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(% 9,9) bir artış var; ilk çeyrekte sektörün ithalatı 
2,43 milyar dolara yükselmiş durumda… Yani 
bu, ihracatla ithalat arasındaki çıtanın daraldığı 
anlamına geliyor ki, sadece sektörümüz adına 
değil, ülkemiz için de dikkatle değerlendirilmesi 
gereken bir gelişme” dedi. Toplantıda, yılsonu 
beklentileri ile ilgili olarak inşaatta büyüme 
oranının % 3–3,5 seviyesinde olacağının öngö-
rüldüğü belirtildi. Ayrıca katılımcılar, ekonomik 
büyümeye ilişkin iyimser yaklaşımın rehavete 
neden olmaması gerektiğinin de altını çizdi.  

Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği’nin İnşaat 
Sektörü Analizi Nisan 2016 Bülteni içinde de 
sektörün tanınan isimlerinin görüşlerine yer 
verilmiş. Bazıları şöyle:    

Hazine Eski Müsteşarı, Ekonomi Yazarı Mahfi 
Eğilmez: “2023 yılı için açıklanan 2 trilyon dolar-
lık GSYH hedefine varabilmemiz için GSYH'mızı 
TL cinsinde yılda nominal olarak yüzde 22, reel 
olarak yaklaşık yüzde 15 artırmamız gerekiyor. 
Benzer biçimde 2023 hedefi olan 500 milyar dolar-
lık ihracat hedefine ulaşmak için ihracatımızı her 
yıl dolar bazında yüzde 17 artırmamız gereki-
yor. Tarihimiz boyunca reel olarak yıllık ortalama 
yüzde 5 artırabildiğimiz GSYH'yı önümüzdeki 8 
yıl içinde yüzde 15 artırabilir miyiz? İhracatımızı 
150 milyar dolardan 500 milyar dolara 8 yıl içinde 
çıkarabilir miyiz?”

Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Güngör Uras: 
“(...) Unutmayalım, ekonominin hedefi insandır. 
İnsanların daha iyi imkânlara kavuşmasıdır. Uzun 
süredir terör nedeniyle can ve mal kayıplarına üzü-
lüyoruz. Terörün etkisinde Doğu'da üretim durdu. 
Ticaret yavaşladı. Kendi insanımızı fakirlikten 
kurtarmaya çalışırken, 3 milyon sığınmacıyı barın-
dırmak ve beslemek zorunda kaldık. Ne var ki 
bütün bu olumsuzlukların faturasını karşılamak 
zorundayız. Fatura daha çok üretmeyi, daha çok 
ihracat yapmayı, ekonominin kayıplarını karşı-
layacak ölçüde yeni kazanımlar gerçekleştirmeyi 
zorunlu kılıyor”. 

Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Osman Arolat: 
“Vakit kaybetmeden, kendimizi aldatmadan büyü-
meyi sağlıklı ve sürekli kılacak yeni bir reformist 
kalkınma programını hayata geçirmek için çalışma 

İnşaat sektörü iç pazarda sevinçli, 
dış pazarda üzgün… 
İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin ağır 

lokomotifl erinden biri ve bünyesinde çok 
sayıda alt sektörü de barındırıyor malum… 

Bu sayımızda, büyük fotoğrafın belli alanların-
daki gelişmelere mercek tutalım istedik… 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD)’ın düzenlediği 2016 yılının 
ikinci “Gündem Buluşmaları” toplantısında 
önemli açıklamalar yapıldı. Toplantının konuş-
macılarından Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Oktay Alptekin: “Yılın ilk çeyre-
ğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü. Bu 
büyümede inşaat sektörünün katkısını da görü-
yoruz. Sektör ilk çeyrekte yüzde 6,6 büyüyerek, 
2013’teki performansını yakaladı. İnşaat sektörü 
harcamalarındaki yüzde 8,2’lik büyümede özel 
sektör yatırımlarının etkili olduğu görülürken, 
bu büyüme 30,36 milyar TL’ye tekabül ediyor. 
İç pazara dair rakamlar da umut verici. İnşaat 
malzemeleri sanayi üretimi yüzde 7,2 artarken, 
sektörün iç pazar büyüklüğü ilk çeyrekte 32,1 
milyar TL’ye ulaştı. Geçen senenin aynı döne-
mine göre yüzde 13,4 artış yaşandı” dedi. Alp-
tekin, iç pazardaki olumlu gelişmelerin ihracat 
pazarına yansımadığını ifade ederek, “Maale-
sef ihracat rakamlarında hâlâ olumlu bir tablo 
göremiyoruz. İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 
15,6’lık bir kayıpla 3,76 milyar dolara kadar 
geriledi. Öte yandan, ithalat hareketlendi. Biz 
hep sektör olarak cari açığa sağladığımız pozitif 
katkıyla övünürdük, ancak ihracattaki gerileme-
nin aksine ithalatımızda yüzde 10’a yaklaşan 

başlatmalıyız. Bu çalışmanın bir yanında ekonomik konu-
lar yer alırken, bunu gerçekleştirmemize katkıda buluna-
cak, hukuki, demokratik ve eğitim alanlarındaki reformlar 
da yer almalıdır...”

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ekonomi Pro-
fesörü Daron Acemoğlu: “FED kararları Türkiye'nin iç 
tüketimle gelen, yatırımsız kötü büyüme hikâyesine sarıldı. 
Oysa yeni hikâyemiz yatırım ve üretkenlik olmalı. Bunun 
için de sadece İstanbul ve 5-6 holding yetmez, her şehirden 
en az 5-6 Anadolu kaplanı çıkmalı...”

Üretim şart demişken, bir de güzel havadis verelim: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle,  
Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Der-
neği (DOSİDER) ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofi si (İTÜNOVA) işbirliğiyle 
hazırlanan Gaz Yakan Cihazlar Proje Merkezi projesi, 
protokolün imzalanmasıyla faaliyete başladı. Protokol,  
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Özkol tarafından imzalandı. Gaz Yakan Cihazlar Proje 
Merkezi, yoğuşmalı ısıtma cihazlarının yurtdışından 
ithal edilen önemli komponentlerinin Türkiye’de üre-
tilebilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapacak. Proje saye-
sinde ülke ekonomisine yıllık 350 milyon TL katkı 
sağlanacak. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

DemirDöküm Inverter Klimalar

sıcaklığa ulaşılınca da sadece sıcak hava 
üfleniyor.

•	 Jet-cool: özelliği sayesinde ortam çok 
kısa bir zaman içinde istenilen konfor 
şartlarına ulaşıyor.

•	 Program saati: Klimanın ayarlanan 
zamanda çalışmaya başlaması veya 
çalışmasının durdurulması ile pratik bir 
kullanım sağlıyor.

•	 Auto-restart: Elektrik kesintilerinden sonra 
klima otomatik olarak kesintiden önceki 
konumunda çalışmaya başlıyor.TM 

Inverter Klima, ozon tabakasına zarar vermiyor. 
Enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az 
enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına 
yardımcı oluyor. Sezonsal verimlilik direktifine 
(ERP Lot10) uygun yeni nesil inverter tekn-
lojisiyle A4 Inverter klima daha sessiz, daha 
verimli çalışıyor. 

Özellikler

•	 Sıcak kalkış modu: Cihaz ısıtma moduna 
getirildiğinde iç ünite evaporatörü 
istenilen sıcaklığa ulaşmadan ortama 
üfleme yapılmamasını sağlıyor. Yeterli 

DemirDöküm, yeni nesil inverter tek-
nolojisine sahip A4 Inverter klimaları 
pazara sundu. Daha az enerji ile daha 

fazla iklimlendirme yapan çevre dostu Demir-
Döküm inverter klimalar, R-410A gazı ile ozon 
tabakasına zarar vermiyor. DemirDöküm A4 
Inverter Duvar Tipi Split Klima yeni nesil 
inverter teknolojisiyle minimum elektrik tüke-
timi sağlıyor. LCD ekranıyla modern tasarımlı 
DemirDöküm Inverter Klima, sessiz çalışma 
teknolojisi ile bulunduğu ortama serinlikle bir-
likte konfor da getiriyor. Anti toz filtresiyle ise 
ortamdaki toz ve partikülleri tutuyor. Çevre 
dostu R-410A gazı sayesinde DemirDöküm A4 

Airplus Aksiyal Jet Fan

tadır. Buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan elektrik 
gücü daha düşüktür. Sistem tam otomasyon ile 
kontrol edilir. Otoparka yerleştirilen CO ve 
duman sensörleriyle ihtiyaç duyulan alanlardaki 
jet fanlar çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlana-
bilir. Aerodinamik yapılı patentli kanat tasarımı 
ile yüksek itme kuvveti, düşük ses seviyesi söz 
konusudur. Patentli gövde yapısı tasarımı ile 
daha fazla susturucu alanı, düşük ses seviyesi 
elde edilmektedir.TM 

lerinden dolayı daha fazla kullanılabilir alan ve 
daha etkin hava sirkülasyonu sağlarlar. Daha 
düşük tavan yüksekliğine ihtiyaç duydukların-
dan dolayı aynı alan için daha fazla otopark kat 
adedi inşa etmek mümkün olmaktadır. Hava-
landırma ve yangın senaryoları CFD analizi ile 
sanal testleri, hesap kontrolü ise uygulamaya 
geçilmeden önce yapılabilmektedir. Airplus 
Aksiyal Jet Fan’ın özel 3’lü parça tasarımı saye-
sinde kolay ve daha kısa sürede montaj yapıla-
bilir. Susturucu bölümleri menteşeli sistem ile 
bağlı olduğundan yerinden sökülmeden motor 
ve fana servis hizmeti verilebilir. Susturucu ve 
motor kısmının tescilli Galvaniz Çelik Gövde 
tasarımı ayrı ayrı montajına izin vermektedir. 
Ek bir sisteme gerek olmadığından uygulama 
esnasında diğer tesisat işlerinden bağımsız ola-
rak montajlanabilir. Hava hareketi esnasında 
kanallı sistemlerde basınç kayıpları oluşmamak-

Airplus’ın ilk kez ISK-SODEX 2016 
Fuarı’nda lansmanını yaptığı yeni 
ürünü Aksiyal Jet Fan; günlük hava-

landırma ve yangın durumunda duman tahliyesi 
için kullanılıyor, yangın halinde dumanın ve 
yüksek ısının en güvenli ve kontrollü şekilde 
uzaklaştırılmasını sağlıyor (Düşük devirde 
havalandırma, yüksek devirde duman tah-
liye). Jet fanlar, kanal sistemi gerektirmemeleri 
sebebiyle konvansiyonel kanallı havalandırma 
sistemlerine göre çok daha az alan işgal ettik-
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ürünler

ATC Klima Santralleri

A TC Klima Santralleri; sağlam yapı-
sını, özel tasarlanmış alüminyum 
profilleri ve 25, 45, 50 mm kalınlı-

ğındaki ısı ve ses izolasyonlu panellerinden 
alıyor. Yüksek korozyon dayanımını, kali-
teli tasarımı ve yoğuşma ihtimalini ortadan 
kaldıran komponent ve montaj kalitesine 
borçludur. Kolay bakım ve servis olanakları 
sayesinde bakım sorunlarını ortadan kaldı-
rır. Servis kapıları, panelleri, aydınlatma ve 
gözetleme camı aksesuarları ile kontrolün 
tamamen kullanıcının elinde olmasını sağlar. 
Santral dışına yerleştirilmiş taşıyıcı kulplar 
sayesinde cihaz kolay bir şekilde hareket etti-
rilip taşınabilir.

Özellikler

•	 1.000 – 100.000 m3/h hava debisi

•	 25,45 ve 50 mm kalınlığında sandviç 
panel (Kaya yünü yoğunluğu 75kg/m3, 
Yangın sınıfı A1)

•	 İç ve dış sac kalınlıkları 0,8 – 1,2 mm 
(galvaniz, RAL 9002 ve paslanmaz çelik)

•	 Isıl iletkenlik T3, T2

•	 Isıl köprüleme TB3, TB2

•	 Filtrasyon seviyeleri (G2, G3, G4, F5, F7, 
F9, H13, H14, Active carbon, UV)

üretan kullanılmaktadır. Sac kalınlığı 0,8-1,2 
mm olup, dış sac malzemesi standart olarak 
galvaniz üzerine RAL 9002 renginde elek-
trostatik toz boyalı, iç sac malzemesi galvaniz, 
paslanmaz veya galvaniz üzerine elektros-
tatik toz boyalı olarak 25-45 veya 50 mm 
kalınlığında imal edilmektedir. 25 mm ve 50 
mm karkas yapısına uygun olarak imal edilen 
paneller içten montajlı; 45 mm karkas yapı-
sına uygun paneller ise vida gerektirmeyen 
dıştan alüminyum geçme çıtaları ile monte 
edilmektedir. Paneller matkap uçlu özel vida-
larla doğrudan profillere bağlanmakta ve ara-
sına EPDM esaslı sızdırmaz contalar yapış-
tırılmaktadır. Santral üzerinde gerekli yerlere 
veya istek üzerine servis verebilmesi amacıyla 
servis kapıları veya kelebek sıkıştırma man-
dalları ile çıkarılıp kolayca takılabilen servis 
kapakları monte edilmektedir. Servis kapıları 
veya kapakları isteğe bağlı olarak, gözetleme 
camlı olarak da imal edilebilir. Klima sant-
ralleri standart olarak 100 mm kaide üzerine 
inşa edilmekte, isteğe bağlı olarak da 100 
mm yüksekliğinde ayak konulmaktadır. Kaide 
köşelerinde santral hücrelerinin kolay hareket 
ettirilip taşınmasını sağlayan hareket delikleri 
mevcuttur. Dış ortamda bulunan cihazların 
kötü hava koşullarından etkilenmemesi için 
çatı konulmaktadır. Cihaz boyutlarının taşı-
namaz olduğu durumlarda taşıma kolaylığı 
sağlaması açısından demonte olarak sevk edi-
lip şantiyede monte edilmektedir. TM 

•	 Bataryalar Sulu veya DX

•	 Isı geri kazanım üniteleri: Plakalı, 
Tamburlu ve Batarya tipi

Kasa Yapısı

ATC klima santrallerinin karkası; özel çekil-
miş alüminyum profiller, plastik köşe eleman-
ları ve panellerden oluşmaktadır. 
Alüminyum profiller plastik köşe parçaları ile 
panellerin aralarına gelecek şekilde karkasa 
monte edilir. Paneller standart ölçülerde, çift 
cidarlı olarak üretilmekte ve izolasyon mal-
zemesi olarak kaya yünü, cam yünü veya poli-
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ürünler

kumanda üzerinden 4 yöne hareket ede-
bilmesini sağlayan Elegant Plus, mekânın 
iklimlendirmesini homojen şekilde gerçek-
leştirerek daha konforlu bir ortam sağlıyor. 
Son kullanıcıya sağlanan bu özelliklerin 
yanında kurulumu da düşünen Baymak, 
yeni seri klimalarında Çift Taraflı Drenaj 
Bağlantısı özelliğini sunarak servislerin ilk 
kurulumunda daha esnek davranabilme-
sini sağlıyor. Bu sayede cihazın drenaj hattı 
kurulum alanının uygunluğuna göre isteni-
len yönden çekilebiliyor. 
Baymak Elegant Plus Klima, 5 yıl garan-
tinin yanı sıra montaj ve satış sonrası hiz-
metleriyle de kullanıcılarını yormuyor.  TM

B   aymak, sezona yeni ürünü Elegant 
Plus ile hazırlanıyor. Geçen yıl 
klima pazarı yaklaşık % 5 büyürken 

satış adetlerini % 50’nin üzerinde artıran 
Baymak, bu yılın ilk çeyreğinde de klima 
satışlarında % 37 artışla büyümesini devam 
ettirdi. Baymak, ekonomik, estetik, sessiz 
ve 0,5 °C’ye kadar hassas sıcaklık kontrolü 
sağlayan yeni klima modeli Elegant Plus ile 
dikkat çekiyor. Elegant Plus soğutmada A++, 
ısıtmada A+ enerji verimlilik değerlerine 
ek olarak ECO Mod özelliğiyle klimaların 
korkutan faturalarına da çözüm getiriyor. 
Yeni modelin sahip olduğu ECO Mod kul-
lanıcılara soğutmada ekonomik bir kulla-
nım sunarak, cihazın en düşük enerji tüke-
timinde çalışmasını sağlıyor. ECO Mod 

çalıştırıldığında cihaz iç üniteden aldığı 
sıcaklık bilgilerine göre değil, dış ortam 
sıcaklığına göre değişen yazılım parametre-
lerine göre çalışıyor. Elegant Plus’ta kulla-
nılan kompresör, fan, izolasyon malzemeleri 
ve benzeri ekipmanların sessiz çalışma pren-
sibine göre tasarlanmış olmasının yanı sıra 
Silence Mod özelliği en düşük ses seviyesini 
sağlıyor. Gizli LED ekran sayesinde cihaz 
kapalı iken Elegant Plus kullanım alanında 
estetiği ile ön plana çıkıyor. İhtiyaca yönelik 
her detayın düşünüldüğü Baymak Elegant 
Plus’ta hassas sıcaklık kontrolü 0,5 °C’lik 
artış ve azalışların yapılabilmesine de olanak 
sağlıyor. Yatay ve dikey hava kanatçıklarının, 

Baymak’tan Yeni Klima: Elegant Plus

Avrupa’nın ilk çelik radyatör üreticisi 
Zehnder’in minimalist bir dokunuş 
yaparak yaşam alanlarında fark yara-

tan radyatörü Plano; tüm yapı profesyonelle-
rine, mimarlara ve son kullanıcılara hitap edi-
yor. İstenilen boyutta ve renkte hazırlanabilen 
Zehnder Plano, her projeye ve her ortama 
uyum sağlayarak düz ve sade yapısından gelen 
şıklıkla fark yaratıyor. 
Köşeli yapısı ile yatay ve dikey montaj imkânı 
sağlayan Plano; kısa sürede ısıtma, kolay 
montaj imkânı, enerji tasarruflu yapısı, kolay 
temizlenebilmesi ve modern tasarımı gibi 
pek çok özelliği ile dikkat çekiyor. Geometrik 
yapısı ile Zehnder Plano, en renkli ortamlarda 
bile kendini gösterebilir ya da tüm minima-
list yapısı ile kendini tamamen gizleyebilir. 
Her mimari projeye kendi tasarımı ile fark-
lılık getiren ve yenilikçi teknoloji ile üretilen 
Plano, enerji verimliliği sağlıyor. TM 

Zehnder Plano Radyatörler
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Soğutma, Isıtma, Havalandırma Sektöründe Kompakt Yardımcılar:
testo Akıllı Problar

•	 Ölçüm verisi raporları, mobil uygulama ile 
oluşturulan görseller ile desteklenebilir ve 
hemen PDF ya da Excel dosyası halinde 
gönderilebilir.

Soğutma seti ile  soğutma sistemlerinde servis, 
bakım ve hata tespitleri yapılabilir. 

Havalandırma seti ile  klima-havalandırma 
sistemlerinde hava hızı, nem, hacimsel debi ve 
sıcaklık ölçümleri yapılabilir. 

Isıtma seti ile  ısıtma sistemlerindeki tüm sıcak-
lık ve basınç ölçüm ve kontrolleri yapılabilir. 
Sağlam testo çanta, ölçüm cihazlarının güvenli 
şekilde taşınmasını ve ihtiyaç duyduğunuz an 
elinizin altında durmasını sağlar. TM 

•	 Özel uygulamalar için önceden 
depolanmış menüler: aşırı kızdırma 
/aşırı soğutmada olduğu gibi buharlaşma 
ve yoğuşma sıcaklıklarının otomatik 
hesaplanması; kanal içi ve menfez 
çıkışlarında hacimsel debi ölçümü; 
infrared ile temassız sıcaklık ölçümü gibi.

Havalandırma, soğutma ve ısıtma 
uzmanları için ölçümler, Akıllı Prob-
lar sayesinde artık cep telefonlarında. 

Çünkü kompakt ölçüm cihazları, akıllı telefon 
ya da tablet ile kablosuz şekilde çalıştırılabilir 
ve kullanışlı testo çantalar ile güvenli şekilde 
taşınabilir. Bu şekilde, kullanıcı tüm ölçüm tek-
nolojisine  dilediği anda ulaşabilir. Tüm ölçüm 
verileri direkt olarak, mobil cihaz ile ücretsiz 
Akıllı Problar mobil uygulamasına iletilir, oku-
nabilir, rapor oluşturulabilir ve e-mail ile gön-
derilebilir. Mobil uygulamada ek olarak, pratik 
ölçüm menüleri ve özel fonksiyonlar ile akıllı 
telefonlar ölçüm veri merkezine çevrilir - bu 
da kullanıcının daha verimli çalışmasını sağlar. 

testo Akıllı Problar Uygulaması: 
Tek uygulama, sekiz ölçüm cihazı, 
birçok avantaj

•	 Ölçüm verilerinin akıllı telefon/tabletten 
Bluetooth yoluyla okunabilmesi – ölçüm 
cihazından uzak mesafelerde bile.

•	 Altı adede kadar Akıllı Probun eş zamanlı 
görüntülenmesi.

•	 Mobil uygulama, hızlı bir şekilde ölçüm 
değeri değişimlerini görselleştirir – grafik 
ya da tablo olarak.
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Elektriksel ölçüm
teknolojisi 
Yeniden keşfedildi

•  Daha verimli çalışma sağlayan son teknoloji
•  Benzersiz kullanım kolaylığı
•  Tüm önemli ölçümler için uygun

Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem

YENİ



ürünler

ISIDEM Yalıtım, LEED sertifi kalı tesis-
lerde ürettiği Türkiye’nin ilk % 100 yerli 
halojen içermeyen elastomerik kauçuk 

köpüğü Coolfl ex HF’i ilk kez ISK-Sodex 
2016 Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. 
Tesisatlarda klor gibi kimyasallar korozyonu 
hızlandırır ve yanma sırasında insan sağlığına 
zararlı emisyon salınımına neden olur. ISIDEM 
Coolfl ex HF ürünü bu tür emisyon salınımına 
sebep olan katkılar kullanılmadan üretilmiştir. 
Ayrıca ulaştırmada, petrokimya tesislerinde, 
denizcilik sektöründe, kamu binalarında ve 
hassas çevrelerde dumandan kaynaklı zehir-
lenmeleri önlemek amacıyla, yalıtım malze-
mesinin -yangın esnasında- zararlı emisyon 

ISIDEM Yalıtım’dan % 100 Yerli Halojen İçermeyen Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü: Coolfl ex HF

salımının minimum olması gerekiyor. ISIDEM 
Coolfl ex HF ürünü halojensiz yapısıyla mini-
mum emisyon salınımı sağlıyor. Ayrıca düşük 
ısı iletkenlik katsayısı ile enerji kaybını önleyip, 
kapalı gözenekli ve güçlendirilmiş hücre yapısı 
sayesinde de su buharı geçişine karşı koyuyor. 

Bunun yanı sıra Coolfl ex HF toz ve elyaf gibi 
zararlı maddeleri içermeyip, daha sağlıklı bir 
şekilde uygulama imkânı sağlıyor.TM

Arçelik’ten Profesyonel Isıtma Sistemleri

net üzerinden bulut tabanlı bir yazılım ile bina 
otomasyon sistemleri ile ek bir modül ihtiyacı 
olmadan entegre edilebiliyor.TM 

bir ısı transfer yüzeyi sunuyor. Bu geniş eşan-
jör yüzeyi sayesinde Arçelik markalı kazanlar, 
sektördeki en kompakt boyutlara sahip. Yine 
yay formundaki bu oluklu eşanjörün, termal 
gerilimleri yanma odası içinde hareket ederek 
absorbe etmesi ile çıkış ve dönüş suyu sıcaklık-
ları arasında 30 derecelik bir fark yaratılması 
mümkün. Bu sıcaklık farkı çok düşük sıcaklık-
larda dönüş suyu alabilme imkânı da sunuyor. 
Bu durum ise yoğuşmayı artırarak verimliliği 
daha da yukarı noktalara taşıyor. Yüksek verimli, 
profesyonel ısıtma ürün ailesini daha da geniş-
letmeyi planlayan Arçelik, bu ürün ailesini inter-

Arçelik, önceden ürün gamında olan 
kombi ailesini ve hizmetlerini sek-
tör beklentileri çerçevesinde yeniledi. 

Müşterilerinin ihtiyaçları çerçevesinde yüksek 
kapasiteli, kaskat çalışma özellikli Condense 
Plus duvar tipi yoğuşmalı kazanlar da Arçelik 
İklimlendirme ve Enerji Çözümleri ürün aile-
sine alındı. Arçelik, yüksek verimli Condense 
Plus duvar tipi yoğuşmalı kazan ailesini, satış 
teşkilatı ve tüketicilere 6 Mayıs tarihinde Beşik-
taş Vodafone Arena’da düzenlenen bir lansman 
toplantısı ile tanıttı. 7 Mayıs tarihinde ise tüm 
satış teşkilatı ile yeni profesyonel ısıtma ürün 
gamı ile ilgili stratejilerini paylaştı ve Arçelik 
Condense Plus serisi yüksek verimli duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlar Arçelik Tüketici Hizmetleri 
güvencesinde pazara sunuldu. Tam yoğuşmalı, 
% 108,9 verimli ve çok düşük baca gazı sıcaklık 
ve emisyon değerlerine sahip olan Condense 
Plus duvar tipi yoğuşmalı kazanlar; geniş bir 
kapasite aralığında pazara sunuldu. Bu ürünler, 
yüksek modülasyon oranı ile 17 kW kapasite-
den tek bir sistemde 3.000 kW kapasitesine 
kadar çalışabiliyor. Patentle korunan, baca gazı 
tarafında paslanmaz çelik ve su tarafında bakır 
malzemeden imal edilmiş olan bi-metal yanma 
odası eşanjörü; çok yüksek bir termal iletkenlik 
sağladığı gibi oluklu boru formu ile çok geniş 
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ürünler

Mas Pompa’dan Manyetik Kaplinli Salmastrasız Pompa

Mas Pompa NM m-Drive Serisi 
ismini verdiği Manyetik Kaplinli 
Salmastrasız Pompasını ilk kez 

ISK SODEX 2016 Fuarında müşterilerinin 
beğenisine sundu. Manyetik kaplinli pompa, 
motorun dönme momentini magnetik esas-
lara göre çalışan bir kaplin üzerinden alan, 
salmastrasız ve tam kapalı olarak çalışan bir 
santrifüj pompadır.

Kullanım Alanları

1. Eğer basılması düşünülen akışkan çok 
zehirli, tehlikeli madde sınıfına giren bir akış-
kan ise
2. Tam tersi olarak, akışkan çok saf ve dışarı-
dan asla bir yabancı maddenin karışmasının 
istenmediği bir madde ise 1,1 kW – 15 kW 
arası güç ve 1500 -3000 d/d aralıklarında kul-
lanılabilir.
Gövde ve çark malzemesi kır dökme demirden, 
paslanmaza ve Duplex çelik malzemeye kadar 
seçilebilir.

Avantajları

•	 Sıfır sızdırmazlık
•	 Yüksek sıcak akışkan iletimi
•	 Tehlikeli akışkan iletimi
•	 Sektörel bazda yüksek verim
•	 Düşük emisyon 
•	 Daha güvenilir çalışma ortamı
•	 Daha az bakım maliyetleri
•	 Daha kompakt yapı

NM mDrive Teknik Özellikler

•	 Salmastrasız pompadır.
•	 Korozif, patlayıcı, yanıcı, zehirleyici, 

değerli ve uçucu akışkanların iletiminde 
kullanılabilmektedir.

•	 Yüksek sıcaklıktaki akışkanların (300°C’ye 
kadar) iletiminde kullanılabilmektedir.

•	 Salmastralı pompalara göre düşük bakım 
maliyeti ve düşük hayat boyu maliyeti 
sağlamaktadır.

•	 Sıfır sızdırmazlık ile yüksek güvenilirlik 
sağlanmıştır.

•	 Sektörel bazda yüksek verim 
sağlamaktadır.

•	 Sinterlenmiş Silisyum Karbür yataklar 

ile güvenli ve hatta kuru ortamda 
çalışabilmektedir.

•	 Yüksek performanslı kalıcı mıknatıslarla 
(Neodiyum veya Samaryum Kobalt) 
güvenli güç iletimi ve kompakt yapı 
sağlanmıştır.

Alüminyum Klorür (% 10) Formaldehid (% 30) Magnezyum Klorür

Amonyum Sülfat (% 30) Freon 113 Motorin

Anilin Furfural Nikel Klorür

Antimon Klorür (% 10) Gliserol Parafin Yağı

Bakır Sülfat Gümüş Nitrat Potasyum Permanganat (% 10)

Balık Yağı Hekzan Potasyum Siyanür

Baryum Klorür Hidrojen Peroxid (% 10) Silikon Yağı

Benzin Hintyağı Sirke

Borik Asit Isopropanol Alkol Sitrik Asit

Civa Diklorür Kalsiyum Klorür Sodyum Karbonat (% 10)

Çinko Klorür Keten Tohumu Yağı Sodyum Klorür (% 25)

Çinko Tetraklorür Kolza Yağı Sodyum Nitrat

Demir Triklorür Krezol Sodyum Siyanür

Dietilen Glikol Kromik Asit Tricresil Fosfat

Etan Tetraklorür Kükürt Dioksit

NM mDrive serisi pompalarla basılabilen akışkan örnekleri

•	 Ferromanyetik olmayan kaplin muhafazası 
(Paslanmaz çelik veya Peek plastik) 
ile manyetik kayıplar ve ısınmalar 
engellenmiştir. TM
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Banyoda sadece sizin sesiniz duyulsun!

Şık tasarımlı ve sessiz radyal 
Vort Quadro Evo ve aksiyal 
Punto Evo Flexo banyo egzoz 
fanları varlıklarını hissettirmeden 
çalışır, sahne sadece size kalır!

Vort Quadro Evo

Punto Evo Flexo

www.akcor.com.tr       0212 327 9191



su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.

* Fog sisteminde geri dönüş suyu kullanılmaz, 

- %100 Hijyenik nemlendirme*
- Tamamı paslanmaz santral içi 
   kaset sistemi
- %99,7 nemlendirme oranı
- Diğer nemlendirme cihazlarına 
  göre %90’ a  kadar enerji tasarruf
- İ- İnverter ve selenoid valf 
   yardımıyla hassas kapasite  kontrolü
- Tek santralde 3.000 lt/h
   kapasite olanağı
- Modbus haberleşme olanağı

YÜKSEK  BASINÇLI 
KLİMA  SANTRALİ 
NEMLENDİRME  ÜNİTESİ

www.timfog.com

ürünler

WC Öğütücüleri bodrum katı, çatı katı ve gider boru-
suna uzak kalan yerlere, tuvalet veya banyo monte 
etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, yatay 

olarak 110 metreye kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA 
öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor.  
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir 
sistem olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. 
Yine kanalizasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 ˚C 
sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretil-
diklerinden restoran, otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Sanispeed Pompa Teknik Özellikleri

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, 
evye, duşakabin, banyo küveti, bide, lavabo

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 70 m’ye kadar,
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35 °C,
•	 Maks. Sıvı sıcaklığı: 75 °C (kısa devreler – 5 dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 mm. TM

SFA Sanihydro’dan Sanispeed 
Pompa

su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.

* Fog sisteminde geri dönüş suyu kullanılmaz, 

- %100 Hijyenik nemlendirme*
- Tamamı paslanmaz santral içi 
   kaset sistemi
- %99,7 nemlendirme oranı
- Diğer nemlendirme cihazlarına 
  göre %90’ a  kadar enerji tasarruf
- İ- İnverter ve selenoid valf 
   yardımıyla hassas kapasite  kontrolü
- Tek santralde 3.000 lt/h
   kapasite olanağı
- Modbus haberleşme olanağı

YÜKSEK  BASINÇLI 
KLİMA  SANTRALİ 
NEMLENDİRME  ÜNİTESİ

www.timfog.com





ürünler

Hem dünyada hem de  Türkiye’deki bio-
teknoloji ve nanoteknoloji dalların-
daki çalışmalar, fi ltrasyon sektöründe 

de kullanılmaya başladı. Bunun Türkiye’deki 
ilk örneği, bir fi ltreyi aynı zamanda bir dezen-
fektan yapan MGP Green Pleat Filtrelerdir. 
Mikropor’un Sabancı ve İstanbul üniversi-
telerinin katkılarıyla pazara sunduğu MGP 
fi ltreler; EN779:2012 G4 verimliliğinde bir 
fi ltre ile partikül fi ltrasyonunun yanı sıra aynı 
fi ltre üzerinde yakalanan bakterileri dezenfekte 
edebiliyor. 
Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji bölü-
münde geliştirilen ve İstanbul Üniversitesi 
Laboratuvarlarında kantitatif testleri yapılan 
Antimic, anti bakteriyel solüsyon; Legionella 
Pneumophila ve benzer gram (-) olan bakteri-

B raas Çatı Sistemleri ürün gamında, bir 
yapının enerji performansı açısından 
önemli bir bölümü olan çatının, enerji 

leri % 99,98 oranında öldürme özelliğine sahip-
tir. Filtrasyon sektöründe kullanım ve dağıtım 
hakları Mikropor’un elinde bulunan Antimic 
patentli bir anti-bakteriyel solüsyondur. 
Mikropor’un Ankara fabrikalarında nano 
boyutta filtre materyaline uygulanan bu 
solüsyon, fi ltre yüzeyine temas eden bakteri-
lerin hücre duvarlarını parçalayarak öldürür. 
Antimic’i benzer anti-bakteriyel çözelti ve 
solüsyonlardan ayıran en önemli fark; nano 
bağlar ile uygulandığı fi ltre materyaline bağ-
lanması ve taşınma yapmamasıdır. Filtre ömrü 
boyunca aktivitesini korur, ölümcül dozunda 
azalma olmaz. 
Legionella Pneumophila; klima santrallerinde, 
su soğutma sistemlerinde veya 25-45 ˚C arası 
durgun sularda üreyebilen, canlıların bağışıklık 
sistemlerini çökerten ve teşhis edilmesi zaman 
alan, bu sebeple de bulaştığı vakalarda çok 
yüksek ölüm oranına sahip hastane mikrobu 
olarak da bilinen tehlikeli bir bakteridir. Sağlık 
Bakanlığı, bu bakterinin sebep olduğu Lejyoner 
hastalığına dikkate çekmek ve korunma önlem-
lerini artırmak amaçlı 2015 yılında “Lejyoner 
Hastaliği Kontrol Usul ve Esaslari Hakkında 
Yönetmelik” yayımlamış ve bu bakteri ile müca-
delenin önemini vurgulamıştır. MGP Green 
Pleat karton kasa panel fi ltreler; sektörde yoğun 
kullanılan sac kasa panel fi ltrelere göre birçok 
avantajı ve kullanım kolaylığını beraberinde 

verimliliğini artırmak amacıyla yüksek perfor-
manslı birçok ürün bulunuyor. Bu ürünlerden 
biri olan Divoroll Clima Plus 2S, kullanıcılarına 
bir su yalıtımından çok daha fazlasını sunu-
yor. Braas Çatı Sistemleri’nin Almanya’daki 
teknik merkezinde Türkiye’de uygulanan tipik 
Braas çatı kesitleri dikkate alınarak gerçekleş-
tirilen ve Türkiye’nin çeşitli iklim bölgelerini 
kapsayan deneylere göre Divoroll Clima Plus 
2S’in çatıya gelen ısıyı % 83’e varan oranlarda 
yansıtarak, çatı katına iletilen enerjiyi % 21’e 
varan oranlarda azaltabildiği gözlemlenmiştir. 
Divoroll Clima Plus 2S uygulanan yapıların 
çatı katı yaşam alanlarında, yaz mevsiminde 
4,6 ̊ C’ye varan sıcaklık düşüşleri sağlanabiliyor. 
Böylece tek bir ürün ile nispeten daha karmaşık 

HVAC sectörüne sunar. Öncelikle MGP fi lt-
reler, EN779:2012 test standardına göre G4 
verimliliğini verebilen bir panel fi ltredir. Pile 
sayısı, yani yüzey alanı benzer fi ltrelerin tam 
2 katıdır. Kullanım ömrü partikül verimliliği 
göz önüne alındığında benzer sac kasa panel 
fi ltrelere göre daha uzundur. Fiziksel yapısından 
dolayı % 100 sızdırmazdır. İzoleli ve kaplamalı 
karton kullanıldığından yüksek nem ve zorlu 
hava şartlarında çalışmaya müsaittir. Çevre 
dostudur ve kolaylıkla geri dönüşüme verile-
bilir. Hepsinden önemlisi seri üretim olarak 
imal edildiğinden, pazardaki panel fi ltrelerden 
daha uygun maliyetlidir. Yukarıdaki fi ziksel 
avantajlarının yanında MGP panel fi ltreler ile 
tüm HVAC sistemlerinde, özellikle hastaneler, 
AVM’ler ve havalimanlarında, doğru partikül 
fi ltrasyonu yapmanın yanında Legionella Pne-
umophila ve benzer bakterilerin konsantras-
yonu, yayılımı kontrol altına alınabilir, mevcut 
korunma yöntemleri desteklenebilir. TM

çözümlerle ulaşılabilecek düzeyde enerji verim-
liliği artırılabiliyor ve özellikle yazın soğutma 
maliyetleri düşürülebiliyor. Divoroll Clima Plus 
2S, yaz aylarında çatı katlarındaki konforlu 
yaşam süresini uzatıyor ve daha konforlu bir 
ortam elde edilmesine yardımcı oluyor. Braas’ın 
son teknolojiyle ürettiği Divoroll Clima Plus 
2S, oldukça pürüzsüz ve okside olmayan metal 
kaplı refl ektif yüzeyi ile uzun ömür ve yük-
sek performansı bir arada sunuyor. Kendinden 
yapışkanlı ikili bini yeri ile tam hava geçirmez-
liği sağlayarak enerji verimliliğini yükseltiyor. 
Divoroll Clima Plus 2S, yeni çatılarda olduğu 
kadar, özellikle çatı yapısının komple değişim 
imkânı olmadığı çatı yenileme işlerinde de öne 
çıkıyor.TM

Mikropor’dan MGP Green Pleat Panel Filtre

Braas’tan Divoroll Clima Plus 2S
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yeniden yapılandırma çalışm
alarının koşturma-

cası arasında, İst
anbul’da yaşayanların cılız

 bir 

fısılt
ısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İs

tanbul dev 

bir şa
ntiye alanına dönüştü”, “A

dım atacak yer 

yok”, “tr
afi k sorununa bir çare…” 

Dev projelerin reklam fi lm
lerinde duyuyoruz: 

“Kombinizi evinize varmadan çalıştır
abiliyor-

sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-

cih ettiğinizi hatırla
yıp evinizi o ısıd

a tutuyor, 

hatta içeride kaç kişisin
iz, kim nerede oturuyor 

bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 

ayarlıyor. O
toparkınız aracınızı tanıyor, siz

 eve 

girer girmez akıllı e
viniz ışık

ları yakıyor, sıc
ak 

suyunuzu hazırlıyor vesaire, v
esaire…

” Adeta bir 

popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 

Tabii evinize ulaşmayı başarabilirse
niz... O

 koca-

man projeler yapılırk
en; üstyapı ve altyapı çalış-

maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

“çilehane”ye çeviriyor.

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İs
tanbul’da nereye dönsek, karşım

ıza kent-

sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 

parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi la
nca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 

Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 

neredeyse Türkiye’nin her ilin
in en ciddi sorun-

larından biri. D
üzeltilm

esi iç
in atılan adımlar 

da oldukça faydalı çalışm
alar ve desteklenmeli. 

Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 

yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k

i? İç
inde 

yaşayanlar için de kuşbakışı fo
toğrafını çekenler 

için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-

niyet verici 
ise bir proje; sonuna kadar destek-

lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 

Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
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ürünler

KSB ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme sektörü için tüm gereksinimlere 
uygun ve OEM’lerle yakın işbirliği 

içinde geliştirilen yüksek verimli sirkülatör 
Calio SI’yi pazara sundu.

Üç pompa türü, bir avantaj - 
maksimum esneklik
Calio  SI, üç farklı çalışma moduna sahiptir: 
sabit basınç veya oransal basınç kontrolü ile 
otomatik mod, manuel kullanıcı arayüzü girişi 
ile açık çevrim kontrol ve PWM ile kapalı 
çevrim kontrol. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış bir pompa olan Calio  SI, HVAC 
uygulamalarının tüm gereksinimlerini karşılar. 
KSB’nin yüksek verimli bağımsız sirkülatörleri, 
çalışma moduna bağlı olarak farklı kontrol 
seçenekleriyle birlikte sunulur. Bunlar, kolayca 
erişilebilen bir kontrol paneli ya da bir PWM 
sinyaliyle kontrol edilebilir. Bu seçim, ürünün 
kolayca çalıştırılmasını ve çok çeşitli uygu-
lamalara uygun olmasını sağlar. Tüm Calio   
SI pompa türleri, esnek ve güvenilir pompa 
çalışması için otomatik ve manuel işlevlerle 
tasarlanmıştır.

Otomatik işlevler
•	 Çalışma moduna bağlı olarak sürekli çıkış 

gücü ayarlama
•	 Yumuşak kalkış
•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 

koruması
•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi

Manuel işlevler
•	 Çalışma modunu ayarlama

•	 Fark basıncı ayar noktasını ayarlama
•	 Seviyeyi ayarlama (açık döngülü kontrol)
•	 Havalandırma tapası
•	 Rotor deblokajı

Uygulamalar 
•	 Isıtma ve iklimlendirme sistemleri 
•	 Endüstriyel tesisler
•	 Tek hatlı ve çift hatlı ısıtma sistemleri
•	 Yerden ısıtma sistemleri
•	 Kazan veya birincil çevrimler
•	 Depolama tankı çevrimleri
•	 Güneş enerjisi sistemleri
•	 Isı pompaları
•	 Kit sistemler

Düşük maliyet
•	 Türkiye’de üretilmiştir
•	 Gümrük veya ithalat masrafl arı yoktur
•	 Yüksek verimlilik teknolojisiyle 

hız kontrolünü birleştirerek enerji 
maliyetlerinden maksimum tasarruf sağlar

•	 Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 
3 fazlı stator sargısı ve patentli yüksek 
verimli rotor yapısı kullanılmıştır.

Çalıştırması kolay
•	 Standart bir özellik olarak kapalı döngülü 

kontrol çalışma modu için 0 - 10  V girdi
•	 Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile kolay 

entegrasyon
•	 Tak ve çalıştır: Kurulumu ve çalıştırması 

kolay
•	 İki basma düğmesine sahip kontrol paneli: 

Çalışma modunu seçmek için yukarı aşağı 
hareket ettirin

•	 Tüm harici kontrol modları için bir 
konnektör

•	 Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri 
(kontrol paneli, PWM, 0-10 V, 
EcoMatch)

•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi
•	 Yumuşak kalkış (soft starter) işleviyle 

birlikte tasarlanmıştır
•	 PWM ile hata mesajları (Çift yönlü 

PWM sinyali)
•	 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş 

minimum vuruntu momenti nedeniyle 
düşük gürültü seviyesi

Ekonomik
•	 Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor 

motoru: EEI ≤ 0,2
•	 ErP 2015 gibi enerji verimliliği 

düzenlemelerinin gereksinimlerini 
fazlasıyla karşılayan maksimum enerji 
verimliliği ile geleceğe yönelik tasarım

•	 Klasik 3 hızlı sirkülatörlere göre % 80 
enerji tasarrufu

•	 Bakım gerektirmez

Güvenilir
•	 Ferrite mıknatıslı rotor yapısından dolayı 

tesisat içinde oluşan ferromanyetik 
parçacıkların düşük oranda hava aralığında 
toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi

•	 Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması

•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 
koruması

•	 Salmastrasız pompa: Mil sızdırmazlığı 
yoktur ve sürtünme momenti 
düşüktür

•	 Elektrikli, sensörsüz, hız kontrollü motor,
•	 1400-4000  dev/dak. arasında değişken hız
•	 Kendinden soğutmalı rotor grubu
•	 Seramik rotor yataklama sistemi sayesinde 

uzun hizmet ömrü
•	 Röle üzerinden pompayı besleyen 

sistemler ve uzun röle ömrü için ani akım 
limiti < 4A

•	 Manuel ve entegre koruma işlevleri 
sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik

Esnek
•	 Geniş ürün çeşitliliği: farklı basınçlar ve 

dişli bağlantılar
•	 4 sabit basınç eğrisi ve 4 oransal basınç 

eğrisi
•	 Müşterinin talebi üzerine hızlı tedarik
•	 Calio SI EcoMatch için EcoMatch işlevi: 

Enerji bakımından verimli çalıştırma için 
sisteme otomatik uyarlama

Fazla yer kaplamaz
•	 Bir grup olarak tasarlanan elektronik 

aksam, pompa ve motor sayesinde 
minimum CO2 salınımı TM

KSB’den Calio SI HMI/Dual/EcoMatch – Bağımsız Çalışan Yüksek Verimli Islak 
Rotorlu Sirkülasyon Pompası
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ürünler

İç mekân konfor çözümleri ve servislerinin 
önde gelen global tedarikçileri arasında 
yer alan ve bir   Ingersoll Rand markası 

olan Trane, Avrupa’da piyasaya sürdüğü Sinte-
sis™ eXcellent ürün serisiyle bina sahiplerine 
enerji verimliliği, konfor ve proses soğutma 
ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak ek seçe-
nekler sunuyor. Trane eXcellent, Sintesis hava 
soğutmalı soğutma grubunda, küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) düşük yeni nesil soğutucu 
akışkanlar ve yüksek verimlilik sunarak, çevre 
üzerindeki etkiyi azaltmak için tasarlanmış 
Ingersoll Rand EcoWise™ ürün portföyüne 
yeni bir model ekledi. Yeni eXcellent modeli, 
GWP değerini 1’in altına düşüren yeni nesil 
Honeywell Solstice® ze (R1234ze) soğutucu 
akışkanı kullanır. eXcellent serisinde ayrıca, 

Trane’den Yeni Sintesis™ Hava Soğutmalı Soğutma Grupları 

kısmi veya tamamen maliyetsiz soğutma gibi 
ek enerji tasarrufu seçenekleri sunan, sektörün 
en verimli ısı eşanjörleri kullanılmıştır. 500 
kW’tan 1260 kW’a kadar kapasitelerle eXcel-
lent serisi; veri merkezleri, hastaneler, geniş 
ofi s binaları ve endüstriyel proses merkezleri 
gibi kritik ortamlara uygundur. Trane eXcel-

lent serisi, Ingersoll Rand’ın 2020 yılına kadar 
operasyonlarında ve ürün portföyünde çevresel 
etkiyi önemli ölçüde azaltmayı ve enerji verim-
liliğini artırmayı hedefl eyen yol haritası için 
bir yapı taşı niteliğindedir. Bu yeni çözümler, 
geçerli F-Gas düzenlemelerinin gerektirdiğin-
den daha yüksek bir standart sunuyor, 5,71 Net 
ESEER, 3,88 Net EER değerleri ve Honeywell 
Solstice® ze (R1234ze) soğutucu akışkanın 
kullanımıyla müşterilerin CO2 emisyonlarını 
azaltmasına yardımcı oluyor. Yeni soğutma 
grupları mikro kanallı kondenser serpantini ve 
kompakt, yüksek performanslı, entegre, düşük 
yüklü (CHIL) evaporatör tasarımı sayesinde, 
geleneksel boru/kanat ve taşmalı ısı eşanjör 
teknolojisine göre daha az soğutucu akışkan 
kullanır. TM
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ürünler

Mitsubishi Electric’ten Yeni Comfort Plus Inverter Klima

Mitsubishi Electric, bu yıl lansmanı 
yapılan Comfort Plus Inverter 
Serisi Klimalar ile A+ soğutma 

ve ısıtma imkânı sağlıyor. 
Ergonomik tasarımı ile bulunduğu mekânın 
estetiğine uyum sağlayan Mitsubishi Elec-
tric Comfort Plus Inverter Serisi Klima-
lar, gümüş iyon filtreleme sistemi sayesinde 
ortamda bulunan bakteri, polen ve alerjenleri 
etkisiz hale getiriyor. Mekân dışındayken 
internet üzerinden kontrol edilebilen bu kli-
malar, akıllı bina otomasyon sistemlerine de 
bağlanabiliyor. 

Ergonomik tasarım

Sade tasarımı ve kompakt boyutları ile öne 
çıkan Mitsubishi Electric Comfort Plus 
Inverter Serisi Klimalar, ergonomik yapısı 
sayesinde iç mimarinin estetiğine uyum sağ-
lıyor. Son derece basit bir kullanıma sahip 
uzaktan kumandası sayesinde serinin tüm 
fonksiyonları kolaylıkla kullanılabiliyor. 

Yüksek enerji tasarrufu

Avrupa’dan sonra Türkiye’de de yürürlüğe 
giren sezonsal enerji verimliliği ve etiket-
lemesi, klimaların bütün çalışma sezonunu 
kapsayacak şekilde farklı sıcaklıklar değer-
lendirilerek yapılıyor. 
Bu sayede, eski enerji verimliliği standart-
larına kıyasla yeni hesaplanan sezonsal 
verimlilik değerleri, ürünlerin performan-
sını gerçeğe en yakın şekilde belirliyor. Bu 
yeni sisteme göre hem soğutmada hem de 
ısıtmada A+ enerji sınıfı etiketiyle değer-
lendirilen Mitsubishi Electric Comfort Plus 
Inverter Serisi, yüksek enerji tasarrufu ile 

sınıfının önde gelen klimaları arasında yer 
alıyor. Konutlar dışında, kışın soğutma ihti-
yacı duyulan bilgi işlem odaları gibi küçük 
teknoloji merkezlerinde de kullanım alanı 
bulan bu seri, -10 ˚C’ye varan dış hava sıcak-
lıklarında bile ısıtma ve soğutma ihtiyacını 
verimli ve konforlu bir şekilde sağlıyor. Pen-
cere açıldığında klimanın otomatik olarak 
kapanmasını sağlayan basit bağlantı girişi, 
bu yeni seri klimalarda standart olarak cihaz 
üzerinde bulunuyor. Otellerde yaygın olarak 
kullanılan bu özellik enerjiyi daha etkin kul-
lanmayı destekliyor. Serinin “Econo Cool” 
fonksiyonu ile soğutma modunda kanatların 
ve fanın özel hareketleri kullanıcılara ilave 
bir serinlik hissi veriyor. Bu sayede sıcak-
lığın birkaç derece daha yukarı ayarlanma 
imkânı doğuyor ve böylelikle daha düşük 
enerji tüketimi ile istenilen ortam serinliği 
oluşturulabiliyor. 

Toz, bakteri ve alerjenlerden 
arındırılmış temiz hava 

Comfort Plus Inverter serisi, soğutma ve 
ısıtma sağlarken aynı zamanda ortamın 
havasını da temizliyor. Gümüş iyon filt-
releme sistemi sayesinde bakteri, polen ve 
alerjenler etkisiz hale getirilirken, geliştiril-
miş toz filtreleri ile ortam havasındaki toz 
partikülleri filtre içerisine hapsediliyor. 

Dünyanın her yerinden mobil 
kontrol

Comfort Plus Inverter serisini farklı kılan 
özelliklerden biri de Mitsubishi Electric’in 
klimayı internet üzerinden bilgisayar, tablet 
veya akıllı telefon ile dünyanın her yerinden 

kumanda etme özgürlüğü sunan opsiyonel 
bulut teknolojisi MELCloud. MELCloud 
teknolojisi ile kayıtlı birden fazla klima, 
birbirinden bağımsız şekilde kontrol edile-
biliyor. İstenildiği zaman iç veya dış ortam 
sıcaklığı, ayar sıcaklığı gibi çeşitli raporlar 
alınıp, klima kullanım alışkanlıkları kullanıcı 
tarafından incelenebiliyor ve bu sayede daha 
fazla tasarruf için verimli bir klima yönetim 
modeli oluşturulabiliyor. 

Akıllı binalara uyumlu

Comfort Plus Inverter serisi klimalar, akıllı 
bina ve otomasyon sistemlerine uyum sağla-
yan yapısı sayesinde en yeni teknolojiye sahip 
evlerde de rahatlıkla kullanılarak üst düzey 
konfor sağlıyor. 
Kolay kurulum yapılabilen opsiyonel ara-
yüzler ile akıllı evlerde otomasyon sistemi 
üzerinden klimanın kumanda edilmesine 
imkân tanıyor. Aynı zamanda ortak alan 
uygulamalarında yetkisiz müdahale engel-
lenebilirken, kumandanın kaybolma riskini 
ortadan kaldırmak için kablosuz kumanda 
yerine kablolu kumanda da bağlanabiliyor. 

Klima tesisatını değiştirmeye gerek 
kalmıyor

Eski klimaların daha verimli ve teknolojik 
yeni bir klima ile değiştirilmesi, bakır boru 
tesisatının da değiştirilmesini gerektiriyor. 
Ancak Mitsubishi Electric’in Comfort Plus 
Inverter serisi, var olan klima tesisatına uyum 
sağlayan bir teknolojiye sahip. Böylece, evin 
dekorasyonuna önemli ölçüde müdahalede 
bulunmadan montaj süresi ve maliyetlerinde 
avantaj sağlanıyor. TM
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Genix’ten Kot Sorunlarına Profesyonel ve Kompakt Çözümler

Y  eni yapılan binalarda veya yapısal deği-
şikliklerden sonra tuvalet ilave edilmek 
istenen yerler için uygun profesyonel 

bir çözüm sunan Genix, Türkiye’de Baymak 
güvencesiyle tüketiciler ile buluşuyor. İtalyan 
teknoloji ile geliştirilen Genix; tuvalet, duş 
ve lavabodan gelen atık suyun yer çekimiyle 
tahliye edilemediği her yerde kullanılabilecek 
kompakt bir pompa ünitesi olarak ihtiyaçlara 
cevap veriyor. İki farklı model olarak sunulan 
ürünün Genix 110 modeline tuvaletin yanı 
sıra, lavabo gibi ilave bir hat, Genix 130 mode-
line ise duş, lavabo ve bide gibi ilave 3 hat 
bağlanabiliyor.

İhtiyaç duyulan her şey içerisinde 

Genix hızlı ve kolay kurulum için ihtiyaç 
duyulan her şeyi sunuyor. Entegre çekvalf-
ler, hortum kelepçeleri, hortum adaptörleri, 
zemine sabitleme vidaları ile hızlı ve kolay 
montaj imkânı sağlıyor. Görsel ağırlıklı olarak 
hazırlanmış, tüm sorulara yanıt verecek şekilde 
düzenlenmiş kurulum rehberi de ayrıca montaj 
sırasında kullanıcılara kolaylık sunuyor.

Güvenilir ve sessiz 

Güçlü ve güvenilir pompa, nikel kaplı paslan-
maz çelik bıçakları bulunan öğütücü sistem 
birlikte dayanıklı, günlük bakım gerektirmeyen 
bir ürün meydana getiriyor. Sunulan modeller 
sessizlikleri ile ön plana çıkmasına karşın, bu 
özelliği comfort versiyonunda daha da geliş-

miştir. Normal versiyonunda kullanılan % 15 
baryum içeren polipropilen tank, comfort ver-
siyonu için özelleştirilerek % 70 baryum içeren 
polipropilen tank olarak karşımıza çıkıyor.

Kolay bakım imkânı ile kullanıcı 
dostu ürün

Sadece iki vida sökülerek motorun parça 
parça sökülebilmesine imkân veren ergonomik 
dizayna sahip Genix, bu özelliği ile kullanıcı-
larına temiz ve sorunsuz bir bakımı mümkün 
hale getiriyor. Baymak ailesinin bir üyesi olan 
Genix, tüm Baymak bayilerinde satışa sunu-
luyor. TM

IMI Hydronic Engineering’in yeni ürünü 
Zeparo G-force, kir ve magnetit ayrıştır-
mada 9 kat daha etkili çözüm sunuyor. 

Tesisatta montaj kolaylığı ve esnekliği sağlayan 
Zeparo G-force, pislik ve çamur ayırmadaki 
gücüyle dikkat çekiyor. 
Zeparo G-force, magnetit ayrışması için opsi-
yonel magnetit çubuğunun yanı sıra flanşlı, 
kaynaklı ve yivli bağlantıya da sahip. Siklonik 

IMI Hydronic Engineering’ten Yeni Ürün: 
Zeparo G-force

ayırıcı ile diğer cihazlara göre 9 kata kadar 
daha fazla verim sunuyor ve montaj kolay-
lığı sağlıyor. İsviçre’de bağımsız bir kuruluşta 
yapılan araştırmaya göre 6 çevrimde tesisatın 
% 96’sını temizleyen Zeparo G-force, benzer 
ürünlere göre 9 kat daha etkili. IMI Hydronic 
Engineering’in çözüm odaklı bu yeni ürünü, 
dik ve yatay takıldığında ayrışma veriminde 
herhangi bir değişiklik oluyor.TM
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söyleşi

Kıvanç Işık
Vestel Ticaret A.Ş. 
Kurumsal Satış
Genel Müdür Yardımcısı

F aaliyetlerine 1984 yılında başlayan Vestel, Zorlu Holding bünyesine katıldığı 
1994 yılından beri üretim gücünü, ihracatını ve sahip olduğu pazar payını 
katlayarak artırmayı sürdürüyor. Elektronik, beyaz eşya, cep telefonu, LED 

aydınlatma ve savunma sektöründe hizmet veren Vestel, bir buçuk yıl önce VRF 
üretimine başladı. VRF alanında ihtiyaç duyulan her türlü ürün grubuna hâkim 
olduklarını söyleyen Vestel Ticaret A.Ş. Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Kıvanç Işık, “Ürün gamımıza VRF’yi de ekleyerek hedefimize daha da yakınlaştık. 
Bir projeyi A’dan Z’ye Vestel teknolojisi ile donatmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz” diyor.

“Hedefimiz, bir projeyi 
A’dan Z’ye Vestel teknolojisi ile 
donatmak”
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Yenilikçi ve üstün tasarıma sahip 
ürünlerimizi tam 152 ülkede yüz 
milyonlara ulaştırıyoruz

Vestel olarak faaliyetlerimize kuruluş yılımız 
1984’te başladık. Zorlu Holding bünyesine 
katıldığımız 1994 yılından beri ise üretim 
gücümüzü, ihracatımızı ve sahip olduğumuz 
pazar payını katlayarak artırmayı sürdürü-
yoruz. Bünyemizde yer alan şirketlerle tüm 
dünyaya tüketici elektroniği, beyaz eşya, cep 
telefonu, savunma sanayi, LED aydınlatma 
ve VRF alanlarında geniş bir ürün yelpa-
zesi sunuyoruz. İhracattaki ana pazarımız, 
Avrupa. İhracatımızın % 70’ini Avrupa 
pazarına, % 30’unu ise Rusya, Ortadoğu ve 
ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve başta 
Rusya olmak üzere BDT ülkeleri, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’da Vestel markasıyla büyüme 
stratejisini yürütüyoruz. Orta Avrupa ve Batı 
Avrupa’da ise Vestel dışında farklı markaları-
mızla yer alıyoruz. Ciromuzun yaklaşık % 65’i 
ihracat kaynaklı. Türkiye pazarı ise şu anda 
% 35’lerde seyrediyor. Çalışmalarımızı ‘dünya 
şirketi’ olma vizyonuyla sürdürerek, küresel 
haritaya dağılmış 8 Ar-Ge merkezimizle 
dünyanın en gelişmiş teknolojilerini üretiyor, 
yenilikçi ve üstün tasarıma sahip ürünlerimizi 
tam 152 ülkede yüz milyonlara ulaştırıyoruz. 
Satışlarımızı OEM/ODM bazında sürdü-
rüyoruz. TV ihracatında Türkiye’nin açık 
ara bir numaralı markasıyız. TV ihracatının  
% 90’ını, beyaz eşya ihracatının ise % 30’unu 
gerçekleştiriyoruz. Vestel, son 18 yıldır sek-
töründe ihracat lideri. Daha yeni açıklanan 
TİM rakamlarına göre ülkenin 5. büyük 
ihracatçısıyız. Vestel Elektronik olarak, ISO 
500’de ise 11. sanayi kuruluşu olduk.

olduk. Ayrıca Discovery Channel’da yayım-
lanan ‘How Do They Do It?’ adlı programda 
televizyon yapımı ile ilgili çekimler fabrika-
mızda yapıldı. Bütün dünyaya televizyonun 
nasıl yapıldığı, Vestel Manisa fabrikasından 
gösterildi. 

VRF sistemlerinde ihtiyaç duyulan 
her türlü ürün grubuna hâkimiz

Tüketici elektroniği, beyaz eşya, cep telefonu, 
savunma sanayi, LED aydınlatmanın yanında 
en yeni ürün grubumuz VRF alanında ise bir 
buçuk yıl önce faaliyet göstermeye başladık. 
Dört sene önce LED aydınlatmaya adım 

Vestel Manisa fabrikası, 1 milyon m2 
kapalı alanı ile Avrupa’nın tek alan 
üzerinde kurulu en büyük üretim 
kompleksi 

Tek çatı altında elektronik, beyaz eşya, büyük 
beyaz eşya ve soğutma üretimini gerçekleş-
tirdiğimiz Manisa’da yer alan fabrikamız, 1 
milyon m2 kapalı alana sahip ve Avrupa’nın 
tek alan üzerinde kurulu en büyük üretim 
kompleksi. Fabrikamızın bu özelliği saye-
sinde Vestel olarak, National Geographic’te 
yayımlanan ‘Mega Factories’ belgesel serisine 
(elektronik ve beyaz eşya sektöründen) giren 
dünyanın ve Türkiye’nin ilk ve tek markası 
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söyleşi

veriyoruz. ISK-SODEX 2016’da da en çok 
ilgi çeken ürün gruplarımızdan biri V5X 
Serisiydi. Standımızı ziyaret eden mimar ve 
mühendisler dış ünitelerimizin dizaynını çok 
beğendiklerini söylediler. Bu yorumlar da bizi 
çok memnun etti. Bu iki serinin dışında V4+I 
Serisi (bireysel seri) tek dış ünite gövdesiyle 
85 kW’a kadar çıkıyor. İki tane dış üniteyi 
kombine etmek yerine bir adet V4+I Serisi ile 
iklimlendirme ihtiyacına çözüm sağlıyoruz. 
V4+I Serisi, hem düşük hacimli oluşu hem 
de sağladığı fi yat avantajı ile tercih edilen 
ürünlerimiz arasında yer alıyor ve orta büyük-
lükteki projelerde avantaj sağlıyor. Türkiye 
pazarında ısı geri kazanımlı (heat recovery) 
cihaz satışları hak ettiği seviyelerde olma-
masına rağmen ısı geri kazanımlı dış ünite-
lerimiz de ürün gamımızda mevcut. Çünkü 
önümüzdeki yıllarda, enerji verimliliğinin 
öneminin her geçen gün artması sebebiyle 
ülkemizde de ısı geri kazanımlı cihazların 
yaygın olarak kullanılacağını düşünüyoruz. 
Şimdiye kadar diğer ürünlerimize kıyasla 
daha düşük adetlerde ısı geri kazanımlı cihaz 
satışlarımız oldu. Ayrıca Mini VRF ürünle-
rimiz de var. DC inverter kompresörüne ve 
DC fan motoruna sahip olan full DC inver-
ter Mini VRF serisi, ticari küçük ölçekli bina-
lar ve müstakil konutlar için oldukça verimli 
bir çözüm sunuyor. Dört ile dokuz adet iç 
ünite bağlanabilen sistem için sadece bir dış 
üniteye ihtiyaç vardır, her odada tekli kon-
trol veya isteğe bağlı olarak merkezi kontrol 
sağlanabilir. Bu cihazlar, mağazalarda daha 
çok talep gören ve öne çıkan bir ürün grubu. 
Örneğin, satış anlaşması yaptığımız zincir 
mağazalara bir Mini VRF dış ünite, iki tane 
de kaset tip iç ünite şeklinde birçok uygulama 
yaptık. Ayrıca su soğutmalı dış ünite grubu-
muz da mevcut. 

Split klima alanında ise Türk markalar ara-
sında, ki pazarda da zaten Türk markalar 

atmıştık, bunu takiben son bir buçuk yıldır 
VRF üzerinde çalışmalarımız hız kesmeden 
devam ediyor. VRF konusunda organizasyo-
nel yapılanmamızı tamamladık. Bu bir buçuk 
yılımızı çok iyi değerlendirdik ve şu anda 
büyüme evresine geçtik. VRF sistemlerinde, 
bir projede ihtiyaç duyulan her türlü ürün 
grubuna hâkimiz. 
Dış ünite serilerimizden heat pump olarak 
en çok satışını gerçekleştirdiğimiz ürün gru-
bumuz, ‘Vestel V4+K Serisi’. Bu seride dış 
ünite olarak dört adet dış üniteyi kombine 
edebiliyoruz. 2 HP aralıklarla 8 HP’den 18 
HP’ye kadar dış ünitelerimizin kapasite ara-
lığı değişiyor. Toplamda 72 HP dış ünite 
kapasitesine ulaşabiliyor, buna 64 tane iç 
üniteyi bağlayabiliyoruz. Vestel V4+K serisi; 
büyük kapasiteli dış ve iç üniteler, yüksek 
harici statik basınç dahil, göze çarpan bir-
çok farklı özelliğe sahip. 8 HP ve 10 HP 
üniteler sadece bir DC inverter kompresörü 

kullanırken, 12 HP ile 18 HP üniteler daha 
yüksek kapasitede DC inverter kompresöre 
sahip ve enerji tasarrufu teknolojilerini uygu-
luyor. Bu seri, 1000 m gibi çok uzun boru 
tesisatı sağlayarak büyük ve çok katlı binalar 
için mükemmel bir çözüm sunuyor. Ayrıca 
yeni ve en üst segment dış ünite grubumuz 
olan ‘Vestel V5X Serisi’, çok yüksek COP 
ve EER değerlerine sahip. Vestel V5X Seri-
sinde, dört dış ünite kombinasyonu ile tek 
bir sistemde 88 HP gibi sektörde fark yara-
tan bir kapasiteye ulaşmak mümkün. Ayrıca 
düşeyde 110 m’ye kadar basma mesafesi olan 
kompresör yapısıyla da sektörde rakiplerin-
den sıyrılıyor. Teknolojik üstünlüklerinin yanı 
sıra dizaynının da şık olması, ürünlerimizi 
cazip kılıyor. Vestel olarak mimari açıdan 
tasarımın sade ve şık olmasına özen göste-
riyoruz çünkü mimarlarımızla sürekli işbir-
liği içerisindeyiz. İç ünite dizaynının yanı 
sıra, dış ünitelerin dizaynına da çok önem 
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hâkim, Vestel olarak ilk sıralardayız. Zorlu 
Grubu olarak geçen sene GFK’nın verilerine 
göre % 25’in üzerinde bir pazar payımız var. 
Split klimalarımız; 9 K’dan 24 K’ya kadar, 
salon ve duvar tipi olmak üzere ikiye ayrı-
lıyor. Klima sektöründe uzun yıllardır var 
olduğumuz için bu alanda ihracatımız da 
çok kuvvetli. VRF’yi de klima ile birlikte 
tamamlayıcı ve sektörde gelişime açık olması 
açısından ürün gamımıza ekledik. Eskiden 
konutlarda sadece split klima kullanılırken, 
günümüzde konutların çoğunda VRF sis-
temleri kullanılıyor. Sektörden de çok ciddi 
şekilde talep artışı var. A+ projelerde VRF 
tercih ediliyor; eskisi gibi sadece profesyo-
nel ihtiyaçlar için değil, konutundan ofisine 
kadar, yani inşaat sektörünün büyümesine 
paralel olarak VRF’nin kullanım alanı da 
git gide yaygınlaşıyor. Çünkü VRF; konfor, 

söyleşi

tasarım-montaj esnekliği ve enerji verimliliği 
açısından çok ciddi avantaj sağlıyor. VRF’nin 
sağladığı merkezi kontrol, enerji tasarrufunu 
da beraberinde getiriyor. Vestel olarak, elek-
tronik ve beyaz eşya sektöründe bilinirliği-
miz çok yüksek olduğu için VRF alanında 
da ismimizin duyulması kaçınılmaz oluyor. 
Özetle Vestel olarak hem teknolojik açıdan 
hem de tasarım açısından iddialı olduğumuzu 
söyleyebiliriz.

Prestijli projelere imza atıyoruz

Gündemin en önemli iki konusu; enerji 
verimliliği ve tasarım. Biz bu iki konuda 
müşterilerimize kaliteli ürünler ve çözümler 
sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve 
projelerde tercih edilen markalar arasında 
başı çekiyoruz. Vestel olarak, VRF özelinde 
bir buçuk sene gibi kısa bir zamanda bir-
çok prestijli projeye imzamızı attık. Teknik 
Yapı’nın Fikirtepe’deki Concord Projesinde 
Vestel VRF sistemleri kullanıldı. Hâlâ devam 
etmekte olan Concord Projesi, ‘Sign of City 
Awards’ ödülünü aldı ve en iyi dönüşüm 
projesi seçildi. Concord’da Vestel VRF V4 
Plus K Serisi ile yer aldık. 1600 tane kanallı 
tip iç ünite ve pay ölçerli merkezi kontrol 
sistemimiz kullanıldı. Antalya’da Lara pro-
jesinde 400’ün üzerinde iç ünite kullanıldı. 
Bursa’da yine bir otel projesinde yer aldık. 
Ankara’da yer alan Osmanlıspor Stadyumu 
ve Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası gibi 
yine çok kilit projelerde VRF sistemlerimiz 
kullanılıyor. VRF dışında yer aldığımız pro-
jelerden biri olan Fatih Projesi’nin akıllı tah-
taları Vestel tarafından verildi. Ayrıca Vestel 
Savunma Sanayi olarak, Karayel İnsansız 
Hava Aracı ile bir ilki daha gerçekleştirdik. 
Vestel Savunma Sanayi tarafından tamamen 
özgün olarak milli kaynaklarla geliştirilen 
yerli taktik insansız hava aracı Karayel, esas 
amacı olan keşif ve gözetleme kabiliyetini 
yerine getirmesini sağlayan faydalı yükü; 
elektro optik kamerasıyla ilk uçuşunu başa-
rıyla gerçekleştirdi.

Her şey kontrolümüz altında

Vestel olarak, servis hizmeti ve müşteri 
memnuniyeti tarafında çok ciddi yatırımlar 
yaptık. Türkiye’de her departmanımızı ‘in 
house’ yaptık, yani tüm işleri kontrolümüz 
altına aldık. Anladık ki Vestel’in kurumsal 

kültürünü servislerimize aktarmanın en iyi 
yolu, in house yapmak, yani işleri kontrol 
altına almak. Kaliteden ödün vermemek 
adına VRF kanadında satış sonrası süreçlere 
çok ciddi önem verdik. Çünkü VRF’de satış 
sonrası hizmet çok önemli, fabrikada yaptığı-
nız üretim kadar sahada yaptığınız imalat da 
ürünün performansına etki ediyor. Bilindiği 
gibi VRF’de sahada ürün montajı, borulama 
ve sinyal hattının imalat süreci var ve bu 
imalatların belirlenen teknik speklere uygun 
olarak yapılması gerekiyor. İşte bu sebeple 
sadece VRF için İstanbul Avcılar’da yeni bir 
‘VRF Eğitim Laboratuvarı’ açtık. Bu labo-
ratuvarda, tüm arızalar simüle edilebiliyor ve 
tüm devreye alma işlemleri yapılabiliyor. Bu 
senenin başında ‘VRF Eğitim Laboratuva-
rı’mızda tüm servis teknisyenlerimize eğitim 
vermeye başladık. Aynı şekilde Vestel Servis 
Akademi ve Vestel Perakende Akademisi’nde 
de eğitimlerimiz devam ediyor. İş ortağımız 
olan servislerimiz de dahil olmak üzere top-
lam 350 servisimizde, yöneticisinden çalışa-
nına kadar herkese eğitim veriyoruz. Tüm bu 
eğitimleri tamamladıktan sonra servis teknis-
yenlerimizin sahaya çıkmasına izin veriyoruz. 
Yani her şey kontrolümüz altında. Denetim 
amacıyla Vestel personeli olarak çalışan 12 
merkezi servisimizi Türkiye geneline konum-
landırdık. VRF kanadında bu merkezi ser-
vislerin yönetimi, Manisa ve İstanbul’dan 
gerçekleştiriliyor. Her bir merkezi serviste 
sadece VRF özelinde eğitim almış iki teknis-
yenimiz bulunuyor ve Türkiye’deki hedefimiz, 
satış sonrasında da yaptığımız bütün projele-
rin muhakkak kendi personelimiz tarafından 
kontrolden geçmesi. Denetimin çok önemli 
olduğunu biliyoruz ve tüm projeler ayrıca 
bizim kontrolümüzden geçmeden devreye 
alınmıyor. Bu da çok önemli bir ayrıcalık, 
müşterilerimize çok ciddi güven veriyor ve 
bizi tercih etmelerindeki sebeplerden biri 
oluyor. 
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Call Center’ımız da kontrolümüz altında, 
200’den fazla Call Center çalışanımız 
Manisa’dan tüm Türkiye’ye destek sağlıyor. 
Eğitimler ve iç kontrol süreçlerinin geliş-
mesiyle, memnun bir müşteri kitlesine sahip 
olduk. Bu çalışmalarımız sayesinde, yerinde 
ve anında destek vererek hem Vestel Servis 
Akademi hem de Vestel Perakende Aka-
demisi olarak birçok ödül aldık. ABD’den 
Uzakdoğu’ya kadar uzanan coğrafyada eği-
tim ve kişisel gelişim alanında ödüller veren 
ATD, Vestel’i Müşteri Hizmetleri’nin 2015 
yılındaki ‘Uzun Dönem Teknisyen Uzmanlık 
Eğitim Programı’ ile ‘En İyi Uygulama’ ala-
nında ödüllendirdi. Yakın zamanda Bakan-
lığın ‘Müşteri Memnuniyeti Ödülü’ne layık 
görüldük, sikayetvar.com sitesinden iki sene-
dir birincilikle çıkıyoruz. Bunların dışında 
tasarım alanında zaten sürekli ödül alıyoruz.  
Ödüllerimizle Ar-Ge’ye, tasarıma, yenilikçi-
liğe, kaliteye, marka değerine, hıza ve büyü-
meye verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz. Bu 
özverili ve verimli çalışmalarımızın sonunda 
da başarı kaçınılmaz oluyor; kaliteli hizmet 
kaliteli ürünle birleşince, ortaya böyle güzel 
sonuçlar çıkıyor.

Ürün gamımıza VRF’yi de  
ekleyerek hedefimize daha da 
yakınlaştık

Türkiye dört mevsimi yaşayan, özellikle sahil 
şeridi olduğu için sıcağı daha çok hisseden bir 
ülke. O yüzden soğutma sektörü, Türkiye’de 
uzun yıllar boyunca çok kuvvetli seyretti. Yıl-
lar geçtikçe güzel gelişmeler yaşandı, enerji 
ön plana çıktı. Bilindiği gibi geçen sene A+ 
altı klimaların satışı Türkiye’de yasaklandı. 

Bu güzel gelişme, enerji verimliliği açısından 
sektörü kontrol altına aldı. Sektöre giren kali-
tesiz ürünlerin önüne set çekti. Yerli firmalar 
da bu konuyu ciddi anlamda destekledi, biz 
de Vestel olarak öncülerinden biri olduk. 
Günümüzde Türkiye, VRF alanında Avrupa 
pazarının önünde, adet ve ciro bazında Tür-
kiye pazarı birinci sırada. Avrupa pazarı, bizi 
takip ediyor. Ayrıca VRF’nin hem verimliliği 
sayesinde hem yıllar içinde fiyat olarak da 
maliyet olarak da daha uygun hale gelme-
siyle, Avrupa’nın önde gelen pazarı olduk. 
Biz de buna inandığımız için inşaat sek-
törüne; televizyonlardan ankastre ürünlere, 
beyaz eşyalardan VRF’ye kadar komple bir 
çözüm sunuyoruz. İleriye dönük son bir-
kaç yatırımımız daha kaldı, onları da şu an 
tartışma halindeyiz. Bir projeyi A’dan Z’ye 
Vestel teknolojisi ile donatmak için var gücü-
müzle çalışıyoruz. VRF de bu hedefi ger-
çekleştirmek için önemli kilit noktalarından 
biriydi ve ürün gamımıza VRF’yi de ekleye-
rek hedefimize daha da yakınlaştık. VRF’de  
öncelikle Türkiye’deki varlığımızı güçlendi-
recek, know-how’ımızı artıracak ardından 
ihracata başlayacağız. Kısa vadede hedefimiz 
pazarda % 10’a ulaşmak ardından Vestel’in 
alışkın olduğu % 30-40’ları göreceğimize 
inancımız tam.

Yeni ürünümüzü, 2017’nin 
ikinci yarısında pazara sunmayı 
planlıyoruz

Vestel olarak dünya piyasalarındaki güçlü 
konumumuzu sürdürmek için teknolojik 
gelişmelerin takipçisi olmanın ve yenilikleri 
hızla hayata geçirmenin büyük önem teşkil 
ettiğine inanıyoruz. Avrupa’da ve dünyada 
teknoloji platformlarının faaliyetlerini izle-
yerek, Ar-Ge stratejilerimizi sürekli güncel 
tutuyoruz. İngiltere, Amerika, Uzakdoğu ve 
Manisa’da Ar-Ge Merkezlerimiz var. Haliha-
zırda beyaz eşya ve elektronik eşya alanında 
2000 ar-ge mühendisimiz mevcut ve üniver-
sitelerle de işbirliği içerisindeyiz. Örneğin 
İstanbul Teknik Üniversitesi Arıkent’te Ves-
tek Ar-Ge’miz bulunuyor. Ankara ODTÜ 
ve Bilkent Üniversitesi’nde de ar-ge çalış-
malarımız sürüyor. Türkiye’nin öncelikli 
sorunu; enerji ve verimlilik. VRF özelinde 
yoğunlaştığımız verimlilik artırıcı çalışma-
larımız tüm hızıyla devam ediyor. Manisa’da 
halihazırda ar-ge çalışmalarını yürüttüğü-

müz bir VRF projemiz var. Yüksek verimlilik 
hedefiyle yola çıktık ve çalışmalarımızda son 
aşamaya gelindi. Türkiye’de VRF ürün grubu 
bazında da Vestel olarak bu öncü çalışma-
ları tamamlayarak yine bir ilke imza atıp 
2017’nin ikinci yarısında yeni ürünümüzün 
üretimine başlamayı planlıyoruz. Stratejik 
düşünen ve geleceğe oynayan bir aktör olarak 
sahip olduğumuz vizyonla sadece ülkemizde 
değil, global arenada da pazarı yönlendiren 
bir oyuncu olma yönünde kararlı ve sağlam 
adımlarla ilerliyoruz. TM
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sistem

Climatix IC, Siemens HVAC kontrol 
kartları ile entegre çalışmak üzere 
geliştirilen bulut tabanlı, uzaktan 

servis, izleme ve güncelleme sistemidir. 

Resim 1. Climatix IC Topolojisi

Climatix IC - Bulut Tabanlı 
İzleme ve Servis Sistemi

Climatix IC, 
•	 Üreticiler için servis ve bakım anlaşmaları 

yapmayı kolaylaştıran,
•	 Servis ve bakım maliyetlerini düşüren,
•	 Eğitimli servis personelinin aynı anda 

lokasyondan bağımsız şekilde tüm teknik 
destek taleplerini karşılayabilmesini 
kolaylaştıran bulut tabanlı bir sistemdir. 

Kolay kurulum

•	 Climatix IP portuna internet kablosu 
bağlandığında, kontrolör IC sistemine 
entegre olmaktadır.

•	 Ek olarak ekstra bir ayar 
gerektirmemektedir. 

•	 Climatix kontrolörü sistemi bağlandığı 
anda veri alışverişi başlamaktadır.

•	 Kontrolör ve Climatix IC sistemi 
arasındaki bağlantı yetkisiz erişimi 
engellemek amacıyla kriptolu ve 
güvenlidir.  (Siemens CSA security 
attestation SAL1)

•	 İzleme

Resim 2. Climatix IC İzleme

•	 Servis personelleri kurulumu yapılmış olan 
kontrolörlere hızlı ve kolay bir şekilde tek 
bir arayüz üzerinden erişebilmektedirler. 

•	 Ana izleme ekranından tüm tesislerin 
durumu izlenebilmektedir ve herhangi bir 

Yazan: Salih Baydan, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bina Teknolojileri
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sorun halinde müdahale edilebilair. Alarm 
durumları servis personeline e-posta 
yoluyla da ulaştırılmaktadır.

Aranan bir cihaz ya da bina – saha, şehir bölge 
adres girilerek aranabilir ya da harita üzerinden 
bulunabilir.

Resim 3. Climatix IC Harita

Tesis geçmişi

•	 Climatix IC, tesis geçmişine ait verileri 
kaydeder ve Trend göstericisi ile 
izlenmesini sağlar.

Resim 4. Climatix IC Tesis Geçmişi

•	 Veriler, erişim seviyelerine göre gösterilir 
veya değiştirilmesine izin verilir.(OEM, 
Servis, Son Kullanıcı vb.)

•	 Tesis geçmişi sayesinde cihaz üzerindeki 
komponentlerinin ömrü ile ilgili tahminler 
yürütülebilir, sahaya servis gönderimi 
gerektirebilecek sorunlar henüz oluşmadan 
tespit edilebilir.

öncesindeki tüm gerekli adımları kendi 
içerisinde yapar. (Devreye alma sırasında 
değiştirilen parametre ayarlarının 
kaydedilmesi vb.)

•	 Climatix IC, kullanıcıyı güncelleme 
işleminin adımları ile ilgili olarak e-mail 
aracılığıyla bilgilendirir.

Örnek Uygulama 

Climatix Standard Klima Santrali Uygulaması 
yüklü bir POL638 kontrolörünü Climatix IC 
sistemine entegre etmek için izlenilmesi gere-
ken adımlar:

1. Climatix POL638 internet kablosu bağlan-
tısı yapılır. 

Resim 7. Climatix IC Kurulum

2. POL638 Servis arayüzü kullanılarak Clima-
tix IC menüsüne gelinir ve Enable kısmı “Yes” 
olarak değiştirilir.

Resim 8. Climatix IC Bağlantısının aktif edilmesi

Climatix IC - Bulut Tabanlı 
İzleme ve Servis Sistemi

HMI Web erişimi

Resim 5. Climatix IC Web HMI

•	 Kontrolör üzerindeki HMI ile tamamen 
aynı HMI arayüzüne web üzerinden 
erişim sağlanabilir.

•	 Sahadaki ve uzak erişimden destek veren 
servis personeli aynı servis ekranını 
görebilir. 

•	 Bu sayede uzak servis personeli, yerel 
servis personellerine daha hızlı ve doğru 
bir şekilde destek olabilir. 

Uzaktan güncelleme

Resim 6. Climatix IC Uzaktan Güncelleme

•	 Servis mühendisleri cihaz üzerinde yüklü 
olan firmware ve aplikasyon versiyonunu 
kontrol edebilir.

•	 Uzaktan bağlantı ile sahadaki cihazların 
güncelleme zamanları programlanabilir. 
(Örneğin bir ofis binası için gece geç 
saatlerde bir güncelleme programlanabilir, 
bu sayede ilgili uzaktan servis personeli 
geç saatlerde sistem başında olmadan 
güncelleme işlemi yapılabilir.)

•	 Climatix IC, sistem güncelleme 
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sistem

3. www.climatixic.com web sitesi üzerinde sis-
teme giriş sağlanır 

Sisteme girildiğinde, “unassigned sites” 
başlığı altında Bulut sistemine bağlantısı 
kurulmuş (HMI üzerinden Enable “Yes” 
yapılmış ), ancak henüz atanmamış olan 
tesisler sıralanır. 

4. “Assign Plant” butonuna tıklandığında, 
tesisle ilgili bazı bilgiler girmeniz istenir. 

Climatix IC Temel Özellikleri 

•	 Kolay entegrasyon, hızlı devreye alma, 
sadece internete erişebilen bir ağda cihazın 
bağlı olmasının Climatix IC’ye entegre 
olmak için yeterli olması.

•	 Diğer uzaktan bağlantı şekillerinin aksine, 
binaların IT departmanlarına bağımlı 
olmaksızın bağlantıların yapılabilmesi 
(port açma vb. gerektirmemesi).

•	 Cihaza yüklü olan aplikasyon ve 
fi rmware’lerin IC sistemi üzerinden 
güncellenebilmesi. (Cihaz bir kez IC 
sistemine entegre olduktan sonra hardware 
sorunu olmaması durumunda her türlü 
yazılım probleminin güncellemelerle 
uzaktan giderilebilmesi.)

•	 Cihaz ile ilgili alarmların ilgili kişilere 
e-mail olarak gönderilmesi. 

•	 Uzaktan izleme ve trend özellikleri 
sayesinde, ürün geliştirme aşamalarında 
OEM’lerin kendilerinden kilometrelerce 
uzaklıkta bulunan tesislerin çalışma 
şekliyle ilgili bilgileri elde edebilmesi ve 
ürün geliştirme sürecini hızlandırması, 

•	 Aylık sabit bir ücret olmaması, kullanım 
miktarına göre ücretlendirme yapılması 
olarak sıralanabilir. TM

Resim 9. Climatix IC tesis atama

Resim 10. Climatix IC Ayarlar Resim 11. Climatix IC Çalışma Görünümü

İlgili ayarlar içerisinde, tesisin bulunduğu yerin 
adresinin girilmesi, tesise bir isim verilmesi, 
hatta koordinatlarının girilmesi istenir. Bu 
sayede harita görünümünde iken ilgili tesisin 
Google Maps üzerinde nerede olduğu görüle-
bilir ve ileriki işlemlerde ilgili tesise daha hızlı 
bir şekilde harita üzerinden ulaşılabilir. 

5. Bu adımlar sona erdiğinde tesise Climatix 
IC üzerinden ulaşılabilir, güncelleme yapılabilir, 
izlenebilir ve çeşitli değişiklikler yapılabilir. 
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Özkan Sarıözkan
ATC Türkiye
Sistem Klimaları Departman Müdürü

İ zmir’deki klima santrali fabrikası yatırımıyla Türkiye’de vites büyüten ATC, 
başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. Samsung VRF Klima Sistemleri’nin 
Türkiye distribütörü olmasıyla ürün portföyünü geliştiren marka, VRF 

sistemlerde prestijli projelerin tercihleri arasında yer alıyor. Sea Pearl Ataköy ve 
Nurol Life projesindeki çalışmalarına işaret eden ATC Sistem Klimaları Departman 
Müdürü Özkan Sarıözkan, ATC’nin proje bazlı inovatif çözümlerini ve Samsung ile 
işbirliğinin firmaya getirilerini anlattı…

“ATC, vizyonu ve gelecek 
hedefleriyle heyecan 
verici bir firma”
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ATC Türkiye’de çok hızlı büyüyor

ATC, Türkiye’de çok hızlı bir şekilde büyü-
yen, güçlü ve büyük bir firma. Firmamız, 
İngiliz menşeli SIG Grup tarafından satın 
alınarak çok uluslu bir şirketin parçası oldu. 
SIG Grup, Avrupa’da 15 ülkede 700 satış 
ofisi, 10.000 çalışanı, 3 milyar euro ciro-
suyla bir dev diyebilirim. Türkiye’de rekabet 
koşulları sert... Bu rekabet ortamına ayak 
uydurmak için hızlı karar verebilen, finansal 
açıdan güçlü, mutlak müşteri memnuniyetine 
odaklı bir firma olmalısınız. Dolayısıyla ben 
de güçlü kurumsal bir yapısı olan ve hızlı 
hareket edebilen uluslararası bir firmanın 
üyesi oldum. ATC, vizyonu, geleceğe dair 
planları ve uzun vadeli hedefleriyle beni 
heyecanlandırdı ve iş hayatımda önemli bir 
karar almama neden oldu; firmaya “Sistem 
Klimaları Departman Müdürü” göreviyle 
dahil oldum. Bundan dolayı da mutluyum. 
Sistem klimaları; VRF, multi klima sistemleri 
ve ticari klimaları kapsıyor. Fanlar, damperler, 
su soğutma grupları, fan coiller, klima san-
tralleri, hava perdeleri ile ilgili ekipmanlar da 
firmamızın ana iş kolları arasında yer alıyor. 

Klima santrallerimiz için Eurovent 
sertifikamızı çok yakında alacağız

İzmir’deki fabrikayla klima santrali alanında 
önemli bir adım atıldı. Ayrıca bu sene klima 
santraliyle ilgili Eurovent sertifikası baş-
vurusu yapıldı. Sertifikada yer alan değer-
ler, yatırımcılar ve kullanıcıların tercihinde 
önemli bir rol oynuyor. Ürünün belli bir 
standarda sahip olduğunu ifade eden TSE, 
CE gibi birtakım belgeler Türkiye’de imalatı 
yapılan tüm ürünlerden isteniyor. Eurovent 
sertifikası ise klima santralinde ısı köprüsü, ısı 
geçirgenliği, filtre bypass kaçağı ve mekanik 
dayanıklılık gibi birtakım standartları belge-
liyor ve sınıflandırıyor. Artık bu sınıflandırma 
değerleri tüm işlerde dikkate alınıyor ve gün 
geçtikçe daha da önemli bir hale geliyor. 
Eurovent sertifikasını çok yakın zamanda 
almış olacağız.

Samsung ile işbirliğimiz, firmamızı 
VRF sektörünü yönlendiren bir 
şirket haline getirdi

Bilindiği üzere ATC, Samsung ile bir işbir-
liği yaptı. Samsung’un DVM sistem klima-

mız için iki arkadaşımızı, İstanbul merkezden 
Antalya’daki bölge müdürlüğümüze atadık. 
Bu yıl için bölgeden beklentimiz çok daha 
fazla. Antalya, klima alanında İstanbul’dan 
sonra en çok işin yapıldığı bölge. Yılsonunda 
İzmir’de de bir showroom açma planımız var. 
Daha sonraki yıllarda Adana, Karadeniz gibi 
bölgelerde showroom açacağız. Ayrıca yakın 
zamanda İzmir’deki fabrikamızda bulunan 
depomuzu Gebze Çayırova’ya taşıdık. Tüm 
lojistik operasyonumuzu burada yapıyoruz. 
Depomuz 3.000 m2 kapalı alana sahip, son 
teknoloji depolama, raf ve sevk sistemleriyle 
donatılmış durumda. Çok büyük projelerde 
dahi tüm projeyi stoktan teslim edebiliyoruz. 
Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. 

Samsung, her ürünün insan sağlığı 
üzerindeki etkisine dikkat ediyor

Günümüzde Yeşil Bina kavramı üzerinde 
oldukça duruluyor. Projelerde özellikle enerji 
verimliliği sağlayan klimaların kullanımına 
önem veriliyor. VRF sistemler, herhangi bir 
katı yakıt kullanmadığı için diğer sistemlere 

larındaki ar-ge gücü ve başarısı bizim de 
ATC olarak bu konuda başarılı olmamıza çok 
büyük katkı sağlıyor. Samsung’un her türlü 
binada çok daha az yer kaplayan ve teknolo-
jiye uyum sağlayan klima çözümleri bulunu-
yor. Samsung, yakın zamanda gerçekleştirdiği 
lansmanda yenilikçi ürünlerini duyurdu. Bu 
ürünler arasında “360 kaset tipi iç ünite” yer 
alıyor. Bu ürün oldukça ilgi gördü. Klasik 
kaset tip cihazların üflemesi rahatsızlık verir. 
Samsung’un bu yeni ürünü, özel bir tekno-
loji sayesinde insanların rahatsız olmayacağı 
şekilde tasarlamıştır ve odanın her noktasını 
iklimlendirebilmektedir. Ayrıca tek bir dış 
ünitede 30 HP’lik kapasitede olan ve yer 
kazanımı sağlayan yeni dış ünite grupları da 
var. Öte yandan Samsung, kat çözümlerinde, 
villa ve rezidans uygulamalarında çokça ter-
cih edilen yandan üflemeli ve 14 HP’ye kadar 
olan dış ünite modelleri geliştirdi. 
Samsung, Ar-Ge’ye önem veren bir firma. 
Ar-Ge çalışmalarına günde 40 milyon dolar 
harcama yapıyor. Kısa bir zaman içerisinde bu 
kadar çok ürünü çıkarması bu ar-ge gücünün 
bir sonucu. Pazardaki diğer ürünlerden çok 
daha avantajlı olan bu ürünlerin tanıtımını 
yapmak ve satışlarını gerçekleştirmekse bize 
düşüyor. Bu ürünler birçok projede kullanı-
cılara büyük avantajlar sağlıyor. ATC olarak, 
Samsung ürünleri ile sistem çözümleri geliş-
tirerek VRF sektörünü yönlendiren ve trend 
oluşturan bir firma haline geldik.
Antalya’da üç katlı bir ATC showroom'u 
açtık. Burada Samsung’un tüm sistem ve 
klimalarının yanı sıra diğer klima santrali, 
havalandırma ve fan grupları da yer alıyor. 
Yalnızca showroom olarak değil eğitim mer-
kezi ve ofis olarak da burayı kullanacağız. Bu 
yıl turizm sektöründe Antalya ağır bir yara 
aldı. Krizin fırsata dönüşebileceği mantığıyla 
hareket ederek Antalya bölgesindeki kadro-
muzu artırdık. VRF ve diğer ürün grupları-
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yaratıcı mühendislik çözümleri ve çalışma-
ları ile bu özel projeleri kazanmışlardı. Bu 
projelerde hem altyapı montajı hem de cihaz 
teslimlerimiz devam ediyor. Sea Pearl Ataköy 
ve Nurol Life projeleri, ATC ve Samsung’un 
oluşturduğu güzel sinerjinin ve başarının ese-
ridir. Bu iki proje gibi daha onlarca önemli 
projeye çözüm sunmaya devam ediyoruz.

ATC, 2016 yılına damga vuracak

ATC güçlü bir firma. Bu gücü tüm kad-
romuzla hissederek bu yıl hızla büyümeyi 
hedefliyoruz. Şu anda toplam kadromuz 75 
kişi. Hem yeni bölgeleri çalışmalarımıza 
dahil etmeyi hem de kadromuza yeni katı-
lımlar sağlamayı amaçlıyoruz. ATC teslimle-
rini zamanında gerçekleştiren ve verdiği sözü 
tutan bir firmadır. Air Trade Centre’ı n bu 
özelliği Samsung ürünlerinin çalışmalarında 
da öne çıkıyor. Bu hem benim için hem de 
sektör için güven unsuru. Yeni projelerimiz 
ve partnerlerimizle birlikte 2016 yılına dam-
gamızı vuracağımıza eminiz. TM

göre daha avantajlı. Samsung, elektronik kart-
lardaki kurşun oranına kadar üretiminde kul-
landığı her ürünün insan sağlığı üzerindeki 
etkisine dikkat ediyor. Bu klimalar Freon 410 
gazıyla çalışıyor. Zararlı etkilerinden dolayı 
bu sistemin kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili 
bazı projelerde soru işareti oluşabiliyor. Sam-
sung bu duruma, geliştirdiği özel teknolojilerle 
farklı çözümler sunuyor. Örneğin son çıkardığı 
büyük kapasiteli modellerde, gaz kaçağı detek-
tör vasıtasıyla hissediliyor ve dış üniteye komut 
gönderiliyor. Bu komutu alan dış ünite tüm 
gazı topluyor ve sistemi durduruyor. Ayrıca 
gazlı sistemlere alternatif olarak Samsung’un 
sulu merkezi klima sistemleri konusunda da 
çalışması bulunuyor: DVM Heat Pump Chiller 
isimli sıcak ve soğuk su üreten VRF formatlı bir 
dış ünite geliştirdi. Lansmanda duyurduğu bu 
ürünüyle Samsung, yeni bir sayfa açmış oldu. 
Kısacası Samsung’un tüm ürünlerinde çevreye 
karşı duyarlılık öne çıkıyor.
Yaklaşık 20 yıldır sektörde çalışmalarımı sür-
dürüyorum. Bu süreçte VRF sistemlerinin 
nerden nereye geldiğini izleme ve değerlen-
dirme şansı buldum. Artık birçok binada,  
projenin de buna uyumlu olması koşuluyla 
soğutma, ısıtma, havalandırma ve sıcak su 
ihtiyacı VRF sistemi ile karşılanabilmekte-
dir. Cihazın ısıtma ve soğutma verimlilikleri 
artmakta, kapladığı alan ve ağırlık azalmakta, 

dış sıcaklık çalışma koşulları genişlemekte, 
farklı dizayn ve özellikte iç üniteler çıkmakta, 
elektronik ve otomasyon özelikleri her tür 
ihtiyaca cevap vermektedir. Binanın konsep-
tine uygun olduğu takdirde VRF sistemleri, 
çok düşük sıcaklıklarda (– 25 °C'ye kadar) 
binanın ısıtması için kullanılabiliyor. Sam-
sung, akıllı defrost ve buhar enjeksiyonlu 
kompresör gibi yenilikçi sistemleriyle ısıtma 
alanında en başarılı markalar arasında yer alı-
yor.  Tabii buradaki mühendislik çözümleri de 
önemli. Bu konuda proje ekibimiz ve CAD 
tabanlı Samsung Dvm Pro özel çizim prog-
ramımızla, tüm sistem çözümlerini dizayn 
ediyor ve kullanıcı için hazır hale getiriyoruz.

Sea Pearl Ataköy ve Nurol Life da 
ATC’yi seçen projeler

Kuzu Grup’un hayata geçirdiği, Ataköy’ün 
en önemli projelerinden biri olan Sea Pearl 
Ataköy’ün iklimlendirme sistemlerini,  
uygulamasıyla birlikte biz üstlendik. Bir 
diğer önemli projemiz ise Seyrantepe’deki 
Nurol Life projesi. Bu iki önemli projede, 
Samsung’un yenilikçi ürünleri tercih edildi. 
Ben göreve başladığımda ekip arkadaşlarım, 
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com



teknik

"Building Information Modeling 
(BIM)”, ana bileşeni tüm proje 
katılımcıları için disiplinler üstü 

integral planlama süreci olan bir çalışma 
yöntemi. liNear yazılım çözümleri 20 sene-
den daha uzun süredir disiplinler üstü plan-
lamaya olanak sağladığı için liNear kulla-
nıcıları BIM’in arka planındaki konsepte 
yabancı değiller. Prensip olarak hedef, bina 
modelinin profesyonel planlamada kesintisiz 
kullanımı, şeffaf ve etkin maliyet planlaması, 
çalışma yöntemlerinin avantajı yoluyla, tüm 
bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon. 

Hâlâ yapıda başarının anahtarı, tasarım ve 
gerekli tüm diğer işlerin, şantiyede müm-
kün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürü-
tülmesidir. Plan ve proje büroları, taşeron 
firmalar ve uygulamacılar arasında komü-
nikasyon ve veri değişimi ne kadar iyi ve 
yüksek oranda gerçekleşirse, aynı oranda da 
daha fazla sinerji ortaya çıkabilir. Böylece 
BIM-uyumlu çalışma metodu, teknolojik 
yenilik potansiyeli olarak -özellikle teknik 
bina donanımının disiplinler üstü planla-
masında- inşaat sektöründe modern plan-
lama ve efektif maliyetle, inşaatta bir devrim 

yaratabilir. En baştan itibaren koordineli 
bir planlama, inşaat süreçlerinde randevu ve 
maliyetlerde daha fazla uygulama ve plan-
lama güvenliği gereksinimi nedeniyle ek 
maliyet ve masraflara sebep olacak sürpriz-
leri en aza indirmiş olur. 2020’den itibaren 
BIM-Uyumlu çalışma metodu geniş ölçüde 
yerleşmiş olacak. Sadece büyük projeler en 
baştan disiplinler arası planlama sürecinden 
yararlanmayacak, tüm projeler efektif plan-
lama ve böylece daha düşük maliyetli tasarım 
avantajlarından yararlanmış olacak. Buna 
karşın eski çalışma süreçlerinde, sonraki 

Disiplinler Üstü Planlama
BIM-Uyumlu Çalışma Yoluyla, Modern Planlama Örnekleri
Hazırlayan: Nadir Sarkuş, liNear Türkiye Satış Müdürü
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planlama aşamalarında ve hatta planlama 
süreci devam ederken bile yapılacak değişik-
likler her zaman için pahalıya mal olacaktır. 

“Her zaman için daha ucuzu vardır... Biz uzun 
vadede işin daha az maliyetli olmasını sağla-
yacak ‘kalite’ye odaklanıyoruz. 2003 yılından 
bu yana proje uygulamalarımız için liNear’ı 
verimli bir şekilde kullanıyoruz. Revit için 
boru hatları hesaplamasını BIM-dünyasında 
aktif olarak kullanabilir ve müşterilerimizin 
komple planlama sürecinde bundan yararlan-
malarını sağlayabiliriz” (Katja Wierlemann, 
Yönetici KSC). 

Çok dar bir mahalde bir teknik santralin 
karmaşık disiplinler üstü planlamasında 
olduğu gibi, özel durumlarda ancak tüm 
disiplinlerin tek bir planlama çerçevesinde, 
ortak bir 3B-Sistem modellemesinde çar-
pışma kontrolleri hatasız gerçekleştirilebilir. 
Çizim tahtasından CAD’e geçişteki adım 
gibi BIM tüm sektörde teknik değişiklikler 
başlatabilir.

Yapı sektöründeki değişiklikler

İnsan kendi çalışma yöntemi açısından 
değişiklikler ile karşı karşıya kalırsa, önce-
likle kendi metotlarında devam etmek için 
çabalar. Değişiklikler insanın kendi çalışma 
kaynaklarını, yeni çalışma yöntemine 
aktarmasını ve yeni çalışma yöntemlerinin 
kazanılmasını kabul etmesini ve bu süreçte 
devam eden projelerden kaynaklarını çek-
mesini gerektirir. Bu çabaların ödülü de buna 
uygun olarak kazançlı olmalıdır. Aksi tak-
dirde yeni riskler ve gereken zaman insanı 
ürkütmektedir. BIM-Uyumlu çalışmanın 
başlıca başarı faktörlerinden biri, tüm proje 
katılımcılarının ortak çalışmaya aynı sevi-
yede hazır olmalarıdır. Bu şekilde mimardan, 
inşaat mühendisine ve teknik bina donanım-
cısına kadar herkes birlikte artan planlama 
kalitesinden yararlanabilir. 

“İnsanın ancak her şeyin tek başına en iyisini 
yapamayacağını anladığında kendini geliştir-
mesi mümkündür. İşveren için ancak böylelikle 
optimum bir süreç ve optimum bir sonuç ortaya 
çıkar. […] Bu şekilde, ekip çalışması sayesinde 
ortaya çıkan sonuç bireysel performansların 
toplamından fazladır” (Patrick van den Boga-
ard, Uzman Proje yöneticisi, aken architecten).

Bundan sonra disiplinler üstü planlama 
pratiğinden gelen örnekler kullanılarak, 
BIM-Uyumlu çalışma süreci içinde daha 
detaylı planlama süreçlerindeki zorluklar 
gibi, fırsatlar da analiz edilerek daha yakın-
dan incelenecektir. Sonuçta planlamacı yeni 
metotların kullanımı yoluyla kazanılan artı 
değer hakkında karar verir. Yurt dışındaki 
birçok başarılı proje BIM-Uyumlu çalışma 
yönteminin uygun bir araç olduğunu gös-
termektedir. Almanya içinde de plan-proje 
büroları disiplinler üstü planlamadan daha 
doğrusu BIM’den yararlanmaktadırlar.

BIM’den nasıl yararlanılır?

BIM genellikle 3B-Bina modeli olarak anla-
şılmaktadır. Fakat BIM daha çok ortak bir 
çalışma yöntemidir ve tüm proje katılımcıları 
için bütüncül bir bilgi kaynağıdır. Ortak bir 
3B-Modeline ek olarak, BIM ana fikirleri 
arasında, şemalar, 2B-Çizimler, tabelasal 
hesaplamalar, ihale veri tabanları, belgeler-
deki teknik veriler, inşaat belgeleri, işaret ve 
etiketlemeler, onay ve kontrol protokolleri, 
şantiye ve yapı fotoğrafları gibi bakım-servis 
bilgileri ve işletme talimatları da yer alır. 

Resim 1. liNear Analyse Modülleri ile tüm Teknik Bina Donanımı hesaplamalarını, tüm planlama aşamaları/
planlama çeşitlerinde (şema planı, kat planı, izometrik 1-Çizgi-planlama yada 3B Modelleme) ara yüzü olmadan 
yada dışarı aktarım yapmanıza gerek kalmadan, doğrudan her üç CAD-Platformunda da; Autodesk AutoCAD ve 
Revit, ayrıca entegre CAD-Çekirdekli liNear Cadinside içinde de aynı kullanım yöntemiyle yapabilirsiniz.

Resim  2. Uzun yıllardır Autodesk partneri olan liNear, yazılımlarıyla dünyaca yaygın CAD-Sistemleri AutoCAD ve 
Revit‘i arayüzü yada kullanışsız Import/Export işlevlerine gerek olmadan desteklemektedir.
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teknik

Sonuç olarak, teknik bina donanımına odak-
lanıldığında, “bina içi değerler” söz konusu-
dur. Yaklaşık 20 yıldan uzun bir zamandır 
bilgisayarın Teknik Bina Donanımı alanında 
kullanılmaya başladığından bu yana, günü-
müzde BIM adı altındaki daha güçlü bilgisa-
yar yazılım ve donanımlarının uygulanması 
fikri tartışılmaktadır. liNear geleceğe yöne-
lik olarak, Teknik Bina Donanımı branşı 
için, CAD-Platformundan bağımsız, boru 
ağları hesaplama çekirdeği yazılım çözümle-
rinin farklı CAD-Platformlarında da, fakat 
harici bir arayüzü olmadan kullanılabilir 
olarak geliştirilmesine, önceden karar verdi 
(Resim 1). Artık kendini kanıtlamış Auto-
CAD, modern Revit ya da liNear’ın entegre 
CAD-Çözümü liNear CADinside (Auto-
desk-Teknoloji bazlı) çözümlerinden hangi-
sini tercih edeceği kullanıcının inisiyatifine 
bırakılmıştır. Böylece görev dağılımına, proje 
gereksinimlerine ya da iş yeri donanımlarına 
göre, uygun CAD-Araçları serbestçe seçile-
bilir. Bunun en avantajlı tarafı, AutoCAD ya 
da CADInside çözümlerinin çok yönlülü-
ğünü kullanabilmek için bu çözümlerin bir 

kombinasyonu ve geleceğe yönelik Autodesk 
Revit ile birlikte rekabet avantajını yaşamak-
tır. Hesaplama yazılımı kullanım metodu her 
zaman aynı kalmaktadır (Resim 2). Böy-
lelikle en baştan itibaren (3B-Modelleme 
olmadan da) BIM-Uyumlu çalışılabilir. 
liNear Analyse ile ilk taslak aşamasında 
(bunun için önce zahmetli bir 3B-Model 
oluşturmadan), şema ya da 2B-Planda kayıt 
edip hesaplatın. Böylece projenin başlan-
gıç aşamalarında da hidrolik dengelemeden 
vazgeçmek zorunda kalmaz ve projenin her 
aşamasında optimum çözüme teknik olarak 
doğru sonuçlarla ulaşırsınız. Analyse Hea-
ting, Cooling, Ventilation, Potable Water, 
Waste Water ve Gaz modüllerini isterse-
niz tek tek, isterseniz birlikte uyumlu bir 
şekilde farklı CAD-Platformlarına entegre 
edebilir ve CAD-Verilerine ulaşabilirsiniz. 
CAD-Modeldeki yapılan değişiklikler buna 
uygun olarak, hesaplama sonuçlarını da etki-
ler. Buna ek olarak 3B-Tesis tasarımında da, 
Revit’in parametrik tasarım yöntemini mi 
ya da AutoCAD altında kapsamlı fonksi-
yonları ile birlikte program ailemiz liNear 
Design 3B’i kullanacağınıza karar verebi-
lirsiniz. Güçlü boru ağı hesaplamaların-
dan hiçbir şekilde vazgeçilmemeli. liNear 

Resim  3. liNear’ın 16. Sürümü ile linear CAD Browser, AutoDesk Revit bağlantısı ile genişletildi, böylece tüm 
üretici yapı bileşenlerinin BIM-Workflow(iş akışı) içinde, Revit ile birlikte kullanımına olanak sağlandı. linear WEB 
sayfasının live-announcement(canlı duyuru) fonksiyonu ile tüm CAD-Kütüphanelerinin ve hesaplama veri 
tabanlarının devamlı güncel kalması sağlandı.

Resim  4. Endüstriyel bir işletmenin ısıtma merkezinin reorganizasyonu, mevcut kapasite 10 MW, yenisi 3x2 
MW, ek atıkhava ısı eşanjörü, ısı üretim merkezine bağlantı, yeni baca sistemi, vb ile Ottensmeier Mimarlık 
tarafından planlandı.

46 . tesisat market 06/2016



Analyse Modülleri ile tüm Teknik Bina 
Donanımı bölümlerinde, tüm planlama aşa-
maları/planlama çeşitlerinde (şema planı, kat 
planı, izometrik 1-Çizgi-planlama yada 3B 
Modelleme) arayüzü olmadan ya da dışarı 
aktarım yapmanıza gerek kalmadan doğru-
dan CAD-Çizim verilerinizi hesaplayabi-
lirsiniz. liNear birkaç yıldır liNear Routing 
& Content araçlarını -Revit için boru ve 
kanal sistemlerinin tasarımında- arayüzü-
nün kullanıcı dostu özelliklerini artırarak 
geliştirmektedir. liNear-Kullanıcıları bina 
tekniksel planlamaların yapılmasında yüksek 
bir konfora alışkındırlar. liNear, sektör ve 
AutoCAD ile olan onlarca yıllık tecrübesiyle 
yeni sistemler için çıtayı yükseltti ve Revit’de 
tasarım daha kolay olsun diye liNear Desk-
top ve liNear Design 3D-Ürünlerinden bili-
nen bazı araçları Revit için uyarladı. liNear 
Routing & Content Araçları ücretsiz olarak 
Autodesk Exchange Store içinden alınabilir.

BIM ve orijinal üretici yapı 
bileşenleriyle planlama

BIM-Uyumlu çalışma planlama sürecinde 
gerekli olan, mümkün olduğu kadar ger-
çekçi verileri ve bütüncül yapı bilgilerini bir 
veri tabanında toplamayı ve bunları yapının 
ömrü süresince birçok farklı yoldan kul-
lanmayı gerekli kılar. “Ürün yoksa BIM de 
yok” aforizması, bir binanın bütünsel bir 
bilgi teknolojisi ile değerlendirilebilmesi 
için ürün verilerinin bina modellemesi ve 
hesaplama ile ilgili yeterli detay derinliğine 
sahip olması gerektiğini açıklar. Endüstri 
ile liNear’ın yakın işbirliği, liNear-Müşte-
rilerinin kapsamlı CAD-Kütüphanelerine 
ve hesaplama veri tabanlarına sahip olabil-
mesini sağlar. Bu yolla planlama, özellikle 
malzeme ve metraj listelerinin hatasız alına-
bilmesini ve yararını büyük ölçüde artıran, 
doğrudan gerçekte kullanılan yapı bileşenleri 
ile yapılabilir. liNear CAD Browser, burada 
nötr ya da üretici bazında yapı bileşenle-
rini bulmak için merkezi bir araç görevini 
yapmaktadır (Resim 3). Kazandan sıcak su 
deposuna ya da sirkülasyon pompasından 
fittinglere kadar Teknik Bina Donanımı sek-
töründeki tanınmış firmaların ürünlerini 
orada bulabilirsiniz. İlgili teknik ve ticari 
verilere ek olarak CAD-Çizimleri ve CAD-
Modelleri de, farklı formatlarda 2B ve 3B 
olarak mevcuttur. AutoCAD ve Revit ile 
doğrudan bağlantı yoluyla yapı bileşenleri 

kolay bir şekilde; yapı bileşeni tipine, boru 
hatlarına ya da havalandırma kanallarına 
gerekli redüksiyon ve bağlantıları ile birlikte 
tek tuşla sistem modelinin içine yerleştiri-
lebilir. Komple yapı bileşeni çeşitleri her 
iki CAD-Platformu içinde kullanım için 
mevcuttur. Yapı bileşenleri Revit’in içine 
de aynı kolaylıkla CAD Browser’dan alına-
rak doğrudan eklenebilir. Oluşturulan Revit 
– Families, yapı bileşeni bağlantıları dahil 
olmak üzere, otomatik olarak oluşturulan 
– boru hatlarına ya da hava kanallarına doğ-
rudan monte edilebilir. CAD Kütüphanesi 
yapı bileşenleri böylelikle her iki platformda 
da liNear boru ağı hesaplamaları için kul-
lanılabilir. Eklenen yapı bileşenlerinin her 
biri liNear Kanal ve boru ağı hesaplamaları 
tarafından otomatik olarak tanınır ve özel 
olarak dikkate alınır. VDI 3805-Yönetmeli-
ğinin desteğiyle bir CAD-Kataloğu bazında, 

sektörün diğer üreticileriyle genişletilebilir. 
Endüstri ortaklarımızın tüm veri tabanları 
liNear tarafından oluşturulur ve çok sıkı bir 
işbirliği ile ilgili üretici tarafından kontrol 
edilerek onaylanır. Mevcut veri tabanları 
düzenli olarak güncellenir ve genişletilir. 
Günlük çalışmalarınızda da aktüel kütüp-
haneleri kullanabilmeniz için live-announ-
cement (otomatik güncelleme duyurusu), 
liNear yazılım çözümlerine entegre edil-
miştir. Program çalıştırıldığında otomatik 
olarak, yükleme için yeni güncelleme olup 
olmadığı kontrol edilir.

Mevcut projelerde BIM

BIM’in anafikri, tüm katılımcılar için 
planlama aşamalarının hepsinde gün-
cel ve eksiksiz yapı verilerinin ulaşılabilir 
olduğu, bölümler üstü bir bina modelle-

Resim  5. Envanter verilerine dayanarak havalandırma santralinin planlaması, hastahane işletmesi devam 
ederken Ottens meier Mühendislik tarafından yapıldı. 3B-Modelleme yoluyla, tek tek yapı bileşenlerinin 
değişimi, teknik planlama ve lojistik olarak dijital bina modeli üzerinde gerçekleştirildi.

Resim  6. Patrick van den Bogaard, Kıdemli Proje Menejeri van aken Mimarlık: „Yapı ve inşaat süreci giderek 
fonksiyonel, tekniksel, organizasyonel ve hukuksal bakımdan, farklı planlama uzmanlarının da katıldığı daha 
karmaşık bir süreç haline gelmektedir. Bir binanın planlaması artık sadece mimarların yapacağı bir iş değildir. 
Bina tipine bağlı olarak pek çok uzman tasarıma katkıda bulunmaktadır. Bu BIM içinde açıkca görülmektedir: 
İyi bir BIM-Projesi, uzmanların yaptığı profesyonel bir iş bölümünden geçer. Burada konuyla ilgili uzmanlık 
bilgilerinin ortak bir çalışma sürecine entegrasyonu, herşeyden önce gelmektedir.
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teknik

mevcut yapı bölümlerinde de kullanmıştır. 
Bir endüstriyel tesisin merkezi ısıtma maki-
nelerinin reorganizasyonunda, özellikle en 
büyük sorun, yeni sistemin enerji santralinin 
mevcut envanterinin içine yerleştirilmesiydi 
(Resim 4). Bunun için mekânın koşullarının 
dijital olarak ölçümü yapılmalıydı. Kullanı-
labilir alan belgelendirildi ve BIM-Uyumlu 
plan için bir temel oluşturuldu. İki büyük 
kazanın eski yerine, egzoz-ısı geri kazanımlı 
üç özel kazan ve temel yük tedariki için bir 
ısı üretim santralinin yanı sıra hidrolik sepe-
ratör ve ara depo yerleştirilmeliydi. 

“Burada gerçek üretici bileşenleri ile çalışa-
bilmek için 1:1 ölçeklendirme bizim için çok 
önemliydi. Bu dikkatli ve kesin bir planlama ile, 
tüm çalışma alanlarının optimum kullanımı 
ve kullanılması mecburi komponentler dikkate 
alınarak gerekli boru hatları yerleştirilmesi-
nin montaja hazır bir şekilde tasarlanabilmesi 
bizim için mümkün olabildi” (Claus-Hermann 
Ottensmeier, Yönetici, Ottensmeier Mühen-
dislik). 

Yeni ısıtma santralinin planlaması 3B ola-
rak orijinal ölçülerle yapıldı. Bu sayede 
boru hatları ve deponun izolasyonu, gerçek 
yerleştirme alanı ihtiyacının 3B modelde 
kontrolü için dikkate alındı. Böylece gerçek 
mekân şartları kullanılarak ısıtma santrali-
nin gerçeğe uygun bir 3B-Modeli çıkarıldı. 
Bu modelden doğrudan borulama için tüm 
kesim listeleri de oluşturulabildi.
Bir hastane binasının modernizasyonunda, 
havalandırma sistemleri değiştirilirken, bir 
merkezi ısı geri kazanımı ile takviye edil-
miştir (Resim 5). Yapı bileşenlerinin değiş-
tirilmesi çalışmasının, hastane işletmesi 
devam ederken yapılması gerekiyordu ve 
bunun için öncelikle orijinal yapı bileşen-
lerinin milimetrik CAD-Modellemesi yar-
dımıyla, aletlerin yerleştirilmesi için gerekli 
yer ihtiyacının tespit edilmesi gerekiyordu. 
Envanter verilerine dayanarak havalandırma 
santralinin planlamasının düzenlenmesi, 
Ottensmeier Mühendislik tarafından yapıldı. 
3B-Modelleme yoluyla tek tek yapı bileşen-
lerinin değişimi, teknik planlama ve lojistik 
olarak dijital bina modeli üzerinde gerçek-
leştirildi. Havalandırma sistemlerine tamam-
layıcı olarak, santralde mevcut değiştirilmeyi 
bekleyen tüm havalandırma sistemleri için 
enerji tasarruflu SEW-Sistemine uygun ola-
rak, karmaşık bir ısı geri kazanımı tasarlanıp 

mesi içinde, işbirlikçi bir planlamadır. BIM-
Konseptindeki dijital bina modellemesi, 
tüm tamamlayıcı bilgiler ile gerçek binanın 
bir kopyasıdır ve yenileme-onarma ya da 
değişiklik durumlarında birlikte güncelle-
nir. BIM böylelikle sadece yeni binaların 
planlanmasında kullanılmaz, aynı zamanda 
“Binanın yaşam döngüsü yönetimini de” 
hedefler. Sonuçta kullanılan yapı malzeme-
lerinin kalite ve miktarlarının yönetimi iyi 
yapıldığında, yapının restoresi, geri dönü-
şüm de dahil daha iyi bir şekilde organize 

edilebilir. Mevcut sistemlerin yenileme 
ya da genişletilmesi, projeye ve yapılması 
gereken iş planlamasına bağlı olarak özel 
zorlukları ve ödevleri de beraberinde geti-
rir. BIM bağlamında değişiklikler mevcut 
bina modeli üzerinde yapılır. Fakat bir bina 
modeli olmayan mevcut binalarda da BIM 
planlamasının getirdiği avantajlardan vazge-
çilmesi gerekli değildir. Bu şekilde, örneğin, 
Planlama Bürosu Ottensmeier Mühen-
dislik BIM-Uyumlu çalışma metodunu, 
liNear yazılımlarının kullanımıyla pratikte 

Resim  7. openBIM-Sürecinde veri değişimi için IFC-Export, liNear Desktop AddOn Tools(araçlarının) bir parçasıdır. 
IFC-Export ile sadece 3B-Model dışarı aktarılmayacak, bunun yanında modele ait, üretici, malzeme, boyutlar ve 
diğer yapı bileşeni özellikleri gibi meta-verilerde aktarılacaktır. 
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IFC-Export ile sadece bir 3B-Model dışarı 
aktarılmayacak, bunun yanında modele ait, 
üretici, malzeme, boyutlar ve diğer yapı 
bileşeni özellikleri gibi meta-veriler de 
aktarılacaktır (Resim 7). Böylelikle liNear 
ürünlerinin bilinen yüksek düzeydeki detay-
landırması openBIM-Sürecinin kullanımına 
aktarılacaktır. liNear CAD-Solutions 16. 
Sürümü IFC-Export ile genişletildi. Tüm 
liNear-Kullanıcıları şimdi IFC yoluyla aktif 
olarak BIM sürecine dahil olabilirler. IFC-
Export yardımıyla liNear modüllerinden, 
3D-Ventilation ve 3D Pipe&Power, Mimari 
(AEC-Objeleri) dahil tüm yapı bileşenleri 
dışarı aktarılabilecektir. IFC-Export, liNear 
Desktop AddOn Tools (araçlarının) bir par-
çasıdır.

Sonuç

BIM, bir yazılım ya da program değildir 
fakat çalışma yöntemi olarak gücünü ortak 
bir proje planlamasından almaktadır. 
Bu tüm katılımcıların bir bakış açısı deği-
şikliğinin yanı sıra, disiplinler arası planlama 
sürecine katılıma hazır olmayı gerektirir. 
Pratikten gittikçe artarak gelen örnekler 
artan proje kalitesi ve gelişen proje verim-
liliğini göstermektedir, buna rağmen BIM 
hakkındaki bazı çekinceler devam etmek-
tedir. Örneğin baştan itibaren 3B planla-
mayla artan iş yükü karşı argüman olarak 
başı çekmektedir. Fakat planlama türünde 
(şema planlama, kat planı, izometrik-tek 
çizgi planlama ya da 3B-Model tasarımı) 
serbest seçimine olanak sağlayan liNear yazı-
lım çözümleri BIM-Uyumlu çalışmayı ve 
IFC-Desteğiyle openBIM-İş akışını müm-
kün kılmaktadır. Uzun yıllardır Autodesk 
partneri olan liNear, dünyaca yaygın CAD-
Sistemleri AutoCAD ve Revit’i arayüzü ya da 
kullanışsız Import/Export işlevlerine gerek 
olmadan desteklemektedir, böylelikle liNear 
Analyse Modülleri ile tüm TBD (teknik bina  
donanımı) bölümlerinde ve tüm planlama/
plan-türlerinde aynı kullanım şekliyle doğ-
rudan hesaplama yapılabilir. 
Planlama yaparken kullanıcı, tanın-
mış firmaların 15.000’in üzerinde ürünü 
ve nötr yapı bileşenlerini kullanabi-
lir. liNear yazılımları teknik bina dona-
nımı planlamacıları için profesyonel bir  
araçtır, IFC planlama ve inşaat için ortak 
bir dildir. BIM, daha az zahmetle daha fazla 
sonuca ulaşabilmek için var olan bir fikirdir. TM 
 

uygulandı. HVAC ve ısı geri kazanım siste-
minin bileşenleri, akış yolları boyunca tek 
tek kontrol edildi. Sadece böylelikle proje 
kurulumunun sorunsuz çalışması garanti 
altına alınabilirdi. Planlamadaki BIM-
Uyumlu çalışma yöntemi nedeniyle, ayrıca 
gelecekteki bilgisayar destekli tesis yönetimi 
(Computer aided Facility Management) için 
temel oluşturuldu.

BIM-Manager

Bölümler üstü planlama yoluyla taslaktan, 
tasarıma ve işletmeye kadar etaplar arasında 
sinerji yaratılabilir (Resim 6). 

“BIM-Sürecinde sadece profesyoneller ve bizzat 
ilgili plan proje bürolarının teknik deneyime 
sahip uzman proje yöneticileri çalışmaktadır. 
Bir planlama yöneticisinin görevi, aynen bir 
senfoni orkestrasında olduğu gibi üst düzey 
sanatçıların uyum içinde çalmalarını sağla-
maktır” (Patrick van den Bogaard, kıdemli 
proje yöneticisi van aken mimarlık). 

Aşağıdaki örnek BIM-Uyumlu çalışma 
yönteminin kullanımı ile koordineli plan-
lamada birçok aktörün ve uygulanabilir bir 
veri değişiminin nasıl gerçekleştirildiğini 
göstermektedir.

“Mall of Scandinavia” Örneği

Stockholm’un merkezine birkaç kilometre 
uzaktaki Solna semtinde 2015’in sonunda 
Avrupa’nın en modern alışveriş merkezle-
rinden biri yapıldı: “Mall of Scandinavia”. 
101.048 metrekarelik kiralık alanı ile Mall 
of Scandinavia, İsveç’in en büyük alışveriş 
merkezidir. Bu alan, üç kata yayılmış olup 
yaklaşık 230 dükkân ve çeşitli lokantaları 
barındırmaktadır. Buna ek olarak alışveriş 
merkezi 15 salona, 2000’in üzerinde kol-
tuğa sahip Multiplex-Sinema Salonu olan, 
İsveç’in ilk IMAX-Sinemasına ev sahipliği 
yapmaktadır.
Yüklenici firma İsveçli inşaat ve mühendislik 
şirketi PEAB firmasıydı. Yaratıcılık ve kalite 
burada ilk planda olmalıydı ve doğal olarak 
bunlar katılımcı firmalardan da talep edildi. 
İlk ihaleye çıkıldığında tüm katılımcı firma-
lara BIM kullanım şartı getirildi. BIM’in 
katılımcıların koordinasyonunu ve işbirli-
ğini artırması ve devamlı 3B-Modellemeye 
dayalı görselleştirmeyle, çelişkiler ve hatalar 

önceden tespit edildi. Böylece problemler 
şantiyede ortaya çıkmadan önce gerekli deği-
şiklikler yapılabildi ve katılımcılar arasında 
konuyla ilgili iletişim sağlanabildi. BIM böy-
lece paradan ve zamandan tasarruf edilme-
sine katkı sağladı. Teknik bina donanımı da 
zamanımıza uygun olmalıydı. Bu havalan-
dırma sisteminde, örneğin kullanılan hava-
landırma kanalı profillerinde uygulanan sız-
dırmazlık sınıflandırması C’ye ulaşmak için, 
Gebhardt-Stahl firması enjekte Butil-Dolgu 
maddesi ile buralarda devamlı sızdırmazlığı 
sağlamak, VDI6022-Uygunluğu, çözücü 
madde olmaması ve dayanıklılık konusunda 
en modern tekniklerle yardım etti. Montaj ve 
tasarım paralel olarak yapılabilirdi, örneğin 
alt katın montajı devam ederken üst katlar-
daki tasarım da devam etti. Devamlı ola-
rak yaklaşık yedi ya da sekiz katılımcı firma 
aynı anda çalışma halindeydi ve koordine 
edilmeleri gerekiyordu. Bu nedenle dosya 
formatlarının ortaklaşa kararlaştırılması bir 
zorunluluktu. Farklı modelleri birleştirmede, 
DWG için veri değişiminde, burada IFC-
Formatı kullanılmasına karar verildi. Yak-
laşık olarak 200 adet 3B-Model birleştirildi.

Akıllı yapı bileşenleri ile IFC-
Export

Başarılı BIM-Uyumlu bir planlama için 
önemli olan, tüm katılımcıların arasındaki 
veri değişimidir. Mimardan, planlamacıya 
oradan işletmeciye kadar katılımcılar birçok 
değişik yazılım çözümleri kullanmaktadır 
ve BIM-Süreci sadece bina geometrisinden 
ibaret değildir, aynı zamanda özellikle tek-
nik verilerin, katılımcılar arasında değişimi 
gerekliliğidir. Burada standart bir veri deği-
şimi metodu olarak buildingSMART ini-
siyatifi tarafından geliştirilen IFC-Formatı 
ortaya çıkmaktadır (Industry Foundation 
Classes). Ancak ortak bir veri modeli yoluyla 
yenilik potansiyeli ortaya çıkarılabilir. Farklı 
bölümler ve disiplinler arasındaki daha yakın 
bir işbirliği ayrı-ayrı işlemlerin değil, yeni 
çözümsel yaklaşımların gelmesini mümkün 
kılar. Profesyonel yazılım çözümlerine ait çok 
çeşitli verilerin sınıflandırılmış üst düzeyde 
birleştirilmesi, BIM-Konseptinin işlevini 
tanımlar. Yapı sektörü için yazılım üreticileri 
artık bir zihniyet değişikliği içerisindedirler. 
IFC- gibi objeler ve ilişkiler bağlamı düze-
yinde veri değişimini destekleyen arayüzleri 
gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. 
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sistem

Yeni binalarla karşılaştırıldığında eski 
binaların enerji dengeleri çok daha 
kötü durumdadır. Akıllı iyileştirme-

lerle mevcut tesisatlar, modern Bina Yöne-
tim Sistemleri (BMS) kullanılarak gelişti-
rilebilir. BMS, enerji tüketimini minimuma 
indirmek ve düşük seviyede tutmak için bina 
işletmecilerinin konfordan ödün vermeden 
doğru kararları almalarını sağlar. Formül 
basittir; bağımsız alt sistemler, tüm alt sis-
temleri kapsayan bir enerji yönetim siste-
miyle enerji verimli şekilde kullanılmalıdır. 
Enerji yönetim sistemi kullanımı ile enerji 
tüketimi büyük ölçüde azalır. Mevcut tesi-
satlarla ilgili kritik konu, uygun parametrele-
rin belirlenmesi ve bu parametrelerde belir-
gin değişiklikler sağlamaktır. Parametreler 
için gerekli arabirimlerin geliştirilmesi veya 
mevcut sistemlerin entegre edilmesi gere-

Mevcut Binalarda Enerji 
Maliyetlerini Optimize Etmek
Honeywell - CentraLine, Bina Yönetim Sistemleri (BMS) için kapsamlı cihaz 
portföyü ve harici ölçüm cihazları entegrasyonundan tüm kontrol cihazı, iş 
istasyonu ve enerji yönetim araçları seçeneklerine kadar değişkenlik gösteren 
komple çözümler sunar. Tesis yöneticisi veya servis ortakları söz konusu çözümleri 
tesisten veya uzaktan erişim sağlayarak uygulayabilir.
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kir. Tüketim değerlerinin toplanması, her 
türlü enerji yönetiminin temelini oluşturur. 
Analiz ve optimizasyon için gerekli düzeyde 
ayrıntılı veriyi kılavuz alması gereken analiz 
altyapısının, dikkatli planlama ile oluştu-
rulması gerekir. Yalnızca ölçümü yapılan 
değerler, sonrasında analiz ve optimizasyon 
amacıyla kullanılabilir. Optimizasyon yakla-
şımına bağlı olarak mevcut programlarda ve 
belirlenmiş değerlerde değişikilikler yapıl-
malı, kontrol ve ayar parametreleri gözden 
geçirilmelidir. Bina optimizasyonuna ilişkin 
ilk yatırım maliyetinin yüzde ikisinin, bina 
ömrü boyunca yapılan masrafların yüzde 
25’inden fazlasını etkilediği göz önünde 
bulundurulduğunda yatırımlar hızla geri 
kazanılacaktır.

Mevcut sistem bileşenlerinin 
entegrasyonu

Mevcut bir binanın iyileştirme maliyet-
lerinin minimuma indirilmesi ve yapılan 
yatırımın en hızlı şekilde geri dönüşünün 
sağlanması için mevcut sistemlerin geniş-

zamanlı çalışması,
•	 Konferans salonlarının havalandırma 

sistemleri kullanım planına uygun 
şekilde açılıp kapatılabilirken aydınlatma 
kontrollerinin aynı şekilde optimize 
edilmemesi,

•	 Kullanılmayan bina bölümlerinde güvenlik 
teknolojileri ile kontrol sağlanırken, 
HVAC sistemleri ve aydınlatma 
kontrollerinin mevcut konfor şartlarında 
yönetilmesi,

•	 İzleme noktalarının yetersizliği 
nedeniyle yüksek enerji tüketiminin 
telafi edilememesi ve gerekli önlemlerin 
alınamamasıdır.

Amaç: Tüm alt sistemleri 
kapsayacak entegre bir iletişim 
sistemi

Binalardaki modern teknik sistemler BAC-
net, OPC, Lon, Modbus ve M-Bus gibi bir-
birlerine paralel geliştirilmiş bir dizi iletişim 
protokolü ile donatılmıştır. Farklı üreticile-
rin farklı protokolleri desteklemesinin yanı 
sıra aktarılan verilerin karmaşıklığı da ileti-
şim protokolü seçimini etkiler. Honeywell - 
Centralline ile tüm alt sistemleri kapsayacak 
ideal homojen veri yolu sistemi konsepti 
oluşturmak mümkündür.
Bir binada kullanılacak sistemler arasında 
iletişime ilişkin gereklilikler, ilgili bina 
teknolojisinin hedefleri ve fonksiyonları 
ile doğru orantılıdır. Bina otomasyonu ve 
optimizasyonu tüm alt sistemleri kapsar. 
İşleyen bir bina otomasyon sisteminin temel 
bileşeni, iletişimdir ancak çoklu gateway 
çözümlerin entegrasyonu karmaşık ve yük-
sek maliyetlidir.
Honeywell - CentraLine tarafından üreti-
len EAGLEHAWK platformu, entegrasyon 
için en ideal çözümlerden biridir. Bilgisayar 
yerine entegre bir web sunucusu mevcut-

letilerek enerji yönetim sistemine entegre 
edilmesi gerekir. Modernizasyonda kritik 
nokta, mevcut sistemlere enerji tüketimini 
ölçmeye ilişkin ölçüm kontrol noktaları 
eklenmesidir. Entegrasyon aşamasında 
sadece HVAC sistemleri değil, tüm sistem-
ler dikkate alınmalıdır. Bağımsız bileşenler, 
enerji kullanımı açısından genellikle birbir-
leriyle yetersiz koordinasyon halinde olduğu 
için aydınlatma ve güvenlik teknolojilerinin 
entegrasyonu özellikle önem taşır.

Enerji yönetiminde karşılaşılan tipik prob-
lemler;

•	 Değişken hava koşullarının mevcut olduğu 
dönemlerde ısıtma ve iklimlendirmenin eş 
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sistem

tur. Bu web tabanlı çözüm ile ilgili sistem 
kullanıcıları, EAGLEHAWK entegrasyon 
platformu ve ayrıca ARENA AX kontrol 
merkezi aracılığıyla standart tarayıcılar 
kullanarak bağlı alt sistemlere zamandan 
ve mekândan bağımsız olarak erişebilir.  
EAGLEHAWK düşük işletim ve bakım 
maliyetlerinin yanı sıra zaman ve mekân 
açısından elverişliliği sağlarken, bilgisayar 
tabanlı BT sistemleri ve SAP, Oracle ve 
Microsoft SQL server gibi veritabanlarıyla 
kolayca iletişim kurabilir.
EAGLEHAWK platformu hem gerekli 
donanım arabirimlerinin hem de bağım-
sız protokollerin entegre edilmesine yöne-
lik yazılımları destekler. Alt sistemlerin bir 
araya toplanması, yük gereklilikleri gibi 
verilerin paylaşılması ve paylaşımlı zaman-
layıcı programlarının kullanılması başlangıç 
aşamasıdır. Ölçüm verileri ve alarmlar da 
tek bir sistem üzerinde çalıştığı için tüm alt 
sistemleri kapsayacak tek bir iletişim sistemi 
uygulanması avantaj sağlar. Tüm protokoller 
için tek bir donanım platformunun kullanıl-
ması genel karmaşıklığı azaltırken şeffaflığı 
artırarak servis maliyetlerini azaltır.
Sağlıklı bir entegrasyon için BACnet, LON, 
M-Bus ve Modbus gibi ‘açık’ iletişim stan-
dartları kullanılmalıdır. Kablosuz çözümler 
yüksek kablolama masrafları göz önünde 
bulundurulduğunda ilgi çekici alternatifler 
sunar. Ayrıca kablosuz M-Bus alıcıları üze-
rinden kablosuz ölçüm cihazlarının etkinleş-
tirilmesi de mümkündür. Her üretici kendi 
iletişim standardından sorumlu olduğu için 
özel protokollerin uygulanması entegrasyon 
sisteminin ömrü açısından daha risklidir.

Optimizasyonun vazgeçilmezi 
olarak iletişim

İdea l  entegrasyon  p la t formu  
EAGLEHAWK, yalnızca bilgi dönüştürme 
işlemiyle sınırlı kalmayıp çok daha geniş 
bir fonksiyon dizisini kapsar. Bağımsız alt 
sistemler aynı platformda,

•	 Sıcaklıklar, enerji, valf ayarları, durum 
bilgileri

•	 Kritik ölçüm değerlerinin gösterimi ve 
alarmlar
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•	 Set değerleri ve kontrol komut değişkeni 
profili (zaman programları)

•	 Trend ve ölçüm verisi profilleri gibi durum 
değişkeni profilleri ile ilgili bilgi paylaşımı 
gerçekleştirebilir.

Enerji yönetim sistemi prosesleri sürekli 
denetlemeli izleyerek işletmeciyi bilgilendir-
meli, gerekli raporları oluşturmalıdır. Ola-
ğandışı durumlar sistem tarafından otomatik 
olarak tespit edilmeli ve ilgili prosesin yöne-
tilmesi için kontrol seçenekleri sunulmalıdır. 
Daha önce uygulanmış projeler, bir enerji 
yönetimi sisteminin entegrasyon yaklaşımıyla 
güncellenmesinin enerji maliyetlerini olumlu 
etkilemekle kalmadığını, web tabanlı enteg-
rasyon gibi yeni arabirimlerin kullanılmasıyla, 

•	 Teknik sistemlerin koordine edilmesi
•	 Bilgi alışverişi (yükleme gereksinimleri 

vb.)
•	 Ayarlama için olanak yaratılması (gelişmiş 

zaman programı)
•	 Ölçüm noktalarının güncellenmesi
•	 Enerji yönetiminin tesisi (raporlar, 

alarmlar vb.)
•	 Döngüsel inceleme için proses tesis 

edilmesi gibi servis görevlerinin daha 
etkili ve uygun maliyetli hale geldiğini 
göstermektedir.

Enerji yönetim sistemleri binaların 
karşılaştırılmasına olanak verir

Honeywell - CentraLine - Energy Mana-

gement Essentials, binaya ilişkin enerji veri-
lerinin toplanmasını, arşivlenmesini, anali-
zini ve görselleştirilmesini mümkün kılarak 
enerji maaliyetlerini önemli ölçüde azaltır. 
Web tabanlı yazılım ile harcanan enerjinin 
saptanması, söz konusu binaya yönelik bir 
enerji modeli optimizasyonu, en iyi enerji 
sözleşmelerinin seçilmesi için binaların ve 
gayrimenkullerin karşılaştırılabilir hale geti-
rilmesine, enerji kullanımı ve enerji tüketimi 
ile ilgili farkındalığın artırılmasına yardımcı 
olur. Çeşitli tüketicilere ve veri kaynakla-
rına ait veriler düzenli aralıklarla toplanır ve 
binanın enerji performansı ile ilgili kapsamlı 
raporlar oluşturulur. 
Böylelikle kullanılan enerji miktarı ve ener-
jinin nerelerde kullanıldığı görülebilir ve 
tüketim değerleri maliyetlere dönüştürü-
lebilir.

Mobil cihazlardan kullanıcıya özel 
erişim

EAGLEHAWK entegrasyon platformu ve 
ARENA AX kontrol merkezi üzerinden 
HVAC sistemlerine, aydınlatma ve enerji 
yönetimi gibi BMS bileşenlerine akıllı tele-
fonlar ve tabletler üzerinden kullanılacak 
uygulamalarla erişim sağlanır. 
Mobil uygulamalar, kullanıcıların ihtiyaç-
ları doğrultusunda Honeywell - CentraLine 
Çözüm Ortakları tarafından konfigüre edilir 
ve her kullanıcı, yalnızca istediği ve ihtiyaç 
duyduğu bilgileri görüntüler.TM
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26

 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01

 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



A.T.C. Air Trade Centre Türkiye
Samsung Sistem Klimaları Türkiye Distribütörü
Tel : 0 212 283 45 10 - atc.turkey@airtradecentre.com
www.airtradecentre.com.tr

Dairesel
Tasarımlı

360 Casette



Usta Kart, ustalara özel fırsatlarla sadece Koçtaş’ta.

Kalitesiyle Koçtaş’ta
PVC ve PPRC Yedek Parçaları

PVC Dirsek
50 x 90˚ cm

250, 500, 1.000,
2.000 ve 3.000 cm

125 ’den
başlayan
fiyatlarla

20, 25, 32, 40 mm

50 x 150 cm

Dubleks Atık
Su Borusu

’dan
başlayan
fiyatlarla139

25, 32, 40 mm

Manşon
Beyaz
20 mm

’den
başlayan
fiyatlarla020 başlayan
fiyatlarla

70, 110, 160 cm

PPRC Boru
20 mm ’den

başlayan
fiyatlarla225

/m

başlayan
fiyatlarla


