hızından 
çalışma hızına getirmek için gerekli olan 
tork değeri düşürülebilir. Eksenel fanlar 
ile radyal fanların pik verimlilik alanları 
birbirlerinden farklı bölgelerde oluşur. 
Aksiyal fanlarda pik verimliliğe kanatlar 
kısmen kapalı konumdayken ulaşılır ve 
bu da demek oluyor ki; nispeten daha 
düşük verimlilikte test blok koşulları sağ-
lanırken fan seçiminde normal çalışma 
şartlarında maksimum verimliliğe eri-
şilebilir. Bir radyal fanın pik verimliliği, 
tasarım hızında akış profili kontrol sis-
tem mekanizması açık pozisyonda iken 
meydana gelir. Bunun anlamı radyal 
fanın test bloğu şartlarında maksimum 
verimliliğe ulaşabilmesi için, ayarlanabilir 
kanatlı emiş damperi (VIV) veya paralel 
kanatlı emiş damperlerinin yardımına 
ihtiyacı vardır (Şekil 6). Bu; ayarlanabilir 
kanatlı eksenel fanların, akış yönlendi-
rici cihazlı radyal fanlara göre, düşük fan 

kendi ekseni etrafında dönerek, fana 
gelen hava akımı ile fan kanadı arasındaki 
hücum açısını değiştirebilirler. Hücum 
açısının azaltılması hem hava debisini 
hem de motor üzerindeki yükü azaltır. 
Sonuç olarak, ayarlanabilir kanatlar fan 
verimliliğini geniş bir çalışma aralığında 
yüksek tutabilir (Şekil 5). Ayarlanabi-
lir fan kanatları çok etkin bir akış kon-
trol seçeneği olabilir. Ayarlanabilir fan 
kanatları birçok performans avantajı 

uygulamada enerji tüketimini azaltmak 
için ilgi çekici bir fırsat olsa da fizilibilite 
çalışmaları ve sistem analizleri yapılır-
ken yukarıda bahsi geçen konular da göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Ayarlanabilir Kanatlar

Bazı tip aksiyal fanlarda fan kanatlarının 
açısının ayarlanabilme özelliği vardır. 
Ayarlanabilir kanatlar, fan kanatlarının 

Şekil 6. Ayarlanabilir kanatlı eksenel fanlar ile akış profil kontrollü radyal fan arasındaki pik verimlilik bölgesinin farkı.

Şekil 5. Ayarlanabilir fan kanatlarının eksenel fan 
performansına etkisi
Blade closure : Fan kanadı kapalılık oranı
Variable blade pitch: Ayarlanabilir fan kanatları

Şekil 5. Ayarlanabilir fan kanatlarının eksenel fan performansına etkisi
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ayrı sarımları mevcuttur ve kutup genlik 
modülasyonu ile iki farklı hızda çalışır-
lar. Uygulamaya bağlı olarak, ayrı iki hız 
arasında geçiş yapılması yeterli bir hız 
kontrol seviyesi sunar. Tek hızlı motorlara 
göre daha pahalı olmalarına rağmen, çift 
hızlı motorlar geniş bir fan çıktısı ara-
lığı sağlayarak daha maliyetli olan ASD 
gereksiniminin önüne geçebilirler. Bu 
kontrol tipinde, iki birbirinden farklı hız 
geçişi arasındaki akış kontrolünün sağ-
lanması için emiş kanatları veya paralel 
kanatlı emiş hücresi damperleri gibi akış 
kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. 

Sonuç

Şartlar hava akışının değişimini gerek-
tirir ve mühendislerin talep kontrolüne 
yaklaşabileceği dört ana yöntem yukarıda 
bahsedildiği şekildedir. Projenin fonk-
siyonel ve performans gereksinimleri, 
bütçesi veya diğer gerçek hayat şartları 
baz alınarak, mühendisler bu makaleyi en 
iyi kontrol opsiyonunun seçiminde onlara 
yardımcı olması için kullanabilirler.

Kaynak: ASHRAE Journal, Fall 2016, AMCA 
Inmotion

Çeviri

yüklerinde fan verimliliğini daha yüksek 
seviyede tutabileceğini göstermektedir 
(Şekil 1). Bu kontrol seçeneğinin deza-
vantajı, çalışma mekanizması içerisindeki 
hareketli parçaların çok olması sebebiyle 
bu parçaların gerektirdiği yüksek bakım 
maliyetleridir.   

Hız Kontrolü

Hız kontrolü fan akış kontrolleri içeri-
sindeki en verimli olanıdır. Fan dönüş 
hızını azaltarak, hava akışına daha az 
enerji transfer edilir. Bu da sistem hava 
akış kontrol cihazları tarafından daha az 
enerji israfı anlamına gelmektedir (Şekil 
7). Fan hızının kontrolü için başlıca iki 
cihaz vardır: İki hızlı motorlar ve ayarla-
nabilir hız sürücüleri (ASD’ler)
Her iki yöntem de fan çıktısını direkt 
olarak kontrol etse de, çift hızlı motor-
lar ve ASD’ler farklı uygulamalara hiz-
met ederler. ASD’ler fan dönüş hızını 
sürekli bir aralıkta ayarlayabildiğinden, 
birden fazla hızlı motorlardaki gibi bir 
hızdan diğerine atlama durumu görül-
mez. ASD’lerin mekanik ve elektronik 
olmak üzere birçok çeşidi vardır. Meka-
nik ASD’ler tipik olarak hidrolik kap-
linlerdir. Elektronik ASD’ler ise eddy 

akımı kavramaları, sarımlı rotor-motor 
kontrolleri ve VFD’lerden oluşur.   
VFD’ler açık ara en popüler ASD’lerdir 
çünkü enerji maliyetlerindeki etkinlik-
leri kanıtlanmıştır. VFD’lerin avantaj ve 
dezavantajları “VFD’ler Hakkında Daha 
Fazla Bilgi” başlığı altında sıralanmıştır. 
Çift hızlı motorlar, her motor hızı için 

Şekil 8. Çift hızlı fan opsiyonu ile çalışmanın radyal fan performansına etkisi

Şekil 7. Hız kontrolünün fan performansı üzerindeki etkisi
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Armacell’in Ar-Ge laboratuvarla-
rında geliştirdiği özel formülas-
yonlu ve kapalı hücre yapısındaki 

elastomerik kauçuk köpüğünden mamul 
Armaflex Protect ürünü, güçlü su buhar 
difüzyon direnci (entegre su buhar bari-
yeri) ve iyi bir ısı yalıtım özelliğinin 
yanında alev ve ısı ile genleşebilme dav-
ranışı (intümesan) özelliğine sahip. 
Armaflex Protect, güçlü fiziki özellikleri 
ile ısı ve yangın yalıtımının yanına etkin 
bir yoğuşma kontrolünü de ekler ve bil-
hassa geçiş noktaları ve penetrasyonlarda 
mekanik tesisatlar için tam bir koruma 
sağlar.
Avrupa Teknik onayına sahip Armaflex 
Protect; çelik, bakır ve plastik borulardan 
mamul hatlarda, rijit duvar, hafif duvar 
ve döşeme geçişlerinde 120 dakikaya 
kadar yangın dayanımı sağlayarak güvenli 
penetrasyon detayları oluşturur.  
Kolaylıkla uygulanabilen Armaflex Pro-

Ürün Tanıtımı

tect sıkışık geçişlerde de yerden tasar-
ruf sağlayarak uygulama rahatlığı sunar. 
Armacell yapıştırıcıları ile Armaflex elas-
tomerik ürünlerine soğuk kaynak özelliği 
ile kuvvetle yapışma sağlayarak hatlarda 
tam ve bütünleşik bir yalıtım sağlar. 

Armaflex Protect’in öne çıkan 
özellikleri:

•	 Tek üründe ısı yalıtımı, yoğuşma 
kontrolü ve yangın yalıtımını bir 
arada sunar. 

•	 TS EN 13501-2 kapsamında 120 
dakikaya kadar yangın dayanımı 
sağlar.

•	 Çelik, bakır ve plastik borularla 
kullanılabilir.

•	 Rahat ve kolay uygulanabilir, sıkışık 
alanlarda rahatça uygulanır ve 
yerden tasarruf sağlar.

•	 Tüm Armaflex yalıtım ürünleri ile 

kullanıma uygundur.
•	 Rijit duvar, hafif duvar ve döşeme 

geçişleri için özel detaylar.

Pasif Yangın Durdurucu 
Elastomerik Kauçuk Çözümü: 
Armaflex Protect
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SFA Sanihydro WC Öğütücüleri; 
bodrum katı, çatı katı ve gider 
borusuna uzak kalan yerlere, tuvalet 

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 11, yatay olarak 110 metreye 
kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 50 
mm çaptaki PVC/PPRC borular aracı-
lığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle 
çalışıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, 
hızlı ve kolay uygulanabilir bir sistem 
olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcılarına esneklik sağlıyor. Pompa 
grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atıksuların tahliyesini 

Ürün Tanıtımı

sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki sıvıya 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üre-
tildiklerinden, kafe, restoran, otel, vb. iş 
yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Sanispeed Pompa - Teknik 
Özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi, evye, duş 
kabini, banyo küveti, bide, lavabo,

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 70 m’ye kadar, 
•	 Algılama seviyesi: 95 mm,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 15 cm
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm, 
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maks.)
•	 Koruma sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 

V / 50 Hz.,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 

mm.

SFA Sanihydro’dan Sanispeed 
Pompa

Teknik Düzenleme
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Ürün Tanıtımı

Kış aylarında ısınma ihtiyacı kadar 
temiz havaya olan ihtiyacımız da 
artıyor. Soğuk nedeniyle açılama-

yan pencereler, hava kirliliği nedeniyle 
solunan kalitesiz hava birçok olumsuz-
luğu tetikliyor. Bunun yanı sıra Avrupa 
Alerji ve Solunum Yolu Hastaları Der-
neği Federasyonu’na (EFA) göre, Avrupa 
genelinde 80 milyondan fazla kişi alerjik 
hastalıklara sahip ve bu rakam gittikçe 
artıyor. Havada bulunan yabancı madde-
ler bu alerjik hastalıklardan birine sebep 
olabiliyor. Şehir ortamında bu alerjenler 
örneğin; dizel egzoz partikülleri ve uçucu 
organik bileşikler (inşaat ve kozmetik 
malzemelerinde bulunur) gibi maddeler 
ile karışarak, oldukça zararlı ağır alerjenler 
meydana getirebiliyor. Ayrıca hayvan tüy-
leri, ev toz akarları, polenler, bakteriler de 
alerjik hastalıklara sebep olabiliyor. Tüm 
bu etkenler göz önüne alındığında sağlıklı 
bir yaşam elde etmek için bulunduğumuz 
ortamın havasının temiz olması hayati 
önem taşıyor. Dışarıdaki havayı temizle-
mek çok da kolay olmuyor ancak teknoloji 
sayesinde ev ve iş yerlerinde hava kirliliği 
ve ona bağlı koku problemlerine karşı 
rahatlıkla çözüm getirilebiliyor. 
Daikin, Streamer teknolojili hava temiz-
leyici MC70L ile sağlıklı ortamlar oluştu-

rulmasını sağlıyor. Daikin, hava temizleme 
cihazı ile mekânlardaki havayı temizleye-
rek kalitesini artırıyor, taze ve temiz hava 
teneffüs edilmesine olanak sağlıyor. Dai-
kin, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda 
geliştirdiği ve hava temizleme sistemle-
rinde kullandığı Streamer teknolojisi ile 
astım ve alerjisi olanlar için nefes alma 
konforunu yükseltiyor. Ozon yayılımı AB 
standartlarının altında olan MC70L, 16 
dB ses seviyesi ile yaprak hışırtısı kadar 
sessiz çalışıyor. Daikin’in ileri teknoloji 
hava temizleme cihazı MC70L, kötü koku 
yaratan partikülleri gidermekle kalmıyor, 
zararlı bakterileri, hayvan tüylerini, küf-
leri, polenleri, küçük böcekleri ve diğer 
alerjenleri de yok ediyor. MC70L hava 
temizleyici, solumaya uygun temiz hava 
üretimi ile astım ve alerjisi olanların yaşam 
alanlarına önemli katkıda bulunuyor. Şık 
tasarımıyla her türlü ortama uyum sağla-
yan MC70L, 6 ayrı filtresiyle hava kali-
tesini en üst seviyeye taşırken, inverter 
motoruyla da üst düzey verimlilik sağlıyor. 
Güçlü filtre sistemiyle birlikte havadaki 
potansiyel olarak zararlı maddeleri gideren 
ve kötü kokuları nötr hale getiren Strea-
mer teknolojili hava temizleyici MC70L, 
evlerinde kaliteli bir hava solumak iste-
yenlere, yüksek hava akımı ile odanın her 
köşesine uzanan turbo modu, çocuk kilidi, 
ekran parlaklığı ayarı, uzaktan kumandası, 
anti-polen modu, uyku modu ve zamanla-
yıcı özellikleri ile kaliteli konfor sunuyor. 

Bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubu 
için tercih edilen MC70L, özellikle aler-
jik bünyeli çocukların odalarında güvenle 
kullanılabiliyor.
Yapılan bağımsız testlerde kendini kanıt-
layan ve İngiliz Alerji Kurumu tarafından 
onaylanan Daikin’in ileri teknolojili hava 
temizleyicisi, şık ve kompakt tasarımı ve 
sadece 8,5 kg’lık ağırlığı ile kolayca taşı-
narak her türlü ortama da uyum sağlıyor. 

Dakin Streamer teknolojisi nedir?

Sıradan plazmalar ile aynı elektrik 
gücünü kullanarak üretilen yüksek hızlı 
elektronlar, havadaki oksijen ve nitrojen 
molekülleriyle çarpışarak 1000 kat daha 
yüksek oksidatif ayrıştırma hızına sahip 
plazmayı oluşturur. Kuvvetli Streamer 
oluşumu bakterilere ve virüslere saldıra-
rak yüzeydeki proteinlerini ayrıştırır ve 
oksidasyonla yok eder. 

Daikin MC70L’nin önemli 
özellikleri

Alerjenlerin giderilmesi: MC70L 
polen, mayt artıkları ve örneğin formal-
dehit gibi adjuvan maddelerden oluşan 
birçok genel alerjeni yüzde 99,6 oranında 
ortamdan uzaklaştırır.
Virüslerin giderilmesi: Havadaki 
virüsler filtre tarafından giderilir.
Bakterilerin giderilmesi: Bakteri ve 
mantar sporları, titanyum apatit fotoka-
talitik filtre ile emildikten sonra Streamer 
ile parçalanır.
Yüzde 95 oranında koku giderme: 
Streamer, temizlenmiş hava tekrar odaya 
verilmeden önce kokuları ayrıştırır ve yok 
eder.  
Tozların giderilmesi: Havadaki toz-
ları yüzde 98 oranında temizler.

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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





KOMPRESÖR
ONARIMINDA

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ

®

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile 
Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve 
hızlı çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine 
sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir takımı) 
kullanarak garantili ve sorunsuz onarım çözümleri 
üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım çözümleri 
sunar Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez 
Klima ile Türkiye’de...
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Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE DALGIÇ POMPALAR

Tünel Jet Fanları 
Doha Airport / Katar

Havalandırma Fanları
Hilton Hotels/Sri Lanka

Duman Egzoz Fanları
Promotion Tayba/Cezayir

Havalandırma Üniteleri, Çatı Fanları, Kanal Fanları
Aloft Hotels / Uruguay

DÜNYANIN PRESTİJLİ PROJELERİ
BVN İLE YÜKSELMEYE

DEVAM EDİYOR.
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