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BAYMAK KOMBİ’NİN 
BOL TASARRUFLU 

OLMASI HARİKA DA
BENİM BU İLANDA

NE İŞİM VAR?



Yüksek verim ve sıcak su konforu bir arada: 
Vitodens 050-W yoğuşmalı kombi
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Üç farklı kapasite seçeneği ile (20 kW, 
24 kW ve 33 kW) değişik büyüklükteki 
alanlar için ideal çözüm sunar.

Yeni çıkan 20 kW ısıtma kapasitesine 
sahip model, kullanma suyu ısıtmasında 
29 kW güce ulaşmaktadır.

Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi 
ve MatriX-silindirik brülör sayesinde 
yüksek verim ve düşük atık gaz 
emisyonları sağlanır.

www.viessmann.com.tr



  

Editörden

sınıfa uygun görülürler. Böyle yönlendirilmiş olan 
çocukların sosyalleşme, bilişsel fonksiyonlarında 
gelişme ve kendini ifade becerilerinde artış öngö-
rülür” diyor. 
Yeri gelmişken, her otizmli çocuk sahibi ebeveynin, 
çocuklarına özel eğitim aldıracak maddi güce sahip 
olmadığı gerçeğinden hareketle, otizmli çocukları-
mız için devletin daha çok okul ve eğitim imkanı 
sağlamak üzere derhal kolları sıvaması lazım.
Otizmle ilgili var güçleriyle çalışan sivil toplum ku-
ruluşları var ülkemizde. Onların çabalarına destek 
olmak için, bu konuda bireysel olarak da elimizden 
geleni yapmalıyız. Bakınız, önümüzde yılbaşı var. Bir-
birimize hediye almak yerine TOHUM Türkiye Otizm 
Erken Tanı ve Eğitim Vakfı (www.tohumotizm.org.
tr), İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği (www.otizm.
info), Otizm Vakfı (www.otizmvakfi.org.tr) gibi vakıf 
ve derneklere bağışta bulunabilirsiniz. Yeni bir yıla, 
kapitalizmin cazibeli tekliflerine kulak tıkayıp iyi-
lik için ve sağlığa dönüşen bağışlarınızla çok daha 
mutlu bir şekilde girebilirsiniz. “Çünkü biz onlara 
benzemiyoruz ve hiçbir zaman da benzemeyeceğiz!”
Var mısınız?

tizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen 
ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan 

karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, 
beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir 
sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmekte-
dir. Otizme sebep olan genetik temeller ve çevresel 
faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma ya-
pılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle 
ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi 
yoktur. Otizm spektrum bozukluğuna her toplum-
da, her coğrafyada, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. 
Yani, bugün sağlıklı çocuklarımız olabilir ama yarın 
torunlarımızda ya da onların çocuklarında bu bozuk-
luğun görülmeyeceğine dair hiçbir garantimiz yok. 
Peki neden anlatıyorum bunları?
Geçenlerde Aksaray’daki bir okulda otizmli çocuk-
lar için sınıfların açılmasını protesto eden veliler 
oldu, eminim herkes duymuştur. Yetmedi, bu veli 
grubu dersten çıkan otizmli çocukları yuhalayacak 
kadar ileri gidebildiler… Bir anne olarak bu konuda 
söylemek istediğim çok şey var ama İstanbul Otizm 
Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, içimden 
geçenleri o kadar güzel özetlemiş ki onun sözlerini 
paylaşayım, kimsenin de kalbi kırılmasın: “Keşke 
biraz insan olabilseniz ve bu birlik halinizi faydalı 
işlerde kullanabilseniz. Bugün çocuklarınızda karşı-
laşmadığınız otizm gibi nörolojik bozukluklar, yarın 
torunlarınızda karşınıza çıkarsa derneklerimize gelip 
destek isteyin. Bugünkü bütün kötülüğünüze rağ-
men, o gün geldiğinde, biz sizin elinizden tutaca-
ğız. Çünkü size benzemiyoruz ve hiçbir zaman da 
benzemeyeceğiz.”
Kaldı ki uzmanlar, otizmli çocuklar için kaynaştırma-
lı sınıf uygulamasının önemli olduğunun altını çizi-
yor. Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, 
“Bu çocuklardan bir kısmı otizmin derecesine göre 
sadece kendileri için açılmış olan okullara giderken 
bir kısmı normal sınıfa, bir kısmı normal okulda özel 

O
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“Çünkü biz onlara benzemiyoruz ve hiçbir zaman da benzemeyeceğiz!”
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Haberler

İ skandinavya’nın en büyük sanayi 
şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier 

AB, Üntes’teki hisselerin yüzde 50'sini satın 
aldı. NIBE Industrier AB’nin resmi sitesinde 
yer alan bilgilere göre NIBE ayrıca, hisse-
lerin kalan yüzde 50'sini 2024'ten sonra 
almaya yönelik bir anlaşma imzaladı. 
Ticari, kurumsal ve endüstriyel binalar için 
Türkiye’nin önde gelen havalandırma ve 
iklimlendirme ekipmanları üreticilerinden 
olan Üntes, 1968 yılında kuruldu. Yıllık 
satışları yüzde 10'un üzerinde bir faali-
yet marjı ile 38 milyon Euro olan Üntes, 
300'den fazla çalışana sahip ve Ankara’daki 
tesislerinde 115 bin metrekarelik alanda 
üretim yapıyor. Kapsamlı ürün yelpazesi 
sayesinde Üntes, Türkiye'de güçlü bir pazar 
pozisyonuna sahip olmakla birlikte, aynı 
zamanda önemli ihracat satışlarına sahip. 
Üntes’in yıllardır NIBE’nin İtalyan havalan-
dırma ve iklimlendirme şirketi olan Rhoss 
ile çok iyi bir iş ilişkisi bulunuyor. Üntes ve 
Rhoss, 2012'den bu yana Türkiye'de ortak 
bir girişimde chillerler üretiyor. 1940’lı yıl-
larda Markabild kentinde kurulan NIBE’nin 
ise dünya genelinde 15 bin çalışanı var. 
Enerji sektörü de dahil birçok alana üretim 
sağlayan NIBE’nin hisseleri 1997 yılında 
İsviçre Borsası’nda işlem görmeye baş-
ladı. NIBE'nin Genel Müdürü ve CEO'su 
Gerteric Lindquist konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “Üntes, ticari alanlar için akıllı, sürdü-
rülebilir, yüksek performanslı iklimlendirme 

çözümleri ile NIBE'yi yeni pazarlara ulaştır-
masının yanı sıra, pazar liderliği hedefine 
de bir adım daha yaklaştırdı. Üntes ekibi, 
Mehmet Şanal liderliğinde çalışmalarına 
devam edecek ve Rhoss ile işbirliğinin şimdi 
daha da yoğunlaştırılması için güçlü fırsat-
lara sahip olacak.” Üntes Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şanal ise, “NIBE Grup 
ile örtüşen stratejik hedeflerimiz netice-
sinde yapılan anlaşmayı her iki taraf için 
de endüstriyel olarak doğru ve uzun vadeli 
çözüm olarak görüyoruz. Artık NIBE ve 

NIBE Industrier, Üntes’teki Hisselerin Yüzde 50’sini Devraldı

Rhoss ile birlikte geniş ürün gamımız ile 
dünya çapında bir organizasyona sahibiz. 
Önümüzdeki süreçte ihracat rakamlarımızı 
artırarak global pazarda daha etkin bir 
konuma ulaşarak ülkemize katkı sunmaya 
devam edeceğiz” dedi. Satın alma, Türk 
Rekabet Kurumu'nun geleneksel onayını 
gerektiriyor ve yılsonuna kadar sürecin 
tamamlanması bekleniyor. Şirket NIBE 
İklim Çözümleri iş alanının bir parçası 
olacak ve NIBE ile konsolidasyon, 1 Ocak 
2020'den itibaren gerçekleşecek.

6 TERMODİNAMİK • KASIM 2019
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TTMD İstanbul Seminerlerinde Mekanik Tesisatta Sismik Koruma 
Konusu Ele Alındı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) İstanbul İl Temsilciliği’nin 

düzenlediği 2019/2020 eğitim seminerle-
rinden 3.’sü “Deprem, Tesisat ve Hafızalar” 
başlığında, 9 Kasım Cumartesi günü Tekfen 
Tower’da gerçekleşti. Oturum Başkanlığını 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın yaptığı semi-
nerde Ulus Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eren Kalafat, mekanik tesisatta sismik 
koruma konusunda kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi. Seminerin açılış konuşma-
sında Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, dep-
rem dalga türleri, depremin büyüklüğü ile 
şiddeti arasındaki farklar, deprem ivmesi, 
İstanbul’da zemin yapısı ve risk haritası ile 
1509’da “küçük kıyamet” adı verilen dep-
remden bugüne kadar kaydedilen büyük 
depremler hakkında bilgiler aktardı.
Eren Kalafat, sunumuna insan hafızasının 
birkaç günlük geçerlilik süresi olduğunu ve 
deprem gibi felaketlerin olması ile ele alınan 
deprem güvenliği konusunun hafızalardan 
kolayca silindiğini ve bir kez daha karşı kar-
şıya kalınana kadar “yokmuş” gibi davranıl-
dığını vurgulayarak başladı. Deprem güven-
liği ile ilgili maliyetin çoğu kez manipüle 
edildiğini belirten Kalafat, konuya ilişkin 
genel olarak yetersiz bilgi nedeniyle “cehalet 
primi” ödendiğini, yetersiz bilginin ürün 
sertifikalarının doğru idrak edilmesine engel 
olduğunu söyledi. Eren Kalafat sunumunda 
şu bilgilere yer verdi: “Projelerde talep edilen 
sertifikaların ne anlama geldiği ne yazık ki 
çoğu kez bilinmiyor. Örneğin, ‘California’s 
Office of Statewide Health Planning and 
Development’ sertifikasının talep edildiğine 
şahit oldum. ABD’de bulunan 50 eyaletten 
birinde, sadece hastane yapıları için şart 
koşulan bu sertifika, ne ABD’nin diğer eya-
letlerinde ne de California’da hastane harici 
yapılarda zorunlu tutuluyor. FM Sertifikası 
isteniyor. FM her ne kadar işini ciddiye alan 
bir kuruluş olsa da ticari bir şirket, bir sigorta 
şirketi olduğu fazlaca bilinmiyor. FM, hem 
sigorta şirketi, hem ‘guideline’ yazıyor, 
hem de sertifikalandırma yapıyor. Aslında 
bu ‘kuvvetlerin ayrılığı’ prensibine aykırı. 
FM’in ücreti karşılığında herkese sertifika 
verdiğini tabii ki söylemiyorum, altyapısı 
güçlü ve işinde gerekli titizliği gösteren bir 

kuruluş olabilir ama neticede bahsettiğim 
gerçeğin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. 
Deprem gerçeğini gözeten yapılar için ne 
yapmalıyız? İki konunun üzerinde durmak 
istiyorum: Performansa dayalı tasarım ve 
değer mühendisliği. Performansa dayalı 
tasarımda en sağlamdan en zayıfa doğru 
dört kategori bulunuyor: Kesintisiz kulla-
nım, sınırlı hasar, kontrollü hasar ve göçme-
nin önlenmesi. Yatırımcı yapısının türüne, 
işlevine göre bunlardan birine karar verebili-
yor. Örneğin hastaneler, deprem esnasında 
devam eden bir ameliyatı tamamlayabilmesi 
ve deprem sonrasında hastanenin hizmet 
verebilmesi için kesintisiz kullanım kate-
gorisini seçmeliler. Yatırım değeri büyük 
bir AVM, sınırlı hasar kategorisi ile yapı-
larını koruyabilir, göze alabilecekleri bir 
tadilat bedeli ile risklerini sınırlandırmış 
olabilir. Tabii ki mevcut yönetmeliklere, 
şartnamelere uymak büyük önem taşıyor. 
Ulusal ölçekte Deprem Yönetmeliği-2019 
ve Yangın Yönetmeliği-2007 olmak üzere 
iki yönetmeliğimiz bulunuyor. Uluslararası 
ölçekte de NFPA ve IBC karşımıza çıkan 
yönetmelikler. Standartlar ve kılavuzlara 
bakacak olursak; uluslararası ASHRAE, 
FM ve FEMA ile ulusal AFAD ve TTMD’nin 
çalışmaları bulunuyor. Keşif özetlerinin de 
sürecin doğru işleyebilmesinde rolü büyük-
tür. Keşif özetlerinde sismik korumayı tek 
satırda yazıp geçmek adaletsizliğe çıkarı-
lan davetiyedir. Proje ile birlikte değişerek 
ilerleyen bu sistemde götürü fiyat vermek 
söz konusu olamaz. Keşif özetini malzeme 
satıcısına yaptırmak haksız rekabet suçuna 
ortak olmaktır. Türkiye’de bu konuda bilgi 
birikimi çok genişledi. Bağımsız mühendis-
lik hizmeti veren firmalar mevcut. Değer 
mühendisliği (value engineering), bir ürün, 
hizmet ya da sürecin maliyetini iyileştirmek 

amacıyla kullanılan, kalite, performans 
ve maliyeti optimize eden metodolojidir. 
Değer mühendisliği ile uygulama projele-
rinde (shop drawings) harikalar yaratılabilir. 
Yönetmeliklerdeki istisnalar ve seçenekler 
iyi bir mühendislik altyapısında irdelenerek, 
kalite ve performanstan taviz vermeden en 
uygun maliyetler elde edilebilir. Mekanik 
tesisatın deprem güvenliğinde yapılması 
gereken uygulamaları yerde duran ve asılı 
bulunan ekipmanlar için ele alacak olursak; 
yerde duran ekipmanlar için titreşim yalı-
tımı yapılmayacaksa ekipmanlar doğrudan 
döşemeye sabitlenmelidir. Sabitlenme yön-
teminin ve elemanlarının geçerli yönetme-
liğe göre belirlenmiş sismik yüklere uygun 
olması şarttır. Titreşim yalıtımı yapılacaksa 
sismik izolatörler ile monte edilmeli ya da 
eğer kendinden titreşim izolatörü varsa 
ilaveten sismik sınırlayıcı kullanılmalıdır. 
Tavana asılı ekipmanlarda titreşim yalıtımı 
yapılmayacaksa sismik sınırlama yapılmalı-
dır. Bu, halatla veya rijit olarak yapılabilir.
Titreşim yalıtımı yapılacaksa sadece sismik 
halat kullanılabilir.”
Seminer, soru-cevap bölümü ve oturum 
başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ile Eren 
Kalafat’a TTMD tarafından teşekkür belge-
lerinin takdimi ile son buldu.
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İSKİD Ar-Ge Proje Destekleri ve Proje Hazırlama Kriterleri Semineri 
Düzenlendi

İ SKİD, 17 Ekim Perşembe günü İstan-
bul Point Otel Barbaros’ta “Ar-Ge 

Proje Destekleri ve Proje Hazırlama Kriterleri” 
konusunda bir seminer düzenledi. İSKİD üye-
lerinden Friterm ve Samsung’un ana sponsor 
olduğu, Frigo Block, MGT Filtre, Termokar 
ve Venco’nun sponsorluğunda düzenlenen 
seminerin açılış konuşmasını İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan Atasoy yaptı. Konuşma-
sında Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon arasındaki 
farklara değinen Atasoy, “Ür-Ge faaliyetleri 
ile mevcut müşterilerimizin, Ar-Ge ile yeni 
müşterilerimizin ve inovasyon ile gelecek-
teki müşterilerimizin beklentilerini karşılıyo-
ruz. Üretimden yaratılan katma değer her 
geçen gün azalma eğiliminde. Daha fazla 
katma değer yaratabilmek için Ar-Ge ve 
İnovasyona odaklanarak, bu konuda daha 
çok yatırım yapmalıyız” dedi. Atasoy, üni-
versite ve sanayi işbirliği çerçevesinde üni-
versitelerimizden gelen bitirme tezi talep-
lerini değerlendirmenin, Ar-Ge faaliyetleri 
için önemli bir bilgi kaynağı yaratacağını 
da sözlerine ekledi. Ozan Atasoy’un açılış 
konuşmasından sonra seminer sunumları 
başladı. ARGEDEM’den Emrah Karabıyık, 
“Ar-Ge Proje Geliştirme ve Yönetim Strate-
jileri”, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Selim 
Hortamacıoğlu “Ürün Geliştirme Yöntem 
Yaklaşımları”, TÜBİTAK’tan TEYDEB USE-
TEG Bilimsel Prog. Uzmanı Şenol Erdoğan, 
“TEYDEB Destek Programları Tanıtımı ve 
Proje Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar”, 

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Mustafa 
Yaşar, “KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Des-
tekleri” konulu sunumları gerçekleştirdi. 
Firma sunumları bölümünde; Friterm Ar-Ge 
Müdürü Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu “CO2 Soğu-
tucu Akışkanın Düz Boru İçerisinde Süper 
Kritik Bölgede Kritik Nokta Yakınındaki Isı 
Transferi ve Basınç Karakteristiklerinin İnce-
lenmesi” ve Samsung Satış Müdürü Tibet 
Tokat, “Samsung’un Ar-Ge Çalışmaları ve 
Yenilikçi Çözümleri” konulu sunumlarını 
katılımcılarla paylaştı. 80’den fazla sektör 
firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen 
seminerde yer alan sunumlara, İSKİD web 
sayfası (www.iskid.org.tr) “Bilgi Bankası-
Sunumlar” başlığı içinden ulaşılabilir.

Çukurova Isı, Goldsun Profesyonel Elektrikli Isıtıcıların Yeni Serisi Olan 
Vega’yı Tanıttı

Ç ukurova Isı, kendi markası olan 
Goldsun profesyonel elektrikli ısıtı-

cıların yeni serisi olan Vega’yı 2-5 Ekim 
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX Fua-
rında tanıttı. Firma yetkilileri konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “18 
kW’a kadar çok çeşitli aralıklarda kapasitesi 
bulunan ısıtıcımızın performansı ziyaretçiler 
tarafından ilgiyle karşılandı. Bununla bir-

likte, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Sayın Hasan Büyükdede ve beraberindeki 
heyet standımızı ziyaret ettiler. DOSİDER 
Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Cihad Vardan, Bakan Yardımcımıza 
cihazlarımızı tanıttı. Bu vesileyle standımıza 
nazik ziyarette bulunan Sayın Hasan Büyük-
dede ile yanındaki heyete ve standımızı 
yoğun şekilde ziyaret eden tüm ziyaretçi-
lerimize teşekkür ederiz.”
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LDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
Rebii Dağoğlu, ALDAĞ A.Ş.’nin 

Ar-Ge Merkezi olması hakkında bir açık-
lama yaptı. Dağoğlu şunları söyledi: 
“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faali-
yetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 
Sayılı Kanun, Türkiye’nin teknoloji yoğun 
üretiminin geliştirilmesi, bu doğrultuda 
Ar-Ge insan kaynaklarının güçlendiril-
mesi, kalite standartlarının yükseltilmesi 
ve uluslararası rekabetçiliğin artırılması, 
inovatif girişimciliğin teşvik edilmesi ve 
neticesinde ülkemize yabancı yatırım-
ların, döviz girdisinin artırılması gibi 
amaçlara yönelik olarak yayımlanmıştı. 

ALDAĞ A.Ş. Ar-Ge Merkezi Oldu

5 Ekim 2019 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin Makine Mühendis-

liğe Giriş Dersinin konuğu, ALDAĞ A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu oldu. 
Prof. Dr. Özden Ağra, bir yönü ile gelece-
ğin makine mühendislerini iklimlendirme 
sektörü ile buluşturma amacı taşıyan ve 
diğer bir yönü ile Solar Decathlon yarış-
masında ülkemizi başarıyla temsil eden 
öğrencilerini kutlama amacı taşıyan 
buluşmanın açılış konuşmasında özetle 
şunları söyledi: “Solar Decathlon Ulus-
lararası Sürdürülebilir Konut alanının 
en büyük öğrenci yarışmasına dört kez 
başvuruda bulunduk ama yeterli desteği 
bulamadığımız için katılamadık. Bize, bu 
kez de evinizi kuramazsanız, bir kez daha 
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YTÜ’nün Makine Mühendisliğine Giriş Dersinin Konuğu 
Rebii Dağoğlu Oldu

başvurunuzu kabul etmeyeceğiz dediler. 
Yılmadık, ama yılmayışımızdaki gücümüzü 
nereden aldık? Geçen yıl da Aldağ firması 
İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu konu-
ğumuz olmuştu. Solar Dechatlon yarış-
masından kendisine bahsettiğimizde, ‘ne 
olursa olsun tasarımını gerçekleştirdiğiniz 
ReYard evi projenizi Fas’ta hayata geçire-
bilmeniz için destek olacağız’ diyerek biz-
leri motive etti. Sonuç ortada; üç önemli 
dünya birinciliği ile döndük. Türkiye’ye 
bu gururu yaşatabildiğimiz için kendisine 
teşekkür ediyoruz.”
Rebii Dağoğlu, makine mühendisliği öğren-
cilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen top-
lantıda yaptığı konuşmasında özetle şun-
ları söyledi: “Türkiye, Solar Decathlon gibi 
zorlu bir mücadelede birinciliklerle döne-
bilir. Bize bunu kanıtladınız, bu ülkenin 
geleceğine olan inancımızı pekiştirdiniz. 
Bu ülkenin geleceğine inanmayanlar, siz-
leri göremiyor, sizlere inanmıyordur. Sakın 
başarınızın küçümsenmesine izin vermeyin. 
Fazla tevazu, başarınızı gölgede bırakır. 
Başarı sizindir, bizler figüranlarıyız. Solar 
Decathlon ekibindeki arkadaşlarınız biz-
leri öylesine inandırdılar ki, bu başarıyı 
onlardan çok ister olduk. Başta değerli 
hocalarınızın gösterdiği liderlik ile öyle 
güçlü bir ekip oldunuz ve öylesine kıymetli 
bir başarıya imza attınız ki ülke olarak çok 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 
alınan başvurular gerekli prosedürlerden 
ve denetimlerden geçirilerek sonlandırıl-
maya başlamıştı. ALDAĞ A.Ş.,’nin Ar-Ge 
Merkezi olma başvurusunun ardından 
gerekli işlemler ve denetimler yapılarak, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belgelendirme işlemlerimiz tamamlandı. 
Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi belge-
lendirmesini almadan çok önce, yazılım, 
donanım altyapısından insan kaynaklarına 
kadar, çok büyük bir yatırımla güçlendir-
diğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’miz, 

TB1 ısı köprüsüzlük sınıfında geliştirilen 
klima santralimiz, ilk yerli EC fanlı fan-
coil cihazımız gibi çok önemli başarılara 
imza atmıştı. Şimdi, Türkiye iklimlendirme 
sektörünün belgelendirilmiş Ar-Ge Mer-
kezi sahibi kuruluş olarak, katma değeri 
yüksek yeni ürün ve teknolojiler gelişti-
rerek, sektördeki öncü misyonumuzu en 
iyi şekilde yerine getirmeye devam ede-
ceğiz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 
aslında bizim Ar-Ge Merkezi statüsü 
kazanmış olmamız sadece bürokratik bir 
süreç olmaktan ibaret. Yani fiiliyatta uzun 
zamanda yürütülen süreçlerin resmiyette 
de belgelendirilmesi meselesidir.”

önemli kazanımlar elde ettik. Ama sizler 
de çok şey kazandınız. Şüphesiz ki evi inşa 
ederken çok önemli sıkıntılarınız olmuş-
tur, aşmanız gereken engellerle karşılaş-
mışsınızdır. Bu süreçte, anlık karar alma 
yetenekleriniz gelişti, zorluklar karşısında 
vazgeçmemeyi, ekip olabilmeyi öğrendi-
niz. Ülke olarak eksiklerimizden biri de 
bu, siz bunu kırdınız, aştınız. Karşımızda 
tek ortak paydada birleşmeyi, birlikte 
mücadele etmeyi bilen bir ekip var. Bizler, 
sizlere teşekkür ediyoruz, bize büyük bir 
gurur yaşattınız, bu gururun parçası olma 
şansını verdiniz. O koşullarda yaşadığınız 
40 günü biliyorum ki hiç unutmayacak-
sınız. Gelecekte -nerede olursanız olun- 
o 40 günün tek bir saatine dönebilsem 
diyeceksiniz. Ama o anılarınız, gelecekteki 
yerinizi belirleyecek bir şekilde yerini almış 
olacak. Çalışmak, çabalamak ve başar-
mak… Bu hazzın maddi bir karşılığı ola-
maz. Özden Hoca’nız bu proje ile dertsiz 
başına dert aldı. Ancak bu ülke, dertsiz 
başına dert alanlar sayesinde önemli bir 
yerlere gelecek. Sizler de örnek alın, bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin. 
Gücünüzü haklılığınızdan alıp, mücadele 
etmekten korkmayın.”
Toplantı soru cevap kısmının ardından 
Rebii Dağoğlu’na teşekkür plaketi takdimi 
ile son buldu.
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Yanlış Seçim Yapmadıkça
Yangından Korkmayın 
TS EN 12845 standardına uygun yangın pompa 
sistemlerimiz ile yapılarınız ve sevdikleriniz güvence altında.
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Ferroli Gold Mobil Uygulaması, İş Ortakları ile Güçlü İletişim Sağlıyor

T ürkiye’deki üretim, satış ve pazar-
lama faaliyetleri Bestherm İklim-

lendirme tarafından yönetilen Ferroli, 
iş ortaklarıyla iletişimi güçlendirmek 
ve iş süreçlerinde daha hızlı ve daha 
kolay ilerleyebilmek amacıyla hazırladığı  
Ferroli Gold mobil uygulamasını ilk defa 
ISK-SODEX Fuarında duyurdu. Google Play 
Store ve AppStore’dan indirilebilen Ferroli 
Gold mobil uygulaması, Türkiye’nin her 
noktasındaki satış temsilcilerine üstün kali-
tede hizmet sağlayabilmeyi ve sıcak iletişim 
kurabilmeyi amaçlıyor.

Masdaf, Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompalarına FM Onayı Aldı

P ompa sektörünün öncü markaların-
dan Masdaf, 42 yıldır ürün ve üretim 

teknolojilerine yaptığı yatırımlarla yüksek 
standartlara sahip pompa teknolojilerini 
dünyanın dört bir yanına taşıyor. Yeni nesil 
inovatif pompa teknolojilerini müşterileri-
nin beklentileri doğrultusunda geliştiren 
Masdaf, çözüm odaklı üretim anlayışı ile 
hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.  
Binalarda ve endüstri tesislerindeki sulu 
yangın söndürme sistemlerinin basınçlan-
dırılmasında kullanılan ve yangınla müca-
delede hayati önem taşıyan yangın pom-
palarını, ürün ve üretimde kalite anlayışı ile 
ilk kez 2000 yılında Amerikan Yangından 
Korunma Kurumu’nun standardı olan NFPA 
(National Protection Association) 20’ye 
uygun olarak üretmeye başlayan Masdaf, 
yangın pompaları ürün grubuna bir yeni-
sini daha ekledi. Masdaf Ar-Ge ekibinin 
yaklaşık 2 yıl süren çalışmaları sonucunda 
geliştirilen “Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pom-
paları” dünyanın en yüksek kalite standardı 
olan FM (Factory Mutual) tarafından da 
onaylandı. Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin 
Yırtmaç, “Müşterilerimizin gereksinimleri 
doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünler ve 
hizmetlerimiz, faaliyetlerimizin temelini 
oluşturuyor. Güçlü Ar-Ge ekibimiz ile 
inovatif ürünler geliştirmeye ve dünyaya 
açılmaya devam ediyoruz. Masdaf olarak 
sürdürülebilir büyümemizi, yüksek müşteri 
memnuniyeti sağlayan ve projenin ihtiya-

cına uygun olarak üretilen ürünlerimize 
borçluyuz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 
7’sini Ar-Ge’ye ayırdık. Bu kapsamda 2019 
yılında araştırma ve geliştirme çalışmaları 
tamamlanan FM onaylı ‘Ayrılabilir Gövdeli 
Yangın Pompaları’nı da Masdaf’ın yan-
gın pompaları ürün grubu ailesine dahil 
ettik. Dünyanın en yüksek kalite standardı 
olan FM (Factory Mutual) ve uluslararası 
bağımsız bir mühendislik ve güvenlik şir-
keti olan UL (Underwriters Laboratories) 
tarafından sertifikalandırılan yeni ürünü-
müz ile binalarda ve endüstriyel tesislerde 
oluşabilecek yangın felaketine karşı zama-
nında müdahale imkanı sunarak binanın 
güvenliğini sağlamayı hedefledik. ‘Ayrı-
labilir Gövdeli Yangın Pompaları’nı 1000 
gpm, 11,6 bar kapasiteye kadar UL ve FM 
onaylı olarak sunabiliyoruz. 2009 yılında 
Türkiye’de ilk kez, dünya sıralamasında ise 

8. olarak UL ve FM sertifikasını alan firma 
unvanını kazanmıştık. Yaklaşık 10 yıllık 
süreçte geliştirdiğimiz tüm yangın grubu 
ürünlerimizi, yüksek kalite standartlarında 
üreterek, yurtiçinde ve yurtdışında birçok 
binada yangın felaketine karşı zamanında 
müdahale imkanı sunmanın ve binalarda 
güvenliği sağlıyor olmanın gururunu yaşı-
yoruz” dedi.
FM onaylı pompa teknolojilerinin dünya-
daki önemine de dikkat çeken Yırtmaç, 
“FM sertifikası, dünya çapındaki sigorta 
firmaları tarafından da otorite olarak 
kabul ediliyor. Bu nedenle binalarda ve 
endüstriyel tesislerde kullanılacak yangın 
pompalarının seçimi yapılırken FM sertifi-
kasına sahip pompa teknolojilerinin tercih 
edilmesi, binanın güvenliği ve güvence 
altına alınması açısından da büyük önem 
taşıyor” dedi.
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RD GRUP, Türkiye’nin İnovasyon Zenginliğine Önemli Bir Katkı Sağladı

İ klimlendirme sektörünün pek çok 
“ilk”inde imzası bulunan duayen-

lerin kuruculuğunda ve yönetimindeki 
RD Grup, ısı geri kazanım sistemlerinde 
Türkiye’nin “ilk” polimer eşanjörünü tasar-
ladı ve üretti. Metal malzemelerden üre-
tilen eşanjörler karşısında ağırlık, hacim, 
alan ve önemli maliyet avantajı sunan 
polimer malzemeden üretilen ısı eşanjör-
leri yüksek korozyon dayanımı ile işletme-
lere büyük avantajlar sağlıyor. Geçmişten 
bugüne ısı eşanjörü uygulamaları için poli-
mer malzemelere olan ilgi, yüksek kimyasal 
stabilite ve korozyon direncinden kaynak-
lanmaktaydı. Isı eşanjörlerinde polimerle-
rin kullanılabilmesi için, polimerlerin düşük 
ısı iletkenliği sorununa çözüm üretilmesi 
gerekiyordu. RD Grup, çok ince polimer 
yapılar kullanarak geleneksel eşanjörlerle 
rekabet edebilir ve birçok konuda da çok 
daha avantajlı inovatif polimer eşanjörü 
tasarladı ve üretti. RD Grup tarafından 
üretilen polimer eşanjörler; ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazları, kapalı yüzme 
havuzu nem alma cihazı, klima santrali 
ve hijyenik uygulamalarda başarıyla kul-
lanılmaktadır.
Firmanın Pazarlama Direktörü Mustafa 
Baygan, RD Grup’un Türkiye mühendis-
lik ve Ar-Ge altyapısının gücünü yansı-
tan bu başarısı için şunları söylüyor: “RD 
Grup, iklimlendirme endüstrisinin adeta 
kilometre taşı sayılacak değerli duayenleri 
bir araya getiren, mühendislik altyapısı 

fevkalade güçlü bir kuruluştur. Erkut Beşer 
2003’te RD Grup’u, önceki yıllarda bün-
yesinde bulunduğu şirketteki üretim ve 
Ar-Ge birimlerinde beraber çalıştığı mesai 
arkadaşları ile birlikte kurmuş ve yolculuğa 
Kemal Kılıç ile beraber devam etmiştir. 
Türkiye iklimlendirme sektörüne önemli 
katkılar sunarak faaliyetlerine devam eden 
Erkut Beşer ve Kemal Kılıç’a, eski mesai 
arkadaşları olarak 2017 yılında katıldım. 
RD Grup kurucuları yaklaşık 50 yıllık sektör 
tecrübeleri ile inovasyon odaklı, mühendis-
lik gücünü fark yaratmaya, önemli ölçüde 

katma değer sağlamaya yönlendiren bir 
çalışma içine girerek sıradan, piyasada 
pek çok benzer mevcut ürünlerin karşı-
sına, Türkiye’de olmayan, dünyada da çok 
az sayıda firma tarafından geliştirilmeye 
çalışılan, oldukça ses getiren bir tekno-
lojiye imzasını atmıştır. Bu çalışmanın ilk 
somut sonucu olarak; polimer eşanjö-
rümüz ortaya çıkmıştır. Polimer eşanjör 
konusunda Türkiye’deki ilk tasarımın sahibi 
ve ilk üretici RD Grup olmuştur. Polimer 
eşanjörümüzün yanı sıra, NACA adı veri-
len iklimlendirme cihazımızla da Türkiye 
için ‘ilk’ olma özelliğine sahip tasarımla-
rın sahibiyiz. Polimer eşanjörümüz, %100 
hijyen özelliğine sahiptir, asidik ortamlara 
dayanıklıdır, kaçak oranı düşüktür, çeşitli 
geometrilerde ve ölçülerde üretilebilir, 
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çapraz akımlı, çapraz ters-akımlı, ikiz tek 
beden gibi alternatifleri vardır. Polimer 
eşanjörler, ısı geri kazanımlı havalandırma 
sistemlerinde, klima santrallerinde, kapalı 
yüzme havuzu nem alma cihazlarında, 
hastane klimatizasyonunda, çeşitli proses 
ve soğutma uygulamalarında kullanıla-
bilmektedir. 2-5 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleşen ISK-SODEX fuarında pek 
çok ziyaretçimizin ortak yorumu; fuarda 
çok az sayıdaki yeniliklerin ikisinin RD 
Grup’a ait olduğu doğrultusundaydı. RD 
Grup’un, yine ilk ve -şimdilik- tek üretici 
olduğu diğer bir tasarım; NACA adı veri-
len, ‘Polimer Eşanjörlü Endirekt Evaporatif 
İklimlendirme Cihazı’dır. NACA klasik bir 
iklimlendirme cihazı olarak değerlendi-
rilmemelidir. Mekanik soğutmaya ihtiyaç 
göstermeden dış havayı bir yerden diğer 
bir yere taşıyarak önemli ölçüde verimlilik 
sağlamaktadır. İhtiyaç durumuna göre 
sisteme mekanik soğutma da ilave edi-
lebilmektedir. Bu tasarım, çok önemli bir 
mühendislik çalışmasının sonucudur. Bu 
ürün, iklimlendirme, veri merkezleri soğu-
tulması ve endüstriyel uygulamalarda kul-
lanılabilmektedir. RD Grup Türkiye’nin bu 
ilk tasarımını 2012 yılında üreterek sana-
yinin hizmetine sundu. Gerek laboratuvar 
gerekse saha testlerini başarıyla geçen bu 
cihaz, pazara girdiğinden bu yana gelişi-
mine devam ediyor. Cihaz, iklimlendirme 
mühendisliğinin temeli olan psikrometrik 
diyagramın çok iyi uygulanmasının başarılı 
sonucudur. Ancak NACA’nın kalbi, poli-
mer eşanjörümüzdür. Yüksek verim, bu 
eşanjörden kaynaklanmaktadır.
Bu çok özel cihaz, geçen aylarda Türki-
ye’deki üreticilere teknik detay özellikleri 
ile birlikte tanıtıldı. Bu tanıtım ve bilgi 
paylaşımının ardından, pek çok üründe 
şahit olunduğu gibi, bazı firmalar, benzer 

ürün üretimi için faaliyete geçti. Polimer 
eşanjör tasarımının RD Grup’a ait oluşu 
dolayısıyla, NACA’nın tamamıyla birebir 
kopyasını yapmak olası olmamakla birlikte, 
benzer iddiada cihazlar boy göstermeye 
başladı. NACA tasarımı ile ‘Polimer Eşan-
jörlü Endirekt Evaporatif İklimlendirme 
Cihazı’, Türkiye iklimlendirme sektörü gün-
deminde kategori açmış oldu. RD Grup’un 
özgün tasarımı polimer eşanjör, yurtiçinde 
ve dışında bütün iklimlendirme cihaz 
üreticilerinin ilgisini çekti. Talebin gide-
rek artışına paralel, üretimin seri olarak 
yapılabilmesi için planlamalar devam edi-
yor. Ar-Ge çalışmalarımızın ticari boyuta 
dönüşmesi, RD ekibi için çok önemli bir 
motivasyon kaynağı oldu. RD ürün gamı 
içinde, -bu iki çok özgün üretim dışında- 
önemli teknik özelliklere sahip paket klima 
santralleri,kapalı havuz nem alma cihaz-
ları bulunmaktadır. RD Grup üretim tesisi, 
İzmir, Kısıkköy’de bulunmaktadır. Polimer 
eşanjör montajı da bu tesiste yapılmakta-
dır. RD Grup, aynı zamanda bir montaj 
üssü gibi faaliyet göstermektedir ve bir 
montaj noktası olma kimliğini koruma 
kararındadır. RD Grup, Türk mühendisli-
ğinin gururu, dünya pazarları için yenilikçi 
ve rekabetçi kimliğe sahip cihazlarını ulus-
lararası pazarlara sunmaktadır. Şirketin ilk 
ihracat noktaları, Yeni Zelanda ve İrlanda 
olmuştur. Özellikle Japonya ve Çin’e yakın 

sayılan Yeni Zelanda’nın, ısı geri kazanım 
cihazlarını Türkiye’den temin etmeleri ter-
cihi, RD Grup için bir başarı göstergesidir. 
RD Grup şirket yapılanma modelinde oto-
motiv endüstrisinden esinlendi. Otomotiv 
endüstrisi çok önemli ölçeklerde Ar-Ge 
çalışması yaparak tasarımlar geliştirir ve 
komponentlerin tamamını yan sanayide 
ürettirir, tesislerinde ise ürünün montajını 
gerçekleştirir. Biz de tüm enerjimizi iddialı 
olduğumuz ‘teknoloji geliştirme’, Ar-Ge 
alanına kanalize ediyoruz ve komponent 
üretiminde yan sanayiyi oldukça verimli 
kullanıyoruz. Maliyet yönetimi ve işletme 
verimliliği açısından sağladığımız avan-
tajları, müşteri lehine kullanarak, en iyi 
teknolojinin en rekabetçi fiyat ile optimize 
edilmesini mümkün kılıyoruz. İnanıyoruz 
ki, polimer eşanjörümüz ve NACA Endirekt 
Evaporatif İklimlendirme Cihazımız, gere-
ken haklı itibarı ve sonucu alacak. Yurtiçi 
ve yurtdışında güçlü, sürdürülebilir bayi 
ağları kurmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte 
işbirliği ve koordineli çalışabilme kültürü 
büyük önem taşıyor. Tasarım gücümüzü 
en iyi biçimde ‘iş’e dönüştürecek satış ve 
dağıtım kanalları ile çalışmalıyız. Satış ve 
dağıtım kanalı örgütleyecek ve yönete-
cek deneyime sahibiz. RD Grup olarak, 
polimer eşanjör ve NACA’da olduğu gibi 
gelecek ‘ilk’lerin de öncüsü olmaya devam 
edeceğiz.”
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DP Kontrol ve İklimlendirme Sistemleri GRYFIT Tanıtım Semineri Düzenledi

D P Kontrol ve İklimlendirme Sistem-
leri Ltd. Şti.’nin temsilciliğini yaptığı 

GRYFIT havalandırma sistemleri tanıtım 
semineri, 17 Ekim 2019 tarihinde Şişli Mar-
riott Otel'de gerçekleşti. Seminerin açılış 
konuşması DP Kontrol ve İklimlendirme 
Sistemleri Kurucu Ortağı Recep Burak Kol-
suk tarafından yapıldı. Yaklaşık 8 ay önce 
faaliyete başladıklarını belirten Kolsuk, tem-
silciliğini yaptıkları GRYFIT firmasının özel-

likle duman tahliyesi konusunda uzman bir 
ekibe ve kaliteli ürünlere sahip olduğunu 
vurguladı. Seminerde GRYFIT firmasının 
CEO’su Roman Jedrzejewski, GRYFIT ürün 
yelpazesi ve yangın kaçış senaryoları hak-
kında bilgiler verdi. Katılımcıların soruları 
ile interaktif gerçekleşen seminerde, Fluid 
Desk Satış Mühendisi Ewa Giniewska, çizim 
ve hesaplama programı Fluid Desk hak-
kında detaylı bilgiler aktardı.

Viessmann Group, Türkiye’deki 25 Yıllık Varlığından Aldığı Güçle 
Geleceğe Yatırım Yapıyor

V iessmann Group, Türkiye’de faaliyetle-
rine başlamasının 25. yıldönümü vesi-

lesiyle 8 Kasım’da Four Seasons Bosphorus 
Otel’de bir basın toplantısı düzenledi. Top-
lantıda konuşan Viessmann Group CEO’su ve 
kurucu ailenin 4. kuşak temsilcisi Maximilian 
Viessmann, hem üretim hem de tüketim 
pazarı olarak Türkiye’nin şirketin geleceği 
için stratejik bir öneme sahip olduğunu 
belirtti. Viessmann, dünyanın geleceği için 
sorumluluk alan bir şirket olarak amaçlarını 
“gelecek nesiller için yaşam alanları tasar-
lamak” şeklinde yeniden belirlediklerini ve 
Viessmann ailesine mensup dünyadaki 12 
bin kişiden her birinin kendisini bu konuya 
adadığını ifade etti. Dünyanın giderek daha 
fazla değiştiğini ve bu durumun özellikle 
iklim değişikliğiyle daha fazla fark edildiğini 
belirten Maximilian Viessmann, hem Türk 
hem de Alman hükümetlerinin CO2 emisyon-
larını azaltma ve enerji verimliliği ile birlikte 
yenilenebilir enerji kullanımını artırma konu-
sunda ortak çaba göstermek için taahhütte 
bulunduğunu hatırlattı. Maximilian Viess-
mann, “12 bin kişilik Viessmann ailesi olarak, 
amacımızın ‘gelecek nesiller için yaşam alan-
ları tasarlamak’ olduğunu açıkça belirttik. 
Hepimiz buna; binalar içindeki sağlıklı ortam-
lar, emisyonsuz kentsel alanlar sayesinde 
iklim değişikliğinin daha da hızlanmasını 
engelleyerek katkıda bulunabiliriz” şeklinde 
konuştu. Dijital dünyaya entegre olan genç 
nesil sayesinde Türkiye’nin bu değişimde 
önemli bir rol aldığını ve değişime açıklığı 
ve fırsatları birlikte yakalama tutkusunun 

Viessmann ailesi için eşsiz olduğunu vur-
gulayan Maximilian Viessmann, Viessmann 
Türkiye’nin de yüksek motivasyona sahip 
satış, pazarlama ve servis ekiplerinin yanı 
sıra Manisa’daki Ar-Ge ve üretim ekibinin de 
bu işbirliğinde katkısı olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’deki 25 yıllarının sadece bir başlan-
gıç olduğunu belirten Maximilian Viessman, 
“Türkiye organizasyonumuz ve Viessmann 
Ailesi olarak derin bir bağlılıkla Türkiye’de 
değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
Viessmann Türkiye Genel Müdürü Dr. 
Celalettin Çelik ise, 25 senelik tecrübeleri 
ile Türkiye’nin iklimlendirme sektörünün 
en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet 
gösterdiklerini söyledi. Viessmann Group’un 
2013 yılında 20 milyon euro yatırım ile 
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kombi 
fabrikasını hayata geçirdiğini belirten Çelik, 
“Bu tarihten itibaren Türkiye’de ürettiğimiz 
Viessmann kombileri iç pazarın yanı sıra yük-
sek oranda aralarında Avrupa ülkeleri de 
olmak üzere yurtdışına ihraç etmeye başladık. 
Yani, 2013 yılına kadar ürünlerimiz yurtdışın-
dan ithal edilirken, 2013 yılında fabrikamızın 
açılmasıyla yerli üretici ve ihracatçı kimliği 
kazandık. Türkiye’de sahip olduğumuz güçlü 
marka imajının arkasında, yüksek ürün kali-
tesinin yanı sıra tam müşteri memnuniyetini 
hedefleyen nitelikli satış sonrası hizmet anla-
yışımız bulunuyor. Teknolojinin ve ürünlerin 
tanıtılması noktasında çok sayıda eğitim, 
seminer ve fabrika teknik gezileri düzenle-
yerek Viessmann’ın geniş teknik literatürünü 

tesisat sektörümüze kazandırdık. Tüm bu 
çalışmalarımızla Türkiye’de hızla gelişen 
modern ısı tekniği kültürüne önemli katkılar 
sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” dedi. 
Viessmann Türkiye’nin birlikte çalıştığı 500’e 
yakın bayi, 320 servis teşkilatı ve 10 bölge 
müdürlüğü ile çok geniş bir organizasyona 
sahip olduğunu vurgulayan Çelik, “Viess-
mann olarak, mevcut ve kapsamlı yoğuşmalı 
cihaz ürün portföyü ile ErP Yönetmeliğinin 
Türkiye’de yürürlüğe girmesinden önce de 
satışlarımızda Türkiye’de pazar ortalama-
sının üzerinde bir yoğuşmalı cihaz payına 
sahiptik. Teknolojik yeniliklerimizle birlikte 
ErP Yönetmeliği sonrasında da pazardaki 
pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanı-
yoruz. Bununla birlikte dönemsel ekonomik 
dalgalanmalara rağmen Viessmann olarak 
Türkiye’de sürekli ve istikrarlı büyüme tren-
dimizi koruduğumuzu belirtmek isterim. 
Aldığımız önlemler ve başarılı çalışmalarımız 
sayesinde bu sene gerileyen pazarda pazar 
payımızı artırdığımızı söyleyebilirim. 2020 
yılında ise ekonomik sürecin normalleşmeye 
başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız 
ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 
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Depremlerde Zararın Büyük Olmasının Temel Nedeni, Deprem Sonrası 
Ortaya Çıkan Yangınlar

T UYAK 2019 Uluslararası Yangın 
ve Güvenlik Sempozyumu, Türkiye 

Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve 
Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) ev 
sahipliğinde, yangına, sabotaja, depreme, 
iş kazalarına, çevre risklerine karşı algılayan, 
uyaran ve uygun çözüm sunan yeni cihaz 
ve sistemleri tanıtmak, günümüz teknolo-
jisine uygun koruma ve önleme sistemle-
rindeki gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını 
açıklamak amacıyla 4-5 Aralık 2019 tari-
hinde düzenlenecek. TÜYAK Kurucu Üyesi 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, TUYAK 2019 
Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempoz-
yumu öncesinde 5 Kasım 2019 tarihinde 
Wyndham Grand Levent Otel’de bir basın 
toplantısı düzenleyerek fabrika yangınları 
ile ilgili bilgi verdi. 

İstanbul Depremi fabrika 
yangınlarına neden olabilir
Türkiye’de yılda ortalama 400 büyük fab-
rika yangınının kayıtlara geçtiğini söyleyen 
Prof. Dr. Kılıç, bu yangınların 160 tanesi-
nin İstanbul’da gerçekleştiğini belirtti. Kılıç, 
“Büyük maddi zararın yanı sıra, can kay-
bına da neden olan fabrika yangınlarında, 
yılda ortalama 25 kişi hayatını kaybediyor, 
yaklaşık 60 kişi ise yaralanıyor. Fabrika yan-
gınları, özellikle tekstil, plastik, gıda, metal, 
boya ve petrokimya tesislerinde, genellikle 
elektrik tesisatındaki sorunlar, gaz sızması, 
malzeme ya da ekipmanın aşırı ısınması, 
uygun şekilde depolanmayan yanıcı gaz ve 
sıvılar, tamirat sırasında kurallara uyulma-
ması ve periyodik bakımların ihmal edilmesi 

nedeniyle gerçekleşiyor” dedi. 
Deprem ve yangın ilişkisine de değinen 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, deprem 
sonrası meydana gelebilecek yangınların 
etkisinin en az deprem kadar yıkıcı oldu-
ğuna işaret ederek şunları söyledi: “Son 
yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde mey-
dana gelen depremlerde zararın büyük 
olmasının temel nedeni, deprem sonrası 
ortaya çıkan yangınlar. Deprem sırasında 
sızan gazlar nedeniyle yaşanan patlama-
lar, depo ve boru hatlarındaki kırılmalar, 
doğalgaz tesisatları, ocak, mum, şömine 
gibi açık alevler, elektrik tesisatındaki kısa 
devre ve su ısıtıcısı gibi cihazların devrilmesi 
gibi pek çok etmen, yangına neden olarak 
depremin zarar vermediği binaları bir anda 
yok edecek güce sahip.” 
Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Yapı-
lan çalışmalara göre, deprem sonrasında 
meydana gelen yangınlar daha çok sanayi 
tesislerinde, rafinerilerde, ticari binalarda 
ve ahşap yapılarda meydana geliyor. Ülke-
mizdeki büyük sanayi merkezlerinin yüzde 
98’i birinci ve ikinci derece deprem bölge-
sinde yer alıyor. Sanayinin yüzde 60’ı da 
Marmara Bölgesinde yer alıyor. Özellikle 
İstanbul gibi metropollerde depremin yara-
tacağı kaosun yanı sıra, deprem sonrası 
yaşanacak fabrika yangınlarının yaratacağı 
yıkım büyük olur. Tahminlerimize göre, 
beklenen İstanbul depremi kış aylarında 
akşam saatlerinde olduğu takdirde yaklaşık 

1900 büyük yangın meydana gelecektir. 
Bu yangınların yüzde 20’sinin ise atölye, 
fabrika ve endüstriyel tesislerde yaşanacağı 
tahmin ediliyor.”
“Deprem sonrasında, yolların bozulmuş, su 
borularının kırılmış olması yangına ulaşımı 
engeller ve söndürülmesini zorlaştırır” diyen 
Kılıç şunları söyledi: “İtfaiye yangın yerine 
ulaşamaz, ulaşsa bile su bulamaz. Yangın 
saatlerce devam edebilir. 17 Ocak 1994’te 
ABD Los Angeles’ta meydana gelen 6.6 
büyüklüğündeki deprem meydana gelen 
yangınlar günlerce devam etmiş, 1995 
yılında Kobe’de meydana gelen 7.3 büyük-
lüğündeki depremin hemen sonrasında 
ortaya çıkan 200’den fazla yangında şehrin 
neredeyse tamamı küle dönmüştü. Yine 
1994 yılında Endonezya, Liva’da meydana 
gelen 6.5 şiddetindeki deprem sonrasında 
meydana gelen yangınlarda kent pazarı 
tamamen yanmıştı.” 

Kontrol edilemeyen yangınlara 
dikkat
Depremin yanı sıra, kontrol altına alına-
mayan fabrika yangınlarına da işaret eden 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Kontrol 
altına alınamayan büyük çaplı bir fabrika 
yangını, özellikle sanayi bölgelerinde sıç-
ramayla birlikte son derece hızlı bir şekilde 
genişleyebilir. Örneğin, İstanbul’un yanı 
başındaki sanayi bölgesinde meydana gele-
bilecek büyük çaplı, kontrol altına alınama-



Haberler

TERMODİNAMİK • KASIM 2019 21

yan bir fabrika yangını, dakikalar içerisinde 
sanayi bölgesinin tamamını tehdit ederek 
milyarlarca dolar maddi hasara, daha da 
önemlisi çok sayıda can kaybına neden 
olabilir” dedi.

Temel neden yapılmayan bakım 
onarım çalışmaları
Fabrika yangınlarının temel nedeninin 
zamanında yapılmayan bakım onarım 
çalışmaları olduğunu belirten Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç, “İşletme sahipleri ‘bir 
şey olmaz’ mantığı ile kaderci bir yaklaşım 
sergileyip, ekipman ve tesisatlarına gerekli 
bakımı yaptırmıyor. Eski tesisatlar, panolar 
yenilenmiyor, başlangıçta kullanılan poliü-
retan gibi yanıcı malzemeler günümüzün 
yangına dayanıklı malzemeleri ile değiştiril-
miyor. Makine bakımları yapılmadığı gibi, 
aynı kabloya her yıl yeni makineler bağla-

narak yangın riski artırılıyor. Bir kısmı ise, 
şehir içerisinde sanayi bölgelerine taşınmayı 
planladıkları için bu bakım/onarım çalışma-
larını gereksiz masraf olarak görüyor” dedi. 
Yangınların bir başka nedeninin de sabo-
taj olduğuna değinen Kılıç, araştırmalara 
göre, fabrika yangınlarının yüzde 12’sinin 
sabotaj nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. 
Kılıç, istatistiklere göre, yanan fabrikaların 
sadece yüzde 40’ının sigortalı olduğunu 
belirterek “Gelişmiş ülkelerde, fabrikala-
rın sigortalanması zorunlu hale getirilmiş 
durumda. Ülkemizde de yangın sigortası, 
fabrikalar, oteller gibi yapılar için zorunlu 
hale getirilmeli” dedi. 

Önemli olan yangının 
yayılmasının engellenmesi
Yangının çıkışından ziyade, neden genişle-
diği üzerinde durmak gerektiğini söyleyen 

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç sözlerine şöyle 
devam etti: “İnsan olan her yerde hata, dik-
katsizlik olabilir ve yangın çıkabilir. Önemli 
olan yangının çıktığı yerde kalmasını sağ-
lamak. Bunun için de otomatik söndürme 
sistemleri, otomatik algılama sistemleri ve 
duman tahliye sistemlerinin olması gereki-
yor. Fabrika yangınlarının çoğunluğu gece 
meydana geliyor. Bunun nedeni geceleri 
kimse olmadığı için fabrikada küçücük bir 
kıvılcımın yavaş yavaş büyümesi, ancak belli 
bir noktaya geldikten sonra fark edilmesi. 
Yangının erken haber alınması ve söndü-
rülmesi için günümüz teknolojisinin kulla-
nılması, insanların olmadığı zamanlarda 
oluşan yangınların haber alınması ve sön-
dürülmesi için söndürme algılama sistem-
lerinin mutlaka yapılması şart. Her zaman 
söylediğimiz gibi yangın alınan tedbirlerle 
önlenir, yapılan tasarımla söndürülür.”

Alize Mühendislik, Bilgi Birikimini 3. Kez S&P Akademi 2019 
2. Dönem Eğitimlerinde Paylaştı

A lize Mühendislik, endüstriyel mutfak-
larda havalandırma dizaynı, kirli hava 

filtrasyonu, iklimlendirme, projelendirme 
ve danışmanlık alanlarında edindiği bilgi 
birikimini bir kez daha S&P Akademi prog-
ramında yer alan “Endüstriyel Mutfaklarda 
Havalandırma ve Filtrasyon” eğitiminde 
katılımcılara aktardı. 
Eğitim, sektörde önde gelen firmaların çalı-
şanlarının yanı sıra sektöre adım atmak 
isteyen yeni mezun mühendislerin de yer 
aldığı farklı profildeki 45 katılımcıyla S&P 
AFS Avrupa Beysan binasında düzenlendi. 
Alize Mühendislik Kurucusu Cüneyt Tecer 
ve Makine Mühendisi Gökhan Tekkeli’nin 
eğitmenliğinde gerçekleştirilen “Endüs-
triyel Mutfaklarda Havalandırma ve 
Filtrasyon” eğitiminde cihaz seçiminin; 
egzoz, taze hava, hesaplama yöntemleri, 
doğru projelendirme ve enerji verimliliği 
konularındaki bağlantıya dikkat çekildi. 
Endüstriyel mutfaklarda hava arıtımının, 
standartlaşmamış ve güncelliğini yitirmiş 
bilgilerin ışığında istenilen düzeyde müm-
kün olmadığına değinilirken, yatırımcı ve 
mekanik proje firmalarının bu durumdan 
zarar görmemeleri adına nelere dikkat 

etmeleri gerektiği vurgulandı. Eğitimde 
gelen sorular ve karşılıklı fikir alışverişi 
verimli, yoğun ve eğitmenleri ile katılım-
cılarını tatmin eden bir buluşma olduğu-
nun göstergeleri arasındaydı. Katılımcılar, 
eğitimin sonunda aldıkları sertifikanın yanı 
sıra eğitim materyalleri ile DW 172 Mut-

fak Havalandırma Şartnamesi kitapçığına 
oldukça ilgi gösterdi. Eğitim, günümüz 
uygulamalarının geliştirilmesi adına bilgi 
birikimini her platformda paylaşacağını 
vurgulayan Alize Mühendislik ailesi ve 
katılımcıların “İleri Teknolojilerle Temiz Bir 
Çevre” temennileri ile son buldu.
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Havalandırma Sektöründe FORM&CVS İşbirliği

C vsair’in havalandırma amaçlı 
ürünlerinin satışı, iklimlendirme 

sektörünün en köklü ve öncü firmala-
rından Form Şirketler Grubu’nun iştiraki 
Form Endüstri Ürünleri tarafından ger-
çekleştirilecek. 
Yapılan anlaşma çerçevesinde Cvsair 
tarafından üretilen yüksek kaliteli hava-
landırma cihazları, Türkiye pazarında 
yalnızca Form Endüstri Ürünleri tara-
fından satılacak. 
Form Endüstri Ürünleri, enerji verimli 
çözümler üreten Cvsair ile gerçekleştir-
diği iş ortaklığı sayesinde kapalı alan-
lardaki konfor standartlarını yükselten 
iklimlendirme seçeneklerine daha güçlü 
paket çözümler sunarak sektör pro-
fesyonellerine katma değer yaratmayı 
hedefliyor. 
Cvsair’in kapalı alanlardaki konfor stan-
dartlarını yükselten havalandırma amaçlı 
ürünleri; yüksek yapılardan katlı oto-
parklara, hastanelerden dini yapılara, 
otellerden iş merkezlerine kadar pek çok 
kamusal alanın havalandırma ihtiyaçla-
rının karşılanmasına yardımcı oluyor. 
Form Endüstri Ürünleri, iklimlendirme 
sektörünün nabzının tutulduğu ISK-
SODEX 2019 fuar standında ilk defa 
tanıttığı ve büyük ilgi gören Cvsair ürün-
leri ile sektör profesyonellerine çevre 

dostu, tasarruflu ve kaliteli çözüm alter-
natifleri sunacak. Form Endüstri Ürün-
leri, Cvsair ile gerçekleştirdiği işbirliği 
kapsamında FORM Cvsair markalı  kanal 
fanları, çatı fanları, hücreli fanlar ürün 
grupları ile duman egzoz fanı, jet fan ve 
radyal jet fan gibi ürünlerini Türkiye’deki 
tek yetkili satıcısı konumuyla sektörle 
buluşturacak. 
FORM tarafından ISK-SODEX 2019 
fuarında tanıtımı yapılan Cvsair ürün-
lerinden duman egzoz fanları; kapalı 
alanlarda çıkabilecek olası bir yangınla 
oluşan dumanın hızlıca tahliye edilme-
sini sağlıyor. Bu fan, sıcak daldırma gal-
vanizli gövdesi, aerofoil kesitli alümin-
yum kanat yapısı ve farklı motor seçe-
nekleri sayesinde yangın anında oluşan 

çok yüksek sıcaklıklarda çalışabileceği 
uluslararası bağımsız kuruluşlarca test 
edilip onaylanmış dayanıklı bir tasarıma 
sahip. Günlük havalandırma ve yangın 
anı için çift devirli motora sahip radyal 
jet fan, motorlarının H yalıtım sınıfı IP55 
korumalı, yüksek verimli IE2 özellikleri 
sayesinde daha az enerji harcıyor. Gün-
lük havalandırma ve yangın anı için bir 
diğer çift motorlu ürün olan aksiyal jet 
fan ise, her iki tarafında konumlandırılan 
susturucusu ile daha sessiz bir çalışma 
performansı sergiliyor. Form Endüstri 
Ürünleri yeni işbirliği sayesinde kamu-
sal yapılara havalandırma ihtiyaçları için 
çevre dostu ve tasarruflu ürünler ile 55 
yıllık tecrübesini buluşturduğu kaliteli ve 
verimli iklimlendirme çözümleri sunuyor.
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arrier, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) bölgesini kapsayan Yeşil 

Bina Ödülleri’nde kayıtlı olduğu iki kate-
gorinin de birincisi oldu. 16 Ekim 2019’da 
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach 
Resort & Marina Otel’de yapılan ödül töre-
ninde Carrier Ortadoğu, ‘Enerji Yönetimi 
Kategorisi’nde Carrier AquaEdge 19DV 
Santrifüjlü Soğutma Grupları, ‘Kapalı Alan 
Hava Kalitesi Kategorisi’nde ise Alarko Car-
rier Gebze fabrikasında üretilen ve entegre 
hijyen uygulaması kontrollü Carrier Airo-
vision 39HQ Klima Santralleri ödüle layık 
görüldü. Ödüller, MENA bölgesinde 
pazara sunulan ürünleri, sürdürülebilir 
ekosisteme kayda değer şekilde katkıda 

bulunan lider teknoloji ve yeniliklere sahip 
olan şirketlere verildi. 

MENA Yeşil Bina Ödülleri her sene sür-
dürülebilir olarak inşa edilen ortamlarda 
en iyi uygulamaları teşvik eden yenilikçi, 
yaratıcı ve mükemmel ürünleri tanımak 
için düzenleniyor. Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika bölgesinde sürdürülebilirlik şampi-
yonlarına verilen ödüller, altı büyük MENA 
Yeşil Bina Konseyi ortaklığında Emirates 
Yeşil Bina Konseyi tarafından düzenleniyor. 
Resmi olarak Dünya Yeşil Bina Konseyi 
tarafından finanse ediliyor. Ödül verme 
sürecinde en yüksek şeffaflık ve adalet 
standartlarını garantilemek adına 2019 
MENA Yeşil Bina Ödülleri’nin resmi Göz-
lem Denetimcisi görevini ise uluslararası 
bağımsız denetim kuruluşu KPMG üstlendi.

Carrier, MENA Yeşil Bina Ödülleri’nde İki Ödül Kazandı

larko Carrier’ın küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin etkilerine dikkat 

çekmek için bu yıl 6.’sını düzenlendiği 
Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması 
sonuçlandı. Yarışma, iklim değişikliğinin 
yarattığı tahribatı ve çevresel etkilerini çar-
pıcı karelerle gözler önüne serdi. Instagram 
ve Twitter üzerinden yapılan yarışmada 
toplanan binlerce fotoğraftan halkoylaması 
sonucu en yüksek beğeni sayısına ulaşan 
50 kare, seçici kurul tarafından değerlen-
dirmeye alındı. Alarko Carrier Yönetim 
Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Taahhüt 
Grubu İcra Kurulu Başkanı Alper Kapta-
noğlu, Alarko Carrier Klima Ar-Ge Proje 
Müdürü Harun Özkara ve fotoğraflarıyla 
Instagram’ın öne çıkan isimlerinden Ahmet 
Erdem’den oluşan jürinin puanlarıyla dere-
ceye giren 13 fotoğraf belirlendi. İklim 
değişikliğine farkındalık yaratmak için bu 
yarışmayı düzenlediklerini belirten Alarko 
Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Hüdai Öztürk, “6 yıldır düzenlediğimiz 
yarışmaya gelen fotoğraflar iklim değişik-
liğinin olumsuz etkilerini çok net bir şekilde 
belgeliyor. Ülkemizin de içinde yer aldığı 
Akdeniz Havzası küresel iklim değişikliğin-
den en çok etkilenecek bölgeler arasında. 
İklim krizi günümüzün en önemli sorunu. 

Alarko Carrier’ın Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 

Kamuoyunu iklim değişikliği hakkında 
bilinçlendirmek ve konuya dikkat çekmek 

için düzenlediğimiz yarışmaya gösterilen 
ilgi her yıl artarak devam ediyor” dedi.  

24 TERMODİNAMİK • KASIM 2019

A

C



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Haberler

İMSAN, nesnelerin interneti (IoT) 
teknolojisini kazanlara taşıyan 

yeni ürünü “Premix Tam Yoğuşmalı Yer 
Tipi Kazan” ile “Multi Yakıt Serisi Katı 
Yakıtlı Kazan Teknolojileri"ni ISK-SODEX 
2019 Fuarı’nda tanıttı. MİMSAN’ın yeni 
ısı teknolojilerinin lansman toplantısı ise 
fuarın üçüncü günü İstanbul Boğazı’nda 
düzenlenen tekne gezisi ile gerçekleşti-
rildi. MİMSAN’ın yurtiçi ve yurtdışındaki 
iş ortaklarının katıldığı lansman toplantısı, 
MİMSAN Grup CEO’su H. Ahmet İlhan’ın 
konuşmasıyla başladı. Konuşmasında 

MİMSAN’ın değerleri ve yenilikçi tekno-
lojileri hakkında bilgiler veren İlhan şunları 
söyledi: “MİMSAN olarak 37 yıldır yüzde 
100 yerli sermaye ile dünya standartlarında 
geliştirdiğimiz inovatif ve çevreci ısı teknolo-
jileriyle sektörümüzün öncü markası konu-
muna geldik. 37 yıldır yılmadan çalışarak 
büyümeye devam ediyoruz. Bugün 55’i 
mühendis olmak üzere 400 kişilik ekibi-
mizle, yurtiçinde ve dışında bulunan 100’e 
yakın bayimizle hizmet veriyoruz. Enerji 
sektöründe, atıkların ekonomiye kazan-
dırılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Isı teknolojileri 
alanında ise değişen dünya dinamikleri 
ve müşteri gereksinimleri doğrultusunda 
Ar-Ge’mize yön vererek yüksek katma değer 
sağlayan, çevreci ve inovatif teknolojiler 
geliştiriyoruz. Ar-Ge ekibimizin yaklaşık 2 
yıl süren çalışmaları sonucunda geliştirdi-
ğimiz, yenilikçi teknolojilerimiz arasında yer 
alan ‘Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan’ 
ve ‘Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan’ ile 
ErP direktiflerinin gerekliliklerini doğrudan 
sağlıyoruz. Ayrıca dijital dönüşümü (nes-
nelerin interneti /lot) üretimden, müşteriye 
erişime kadar tüm süreçlerimize entegre 
edecek çalışmalar yapıyoruz. Premix Tam 
Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlara uygulanan 
dijital LCD kontrol paneli ve Modbus özelliği 
sayesinde sisteme uzaktan erişim imkanı 

MİMSAN, Yoğuşmalı Kazan Teknolojilerini Tanıttı

iyokütle enerji sektöründe Türkiye’nin 
en büyük enerji santrali imalatçıların-

dan olan MİMSAN Grup, geçmişte yurtdı-
şından ithal edilen biyokütle santrallerini, 
son üç yıldır Türkiye’de üretiyor. İleri tek-
noloji “tam yakma yöntemi” ile çevreci bir 
sistem geliştirerek Türkiye’de bir ilke imza 
atan MİMSAN Grup, “yap-işlet-devret” 
modeliyle Malatya ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyeleri için şehir çöplerinden enerji 
üreten santral, Afyon’da ise Eber Gölü’nün 
atıklarından enerji elde edecek bir biyo-
kütle enerji tesisi kurdu. Proje kapsamında 
kurulum çalışmaları devam eden ve 2020 

H. Ahmet İlhan: “Atıklarımızı, enerjiye dönüştürerek cari açık 
çıkmazından kurtulabiliriz”

sunarak nesnelerin interneti (IoT) teknolo-
jisini kazanlara taşıyoruz.” Konuşmasında 
Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan ve 
Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazanlarla ilgili 
teknik bilgiler de veren İlhan, “Yeni ürün-
lerimiz, konforun yanı sıra uzun ömürlü 
kullanım ve yüksek tasarruf sağlayacak. 
Pelet, kömür, odun ve talaş gibi yakıt alter-
natiflerini verimli bir şekilde yakmak üzere 
tasarlanan son teknoloji kazanlarımız, DIN 
4702-8 normuna göre yüzde109 gibi yük-
sek verimlilik sağlayarak işletme giderlerini 
düşürerek, kısa sürede kendini amorti ede-
cek. Sessiz çalışma (65 dBA) ve düşük NOx 
(35 mg/kWh) özelliğiyle de ortamda mak-
simum konfor sağlamasını hedeflediğimiz 
Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanları, 
250, 350, 400 ve 525 kW olmak üzere dört 
ayrı kapasitede üretebiliyoruz. An kontrollü 
yanma sistemi ve özel hava kutusu tasa-
rımı sayesinde yakıtın tamamında hava ile 
temas sağlayarak katı yakıtta yüzde 85’e 
varan yanma verimi sağlayıp karbon emis-
yonunu 1/20 seviyelerine düşürdüğümüz 

‘Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan’larımız 
da satışa hazır. Talebe göre hem manüel 
hem de otomatik yüklemeli olarak üretil-
mesi mümkün olan bafıllı kazanları şimdilik 
30.000 kcal/h (35 kW), 45.000 kcal/h, (52 
kW) 65.000 kcal/h (75 kW) olmak üzere 3 
ayrı kapasitede üretebileceğiz” dedi.

yılında devreye alınacak olan biyokütle 
yakma tesisi ise zirai ve ormansal atıkları, 
enerjiye dönüştürecek. Tesisin, 27 MW’lık 
kurulu güçle Türkiye’nin en büyük ikinci 
biyokütle tesisi olacağı belirtiliyor. Biyokütle 
enerjisinin yerli ve milli bir kaynak olduğunu 
ve atıklarımızın enerjiye dönüştürülmesi 
sayesinde cari açık çıkmazından kurtulabi-
leceğimizi belirten MİMSAN Grup CEO’su 
H. Ahmet İlhan, konuya ilişkin olarak yap-
tığı açıklamada şunları söyledi: “Ülke olarak 
cari açık sorununun üstesinden gelebiliriz. 
Bu sorunun çözümü var ve biz MİMSAN 
Grup olarak geliştirdiğimiz yerli enerji tek-

nolojileri ile yerli kaynakların ekonomiye 
kazandırılmasını ve enerjide dışa bağımlı-
lığı azaltmayı hedefliyoruz. Dışa bağlı olan 
enerji kaynaklarımız ve enerji teknolojileri-
mizin cari açık üzerindeki etkisi büyük. Atık-
larımızı, enerjiye dönüştürmek cari açığımızı 
azaltır. Türkiye’nin yıllık 200 milyon tonluk 
atığı bulunuyor. Bu da Türkiye’nin yakla-
şık 10 milyar dolar enerji ile eş değer bir 
atığı olduğu anlamına geliyor. Ülkemizin 
5 yıllık bir süre içerisinde 5 milyar dolarlık 
cari açığını, sadece atıklardan elde edece-
ğimiz enerji ile kapatabiliriz. Çöpten Enerji 
Santralleri, cari açıktan kurtulmanın yanı 
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sıra belediyelerin çöplerden kurtulmaları 
ve elektrik elde edip gelir sağlamaları açı-
sından da oldukça önemli. Geçen yıl yüzde 
33 büyüyen biyokütle enerjisi sektöründe 
kurulu güç, 569 MW’a ulaştı. Türkiye’de 
şehir çöplerinin 850 MW’lık potansiyelinin 
bulunduğu tahmin ediliyor. Biyokütlede en 
büyük pay ise çöpten enerji üreten santral-
lere ait.” Şehir çöplerinin ülkemizin önemli 
bir sorunu olduğuna da dikkat çeken İlhan, 

“Şehir çöpleri hem ülkemizin hem de dünya-
nın önemli bir sorunu. Biz MİMSAN Grup 
olarak bu sorunun çözümüne yönelik ülke-
mizde ilk kez yakma yöntemiyle çöpü berta-
raf ederek başarılı sonuçlar almaya başladık. 
Geliştirdiğimiz bu teknolojiler ile sorun-
lar sorun olmaktan çıkıyor ve bir servet 
haline geliyor. Dünyada da bunun örnek-
leri oldukça fazla. Örneğin 1902 yılında 
Hollanda’da şehir çöpleri yakılarak şehrin 
ısınma ihtiyacı karşılanmış. Yine 1930’lu 
yıllarda aynı santral revize edilmiş ve atık 
olarak adlandırdığımız çöplerden elektrik 
enerjisi üretilmiş. Bizim bu konuda ne kadar 
geç kaldığımız ortada; ancak biz de çöp-
ten metan gazı üretme noktasında son 15 
yıldır başarılı çalışmalar yaptık. Ülkemiz bu 
teknolojik evreleri basamak basamak aşı-
yor. Bugün ülkemizde 60’a yakın noktada 
çöpten enerji üretiliyor ama şu ana kadar 
yapılan enerji üretimleri, gaz ve metan gazı 
yöntemiyle üretildi. Biz şimdi bunu bir üst 
noktaya çıkardık ve ‘tam yakma yöntemi’ 

ile çevreci bir sistem geliştirerek Türkiye’de 
bir ilke imza atmış olduk. Malatya’da ve 
Trabzon’da şehir çöplerinden enerji üre-
ten bir santral kurduk. Malatya’da kurdu-
ğumuz santrali aynı zamanda bir Ar-Ge 
laboratuvarı olarak da kullanıyoruz. Atık-
tan enerji, kârlı bir yatırımdır, kendisini 3-5 
yılda amorti eder” dedi. Ülkemizin önemli 
sorunlarından birinin de çevre sorunu oldu-
ğunu belirten İlhan, “Ülkemiz, anız yakma 
sorunu ile karşı karşıyadır. Bu durum verimli 
topraklarımızın biyolojik yapısına ve çevreye 
zarar vermektedir. Biz geliştirdiğimiz enerji 

teknolojilerini bu durumu da göz önüne 
alarak kurguladık. Örneğin Türkiye’nin en 
önemli çevre yatırımlarından biri olarak 
Çorum’da hayata geçen proje kapsamında 
ayçiçeği ekimi yapılan 50 bin dönümlük bir 
alanda, ayçiçeği saplarının enerjiye dönüş-
türülmesiyle ilgili başarılı bir çalışma yaptık 
ve bu santral yaklaşık 2 yıldır başarılı bir 
şekilde çalışıyor. Bu proje sayesinde hem 
günlük ortalama 30 bin konuta yetecek 
kadar elektrik üretilecek hem de ‘Çorum 
ilinde anız yakmak yasaktır’ sözünün bir 
karşılığı olacak” dedi.
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Venco, Sektör Temsilcilerini Almanya’da Ağırladı

V enco A.Ş. 16-18 Ekim 2019 tarih-
leri arasında Almanya’nın Bremen 

şehrinde düzenlediği teknik geziyle sektör 
temsilcilerini ağırladı. Wildeboer Baute-
ile GmbH fabrikasında yapılan kapsamlı 

eğitimin yanında üretim alanları gezisi 
büyük ilgi gördü. Venco A.Ş. Satış Yöne-
ticisi Tolga Enis Yıldız ziyaretçilere; Wilde-
boer ürünleri, üretim teknolojileri, kalite 
standartları ve ürünlere ait sertifikasyon 
içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. 
Yangın ve duman damperleri ve hassas 
hava dağıtım-kontrol ürünleri olan VAV, 
CAV cihazlarının üretim bantları ve kalib-
rasyon bantları gezildi. 
Özellikle fabrikada bulunan akustik labora-
tuvarlar standartlara uygun donanımlarıyla 
ön plana çıktı. Akredite kurum çalışanla-
rının kontrolünde anemostat tipi yangın 
damperi için yapılan yangın testi de ziya-
retçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Wil-

deboer Bauteile GmbH fabrikasına yapılan 
teknik gezi, Meyer Werft isimli cruise gemi-
lerine ait imalat müzesi ziyareti ve Bremen 
şehir turuyla sonlandırıldı.
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Caleffi, EKINEX S.p.A ile Bina Otomasyon Sektörüne Giriş Yaptı

C aleffi, bina otomasyon sektöründe 
faaliyet gösteren ve SBS grubunun bir 

parçası olan EKINEX S.p.A’nın azınlık hisse-
lerini satın alarak şirkete ortak oldu. EKINEX, 
2012 yılında KNX standartları ile bağlantılı 
olan, otomasyon alanında yer alan bir grup 
teknik uzman ile kuruldu. İlk sertifikalı ürün 
serisi geliştirildikten sonra şirket, 2014 yılında 
resmen pazara girdi ve mimarlar ve iç mimar-

lar da dahil olmak üzere Ev & Bina Otomas-
yonu sektöründe faaliyet gösteren birçok 
oyuncu ile temasa geçti. Bugün, EKINEX, 
dünya çapında 98 ülkede faaliyet gösteriyor. 
Ar-Ge laboratuvarları; ev otomasyon tekno-
lojisini ve detaylara verilen önem, tasarım 
estetiği ile inovasyonu birleştiren evler ve 
binalar için kontrol sistemleri geliştirmiştir. 
Bu kazanım ile Caleffi, neredeyse 60 yıldır 
liderlerinden olduğu tesisat ve ısıtma sektö-
rüne giderek daha da fazla bağlı olan Bina 
Otomasyon dünyasına girmiş oldu.
EKINEX CEO’su Gianni Storti, Temmuz 
ayında gerçekleşen kazanım üzerine şu 
yorumda bulundu: “Hızla genişleyen bir 
pazarın, yani bina otomasyonunun, hızla 
büyüyen pazar fırsatlarını yakalaması için 
Caleffı ideal bir ortak oldu. İki şirket ara-
sında sinerji ve birçok ortak nokta var ve 
bunun, verimli bir işbirliğine yol açacağına 
inanıyoruz.”

Caleffi Grup Başkanı Marco Caleffi ise şun-
ları söyledi: “EKINEX’e katılarak, Caleffi 
Grubu’nun dış alımlarla büyüme stratejisini 
sürdürüyoruz. Hızla büyüyen ev otomas-
yon sistemleri dünyasındaki uzmanlığı ile 
elektronik sistem ve ürün portföyümüzü 
genişletebileceğimizi fark ettik. Bu nedenle, 
yerel köklerimize sadık kalarak, büyümek 
için bu fırsatı değerlendirdik. Öncü İtalyan 
üretici markalar arasında bir ortaklığa yol 
açan bu kazanım, güvenilirliğimizi daha da 
artıracaktır. Bu satın alma işleminin, tüm 
gruba anında güçlü bir ivme kazandıraca-
ğına emin olabilirsiniz. Caleffi’nin büyümesi 
ve genişlemesi tamamlayıcı bir uzmanlık ve 
benzer düşünen insanların bir araya gelme-
sinin bir sonucudur. Bir şirketin deneyimini 
ve diğerinin sistemini kullanarak dünya paza-
rına yeni bakış açılarını paylaşma arzusu bir 
gerçektir. Her iki şirketin de küresel büyüme 
sağlayacağını umuyoruz.”

İmbat Dünya Pazarlarında İddiasını Sürdürüyor

İ mbat İklimlendirme ve Soğutma Sis-
temleri, Türkiye’de imza attığı ilkler 

ve yer aldığı projelerin yanı sıra dünyada 
sunduğu ürünler ve işbirlikleriyle de başa-
rılarını sürdürüyor. 
Türkiye’nin birçok noktasında iklimlen-
dirme ve soğutma alanındaki ürünle-
riyle yer alan İmbat, ihracat projeleriyle 
bugün 40’ın üzerinde ülkeye ulaşıyor. 
Yüzde yüz yerli tasarımlara imza atan 
ve kendi üretimini gerçekleştiren İmbat 
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 
hedef pazar Almanya’dan ilk sipariş ile 
yola çıkan, eğlence ve hizmet sektörü 
başta olmak üzere birçok kurumsal orga-
nizasyonda kullanılmak üzere tasarlanan 
Mobile Rooftop ile ürün yelpazesini geniş-
letiyor. İdeal iklim koşullarını sağlamak 
için uygun kapasitelere sahip, G4 filtreli, 
150-500 Pa değişken cihaz dışı basınç ile 
çalışan Mobile Rooftop, iç ve dış ortam-
larda kullanılmak üzere tasarlandı. Kaskad 
sistem ile 760 kW kapasiteye kadar proje 
uygulamalarında tek noktadan 20 cihaza 

kadar ayrı ayrı kullanılabilen İmbat Mobile 
Rooftop, 0-%10 taze hava ile -10 °C dış 
havada heat pump çalışabilme özelliğine 
sahip, darbe koruyucuları ile güçlendi-
rilmiş titreşime dayanıklı kasa profilinde 
alttan ve üstten taşıma imkanı ile tak 
çalıştır kolay priz adaptörüyle sunuluyor. 

Hizmet sektöründe, etkinlikler ve kurum-
sal organizasyonlarda, mobil olarak belli 
süreler için gerekli tüm iklimlendirme 
ihtiyaçlarına etkin performansı ve uygun 
maliyeti ile karşılık veren İmbat Mobile 
Rooftop, iklimlendirmede taşınabilir bir 
çözüm sunuyor.



Tel: +90 232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Proses Suyu Hazırlamada ve
Soğutma Suyu Şartlandırılmasında
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Danfoss ve Microsoft Yeni bir IIoT İşbirliğine Hazırlanıyor

I sıtma, soğutma, motor kontrol sis-
temleri ve güç çözümleri alanlarında 

dünyanın önde gelen markası Danfoss, 
soğutma ve HVAC alanındaki uzmanlı-
ğını buluta taşımak amacıyla Microsoft 
ile işbirliği yapacak. 
Danfoss’un tüm müşterileri, Microsoft 
ile yapılacak işbirliği sayesinde, Microsoft 
Azure üzerinde çalışan yeni bir platformu 
kullanarak Danfoss’un uzun yıllara dayalı 
deneyiminden faydalanabilecek. Yeni 
bulut hizmeti, soğutma ve HVAC sistemi 
sahipleri ve profesyonelleri için büyük 
tasarruf, operasyon ve satış verimliliği 
artışı sağlayacak.

Dijital dönüşümün ivmesi artıyor
Danfoss, Microsoft işbirliği ile birlikte 
modern teknoloji ve alan uzmanlıklarını 
soğutma ve HVAC sistemi sahiplerine 
ve profesyonellerine sunacak. Böylece 
Danfoss’un uygulama uzmanlığı artacak 
ve tanınmış bir bağımsız yazılım tedarikçisi 
(ISV) olacak. Gıda perakendecileri, “Dan-
foss Soğutma Bulut Paketi” adı verilen 
bulut tabanlı hizmetler sayesinde gıda 
kaybı ve enerji tüketimi konularının yanı 
sıra genel mağaza performansını iyileş-
tirmeleri üzerine hizmet alabilecek ve 
Danfoss’un soğutma ve HVAC çözümü 
ortağı olarak 80 yılı aşkın süreye dayalı 
deneyiminden faydalanacaklar. Micro-
soft™ Azure bulut altyapısı, ölçeklendiri-
lebilirlik ve veri güvenliği sağlayacak.

IoT, iş operasyonlarını sade, 
verimli ve daha etkili hale getirir
Günümüz perakende gıda mağazalarının 
operasyonları gittikçe karmaşıklaşıyor. 
Yönetmeliklere uymak da, gıda kaybını 
azaltmak da hatırı sayılır ölçüde manüel 
çalışma gerektiriyor. Soğutma, aydın-
latma, HVAC ve diğer sistemlerin verimli 
çalışmalarını sağlamak çok vakit alabil-
diği gibi çoğu durumda uzman desteği 
de gerektirebiliyor. Yenilenebilir enerji, 
e-ulaşım ve merkezsizleştirilmiş enerji sis-
temlerine entegre varlıklar arttıkça gıda 
perakendecilerinin karşılaştıkları potansiyel 
durumlar ile karmaşıklıklar da artıyor. Bu 

yüzden mağazalarının günlük operasyon-
larına daha çok vakit ve enerji ayırmaları 
gerekebiliyor.
Danfoss Soğutma Bulut Paketi, 7/24 tam 
şeffaflık ve gıda perakendecisinin işletme-
sinin özüne odaklanmasını sağlıyor. Bulut 
tabanlı hizmetler, soğutma varlıkları, 
HVAC, aydınlatma ve diğer varlıklardan 
elde edilen verileri işleyip analiz ederek 
operasyon verimliliğini artırıyor. Bu veriler, 
güvenli bir biçimde yönetiliyor ve pera-
kende gıda mağazalarına kullanımı kolay 
arayüzler aracılığıyla değerli bilgiler sağ-
lıyor. Danfoss Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Elek-tronik Kontrolörler ve Servis Bölümü 
ve Danfoss Food Retail Vertical Küresel 
Şefi Dr. Jan-Hendrik Sewing konuyla ilgili, 
“Soğutma çözümleri alanında 80 yılı 
aşkın uzmanlık ve liderlik bilgimizi birinci 
sınıf bir bulut çözümüyle birleştiriyoruz. 
Danfoss Soğutma Bulut Paketi, mevcut 
süreçleri en iyi hale getirip otomatikleş-
tirerek ya da örneğin en yüksek ve en 
düşük performansa sahip olanları tespit 
etmek amacıyla mağazaları birbirleriyle 
kıyaslayıp üzerine çalışılabilecek bilgiler 
sağlayarak perakende gıda mağazalarının 
temel işlerine odaklanmalarına yardımcı 
olacak. Böylece operasyon maliyetleri ile 
enerji tüketimi azalacak ve satış ile pazar-
lama verimliliği artacak” dedi.
Danfoss Soğutma Bulut Paketi sayesinde 
gıda perakendecileri, mağaza ekipmanı 
sorunlarının yönetilmesine harcadıkları 
vakti, bağlı varlıklar kompresör arızası, 
soğutkan sızıntısı ve başka sorunlar mey-
dana geldiğinde hemen harekete geçile-
bilmesi amacıyla takip ve analiz edildiği 

için %80’e kadar azaltabilecekler. Sıcaklık 
sürekli takip edildiği ve sıcaklık sınırları 
geçildiği zaman alarmlar devreye girdiği 
için de gıda kayıplarını ise %40’a kadar 
azaltabilecekler. Son olarak mağazalar, 
pik yük azaltma ve aydınlatma, soğutma, 
HVAC ve diğer elektrikli cihazların enerji 
tüketimini azaltma yöntemleriyle %30 
üzerinde enerji tasarrufu elde edebile-
cekler.
Danfoss Soğutma Bulut Paketi ile sensör, 
kontrol ve geçitler her mağazaya uygun 
hale getirilebildiği için operasyon maliyeti 
ve enerji tüketimi azaltımı kolayca sağ-
lanabiliyor. Bu hizmetler, bulut tabanlı 
oldukları için alanda hosting (barındırma) 
ihtiyacı teşkil etmiyorlar ve her mağazanın 
ihtiyacına uygun hızlı kurulum ve ölçek-
lendirilebilirlik imkanı sunuyorlar.
“Danfoss’un uygulama uzmanlığında 
perakende gıda sektörüne değer katmak 
için büyük bir fırsat görüyoruz” diyen 
Microsoft Sektör Deneyimlerinden 
Sorumlu Genel Müdür Paul Maher ise 
sözlerine şöyle devam etti: “Danfoss ile 
soğutma alanında müşterilerimize sun-
duğumuz en güçlü IIoT (Endüstriyel Nes-
nelerin İnterneti) kullanım örneklerinden 
birini hayata geçiriyoruz. Bu uygulama, 
günümüzde perakende gıda sektörüne 
elle tutulur değerler sunarken yakın gele-
cekte diğer sektörlere de fayda sağlaya-
cak. Müşterilerimizi birlikte desteklemeyi 
ve müşterilerimizin verimlilik ile sürdürü-
lebilirlik ihtiyaçlarını karşılamayı dört gözle 
bekliyoruz.”
Danfoss Soğutma Başkanı Jürgen Fischer 
de işbirliğine dair şunları ekledi: “Micro-
soft ile yaptığımız bu işbirliği Danfoss’un 
ve Microsoft’un hem mevcut hem de yeni 
müşterilerine elle tutulur sonuçlar sağla-
yacak. İşbirliğimizi geliştirmeye ve 80 yılı 
aşkın süredir gıda atıklarını ve enerji tüke-
timini azaltmak amacıyla kararlılıkla ve 
başarılı bir biçimde hizmet ettiğimiz sek-
törlere sunacağımız yeni bulut hizmetlere 
yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bulut 
tabanlı çözümlerimizi Şubat 2020’de 
Almanya, Düsseldorf’taki Euroshop’ta 
sunmak için sabırsızlanıyoruz.”
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DE Yalıtım, hammaddesinden 
ambalajına kadar üst kaliteye sahip 

malzemeler ile üretilen “Epikon Memb-
ran” serisi için 15 yıllık garanti sistemini 
hayata geçirdi. SafeZone olarak adlan-
dırılan bu garanti ile sektörde bir ilke 
imza attıklarını açıklayan ODE Yalıtım 
Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, 
global bir marka olma yolundaki stra-
tejilerini desteklemek üzere geliştirilen 
Epikon serisi ile su yalıtımı konusunda 
üst kalite ürünlerin tercih edildiği yurtiçi 
ve yurtdışındaki büyük projeleri hedefle-
diklerini söyledi.

SafeZone sistemine dijital kayıt 
yapılıyor
Ürünlerinin kalitesine güvenlerini, baş-
lattıkları 15 yıllık ürün garantisi ile ortaya 
koyduklarını söyleyen Erhan Özdemir, sis-
temi şöyle anlattı: “SafeZone kapsamında 
10 bin metrekarenin üzerindeki projelerde 
kullanılacak Epikon serisi membran ürün-
lerimize 15 yıl garanti uygulanacak. Bu 

Yalıtım Sektöründe 15 Yıl Garanti Dönemi ODE SafeZone ile Başladı 

DE Yalıtım, TAİDER Aile İşletmeleri 
Derneği tarafından aile şirketlerinde 

sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini des-
teklemek amacıyla hayata geçirilen Kuzey 
Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir-
lik Ödülü’nü kazandı. Yarışmada Büyük 
Ölçekli İşletmeler kategorisinde ödül alan 
ODE Yalıtım, kurumsallaşmaya uzun süre-
dir yatırım yapan, TURQUALITY Destek 
Programı’na katılan ve tüm ürünlerine EPD 
(Çevresel Ürün Beyanı) alan ilk firma olarak, 
bir girişim sermayesinin yalıtım sektöründe 
yatırım yaptığı tek firma olma özelliği de 
taşıyor. 

Orhan Turan: “ODE Yalıtım 
olarak kurumsallaşmaya çok 
önem veriyoruz”
Ödül töreninde ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan kurumsal-
laşmaya verdiği önemin altını çizerek şöyle 
konuştu: “Başarı, sürekli değer yaratmaktır. 

O

O

ODE Yalıtım’a TAİDER’den Büyük Ödül
ODE Yalıtım olarak kurumsallaşmaya çok 
önem veriyoruz ve şirketin sürdürülebi-
lirliği için kurumsal yönetim yapımızı her 
geçen gün geliştiriyoruz. Kurumsal sosyal 
sorumluluk ve sür-
dürülebilirlik yüküm-
lülüklerimizi yerine 
getirerek, sadece 
kendi şirketimiz için 
değil ülkemizde de 
sürdürülebilir kal-
kınmayı hızlandır-
mak amacıyla faa-
liyet yürütüyoruz. 
Bugün tüm bu çalış-
malarımızın böyle 
önemli bir ödülle 
taçlandırılmasından 
büyük memnuni-
yet duyduğumuzu 
belirtmek istiyorum. 
Kurumların sürdü-

garantiyi sistematik hale getirmek üzere 
www.odesafezone.com adlı bir web 
sitesi kurduk. Epikon membranı tercih 
ederek ürünümüzü uygulayanlar, site-
mize girip kayıt oluşturacak. Yapılan baş-
vuru bize ulaştıktan sonra kayıtlarımızdan 

gerekli kontrolleri yapıp SafeZone garanti 
belgesini müşterimize göndereceğiz. Böy-
lece tüm süreçleri pratik bir şekilde takip 
edilebilir hale getiren garanti sistemimizle 
sektörde 15 yıl ürün garantisi dönemini 
de başlatmış olduk.”

rülebilirliğinin anahtarı kurumsallaşmadır. 
Bu yolda kendimizi her geçen gün daha 
iyileştirmeye devam etmek üzere çalışma-
larımızı sürdüreceğiz.”
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A lmanya Karlsruhe merkezli, klima 
teknolojisi, iklimlendirme ürünleri, 

küçük elektrikli ve büyük elektrikli ev aletleri 
alanlarında faaliyet gösteren ve Mart ayında 
Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Hantech 
Türkiye Dış Tic. Ltd. Şti. lansman toplantısı 
9 Kasım 2019 tarihinde Elite World Asia 

Hotel’de düzenlendi. Yoğun bir katılım ile 
gerçekleşen ve tüm gün süren lansman 
toplantısı, Hantech Türkiye CEO’su Rama-
zan Hantik’in açılış konuşması ile başladı. 
Ardından Hantech Türkiye yönetim ekibi 
sahneye çağırılarak izleyicilere tanıtıldı. Han-
tech Türkiye Satış Müdürü Metin Uzun, 

Hantech Türkiye Lansman Toplantısı Yapıldı

müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde 
belirleyip üstün teknolojiye sahip, çevre ile 
dost ürünler sunduklarını söyledi. Hantech 
Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Murat 
Özbakır, firmanın kuruluş hikayesini pay-
laştı. Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Meh-
met Gökalp, cihaz teknik özelliklerinden 
bahsederek yakın zamanda VRF sistemlerini 
de portföye katacaklarını bildirdi. Birkaç il 
dışında Türkiye’nin tamamına 141’i bayi 
olmak üzere 270 servis ile hizmet verdikle-
rini belirtti. Lansman toplantısı, düzenlenen 
gala yemeği ile sona erdi.
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KRANTZ Clean Air Solutions, Çevre Kategorisinde Yenilikçilik Ödülünün 
Sahibi Oldu

T ürkiye’de Agon 
A.Ş. tarafından 

temsil edilen Krantz Clean 
Air Solutions, tasarla-
yıp ürettiği hava dağı-

tım sistemleri, 
tavan ve cephe 
tesisatları için 
soğutma ve 
ısıtma sistem-
lerinin yanı sıra 
egzoz gazı filt-
rasyonu, sızdırmaz damperleri ve 
temiz hava çözümleri ile tanınıyor. 

Endüstrinin gelişimini sağlayan ürünleri ve 
hava dağıtım sistemlerinde 400 patente 
sahip olan Alman markası Krantz, çevre 
kirliliğine sebep olan madde konsantras-

yonu azaltıcı teknikler alanında geliştirdiği 
yenilikçi sistem çözümü ile Sanayi Federas-
yonu AVK tarafından “Çevre” kategorisinde 
verilen “Yenilikçilik” ödülünün de sahibi 
oldu. Özellikle nükleer santraller için tesis 
yapımı ve havalandırma hizmetleri konu-

sunda uzman olan Krantz Clean Air Solu-
tions, kamu binaları, ticari binalar, kalite 
ve güvenliğin önemli olduğu yerler için 
geliştirdiği ürünleri ve sağladığı çözümleri 
ile dünyada ve ülkemizde önemli projelere 
imza atıyor.
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Siemens Yangın Güvenliği Alanındaki Tecrübesini, Allianz Teknik 
Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ne Taşıdı

Doğu İklimlendirme, Tavan Tipi Selülozik Eşanjörlü Isı Geri Kazanım 
Cihazı ve Yeni Nesil Rooftop Cihazının İlk Lansmanını Yaptı

S

D

iemens Türkiye’nin Akıllı Altyapı-
lar birimi, İstanbul Beykoz’daki 

Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde 
hayata geçirilen Allianz Teknik Deprem 
ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ne tüm 
yangın algılama ve söndürme sistemlerini 
vererek “Siemens Yangın Simülasyon ve 
Eğitim Odası”nın kurulmasını sağladı. 
Ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem 
ve yangın tehlikelerine karşı toplumda 
risk farkındalığını artırmayı amaçlayan 
merkezde yer alan “Siemens Yangın 
Simülasyon ve Eğitim Odası” risk ana-
lizlerinde ve yangın güvenliği eğitimle-
rinde kullanılacak. 24 kişilik kapasiteye 
sahip olan Siemens Yangın Simülasyon 
ve Eğitim Odası’nda yangın vana grupları 
ve söndürme sistemi ekipmanlarının yer 
aldığı özel alanlar bulunuyor. Bu alan-
larda verilecek uygulamalı eğitimler şu 
şekilde: 
• Yangın Söndürme Sistemleri Çalışma 

Prensipleri
• Yangın Alarm Vanalarının Çalışma 

Prensipleri
• Yangın Söndürme Sistemlerinin 

Seçim Kriterleri

oğu İklimlendirme, tavan tipi selülozik 
eşanjörlü ısı geri kazanım cihazı ve ErP 

2018 uyumlu yeni nesil rooftop cihazının ilk 
lansmanlarını ISK-SODEX 2019’da “Doğa-
dan ilham aldık” teması üzerinden hazırlanan 
standında yaptı. Ayrıca ağırlıklı olarak düşük 
enerji tüketimi olan ve ErP uyumlu ürünlerini 
sergiledi. 2019 yılında çevreye duyarlı tasarım 
kriterlerini ön plana alan firma, fuarda ev tipi 
ısı geri kazanım cihazı ve rotorlu enerji geri 
kazanım cihazı gibi çevreye duyarlı ve enerji 
tasarrufu yapan ürünleri ile dikkat çekti. ISK-
SODEX 2018’de Doğu İklimlendirme stan-
dında köfte pişirilerek dağıtılırken ortaya 
çıkan duman ve koku, hava filtrasyon cihazı 

• Yangın Söndürme Sistemerinin 
İşletme ve Bakım Prosedürleri

• Yangın Söndürme Sistemleri Test ve 
Devreye Alma Prosedürleri

• Yangın Söndürme Sistemlerindeki 
Hidrolik Hesaplamalar

• Yangın Söndürme Sistemlerindeki 
Regülasyon ve Uluslararası 
Standartlar

• Yangın Türü ve Tehlike Sınıfı Tayini

FOUR KITCHEN ile temizlenmişti. Bu yıl ürün 
geliştirilerek ısı geri kazanım fonksiyonu da 

eklendi ve yine gerçek şartlarda çalıştırılarak 
performansı müşterilerin beğenisine sunuldu.
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isense ve Üntes VRF işbirliğiyle 
her sene Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyetinde gerçekleştirilen Hisense 
VRF semineri, bu sene de 25-27 Ekim 
2019 tarihleri arasında Merit Crystal 
Cove Otel’de düzenlendi. Bu senenin 
hoş geldin konuşması Üntes VRF Genel 
Müdürü Yalım Atalay tarafından yapılır-
ken, Hisense VRF Satış Müdürü Forrest 
Wang, Global Hisense Group ve aktivi-
teleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Daha 
sonra Yalım Atalay Üntes ve Hisense işbir-
liğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verirken, Türkiye 

Geleneksel Hisense Kıbrıs Semineri Düzenlendi
pazarı ve pazardaki konumları hakkında 
bilgilerini paylaştı. Projelerinde Hisense 
ürünlerini tercih eden tüm misafirlere 
teşekkürlerini iletti. Hisense İş Geliştirme 
Yöneticisi Nilay Doğan yeni nesil Hisense 
teknolojileri ve bunların proje çözüm-
lerine katkıları hakkında detaylı sunum 
yaptı. Sadece bir VRF sistem üreticisi 
değil aynı zamanda elektronik devi de 
olan Hisense’in yeni geliştirdiği 4 noktalı 
sıcaklık ve nem algılama teknolojisi gibi 
elektronik çözümlerin güncel proje ihti-
yaçlarına katkısı vurgulandı.
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Ender Çolak: “Gürcistan pazarında ısıtma alanında lider olmayı 
hedefliyoruz”

B aymak, Gürcistan’da bayileri bir 
araya getiren bir seminer düzen-

ledi. Tiflis’te 300’ü aşkın tesisatçının 
katılımıyla gerçekleşen toplantı, Baymak 
CEO’su Ender Çolak ve Baymak Gürcis-
tan dağıtıcı bayisi Geopipe firmasının ev 
sahipliğinde düzenlendi. Baymak Satış Son-
rası Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa 
Bozkurt’un, geniş ürün yelpazesini içeren 
kapsamlı sunumuyla başlayan seminerde, 
Baymak’ın duvar tipi yoğuşmalı kazanı 
Lectus ve kombileri hakkında detaylı bilgi 
verildi. Seminerde konuşmacı olarak yer 
alan Baymak CEO’su Ender Çolak, Geo-
pipe firmasının sahibi Elchin Mamedov ve 
Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Fatma Ceren 
Yazgan, Baymak’ın Türkiye ve Gürcistan 
pazarındaki konumunu değerlendirirken 
iki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin bilgi 
paylaşımında bulundular. 

“Tasarruf, yüksek verim ve 
teknoloji ile büyüyoruz”
Konuşmasında Türkiye ile Gürcistan arasın-
daki uzun yıllara dayanan güçlü ilişkilere 
dikkat çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, 
“Baymak olarak, sizlerle birlikte olmaktan 
ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliş-
mesine katlı sağlamaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Dünya Bankası tarafından 
hazırlanan iş yapılabilirlik raporunda son 
dönemde ilk 10’da yer alarak adını sıkça 

duyuran Gürcistan, bizim için de çok 
önemli ve değerli bir pazar. Faaliyet gös-
terdiğimiz tüm pazarlarda olduğu gibi, 
Gürcistan’da da ‘tasarruf, yüksek verim ve 
son teknoloji’ ile büyümeye odaklanıyoruz” 
diye konuştu. 

Hedef Gürcistan pazarında lider 
olmak
Büyüme hedefleri doğrultusunda en iddialı 
olduğu pazarlardan birinin de Gürcistan 
olduğunun altını çizen Çolak, şöyle devam 
etti: “Baymak olarak; Tiflis bölgesinde 10, 

Gori bölgesinde 2, Kutaysi bölgesinde 2, 
Kaheti bölgesinde 2, Marneuli bölgesinde 
3, Rustavi bölgesinde 2 ve Borjomi böl-
gesinde 1 bayi olmak üzere toplam 22 
bayimiz bulunuyor. Hedefimiz bu sayıyı 
yüzde 50 oranında artırmak. Turquality 
programına dahil olmamız ile birlikte 2020-
2021 ve sonrasında Gürcistan pazarında 
ısıtma alanında lider olmayı hedefliyoruz.”
Gürcistan yöresel halk oyunlarının da sergi-
lendiği etkinlik sonunda, çekiliş ile 18 kişiye 
alet çantası, 1 kişiye ise büyük ödül olarak 
araba hediye edildi.



SİSTEMİN ÇALIŞMA ZAMANINI,
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d. AKILLI VE ENTEGRE YIKAMA VE TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Endüstriyel Yıkama ve Temizleme sistemleri, son derece zorlu koşullarda çalışan 
gelişmiş, güvenilir ve kompakt pompa çözümleri gerektirir. Grundfos iSOLUTIONS ile 
sisteminizi izleyen, bakım zamanını tahmin eden ve performansını optimize eden 
akıllı çözümler sayesinde sistem çalışmasını, proses verimini ve güvenliği maksimize 
edebilirsiniz. Zorlu ortamlar için tasarlanan bu çözümler mevcut bir SCADA 
sistemine kolayca entegre edilerek, güvenilir, bağlantılı ve yüksek performanslı bir 
Yıkama ve Temizleme sistemi oluşturur. 

Yıkama ve Temizleme sistemlerine yönelik Grundfos iSOLUTIONS’ın sunduğu 
avantajlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. tr.grundfos.com/washandclean

GRUNDFOS 
iSOLUTIONS

A SMART SOLUTION 
FOR YOU

4010966_GTR_IND_2019_Wash_Clean_Ad_ASSFY_195x270mm_5mmBleed_ART01_II.indd   1 8/5/19   4:00 PM
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Altensis Ekibinden Yeşil Bina Uzmanlığında Dünya Başarısı 

Y eşil bina danışmanlık şirketi Alten-
sis kurucularından Emre Ilıcalı, yeşil 

binalar uzmanlığında en yüksek liyakat 
seviyesi olan LEED Fellow unvanına layık 
görüldü. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 
tarafından her yıl az sayıda uzmana veri-
len bu unvanı, Türkiye’den daha önce yine 
Altensis ekibinden Berkay Somalı almıştı. 
Emre Ilıcalı tüm dünyada 2019 yılında bu 
unvana layık görülen 29 kişi, Avrupa’da 
ise 2 kişi arasında yer alarak çok önemli 
bir başarı elde etti. Öte yandan Altensis 
firması bünyesinde bulundurduğu 2 LEED 
Fellow ile tüm dünyada ender rastlanan 
bir başarının sahibi oldu. Berkay Somalı ve 
Emre Ilıcalı’nın Türkiye’ye getirdiği Fellow 
unvanı, Türkiye’deki yeşil binalara ilişkin far-
kındalığın uluslararası arenaya taşınmasına 
da destek oldu. LEED Fellow olabilmek için 
en az 10 yıl LEED AP unvanıyla yeşil bina ve 
sürdürülebilirlik alanında hizmet vermek, 
bu konuların kamuoyunda tanınması ve 
yayılması için eğitim ve sosyal sorumluluk 
projelerinde görev almak, yenilikçi bina sis-
temleri ve inşaat uygulamalarıyla ilgili derin 
bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor.  

Avrupa’da en çok proje 
tamamlayan ekibiz

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 
Emre Ilıcalı, yıllardır inanç ve azimle çalıştık-
ları bir alanda en yüksek seviyeye çıkmaktan 
duyduğu gururu dile getirirken, 2008 yılın-
dan bugüne yeşil binalar konusunda ulus-
lararası alanda Türkiye’nin adını duyurmaya 
çalıştıklarını söyledi. Ilıcalı, “Türkiye’de Yeşil 
Binalar alanında kurulan ilk şirket olan Alten-
sis, bugüne kadar tüm dünyada 200’ün 
üzerinde gayrimenkul projesinin yeşil bina 
danışmanlık ve mühendislik sürecini yürüttü. 
Hatta 2018 yılında Berlin’de düzenlenen bir 
etkinlikte, bu konuda Avrupa’da en çok 
proje tamamlayan firma ödülünü aldık” 
dedi. Ilıcalı, Altensis olarak Avrupa, Körfez 
Ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler başta 
olmak üzere geniş bir yelpazede sundukları 
hizmetler sayesinde, yakın coğrafyada yeşil 
bina farkındalığının gelişmesine katkıda 
bulunduklarını da söyledi.

Yeşil binalarda 
2019 yılı 
değerlendirmesi

Kasım ayı içinde 
Amerika Bir leşik 
Devletleri’nde düzenle-
necek bir törende LEED 
Fellow ödülünü almaya 
hazırlanan Emre Ilıcalı, 
Türkiye’deki çevre 
dostu yeşil binaların 
2019 yılındaki gelişi-
mini şu sözlerle değer-
lendirdi: “2018 sonu 
itibarıyla Yeşil Bina 
alanları sıralamasında, 
Türkiye ABD harici 
ülkeler arasında ilk 10’da yer almaktadır. 
İlk etapta sevindiren bu istatistiğin aslında 
Türkiye’nin potansiyeli için yeterli olmadığını 
söylemek isterim. Zira, yeşil binaların temel 
felsefesi olan su, enerji ve hammadde gibi 
değerli kaynakların verimli ve etkin kullanımı 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin önce-
likleri arasındadır. Yeşil binalar sağladığı 
pek çok ekolojik ve sosyal faydanın yanında 
ülkenin enerji ve su kaynaklarının verimli 
kullanılması adına büyük imkanlar sunabilir. 
Özellikle ülkemiz için elzem olan Kentsel 
Dönüşüm sürecinin, hedefinden sapmadan 
sadece rant odaklı değil, insan sağlığı, kon-
foru ve sürdürülebilirlik odaklı olması için 
yeşil bina ve yerleşke kriterleri önemli bir yol 
haritası sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye’de 
inşaat şirketlerinin ve proje geliştiricileri-
nin en önemli sosyal sorumluluk projesinin 
çevre dostu yeşil binalar olması gerektiğine 
inanıyoruz.”

Yeşil Bina kavramı nereden çıktı?

“Yeşil Binalar” kısaca uluslararası standart-
lara uygun olarak tasarlanmış, su, enerji ve 
hammadde gibi doğal kaynakları verimli 
kullanarak, insan sağlığı ve konforunu göze-
tecek şekilde inşa edilen ve işletilen yapılar 
olarak tanımlanmaktadır. 
Son yıllarda iklim değişikliği, çevre kirli-
liği, doğal kaynakların hızla tükenmesi 

gibi çevresel sorunlar, 
insanlarda sürdürü-
lebilir çevre bilincinin 
oluşmasına olanak 
sağladı. Oluşan bu 
ortak bilinç, yapı sek-
törünü de çevreyle 
dost, doğaya saygılı 
modern binalar inşa 
etmeye yönlendirdi. 
Kısaca yeşil binalar ola-
rak adlandırılabilecek 
bu yapılar uluslararası 
denetleme kurumları 
tarafından, binalarda 
yapı kalitesi, tasarım, 
enerji etkinliği, su 
tasarrufu, atık mad-

delerin dönüşümü ve çevreye duyarlılık 
gibi farklı kriterlere göre değerlendirilerek 
gerekli koşulları sağlamaları durumunda 
sertifikalandırılıyor. 
Genel özellikleri itibarıyla bu yapılarda 
geri dönüşüme, atıkların azaltılmasına, 
yerel malzeme kullanımına dikkat edili-
yor. Binalarda iç mekanlarda insan sağlığı 
ve konforu ön planda tutuluyor. Zararlı 
kimyasallar kullanılmıyor. Bu binaların iç 
ortamları doğal ışıktan maksimum ölçüde 
faydalanacak şekilde tasarlanıyor. Güneş 
enerjisinden ısıtma ve elektrik üretimi için 
etkin bir biçimde faydalanılıyor. Yağmur 
suları toplanıp biriktirildikten sonra, alter-
natif su kaynağı olarak kullanılabiliyor. 
Yeşil Binalar, yüksek performanslı ısı izo-
lasyonu ve enerji verimli HVAC sistemleri 
sayesinde hem ısıtma ve soğutma mali-
yetlerinin azalmasını sağlıyor hem de 
karbondioksit salımlarını en aza indiriyor. 
Ayrıca yeşil binaların peyzaj düzenlemesi 
yapılırken seçilen bitki türleri o bölgenin 
iklim koşullarına uygun olacak şekilde 
belirleniyor, su verimliliği sağlanıyor.
Yeşil bina sertifikası olan LEED (Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi tarafından oluşturu-
lan, dünyada en çok kabul gören yeşil bina 
değerlendirme ve sertifikasyon sistemidir. 
Bu sisteme göre ülkemiz yeşil bina serti-
fikalarında dünyada 8. sırada bulunuyor.
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V aillant Türkiye, yetkili satıcılarını 
dünyanın dört bir yanındaki ilgi 

çekici lokasyonlarda ağırlamaya devam 
ediyor. Vaillant Türkiye, tam yoğuşmalı 

ürün satışlarına destek olmak amacıyla 
başlattığı “Vaillant ile Ödül Yolunda” 
kampanyası ile başarılı yetkili satıcılarını 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ağırladı. Tam 
yoğuşmalı ürün grubunda Mayıs-Temmuz 
dönemi hedeflerini %100 gerçekleştiren ve 
80, 160, 240, 320, 500 adet kombi alımı 
yapan 180 Vaillant yetkili satıcısı 4 gün-
lük Kiev gezisine katılmaya hak kazandı. 
Kiev’in önemli turistik bölgelerini gezip 
yerel lezzetleri deneyen yetkili satıcılar, ilk 
gün Kiev şehir turu ile kenti tanıma ola-
nağı buldu. Yetkili satıcılar öğle ve akşam 
yemeklerinde O’Panas ve Shinok restoran-

Vaillant Türkiye Yetkili Satıcıları Kiev’de Buluştu
larında ağırlandı. İkinci gün 1974’te açılan 
ve 300 binden fazla tarihi unsur ile Ukray-
na’daki en büyük müzelerden biri olan  
“2. Dünya Savaşı Müzesi”ni gezen Vaillant 
yetkili satıcılarına öğle ve akşam yeme-
ğinde Çarın Köyü Restoran ile Pervak’ta 
Ukrayna’nın geleneksel yemekleri tanıtıldı. 
Kiev Mağara Manastırları olarak bilinen 
Perchersk Lavra Manastırı ziyaretini içeren 
üçüncü gün programı Chi ve Suluguni 
restoranlarındaki öğle ve akşam yemekleri 
ile tamamlandı. Yetkili satıcılar, Kiev’in 
tarihi ve sosyal hayatını deneyimleme şansı 
buldu.  
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ASHRAE, Az Katlı Konutlar Dışındaki Binalar için Enerji Verimliliği 
Standardını Revize Etti

A SHRAE'nin yeni revize ettiği Az Katlı 
Konutlar Dışındaki Binalar için Enerji 

Verimliliği Standardı: ANSI / ASHRAE / 
IES Standardı 90.1-2019’da, 2016 versi-
yonuna kıyasla, 100’den fazla değişiklik 
bulunuyor.
Standart 90.1 Komitesi Başkanı Drake Erbe 
konuya ilişkin, “90.1’in 2019 versiyonu-
nun amacı, verimlilik hedeflerini aşma 
konusunda net bir rehberlik sağlamaktır. 
Bu yeni versiyon, standart olarak minimu-
mun üzerinde enerji maliyet seviyelerine 
ulaşmak için geliştirilecek tasarımları ve 
daha verimli binalar, daha yenilikçi çözüm-
ler sağlayacak tasarımları teşvik edecektir” 
dedi.

Yeni versiyonda öne çıkan bazı önemli 
değişiklikler şunlardır:

Yönetim ve Uygulama: Standarda ilk kez, 
devreye alma gereklilikleri eklendi. Bölüm 
4.2.5, “Doğrulama, Test Etme ve Devreye 
Alma”, büyük ölçüde genişletildi ve ASH-
RAE / IES Standardı 202’ye göre işletmeye 
alma için gereklilikler belirlendi.

Bina Zarfı: Dikey pencere açıklıkları için 
“metal çerçevesiz” ve “metal çerçeveli” 
ürün kategorileri birleştirildi. SHGC ve U 
faktörü için minimum kriterler tüm iklim 
bölgelerinde yükseltildi. Hava sızıntıları 

bölümü, uyumluluğu netleştirmek için 
revize edildi. Giriş bölümündeki değişiklik 
istisnaları iyileştirildi ve hava perdelerini 
kullanmak için yeni seçenekler ve ilgili kri-
terler eklendi.

Aydınlatma: Boşluk Metodu ve Bina Alanı 
Metodu için aydınlatma gücü indirgeme-
leri değiştirildi. Model, güncellenmiş IES 
önerilerinin dahil edilmesiyle gerçek dünya 
koşullarını daha iyi temsil edecek. Aydın-
latma için basitleştirilmiş yeni bir yöntem 
(yeni Bölüm 9.2) eklendi. Otoparklar için 
aydınlatma kontrol gereklilikleri güncel-
lendi. Gün ışığına duyarlılık ve yandan 
aydınlatma gereksinimleri güncellendi.

Mekanik: Tasarımcılara, 10 kW’dan daha 
büyük bir IT ekipmanı yükü olan bilgisayar 
odalarında ASHRAE / IES Standart 90.1 
gereksinimlerinin yerine ASHRAE Standart 
90.4’ü kullanma seçeneğine izin vermek 
için yeni gereksinimler tanımlandı. Pompa 
tanımları, gereksinimleri ve verimlilik tablo-
ları ilk defa standarda dahil edildi.
Enerji Maliyeti Bütçe Yöntemi: Sürekliliği 
sağlamak için sayısız değişiklik yapıldı. 
Mevcut durum, kullanıldığı yerde elektrik 
üretim sistemleri için güncellendi.

Performans Değerlendirme Yöntemi: 
Ek G kuralları ve bunlara karşılık gelen 

temel verimlilik gereksinimi açıklığa kavuş-
turuldu. Isıtma ve soğutma COP’leri fan 
olmaksızın referans bir paket soğutma 
cihazı için belirlenmiştir. Otomatik elek-
trik yuvalarının kontrollerinin etkilerini 
modelleyecek kurallar eklenmiştir. Kaçak-
ların modellemesi için daha spesifik temel 
kurallar belirlenmiştir. Sistemin ve serpan-
tinlerin boyutlandırmasının nasıl yapılması 
gerektiği konusunda açıklama eklenmiştir. 
Bölüm 4’teki bina performans faktörleri 
güncellenmiştir.

Her iki Uyum Yolu: Yenilenebilir enerjilerin 
nasıl ele alınacağına dair daha net ve daha 
spesifik kurallar eklenmiştir. Aydınlatma 
modellemesi kurallarında kapsamlı gün-
cellemeler yapılmıştır.
Ayrıca standarda, yeni fan enerji endek-
sinin (FEI) ticari ve endüstriyel fanlar için 
verimlilik hükümleri konusunda metrik ola-
rak kullanılması gereği eklenmiştir.
Standart 90.1, Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki ticari bina enerji kodları için bir 
kriter ve dünyadaki kodlar, standartlar için 
de bir temel olmuştur. 2019 versiyonu, 
orijinal standardın ilk kez 1975 yılında ABD 
enerji krizi sırasında yayımlanmasından bu 
yana revize edilen 11. versiyonudur.
Standart 90.1’i satın almak için www.
ashrae.org/bookstore adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

D

DOĞU İKLİMLENDİRME

Avrupa Birliği Okulları
ünya Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AB ve 

Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile birlikte “Türkiye’deki 
Sığınmacılar Fonu Dahilindeki Okul İnşaat Projeleri” kap-
samında yer alan Ankara, Bursa, Hatay, Mersin ve Kilis 
illerindeki toplam 28 okulun iklimlendirme sistemleri Doğu 
İklimlendirme tarafında sağlanacak. Geniş kapsamlı bu 
projede plakalı ve rotorlu ısı geri kazanıma sahip DX batar-
yalı klima santralleri, tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, 
sığınak havalandırma santralleri ile kanal ve çatı tipi fanlar 
bulunuyor. Okulların iklimlendirilmesi için FOUR SEASONS 
markalı santralleri ile çözüm sunan Doğu İklimlendirme, 
cihazların büyük bir kısmının sevkiyatını gerçekleştirerek 
Kasım ayı sonuna kadar projeyi bitirmeyi hedefliyor.

önesans Gayrimenkul’ün 2018 yılı içinde bünyesine 
kattığı Maltepe Park AVM, yapılan renovasyon çalış-

maları sonucu; 3500 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark 
alanı, 2000 kişi kapasiteli yeme içme alanı, 8 sinema salo-
nu ve 75.000 metrekare kiralanabilir alanı ile ziyaretçile-
rini ağırlamaya devam ediyor. Projede VENCO tarafından 
tedarik edilen KWP model tek kanatlı duman damperleri 
‘EI 120 (Vew,how i↔o) S 1500 C10000 AA multi’’ sınıf-
landırma kriterlerine sahiptir. Ayrıca damperler EN-15650 
CE (ürün), EN 12101-8 (duman ve sıcaklık kontrol sistem-
leri), EN 1366-10 (sıcaklık dayanım testleri), EN 13501-4 
(sınıflandırma) standartlarına sahiptir. VENCO A.Ş., Avrupa 
ve Türkiye standartlarına uygun yangın ve duman damperi 
tedariği ile binalarda can güvenliği açısından en kritik hu-
suslardan biri olan duman tahliyesi konusunda güvenilir 
ve teknik çözümler sunmaya devam ediyor. Projenin re-
novasyonunda duman egzoz tahliyesi ve günlük kullanım 
havalandırma sisteminde kullanılan VENCO marka VAX-S 
model kanal tipi aksiyal duman egzoz fanları EN 12101-3 
standardına uygun F300 sertifikalıdır.

VENCO

Maltepe Park AVM

R

 

Tat Metal Tesisi
at Metal Zonguldak tesislerindeki pano odalarının 
iklimlendirmesinde, güvenilir sıcaklık değerlerinin 

ideal düzeyde korunması için İmbat İklimlendirme ve So-
ğutma Sistemleri tercih edildi. Tat Metal pano odaların-
da; ihtiyaç duyulan 
homojen hava da-
ğılımını sağlayan ve 
°C +/-1 sıcaklık has-
sasiyetiyle ve -30°C 
ve +45°C dış hava 
sıcaklık aralığında 
rahatlıkla çalışabi-
len, 0,9-1 duyulur ısı oranı ile çalışan, internet üzerinden 
izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabil-
me, mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve haftalık olarak 
programlama özelliklerine sahip olan İmbat pano odası 
klima ile güvenilir ve ideal iklim koşulları sağlanacak.

T

İMBAT
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FORM

ALDAĞ ETNA

Erzurum Arkeoloji Müzesi Marmara Loft

oğu’nun en büyük, Türkiye’nin de dört büyük ar-
keoloji müzesinden biri olarak hizmet verecek olan, 

8400 m² alana sahip Erzurum Arkeoloji Müzesi’nin üç blok 
halinde planlanan projesinde sergi alanları, fuaye alanları, 
laboratuvar ve tarihi eser depoları bulunuyor. Akıllı bina 
özelliğine sahip Erzurum Arkeoloji Müzesi, projesiyle de 
Avrupa’da ödül kovalıyor. Kentin göbeğinde yer alan 
müzenin iklimlendirme sistem seçiminde tercih; Aldağ 
A.Ş.’nin enerji verimli, çevre dostu cihazlarından yana 
oldu. Aldağ A.Ş., Doğu’nun turizm trafiğinin artmasına 
yardımcı olacak bu değerli kültür yapısı için 2.100-16.000 
m³/h aralığında ısı geri kazanımlı klima santralleri, 1.400 
m³/h kapasiteli sığınak santrali, 1.36-7 kW aralığında so-
ğutma kapasiteli gizli tavan tipi fancoiller ve 200-4.100 
m³/h kapasite aralığında fanların üretimini gerçekleştirdi.

stanbul Kartal’da bulunan, yüzde 80 yeşil alana ve 
akıllı bina teknolojilerine sahip tasarım/uygulama-

ları ile ön plana çıkan Marmara Loft projesinde, ETNA 
pompa ve hidrofor sistemleri kullanıldı. Proje kapsamın-
da ecocirc XL serisi frekans kontrollü in-line ıslak rotorlu 
sirkülasyon pompaları, 3PFK KO 15/7-40 serisi frekans 
kontrollü hidrofor sistemi ve TS EN 12845 standardı-
na sahip ETNA yangın pompası tercih edildi. (TS EN 
12845:2015/AC:2016 standardı, ilgili EN 12845 (Av-
rupa) standardı ile birebir aynı olup, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından oluşturulmuş Türk Yangın Standar-
dıdır). TS EN 12845 standardına sahip ETN YE-K 80/32-
1-110/D110-10-12 tip yangın pompasında; pompa 
gövdesi, pompa fanı (çark) döküm (GG25) malzemeden 
üretiliyor ve sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanı-
yor. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 
80/32 tip norm pompalar, %140 kapasitede anma ba-
sıncının %70’in altına düşmeyecek karakteristik eğriye 
sahiptir. Yangın pompasında ETNA KO 10/12-15 serisi 
1 adet jokey pompa tesis edildi, jokey pompada sızdır-
mazlık mekanik keçe ile sağlanıyor. Projede kullanılan 
ETNA 3 PFK KO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemi 
ile basınçlı su temininde talep edilen miktarda suyun 
istenilen basınçta sağlanması garanti edildi, böylelikle 
kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. Yeni nesil IE3 
motorlu frekans kontrollü 3PFKO serisi hidrofor sistem-
lerinin kullanımı ile klasik hidrofor sistemlerine oranla 
işletim giderleri minimize edildi. ETNA 3PFK KO serisi 
frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde kullanılan pom-
palarda; pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa gövdesi, 
fan, difüzör norly malzemeden olup sızdırmazlık ise me-
kanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. 3PFKO serisi 
hidrofor sistemlerinde; taşıyıcı kaide üzerinde komple 
paslanmaz çelik kolektör grupları (opsiyonel), eş yaş-
landırma özellikli frekans kontrollü panolar kullanılıyor.

D

İ

 

Oxygen Konut
enyap ve 1000A Yapı ortaklığı ile İstanbul Kağıt-
hane bölgesinde, 18.500 metrekare kapalı alana 

sahip olacak şekilde, 19 katlı bloklardan oluşan Oxygen 
Konut projesinde blok fanları ve jetfanları için Aironn 
fan mühendisliği güvencesi tercih edildi. 150 konutun 
bulunduğu Genyap Oxygen projesi için üretilen fanlar 
ve jetfanlar, uluslararası sertifikasyonlara sahiptir, ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi anlayışı ile üretilmektedir.

G

AIRONN
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FORM

CARRIER

HABAŞ
ürkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından HABAŞ 
Topluluğu’nun İzmir Aliağa’daki elektrik enerjisi 

üretim santralinin kapasitesi, Carrier AquaEdge Santrifüj 
Su Soğutma Grupları ile artırıldı. 
Ülkemizin en büyük sınaî ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik 
enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri 
yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıkıştırılmış do-
ğalgaz (CNG) ve petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan ku-
rumlarından HABAŞ Topluluğu’nun Aliağa elektrik ener-
jisi üretim santralinde; ilk fazda kullanılan ve müşteri 
memnuniyeti yaratan 4 adet sonrasında, 2. fazda da 16 
olmak üzere, her biri 5.000 kW soğutma kapasiteli Car-
rier 19XR AquaEdge serisi su soğutma grupları işletme-
ye alındı. Carrier’ın tasarladığı AquaEdge ailesi santrifüj 
kompresörlü su soğutma grubu, çevreye zarar vermeden 
verimlilik sağlıyor. Yüksek verimi gerçek çalışma koşulları 
için geçerli olan AquaEdge su soğutucularının, küresel 
ısınma üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri büyük 
ölçüde azaltıldı. Soğutma gruplarının artırılmış yüzey 
alanı, borulamada kullanılan ileri teknoloji ve yüksek ve-
rimli motorla, sınıfında en yüksek verim sağlayan ürün 
olma özelliği taşıyor. Carrier AquaEdge Santrifüj Su So-
ğutma Gruplarında ozon tabakasına zarar vermeyen HCF 
esaslı R134a soğutucu akışkan kullanılıyor. 
Carrier 19XR AquaEdge soğutma grubunun kapasite 
aralığı tek kademelilerde 703-5275 kW, iki kademeliler-
de 11.957 kW. Kullanım biçimine göre sabit devirli ya da 
değişken devirli kompresör seçenekleri var. Yıllık kaçak 
oranı %0,1 olan cihaz, hava koşullandırma endüstrisinde 
sağlanabilen en küçük kaçak değerine sahip olup modü-
ler yapısıyla da tercih ediliyor.

T T

ULUS YAPI-ACREFINE

PPP Şehir Hastaneleri
ürkiye’de son yılların en büyük yatırım ataklarından 
biri olan Kamu-Özel Sektör İş Birliği (PPP) Projeleri 

kapsamındaki devasa hastanelerde Acrefine Sismik Koru-
ma ürünleri tercih ediliyor. 
Ulus Yapı ve Acrefine bayrakları doğudan batıya, kuzey-
den güneye ülkenin her yerinde dalgalanıyor. Bu projeler 
kapsamında Ulus Yapı tarafından 100 bin adedin üzerinde 
sismik halat seti, 24 bin adetten fazla pad izolatör, 5 binin 
üzerinde yaylı izolatör, 2 binden fazla kauçuk izolatör, 
4 bin adetten fazla sismik sınırlayıcı ve 140 bin adedin 
üzerinde sismik dübel tedarik edildi.

 

Millenium West İstanbul
rke Yapı A.Ş. ta-
raf ından İstanbul 

Yenibosna’da hayata geçiri-
len Millenium West İstanbul 
Hotel projesinin iklimlen-
dirme çözümlerinin adresi 
Daikin oldu. Farklı boyutlarda 
toplam 315 odaya sahip olan otel 17 kat olarak plan-
landı. Konuk odaları, restoranlar, ortak alanlar ve ofisler 
için kullanılan Daikin markalı cihazlar, düşük ses seviyeleri, 
gerektiğinde ek aksesuar takılabilmesi, sıcak su ihtiyacının 
VRV ile çözülerek ilave sisteme ihtiyaç bırakmaması, klima 
sistemlerinin kendi içinde otomasyon çözümünün oluşu 
gibi nedenlerle projeye dahil edildi. Cihazların şık ve kom-
pakt yapıları hem montaj hem de dekorasyon aşamasında 
büyük avantaj sağladı.

A

DAIKIN
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği (İSİB) tarafından geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen Sektör Buluşma 

Toplantısı, 20-23 Ekim 2019 tarihlerinde 
Antalya Calista Luxury Resort Otel’de 
gerçekleştirildi. 4 gün süren toplantıya 
ihracatçı firmalar ile birlikte ISKAV, 
İSKİD, TTMD, SOSİAD, ESSİAD, 
KBSB, BACADER, İSEDA, DOSİDER, 
İZODER, MTMD ve TÜYAK dernek 
temsilcileri de katıldı. 
“Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganı ile 
düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal yaptı. 2018-2019 yılı faaliyetleri 
hakkında özet bilgiler aktaran Şanal, 
iklimlendirme sektörü olarak dış ticaret 
fazlası verdiklerini, bunu tüm firmalar 
ile birlikte başardıklarını, yapılacak yeni 

İSİB 2019 Sektör Buluşma Toplantısı, 
“Birlikte Daha Güçlüyüz” Sloganı ile 
Düzenlendi

Özel Haber

46 TERMODİNAMİK • KASIM 2019



yatırımlarla seneye de dış ticaret fazlası 
vermeyi hedeflediklerini söyledi. Şanal, 
Türkiye’nin 2020 Mart ayında düzenle-
necek Mostra Convegno Expocomfort 
Fuarı’na partner ülke olarak katılacağını, 
fuar öncesinde iyi organize olarak özel-
likle ikili görüşmelerin başarılı geçmesi 
için gereken gayreti göstereceklerini vur-
guladı. 
Şanal’ın ardından Ekonomist Dr. Ali 
Orhan Yalçınkaya, dünya ve Türkiye eko-
nomisindeki güncel gelişmeleri aktardı. 
Türkiye’deki işsizlik oranının artmasının 
sadece ekonomik değil, sosyal ve poli-
tik sorunlar yaratabileceğini vurgulayan 
Yalçınkaya, ülke ekonomisinin büyüme 
oranına göre tahsilat sorunlarının yüzde 
50 artışının ciddi bir sorun olduğuna dik-
kat çekti.
Yönetim Danışmanı Tunç Vidinli, “Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma” başlıklı 
sunumunda aile şirketlerinin güçlenerek 
çalışmalarını nesiller boyu devam ettirme-
sinin yöntemleri hakkında bilgiler verdi. 
Aile şirketlerinde kurumsal yönetime 
geçişte bir aile anayasasının yazılması 
gerektiğini savunan Vidinli, bir ailenin 
nesiller boyu devam edebileceğine dair 
inancın, şirketlerde 2 kuşak sonrasında 
sağlıklı bir şekilde yerleşeceğini söyledi. 
Vidinli, “Aile şirketlerinde 2 kuşak ileri 
gitmenin 2 yolu bulunuyor. Bunlardan 
birincisi, 1. neslin kurumsal yönetime 
geçmek üzere değişimi gerçekleştirmesi, 
ikincisi ise kuvvetli bir yöneticinin yetiş-
tirilmesi ve şirketin daha sonraki kuşak-
lara aktarılması için gerekli yeteneklerle 
donatılması” dedi.
Vidinli’nin ardından kürsüye gelen Aka-
demisyen, Ekonomist&Yazar Prof. Dr. 
Emre Alkin, ülke ekonomisinin sağlıklı 
olabilmesi için en başta üretimin artması 
gerektiğinin altını çizdi. Küresel ekono-
minin barındırdığı riskleri anlatan Alkin, 
eksik istihdam ve yüksek işsizlik, yöneti-
şim zafiyetleri, enerji fiyatlarındaki hızlı 
yükselişler, finansal sistemdeki zafiyetler, 
bölgesel ve küresel yönetişimdeki zafiyet-
ler gibi unsurların ekonomiyi derinden 
etkilediği söyledi. Alkin ayrıca ekonomi-
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İSİB 2019 Sektör Buluşma Toplantısı, 
“Birlikte Daha Güçlüyüz” Sloganı ile 
Düzenlendi

nin etkilenmesinde önemli rolü bulunan 
ve doğal afetler ile sonuçlanan iklim deği-
şikliklerine önem verilmesi gerektiğini 
vurguladı. 
Ankara Sanayi Odası’ndan Ayşe Arzu 
Teymuroğlu, kobilere daha kapsamlı 
hizmet sağlamak amacıyla 2008 yılında 
kurulan Avrupa İşletmeler Ağı’nın (AİA), 
Avrupa Birliği hibeleri, mevzuatı, kredi 
ve ihaleleri hakkında bilgi vererek “AİA, 
Avrupalı ve Türk firmalar arasında iletişim 
sağlamaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ve 
aday 69 ülkeden, 650 kurum ve 300 uzma-
nın yer aldığı dünyanın en büyük ağı olan 
AİA’da, uzay ve havacılıktan medikale, 
finanstan enerjiye kadar içerisinde sanayi 
ve ticaret odaları, kalkınma ajansları ve 
üniversitelerin yer aldığı 17 sektör grubu 
bulunmakta. Avrupa Birliği mevzuatı, 
kümelenme, proje yönetimi, ülkelere ait 
profilleri, b2b etkinlikler, firmaların ticari, 
Ar-Ge ve Teknoloji profillerinin yazılması 
gibi hizmetler AİA’nın hizmetleri ara-
sında yer almakta” diye konuştu.
Toplantının ikinci günü, Orta Anadolu 
İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yar-
dımcısı Fatih Yumuş’un sunumuyla baş-
ladı. Ticaret Bakanlığının üretim, istih-
dam, ihracat döngüsünün tüm aşamala-
rında ticari devlet desteği sağladıklarını 
belirten Yumuş, her yıl bir önceki yıla 
göre daha fazla adette ihracatçıya destek 
vermeyi hedeflediklerini söyledi. Yumuş, 
“Yurtdışı fuar katılımından, endüstriyel 
tasarım yatırımlarına, ur-ge projesi, yeşil 

pasaport çıkarılması ve yurtdışında ofis/
mağaza/depo kiralanmasına kadar pek 
çok konuda ihracatçı firmalara destek 
veriyoruz” dedi.
İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Metin Duruk, konuşmasında Sektör 
Strateji Belge Çalışması hakkında bilgiler 
verdi. Kısa süre içinde başlayacak çalış-
malar sonucunda ortaya çıkacak belgenin 
sektöre önümüzdeki 5-6 yıl ışık tutacağını 
belirten Duruk, kamu, üniversite, üretici 
firma ve STK’larda görevli sektör temsil-
cileri ve kanaat önderlerinin oluşturacağı 
bir komitenin yapacağı çalışmalar ile Sek-
tör Strateji Belge’nin oluşumunda katkıda 
bulunacaklarını söyledi. Çalışmaların 4 
ay içinde tamamlanacağı bilgisini veren 
Duruk ayrıca Ekim ayında düzenlenen 
ISK-SODEX Fuarı hakkında da görüş-
lerini dile getirdi. Fuarın verimli geçtiğini 
ancak Avrupa tarafından beklenen ilginin 
çok daha yüksek olması gerektiğini söy-
leyen Duruk, bunun için fuar firmasına 
önemli görev düştüğünü belirtti. 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. 
Sodex Fuarları Direktörü Toros Utku, 
ISK-SODEX 2019 İstanbul Fuarının 
başarıyla tamamlandığını, 106 ülkeden 85 
bin 371 profesyonelin ziyaret ettiği fuara 
alt katılımcılar dahil 1021 firmanın stantlı 
katılım gösterdiğini söyledi. Uluslararası 
ziyaretçi oranının önceki fuara göre yüzde 
4 arttığını belirten Utku, fuara katılan 
firmaların yüzde 31’inin uluslararası katı-
lımcı olduğunun altını çizdi. Utku ayrıca 
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2021 yılında düzenlenecek ISK-SODEX 
İstanbul Fuarının önceden bildirilen 
tarihlerinin değiştiğini, fuarın 29 Eylül-2 
Ekim 2021 tarihlerinde düzenleneceğini 
katılımcılara bildirdi.
Eurovent Derneği Başkanı Naci Şahin 
konuşmasında şu bilgileri verdi: “22-
25 Eylül 2020 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenecek Eurovent Summit 2020, 
‘Köprüler Kurmak’ sloganı ile gerçekle-
şecek. Geçmişteki zirvelere göre farklı bir 
organizasyon olacak Eurovent Summit 
2020’nin sadece imalatçıların yer aldığı 
komitelerin değil, tasarımcı, danışman, 
müteahhit, otel-hastane-AVM teknik 
temsilcilerinin de katılım sağlayacağı bir 
etkinlik olmasını amaçlıyoruz. Avrupa 
regülasyonlarına yönelik seminerlerde 
tüm ürün gruplarına ait gelişmeleri akta-
racağız.”

ISKAV Başkanı Taner Yönet, BIM Bina 
Bilgi Modellemesi konusunda iklimlen-
dirme sektöründe yapılacak çalışmaların 
ISKAV’a görev olarak verildiğini söyledi. 
Geçmişte BIM Bina Bilgi Modellemesi 
konusunda çalıştay ve seminerler düzenle-
diklerini belirten Yönet, Eurovent’in BIM 
Kütüphanesi olan PRODBIM’den fayda-
lanabilmek için görüşmelerin sürdüğünü 
söyledi. Yönet ayrıca uluslararası boyutu 
çok geniş, çeşitli coğrafyalardaki değişik 
sistemlere erişme imkanı olan bu sanal 
kütüphaneye girmenin sektöre önemli 
faydalar sağlayacağını vurguladı. 
MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Saymanı C. Ahmet Akçakaya, geçmişten 
günümüze bina tasarımında kullanılan 
teknolojik gelişmeleri aktardı ve BIM 
Bina Bilgi Modellemesi hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi. Tasarım konusunda 
geçmişte yapılamayan birçok uygulama-
nın BIM Bina Bilgi Modellemesi ile artık 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini, pek çok 
ülkede de BIM Bina Bilgi Modellemesi 
kullanımının yaygınlaştığını belirten 
Akçakaya, ABD, Almanya, İtalya, İngil-
tere başta olmak üzere birçok ülkede BIM 

Bina Bilgi Modellemesi kullanımının 
hükümetler tarafından yasal bir zorunlu-
luk haline getirildiğinin altını çizdi. Diji-
tal IKIZ yani ürünün gerçek dünyadaki 
etkilerinin sanal dünyada da yapılabilmesi 
hakkında bilgi veren Akçakaya, Dijital 
IKIZ’in BIM Bina Bilgi Modellemesi ile 
birlikte kullanımının önemini vurguladı. 
Toplantının kapanış konuşmasını yapan 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal, güncel faaliyet raporları ve ihracat 
rakamlarını paylaştı. Son bir yıl içerisinde 
katıldıkları fuar, ikili görüşme, sektörel 
tanıtım günleri ve ticari heyet organi-
zasyonları hakkında detaylı bilgiler veren 
Şanal, gelecek dönemde yapılacak faa-
liyetler hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. “Üretmek zorundayız, üretmeden 
asla gelişim gösteremeyiz” diyen Şanal, 
gelecek dönemlerde ihracat çalışmalarının 
gelişmesi için firmaların bu faaliyetlere 
daha çok katılmalarını tavsiye etti. Top-
lantının son bölümünde İSİB Yönetim 
Kurulu üyeleri sahnede yer alarak, geçmiş 
dönem ile ilgili değerlendirmelerini yaptı 
ve tüm firmalara tavsiyelerini ileterek katı-
lımcıların sorularını yanıtladı.
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BSRIA Küresel Araştırma Müdürü 
Şaziye Dickson ISK-SODEX’te 
bir sunum yaptı. Dickson, dünya 

ortalama sıcaklığı artmaya devam 
ettikçe, soğutmaya duyulan ihtiyacın art-
tığını ve HVAC-R endüstrisinin küre-
sel ısınmaya etkilerinden dolayı baskı 
altında olduğunu söyleyerek sunumunu 
açtı. Dickson, küresel ısıtma, soğutma ve 
yenilenebilir enerji pazarlarını 4 kıta için 
karşılaştırdı; 2018 yılında 370 milyon 
adedin üzerinde olan üniteler, 147 milyar 
Euro değerindeydi. Klima pazarının en 
büyük sektör olduğunu belirten Dickson, 
“HVAC için küresel talep bölgeye bağlı 
olarak değişti” dedi. En büyük ısıtma 

pazarlarının Asya Pasifik 
ve Avrupa olduğunu en 
büyük soğutma pazarları-
nın ise Asya Pasifik, Ame-
rika, Ortadoğu, Hindistan 
ve Afrika olduğunu söyle-
yen Dickson, yenilenebilir 
enerji sistemleri pazarla-
rının son on yılda mev-
cut yatırım ve teşviklerle 
değişmesiyle istikrarsız 
bir şekilde geliştiğini, bu 
nedenle çok büyük gelişmeler kayde-
dilmediğini belirtti. Dickson, “Ancak, 
yeni yasal düzenlemeler, destek ve teş-
vik programları pazarı çok hızlı bir 

şekilde geliştirmektedir” diye 
konuştu.

Klima

Küresel klima pazarı 2018 
yılında 140 milyon adet 
civarındaydı, 2018’le beraber 
son 4 yıldır aralıksız büyüme 
gösterdi. Genel olarak, 
büyüme 2018 yılında tüm 
klima tiplerinde belirgindi. 

Piyasanın şu anda daha sıkı enerji verim-
liliği ve daha düşük GWP potansiyelli 
soğutucularla çalışan cihazlar üretmek 
gibi küreselçabaları vardır.  

BSRIA ISK-SODEX’te Dünya HVAC 
Pazarını Değerlendirdi
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En büyük değişiklikler chiller soğutma 
ürünlerinde görülmektedir. Pazardaki 
şu anda çoğu chiller sistemleri IP etkin 
olarak gelmektedir ve bunların birçoğu 
da yeni düşük GWP soğutucu ve inver-
ter teknolojisi ile çalışmaktadır. Birçok 
chiller üreticisi, pazar payı alabilmek için 
hızlı bir şekilde ellerindeki ürün serisini 
yenilemektedir. 
BSRIA verilerine göre, binalar, daha 
fazla insanın daha az perakende alanına 
ihtiyaç duymasıyla giderek küçülüyor. 
Var olan binalar, çok kullanımlı olma 
eğiliminde. Örneğin bir süpermarke-
tin içinde bir kafe, kuru temizleme veya 
kuaför gibi küçük işyerleri de yer alıyor.
Bu da özellikle split klima, VRF’ler ve 
daha düşük kapasiteli modüler chiller 
için talebi artırmaktadır. 
ABD son birkaç yıl içinde güçlü bir 
şekilde büyümeye devam etmektedir bu 
da küresel HVAC-R yatırımcılarının 
dikkatini çekmiştir. Amerika olgun bir 
klima pazarı olduğundan yüksek oranda 
yenilenmesi gereken sistemler yatırım-
cılar için bir fırsat sunmaktadır. Asya 
Pasifik içinde Japonya ve Güney Kore 
olgun pazarlar olmasına rağmen pazar 
büyümeye devam etmektedir. Ortadoğu, 
Hindistan ve Afrika düşük penetrasyon 
seviyeleri ile hâlâ büyüyor. Hindistan 
bölgenin en büyük pazardır. 
Küresel olarak, klima pazarının 2017-
2024 (CAGR) arasında %3-4 civarında 
büyümesi beklenmektedir.

Klima-Avrupa

Klima pazarlarında iklim değişikliğin-
den dolayı, özellikle single, multi split ve 
mini-VRF sistemlerinde son zamanlarda 
çok büyük dalgalanmalar görülmektedir.
Toplam ticari klima pazarının 2017-
2023 yılları arasında hacim bazında yıl-
lık %5,1’lik bileşik büyüme göstermesi 
beklenmektedir. Toplam konut pazarının 
aynı dönemde hacim olarak %7’nin üze-
rinde büyümesi beklenmektedir. Sonuç-
lar, soğutmaya yönelik artan talebi ve 
Batı Avrupa ülkelerinin, özellikle de 
kuzey bölgesinden giderek artan bir 
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şekilde konut klima pazarlarına dönüş-
tüğünü gösteriyor. 2018 yılında Fransa, 
Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin 
olgun Avrupa pazarları hem ticari hem 
de konut piyasalarında güçlü bir büyüme 
kaydetti. Ancak, düşük GWP soğutucu 
kullanımı üzerinde artan baskı tedarik-
çilerin sistemlerinin tasarımı hakkında 
daha fazla düşünmesi ve hibrid yaklaşım 
için daha fazla çalışmasını gerektirmek-
tedir.  

Klima-Ortadoğu, Hindistan, 
Afrika 

Dickson en son Afrika klima çalışma-
larının sonuçlarını da sunumuna dahil 
etti. BSRIA araştırmaları, bölgedeki pek 
çok ekonominin petrol rezervlerine bağlı 
olduğuna işaret etti, düşük petrol fiyat-
ları son birkaç yılda yatırımlarda etkili 
oldu. Sonuç olarak, birçok ülke, kendi 
ekonomilerini çeşitlendirmek üzere 
çaba harcamaktadır. Toplam ticari klima 
pazarının 2017-2023 yılları arasında yıl-
lık bileşik %2,5’lik bileşik büyüme gös-
termesi beklenmektedir. Toplam konut 
pazarının aynı dönemde hacim bazında 
%7,4 oranında büyümesi beklenmekte-
dir. Ortadoğu’da genelde konut paza-
rında rooftop ürünleri kullanılmaktadır 
fakat son yıllarda talep, kanallı single 
split ve mini-VRF (<20kW) sistemlerine 
kaymıştır. Daha büyük kapasiteli uygu-
lamalar da ise bölge soğutma projeleri 
tercih edilmektedir. Bu da santrifüjlü 
soğutuculara fayda etmiştir ve vidalı 
soğutucuların pazar payında azalmaya 
neden olmuştur. 

Soğutucular 

R410A çoğu klima ve HP bugün kul-
lanılan ana soğutucudur ancak, 2025 
itibarıyla 3 kg altındaki soğutucu şarj 
ile yeni ürün satışı yasaklanacaktır. R32 
şu anda R410A için ana alternatiftir ve 
R32 şu anda klima sistemlerin fiyatları, 
güvenliği ve verimliliği söz konusu oldu-
ğunda en ucuz ve en uygun alternatiftir.
Şu anda, scroll soğutucularda da 

R410A’dan R32 ve R290’a geçiş bekle-
niyor. Birçok firma alternatif daha uzun 
dönemli bir çözüm aramaktadır. Vidalı 
soğutucularda ise R134A’dan R1234ze 
ve R513A’ya geçiş beklenmektedir. 
Santrifüj soğutucular içinse R134A’dan 
R1234ze ve R1233zd’ye geçiş beklen-
mektedir. 

Isıtma Pazarları 

Tarihsel olarak, Avrupa pazarı hem 
değer hem de hacim açısından küresel 
pazarda en büyük paya sahipti. Avrupa’da 
yüksek fiyatlar nedeniyle değer açısın-
dan bu durum hâlâ aynı. Ancak Asya, 
Çin önderliğinde, 2017 yılından bu 
yana dünyanın en büyük iç kazan pazarı 
haline gelmiştir. Asya’da satılan toplam 
kazan sayısı, özellikle Çin’deki kömür-
den gaza politikası nedeniyle, 2016’da 
4,5 milyon adetten 2017’de 7,2 milyon 
adede yükseldi; 2018 yılında politika-
nın küçültülmesi, 2018 yılında satılan 
kazan sayısında 6,4 milyona azalmaya 
sebep oldu.
Asya’da yoğuşmalı kazanların payı 
%15’ten %18’e çıkarak yoğuşmasız 
kazanlardan pay almıştır. Yoğuşmalı 
duvar tipi kazanlar Avrupa’daki pay-
larını %72’den %87’ye yükselttiler. 
Kuzey Amerika’da yoğuşmalı duvar tipi 
kazanlar, yer tipi kazanlardan pay ala-
rak %36’dan %39’a yükselmiştir. BDT 
ülkelerinde yer tipi kazanlar duvar tipi 
yoğuşmasız modellere göre daha fazla 
pay kaybetti. Hem Kuzey Amerika hem 
de BDT ülkeleri yoğuşmasız ünitelerden 
çok daha pahalı olan yoğuşmalı ünitelere 
sahiptir.
Şaziye Dickson, Avrupa için ısıtma ve 
yenilenebilir enerji çalışma bulgularını 
da paylaştı. Dickson, şu bilgileri verdi: 
"Avrupa ısıtma pazarına, duvar tipi 
yoğuşmalı kazanların hacim bakımından 
hâkim olduğu görülmektedir. ErP’nin 
piyasaya sürülmesi yoğuşmasız kazan 
pazarının azalmasına ve bazı ülkelerde 
yok olmasına neden olmuştur. Bu durum 
özellikle Batı Avrupa’da ve Rusya ve 
Ukrayna’nın ErP düzenlemesinden muaf 
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olduğu Doğu Avrupa’da da geçerlidir. 
Ama bir önceki yıla göre ana ilerleme, 
duvar tipi yoğuşmasız kazanlara rağmen 
Doğu Avrupa’da duvar tipi yoğuşmalı 
kazanların %33’lük büyümesidir.
Avrupa’daki diğer etkileyici büyüme ise, 
sırasıyla %28 ve %12’lik büyüme oranla-
rıyla hem Batı hem de Doğu Avrupa’da 
satılan ısı pompalarının sayısında görül-
müştür.
Avrupa ısı pompası pazarı keskin bir 
şekilde arttı. Aslında, yavaş bir inşaat 
sektörü ve İngiltere’deki Brexit de dahil 
olmak üzere birçok ülkede siyasi belir-
sizliklere rağmen, 2014’ten 2020’ye iki 
katına çıkarılması öngörülüyor."
Isı pompaları bir önceki yıla göre sıra-
sıyla %28 ve %12 büyüme oranları ile 
Batı ve Doğu Avrupa’da satıldı. Bu satış-
lar çoğunlukla yeni yapı uygulamalarına 
yöneliktir, bu nedenle satışları yeni yapı 
faaliyetleriyle ilişkilendirilecektir.

Isı İstasyonları (Heat Interface 
Units)

BSRIA sunumunda nispeten yeni bir 
teknoloji olan, Pan-Avrupa bazında 
HIU’lar için sağlıklı bir büyüme olan %4 
ila %6 oranında düzenli olarak büyüyen 

ısı istasyonlarına (Heat Interface Units-
HIU) da değindi. 
Son zamanlarda görülen bir diğer 
trend ise HIU’ların hem ısıtma hem de 
soğutma ya da sadece soğutma sağladığı 
yönünde; bu ürünlerin soğutma ama-
cıyla geliştirilmiş olması şaşırtıcı değil. 
Şu anda, onlar sadece yüksek kaliteli 
pazar için tasarlanmıştır. 
Satışlar şu anda sınırlı, ancak avantajları 
göz önüne alındığında pazarda bir mik-
tar pay kazanmaları bekleniyor.

Akıllı HVAC Sistemleri 
(SMART HVAC) 

SMART Building piyasası 2018’de 48.5 
milyar USD civarındaydı, SMART 
HVAC sistemlerinin ise göreceli olarak 
küçük bir kısmı büyüme eğilimindedir.
Smart HVAC, sistem hakkında bilgi üre-
tir. Bu, Bulut’ta toplanır ve analiz edilir. 
Çözüm “kalıpları tanımlamayı öğrenir”, 
örneğin bir parçanın servise veya değiş-
tirilmesine ihtiyaç duyduğunda. Daha 
sonra bir mühendis, müşteri bir şey fark 
etmeden önce sorunu gidermek için tanı 
ve parçalarla birlikte gönderilir. Şaziye 
Dickson, ekipman ve yazılım düzeyinde 
hızlı bir gelişme olmasına rağmen, sis-

temlerden tam olarak yararlanabilmesi 
ve önemli ölçüde enerji tasarrufuna kat-
kıda bulunmak için son kullanıcı düze-
yinde önemli miktarda çalışma yapılması 
gerektiğini de sözlerine ekledi.  

Rekabetçi Manzara 

Peki HVAC şirketlerini etkileyen 
değişikliklere bakıldığında iş baskıları 
dışında mevzuat, gelecekte son kulla-
nıcıların gereksinimlerini karşılamak 
için yeni HVAC çözümleri geliştirme 
ihtiyacını yeniden zorunlu kılmıştır. Son 
durgunluktan bu yana M&A, JV’lerin 
ve ortaklıkların hızlanması bekleniyor.

Dağıtım Kanalındaki Değişiklikler

Pazardaki değişiklikler dağıtım zincirin-
deki iş modellerini de etkiliyor. Üreticiler 
pazara yeni bir dağıtım kanalı sunacak 
ortaklar arıyor. Distribütörler ve top-
tancılar, yerel kanallara ulaşma yetenek-
leri nedeniyle önemli bir rol oynamaya 
devam edecektir. Bu nedenle zaman 
içinde, genel B2B ve B2C distribütörleri 
dışında uzman HVAC distribütörlerini 
görmeyi de bekliyoruz. F-gaz düzenle-
meleri aynı zamanda şirketler ve pro-
fesyoneller için akreditasyonu zorunlu 
kılmaktadır. Hizmet düzeyinde, distri-
bütörler yavaş yavaş yüklenicilere daha 
iyi hizmet sunmak için hızlı tepki ve 
kapasite aralıkları gibi gelişmiş hizmetler 
yönünde hareket ediyor. Ancak hizmet-
lerin genişletilmesi, küçük distribütörler 
için zor olabilecek yatırımlar anlamına 
gelir. Dolaysııyla genel olarak geleneksel 
pazar modellerinde bazı değişiklikler ve 
bozulmalar beklenmektedir.

Satış Sonrası Pazar 

Dickson, satış sonrası pazarda fırsatlar 
olduğunu vurguluyor.
BSRIA, Avrupa ve ABD pazarlarında 
yaptığı araştırma sonucu ekipman satış 
cirolarının, servis ve bakım çalışmaları 
cirolarının benzer seviyede olduğunu 
belirtmiştir. 
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Özellikle ekonomik kriz döneminde 
birçok firmanın yeni ürün almak yerine, 
elindeki sistemi tamir ettirmek ve ek bir 
inverter ile daha verimli hale getirmesi 
daha yaygın görülen bir eğilimdir.

Fırsatlar 

BSRIA en son Afrika çalışmasını ve 
yakında yayımlanacak olan Latin Ame-
rika klima araştırmasını da duyurdu. 
Afrika araştırmasının sonuçları, toplam 
Afrika AC pazarının 2017-2023 yılları 
arasında aynı dönem için %4,9’luk küre-
sel tahminini aşan hacim bazında %5,5 
oranında büyüyeceğini gösteriyor. En 
güçlü büyüme tahminine sahip ülke-

ler şunlardır: Gana, Kenya, Nijerya ve 
Tanzanya. Pazarların büyüme nedenleri: 
Nüfus artışı, daha iyi performans gös-
teren ekonomiler, daha istikrarlı hükü-
metler, yeni inşaat, kentleşme ve artan 
harcanabilir gelir.
Türkiye İklimlendirme ve Soğutma 
Sanayicileri Derneği (İSKİD) BSRIA 
temsilcilerini işbirliği için davet etti. 
Türkiye'de faaliyet gösteren HVAC-R 
şirketleri için ilk beş ihracat hedefi 
Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve 
İspanya olarak sıralandı. İSKİD ve 
İSİB yönetimi, yeni odak noktaları-
nın, BSRIA’nın yakın zamanda birkaç 
çalışma yayımladığı Afrika ve Güney 
Amerika’ya odaklandığını bildirdi.
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BSRIA’nın detaylı raporları, 31 Aralık 
2019 tarihine kadar Termodinamik 
okuyucularına özel %10 indirimli. 
Raporlara https://www.bsria.com/uk/
market-intelligence/market-reports/ 
adresinden ulaşabilirsiniz. Kampanya-
dan yararlanmak için indirim kodunuzu 
girmeniz yeterli. 

İNDİRİM KODU: WMTKY10

Kampanya koşulları: %10 indirim 
sadece web sitesi fiyatları için geçer-
lidir ve daha önce müzakere edilen 
anlaşmalar için geçerli değildir. Teklif 
31 Aralık’a kadar geçerlidir.
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SOSİAD (Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği), iklim değişik-
liği ile mücadeleye destek veren ve 

“Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel 
Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğut-
kanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve 
Pilot Faaliyetler” başlıklı UNIDO (Bir-
leşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) 
Demonstrasyon Projesi kapsamında ilk 
tematik toplantısını, 5 Kasım Salı günü 

İzmir Swiss Otel Büyük Efes’te öğren-
ciler, akademisyenler, üreticiler, son kul-
lanıcılar, satış sonrası hizmet firmaları 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Karakuş açılış konuşmasında; 
proje kapsamındaki toplantının, farklı 
ticari ve endüstriyel soğutma sistemle-
rinde mevcut soğutkanların çevre dostu 

alternatifleri ile değiştirilerek sonuçla-
rının yapılan test ve ölçümlerle değer-
lendirilmesi, son kullanıcılar ve sektörle 
etkin biçimde paylaşılması yönündeki 
ilk toplantı olduğunu belirtti. Karakuş, 
bu projenin bir farkındalık projesi oldu-
ğunun altını çizdi ve KIP’ı yüksek olan 
soğutkanlara göre daha düşük değere 
sahip amonyak (NH3) ve karbondioksit 
(CO2) gibi alternatif / doğal soğutkan-
ların farklı açılardan kıyasını kapsadığını 
ifade etti. Bu çıktıların hem yatırımcı-
lar hem de sanayiciler için çok önemli 
sonuçlar içerdiğini vurguladı. 

Aşan: “HFC’lerde kademeli 
azaltıma gidilecek ve kota 
uygulaması başlayacak”

Açılış konuşmasının ardından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Ulusal Danışmanı 
Zeynep Gökçen Aşan, “Ozon Tabaka-
sını İncelten Maddelere ve Alternatif-
lerine İlişkin Çalışmalar” başlıklı sunu-

Güncel
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SOSİAD, Demonstrasyon 
Projesinin İlk Tematik Toplantısını 
İzmir’de Gerçekleştirdi
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munu gerçekleştirdi. Aşan, 2016 yılında 
Kigali’de Montreal Protokolü’ne taraf 
olan ülkelerden birinin de Türkiye oldu-
ğunu ve bu kapsamda HFC kaynaklı 
sera etkisini 2050 yılına kadar yüzde 50 
oranında azaltmayı hedeflediklerini açık-
ladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Montreal Protokolü Kigali Değişikliği 
yanı sıra AB F-Gaz Yönetmeliği kap-
samında da HFC’lerde kademeli azal-
tıma gideceğini ve kota uygulamasının 
başlayacağını belirtti. Aşan, bu azaltım 
takviminin gelişmekte olan ülkeler için 
verimli, ozon tabakasına zarar vermeyen, 
düşük küresel ısınma potansiyeline sahip 
soğutma sistemlerine direkt geçiş için 
çok önemli bir fırsat olduğunun altını 
çizdi.

Kochova: “Soğutkanlar, insan 
kaynaklı sera etkisinin yaklaşık 
yüzde 15’inden sorumludur”

Aşan’ın sunumunun ardından, UNIDO 
Danışmanı Natasha Kochova, enerji 
verimliliğine odaklandığı “Uluslararası 
Anlaşmalar Çerçevesinde Enerji Verim-
liliğine Genel Bakış” başlıklı sunumunda 
çevre anlaşmaları, özellikle Ozon Taba-
kasını İncelten Maddelere Dair Mont-
real Protokolü’nün 28. Taraflar Toplan-
tısında kabul edilen Kigali Değişikliği 
hakkında bilgi verdi. Kochova, klima ve 
soğutma sektörlerinin küresel elektrik 
enerjisi talebinde önemli ve artan bir 
yüzdeyi temsil ettiğini belirtti. 
Küresel sera gazı emisyonları hakkında 
da bilgi veren Kochova, “Soğutkanlar, 
insan kaynaklı sera etkisinin yakla-
şık yüzde 15’inden sorumludur. 2015 
yılında, AB dünya sera gazı emisyon-
larının yüzde 10’undan sorumluydu, bu 
haliyle kişi başına düşen emisyon oranı-
nın en düşük olduğu gelişmiş ekonomi-
lerden biridir” diye konuştu. Kochova, 
ekipman üreticilerinin, düşük KIP’lı 
soğutkan kullanan, Kigali Değişikliği’ne 
ve HFC’lerin hızla azaltılması gibi diğer 
bölgesel mevzuata uygun olarak yeni 
ürünleri üretmek için çok çalıştıklarını 
ifade etti. Kochova enerji verimliliği ile 

ilgili dikkate alınması gereken yöntemler 
hakkında, “Günümüzde düşük KIP’lı 
alternatif soğutma sistemleri gelişimini 
sürdürmektedir. Bu ise bazı sistemlerin 
yeniden tasarımını ve farklı ekipmanla-
rın üretimini gerektirebilir. Tabii bunları 
gerçekleştirmek için yatırım gereklidir. 
Yatırım yapmaya istekli olmaya ve bu 
konuda iyi hazırlanmış bir plana ihtiyaç 
vardır.” dedi.

Aslantaş: “Proje, yeni nesil 
soğutkanlara geçişte teşvik edici 
bir güç olacak”

Demonstrasyon Projesi hakkında 
detaylı bilgi veren Proje Koordinatörü 
Kıvanç Aslantaş, projenin nedenleri ve 
beklenen sonuçları konusuna açıklık 
getirdi. Aslantaş, Montreal Protokolü 
yükümlülüklerini yerine getirmek için 
hidrokloroflorokarbon (HCFC) soğut-
kanların kullanımının Türkiye Cum-
huriyeti tarafından sınırlandırıldığına 
değindi. Bu kapsamda HCFC’lerin 
tüketimini, hesaplanan referans değerin 
yüzde 86’sına indirmeye yönelik çalışma 
yürütülmesi kararının alındığını belirtti. 
Bunun sonucu olarak, kullanıcıları ve 
tedarikçileri bilgilendirmenin ve far-
kındalığı artırmanın önemli olduğu-
nun altını çizdi. Demonstrasyon Projesi 
kapsamında da hem bu farkındalığın 
artırılacağını hem de pilot uygulama-
larla önemli verilerin elde edileceğini 
bildirdi. Aslantaş, proje kapsamında 
İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan 
tesisleri alternatif soğutkanlarla başarılı 
bir şekilde dönüştürmeyi öngördüklerini 
belirtti. Böylece pilot uygulamalarla bu 

üç ilde mevcut sistemlerin daha düşük 
KIP değerine sahip yeni nesil soğutkan-
lara dönüştürülmesinin teşvik edici bir 
güç olacağını ifade etti. 
Demonstrasyon Projesi UNIDO Ulu-
sal Danışmanı Barış Uçaner adına 
“Dönüşüm Projelerinde İdari ve Teknik 
Gereksinimler” başlıklı sunumu Proje 
Koordinatörü Kıvanç Aslantaş gerçek-
leştirdi. Aslantaş, UNIDO’nun HCFC 
Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) 
altındaki bileşenlerden biri olan bu pro-
jenin uygulanması için teknik ve idari 
detayların altını çizdi. Mevcut sistemin 
düşük KIP değerine sahip enerji verimli 
bir soğutkan ile dönüşümünün sağlana-
bilmesinin ve dönüşüm sonrası ölçüm-
lerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi 
açısından izlenebilir olmasının önemine 
dikkat çekti.

Tekcan: “Proje kapsamında 
Sarıyer Market’te gerçekleştirilen 
dönüşüm projesiyle %49,83 
enerji tasarrufu sağlandı”

Aslantaş’ın ardından Envoytec Genel 
Müdürü Yener Tekcan “Sarıyer Market 
R22/R448A ile R404A/R452A Dönü-
şümü ve Enerji Analizi” konusunda katı-
lımcılara detaylı bilgi verdi. Tekcan, gıda 
perakendecilerinin kullanmış olduğu 
yüksek KIP değerine sahip soğutkanların 
toplam miktarı göz önüne alındığında 
ciddi rakamların ortaya çıktığını belirtti. 
Buna istinaden Envoytec’in SOSİAD 
ile Demonstrasyon Projesi kapsamında 
birlikte hareket ettiğini, üç marketin 
dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra 
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sağladı. Bir santrifüj kompresörün 
ömrü ortalama 25 sene olduğu düşü-
nülürse, sadece elektrik tasarrufundan 
16.200 ton CO2 emisyonunda azaltım 
sağlanıyor. Yeni nesil soğutkan kulla-
nımı sayesinde, cihazın çalışma ömrü 
boyunca karbon salım tasarrufu 1.491 
ton sağlıyor. Böylece toplamda 17.691 
ton karbondioksit salım tasarrufu sağ-
lanmış oluyor.”

Kaymak: “İmalat maliyetlerimiz 
düştü, yatırımcılar hem ekonomi 
hem de enerji tasarrufu açısın-
dan memnun”

Erkasis Genel Müdürü Erçin Kaymak, 
“Amonyak / Karbondioksit Kaskad 
Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi” 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 
Kaymak, kaskad (kademeli) soğutma 
sisteminin uygulanmasının avantajla-
rından ve örnek bir uygulamadan bah-
setti. Kaymak, “Genelde çok büyük 
soğutma kapasitesi ihtiyacı olan sektör-
lere hizmet veren bir firmayız. Soğutma 
sistem uygulamalarında donanımların 
çok ağır olmasından dolayı borulama 
işlemlerini hep sahada gerçekleştiri-
yorduk. Bunlar hem enerji sarfiyatının 
hem de üretim ile işçilik maliyetleri-
nin artmasına sebep olan etmenlerdi. 
Fakat uygulama projesinde farklı bir 
seçim yaptık. Çünkü maliyetler yüksel-
dikçe, özellikle nispeten düşük soğutma 
kapasiteli sistem ihtiyacı olan firmalar 
geleneksel soğutkanlara sahip sistem-
leri tercih ediyordu. Karbondioksit kul-
lanımı ile aynı kapasitedeki tesislerin 
donanımında küçülme sağladı ve özel-
likle dondurma soğuk hava depoları, 
şok odaları gibi donmuş muhafaza ihti-
yacı olan firmalara hem elektrik tasar-
rufu anlamında hem de konstrüksiyon 
anlamında çok büyük avantaj sundu. 
Aynı kapasitede karbondioksit komp-
resörü kullandığımız bir tesiste, kar-
bondioksit kompresörünün boyutları 
yaklaşık 1/5 oranında küçülmektedir. 
Aynı kapasitedeki bir tesiste R134a 
boru çapları ile amonyak ve karbondi-

elde edilen enerji tasarrufunun dikkate 
alınmaya değer olduğunu açıkladı. Eski 
sistemin 2 ay boyunca ölçümlendiğini ve 
ölçümler sonunda günlük ortalama enerji 
sarfiyatının 389 kWh olarak tespit edildi-
ğini belirtti. Yeni nesil soğutkanlar ile 37 
günde toplam enerji sarfiyatının ise 195 
kWh olduğunun altını çizen Tekcan, Sarı-
yer Market’te gerçekleştirdikleri dönüşüm 
projesiyle %49,83 enerji tasarrufu sağ-
landığının altını çizdi. Böyle bir değeri 
gördükten sonra dönüşümden kaçınma-
mak gerektiğini, tam aksine buna yatırım 
yapmanın önemli olduğunu vurgulayan 
Tekcan, pilot projelerden biri olan Sarıyer 
Market’te 13 yıldır çalışan mevcut yüksek 
KIP’lı sistemin, yeni nesil merkezi sis-
tem ile değiştirilerek büyük ölçüde enerji 
verimli hale geldiğini ve olumlu geri 
dönüşler almaya başladıklarını ifade etti. 

Yücel: “R1233zd ile çalışan yeni 
nesil soğutma kompresörüyle 
17.691 ton karbondioksit salım 
tasarrufu sağladık”

Tekcan’ın ardından, Trane İş Geliştirme 
ve Satış Müdürü Ersin Yücel, “Eti Soda 
R1233zd Proses Chiller Uygulaması” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ingersoll 
Holding bünyesinde 2030 yılına kadar 
kendi ürünlerinden kaynaklı küresel ısın-
manın olumsuz etkisini yüzde 50 azalta-
caklarını ve bunun için 500 milyon USD 
harcamayı hedeflediklerini belirtti. Yücel 
bu minvalde, havalimanı, endüstriyel tesis, 
otel ve hastane gibi yapılarda kullanılabi-
len, R1233zd ile çalışan yeni nesil soğutma 
kompresörüyle uzun ömürlü kullanım 
sunan ve enerji verimliliği yüksek, her 
açıdan düşük karbondioksit emisyonuna 
sahip bir ürüne sahip olduklarını belirtti. 
Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Eti 
Soda projesinde 2 adet 5.000 kW soğutma 
kapasitesine sahip cihaz kullanıldı. Enerji 
verimliliği açısından bu sistem ile gelenek-
sel sistemin karşılaştırmalı analizi yapıldı. 
Analiz sonuçlarına göre, yılda yaklaşık 
120.000 Euro elektrik tasarrufu sağlan-
dığı tespit edildi. Bu seçim, Eti Soda’ya 
yıllık 648 ton CO2 emisyonu tasarrufu 

oksit sistemi boru çapları arasında ciddi 
farklar olduğunu görüyoruz. Projede bu 
avantajlar imalat maliyetlerimizi daha 
düşürüyor ve yatırımcılar için hem fiyat 
hem de enerji tasarrufu açısından daha 
kabul edilebilir hale geliyoruz” dedi.

İsa: “Unilever Algida pilot 
projemizin 10 aylık işletme enerji 
sarfiyatı verileri dikkat çekici” 

Kaymak’ın sunumunun ardından Teknik 
Ekip Lideri Dr. Kadir İsa “Dönüşüm 
Projelerinin Yaşam Döngüsü İklim Per-
formansı (LCCP) İncelemesi” başlıklı 
sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. 
HVACR sistemlerinin küresel ısınmaya 
etkilerini ifade eden Yaşam Döngüsü 
İklim Performansı (LCCP) konusuna 
değinen İsa, soğutkanların kullanım 
ömrü boyunca küresel ısınmaya sebep 
olmalarının doğrudan, üretim ve enerji 
tüketimi sürecinden kaynaklanan dolaylı 
emisyonların önemine dikkat çekti. 
Küresel ısınma potansiyeli düşük soğut-
kanlardan karbondioksit ve amonyağın 
bu anlamda önemli bir rolü olduğuna 
değindi. İsa, İzmir Unilever Algida kar-
bondioksit/amonyak (CO2/NH3) kas-
kad sisteminin 10 aylık işletme enerji 
verilerine LCCP açısından bakıldığında 
enerji verimliliği yüksek, işletme maliyeti 
ve KIP değeri düşük bir sistem olarak 
karşımıza çıktığını belirtti. 
Soru-cevap kısmının ardından tüm proje 
ekibi Kıvanç Aslantaş, Kadir İsa, Kemal 
Öz, Engin Sökmen, Furkan Göl ve Sıla 
Dinç tüm katılımcıları selamlamasıyla 
öğle yemeğine geçildi.
Öğleden sonraki bölümde katılımcı-
larla birlikte İzmir Unilever Algida 
Tesisi ziyaret edildi. Proje kapsamında 
tesiste uygulanan karbondioksit/amon-
yak (CO2/NH3)  kaskad soğutma sis-
temi hakkında katılımcılara detaylı bilgi 
verildi.  

Bir sonraki tematik toplantı, 26 Kasım 
JW Marriot Ankara’da ve son toplantı 
ise 17 Aralık 2019’da Fairmont Quasar 
İstanbul’da düzenlenecek.
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Yüksek enerji verimliliği sunan Arçelik İklimlendirme Sistemleri, 
Arçelik kalitesi ve güvencesiyle bulunduğu her ortama değer katar. 

Arçelik
İklimlendirme Sistemleri ile
enerjiniz hem verimli
hem kaliteli.



Doğa için faydalı her faaliyetin destekçisi, her yanlışın da muhalifi olarak kararlı bir duruş sergileyen 

TEMA Vakfı’nın özellikle Kaz Dağları’ndaki yoğun faaliyetleri, son dönemde gündemin ilk sıralarında 

yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu’nda ise sektörümüzün yakından tanıdığı bir isim yer alıyor: Metin 

Duruk. TEMA’nın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Metin 

Duruk ile TEMA faaliyetlerini konuştuk…

Söyleşi

TEMA Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Metin Duruk:

“TEMA’nın geleceği koruma 
çalışmalarına sektörümüzden 
de destek var”
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den koyabilecekleri oranda katkı bekli-
yor. Tüm gönüllüler kendi gücü, yeteneği 
ve zamanı doğrultusunda TEMA için 
çalışıyor. 81 ilde, 600’ün üzerinde ilçe 
ve kasabada örgütlüyüz. Bu nedenle 
TEMA, Türkiyenin en büyük örgütlü 
sivil toplum kuruluşu konumundadır.
Ben yaklaşık üç yıldır TEMA içinde aktif 
görev alıyorum. Daha önce TEMA ile 
Aroma olarak Karaman’da elma fidanları 
için bir çalışma yapmıştık. Yıllar sonra 
Mütevelli Heyetine girdim. Ardından 
Yönetim Kurulunda da olmamı istediler. 
İlk etapta itiraz ettim ama benim daha 
önceki STK tecrübelerime istinaden 
ısrar ettiler, ben de kabul ettim. Şu anda 
TEMA’nın Yönetim ve İcra Kurulla-
rında görev alıyorum. İtiraf etmeliyim 
ki oldukça zor ve sorumluluğu büyük 
bir görev…

TEMA gönüllülerinin verdiği 
eğitim programı sayesinde 
çocuklara çevre bilinci ve doğa 
sevgisi aşılıyoruz

TEMA’nın çalışmalarını, eğitim, savu-
nuculuk ve orman başlıkları altında ince-
lemek mümkün. Eğitim, TEMA’nın en 
çok önem verdiği konulardan biri. Vakıf, 
kuruluşundan beri T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışma-
lar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında 
çocuklarımız “Minik TEMA”, “Yavru 
TEMA”, “Ortaokul TEMA” ve “Lise 
TEMA” olmak üzere temel eğitimde 
gruplandırılarak eğitiliyorlar. Tamamen 
TEMA tarafından hazırlanan ve TEMA 
gönüllülerinin verdiği 8 ay devam eden 
eğitim programı sayesinde çocuklara 
çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılıyoruz. 
Her bir öğretmenimize konuları daha 
iyi anlatabilecekleri, verdikleri eğitimi 
destekleyecek materyaller gönderiyo-
ruz. Bununla da kalmıyor faaliyetle-
rimiz, YÖK ve çeşitli üniversitelerin 
rektörlükleri ile yaptığımız çalışma 
doğrultusunda da “Genç TEMA” adıyla 
üniversiteli gençlerimiz için eğitim faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. En son eğitim 
toplantımıza 103 üniversiteden gelen 
Genç TEMA katıldı. Eğitim sonunda 
öyle bir ortak paydada buluşturuyoruz 
ki çocuklarımızı, ayrılırken her biri diğe-
rini kardeş gibi görüyor. “Dünya bizim 
evimiz ve hepimiz aynı evin çocukla-
rıyız” bilinci ile vedalaşıyorlar. Mezun 

TEMA, Türkiyenin en büyük 
örgütlü sivil toplum kuruluşu

Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı’nın (TEMA) varo-

luş nedeni yaşama, yani toprağa sahip 
çıkmak, onu korumaktır. Ülkemiz yılda 
743 milyon ton toprağını erozyonla kay-
bediyor. Oysa yaşam üreten bir cm top-
rağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Top-
rak, kaybetmeyi göze alamayacağımız 
kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, 
işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak 
sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek 
hayatımızı da kaybederiz. TEMA’nın 
810 binin üzerinde gönüllüsü var. Vatan-
daşlarımız 30 TL, öğrenciler ise 10 TL 
ücret ödeyerek TEMA gönüllüsü olabili-
yorlar. Daha sonra TEMA, gönüllülerin-
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olduktan sonra da gençlerimiz TEMA 
Vakfı’nın “Mezun TEMA”ları olarak 
vakfımızla çalışmalarına devam ediyor-
lar. Hatta şu anda Yönetim Kurulu içinde 
Yavru TEMA’dan gelen temsilcimiz var. 
En başarlı sonuçları Minik TEMA ve 
Yavru TEMA gruplarında alıyoruz. 
Çünkü onlar, ne öğretirseniz almaya 
çok hazırlar, çok hızlı öğreniyorlar. 
TEMA’ya gelen mektuplardan birini 
sizlerle paylaşayım: Bir dut ağacını kes-
mek istiyorlar, çünkü üzerinden elektrik 
telleri geçiyor ve bu tehlikeli. Baba buna 
niyet ettiğinde, çocuk kıyameti kopa-
rıyor. Ne kadar uğraşıyorlarsa TEMA 
eğitimi almış çocuğu ikna edemiyor-
lar. Çocuğun tezi kuvvetli: “Dut ağacı, 
elektrik tellerinden önce de oradaydı. 

Siz direkleri yanlış yere koymuşşunuz. 
Direkleri oradan çekin!”. Baba niha-
yetinde ilgili makamlarla görüşmeler 
yapıyor ve sonuçta direklerin yerinin 
değiştirilmesine karar veriliyor. Bu, Yavru 
TEMA’mızın başarısı. Ne mutlu bize ki 
bu şekilde çok sayıda mektup alıyoruz. 
Çocuklarımıza eğitimlerde fidan oluş-
turmayı, fidanı ekmeyi, büyümesi için 
ona bakmayı öğretiyoruz. Doğada yaşa-
yan bütün varlıkların bir arada biyoetik 
kurallara bağlı olarak yaşamak zorunda 
olduğu bilincini aşılıyoruz. MEB ile 
anlaşmamız her üç yılda bir yenileniyor. 
Böylece eğitimlerimiz kesintiye uğrama-
dan sürüyor. Sponsorlu eğitim çalışmala-
rımız da var. Mesela Wilo, İkea ve Tetra 
Pak ile çok güzel işbirliği örneklerimiz 
var. İlgi çeken etkinliklerimizden biri de 
Adım Adım Koşu’larımız. “Adım Adım 
Koşu”, bir ağaç kardeşliği projesi. Bunun 
sonucunda her 100 TL karşılığında bir 
çocuğumuza doğa eğitimi veriliyor. Çar-
pan etkisi yüksek olan bir bütçe kul-
lanıyoruz. Herkes bizimle gönüllülük 
üzerine çalışıyor. Kamu spotlarımız, 
tanıtım-reklam hizmetleri gibi konu-
larda da gönüllü olarak destek görüyoruz. 

Doğaya zarar verdiğini 
düşündüğümüz her türlü 
faaliyete karşıyız

TEMA’nın en önemli faaliyetlerinden 
biri savunuculuk. TEMA Vakfı doğaya 
uyumlu olmayan her türlü faaliyete karşı 
savaş veriyor. STK’ların karakterinde 
ister istemez muhalif olma durumu var-
dır. Bunun hiçbir siyasi partiyle alakası 
yoktur; eylemlerle alakası vardır. Yapılan 
eylem yanlışsa, yapan kim olursa olsun 
ona karşı hukuki savaş verilir. TEMA’da 
bir bilim kurulu var. Bu kurul hangi 
konuda savunuculuğa gireceksek o 
konuda bazen sekiz aya varan sürede 
ayrıntılı çalışıyor. Bilim Kurulumuzun 
yoğun çalışmalarıyla oluşturduğu ve 7 
yıl önce yayımladığımız bir kitabımız 
var mesela. Kitapta İstanbul’da yapılması 
planlanan üç büyük hatalı projeyi ayrın-
tılı olarak anlatmıştık. Bunlar; İstan-
bul’daki yeni havalimanı projesi, kuzey 

ormanları tahribatıyla yapılan köprü ve 
Kanal İstanbul projesiydi. Projeler hayata 
geçmeden kitabı yayımladık ki bu yanlış-
lar yapılmasın. Ama ne yazık ki iki proje 
yapıldı ve neticelerini görüyorsunuz… 
TEMA olarak kazandığımız her dava-
dan sonra ne yazık ki kanun ve yönet-
meliklerde değişiklikler yapılıyor. Karşı 
taraf bu değiştirilmiş yönetmeliklere 
göre işi sürdürmeye çalışıyor ve biz tek-
rar bir dava açmak zorunda kalıyoruz. 
Yani süreç oldukça yorucu… Mesela 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Yönetmeliği inanılmaz değişime uğradı. 
TEMA, TMMOB gibi STK’ların tek 
tek ya da ortaklaşa açtıkları davaların, 
karşı tarafça kaybedilmesi neticesinde 
bu değişiklikler yapıldı. Bu, Türkiye’nin 
demokrasiyi öğrenemediğinin en büyük 
göstergesidir. Şu anda 170’in üzerinde 
davamız sürüyor. Açılan davaların sayı-
sını düşürebilmek arzusuyla dernek ve 
vakıfların ödeyemeyeceği seviyede bilir-
kişi ücretlerini yükselttiler ama biz, top-
lumun bizlere verdiği desteğin önemli bir 
kısmının savunuculuk üstüne olduğunu 
biliyor ve yılmıyoruz. TEMA’nın iki 
büyük kurucusu var, biri Toprak Dede 
dediğimiz Hayrettin Karaca, diğeri de 
Yaprak Dede dediğimiz A. Nihat Gök-
yiğit. İki dev savunucunun savaşçı ruhu 
TEMA’ya sirayet etmiştir. Yapılan her 
yanlış uygulamaya yetişemediğimizi de 
üzülerek belirtmeliyim. O kadar çok 
dava ile uğraşıyoruz ve daha uğraşma-
mız gereken o kadar çok dava var ki… 

Planlanan 29 proje hayata 
geçirilirse Kaz Dağları resmen 
katledilmiş olacak

En son savunuculuk projemiz Kaz Dağ-
ları projesi. Burada başlattığımız kam-
panya neticesinde topladığımız imza 
sayısı 650 binin üzerinde. Hedefimiz 
ise bir milyon imza. En kısa sürede ilgili 
bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığına ile-
teceğiz. Kaz Dağları projesindeki çalış-
mamız ses getirdi, bir kamuoyu yarattı. 
Hükümetten de buna kulak vermesini 
istiyoruz. Biz buradaki savunuculuğu-
muza sekiz ay hazırlandık. Bu süre zar-
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metalleri ayrıştırır. Ardından siyanürle 
yıkanmış toprak doğaya bırakılır. Daha 
sonra ne oluyor?  O siyanürlü toprağın 
üzerine yağmur yağıyor ve bütün zehir, 
yeraltı sularına karışıyor. Mesela şu anda 
Havran bölgesinin yeraltı sularında çok 
yoğun siyanür bulunuyor ve kanser vaka-
ları inanılmaz artmış durumda. Sebebi, 
daha önce orada işletilmiş molibden 
madeni… Şu anda o bölgede kaç kişi-
nin kanser olduğu bilgisini alamıyoruz, 
gizli tutuluyor. Ama her ailede kanser 
olduğunu çok net biliyoruz. Havran’da 
madencilere su sağlamak için öncelikle 
bir baraj yapıldı. O baraj inşa bölgesinde 
3 veya 4 mağara vardı ve o mağaralarda 
yarasalar yaşıyordu. Baraj tamamlandı-
ğında o mağaralar su altında kalacağı 
için DSİ, yarasalar için dağın üst tara-
fına mağaralar açtı. Mağaradan yarasaları 
çıkarmak için gece gündüz doğal mağa-

raya ışık tutuldu. Yarasalar mağaradan 
çıktılar ama hiçbiri yukarıda insan eliyle 
açılmış mağaralara gitmedi ve hepsi öldü. 
Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yara-
saların zeytin ağaçları üzerindeki bir 
böcekle beslendikleri anlaşıldı. Yarasalar 
öldüğü için o böcek türü tüm zeytinlik-
leri sardı ve Havran’daki zeytin üretimi 
durdu. Madencilik, bir toprağın üze-
rindeki bitkilere, doğaya orada yaşayan 
hayvanlara ve insanlara saygı göstermek 
zorundadır. Kaz Dağları’nda yapılması 
planlanan 29 proje var. Bir tanesi için 
350 hektar ağaç kesildi. Her bir proje 
için 200 binin üzerinde ağaç kesilecek. 
Gerisini bir düşünün… Ben Kirazlı’ya 
ilk gittiğimde neredeyse ağlayacaktım. 
Olayın bir de şu boyutu var: O topraklar, 
ecdadımızın kanıyla sulanmıştır. 250 bin 
şehit verdiğimiz topraklara daha say-
gılı olmalıyız. Onların canlarını vererek 

fında kıymetli metal madenciliği konu-
sunu bilimsel olarak çok detaylı incele-
dik. Köylüler ile konuşmalar yapıldı, eski 
maden bölgelerindeki kanser vakaları, 
yeraltı sularındaki değişimler gibi pek 
çok alanda gazeteciler, bilim adamları 
ve farklı meslek gruplarından TEMA 
gönüllüleri çok kapsamlı araştırmalar 
yaptı. Konunun dünyada nasıl yürüdüğü 
incelendi ve dökümante edildi. Aslında 
daha fazla çalışılmalıydı ama maalesef 
vakit yoktu. Kirazlı için çok hızlı dav-
randık çünkü Kirazlı kaybedilirse arka-
sındaki 28 projeyi de hayata geçirecekler 
ve toplam 29 proje ile Kaz Dağları res-
men katledilecek. Aklı ile övünen insa-
noğlunun çok daha bilinçli davranması 
gerekmez mi? Bugün 195 binin üzerinde 
ağaç kesildi. Söylenen ise 13.400 ağa-
cın kesildiği… Bunu söyleyenler adına 
utanç duyuyorum çünkü bu rakamı 
açıklarken, sadece 20 cm çapında olan 
ve ortalama 30-35 yaşındaki ağaçları 
“ağaç” olarak sayıyorlar. Oysa literatürde 
8 cm çapında ve sekiz metre büyüme 
potansiyeli olan her fidan ağaç olarak 
tanımlanır. Bugün Kirazlı’da Orman 
İdaresi’nin dikip büyüttüğü ağaçları 
da yok ettiler. Üstelik kanunlara göre o 
ağaçlara zarar verirseniz diğer ağaçlara 
verdiğiniz hasar neticesinde alacağınız 
cezanın iki mislini alırsınız. Üstelik Kaz 
Dağları milli parkının içinde yer almayan 
bir alan söz konusu diye konuyu çarpı-
tıp burası Kaz Dağları değil bile diye-
biliyorlar… Milli parkların sınırlarını 
ilgili kurum belirler. Oysa tüm coğrafya 
kitaplarında Kaz Dağları denilen bölge, 
Ege’den Bandırma’ya kadar olan alanın 
tamamıdır.
Başka bir çarpıtılan konu “siyanür” mese-
lesi. Maden alanında toprak ve taş öğü-
tülür ve siyanür banyosundan geçirilir. 
Siyanür, topraktaki altın, gümüş gibi ağır 
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savunduğu ve bizlere bıraktığı bu top-
rakları, gelecek nesillerimizin emaneti 
olarak görmeliyiz.

TEMA’nın çabaları sonucunda 
planlanan 55 kömür santrali 
beklemede

Kabullenmemiz gereken çok net ve çok 
acı bir gerçek var ki dünya tükeniyor. 
Bunun en büyük sebeplerinden biri fosil 
yakıtlar. Fosil yakıtlar içinde dünyaya en 
çok zarar vereni ise kömür. Kömür konu-
sunda TEMA’nın inanılmaz çalışmaları 
oldu. En büyük direnişler, Çerkezköy’de 
kadınlarımız vasıtasıyla yürütüldü. 
TEMA ve belediyeler o köylerde yaşayan 
kadınları aldılar, Aliağa gibi, Yatağan gibi 
kömür santrallerinin çalıştığı bölgelere 
götürdüler. Oradaki kadınlarla buluş-
turup konuşturdular. Ardından kadın-
lar köylerine dönüp kendi topraklarını 
savundu. Böylece Çerkezköy Kömür 
Santrali resmen iptal edildi. Bu konuda 
açtığımız davaların tamamını TEMA 
olarak biz kazandık. Bir başka savunu-
culuk projesi, Alpu Ovası. Alpu Ovası 
“büyük ova” statüsünde olduğundan 
yasa gereği orada yoğun bir yapılaşma 
olamaz. Çünkü büyük ovalar, gelecek 
kuşaklara gıda sağlayacak tarım arazileri 
olarak koruma altındadır. Alpu Ovası 
bu statüdeyken buraya 800 hektarlık bir 
kömür santrali yapılması, oradaki tüm 
tarımsal faaliyeti yok edecektir. Ayrıca 
mesela lüle taşı işçiliği dünyada sadece 

Türkiye’de bulunuyor. Bölgedeki köylü-
ler bu lüle taşlarından hediyelik eşyalar 
yaparak gelir elde ediyorlar. Türkiye bu 
konuda dünyada model. Bölgeye yapıla-
cak bir kömür santrali bunu yok edecek. 
Burada da ciddi bir hukuk mücadelesi 
verdik ve açtığımız tüm davaları kazan-
dık. Elbette beklediğimiz üzere ne yazık 
ki hemen ilgili yönetmeliklerde deği-
şiklikler yapıldı, hatta ÇED Yönetmeli-
ği’ndeki oylama karakterini bile değiş-
tirdiler. Ama yılmadık ve nihayetinde 
Alpu Ovası’na yapılmak istenen kömür 
madeni projesini de durdurduk. Ama 
hâlâ teyakkuzdayız. TEMA’nın verdiği 
uğraşlar neticesinde Türkiye’de yapıl-
ması planlanan 55 kömür santrali fiilen 
beklemede. İptali için çabalarımız sürü-
yor. Şükürler olsun ki şu andaki finans 
yapısı ve dünyadaki yatırım karakteri 
kömürü desteklemiyor. Bankalardan 
kömür madenleri için kredi ya da destek 

verilmiyor. İnşallah yakın zamanda altın 
madenlerine de finansal destek sağla-
mayı durdururlar.

TEMA olarak nükleer santrallere 
karşıyız ve bu konuda hiçbir 
şekilde geri adım atmayacağız

Savunuculuk konusunda nükleer san-
traller ile ilgili davalarımız da sürü-
yor. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz. 
Nükleer santralleri çevre dostu olarak 
kabul ediyorlar ama sahip olduğu riskin 
büyüklüğü telafi edilemeyecek boyutta 
ise buna elbette karşıyız. Basit iki şey 
söyleyeceğim, birincisi, Akkuyu Nükleer 
Santrali’nin atıklarının akıbeti ne olacak? 
İkincisi de nükleer santralin bulunduğu 
bölge fay hattında. Bu bilimsel bir ger-
çek. Riski nasıl görmezden gelebiliriz? 
Bakın bugün, 26 Nisan 1986 tarihinde 
patlamış olmasına rağmen Çernobil’e 
hâlâ girilemiyor. Üzerinden 30 yılı aşkın 
süre geçti ama nükleer facianın etkileri 
geçmedi… Fukuşima’da tüm risklerin 
hesaplandığı, olası her türlü felakete 
karşı tedbir alındığı söyleniyordu. Ne 
oldu? 11 Mart 2011 tarihinde gerçek-
leşen 9.0 şiddetindeki deprem ve tsu-
nami sonrası santral felakete neden oldu. 
Doğa, defalarca şakası olmadığını gös-
terdi ve onu böyle tahrip etmeye devam 
edersek bize acımayacağını ispatladı. 
İnsan yapısı hiçbir şeyde sıfır hatadan 
bahsetmek mümkün değildir. Bu kadar 
yüksek riski nasıl görmezden gelebiliriz? 
Bu konularda TEMA’da 230’un üzerinde 
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son İsveç’te kendisine 
takdim edilen bir ödülü 
de reddetti Greta; ödül 
sistemi ile bazı gerçek-
lerin yok sayılmasına 
zemin hazırlandığı 
ve somut adımlardan 
uzaklaşıldığı gerekçe-
siyle. Özetle “konunun 
ödüllerle saptırılmasın-
dan yana değilim, fiilen 
neler yapıldığı önemli” 
dedi… Yaşından bek-
lenmeyecek bir vizyon. 

Tüm dünya çocuklarına, gençlerine ve 
hatta yetişkinlere örnek olması dile-
ğiyle… 

Türkiye’nin en saygı duyulması 
gereken kurumlarından biri 
ormancılıktır

Kaz Dağları’nda kesilen ağaçlar için 
barolar ormancılar için suç duyuru-
sunda bulundular ama bu yanlıştır. 
Çünkü ormancılar devlet memurudur 
ve gelen emri uygulamakla mükelleftir-
ler. Yakın zamanda sosyal medyada bir 
ormancımızın pürmüzle orman yangını 
çıkardığına dair paylaşımlar yapıldı ve 
neredeyse linç ettiler ormancıyı. Oysa 
orada yapmaya çalıştığı karşı yangın 
çıkararak mevcut yangını durdurmaya 
ve daha da yayılmasını engellemeye 
yönelik bir hareket. Bazen bilgisizlik ne 
yazık ki çok üzücü sonuçlar doğurabili-
yor. Karşı yangın tehlikeli bir hamledir. 
Yani ormancının yaptığı hayatını riske 
ederek orman yangınının yayılmasını 
durdurmaya çalışmak. Özetle büyük bir 
kahramanlık. Ama bilinçsizce yapılan 
paylaşımlar sebebiyle ormancımız nere-
deyse linç edildi… Çok açık şekilde ifade 
etmeliyim ki Türkiye’nin en saygı duyul-
ması gereken kurumlarından biri orman-
cılıktır. Kaz Dağları konusunu kendileri 
ile konuştuğumuzda bize dediler ki: “Siz 
bizim de içimizin yandığını bilmiyor 
musunuz? Bize oradaki ağaçları kesip 
üzerindeki toprağı sıyırma emri geli-
yor. Kanunen gelen emri uygulamakla 
yükümlüyüz.” Oysa ormancılar, fidanın 

büyüyüp ağaç olmasında en çok emeği 
olan kişilerdir. Yapılması gereken ÇED 
raporunun iptalinin istenmesidir. 45 bin 
ağaç denilmiş, 195 bin ağaç kesilmiş. Bu 
durumda ÇED’in ihlali söz konusudur. 
TEMA olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.

Türkiye’nin bürokratik yapısı 
sebebiyle orman yangınlarına 
gereken hızda müdahale 
edilemiyor 

Bir fidanlık oluşturmak inanılmaz yoğun 
emek istiyor. Orman İdaresi ile yaptığı-
mız ortak çalışmalar neticesinde dik-
tiğimiz fidanların yaşaması konusunda 
yüzde 75 ila yüzde 95 civarında başarı 
sağlıyoruz. Ama önemli olan bu emeğin 
korunabilmesi. Bu noktada orman yan-
gınları bizleri en çok üzen konular ara-
sında. Orman İdaresi, yangınlar konu-
sunda çok iyi bilgi birikimine sahip ama 
koordinasyon ve müdahalede yaşanan 
aksaklıklar yüzünden orman yangınları 
büyüyor. Söz konusu yangın olduğunda 
her dakika kıymetlidir ve Türkiye’nin 
bürokratik yapısı sebebiyle orman yan-
gınlarına gereken hızda müdahale edile-
miyor. Orman yangınları birkaç nedenle 
çıkabiliyor. Yıldırım gibi doğa olayları ile 
çıkan, atılan camların mercek vazifesi 
görmesi sebebiyle çıkan yangınlar var. 
Ne yazık ki pikniklerdeki duyarsızlık 
sebebiyle çıkanlar ve bir de anız yakımı 
sonucunda oluşan yangınlar var. Bu anız 
yakma konusunda şunları dile getirme-
den geçemeyeceğim: Anız yakmak kadar 
akılsızca bir davranış olamaz çünkü anız 
yaktığınızda toprağın üzerindeki bütün 
canlıları yok ediyorsunuz. Toprak altın-
daki, üstündeki tüm canlıları... Temizle-
mek için uğraştığınız toprağı öldürmüş 
oluyorsunuz ve anız çok hızlı ilerlediğin-
den orman yangınlarına da sebep oluyor. 
Yakın zamanda Marmara Adası’nda bir 
adamın otları yakması sonucu 80 hektar 
alan kül oldu… Bunlar kaza ile çıkan 
yangınlar. Bir de alan açmak için yapılan 
sabotajlar var ne yazık ki. Şu anda dün-
yada en tehlikeli konu, alan açmak için 
ormanların yakılması. Mesela Brezilya 
yağmur ormanlarında bir yıl içinde 72 

profesyonel çalışıyor, konuyla ilgili geri 
adım atmayacağız. 

Orman çok hassas bir 
ekosistemdir, ağaç dikebiliyoruz 
ama orman yapamıyoruz…

TEMA’nın üç temel ayağının sonun-
cusu ise ormanlar. Biz TEMA olarak 
ağaç dikiyoruz ama orman yapamıyoruz. 
Diktiğimiz fidanların orman karakteri 
kazanabilmesi için en az 50-60 yıla ihti-
yacı oluyor. Orman ayrı bir ekosistem ve 
çok hassas. Ormanda yaşayan binlerce 
farklı canlı var. Hatta devrilmiş ağaçlar 
bile ormanın bir parçasıdır çünkü üze-
rinde çok sayıda böcek ve mantar türü 
yaşar… Bu ekosistemi tahrip ettiğiniz 
zaman aynı ekosistemin ortaya çıkması 
yüzyıllar alır. Sadece toprağın bile dünya 
tarafından nasıl var edildiğine baktığı-
nızda, yok edilen her avuç toprak için 
içiniz acır. İyi ki çevre bilinci artık çok 
küçük yaştaki çocuklarımızda bile oluş-
maya başladı. Sadece ülkemizde değil, 
dünyada da… Mesela son dönemde yap-
tıklarıyla dünyanın gündemine oturan 
genç çevre aktivisti Greta Thunberg bu 
konunun en harika örneklerinden biri… 
Onun çağrısı, Avrupa’da çok büyük ses 
getirdi. Bugün çok sayıda çocuk, Cuma 
günleri okula gitmeyip çevre konusunda 
yapılabilecekleri tartışmak üzere topla-
nıyorlar. Ne umut verici bir gelişme… 
İklim değişikliği konusunda tüm dün-
yaya yepyeni bir bakış açısı sunan Greta 
Thunberg’e müthiş saygı duyuyorum. 
Yaptıkları, gerçekten takdire şayan. En 
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bin adet yangın çıkarıldı. Ne kadar red-
dederlerse etsinler, bu ormanların yakıl-
masını Brezilya Hükümeti destekliyor. 
Bunun özü, kapitalist sistemin içindeki 
bölüşüm hikâyesidir. 
Kapitalizmin içinde eşit bölüşme kav-
ramı yoktur. Dünyada eşitsiz bir gelişim 
süreci var ve geride kalan ülkeler, kendi-
lerini geliştirebileceklerini düşündükleri 
konularda dünyayı körü körüne tahrip 
etmekten geri durmuyorlar. Bu sonuç, 
kapitalizmin çıktılarından biri. Dola-
yısıyla bu sistemin bir taraftan yıkıma 
sebebiyet vereceği aşikârdır. Bundan kur-
tulabilmek için tüketim alışkanlıkları-
mızı, beslenme alışkanlıklarımızı, yaşam 
şeklimizi değiştirmemiz gerekmektedir. 
Borneo Adası’nın 40 yıl önceki hâli ile 
şimdiki hâlini kıyaslarsanız ne demek 
istediğimi çok net anlarsınız. Dünyanın 
akciğerleri olan yağmur ormanları bit-
tiğinde -Kızılderililerin söylediği gibi- 
paranın yenmeyeceğini anlayacağız.

Dünya 6. yok oluşun eşiğinde

İklim değişikliği, artık durdurulamaz 
boyuta yaklaşıyor. 2020’den sonra dünya 
2 derece ısınma periyoduna girmiş ola-
cak ve bu çok büyük bir felaketin baş-
langıcı. Çünkü dünyanın 2 derece ısın-
ması sonucunda dünyadaki bazı bitki 
ve hayvan türlerinin %30 ila %40’ı yok 
olacak. Buzullar eriyor, denizler kirle-
niyor. Amerikalıların  bakış açısıyla bu 
durum; dünyanın doğal süreci… Dünya, 
tarihi boyunca doğal olarak 300-500 yıl 
aralıklarında bazı yok oluş süreçlerine 
girmiştir fakat günümüzde bu 500 yıllık 
periyot, 40 yıla kadar inmişse, buna dün-
yanın doğal hareketi demek mümkün 
değildir. Dünya beş kez büyük değişime 
uğradı. Bunun bize en yakın olanı yak-
laşık 65 milyon yıl önce gerçekleşen, 
dinozorların yok oluşudur ve sebebi, 
dünyaya çarpan büyük bir göktaşının 
iklimi, dinozorların yaşamasını müm-
kün kılmayacak şekilde değiştirmesidir. 
Dünyanın 6. yok oluş sürecinde olduğu 
gerçeğini, bu yok oluşun da önümüzdeki 
30-40 yıl içinde olacağını fark etmemiz 
ve derhal tedbir almamız gerekiyor. 6. 

yok oluşun sonunun nereye varacağı belli 
değil. İklim değişikliğinin yanında çevre 
kirliliği de ikinci bir büyük sorun olarak 
karşımızda duruyor. Küresel ısınmayı 
çözemediğimiz sürece iklim değişikliğini 
durdurmamız mümkün değil. Bu konuda 
bilincin yükseltilmesi lazım. Hepimiz 
daha az tüketmek zorundayız. Şu anda 
yaşam şekilleri, gündelik alışkanlıkları ile 
bir Türk 1.5 dünya, bir Alman 4 dünya, 
bir Amerikalı ise 7 dünya tüketiyor. Yani 
6 aylık zaman diliminde, dünyanın size 
bir yıl içinde verebileceği her şeyi tüket-
miş oluyorsunuz ve daha sonraki tüketi-
miniz gelecek yıllardan çalmak anlamına 
geliyor. Bu sürdürülemez. Burada felsefi 
tartışmanın yanında ekonomik tartış-
manın da oturtulması lazım. Yani kapi-
talizmin mevcut şekilde devam etmesi 
halinde dünyanın varacağı yer neresi? 
Maksimum tüketim ve maksimum kâr 
hesabı, ne kadar sağlıklı ve sürdürülebi-
lirdir? Bu anlayıştan derhal kurtulmamız 
gerek. Başka bir sisteme geçilmesi ve bu 
sistemin de hem felsefesi, hem ekono-
misi hem de sosyolojik etkilerinin çok iyi 
hesaplanması gerekir. Ancak bu şekilde 
dünyayı kurtarabiliriz. Açık konuşmak 
gerekirse çok umutlu değilim…

Ülkemizde tarım bitme noktasına 
geldi

Türkiye’de de toprağı ve tarımsal alan-
larımızı sağlıklı kullanamıyoruz. Rant 
söz konusu olduğunda, yeşil alanlarımızı, 
ormanlarımızı geri dönülmez şekilde 
tahrip ediyoruz. Bu, geleceğimizi bitir-
mektir. Türkiye topraklarından şu anda 
%30-40 verim elde edilebiliyor. Çünkü 
topraklarımızdaki organik maddeler 
beşte bire düşmüş durumda. Bu nedenle 
topraklarımız su tutmuyor; toprakları-
mızın verimi düşüyor. Kapitalist sistem, 
bize gübre kullanmayı önerir. İlk yıllarda 
verim de artar, doğrudur. Fakat sonraki 
yıllarda, kullanılan yapay gübreler sebe-
biyle topraktaki organik madde miktarı 
azalır. Özetle toprak, kullanılan yapay 
gübrelerle zehirlenir ve bir süre sonra 
verimsiz ve sağlıksız bir alana dönüşür. 
Türkiye’de toprak mülkiyeti sebebiyle 

alanların küçülmesi söz konusu ama 
toprak verimsizleştiği, tarım da destek-
lenmediği için ülkemizde tarım bitme 
noktasına geldi. Köyler boşaldı, insan-
ların sadece yazdan yaza kısa sürelerde 
gittikleri tatil alanlarına dönüştü. Oysa 
eskiden Türkiye, kendi kendine yetebi-
len güçlü bir tarım ülkesiydi. Toprak-
taki organik maddelerin yükseltilmesi, 
TEMA için çok önemli ana konular-
dan biridir. Çiftçi bilincinin artırılması 
ve topraktaki organiklerin artırılması 
konularında çalıştaylar yapıyor, yayın-
lar hazırlıyoruz. Biz, Türkiye’nin gele-
ceğinin toprakta olduğuna inanıyoruz. 
Otomobil sektörü %10, iklimlendirme 
sektörü maksimum %45’e kadar katma 
değer sağlarken tarımda bu oran  
%100’dür. Yani birim yatırım miktarının 
karşılığında istihdam oranının en uygun 
olduğu yer tarımdır. Metal sanayiinde 
bir işçinin istihdamı için 100 bin dolar 
yatırım bedeli vardır. Tarımda bu oran 
20’de 1’dir. Türkiye’nin müthiş zengin 
tarımsal alanları var ve bunların değer-
lendirilmesi gerekiyor. 
Yaklaşık 8-10 yıl önce Karadeniz’de çay 
bölgesinde doğal gübre kullanımını yay-
gınlaştırmak için çalışmalara başladık. 
İlk başta, Karadenizli kardeşlerimizi ikna 
etmemiz çok kolay olmadı tabii ki. Ora-
daki halkın gerçeği görebilmesi için yan 
yana, aynı büyüklükte iki örnek bahçe 
hazırlandı. Birinde kimyasal gübre, öte-
kinde ise çay atıkları gübre olarak kul-
lanıldı. Sonuçta doğal gübre kullanılan 
toprakta iki misli çay elde edildi. Ardın-
dan Karadeniz halkında doğal gübreye 
dönüş başladı. Şu anda aynı çalışmayı 
Güneydoğu Anadolu’da antepfıstığı üre-
timinde budama ve ağaç bakımı olarak 
yapıyoruz. Budama eğitimi ile antepfıs-
tığında yüzde 58 verim artışı sağladık. 
Tarımsal alanların doğru kullanılması 
için farkındalık yaratmak üzere çalışma-
larımız sürüyor. Bu da doğrudan kırsal 
kalkınma ile mümkün. 

Kadın kooperatiflerinin çok 
başarılı olacağını düşünüyoruz

Kırsal kalkınma, bize göre ancak  
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öncülüğünü yapmayı planlıyoruz. Ne 
yazık ki bugün kooperatiflerin devlet 
tarafından desteklenmesi güçlü değil. Bu 
nedenle sponsorlar, bölgelerdeki kanaat 
önderlerinin destekleri çok mühim. 
Önümüzdeki günlerde ilk projelerden 
biri olarak, aynı zamanda benim de 
memleketim olan Akseki’de bir proje 
yapacağız. Akseki bölgesinde çok fazla 
boş arazi bulunuyor. Orman ürünleri 
işlenmiyor ve müthiş bir terapik bitki 
zenginliği var bölgede. Orman ağaç-
larında işlenebilecek çok sayıda doğal 
ürün bulunuyor. Bunun yanı sıra bölge 
elişi ürünler ve gastronomik açıdan da 
oldukça yüksek potansiyeli olan bir 
bölge. Bu nedenle oradaki çalışmaların 
önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 
Aile olarak da sponsor olacağız o projeye. 
Dilerim sonuçları çok güzel olur.

Sıfır Atık Projemizle 
çocuklarımızı 5D felsefesiyle 
tanıştırıyoruz 

TEMA’nın en son projelerinden biri 
“Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi”. 
Söz konusu proje ile doğal varlıkların 
korunması, çevre dostu tüketim alış-
kanlıklarının kazandırılması ve atık 
yönetimi ile ilgili konularda çocuklara 
farkındalık sağlanması hedefleniyor. 
Projede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, özel sektörden 
sponsor firmamız Tetra Pak ve TEMA 
birlikte çalışıyor. Projenin eğitim ayağı 
TEMA üzerinden yürütülüyor. Uygu-
lamaları TEMA Vakfı gönüllüleri olan 
öğretmenler gerçekleştiriyor. Eğitim içe-
rikleri ve materyalleri hazırlandı, uygu-
lamanın yürütüleceği okullar belirlendi. 
Hedef kitle olarak ilk etapta ilkokullar 
esas alındı. Uygulama sürecinde görevli 
öğretmenlere eğitimler verilerek, öğret-
menler uygulamalar hakkında bilgilendi-
rildi. Öğretmenler, atık yönetimi, bilinçli 
tüketim alışkanlıkları ve doğal varlıkların 
korunması ile ilgili farkındalık yarat-
mak üzere, sınıflarda uygulayabilecekleri 
etkinlik önerileri, sunum, video, dijital, 
basılı ve görsel materyal ve oyunlarla 

çocuklara ulaşabiliyorlar. Bu kapsamda 
2019 yılının ilk yarısında toplamda 
Ankara’da 77.466 öğrenciye ulaşıldı. 
Hedefimiz ise 20 ilde 252 okulda 275 
bin öğrenciye eğitim vermek. Bu eğitim-
ler ile çocuklarımızı 5D olarak tanımla-
nan aşamalı bir atık yönetimi felsefesi 
ile tanıştırmak istiyoruz. 5D Felsefesi 
özetle: “1-Düşün ve Gerekli Değilse 
Tüketme, 2- Daha Az Tüket, 3- Değer-
lendir ve Yeniden Kullan, 4- Değiştir ve 
Farklı Amaçla Kullan, 5- Dönüştür ve 
Doğaya Geri Kazandır” şeklinde tüketim 
ilkelerinden oluşuyor. Çocukların 5D ile 
“Sıfır Atık” kavramlarını tanımalarını ve 
atık oluşumunu nasıl engelleyeceklerini 
fark etmelerini hedefliyoruz. İnsanların 
sıfır atık bilincine ulaştırılabilmesi ile 
bütün plastikler, kağıtlar, camlar dönüş-
türülerek tekrar kullanılacak ve organik 
malzemeler de kompost hale gelecek. Bu, 
uzun vadeli ve zor bir iş ama çok önemli. 

Sektörümüzden de destek var

Sektörümüz de TEMA çalışmalarına 
katkı koymak adına bazı güzel proje-
lere destek veriyor. Sektörümüzden, 
sorumluluk duyan birkaç arkadaşımızla 
TEMA’ya projeler sunduk. Cafer Ünlü, 
Barbaros Demiralp, Tuncay Ayhan ve 
ben, projelerin ilk hazırlıklarını yapıyo-
ruz. Projeler TEMA tarafından kabul 
edilirse, alt komisyonlar kurulacak, 
konuyla ilgili detaylar çalışılacak. Pro-
jelerimizden biri orman yangınlarına 
karşı savaşmak. Bunun için yayınla-
rın hazırlanması, eğitimlerin verilmesi 
için geliştirdiğimiz projeleri TEMA’ya 
sunduk. Kıymetli Abdurrahman Kılıç 
Hocamız da her türlü desteği vereceğini 
söyledi. İkinci projemiz ise var olan yerel 
yönetimlerle ilişkilerin geliştirilmesi. 
Yerel belediyeler ve büyükşehir bele-
diyelerindeki kent konseylerinde etkin 
görev alarak TEMA ile birlikte yeni 
yapıları destekleyip yerelden hareketle 
toplumu bilinçlendirmek üzere projeleri-
miz var. Bu konulardaki projelerimizi de 
TEMA’ya ilettik. Kabul edilmesi halinde 
bu konularda da faaliyetlerimiz olacak.

kooperatifler vasıtasıyla gerçekleştiri-
lebilir. Geçmişte Türkiye’de bazı koo-
peratiflerin rant alanı olarak görülmesi 
sonucunda  günümüzde de ne yazık ki 
kooperatifçiliğe olumsuz bakılıyor. Top-
lumun kooperatifçilik ile ilgili olum-
suz algısının ortadan kaldırılması ve bu 
konuda güven tazelenmesi şart. Kırsal 
kalkınma için özellikle kadınlar tarafın-
dan yürütülen kooperatiflerin çok etkili 
olacağına inanıyoruz. Özellikle ekolojik 
turizm, tarımsal üretim, evsel üretim ve 
elişçiliği alanlarında kadın kooperatif-
lerinin çok yüksek başarı sağlayacağına 
inanıyoruz. Çünkü kadınlar, evi ayakta 
tutmak için tüm yükü çeken, hangi sıkın-
tıyı nasıl bertaraf edeceğini bilen taraftır. 
Şu anda toprakların toplulaştırılması 
için bir kanun çıkarıldı. Özellikle boş 
arazilerin kadın kooperatifleri elinde 
toplulaştırılarak organik ya da doğal 
tarıma ayrılması üzerinde çalışılıyor. 
Valilikler, kaymakamlıklar ile yapılacak 
görüşmelerle, boş arazilerin kooperatif-
lere verilmesini sağlamaya çalışacağız. 
Arkasında TEMA’nın olduğu bir koope-
ratifin vereceği güvenle topluma büyük 
katkılar sağlanacaktır. 
TEMA olarak Artvin Macahel’de çeşitli 
kırsal kalkınma projeleri gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki günlerde kırsal kalkınma 
projelerimizi kooperatifler üzerinden 
yürütmek üzere faaliyetlerimizi hızlan-
dıracağız. Bunun için elbette profesyo-
nel kadrolar kurmamız gerekiyor. Uygun 
sponsorlar ve destekleyici yapıları bula-
bilirsek, kırsal kalkınma sorununu çöze-
ceğiz. Kırsal kalkınma için en önemli 
başlıklarımız; organik üretim, doğal üre-
tim, ekolojik turizm, ev pansiyonculuğu 
ve elişi ürünler. Türkiye’de bu konuların 
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üzerinde pozitif etkisi vardır) ortaya 
çıkana kadar istisnai bir politikaydı. 
Diğer taraftan, 2010 yılı ile başlaya-
rak, başta teknolojik olarak daha ileri 
düzeydeki kullanıcılar için planlanmış 
“Nesnelerin Interneti” (IoT) cihazlarının 

Son yıllarda ticari binaların mahalle-
rinde bir devrim meydana gelmiş-
tir. Tamamıyla tüm sektörler kendi 

alanlarında verimlilik peşinde koşmaya 
başlamıştır. HVAC sistemlerinin Bina 
Kontrol Sistemlerine (BMS) bağlanma-

sından aydınlatma ve suya kadar; üreti-
ciler ürün iyileştirmelerini enerji tasar-
rufuna odaklanarak yapmaya başlamıştır.

Bu, yeni enerji yönetmelikleri ve “Yeşil” 
duyarlılık (ikisinin de faaliyet giderleri 

IoT Platformları Sayesinde Bina 
Sistemlerinden İşlenebilir Veri 
Analizlerinin Toplanması

Yazan: Michael C. Skurla/BitBox USA, 
HPAC Engineering Ekim 2019
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Ticari bina operatörleri, performans iyileştirme ve veri madenciliği konusunda yaygın imkanlar sunan bir yenilik 

sayesinde kurulu sistemlerinin tüm avantajlarından yararlanabilirler.
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piyasaya girmesi ile meskun bina pazarı 
yön değiştirdi. NEST termostat (ve Eco-
Bee) gibi akıllı bina teknolojileri ve ev 
otomasyonu ve akıllı cihazların artması 
lüks segment pazarından taşarak dünya 
çapında tüm evlerde yaygın olarak kul-
lanılmaya başlamıştır. 

Bu durum, çoğunlukla akıllı telefon-
ların ve Wi-fi’nin yaygınlaşması sebe-
biyle, kullanıcı bağlanırlık seviyelerini 
temelden değiştirmiştir. Bir zamanlar 
çevre ile yalıtılmış olarak kalmış olan 
teknoloji, uzmanların alanlarının tüke-
tim sektöründe ulaşılabilir hale gelmiş 
ve bina teknolojisi ile devrimsel olarak 
bütünleşmiştir.  

Nesnelerin İnterneti 

Bu teknolojilerin tüketim sektörüne 
sunulmasından çok az sonra Nesnele-
rin İnterneti (IoT) kavramının piya-
saya sürülmesi büyük yankı uyandırdı. 
On yıllardır, bina piyasası termostattan 
RTU’ya (Çatı Tipi Klima Santrali), VAV 
kontrollerinden ışıklandırma sistemle-
rine kadar birbiri ile iletişim kuran cihaz-
lar üretmişti. Tüm bunlar birbirleri ile 
“konuşurken” ve diğer cihazlara entegre 
edilirken, hepsi sadece planlanan fonksi-
yonları üzerine iletişim kurmuşlardır. Bir 
termostat RTU ile devreye girmesi için, 
BMS ile de tesisin izlenmesi konusunda 
“konuşabilirdi”. Bu iletişimin kısıtlı kap-
samı sadece bu cihazlardan veri maden-
ciliği yapılması ve mevcuttaki datanın 
tamamına ulaşılması konusunda kısıtlı 
imkanlar sunmakta idi. IoT piyasaya tüm 
bu kısıtları ve engelleri aşacak teknoloji 
olarak sunuldu. 
 
Bu sözcük öbeği piyasada Paket Klima 
Santrallerinden toz kaplı boyaya kadar 
kullanılmaya başlamıştır. Gerçek şu ki, 
çok uzun süredir iletişim kurabilen cihaz-
lar bu kısaltmanın özgürce kullanımını 
gerçekten kafa karıştırıcı yapmıştır. 

Peki IoT nedir? Ticari tesislerin mahalle-
rindeki uygulama potansiyelleri nelerdir?

Analiz ile Yeniden Tanımlama

“IoT” kısaltmasını Google’da arattığı-
nızda birçok tanımalama bulacaksınız. 
Net olan tek bir şey var: IoT ne bir 
ürün ne de standart bir iletişim türüdür. 
Basitçe verinin iletilmesi için bir söz-
leşmedir. IoT değeri cihazların donanı-
mında değildir fakat spesifik bir ticaretin 
ötesinde iletişim kurma kabiliyetidir. 

Örneğin, termostat bir IoT cihazı değil-
dir. Aslında tamamen kendisine özgü bir 
şekilde iletişim kurar. Fakat, bu termostat 
ile ilgili olan akışönü kontrol elemanı, 
sıcaklığı, set değerini, nemi ve diğer 
metrikleri önceden tanımlanmış bir IT 
standardına uygun olarak iletmelidir. Bu 
basitçe; BMS veya HVAC sistemlerinin 
ötesinde bir şeyin bu verilere ulaşması ve 
bina içerisindeki diğer amaçlar ve alanlar 
için kullanmasıdır. 

Dış dünyadan soyutlanmış geleneksel 
bina teknolojisi ile karşılaştırıldığında, 

Çeviri

endüstrinin IoT sözleşmesini benimse-
mesini iki ana faktör sağlamaktadır:

•	 Kişiye Özgü Kılma Yoluyla Ticari 
İstihbarat

•	 Sinerjiler Yoluyla Faaliyet Gider 
Performansının Arttırılması – 
Modern veri ekipmanlarının ve 
kontrol sistemlerinin kullanılması 
ile elde edilen faaliyet gideri 
tasarruflarına ek olarak.

Kişiye Özgü Kılma Yoluyla Ticari 
İstihbarat

Veri analizi ticari binaların mahalle-
rinde IoT sözleşmesi ile yürütülen ve git 
gide büyüyen bir bilimdir. Mikroservis 
analizleri geleneksel olarak bağlantısız 
kaynaklardan, en dikkat çekeni bina 
teknolojilerinden veri toplama kabiliye-
tine odaklanmış ve bu verileri basit tesis 
yönetiminin çok daha ötesinde işlemeye 
uygun Ticari İstihbarata dönüştürmeye 
odaklanmıştır.   

TERMODİNAMİK • KASIM 2019 71



Çeviri

İşin Anahtarı Veri Toplama ve 
Organizasyon

Günümüzde piyasada bulunan IoT 
ekosistemi, asırlardan beri süregelen alt 
sistemlerin verimliliklerini azaltmadan 
bireysel kolektif takip ile bina içerisine 
entegre edilmiş BMS çözümleri arasın-
daki ikilemi çözmektedir. IoT ekosis-
temleri BMS yapısı değildir. Onlar, IT 
felsefelerinden ve mevcutta var olan ve 
gelişmekte olan bina teknolojileri üzerine 
kurulmuş süreçlerden doğan; ayrıca da 
geniş kapsamlı bina verilerinin organize 
edilip işlenebilir mantıksal çözümlemeler 
için yapay zeka servislerine sunulmasını 
mümkün kılan veri işbirliği teknoloji-
leridir.

IoT ekosistemleri sadece bina teknoloji-
lerine değil, bina içerisindeki toplanabilir 
olan tüm verilere farklı bir yaklaşım ile 
odaklanırlar:

1. Veri Toplama – Bir portföy içindeki 
her bir tesise, bina içerisinde bulabileceği 
her şeyi ve IoT teknolojilerini toplayan ve 
bu bilgileri güvenli bir şekilde bir bulut 
uygulama motoruna aktaran bir cihaz 
bağlanır.
2. Organize Etme – Bulut içerisindeki 
veriler organize edilip lişikilendirilerek 
kısa veri setlerine dönüştürülür. Ekipman 
markaları ve tesis lokasyonları arasında 
ortaya çıkan birbiri ile ilgisiz ve kafa 
karıştıran veriler elimine edilir. 
3. Çıktı Verme – Farklı paydaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak için mikroservis 
mantıksal çözümleme sunucularından 
üçüncü parti veri madenciliğini kolay bir 
şekilde mümkün kılan standart konso-
lide bir Uygulama Programlama Arayüzü 
(API) sunar. 

IT merkezcil yaklaşımları göz önünde 
tutulduğunda, ticari binalar için tasar-
lanmış günümüz IoT ekosistemleri, veri 
madenciliği ve işlemeye uygun mantıksal 
çözümlemeler için büyük ölçekte imkan-
lar sunar. Bu ölçek, (BMS yapılarının 

Tesis içerisine spesifik amaçlar için 
konumlandırılmış teknolojiler (termos-
tatlar, iç hava kalite sensörleri, harekete 
duyarlı ışıklandırma sensörleri hatta 
asansör aktivite kayıtları) bina içerisine 
kurulma nedenlerinin dışında çok daha 
büyük potansiyellere sahiptirler. Bu 
potansiyel sadece eğer bu cihazlar daha 
geniş bir dinleyici kitlesine “konuşabi-
lir” ve farklı paydaşların perspektifinden 
analiz edilir ise hasat edilebilir. Bu hızla 
büyüyen mikroservis analiz piyasası der-
lenmiş IoT’nin Data Lake’lerini (Veri 
Gölü) kullanarak farklı paydaşların bakış 
açıları ile analiz eder. 

Örneğin, HVAC ve ışıklandırma ekip-
manlarına bağlı olan hareket sensörle-
rinden gelen veri, perakende sektörünün 
pazarlama anlayışında kullanılır. Aynı 
veri seti üzerinde IWMS yazılımı kulla-
nılarak Leasing Portföyü analiz edilebilir 
ve liste böyle uzayıp gider. 
 

Her bir tesis verileri kolaylıkla toplaya-
bilir, fakat zor kısım bu verinin sadece 
önleyici bakım ve tesis verimliliğinden 
çok daha büyük etkileri olan konular için 
kullanılmasıdır. 

Sinerjiler Yoluyla Faaliyet 
Giderlerinin Azaltılması

Operasyonel verimliliğin göz ardı edil-
mesi şüphesiz mümkün değildir. Tipik 
bir ticari binada birbiri ile iletişim kuran 
yediden az sayıda alt-sistem olamaz 
(genellikle yediden çok daha fazladır). 
Genellikle, bu alt sistemlerin her biri-
nin kendine ait yazılımı ve kendi ağını 
yönetmek ve görüntüleme amaçlı analitik 
platformu vardır. 

Bu geleneksel kurulum dikkate değer 
miktarda mükerrer çabaya (kablolama, 
konfigürasyon ve devreye alma) sebep 
olurken, personelin işlemeye uygun veriyi 
doğrulamak ve yorumlamak için çeşitli 
sistemler ve yazılımlar konusunda bilgi 
sahibi olmasını da gerektirir. Bu, tesis 
içerisinde bulunan birbirinden farklı sis-
temler arasındaki veriden faydalanmaya 
engel olur.  

Yukarıda bahsi geçen termostatı örnek 
alarak bir çatı tipi klima santralinin 
(RTU) tutarlı olarak çalışıp çalışmadığı 
hakkında bilgi sağladığını farz edelim. 
74 F’ta çalışacak şekilde ayarlanmış olan 
bu RTU bu sıcaklığı maliyet gözetmek-
sizin yakalamaya çalışır. Bir BMS sis-
temi bu klima santralinin sürekli olarak 
çalıştığını tespit edip problemin kayna-
ğının bulunması için kolaylıkla bir ser-
vis talebi yaratabilir. Diğer yandan, eğer 
BMS güvenlik sistemine de bağlı olur 
ise, gerçekten sinerjik şekilde kurulmuş 
bir sistem servis talebi yaratmak yerine 
arka kapının açık olduğunu fark edip 
personele kapının kapanması için telefon 
ile bilgi verebilir. Bu şekilde hem tesise 
gelecek servis talebi maliyetinden hem de 
gereksiz enerji maliyetlerinden korunarak 
hızlı bir çözüm sunulmuş olur. Veri odaklı BMS çözümleri tüm bina tipleri 

için tesislerde devrim yaratmaktadır. 
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mirasları içerisinde eskiden çok maliyetli 
bir iş olan) yüzlerce ve binlerce port-
föy lokasyonu boyunca kolay dağıtım ve 
yönetimi mümkün kılar. 

IoT platformlarının entegre edilmesiyle, 
ticari bina operatörleri kurulu sistem-
lerden eski teknolojilere nispeten daha 
çok kendine özgü ve daha ekonomik bir 
metodolojiyle tam olarak faydalanabile-
ceklerdir. Daha önemlisi, IoT platform-
ları veri toplamanın ve açık veri odaklı 
karar verme imkanlarının karmaşıklığını 
ortadan kaldırmaktadır ki bu her girişim 
ve paydaş için büyük önem arz etmekte-
dir. Bu imkanlar, yeni hizmetler ve ticari 
binalar için seçenek zenginliği; tüke-
ticilerin ev teknolojilerindeki gelişmiş 
bağlanabilirlik zekasından elde ettikleri 
faydadan çok daha değerlidir. Artık gün 
yeni jenerasyon, tesis operatörleri yerine 
akıllı kararlar veren sistemlerin günü-
dür. Kolayca bulunabilen ve uyumlu IoT 
araçları mevcut sistemleri güçlendirme 
ve iyileştirme potansiyeline sahiptirler.  

Çeviri
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1. Giriş

Mekanik Tesisat, her zaman insan 
vücudundaki kan dolaşım siste-
mine benzetilmiştir ve bu ben-

zetme son derece doğru bir benzetme-
dir. Bu gördüğümüz binaların en önemli 
sistemi, onların yaşam kaynağı mekanik 
tesisattır. Bu alanda geçmişten günümüze 
birçok yenilik meydana gelmiştir, kuşku-
suz bu meydana gelen değişikliklerin en 
büyüğü dijitalleşme ile meydana gelmiştir 
ve hâlâ gelişmektedir.
Teknoloji kullanımı ile birlikte mekanik 
tesisat alanında da zamandan ve mali-
yetten tasarruf sağlamak mümkündür. Ve 
belki de zamanla, önceden yapılamayanları 
yapmak da mümkün hale gelecektir.

2. Dijitalleşmeden Önce 
Mekanik Tesisat

Dijitalleşmenin hayatımıza girmesin-
den önce inşaat yapımı için önemli 
bir yer tutan mekanik tesisat alanında 
mühendisler el ile kağıt üzerine çizim 
yapmakta ve bu şekilde müşterilerine 
sunmakta idi. Bu durumun kendine 
özgü dezavantajları ve avantajları vardı. 
O zamanlar tasarım ofislerinin vazge-
çilmezleri rapido çizim kalemleri, çizim 
masaları, şablonlar, eskiz ve aydınger 
kâğıtlar, çeşitli cetveller, gönyeler, T 
cetvelleri ve jiletlerden oluşuyordu.
Tabii bu durumun getirdiği dezavantaj-
lar vardı. Bunlardan bazıları şu şekilde 
sıralanabilir:

Dijitalleşmenin Mekanik 
Tesisata Etkisi ve Geleceği
Dijitalleşmenin Mekanik 
Tesisata Etkisi ve Geleceği

Yazan: Cemal Ahmet Akçakaya, Makine Yüksek Mühendisi, Orient Research Müşavir Mühendisler
MMO İstanbul Şb. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

1. Uzun sürmesi. Hesap ve çizimlerin el 
ile yapılmasından kaynaklı tasarımın çok 
uzun sürmesi. 
2. Hesapta bir hata yapılırsa hata yapılan 
noktayı bulmanın zorluğu ve onu düzelt-
mek için harcanacak olan zaman.
3. Çizimde yapılan bir hata sonrası jilet 
ile kazımak ve bu kazıma sırasında kağı-
dın yırtılmamasını sağlama gerekliliği.
4. Benzer çizimleri kopyalamamak.
Bunun yanı sıra ekipman çizimleri için 
şablonlar kullanılıyordu ve bu şablon-
ların gerekli mesafe bırakılarak yerleş-
tirilmesi ile mekanik odaların çizimine 
geçiliyordu. Tabii bu noktada ne kadar 
detaylı çizimler oluşsa da ister istemez 
gözden kaçan noktaların oluşma riski 
çok fazla idi.
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Tasarım ofislerinde durum bu şekildey-
ken inşaat sahasında kontrollük tama-
men kağıtlar ve metreler ile yapılabili-
yordu. Bunun yanında yapılacak işlerin 
programları kağıt üstünde planlanıyordu. 
Belki de şu tespiti yapmak yanlış olmaz, 
o zamanlar proje müellifleri TUS anla-
mında da sahada idiler. Bu durum avantaj 
yaratmaktadır. Proje müellifinin direkt 
sahada olması herhangi bir değişiklik 
olması gereken durumlarda yine proje 
müellifi onayı ile sağlanmakta idi.  

3. Dijitalleşmeye Geçişte Mekanik 
Tesisat

3.1. Tasarımda Dijitalleşme

Dijitalleşmenin başlangıcını meslek ala-
nımız için bilgisayar teknolojisine geçiş 
olarak gösterebiliriz. 2D boyutlu proje 
çizim araçlarının hayatımıza girmesi 
yaklaşık 1990’lar denebilir. Fakat önce-
sinde bilgisayar destekli tasarım (Com-
puter Aided Design) nasıl gelişti kısaca 
bahsetmek gerekir:
“Dr. Patrick J. Hanratty 1957 yılında ilk 
ticari CAM (Bilgisayar Destekli İşleme) 
programını geliştirdi. Bu ilk CNC ticari 
programlama dili olan Pronto’da gelişti-
rilen sayısal kontrol (NC) işleme yazılı-
mıydı. Hanratty, CAD/CAM’ın babası 
olarak kabul edilir; çünkü Hanratty saye-
sinde bu iki branş (imalat ve bilgisayar) 
biraz yavaş işlese de birlikte çalışmaya 
başlamıştır.
Bir grafik arayüze sahip olan 
ilk  CAD  yazılımı,  Ivan Suther-
land tarafından 1963 yılında geliştirilen  
Sketchpad  idi.  Sketchpad, kullanıcı-
nın ekranla, çizim için kullanılan bir 
kalemle ve kullanıcının parametreleri 
ve kısıtlamaları girmesine izin veren 
bir dizi düğme ile grafiksel olarak 
etkileşimde bulunabildiği bir prog-
ramdı.  Sutherland’in doktora tezi ile 
ortaya koymuş olduğu fikirleri ticari 
olarak yaşam şansı bulmamasına rağ-
men; gelecek nesil CAD gelişimleri için 
son derece etkili olmuştur.
Birinci nesil  CAD  yazılım sistemleri, 

bir imalatçının bünyesinde çalışan Bilgi 
Teknolojileri BT ‘IT’ grubunun geliştir-
diği 2 boyutlu 2B ‘2D’ çizim uygulama-
larıydı ve öncelikli olarak tekrarlanan 
çizim görevlerini otomatikleştirmeyi 
amaçladı. 1960’lı yıllarda,  Hanratty, 
General Motors Research için çalışırken 
DAC ismi verilen CAD sistemini geliş-
tirdi. Daha sonra Ford (PDGS-1967), 
McDonnell – Douglas (CADD-1966) 
gibi diğer şirketler ve bundan çok daha 
sonraları birçok kişi onu takip etti.
1970’lerde 2 boyuttan 2B ‘2D’ 3 boyuta 
3B ‘3D’ geçiş başladı. Fransız Hava-
cılık Şirketi Avions Marcel Dassault, 
Lockheed Martin’den bir kaynak kodu 
lisansı satın aldıktan sonra  CATIA’yı 
geliştirdi.  CATIA  hâlâ günümüzde 
Uzay, Otomotiv ve Gemi İnşa Sanayi-
lerinde lider bir yazılımdır. On yılın en 
önemli araştırma tezlerinden biri de K. 
Vesprille‘in (Syracuse Üniversitesi’nde) 
1975’te doktora tezi olan ‘Karmaşık 3 
boyutlu 3B ‘3D’ Modelleme Üzerinde 
B-Spline Yaklaşım Formunun Bilgisayar 
Destekli Tasarım Uygulamaları’ idi. Bu 
on yılın sonundan itibaren mimarların 
CAD pazarı isimli kitaplardan ilki ortaya 
çıktı. 1977’de  William J. Mitchell’in 
‘Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım’ 
CAD’in mimarlara pazarlandığına dair 
bir ipucu olarak piyasaya sürüldü; fakat 
CAD’in mimarlar tarafından yaygın 
olarak benimsenmesi uzun yıllar sonra 
olacaktı.
1980’lerde CATIA, Pro/Engineer, Unig-
raphics  ve  I-DEA  lider CAD yazılım 
paketleri haline geldi. Hepsi endüstriyel 
üretimdeki temel işleriyle (bu nedenle 
bazen CAD yerine CAE sistemleri ola-
rak anılacaktır) ve ana donanım plat-
formları UNIX olan güçlü 3 boyutlu 3B 
‘3D’ modelleme yazılımı sistemleriydiler. 
İki boyut 2B ‘2D’ ve PC Platformunda 
Autodesk,  AutoCAD  ile pazar payı 
kazanıyordu.
1990’ lı yıllarda PC patlaması 
oldu ve bununla birlikte yeni bir 
oyuncu yükseldi. Autodesk,  Auto-
CAD  sürüm  1’in  1982’de piyasaya 
sürülmesinden bu yana kişisel bilgisayar 

‘PC’ platformuna odaklanıyordu. ACIS 
3D Kernel lisanslaması Autodesk’in 
1993 yılında  AutoCAD’in  13  sürü-
münde piyasaya sürülmesine izin verdi. 
Böylece  AutoCAD  ilk kez 3 boyutlu 
3B ‘3D’ Katı Modelleme yeteneğine 
sahip oldu. AutoCAD yaygınlaşıyordu; 
ancak Bentley Microstation gibi diğer 
paketler kısa süre orta fiyat paza-
rında  AutoCAD’in güçlü rakipleriydi. 
CAD’in mimari ofisler tarafından yaygın 
olarak benimsenmesi yavaş yavaş ger-
çekleşti ve kısa sürede egemen bir trend 
haline geldi” [2]

Yukarıda bahsedildiği gibi 1982 yılında 
şu an çok popüler olan ve tüm dünyayı 
etkisi altına almış olan çizim programı 
AutoCAD ilk sürümünü yayımladı. Yay-
gınlaşması 90’lı yıllar olsa da inşaat tasa-
rımlarında bu tarihlerden sonra kullanılır 
hale geldiğini söyleyebiliriz.
Tabii bu sırada bir yandan hesaplama 
programları gelişmiştir. Özellikle meka-
nik tesisat alanında hesaplama program-
ları 1990’lı yıllardan sonra artış göstermiş 
ve 2000’li yıllarda yaygın kullanır hale 
gelmiştir.
Çizimlerin bilgisayar destekli olmasın-
dan sonra bazı avantajlar gelişmiş oldu. 
Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Çizimlerin geçmişe göre daha hızlı 
sonuçlanması.
2. Hata yapılsa bile düzeltmenin geçmişe 
göre daha kolay olması. Bilgisayar üze-
rinden silmek ve yeniden çizmek tabii ki 
kağıt üstünde kazımaya göre çok daha 
kolay.
3. Ekipmanlar için eskiden kullanılan 
şablon etrafından çizmek yerine bilgisa-
yar üstünde önceden oluşturulan objeler 
veya bloklar kullanılmaya başladı.
4. Birbiri ile aynı olan kat veya mahal-
lerde kopyalamak projelerin hızlanma-
sını sağlamıştır.
5. Hesap programları ortaya çıkmış ve 
bu hesap programları eskiden el ve hesap 
makinesi ile yapılan hesaplamaları yapar 
hale gelmiştir.
6. Hesaplama ve çizim tarafında tasarımı 
kontrol etmek ve hatayı bulmak daha 
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zamanla kısıtlı, hedefi olan, özgün işlerin 
tanımlanması, planlanması, uygulanması, 
izlenmesi ve kontrolü süreci “proje yöne-
timi” olarak tanımlanmaktadır.
Proje yönetimi ile ilgili ilk bilim-
sel çalışma  1900’lü  yılların başında   
Frederick Taylor (1856-1915) tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Taylor, yöne-
tim tekniklerinin bilimsel olarak analiz 
edilebileceğini ve geliştirilebileceğini 
göstererek yönetim anlayışında yeni bir 
sayfa açmıştır. Taylor’un çalışmaların-
dan önce verimliliği artırmanın tek yolu 
işçilerin daha uzun saatler boyunca daha 
sıkı  çalıştırılmasıydı. Taylor, iş süreçle-
rinin bileşenlerini tek tek analiz ede-
rek,  iş planlamasını daha verimli hale 
getirmiştir.
Bilimsel yönetim akımının öncülerin-
den biri olan  Henry L. Gantt (1917), 
bugün yaygın biçimde uygulanan proje 
izleme ve değerlendirme yöntemlerin-
den olan  PERT  (Program Evaluation 
and Review Techniques) ve CPM (Cri-
tical Path Method)'in esasını oluştu-
ran  “Gantt Şemaları”nı (grafikleri, 
çizelgeleri) geliştirmiştir. Bu grafikler 
sayesinde proje takvimini oluşturmada 
büyük kolaylıklar sağlanmış,  bilgisaya-
rın da devreye girmesiyle birlikte, proje 
mühendislerinin işi iyice kolaylaşmış ve 
iş takibi hızlıca yapılır olmuştur.
Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamam-
lanma zamanlarını dikkate alarak pro-
jenin takibini kolaylaştıran teknikler-
den olan  PERT (ilk kez  1958  yılında 
Amerikan ordusunda  Polaris denizaltı 
füzelerinin yapımı projesinde kullanıldı) 
ve  CPM  ile birlikte karmaşık projele-
rin en geç tamamlanma zamanlarının 
hesaplanabilmesi,  projenin daha erken 
zamanda tamamlanması istendiğinde 
yeni düzenlenemelerin  yapılmasına 
imkan vermesi proje yöneticilerinin, 
projenin akışı üzerindeki kontrollerinin 
artmasına yardımcı oldu. [3]
Kullanılan proje yöntemi programları 
ile her bir adımı, her bir disiplin altında 
yer alan maddeleri, imalatları önceden 
planlamak bu sayede bütçede ve zamanda 
tasarruf sağlanabilmektedir. Teknoloji-

kolay hale gelmiştir.
7. Daha az kişi ile daha hızlı proje üretil-
mesi sağlanmıştır.
8. Mekanik tesisatın kendi alt dalları 
(yangın, havalandırma, temiz su ve ısıtma 
tesisatı vb.) ile süperpoze planlarını oluş-
turmak çok daha kolay.
9. Mekanik tesisatın diğer disiplinlerle 
süperpozelerin oluşturulması daha kolay 
şekilde gerçekleşmektedir.

Fakat bu avantajlarının yanı sıra bazı 
dezavantajlar da ortaya çıkmaktadır. Bu 
dezavantajları sıralamak gerekirse:
1. Bilgisayar hesaplama programlarına 
girilen verilerin eksik veya yanlış olması 
ile birlikte çok farklı sonuçların ortaya 
çıkabilmesi riski söz konusudur.
2. Bir mahalden başka mahale kopyalama 
yaparak taşınan hatların belli yerlerinde 
değiştirme yapmak gerektiğinde bazı 
durumlarda bunların unutulabilmesi.
3. Geçmişe göre daha kolay hata buluna-
bilmek ile birlikte silmenin ve değiştirme-
nin çok daha kolay olmasının rahatlığı ile 
daha fazla hata yapma riskinin oluşması.
4. Eskiye nazaran daha kolay alternatif 
üretilebilme şansı olmasından dolayı müş-
teri çok daha rahat bir şekilde, projenin 
farklı aşamalarında revizyonlar talep ede-
bilmektedir.

Bütün avantaj ve dezavantajlar göz önüne 
alındığında bu alandaki gelişmeler Proje 
Müelliflerinin daha kısa sürede sonuca 
ulaşıp projelerini müşterilerine ulaştırma-
sını sağlamıştır. İlginç olan nokta, daha 
kısa sürede projelerin teslim edilmesi 
ile birlikte maalesef sektör içinde daha 
değersiz konuma gelmiş ve insanların daha 
basit görmesine sebep olmuştur. Her geçen 
gün de bu anlamda değer kaybı devam 
etmektedir.
Mevcut yapılarda restorasyon yapılması 
sırasında da dijitalleşmenin devreye gir-
mesi ile birlikte avantajlar hissedilmeye 
başlamıştır. Dijital fotoğraf makinaları 
sayesinde çok fazla sayıda fotoğraf çek-
menin mümkün hale gelmesiyle her şey 
fotoğraflanabilir ve kayıt altına alınabilir 
hale gelmiştir. Lazer metrelerin yardımı ile 

yapılan ölçümler, çok daha detaylı dır 
ve ölçümlerin doğruluk oranı yüksektir. 
Bu sayede fotoğraflar ve ölçümlerin 
doğruluğu ile mevcut binalar bilgisa-
yar ortamına aktarılıyor ve o noktada 
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 
projeler oluşturuluyordu ve bu sayede 
yeni çalışmalar daha doğru veriler ışı-
ğında gerçekleşebiliyordu.

3.2. Uygulamada Dijitalleşme

Uygulama alanında dijitalleşmede özel-
likle kullanılan ekipmanlar ve yöntem-
lerle birlikte yapılan işlerin doğrulu-
ğunun kontrolü ve belli bir programa 
uygun yapılmasını sağlamak, işlerin 
sürelerini takip etmek çok daha kolay 
hale gelmiştir.
Bugünkü haliyle proje yönetiminin 
geçmişi çok eski olmamakla birlikte 
bazı  çevreler Mısır Piramitleri ve Çin 
Seddi’nin  yapımının önemli birer proje 
olduğu görüşündedir. Ancak, proje 
yönetiminin  Amerika Birleşik Dev-
letleri askeri kuvvetleri tarafından atom 
bombasının geliştirildiği 1941 yılında 
tasarlanan Manhattan Projesi ile baş-
ladığı kanısı daha yaygındır.
Modern proje yönetimi teknikleri, 19. 
yüzyılın sonlarında karmaşıklaşan iş 
yaşamı ile birlikte şekillenen ve geli-
şen yönetim ilkelerinin  evrimleşmesi 
ile elde edilmiştir. Özellikle o yıllarda 
gerçekleştirilen büyük  ölçekli devlet 
projeleri proje yönetimi tekniklerinin 
gelişmesinde itici güç olmuştur.
Kelime kökenine baktığımızda ‘proje’ 
Latince ‘pro’ ve ‘jectum’ kelimelerinin 
birleşmesinden oluşur. ‘pro’ ön, ileri gibi 
anlamlara gelirken, ‘jectum’ ise fırlat-
mak, çıkarmak anlamlarına gelir. ‘pro-
jectum’ ileriye doğru fırlatma, çıkarma 
anlamlarını taşır. Yönetim ise Türkçede 
‘yön’ ve ‘etmek’ kelimelerinin birleşi-
minden, yön göstermek, hedef göster-
mek temel anlamlarından gelir. Bu çer-
çevede ‘proje yönetimi’ ileride yapılacak 
işin yönünün ve hedeflerinin belirlen-
mesi, izlenmesi ve kontrolünü içerir. 
Akademik yaklaşımla ‘bir kez yapılan, 
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nin gelişmesi ile birlikte proje alanındaki 
güncellemelerin çokluğu gibi sahada 
uygulama sırasında da her ekibe ihtiyaç-
ları olan projeler verilebilmekte ve yine 
yapılan bir değişiklik sonrası çok hızlı bir 
şekilde güncellenen yeni projelerin sahaya 
ulaşması sağlanmaktadır. Ve inşaat devam 
ederken yapılan planlamalarda hesapta 
olmayan durumlar, çeşitli zorluklardan 
dolayı işlerin yavaşlaması veya zamanında 
gerçekleşememesine karşılık, yeni plan-
lama bu aracı programlar sayesinde hızlı 
bir şekilde revize edilebilmektedir. Sahada 
karşılaşılan problemlerde yerinde ölçüm-
ler alınarak bilgisayar üzerinde projeler 
güncellenip saha ile paylaşılabilmektedir. 
Bu avantajların yanı sıra tasarım tarafında 
olduğu gibi dezavantajlar da içermektedir. 
Yapılan çok sık güncellemeler sırasında 
sahadaki projelerin güncelliğinden hiç 
kimse emin olamamaktadır. Hatta disiplin 
bazlı revizyonlardan sonra sahada çakış-
malar artmakta ve her disiplinin elinde 
son projeler bulunmamaktadır. Çok fazla 
çıktı olması sebebiyle işin en sonunda 
güncel As-Build projelerini oluşturama-
makla birlikte sahada alınan ekipmanların 
nereden alındığı veya garanti belgelerinin 
düzgün arşivlenmesinin de sağlanamadığı 
durumlar olmaktadır.
Dijitalleşmeden bağımsız olarak şanti-
yelerde başka problemler de var; bunlar 
alınan malzemelerin takiplerinin yapıl-
maması, alındıkları yerlerin ve gerekli iliti-
şim bilgilerinin kayıt edilememesi işletme 
sırasında bunların bulunmasını oldukça 
zor hale getirmektedir.

4. Dijitalleşmenin İlerlemesinde 
Mekanik Tesisat
Günümüzde dijitalleşme, özellikle 2000’li 
yıllardan sonra üstel olarak büyümekte ve 
bu da her alanda çok hızlı ilerlemenin ger-
çekleşmesini sağlamaktadır. Belki bundan 
onlarca sene önce hayal edemediğimiz 
şeylerin son birkaç yıl içinde gerçekleş-
tiğine şahitlik etmekteyiz. Cebimizdeki 
telefonların işlemcilerinin bile geçmişteki 
birçok bilgisayardan daha kuvvetli oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. Teknoloji bu 
kadar hızlı ilerlerken tabii ki inşaat ala-

nında da daha çok kullanılır hale geldi. 
Ama bunun yanında şunu da belirtmek 
gerekir ki teknoloji ve dijitalleşme en 
az inşaat sektöründe görülmektedir, 
bunun için bundan yıllar önceki bir 
inşaat alanı fotoğrafı ile bugünkü inşaat 
alanı fotoğraflarına bakmak yeterlidir. 
Bu açıdan bakınca bizim de teknolojiyi 
inşaat sektörü içine daha fazla katma-
mız gerektiği aşikardır.

4.1. Tasarım Alanındaki 
Gelişmeler

Tasarımda CAD (Bilgisayar Destekli 
Tasarım)’dan BIM (Building Infor-
mation Modelling) yani bina bilgi 
modellemesi sistemlerine geçiş yaşan-
maktadır. Bina bilgi modelleme sistemi, 
binanın konsept tasarımından yıkılın-
caya kadarki bütün aşamalarının işlen-
mesini kapsamaktadır. BIM asla bir 
program değildir, çeşitli programların 
aracılık ettiği, her disiplini barındıran 
ve tasarımcıdan yükleniciye, satışçıya 
hatta ve hatta binanın işleticisine kadar 
herkesi kapsayan bir sistemdir. Bu yeni 
sistemle birlikte artık binalar ilk önce 
sanal ortamda inşa edilmektedir. Sanal 
ortamda binaların inşa edilmesi saye-
sinde sahada karşılaşılacak sorunlar çok 
daha önceden tespit edilmekte ve buna 
göre tasarım değişmektedir. BIM sis-
temine geçilmeden yapılan inşaatlarda, 
inşaatın devam ettiği sırada karşılaşılan 
sorunlar düzeltilene kadar inşaatın dur-
masından dolayı harcanan ek maliyetler 
ve bazen de yapılmış olan imalatların 
yıkılıp tekrardan yapılmasından dolayı 
ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. O 
yüzden BIM sistemleri ile yapılacak 
olan inşaatlarda bu tür çakışmalar ve 
problemler sanal inşaatta, tasarım aşa-
masında saptanacak ve düzeltilecektir. 
Dolayısıyla herhangi bir ek maliyet gel-
mesi engellenecektir. Tasarım sırasında 
yapılan hesaplar artık çok daha fazla 
gerçekçi sonuçlar vermekte ve binanın 
yaşam süresi boyunca veyahut yıllık 
bazda simülasyonlar yapılıp binanın 
şekline, kullanılacak malzemelerine, 

cihaz seçimine kadar bir sürü konuda 
daha az enerji sarfiyatı olan yapılar elde 
etmemize yardımcı olmaktadır.
BIM sistemleri ile tasarlanan projeler 
bilgisayar ortamına geçirilirken 3 boyutlu 
atılması ile birlikte süperpozelerde son 
derece gerçekçi 3 boyut düzleminde 
yapılabilmektedir. Çakışma kontrolleri 
ile de tasarımcıların farkında olamadık-
ları hataları da program kontrol edip 
bildirmektedir. Hatta bazı programlarda 
tasarımcının ayarlayacağı mesafeleri ve 
toleranslar içinde de çakışma kontrolü 
sağlanmaktadır. Bu sayede yeterli bakım 
mesafesi veya yan yana belli mesafeler 
aralığında olmaması gereken hatların 
kontrolü de sağlanabilmektedir.
BIM konusunda en sık karşılaşılan sıkın-
tılar ise insanların programı iyi kullan-
dıkları zaman mühendisliğe ihtiyaç duy-
mayacakları yanılgısı. Programın yaptığı 
hesap ve önerdiği bazı rotalarla tasarım-
ların doğru bir şekilde gerçekleştirileceği 
düşünülmektedir. Maalesef bu durum 
doğru olmamakla birlikte tasarım için 
her zamanki gibi bilgi, beceri ve tecrübe 
gerekmektedir. Programlar sonuç ola-
rak sizin çizdiğiniz yönde ilerlemektedir. 
Aynı şey simülasyon programları için 
de geçerlidir. Sizin verdiğiniz veriler ne 
kadar doğru olur ise o kadar gerçekçi, 
doğru sonuçlar alabilirsiniz. Fakat sizler 
gereksiz veya yanlış veriler ile simülas-
yonu çalıştırırsanız maalesef alacağınız 
sonuçlar da yanlış olacaktır.
Mevcut binaların restorasyon işlemle-
rinde ise sahadan röleve alma, birkaç 
ekipman ve program ile çok daha hızlı 
ve daha doğru şekilde gerçekleşebilmek-
tedir. Özellikle günümüzde her alanda 
kullanılan Drone’lar röleve almak açı-
sından da işe yaramaktadır. Belli başlı 
bazı programlar Drone’un uçuş rotalarını 
röleve için doğru şekilde ayarlanmasını 
sağlamaktadır. 3 farklı seviyede uçuşunu 
sağlayan bu programlar binanın etra-
fında fotoğraf ve video çekilmesini sağ-
layarak daha sonra bilgisayarda program 
aracılığıyla bu görüntüleri birleştirerek 
modeli oluşturabilmektedir. Binanın 
içinde ise daha çok tercih edilen yön-
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tem 360 derece tarayabilen lazer yazıcı-
lardır. Bu lazer yazıcılar belli aralıklarla 3 
ayak üstüne yerleştirilip, işin durumuna, 
beklentisine ve sahanın koşullarına göre 
çeşitli dakikalarda ayarlanıp farklı kali-
telerde elde edilebilen görüntüler ile 
yine çeşitli programlar aracılığıyla nokta 
bulutları şeklinde bilgisayara mahallerin 
ve binanın içini aktarabilmektedir. Farklı 
programlar kullanarak bu nokta bulutla-
rını da koordinatları ile birlikte modelle-
mek ve bina bilgi modellemesi sistemleri 
programlarına aktarmak mümkündür. Bu 
şekilde lazer metreler aracılığıyla insan-
ların sahadan aldığı rölevelere göre daha 
kısa sürede daha doğru bir şekilde mevcut 
binaları modellemek artık mümkündür.

4.2.  Uygulama Alanındaki 
Gelişmeler

Uygulama alanında BIM sistemlerine 
geçiş ile birlikte sahada güncellemeleri 
hızlı olarak almanın yanı sıra en günceli 
de almanın sağlanması hedeflenmektedir. 
Çünkü bu sistemde hedef sahada proje 
çıktılarını, kağıtları kullanmak değil tam 
tersine telefon, tablet ve giyilebilir tekno-
lojilerin kullanılması hedeflenmektedir. 
Özellikle gelişen teknolojilerle birlikte 
çeşitli hologram teknolojileri ile projeyi 
sahada görerek imal etme şansını elde 
edeceğiz. Yapılmış olan iş programları ile 
tasarlanan 3 Boyutlu proje ve her parçanın 
birbiriyle eşleşmesi ile birlikte, değişen 
projelerde anında ilave gelebilecek mali-
yet veya iş programının güncellenmesi 
geçmişe göre çok daha hızlanmaktadır. 
Sahada kullanılan tabletler sayesinde proje 
yönetim anlamında da çeşitli uygulamalar 
ile birlikte gerçek koordinat sistemi ile 
sanal binanın koordinat sistemi çakıştı-
rılmakta, siz sahayı gezerken aynı anda 
bulunduğunuz noktanın sanal binada 
neresi olduğunu görmenizi, sanal binada 
yapılacak olan işleri görmenizi ve nelerin 
doğru yapılıp nelerin yapılmadığını gör-
menizi sağlamaktadır. Dolayısıyla günü-
müzde hazırlanan eksiklikler listesi BIM 
sistemlerine geçişten sonra sanal ortamda 
anlık olarak ve koordinatlı bir şekilde ger-

çekleştirilebilmektedir. Tabletinizden 
bulunduğunuz noktada gördüğünüz 
bir hata veya eksikliği işaretlediğinizde 
sistem otomatik olarak o konudan kim 
sorumluysa ona yapılacak iş olarak 
tanımlamakta, bulunduğu noktayı işa-
ret etmektedir. Bu sayede herhangi bir 
eksikliğin atlanmasının da önüne geçil-
mektedir. Böylece inşaattaki eksiklikler 
hızlıca kapatılmaktadır.
Proje yönetim kanadında AI (Artificial 
Intelligence) yani Yapay Zekanın da 
çok yakın zamanda kullanılacağını ve 
hatta bazı açılardan da kullanıldığını 
söylemek gerekir. Bu alanda özellikle 
şu ara geliştirilmek üzere olan paletli 
bir drone robotun üzerine takılı olan 
360 derece tarayıcı ile birlikte hareket 
eden, DOXEL markasının geliştirdiği 
yapay zekanın proje yönetim alanına 
çok olumlu bir katkısı olacaktır. 

BIM (Bina Bilgi Modelleme) plat-
formlarında hazırlanmış bir projenin, 
sahada uygulanma sırasında bu gezici 
robot sahadaki merdivenleri çıka-
bilmekte ve mahal mahal gezmekte. 
Girdiği alanlarda hareket halinde iken 
tarama yapıyor ve bilgisayara bilgileri 
gönderiyor. Aynı anda yapay zeka bu 
gelen bilgileri işliyor, daha önce çizilmiş 
olan proje ve yapılmış olan iş prog-
ramına göre otomatik karşılaştırma 
yapıyor böylece günlük, haftalık ve 
aylık olarak otomatik rapor hazırlayıp 

yetkililerle yapılan işin yüzdesini, o ana 
kadarki gerçekleşen bütçesini ve kalan 
yüzdeleri paylaşabiliyor.

Sonuç
Sonuç olarak teknolojinin yardımı 
inşaat alanında da kullanılmaya başla-
mıştır. Fakat diğer sektörlerle karşılaş-
tırıldığında inşaat sektörü daha geride 
gözükmektedir. Bu açıdan dijitalleş-
menin inşaat sektöründe gelişeceğini 
öngörmek zor değil. Yapay zekanın 
tasarımda ve uygulamada yer alması ile 
birlikte çok daha enerji ekonomisine 
sahip daha verimli binalar tasarlanabi-
lecek ve yapım aşamasında çok daha az 
maliyetli inşaatlar yapılabilecektir. Özel-
likle BIM sitemlerinin devreye girmesi 
ile gelecekte inşaat alanında daha sık 
kullanılacak olan 3D yazıcılar, maliyeti 
ciddi anlamda düşürecektir. Nesnelerin 
internetinin mekanik tesisat alanında 
kullanılması ile bu sistemlerin işletme 
sırasında daha önceden 3D olarak bina 
içinde kullanılan ekipmanlarla ilgili bil-
gilerin girildiği modellerin işle haber-
leşebilmesi sağlanacaktır. Bu haberleş-
menin sonucu olarak bulut üzerinden 
proje müellifleriyle aylık ve yıllık raporlar 
halinde kullandıkları sistemlerin har-
cadığı enerjiler paylaşılabilecektir. Yine 
bu bilgiler Makina Mühendisleri Odası 
ile düzenli olarak paylaşıldığında ve 
arşivlenip Makine Mühendisleri Oda-
sının Enerji, Mekanik Tesisat Komis-
yonlarınca derlenip analiz edildiğinde 
Türkiye’nin kullanım standartları daha 
gerçekçi şekilde oluşturulacak, yabancı 
ülkelerin belirlediği standartlar yerine 
Türkiye’nin kendi kullanım standartla-
rına göre tasarlanacak projelerle ülkenin 
enerji ekonomisine büyük oranda katkı 
sağlanacaktır.

Kaynaklar
[1] Wikipedia
[2] http://www.autocadbeyni.com/
cadden-bime-kisim-i-cadin-tarihcesi/
[3] https://turgaykayaer.wordpress.
com/2012/05/21/proje-yonetimi-tarih-
cesi/ 
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Ürün Tanıtımı

ETNA’dan Yeni EFP 11 Serisi 
Monofaze Beslemeli Foseptik 
ve Drenaj Pompaları

Pompa ve hidrofor teknolojileri 
alanında 35 yılı aşkın Ar-Ge, 
üretim ve uygulama deneyimine 

sahip olan ETNA, sektöre ve son kul-
lanıcıların hizmetine yeni EFP 11 serisi 
monofaze beslemeli, flatörlü, foseptik ve 
drenaj pompalarını sunuyor. Endüstrinin 
gelişimi ve nüfusun giderek artmasıyla 
birlikte atıksulardaki katı madde içeriği-
nin artması, konutsal ve endüstriyel atık-
suların uzaklaştırılmasını zorlaştırıyor. 

Doğal kaynaklarımızın korunması için 
zorunlu hale gelen atıksu tahliyesi uygu-
lamaları, profesyonel çözümler gerek-
tiriyor. Ekonomik, verimli, kullanımı 
kolay, sık bakım gerektirmeyen ve uzun 
ömürlü ETNA atıksu ve drenaj pompa-
ları, modern atıksu uygulamalarındaki 
zorluklarla güvenle başa çıkabilmeyi sağ-
lıyor. EFP 11 serisi foseptik ve drenaj 
pompaları 3 modelden oluşuyor. EFP 
11, katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil par-
çaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve 
foseptik suların transferi için tasarlanmış 
parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı 
parçacıkları parçalayarak sorunsuz bir 
şekilde tahliye eder ve 30 cm sıvı derin-
liğine kadar çalıştırılabilir. EFP 11 D, 
içerisinde 6 mm’ye kadar partikül olan az 
kirli suların tahliyesinde kullanılmak için 
ideal olup, açık çarklıdır, paslanmaz çelik 
filtrelidir ve 30 cm sıvı derinliğine kadar 
çalıştırılabilir. İçerisinde 35 mm’ye kadar 
partikül olan kirli suların tahliyesi için 
ideal olup yoğun kullanımlar için tasarla-
nan EFP 11 V ise, vorteks çarklıdır ve 32 
cm sıvı derinliğine kadar çalıştırılabilir. 
EFP serisi foseptik ve drenaj pompaları; 
dikey eksenli, mono-blok, tek çarklı olup, 
suya daldırılarak sabit konumda veya 
portatif olarak çalıştırılmak için dizayn 
edildi. EFP 11 serisi foseptik ve drenaj 
pompaları, TS EN 50525-2-21 standar-
dına uygun H07RN-F tipi güç kablosuna 
sahiptir. Özel tasarım pompa kafası saye-

sinde kablo ve flatör girişleri sızdırmaz 
şekilde yapıldı ve motor koruma altına 
alındı. Pompanın kullanım alanının 
doğası gereği karşılaşabileceği eksenel ve 
radyal zorlanmalara karşı çift rulman ile 
yataklandırıldı. Salmastrayı katı partikül-
lerden koruma amacıyla gövde üzerinde 
yağ odacığı dizayn edildi ve salmastranın 
uzun ömürlü olması sağlandı.
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Ürün Tanıtımı

Espa Soğutma’dan Deka COM1
 Yağ Seviye Regülatörü

Yeterli yağ seviyesi, kompresörün 
uzun ömürlü olması için önemli 
bir gerekliliktir. Sistem tasarımına 

bağlı olarak (örn. Raf uygulamalarında), 
farklı çalışma koşulları altında doğru 
yağ seviyesi kontrolü yalnızca aktif bir 
düzenleme sistemi kullanılarak müm-
kündür. Pasif sistemler problemlidir, 
çünkü sadece sabit çalışma koşullarında 
tatmin edici bir şekilde çalışırlar, ancak 
mevsimsel değişikliklerden dolayı bu 
mümkün değildir.
Çalışma koşullarındaki ve buz çözme 
döngülerindeki farklılıklar, güvenilir 
çalışmayı sağlayan aktif bir yağ düzen-
lemesi ile örtülebilir. Aktif sistemler 
kompresördeki yağ seviyesini izler ve 
düşük yağ seviyesi için bir alarm oluş-
turur. Dahili kompresör yağ pompası ve 
yağ fark basınç şalteri olmasa bile (örne-
ğin, scroll kompresör), kompresöre giden 
yağ beslemesi sadece aktif bir kontrolle 
izlenebilir.

Şamandıra sistemindeki bir Hall sensörü 
ve yerleşik bir mıknatıs, kompresördeki 
yağ seviyesini ölçer.
Yağ seviyesine ve bunun sonucunda 
manyetik alan kuvvetinde meydana 
gelen değişikliklere bağlı olarak, sensöre 
çekilen değişken voltaj meydana gelir. Bu 
elektronik bir ünite tarafından değerlen-
dirilir ve buna göre LED’ler ve solenoid 
valf çalıştırılır. Yağ seviyesi alarm ara-
lığı içindeyse Deka COM1 yağ seviye 
regülatörü, 90 saniye gecikme süresiyle 
röle alarm durumuna geçer. Bu sinyal, 
kompresörü kapatmak veya veri işleme 
için kullanılabilir. Alarm durumunda, yağ 
seviyesini normale getirme hedefiyle yağ 
sürekli olarak kompresörü besler. Başarılı 
olursa, alarm sıfırlanır.
Yüklenen yazılım bir “Power on Logic” 
özelliğine sahiptir. Yağ kontrol ünitesinin 
takılması ve açılması sırasında “Enjek-
siyon” ve “Alarm” için gecikme zaman-
ları ayarlanır. Bu, hiç yağ içermeyen bir 
kompresörün hemen bir yağ enjeksiyonu 
ile sonuçlanacağı ve aynı zamanda alarm 
durumuna geçeceği anlamına gelir. Bu, 
böyle bir kompresörün, alarm oluşana 
kadar standart 90 saniye gecikme süre-
sinde çalışmaması içindir.

Deka yağ seviye regülatörünün 
öne çıkan özellikleri:

•	 YENİ: İlk kurulum sırasında 
Enjeksiyon ve Alarm için bastırılmış 

zaman gecikmesine sahip “Power on 
Logic” yazılım özelliği 

•	 Gelişmiş çalışma prensibi, yağ 
seviye sensörünün yağ beslemesi ve 
solenoid valf için bağımsız kontrol 
ünitesi 

•	 Özel dizayn edilen solenoid valf ve 
bobin ile optimize edilmiş enerji 
tüketimi 

•	 Yüksek hassasiyetli sensör 
teknolojisi, çok hassas bir seviye 
tespitine izin verir.

•	 Doğru ışık oranı sayesinde köpüren 
ya da kirli yağdan kaynaklı ölçüm 
hatalarının engellenmesi.

•	 CE, EAC’ye uygundur.
•	 IP 65 koruma sınıfı ile birlikte 24V 

ve 220V elektik beslemeli modellere 
sahiptir.

•	 Hidrokarbon soğutucuları ile 
uyumlu standart sürüm (R290, 
R1270)
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Telefon : 0 216 360 59 33
e-mail : cansink@etix.com.tr
www.etix.com.tr

Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği
Telefon : 0 312 255 10 73
e-mail : pomsad@pomsad.org.tr



Ürün Tanıtımı

Condair DL Hibrit Sprey ve 
Evaporatif Nemlendirici

C ondair DL hibrit nemlendirici 
verimli ve hijyenik adiyabatik 
nemlendirme sağlamak için sprey 

ve evaporatif teknolojilerini bir araya 
getiriyor. 

Atomizer nozul kademesi:
Bu kademede su düşük basınçta, mole-
küler atomizasyon nozulları ile atomize 
edilir. Atomize edici nozullar ayarlana-
bilir bir yapıya sahiptir ve cihazın tüm 
kesitine optimum şekilde dağılmıştır. Bu 
düzen sayesinde yüksek buharlaşma ve 
düzgün nem dağılımı sağlanır.

Evaporatif pad kademesi: 
Birinci sınıf seramikten yapılmış patentli 
evaporatör ünitesi nemlendirme mesa-
fesinin sonuna yerleştirilmiştir. Atomize 
edilmiş su zerreciklerini tutar ve müm-
kün olan en iyi buharlaşmayı gerçekleş-
tirir. Patentli seramik malzeme, atomize 
edilmiş suyun maksimum kullanılmasını 
sağlar ve aynı zamanda suyun gereksiz 
drenajını önler.

Condair DL nemlendiricinin arkasında, 
aerosol içermeyen ve hijyenik olarak 
nemlendirilmiş hava vardır.

Hassas Kontrol
Püskürtme devresi yönetilmesi ve sürekli 
su miktarı kontrolünün benzersiz kombi-
nasyonu, nemlendirmede hassas kontrol 
sağlar. Sistemdeki su ilk önce, 15 kade-
meli atomizer valf kademesinden geçer, 
daha sonra frekans invertörlü pompa 
devreye girer ve nemlendirme kapasitesi, 
gerekli nem talebine ulaşılıncaya kadar 
sürekli olarak artar. Seramik evaporatif 
elemanların buharlaşma etkisiyle birlikte, 
mümkün olan en yüksek kontrol doğru-
luğuna erişilir ve sistemden gelen nem 
talep değerine bağlı olarak %0-%100 
arasında hassas kapasite kontrolü sağlar.
Bu çalışma dizaynı enerji tasarrufludur, 
hassas nem kontrolü taleplerine cevap 
verirken nemlendirme için kullanılan 
sudan tasarruf sağlar.

Hijyenik Nemlendirme
Hijyenik nemlendirme isteniyor ise hava 
kanalı sistemine hiçbir su aerosolü girme-
melidir. Aerosoller kanal içinde birikebi-
lir ve ıslak yüzeyler oluşturabilir. Mikro-
biyal olarak kontamine olmuş nemlen-
dirme suyunda veya mevcut biyofilmlerde 
bulunan su aerosolleri, mikrop/bakteri 

taşıyıcıları olabilir ve havayı kirletebilir.
Condair DL, özel dizayn atomizer 
nozulları ve suyu tamamen buharlaştıran 
seramik evaporatör ünitesi ile sürdürüle-
bilir bir hijyenik çözüm sunar.
DL nemlendiriciler; mineral içermeyen 
ters ozmos su kullanımı, içindeki yazılım 
sayesinde su besleme hatlarının düzenli 
yıkanması, patentli Hygiene Plus gümüş 
iyonizasyon konsepti, opsiyonel H2O2 
dezenfeksiyon sistemi ile ultra hijyenik 
nemlendirme yapar.

Condair Grubu, ticari ve endüstriyel 
uygulamalar için enerji tasarruflu, hij-
yenik ve yenilikçi teknolojilerle, nem 
kontrolü ve evaporatif soğutma alanında 
dünyanın önde gelen uzmanlarından-
dır. Condair, Türkiye'de sistem tasarımı, 
tedarik, işletmeye alma, bakım ve yedek 
parça sunan grup şirketi Condair Nem-
lendirme A.Ş. tarafından temsil ediliyor. 
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Doğa Sektörel Yayın Grubu
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

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

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL
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Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



Doğru Hava Uzmanı

DAIKIN 
KOMBi

DÜNYANIN 
EN AZ YER KAPLAYAN KOMBiSi 

• Çok tasarruflu   •  Çok sessiz

S a d e c e  D a i k i n  B a y i l e r i n d e

Çağrı Merkezi 444 999 0 • daikin.com.tr
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Konut Havalandırması Endüstriyel Havalandırma Ticari Yapı Havalandırması

AVenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No:4, 34307 Küçükçekmece İkitelli OSB
Küçükçekmece / İstanbul Telefon: 0212 901 00 77 Email: info@avensair.com

www.avensair.comTürkiye Distribütörüdür

Yaşamın her alanında
İdeal Havalandırma Çözümleri

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...



CONDAIR DL
Yeni nesil “ultra hijyenik” hibrit nemlendirici
Atomizer ve evaporatif nemlendirici bir arada

Nemlendirme, Nem Alma ve Evaporatif Soğutma

Condair Nemlendirme A.Ş.
Ağaoğlu My Office 212, Mahmutbey Mah.
Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:32 Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul
Tel. (212) 803 34 25 - 803 34 08
www.condair.com.tr
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Dijitalleşmenin 
Mekanik Tesisata 
Etkisi ve Geleceği

İSİB 2019 
Sektör Buluşma 
Toplantısı

BSRIA Dünya 
HVAC Pazarını 
Değerlendirdi

SÖYLEŞİ

Metin Duruk

IoT Platformları Sayesinde 
Bina Sistemlerinden 
İşlenebilir Veri 
Analizlerinin Toplanması

TEMA Mütevelli Heyeti, Yönetim 
Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi


