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MERKEZİ SİSTEMLER
(YUVARLAK MASA TOPLANTISI)

18 Mart 2015

AHMET ARISOY- MMO İstanbul Şubesi Tesisat

Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu dergiyi desteklemek

adına birtakım aktiviteler düşündü. Bunlardan birisi de

yuvarlak masa toplantıları olarak kurgulandı. Bu yuvarlak

masa toplantılarında; gündemde olan bir konu ele alınıp,

konuyla ilişkili uzmanlar tarafından tartışılıyor, dergimiz-

de yayın haline geliyor. Daha önce yangın konusunda bir

toplantımız oldu, sonra VRF konusunda bir toplantı yap-

tık. Burada VRF sisteminin ne olduğu, avantajları, deza-

vantajları masaya yatırıldı. Bunun devamında da merkezi

sistemler konusunun tartışılması kararlaştırılmıştı. Bu

karar doğrultusunda bugün merkezi sistemleri göz önüne

alacağız. Dolayısıyla bakış açımız, akademik anlamda

merkezi sistemler nedir, nasıl dizayn edilir, merkezi sis-

temlerin geleceği, önümüzdeki dönemde neler olacak,

beklentiler neler, nerelerde kullanılmaya devam edilebilir,

yani bu yönlerine ağırlık vererek bu konuyu tartışmayı

düşünüyoruz.

Bu toplantıda; ben Ahmet Arısoy İTÜ Makina

Fakültesi’nde öğretim üyesiyim, toplantının yönetimiyle

ilgili olarak yer alacağım. Sarven Çilingiroğlu, Türk

Tesisat Mühendisleri Derneği adına ve projeci kimliğiyle

burada yer alıyor. Aynı şekilde Kani Korkmaz yine hem

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği adına, hem de uygula-

ma alanında projenin içerisinde olduğu için yer alıyor.

Ozan Atasoy arkadaşımız İklimlendirme Soğutma Klima

İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri,

dolayısıyla üretici kimliğiyle bir biçimde burada yer ala-

cak. İrfan Çelimli arkadaşımız MTMD adına burada,
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uygulama konusu özellikle onun tarafından işlenecek.

Zeki Arslan, İstanbul Şubemizin Yönetim Kurulu Başkanı,

konunun, yönetmelikler, standartlar, eğitimler, yayınlar vs.

ilişkili yönleriyle özellikle ilgilenecek. Galip Temir arka-

daşımız Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu

Editörü, kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Makina

Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi.

Şimdi, bütün bu girişten sonra Sarven Çilingiroğlu’yla

başlamak istiyorum ben, madem ki konumuz merkezi sis-

temler, öncelikle merkezi sistemlerin bir tanımını yapalım.

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Tabii merkezi sistemler

derken bunu biraz açmak gerekiyor. Birkaç tane merkezi

sistem var: Merkezi ısıtma sistemi, merkezi soğutma siste-

mi, merkezi sıhhi tesisat sistemi, ama zannediyorum bura-

da söz konusu olan merkezi klima sistemleri. Merkezi

klima sistemlerinde de enerji taşıyan akışkanlara göre sis-

temleri gruplayabiliriz. Bunlar; tam havalı sistemler, tam

sulu sistemler, hava sulu sistemler, bir de diğer sistemler

dediğimiz VRV’yi katabiliriz. Tam havalı sistemleri de

kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bunları; sabit debili sistem-

ler ve değişken hava debili sistemler olarak ikiye ayırıyo-

ruz. Sabit debili sistemlerde, burada bir klima santralimiz

oluyor. Bu klima santralinde sabit bir sıcaklıkta, havayı

hazırlayıp üflüyoruz. Gereken mahallerde ilave ısıtıcılarla

istenilen sıcaklığa getiriliyor. Bu tür sistemler genelde

müzelerde çok kullanılıyor. Nem kontrolü yapılmak isteni-

len yerlerde havanın nemi tamamen alınıp, soğuk hava

üfleniyor. Tekrar ısıtarak istenilen mahallere üflenebiliyor.

Bunun dışında çift kanallı sistem var. Multizone sistemler,

ki artık kullanılmıyor. Fakat günümüzde daha yaygın hava

sistemleri içerisinde değişken debili sistemler kullanılıyor.

AHMET ARISOY- Burada VRF veya VRV dediğimiz

sistemle, merkezi sistem arasındaki fark nedir? Bireysel

sistemin klasik tanımı; ısıyı, ısı enerjisini aynı noktada

üretip, bunu aynı noktada dağıtmak, dolayısıyla üretim ve

dağıtımın aynı hacim içerisinde olmasıdır. Bireysel sistem

olarak düşündüğümüz VRF’lerde, bir parçacık daha farklı-

lık var. Bir merkezde hazırladığımız bir şeyi farklı hacim-

lere dağıtıyoruz, ama bizim merkezi sistem dediğimizle bu

sistem arasındaki farkı nasıl vurgulamamız lazım?

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Şimdi hava sulu sistemlere

geçtiğimiz zaman da fan coil sistemleri ön sıraya geliyor.

Bu fan coil sistemlerinde dört borulu, üç borulu, iki boru-

lu; artık üç borulu çok kullanılmıyor; enerji tasarrufu açı-

sından bir katkısı olmadığı için kullanılmıyor; dört boru-

luyla, iki borulu kullanımı var. Tabii bütün bu sistemlerin

bir kullanım alanı var. Her bir sistemin avantajlı olduğu

yerler var. Mesela, soğuk tavan uygulaması dediğimiz

zaman, yüksek sıcaklıkta soğutma, düşük sıcaklıkta ısıtma

demek. Yüksek sıcaklıkta soğutma nasıl bir avantaj getiri-

yor? Soğutma makinasının soğutma suyunu daha yüksek

(15-20 °C) çalıştırıyorsunuz, COP değerlerini yükseltmiş

oluyorsunuz. Elektrik enerjisi girdiniz azalıyor.

Yine aynı şekilde düşük sıcaklıkta ısıtma, onda da yine

taban uygulamasında düşük sıcaklıkta çalıştığınız için

yoğuşmalı kazanları kullanabiliyorsunuz ve verimli bir

şekilde ısıtmayı elde ediyorsunuz, ama bu sistemi her

yerde kullanabilir miyiz? İklimi nemli olan bölgelerde bu

sistemi kullanmak biraz zor, burada ekonomiden bahset-

mek biraz zor, çünkü bu sistemler hava içindeki nemi ala-

maz. Çiğ noktasının üstünde çalışması gerekir. Hava için-

deki nemi alabilmek için nemli bir iklimde çalışıyorsak

taze hava santrallerine biraz daha fazla yüklenmek gereki-

yor, daha fazla soğutmamız gerekiyor taze havayı. Taze

hava miktarını biraz daha arttırmamız gerekiyor. O zaman

ekonomikliği ortadan kalkıyor. Bu tür bir sistemi daha çok

kuru iklimi olan bölgelerde uygulamak gerekiyor. Pek çok

bölgede fan coil uygulanacağına bu tip sistem uygulanıp,

çifte bir tasarruf getirilebilir.

AHMET ARISOY- Peki, o zaman belki bu sistemlerin

tanımında, olaya uygulama boyutu açısından bakacak

olursak, daha kolay bir ayrım yapabilir miyiz? Diyelim ki

çok büyük bir otel uygulaması veya çok büyük bir alışve-

riş merkezi uygulaması var. Büyük boyutlu uygulamalarda

kullanılan sistemleri belki merkezi sistemler olarak alabil-

memiz, buna karşılık küçük boyutlu uygulamaları da

bireysel sistemler olarak tanımlamamız; teorik tanımdan

ziyade uygulamaya veya pratiğe yönelik olarak; böyle bir

tanım yapabilir miyiz, ne diyorsunuz?

KANİ KORKMAZ- Burada ayrıca şu tanımı da yapmak

lazım. Şehircilik bölge planları yapılırken bir merkezden

ısıtma-soğutma-yangın vb. sistemlerin olabilirlik çalışma-

larının ortaya konması gerekir. Bir örnek verirsek

Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm için bölge planı yapıldı. Bu

plan yapılırken mevcut tüm yapılar ortadan kalktı merkezi

bir direktifle buradan kamu adına elde edilebilecek fonlar

yaratıp bu fonlarla bölgeyi mekanik sistem açısından

uygulanabilir belirli zonlara ayırmak ve fizibilite çalışma-

ları sonunda ortaya çıkacak neticeye göre bir merkezden

trijen-cojen ve yangın sistemleri ile çözebilirdik. Böylece

yüksek yapı sınıfına giren bu binalarla yüzlerce yangın

pompası -yangın su rezervi alanları ortadan kalkar, işletme

tekleşirdi. Aynı şekilde ısıtma-soğutma sistemleri de mer-

kezi olarak çözülür. Elektrik elde edilirken çıkan enerjiden

ısıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacı karşılanabilme imkânı

elde edileceği gözönüne alınarak sistemler karşılaştırılma-

sı, ön çalışması yapılabilir. Bu çalışmanın neticesine bağlı

olarak bölge planları şekillenebilir.
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Gelişmiş ülkeler bunların altyapılarını yapmışlar, bu konu-

larla ilgili bir noktaya gelmişler. Yine fuarda karşılaştığı-

mız ve bir firmanın standında gördüğümüz Almanya için

planlama ve simülasyon yapmışlar. Yenilenebilir enerjiler

süratle çoğalıyor, ihtiyacı karşılama oranları yükseliyor. O

zaman bütün altyapısı yapılmış yerlerde doğal gaza ihtiyaç

sürekli azalıyor. Elektriği depolayamıyorsunuz, doğal gazı

depoluyorsunuz. Böyle bir altyapı çalışmasıyla ilgili bir

kamu direktifi var. Bu öneriler varken, burada hiçbir örne-

ği dikkate almadan, sadece yaratılan bir pazarın peşinde

koşmayı doğru bulmuyorum.

AHMET ARISOY- Merkezi sistem dediğimiz vakit bir

tek merkezde enerjinin üretilmesi ve bunun dağıtılması

düşünülebilir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının

olayın içerisine dâhil edilmesiyle enerji tüketiminin, özel-

likle yakıta dayalı enerji tüketiminin azaltılması çok

önemlidir. Bu tür binalara çeşitli isimler veriyoruz.

Mesela, sürdürülebilir bina diyoruz veya sıfır enerjili bina

diyoruz. Bütün bu uygulamaları şu anda ekonomik anlam-

da değerlendirdiğimiz zaman, bunlar optimum ekonomik-

liğin ötesinde, yani daha fazla yatırım yapıyorsunuz.

Niçin? Sürdürülebilirlik açısından bunu yapıyorsunuz.

Fosil yakıt tüketimini azaltmak için bunu yapıyorsunuz,

ama merkezi sistemlere doğru gittiğiniz zaman tek bina

değil, mesela sürdürülebilir bina yerine sürdürülebilir top-

lum (bölge) denildiği zaman, o zaman olay aynı zamanda

fizibil olmaya başlıyor. Yani sizin demin ifade ettiğiniz

gibi, Fikirtepe’de bir tek evi sürdürülebilir olarak veya

yüksek enerji performanslı bir bina olarak dizayn etmeye

kalkarsam, bu pahalı, ama bütün mahalleyi bu şekilde

dizayn etmeye kalktığımda, o zaman daha ekonomik olu-

yor. Çünkü ne oluyor? Dediğiniz gibi mesela, güneş ener-

jisinden elde ettiğim enerjiyi depolayabiliyorum. Onun

diversitesini kullanabiliyorum, yani zaman içindeki deği-

şimlerini, yükteki değişimleri bütün bir zaman içerisinde

kullanabiliyorum, depoluyorum. Bu açıdan merkezi sis-

temlerin kullanımıyla ilişkili çok yeni birtakım alanlar açı-

lıyor. Bu alanlar da özellikle yenilenebilir enerjinin fizibil

bir biçimde kullanılabilmesiyle ortaya çıkıyor.

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Ben bir örnek vermek isti-

yorum. Bir projemiz vardı. Bu projede bir basketbol are-

nası var, alışveriş merkezi, otel ve ofis var. Şimdi her bir

binaya ayrı ayrı ısıtma ve soğutma gerekiyor. Ayrı yaptığı-

nız zaman çok farklı bir profil çıkıyor. Hepsini birleştirip

de tek merkezden bölge ısıtması, bunların ısıtması ve

soğutmasını yapmak ayrı bir profil çıkartıyor. Çünkü

arena sadece hafta sonu çalışır, hafta içi herhangi bir faali-

yeti yok. Ofisler gündüz çalışıyor, gece çalışmıyor, otel

gece çalışıyor. Yani çok büyük farklılıklar var. Siz her bir

binada ayrı sistem uygulamaya kalktığınız zaman her

binanın maksimumuna göre alıyorsunuz. Fakat bölge

bazında tasarım yaptığınızda, sadece bölgenin maksimu-

munu alıyorsunuz, yük %50’lere düşüyor belki, belki daha

düşük oluyor. Mesela arenanın soğutması biraz daha fazla

oluyor, onu dengeleme için soğuk depolamaya gidiyorsu-

nuz. O da ayrı bir şey katıyor size. Aslında her bir proje-

nin, her bir uygulamanın ayrı ayrı irdelenmesi gerekiyor

doğru sistemin seçilebilmesi açısından.

AHMET ARISOY- İrfan Bey bir şey ilave edecek.

İRFAN ÇELİMLİ- Merkezi sistemlerde derneklerin

çalışmaları son bir-iki yıldır başlatıldı. Özellikle biz

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği olarak çabalarımız

devam ediyor. Bu konuda Odamızın da böyle bir şey baş-

latması lazım. Bu konuyu sektörde bizim sivil toplum

örgütleri olarak yeterince tartışmadığımızı düşünüyorum.

Kentsel dönüşüm ve siteleşme, son yıllardaki konut sitele-

ri konusunda, buradaki bu sistemler konusunda biraz geç

kalmış durumda olmamıza rağmen, her geç kalmışlık için

bir yerden başlamak lazım. Yani merkezi sistemlerin her

platformda değerlendirilmesi lazım. Bu; ülke, dünya ölçe-

ğinde yenilenebilir çevre, yani toplam verimin artması

anlamında önemlidir.

Ben temel olarak şunu söylemek isterim; bölgesel sistem

mi, merkezi sistem mi? Kendi ölçeğimde şöyle bir örnek

de vermek isterim. Oturduğum site 563 daireli, üç-dört

katlı oluşum, 5 tane kazan dairesi var. Daha önceki otur-

duğum; 15 sene önce oturduğum; siteyse tek bir merkez-

den, bir özel inşaat 1517 daireli, 6 ila 10 kat arasında

değişen, 1986 yıllarında yapılan bir site. Şimdi yeni yapı-

lan sitenin daha merkezi olması gerekirken bir yerine 5

merkez düşünülmüş. Neyse ki bireysel bir çözüm düşünül-

memiş ama 5 merkeze bölünmüş. Keşke o en azından

kendi site içerisinde tek bir çözüm olsaydı, yani bunun

fizibilite çalışmalarını tabii yapmamız lazım, ama özellik-

le gördüğüm şey şudur; sivil toplum örgütleri olarak;

sıkıntı eğitimdedir, eğitim şart, her şey eğitimle başlar.

Üniversitelerimizde toplumun yansıması olarak kolaycılı-

ğa kaçmak eğilimimiz var. Türk insanının yapısında var.

Maalesef merkezi sistemi komple bireysele çevirmeye

çalışan birçok komşumuz var. Bunların hepsi de üniversite

eğitimi almış komşularımızdır. Neymiş? Kombi daha

uygunmuş, istediğim zaman kapatırım diye düşünüyor.

AHMET ARISOY- Haklısınız, ama şu noktada ben itiraz

edeceğim; merkezi sistemlerin son birkaç yıl içerisinde

veya son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram olarak düşü-

nülmemesi lazım. Yani merkezi sistemler, geçmişi çok

eskilere dayanan sistemler ve zaman içerisinde birtakım

dinamikler gelişiyor. Bu dinamikler belli sistemleri öne

çıkarıyor, belli sistemleri geride bırakıyor. Dolayısıyla
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merkezi sistemlerle ilişkili tartışmaların da geçmişine

bakarsak; diyelim ki ısıtma alanına baktığımızda; örneğin,

kömürün ana yakıt olduğu bir dönemde merkezi sistemle-

rin çok ciddi avantajları olduğunu görürüz. Bununla ilişki-

li çok ciddi uygulama örneklerini de biliyoruz çok eskiden

itibaren, ama daha sonra, mesela ortaya çıkan doğal gaz

bu tabloyu tersine çevirdi, denilebilir. Bu sefer merkezi

sistemlerin birtakım dezavantajları daha öne çıkarken,

doğal gazın getirmiş olduğu yüksek verim, bireysel kulla-

nımın avantajlarını daha öne çıkardı. Ama biraz önce işa-

ret ettiğimiz gibi günümüzde bu merkezi sistemlerden

bireysel sistemlere doğru kaçış veya eğilim, yine günümüz

koşullarında tekrar merkezi sistemler lehine gelişiyor diye

düşünüyorum. Özellikle de yenilenebilir enerji kaynakları-

nın çok efektif ve fizibil bir biçimde bu tablonun içerisine

sokulmasıyla gelişiyor. Günümüzün dizayn eğilimleri, bu

sistemlerle ilişkili olan eğilimler, işte onların ekonomik

avantajları ve diğer avantajları, yani çevresel avantajları

veya sürdürülebilirlikle olan ilişkili avantajları dikkate

alındığında, bu sefer merkezi sistemler tekrar öne çıkmaya

başladı. Dolayısıyla olaya daha çok mühendisçe yaklaş-

mamız lazım. Mutlaka bir fizibilite çalışmasına dayanması

ve buna göre bir yargıya varmak gerek. Kani Bey’in,

Sarven Bey’in ifade etmiş olduğu konular bunun çok

güzel örnekleri, yani günümüz teknolojisi ve günümüzde

ortaya çıkan yeni uygulamaları, sistemleri vs. dikkate aldı-

ğınızda, tekrar merkezi sistemler çok ciddi ölçüde bir

avantaj sağlamaya başlıyor. Belki bizim de olayları bu

biçimde ele almamızda yarar var. Belki bunun devamında

Kani Bey’e günümüzde en çok uygulanan sistemler, avan-

tajları, bunların uygulama alanları ve ülkemizdeki ve dün-

yadaki trendler, bunların birbirleriyle karşılaştırılmasını

sorabiliriz. Yani bunun devamında bize söyleyeceklerinizi

dinleyelim şimdi.

KANİ KORKMAZ- Şöyle bir giriş yapayım; tasarım

mühendisi, bina ve alanın özelliklerini, çevre, iklim koşul-

ları ya da içerideki ısı, kazanç kayıplarını doğru değerlen-

dirmelidir. En yüksek gerçek yük ve bu yükün kısmi

koşullardaki davranışı, yapı ve ısıl kapasitesi değerlendi-

rilmesi gereken unsurlardır. Bu unsurlar, sistemin seçilme-

sinde rehber oluşturur. Ancak bunların yanında, tasarım

mühendisleri olarak, yapı bize geldiği zaman bir öngörüy-

le, bir kestirmeyle birkaç sistemi öne çıkartırız.

Çıkarttığımız bu birkaç sistem o bina için en verimli sis-

tem olarak ortaya çıkabilir, ama bu işin finansmanını sağ-

layacak yatırımcı için bizim bu öne çıkarttığımız sistem

çoğunlukla ekonomik nedenlerden dolayı uygun olmaya-

bilir.

AHMET ARISOY- Peki, burada konuşmanıza devam

ederken şu boyutunu da tartışmaya devam eder misiniz?

Yani ortada; bir yatırımcı var, uygulayıcı var, bizler varız,

bir de bir toplum var. Dolayısıyla toplumu da bu tablo içe-

risinde yerine oturtalım. Dolayısıyla ekonomik boyutu

olayın tabii ki çok önemli bir kriter, ama günümüzde sür-

dürülebilirlik diyeyim, çevrenin sürdürülebilirliği veya

yakıt kaynaklarının sürdürülebilirliği, bu bence toplumu

işaret ediyor. Dolayısıyla bu üçünü göz önüne alarak

devam eder misiniz?

KANİ KORKMAZ- Şimdi ben de tam o noktadayım.

Yatırımcı bunlardan birisini öne çıkararak talepte bulunu-

yor, ama tasarım mühendisinin tasarım kriteri çerçevesin-

de hazırladığı rapor bu talepleri birleştirmek zorunda.

Benim yatırımla ilgili anlayışım bu, ikisini birleştirmek,

tam bu noktada çok kritik bir nokta, sizin söylediğinizle

örtüşen, böyle bir tespit yapmıştım. Yatırımcının; son kul-

lanıcı olmaması halinde tercihi farklı yönde, son kullanıcı

olması halinde tercih farklı yönde olacaktır. O zaman,

yatırımcı son kullanıcı değilse, tasarım mühendisinin, son

kullanıcıyla yapımcı talepleri arasındaki dengeyi kurabil-

mesi gerekiyor. Burada, nerede duracağı çok önemli, son

tüketici verimli sistem istiyor, yatırımcı da kendi ekono-

mik değerlerinin öne çıkmasını istiyor. Örneğin, bir

AVM’yi ele alalım. AVM’yi genel olarak yatırımcı işleti-

yor. Yatırımcı işlettiği için giderler ne kadar düşük olursa

onun için o kadar iyi. Hâlbuki bir konutu ele alalım, konu-

tu yapan bir yatırımcı, yatırım maliyeti düşük olan çözü-

mü öne çıkartabiliyor. Bütün yatırımcılar için söz konusu

değil, bazı yatırımcılar ve kaynakları doğru kullanan yatı-

rımcılar ve iyi organize olan yatırımcılar da son tüketici

gibi düşünebiliyorlar. Çünkü ben bu binayı yaptığım

zaman, bu binadaki enerji performansı iyi olduğu zaman

ben bu alanda bir marka değeri yaratabilirim, diyebiliyor.

Bu marka değerinin yükselmesi geriye bana kâr olarak

dönecek, böyle bir yaklaşım içinde olanlar da var. Bunları

kestirmek, çok zordur. Sistemleri tam bu iki kriter üzerin-

den oturtmak mecburiyetinde kalıyoruz ve tartışmalar da

genellikle bu noktalarda sıkışıp kalıyor. En çok kullanılan

sistemler, işte dört borulu sistemler dedik, temiz hava,

egzoz ısı geri kazanım sistemleri dedik, bunlar yüzde ola-

rak ciddi bir yerde duruyor. Yüzde olarak bir şey söyleye-

meyeceğim, ama ciddi bir yerde duruyor. İkincisi; havalı

sistemler, tam havalı sistemler, sabit debili havalı sistem-

ler, bunlara ilave diğer üçüncüsü de şu andaki VAV sis-

temler daha çok uygulanır. Bu üçünün birlikte olduğu

yapılar da söz konusu olabilir ki, genellikle de böyle olu-

yor. Mesela, çoklu toplantı salonu yaptıysanız VAV ile

havalı sistemleri aynı binada uyguluyorsunuz. O düzende

ofis binası varsa diğerini de yapabilirsiniz, ama ağırlıklı

olarak dört borulu sistemler olabilir, ama yapıda bir konfe-

rans salonu varsa, tek bir zona hitap ediyorsa, o zaman da

sabit debili sistemleri yapıyorsunuz. Sistem bizde böyle
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bir noktaya gitti, oturdu, ama genel olarak baktığımız

zaman Uzak Doğu ülkelerinin dışında, daha çok bireysel

sistemlerin olduğu yerler dışında, genel olarak dünyada da

böyle olduğu görülüyor. Ofis binalarında, otellerin yatak

katlarında, hastanelerin yatak katlarında, çok yüksek katlı

konut binalarında dört borulu fan coil- temiz hava egzoz

sistemleri öne çıkıyor. Burada, demek ki bu sistemlerin

hangi avantajları, dezavantajları olduğundan belki biraz

bahsedebiliriz, ama ben oraya pek de girmek istemiyorum.

Neden girmek istemiyorum? Bütün sektörün içerisindeki

aktörlerin, ilgililerin; tasarımcısından uygulamasına kadar

literatürü açtığı zaman çok rahat bir şekilde ne gibi avan-

tajları, ne gibi dezavantajları olduğunu görüyor.

AHMET ARISOY- Evet, aynı zamanda yenilenebilir

enerji kaynaklarıyla birleştirmemiz çok mümkün. Bir şey

ilave edeceksiniz galiba.

ZEKİ ARSLAN- İrfan Bey orada bir parantez açtı.

Sektörlerin, kamu kurumlarının, sigortaların, derneklerin

burada önemli bir fonksiyonu var. Şimdi mevcut bir

yönetmeliğimiz var. Sonuçta Bina Enerji Performans

Yönetmeliği tasarımcılar açısından aslında bir yol haritası

çiziyor. Sistemin seçimi açısından baktığınız zaman da

yenilenebilir enerji kaynaklarının nerede kullanılması

gerektiğini, nerede zorunlu olduğunu tanımlıyor. Aynı

zamanda Kani Bey’in ifade etmiş olduğu yatırımcı fonksi-

yonunun gündeme getirildiği zaman, yapmış olduğumuz

projelerin tasarım süreci içerisinde; mimar, mekanikçi ve

elektrik mühendisleri dikkate aldığında, burada proje

yönetimini ön plana çıkarıyor. Siz yapmış olduğunuz pro-

jede, enerji verimliliği açısından %20 performans iyileştir-

me yaptığınız zaman, yasa aynı zamanda yatırımcı açısın-

dan da kredi sağlama olanaklarının altını çiziyor. Mimar

oranın yaşam konforuna göre yapıyı üretiyor. Ama tasa-

rımcılar, o yapıya göre çok fazla şekillendirme şansına

sahip değiller. Size sunulan yapıya göre siz orayı iklim-

lendirmek durumunda kalıyorsunuz. İşte burada

Fikirtepe örneği verildi ve şu anda konjonktürel olarak

ülkemizde kentsel dönüşüm süreci içerisinde kamu

çıkarlarını doğru kullanması anlamında, denetim çok

önemlidir. Yani bağımsız denetim kurumları, burada

Meslek Odaları ön plana çıkıyor, önemi çok büyüktür.

Bazı konularda sektör dernekleriyle de bu süreci payla-

şarak, daha farklı noktada işi büyütebiliriz. Merkezi sis-

temlerle ilgili ülke kaynaklarının, enerji ihtiyaçlarının

doğru kullanılması anlamında tasarım kriterlerini belirle-

meliyiz. O konuda eğitim meselesi gündeme geliyor.

Ülkenin kendi iklim koşullarını dikkate alarak; yazılım,

enerji veriminin efektif anlamda çevre boyutunda işlet-

me maliyetlerinin düşük noktaya getirebileceğimize dik-

kat çekmek gerekir. Kamuoyunu ilgilendirecek ortamlar-

da, ivedilikle kentsel dönüşümün başladığı nokta içerisin-

de, hızlı bir şekilde; VRV, bireysel, hatta merkezi gibi

düşünülen yatırım için bir çekim merkezi gibi görünen

bazı sistemlerde yeniden algıyı yönetmek, algıyı doğru bir

şekilde kamuoyuna aktarabilecek bir çalışmayı da önümü-

ze koymamız gerektiği kanısındayım. Aslında bu toplantı-

nın kendisi buna hizmet ediyor. Ama bir yere göndermek

istiyorum. TESKON’da da yine sektörün buluştuğu otu-

rumların olduğu bir toplantıda, mesela sonuç bildirgesin-

de; enerji verimliliği açısından da gündemde olduğu için

merkezi sistemlere yönelik atıflar yapabilmek, seçim kri-

terleri noktasındaki tasarımcılarla da bu noktada bir dipno-

ta ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, ama denetim burada

esastır. Yani çevre, konfor boyutunu aldığınız zaman,

enerji boyutunu aldığınız zaman bağımsız denetim kuru-

luşlarına da burada önemli bir görev düşüyor.

AHMET ARISOY- Tabii şimdi denetim biraz daha farklı

bir şey, ama üç tane ana oyuncu var burada. Tabii ki top-

lum kendisini; yönetmeliklerle, standartlarla, kanunlarla

bu olayın tarafı haline getirmek zorunlu. Biz de değişik

kurumlar olarak, bu anlamda kamunun yönetmelikleri vs.

doğru oturtmasında yardımcı olmamız söz konusu. Şimdi

tam bu noktada ben Ozan Bey’e dönerek; bu piyasada

veya pazarda bu merkezi sistemlerin gelişimiyle ilişkili

trendler nedir veya eğilimler nedir? Burada bizim ortaya

koyduğumuz gibi merkezi sistemler lehine gelişen bir

durum var mıdır? Bunu sizden öğrenebilir miyiz?

OZAN ATASOY- Hocam, söz verdiğiniz için de, buraya

davet edildiğim için de teşekkür ederim. Ben İSKİD

Merkezi Sistemler Komisyonu adına bu toplantıya katılı-

yorum. Merkezi sistemler; çok uzun geçmişi olan, belki

soğutmanın başladığı günden bu yana uygulanan sistem-

ler. Ama İSKİD olarak biz bile komisyonumuzu bir sene

önce oluşturduk. Merkezi sistemler konusunu, bu konuyu
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biraz daha ileriye taşıyabilmek adına. Ben, pazardaki geli-

şimlerden önce bu tanımı biraz netleştirmek istiyorum,

tarifleri diyeyim daha doğrusu. Şimdi burada konuşurken

bölgesel soğutmayla ilgili merkezi sistemleri, bireysel

soğutma, VRF sistemlerini aslında genel anlamda üçe ayı-

rabiliyoruz. İşte Türkçe olarak bölgesel sistem dediğimiz

sistemlere bir merkezden bir kompleksi ısıtmak, soğut-

mak, havalandırmak anlamında bakmak lazım. Bu konu-

daki en büyük karar verici, o bölgesel planlamayı yapan-

dır. İşte derneklerin, özellikle Makina Mühendisleri

Odası’nın müdahale etmesi gereken nokta burasıdır.

Bunlar; belediyelerin, yerel otoritelerin planlamak zorunda

olduğu kısımlar, alanlardır. Bölgesel soğutma, ısıtma koje-

nerasyon gibi sistemleri uygulayıcıya vermek gerekir.

Aslında merkezi sistem ayrı bir tarifin içerisine giriyor.

Tekil binaların veya bina komplekslerinin, yani aynı kom-

pleks içerisinde alışveriş merkezi, rezidans, otel vb. -bili-

yorsunuz çok moda- yerlerde uygulanan sistemler, aslında

gerçek merkezi sistemlerdir, bölgesel sistemler değil. Bir

de özellikle Avrupa’da, bireysel sistemlerin, (bireysel

deyince hemen aklımıza VRF sistemleri veya split klima

sistemleri geliyor ama) bunların ısıtma sistemleri, soğutma

sistemleri ve havalandırma sistemleri de bireyselleşme

yolunda çok ciddi yol kat ediliyor. Onların üzerinde şu

anda çalışmalar, uygulamalar yapılıyor. Ben öncelikle bu

tanımı netleştirmek istedim.

AHMET ARISOY- Biz bugün, başta ifade ettiğiniz ilk iki

gruba merkezi sistem adını verdik. Dolayısıyla özellikle

bunu bu akşam tartışmak istiyoruz. Yani her iki boyutu da

aynı kapsam içerisinde merkezi sistem olarak adlandırdık,

tanımladık yani.

OZAN ATASOY- Dünya’daki trendleri, ülkemizdeki tren-

leri ne belirliyor? Ülkemizde yayınlardan; dergilerden,

istatistiklerden edindiğimiz bilgi şu anda %70 bireysel sis-

temler, %30 mertebesinde merkezi sistemler uygulanıyor

olarak görülüyor veya işte ısıtma, soğutma sistemleri.

AHMET ARISOY- Buradaki birim nedir, yani %70 veya

%30 dediğiniz şey, yani parasal bir oran mı, yoksa sayısal

bir oran mı?

OZAN ATASOY- Genelde sayısal oranlardır. Ülkemizde

hâlâ net parasal değerleri oluşturabileceğimiz kesitler

oluşmadı. Onun çalışmalarını ilk defa bu sene istatistik

olarak yapmaya çalıştık. Burada oranlar, sayısal değerleri

ifade etmeye çalışıyor, ama bunlar genelde birimlerle

ifade edilen alanlar. Tabii buradaki büyüme hızları da

bireysel sistemlerde, özellikle VRF sistemlerinde daha

hızlı, merkezi sistemleri nereden takip ediyoruz? En yay-

gın olan dört borulu fan coil sistemlere bakıyorsunuz, yıl-

lık büyümeleri çok düşük oranlarda geliyor. Yani bu

makas da açılıyor gibi görünüyor. Tabii pazardaki eğilimi

aslında şöyle okumak belki daha doğru olur; pazardaki

eğilim, aslında sosyolojik eğilim. Nedir sosyolojik eğilim?

Bir tercih yapılıyor. Bu tercihi yapan insanların mutlaka

farklı kriterleri vardır. Yatırımcının farklı kriteri, mimarın

farklı kriteri, biz mühendislerin farklı kriteri, ama asıl

belirleyici olan bence kullanıcıların kriterleri. Nedir bu

kriterler? Kullanıcının ilk baktığı şey; ekonomiklik vs.,

ama bizim kendi, yani Türk toplumundaki ana işleyiş ilk

yatırdığı para ne kadar, birincisi buna bakıyor, ondan

sonra ben bunu ne kadar devam edebilirim kullanmaya,

diye bakıyor. Merkezi sistemlerin en büyük dezavantajı

aslında buradan çıkmış gibi görünüyor. Nedir? İlk yatırım

maliyetinde toplu bir para ödenmesi lazım. Yatırım mali-

yeti yüksek gibi görünmesine rağmen aslında düşüktür.

İkincisi de, kullanım kolaylığı olarak merkezi sistemlerin

ciddi dezavantajları var gibi görünüyor. Çok akıllı bir oto-

masyon sistemine ihtiyacımız var. Birçok parçayı birleştir-

memiz lazım, vanasından, borusundan, soğutma grubun-

dan, tasarımdan, klima santralinden kanal ekipmanına

kadar birçok parçayı bir araya getirmeniz lazım.

Dolayısıyla her bir işleyişe ihtiyaç var. Hem bunun uygu-

laması anlamında, hem de bu parçaların her biri için ayrı

ayrı muhataplarınız var, ayrı ayrı bunları işletecek uzman

insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla merkezi sistemde bir

dezavantajmış gibi görünüyor ve bunun etkilerini bütün

dünyada şu anda görüyoruz. Bu sorun sadece Türkiye’nin

sorunu değil, şu anda İtalya’da da aynı durum var,

Almanya’da da aynı şeyler tartışılıyor. Amerika, ki çok

büyük bir coğrafya, bu konuda orada da aynı tartışmalar

söz konusu. Dolayısıyla bireysel sistemler, kullanım

kolaylığı avantajından dolayı çok yaygın olarak gidiyor.

Tabii buna çözüm bulmak anlamında bu işin kolaylığı,

özellikle kullanım kolaylığı, yani bunun kullanıcı dostu

olması anlamında. Mesela şu anda herkesin cebinde bir

cep telefonu var, farklı farklı markalarda. Hepsinin ortak

özelliği, biliyorsunuz, her şey elinizin altında hazır.

Eskiden bir bilgisayarda bile, bir toplama işlemi yapmak

için bir sayfa kombinasyon yazmanız lazımdı. Merkezi

sistemleri biraz böyle görüyorum, yani biz bunu bir tıkla

her şeye ulaşabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz bir

yapıya getirdiğimiz zaman, merkezi sistemlerin bu deza-

vantajları ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Bu konuda

da özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini, Almanya’yı gözlem-

lediğimizde; merkezi sistemler üzerine çalışan firmalar

artık bunu kolay hale getirmek yolunda birçok çalışma

yapıyor ve uygulamaya da koymuş durumdalar. Bunu bir

cep telefonunuzdan dahi kontrol edeceğiniz şekilde basit,

komple sistemin her şeyini adapte edebileceğiniz, her

şeyine kumanda edebileceğiniz, işte konfor şartlarını ken-

dinizin belirleyebileceğiniz, yani bireysel kullanıcıya rahat

erişim, kullanım kolaylığı sağlayan yapılara doğru gidiyor.
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Merkezi sistemlerin pazardaki erişimleri önümüzdeki 5-10

yıllık süreçte hep beraber inşallah yaşayacağız, göreceğiz,

bu doğrultuya doğru gidiyor tek bu kullanım kolaylığı

avantajından dolayı bireysel sistemleri tercih eden kullanı-

cıları tekrar merkezi sisteme çekebilmek adına.

AHMET ARISOY- Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok

önemli bir noktaya değindiniz. Sistemlerin ömür boyu

maliyetine baktığımız zaman, eğer aklımda yanlış kalma-

dıysa, tabii en büyük kalem enerji maliyetleri oluyor.

Onun arkasından, aşağı yukarı başa baş gelen; yatırım

maliyeti ve bakım işletme maliyeti. Bakım işletme maliye-

ti çok önemli bir şey, dolayısıyla merkezi sistemleri tartı-

şırken bu bakım işletme olayına çok ciddi bir biçimde

değinmemiz lazım, bunun üzerinde bir parçacık daha tar-

tışmamız lazım. Özellikle kamu yatırımlarında, satın alır-

ken çok ciddi miktarda paralar ayırabiliyorsunuz, buna bir

biçimde devletin kaynakları imkân veriyor. Sonra iş biti-

yor, tamamlanıyor, onu teslim ediyorsunuz. İşletme için

orada acayip bir cimrilik var. O işletme personeli için

hayatta para bulamıyorsunuz ve son derece cahil, yetenek-

siz kişilere teslim ediyorsunuz. Bu anlamda size teknik

hizmet veren bir firmayla anlaşarak, sisteminizin profes-

yonel bakımını yaptırma şansınız da yok. Çünkü öyle bir

kalem yok, dolayısıyla elinizdeki mevcut ilkokul mezunu

adamlar o sizin milyonluk, milyarlık tesislerinizi işletiyor,

işletemiyor. Bir müddet sonra bütün o sistem felç oluyor

ve son derece verimsiz bir biçimde, başlangıçta düşündü-

ğünüz teorik verimler falan hepsi yok oluyor. Sizin İrfan

Bey, bu konuyla ilişkili çok daha fazla söyleyeceğiniz şey-

ler olabilir. Belki ilk baştaki tartışmamızla bununla ilişkili,

yani merkezi sistemlerin işletilmesi ve bakım maliyetleri-

nin çok acayip bir biçimde öne çıkmasıyla veya ortaya

çıkmasıyla buna karşılık mesela, doğal gaz vs. gibi birta-

kım şeylerin bireysel sistemlere çok yatkın olmasıyla eği-

lim bir zaman bu bireysel sistemlere dönmesiyle ilişkili.

Sizin ifadenize göre ters yönde bir eğilim giderek gelişi-

yor. Şimdi bu konuyu bir parça açar mısınız?

KANİ KORKMAZ- Ozan Bey’in söylediği şey son dere-

ce doğru. Ama hangi yapıdan bahsediyoruz? Yani bir

küçük bina, bir konut yapıyorsunuz, iki katlı bir bina,

doğal gaz da gelmişse, bu noktada söylenebilecek hiçbir

şey yoktur. Bu böyle, ama şimdi burada esas vurgulanma-

sı, tartışılması gereken kompleks yapılardır. Kompleks

yapılarla ilgili elimizde bir veri olsa keşke, ülkede böyle

bir cetvel yok, böyle bir şey ortaya çıkartılmış durumda

değil. Aslında çok basit bir şekilde ele alınabilir. Ruhsat

bilgileri verdiğiniz projelerin üzerinde doğru doldurulursa

bu olur. Bu olmadığı için, o binalar bazında bir ölçü

çıkartmak lazım ki, bunlar ayrı kategoriye girer, ayrı bir

kategoride değerlendirilerek düşünmek gerekiyor. Bunun

için de ölçü konulmalı. Yani 1.000 m2, 10.000 m2, 50.000

m2 olan binalardaki sistemler tanımlanmalı… Çünkü şunu

da görüyoruz, koskoca bir AVM bildiğiniz sistemlerle de

yapılabiliyor. Bunların yapıldığı örnekler de çok fazla var.

AHMET ARISOY- Birazcık da ana tartışma konusu o

zaten.

OZAN ATASOY- Bu konuda şu anda yönetmeliklerde

bazı kısıtlamalar var. Belirli büyüklüğün üzerinde olan

binalarda merkezi sistem tesisi zorunludur.

AHMET ARISOY- Bu çok da hayatta geçerliliği olan bir

şey değil.

OZAN ATASOY- Yani şu anki yatırımlara bakın, en

büyük yatırımlar konut yatırımları, bunları siz bireysel; 50

m2’lik, 100 m2’lik evler olarak düşünürseniz çok yanıltır

bu sizi, koskoca bir kompleksten bahsediyoruz. Buralarda

merkezi sistem uygulanabilir olmalı, uygulanmalı, zorun-

luluğun ötesinde bu uygulanabilecek hale getirilmeli.

Aslında bizim sektör olarak, üreticiler tarafında yapmamız

gereken, üzerimize düşen ödevlerden, görevlerden bir

tanesi bu.

AHMET ARISOY- Evet, uygulanabilecek hale getirmek

anahtar kelime, yani sadece basit bir ısıtmadan söz ediyor-

sak başka bir şey, ama bütün sistemi bütün boyutlarıyla

ele almamız ve de o tablonun bütünlüğü içerisinde ele

almamız lazım, ama yine de İrfan Bey’e; bakım ve işletme

konusunda birkaç şey söylemesi için söz verelim.

İRFAN ÇELİMLİ- Toplumumuzda bakımla ilgili sıkıntı

var. Yani bakım yaptırma alışkanlığımız da yok. Merkezi

sistemlere yöneldikçe toplam verimin arttığı tartışmasız.

Ben özellikle merkezi sistemlerde, biraz önce bu verimin

yüksek olduğunu söyledim. İstatistik çalışmalar yapılması

lazım, bölgesel ısıtmanın tartışılması lazım, ama bölgesel

ısıtmanın verimini de, bunu da tartışalım, araştıralım gayet

tabii, ama bu zaten Batı’da işte Rusya’da gördük yıllardır,

ama biz maalesef bunu yapamadık. Esenyurt’ta çok iyi bir

örnek yıllar önce yapıldı.

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Bakım işlemi anlamında

da tekile doğru gittiğiniz zaman sistem ömürleri kısalıyor,

sağlıklı olmadığı için. Ama merkezi sistemlerin bakımı

otomatikman yapılıyor. O anlamda merkezi sistemler üze-

rinde hemfikir olmamız lazım. Ben özellikle sizin demin

Ozan Bey’e sorduğunuz soruda çok rahat değilim. Yani

pazarın, merkezi sistemde çok dalgalı ve sağlıksız bir

gidişatı var. Dernekte tartışıyoruz zaman zaman, normal

anlamda, ticari anlamda baktığımız zaman bizim mühen-

dislik gruplarımız merkezi sistemlerle daha çok ilgili. Yani

sistemin büyümesi, bu anlamda düşündüğümüz zaman
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menfaatlerimiz açısından daha uygun, zaten uygun olduğu

için bunu konuşuyoruz, ama biz tabii buna toplum men-

faati açısından baktığımızda da doğru olduğunu düşünü-

yorum. Bakım anlamında da kesinlikle böyle durum.

İstatistik çalışmalar yeterli yapılmadığından; bizim toplu-

mun arşiv ve istatistik çalışmaları eksik olduğu için; yanıl-

tıcı olabiliyor. Yasal mevzuatları çıkarmak yeterli değil,

önemli olan uygulamayı becermek. Biz hep yasaların

kenarında dolaşıyoruz. Ben, bakım olayında, merkezi sis-

temleri sağlıklı, ama istatistik çalışmaları eksik olarak

görüyorum. Yani biz sivil toplum örgütleri olarak şunu

düşünmeliyiz: Örneğin, sitede oturuyoruz. Orta seviyenin

üstünde sayılabilecek bir sitede, bizde merkezi bir sistem

var, hatta sayaçlı sistem var, ayda 400 filan ödüyoruz.

Diğer farklı bir yerde kombili sistemde 500 ödeniyor.

Şimdi bu çarpıcı bir şeydir. Bina yalıtımı vs. her türlü

karakteri farklı olabilir. Eğer biz sağlıklı olarak mevcut

yapıların tüketim değerlerini filan belirleyebilirsek, çok

yararlı olur. Yoksa bölgesel ısıtmanın merkezi sistemin

üstünlüğünü ben şahsen tartışmıyorum. Yani otomatikman

kendimi ona yönlendiriyorum. O örnekleri onun için ver-

miştim.

Bir başka örnek veriyorum: Ben şu anda, üç senedir, bir

projede müteahhit olarak çalışıyorum. Uluslararası bir

firma yapıyor tasarımı, içinde 20 tane kazan dairesi var,

bulunduğu ülke Rusya. Bölgesel ısıtmaya yakın bir felsefe

var bu ülkede, çalışan Türk müteahhidi, İngiliz menşeli bir

grup da var orada, ben buna hayretle bakıyorum. Orada

tabii enerji çok fazla olduğu için enerji maliyeti hiç önem-

li değil. Ama bölgesel, bizim ülkemizde de, burada da

daha avantajlı, güvenlik açısından da böyle. Şimdi çok

fazla kazan dairesinin olması oradaki yapılar için daha mı

güvenli? Değil, sıkıntılı bir alan, kombiyle doğal gazı her

kata taşıyorsunuz. Yani merkezi sistemlerin mimari, este-

tik avantajları çok çok önemli, yani ilk yatırım maliyeti

bizde çok önemli. Eğer yatırımcı son kullanıcıysa işletme

giderlerini zamanla amorte eder. Bizim sivil toplum örgüt-

leri olarak istatistiksel çalışmaları arttırmamız lazım. Bu

konuda Odamız, derneklerimiz birlikte hareket etmeli ve

bunların sonuçlarını paylaşabilmeliyiz, ama bizim için

tabii bu çok kolay değil.

AHMET ARISOY- Ben, o zaman buradan, yuvarlak

masa toplantısının bir önerisi olarak, söylediklerinizi for-

müle etmeye çalışayım. Biliyorsunuz, bizim sivil toplum

kuruluşları dediğimiz, sırt sırta verdiğimiz derneklerimiz

var. Şimdi bu derneklerimiz zaman zaman çok düzgün

işler yaparlar bir araya gelerek ve belli dönemlerde bir

havuz oluşturmak suretiyle, bu havuzdan farklı projeleri

desteklediğimiz oldu. Şimdi yine böyle bir havuz oluştur-

mak suretiyle, diyelim ki böyle bir milli proje. Yani bir;

sizin ifade ettiğiniz istatistiksel şeyler, Kani Bey de aynı

konuya işaret etti. İşte hangi büyüklükte ne yapılıyor vb.,

bunlarla ilişkili bir çalışma yapılması, bu bilgilerin toplan-

ması. İkincisi; siz inancınızı ifade ettiniz. Merkezi sistem-

ler işte belli boyutların üzerinde kesinlikle çok iyidir. Ama

tabii bir başkası başka bir şey, sadece inanca dayalı bir

şeyi ifade edersek çok net olmaz. O zaman burada bir

bilimsel çalışma veya mühendislik çalışması yapabiliriz.

Yine başka bir proje tanımlayalım. Bu projede bütün

boyutlarıyla belli tip binaların veya uygulamaların fizibili-

telerini çıkaralım. Yani; bakım maliyetleri ne oluyor, onla-

rı karşılaştırsın, ondan sonra yatırım maliyetleri ne oluyor,

buna karşılık enerji maliyetleri ne oluyor, bunları karşılaş-

tırsın. Bunları çok rahatlıkla yapabilecek bir noktadayız.

Böyle bir öneriyi, bu yuvarlak masanın önerisi olarak

ifade edelim.

KANİ KORKMAZ- Aslında somut olarak onlarca veri

var elimizde, bir arkadaşımız bir proje yaptı, zaten bunla-

rın hepsini analiz edip ortaya koyuyor. Hâlbuki onun üze-

rinden, aslında somut bir projenin üzerinden bu konuda

söz söyleyecek insanların bir çalışma yapıp, o çalışmayı

paylaşıp, o çalışmanın içerisinde; bu böyle değildir, böyle-

dir, sizin tam da vurguladığınız gibi; falan sistem iyidir

gibi bir noktaya geliyoruz. Somut bir proje üzerindeki

bütün analizlerin yapılarak ortaya konulması, sistem tartış-

maları yapılması, sistemlerin ilk yatırım maliyetleri, enerji

profilleri vs. bunların hepsini ortaya koyarak bir çalışma

yapılabilir.

AHMET ARISOY- Ve bu çalışma eğer ortak bir çalışma,

yani derneklerin ortak bir çalışması olursa, bu tabii ki her

tarafta kabul görecek bir çalışma olur. Ondan sonra bunu

götürüp, yönetmelik veya standart ne gerekiyorsa, böyle

bir şeyi rahatlıkla sunabiliriz.

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Aslında böyle bir teklifi

Kani Bey zamanında yaptık. Oturup her hafta bu konuda

fikir yürüttük. Fakat Hocam, şimdi biz mesela bir projede
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öneri raporu hazırlıyoruz. Bu işletmesel karşılaştırma, ilk

yatırım, bunları karşılaştırıyoruz. Fakat karşılaştırabilmek

için ölçümlemek önemli, ölçemediğimiz şeyler var.

Mesela, VRF’de 100 metre boru götürdüğüm zaman fark-

lı, 50 metre götürdüğüm zaman farklı, 150 metre götürdü-

ğüm zaman onun harcadığı elektrik farklıdır. Tabii bunu

göremiyoruz, bunun verilerini bana veremiyorlar, kimse

veremiyor. Ben burada karşılaştıramıyorum, ama merkezi

sistemde soğutma makinasının COP’si bellidir. Geriye

kalan şey pompadır. Pompanın enerjisini biliyorum ve ben

burada bir işletmesel karşılaştırma yapabiliyorum, ama

VRF sistemiyle diğer sistemleri ben karşılaştıramıyorum.

AHMET ARISOY- İşte belki böyle bir ortam oluşturur-

sak bir biçimde tarafların iddiası neyse, onu ortaya koya-

cak ve tarafsız, bilimsel bir biçimde bu çalışmalar yürüye-

cek.

OZAN ATASOY- Burada benim şöyle bir önerim var: Biz

onu kendi içimizde çok tartıştık. Aslında mevcut uygulan-

mış yüzlerce bina var. İstanbul’da da var, Türkiye’nin

genelinde de var. Metrekare bazlı enerji giderlerini karşı-

laştırarak belki bir yerlere varabiliriz. Tabii orada çok şey

etkileyecek; binanın izolasyonu, kullanımı vs. birçok şey

etkileyecek, ama bundan bir modelleme çıkabilir.

AHMET ARISOY- Zaten burada projeyi tanımlamamız,

detaylarını çözmemiz, beklenemez, ama ana fikir anladı-

ğım kadarıyla doğru.

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Ben ufak bir şey daha

eklemek istiyorum. Mesela, yine gazlı sistemden gidersek,

VRF’de bir kısıtlama var, EN378 standardı, ortama bıra-

kacağı gaz miktarını sınırlandırıyor. Öyle olunca sistem

merkezi olmaktan çıkıyor, birden çok dış ünite kullanıyor-

sunuz. Bunları göz önüne almak gerekiyor.

KANİ KORKMAZ- VRV sistemler en ucuz sistemler,

kapatıyorsunuz çünkü. Oradaki ısıtmada, soğutmada iste-

nirse sistemi kapatırsın. Ama merkezi sistemleri sürekli

içeriye hava vermek zorundasınız.

Şu an merkezi sistemler de bu yöne gidiyor. Artık yaptığı-

mız yüksek katlı binalarda merkezi sistemler yapıyoruz,

ama kontrol sistemleri var. Siz o sisteme girdiğiniz zaman,

kumanda ettiğiniz zaman, odadaki cihazı kumanda edebi-

liyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman ısıtmanın başlatmasını

istiyorsanız onu sağlayabiliyorsunuz.

OZAN ATASOY- Bireysel sistem dediğimiz zaman sade-

ce VRF sistemini algılıyoruz ülkemizde, ancak bireysel

sistemler dediğimiz sistemler de aslında çok verimsiz sis-

temler değil. Mesela, dış cepheden direkt havalandırmayı

çözüyorlar. Özellikle konutlarda veya bireysel ofislerde,

bunu çözebiliyorlar. Dolayısıyla kanalda oluşacak kayıpla-

rı engellemek adına bireysel çözümler de var. Yani doğru

yerde doğru sistem gerekir. Tekrar söylemek istiyorum,

merkez sistemlerinin en büyük dezavantajlarından bir

tanesi karmaşıklık, kullanım zorluğu diyeceğim bunun

adına. Onlar basitleştirildiği zaman bence sistemler çok

avantajlı.

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Yalnız ben bir şey ilave

etmek istiyorum. Tabii karşılaştırılabilme imkânı önemli-

dir. Bir merkezden taze hava üflemekle onu dış duvardan

almak ayrı bir şey, merkezden üflediğiniz zaman orada

uyguladığınız bir filtrasyon var. Filtre uyguluyorsunuz,

orada bazı hijyen koşullarını sağlıyorsunuz, ama doğal

olarak duvardan aldığınız şeyde herhangi bir filtrasyon

yok.

OZAN ATASOY- Dışarıdan konforsuz havayı alıyorsu-

nuz, onu ısıtmak için burada bir şey yapıyorsunuz. Ben

şunu vurgulamak istiyorum: Bunların çözümleri merkezi

sistem içerisinde de, bireysel içerisinde de var. Mesela, şu

anda aslında herkesin dillendiremediği, sizin, Sarven

Bey’in özellikle vurguladığı VRF sistemler niye bu kadar

büyüyor? Aslında herkesin kafasının arkasında yatan şey

özellikle budur. Bunun arkasında yatan en büyük sebepler-

den bir tanesi kullanım kolaylığıdır.

AHMET ARISOY- Ben zaten şimdi size söz vereceğim

İrfan Bey. Dolayısıyla eklemek istediğiniz notu da orada

söyleyebilirsiniz. Bunun devamı zaten, yani bu merkezi

sistem uygulamalarındaki sorunlar nelerdir, zaten o sorun-

ları konuşuyoruz. Aynı şekilde bu noktadan devam edebi-

lirsiniz.

İRFAN ÇELİMLİ- Özellikle Ozan Bey’in bahsettiği

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 2002 yıllarında

Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemlerde birtakım

binaların envanterini çıkarma gayretlerimiz oldu. Maalesef

bireysel olarak bunları paylaşamadık. Tabii geniş bir plat-

form da bu yönde çalışılabilir, yani ölçülebilir. Bu önerini-

zin altını çiziyorum.

Bireyselde kişisel kontrol imkânı var, onu da bir işaret

etmek isterim. Hani ben istediğim zaman kapatabiliyorum.

Ben özellikle şunun kayıtlara geçmesini önemli buluyo-

rum: Bireysel tercihler kapatma, üşüme özgürlüğü de bana

göre pahalı, yani ben bunu kapatıyorum demek pahalı.

Peki, eskiden bireysel kombiydi, şu anda kombiye karşı

merkezi sistemler bir avantaj sağlayan kat istasyonları

çözümünü geliştirdi. Bu güzel bir çözüm, yani kişilerin

bireysel olarak kapatma veya ayarlama olanağı var.

Demek ki merkezi sistemlere doğru bir tercih var, yani

merkezi sistem oluşturup, kat istasyonuyla bireysel tercih
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kullanma. Ancak, yeterli işletme bilinci yok. Oda sıcaklı-

ğını 15 °C altında tutma özgürlüğü olamaz, bu konuda

toplum bilinçlenmelidir. Bakanlık seviyesinde insanlarımı-

zı eğitmemiz lazım. İnsanlar farkında, bizim sistemimizde

şu var: Isı pay ölçer kapatıyorsunuz, kullanmıyorsunuz.

Bunlara hakkında kararlar alıp, belli bir hesapla, bu gider-

leri yansıttık. Yasada, paylaşımda şöyle bir boşluk var:

%70’ini dairelere, %30’unu ortak kullanıma pay ediyorsu-

nuz. %30’u zaten paylaşılıyor, sorun yok. Kalan %70 için-

de de sizin hiçbir zaman ödeme yapmanız gerekmiyor.

Yanlış, o %70’te de konutunuzu veya ofisinizi en az 15

°C’de tutma zorunluluğu var. Orada fark var, orada bir

yasal boşluk var. Yani siz isterseniz kapatın, isterseniz

açın, 15 °C olacak şekilde hesaplama yapan yazılımlara

ihtiyacımız var. Bu konuları çözmek lazım, yani kat istas-

yonlu merkezi sistemlere doğru giderken bu eğitimleri

yapmamız lazım.

Kısıtlar nelerdir, dediğiniz zaman ben tekrar aynı şeyi söy-

leyeceğim. En önemli kısıt (bu konuda kötü bir geleneği-

miz var) sosyolojik gerçekler, mimari kısıtlar, mimarları-

mız bence bu konuda eğitilmelidir. Yani merkezi sistem

yapacağınız zaman ona altyapı olacak şeyleri mimarların

dikkate alması lazım.

AHMET ARISOY- Evet, yani bu bir parça vurgulama-

mız, net olarak ortaya koymamız gereken önemli bir şey,

yani merkezi sistemin kısıtları içerisinde bu sistemin

dizaynını, doğru dizaynını sadece mekanik grubun değil,

bütün dizayn grubunun birlikte yapması, buna bütünleşik

dizayn diyoruz. Bu mutlaka şart, bu mutlaka doğru çözü-

me ulaşabilmemiz açısından gerekli.

İRFAN ÇELİMLİ- Bunun dışında; maliyet sıkıntıları

dedik. Onun içinde temel çözüm ne olabilir? Buna karşı

devletin, kamunun bu konuda desteği olabilir mi? İlk yatı-

rım maliyeti sıkıntı yarattığına göre, burada uzun vadede

kiralama, leasing örneği kullanılabilir mi? Bizim sistemi-

mizde şimdi sayaç var. Ev yapılıyor 563x3 tane sayaç,

şimdi radyo frekansı imkânı var, burada da firmalar şöyle

bir olanak sağlıyor: Diyor ki, sayaçlarınızı değiştireyim.

Bunu 5 yıl boyunca ayda 9 Euro’ya size verelim. Bu

mesela güzel bir yaklaşımdır. Merkezi sistemlerle ilgili

kablo veya birtakım şeyleri doğru yapmak anlamında

çözüm önerileri getirilebilir. Bu da merkezi sistemlerin

daha yaygınlaşmasında önemli bir yaklaşım olabilir. Ben

tabii bu merkezi sistemlerin özellikle üniversitelerimizde

ele alınması, bu konularda topluma eğitim verilmesi

gerektiğini düşünüyorum. Merkezi sistemlerde kısıtlama

dediğimiz zaman, şöyle bir örnek lazım: Her sistemin

kendi içinde uygulanabilirliği, bireysel çözülmesi gereken

yerler zaten olabilir, ama mevcut merkezi kullanılan yer-

lerdeki uygulamaların daha doğru uygulanması anlamında

örnek çalışmaları yapmalıyız, diye düşünüyorum.

AHMET ARISOY- Çok teşekkür ederim. Şimdi Galip

Temir’e söz verelim. Onun düşüncelerini dinleyelim.

Şimdiye kadar olan, konuşulan konularla ilişkili görüşleri-

nizi de ifade edebilirsiniz. Bir de; gelişme hangi yönlerde

olabilir, diye genel bir soru sormuştum size, onunla ilişkili

bir hazırlığınız varsa onu da ifade edebilirsiniz.

GALİP TEMİR- Evet, şimdi burada tabii toplumu bilin-

çlendirme konusunda aslında üniversite öğretim üyeleri

olarak biraz bizlere de pay düşüyor. En azından merkezi

sistemler, çevre kirliliği, atık ısılarda yararlanma, birtakım

düşük sıcaklıktaki sistemler üzerinde daha yoğun bilgilen-

dirmek, onları bilinçlendirmek gerekir. Yeni çıkan mühen-

dis arkadaşların da bu konuda daha bilinçli olarak çevreye

bu bilgileri aktarması söz konusu olabilir. Şimdi tabii

buradaki merkezi sistemlerle bireysel sistemleri biraz

düşünecek olursak, karşımızda bir de baca sorunu çıkmak-

tadır. Bunu göz önüne aldığınız zaman merkezi sistem

tabii ön plana çıkmakta. Merkezi sistemde tek bir baca

karşımıza çıkıyor. Sonra ısıtma düşünecek olursak, yoğuş-

malı kazanlarla mümkün olduğunca çevre sıcaklığına

yakın sıcaklık değerlerinde, yani 40 °C, 50 °C gibi sıcak-

lık değerlerinde sistemler çalıştırılıp, verim artırılabilir.

Burada sistemleri düşünecek olursak, bir de yatırım aşa-

masında iyileştirme çalışmalarını göz önüne alabiliriz.

İşletme çalışmaları sırasında, tüketicinin enerjiyi nasıl

paylaşacağı yeni bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradaki enerji paylaşımından dolayı bireysel olsa sanki

daha iyi olur, çünkü sonuçta merkezi sistemde o enerji

paylaşımı karşınıza çıktığı anda çeşitli sorunlar çıkıyor.

Onun dışında burada madem ki enerjiden bahsediyoruz,

binanın yalıtımı önemli. Orada doğru dürüst bir hesaplama

yapıldığından emin değiliz. Siz binanızı ne kadar iyi yalı-

tırsanız, soğutma ve ısıtma giderleriniz o oranlarda azala-

caktır. Ondan sonra yoğuşmalı kazanlar ön plana gelebilir.

Hatta buradaki ısıtma enerji kaynağı olan ısı pompası sis-

temleri karşımıza çıkabilir. Soğutma sistemi için bir meka-

nik sıkıştırmalı soğutma sistemi yerine absorpsiyonlu

soğutma sistemlerini geliştirerek, bunları sistemlere bağla-

mamız bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

KANİ KORKMAZ- Paylaşım konusuyla ilgili olarak tar-

tışmanın boyutu şundan kaynaklanıyor; bağımsız bölümle-

rin yalıtılması lazım. Yani komşular arası duvarların, ortak

hacimlere bakan duvarların yalıtılması lazım. Bağımsız

bölüm yalıtımı yönetmelikte bildiğim kadarıyla olmasına

rağmen uygulanmamaktadır.
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AHMET ARISOY- Bu sistemlerin gelişme trendleri önü-

müzdeki dönemde nasıl? Nasıl birtakım merkezi sistem-

lerle gelişecek veya hangi yönde bu sistemler gelişecek?

Bir parçacık Ozan Bey sözünü etti; mesela, merkezi sis-

temlerde bireysel kontrolün ve çok basit işlerin yapılabil-

mesi bu sorunun cevaplarından bir tanesiydi. Sizin bu

konudaki katkılarınız, önerileriniz neler olabilir? Yani

nereye gidiyoruz, ne olabilir, nasıl bir gelecek bekliyoruz

merkezi sistemlerden?

KANİ KORKMAZ- Merkezi sistemlerin gittiği nokta şu:

Gerek ısı üreticilerinde, gerek soğutma gruplarında verim-

ler çok yükselmeye başladı. Tabii bu gruplar böyle gider-

ken diğer ünitelerde de verimler yükseliyor. Baştan da

bahsettiğim gibi merkezi sistemlerin COP’leri çok artma-

ya başladı. Bunlar ileriye doğru merkezi sistemi taşıyacak

unsurlardan, merkezi sistemlerin bina yönetimi içerisinde-

ki entegrasyonu ileri boyutlara taşınmaya başlandı. Yani

lokal olarak bir santrali, bulunduğu yerde, panelin üzerin-

den kontrol etme imkânı var. İçerideki hava kirliliğini,

sıcaklığı, her şeyi kontrol etme imkânı ortaya çıkıyor.

Oralara kablolar vb. çekmek yerine, kendi yerinde bunu

yapabiliyorsunuz. Dengeleme ve devreye alma çok önemli

faaliyetlerdir. Bizim toplumumuzda eksik olan, biraz önce

de bahsedildiği gibi işletme elemanı yetersizliğidir. Bu

ciddi şekilde bir kültür, işletme kültürü sorunudur. Gerek

bizim mühendislerimizin yurtdışı tecrübeleri, gerek iletişi-

min artması, oradaki işletme mantıklarına bakılması, her

biri bu konuyu bir nebze yukarı doğru taşıyor. Bunlar

merkezi sistemlerin önündeki engelleri kaldırıyor. Diğer

konu merkezi sistemlerde, artık soğutma gruplarında

değişken devirli santrifüj makinalar kullanma imkânımızın

olması. Bu çok önemli bir gelişme bana göre.

Balanslamadan bahsetmiştim, artık kombine vanalar çık-

maya başladı. İşte santrallerde kombine vanalar, filtreler,

su filtrasyonuyla ilgili olarak çok önemli mesafeler kat

edildi. Tabii bazı şeyleri de yeni yeni kavramaya başlıyo-

ruz. Bir örnek vereyim, boruya takılan pompaya baktığı-

mız zaman, doğrudan yere monte ettiğimizin iki katı bir

ömrü olduğu görülür. Pompalarda, bağımsız her pompayı

ayrı kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi yeni çıkan pompa-

lar birbirleriyle haberleşmeye başlıyorlar. Aynı zona basan

pompalar birbirleriyle haberleşerek çalışıyor. Dolayısıyla

burada ne yaptık? Bu bütün riskleri, merkezi sisteme aykı-

rı olan şeyleri aşağı doğru çektik.

AHMET ARISOY- Güvenilir veri önemli bir konudur.

Demin mesela, Sarven Bey VRV sistemlerinde boru uzun-

luğuna bağlı verim değerine ilişkin elimizde güvenilir bir

veri yok. Merkezi sistemlere dönüp baktığımda, ortaya

konulan verilere güvenerek bir hesap yapabilirim.

Dolayısıyla ortada merkezi sistemin lehine güvenilir birta-

kım veri var.

KANİ KORKMAZ- Tabii ki altını çizdiğimiz konular

önemli, bizim kullandığımız sistemlerle ilgili eğitimler de

aldık. Üretici firmalar bizi, bilgi olarak besliyor, ama

bireysel kalıyorsunuz. O kadar çeşitlilik var ki bu konu

üzerine, hangi veriye güveneceğiniz konusunda tereddüt

ediyorsunuz. Bir tasarımcı olarak baktığınız zaman, siz bir

tasarım yapıyorsunuz, bir markanın içerisinde kalıyorsu-

nuz. Uygulamada o marka hiç ortada yok, o proje de

boşuna çalışılmış bir proje haline dönüşüyor. Bunlar doğru

şeyler değil. Proje disiplininin zincirini de kırmış oluyor-

sunuz. Hâlbuki bu zincir önemli. Bir karar verdiniz, işve-

renin kontrolü var, tasarım yapılıyor, projelerin ilgili resmi

kurumlardan onayları söz konusu. Ondan sonra geliyoruz

uygulamaya, kimin gücü yeterse o uygulamayı alıp, yapı-

yor. Dolayısıyla yurt dışında, oralarda güvenilirlik konu-

sunda ciddi bir sistem var. Burada şunu da söylemeden

geçmemek gerekiyor: Bizim ulusal veriler konusunda çok

ciddi bir sıkıntımız var. En önemli şeylerden birisi bu. Bir

ara, MTMD adına bir çalışmada, sıcak su kullanma alış-

kanlıklarımız araştırıldı. Baktığımız zaman, o ölçümlerde

dışarıdan alınan verilerin doğru olmadığını, bize göre bazı

şeyler olduğunu gördük. Veriler oluşturmamız gerekiyor.

Bir diğer veri, kullandığımız soğutma gruplarıyla

ilgili. İç hava kalitesiyle ilgili olarak kendi anla-

yışlarımıza bir bakmamız lazım. Diyelim ki

ASHRAE’den bir şey alıyorsun, ama bizim alış-

kanlıklarımız var. Beslenme alışkanlıklarımız var.

Ben burada güvenilir teknik verilerden şunu bir

öneri olarak sunmak istiyorum. Yapılardan geri

bilgi alalım artık, yani orada bizim işletmecileri-

miz varsa, o işletmeciler bize bu verileri ulaştır-

sınlar. Takip etmeye çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Bu

sistemi kurduk, bu sistemde hangi taraflar ne

verimlilikte çalışıyor? Bunları almalıyız ki, bir

daha ki projemizde uluslararası verilerle mukayese

ederek bir sonuca varalım.
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AHMET ARISOY- Evet, referans bina, bizim çok eksik

olduğumuz konulardan biri. Şimdi Sarven Bey’e dönüyo-

rum. Hayalindeki sistem nasıl bir şey olurdu, merkezi sis-

tem? Diyelim ki sana her türlü imkânı verdik önümüzdeki

yıllarla ilişkili, nasıl bir sistem?

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Açıkçası Hocam, benim

hayalimde bir şey yok, hedef olabilir. Şimdi ben Kani

Bey’in konusuna dönmek istiyorum. Onun konusuna ila-

veten, pompa dedik, pompa teknolojileri gelişti. Bu arada,

soğutma makinalarının verimlerini çok yükselttiler ve bu

frekans kontrollü santrifüj soğutma makinalarının kullanı-

mı birden bire bizim uygulamalarımızda arttı.

Yeşil Bina sertifikaları da bize bazı şeyler kazandırdı. Bu

yeşil bina sertifikalarından dolayı otomasyon stratejileri

de değişti. Eskiden bina otomasyonu, tek bir klima halinde

bütün binaya; soğutma makinasından tutun kazanına

kadar; yapılırdı, ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Şimdi soğutma gruplarını soğutma makinasının kendi

panelinden kontrol edilebilmesi çok daha doğru. Biz ne

yapıyorduk? Otomasyon sisteminde bir soğutma makina-

sını alıyorduk, yetmiyor, ikiye geçiyor, üçe geçiyor ve bu

kapasiteyi aynı sırada azaltıyorduk. Hâlbuki bunların

verimleri %40-50 arasında, çok daha yüksek. Yeni oto-

masyon hepsini aynı yüksek verim oranına getirmeye çalı-

şıyor. Fakat burada firmaların yaklaşımları birbirinden

farklı, verileri farklı. Dolayısıyla firmalar, kendi otomas-

yonlarını kendileri yapmaya başladılar, kazanda olduğu

gibi. Bu sefer siz bunu bina otomasyon sistemine entegre

etmeye başladınız. Bu size daha fazla tasarruf imkânı sağ-

lıyor. Benzer şekilde pompalarda da aynı, pompalarda fre-

kans inventörü dediğimiz zaman hep şu şey yapılıyor: bir

tanesi değişken devirli olması yeterli, diğerleri sabit olabi-

lir, deniliyor Hayır, hepsi frekans inventörlü olmalıdır.

AHMET ARISOY- Artık kendi içinde devir ayarını

yapan elektronik kontrollü motorlar vs. değil mi?

SARVEN ÇİLİNGİROĞLU- Kani Bey’in dediği gibi

kendileriyle irtibatlı haberleşme ağları oluştu. Bunlar tabii

hem sizin ufkunuzu açıyor, hem heyecanlandırıyor enerji

tasarrufu açısından, otomasyona farklı bir boyut geldi.

Ama bunu kim istiyor? Yeşil bina firma sertifikaları buna

yavaş yavaş zorluyor. Daha tasarruflu binalar, enerji tasar-

rufuna yönelik uygulamalar. İşletme ayağına geldiğimiz

zaman ise veri sıkıntısı var. Doğru, işletmede de kalifiye

eleman olmadığı için bu verilerin okunmasında da sıkıntı-

lar var, bina otomasyonunu oturttuğumuzda mesela yaban-

cı firmalar, yeşil bina sertifikalarında; ölçülebilirlik istiyor,

her noktada ölçülebilirlik. İşletmenin başarısı ölçümle

olur. Her noktada ölçüm olacak, ona göre stratejisini kura-

cak. Yani santralde çok fazla enerji harcıyorsa filtre, belki

tıkalıdır, daha fazla enerji tüketiyordur. Bu ölçümlemeye

gidilmesi lazım. Otomasyonda ölçüm noktalarını arttırma-

mız lazım. Bundan tasarruf etmek değil, ne kadar ölçüm

noktası koyarsak, işletme ne kadar buna yatkın olursa, bu

kullanımları doğru yapabilirse o kadar verimli bina çalıştı-

rırız. Yani olay sadece tasarım değil, tasarım, cihaz, uygu-

lama ve işletim, tümü birden.

Ben bir de yeşil bina ya da sıfır enerjili bina konusuna

ilave yapayım. Yeşil bina sertifikası olması için bir arena

yaptık. Basketbol için 14.000 kişilik kapalı spor salonu,

yeşil bina sertifikası alacak. Burada puan alsın diye gri su

kullanıldı. Burada su ne zaman kullanılır? Gri su kullanı-

mında süreklilik olması lazım. Bu hafta sonu bir maç olu-

yor, maç anında siz bunu toplayabiliyorsunuz, kullanamı-

yorsunuz. Depoladınız, bu depoyu bir hafta sonraya taşı-

yamazsınız. İki günde boşaltmanız gerekiyor. Bu puan

alma uğruna maalesef bizi de yanlış uygulamalara yönelti-

yorlar. Buna çok çabalıyoruz, olmasın diyoruz. Mesela, su

toplama, yağmur suyunu toplama, bize bir verim getirir

mi? Çünkü yağmur suyunu topladığında, nerede kullana-

caksın? Sulamada ise, yağmur suyunu topladığınız mev-

simde bahçe zaten yağmurla sulanıyor. Yaz ayında ihtiya-

cınız var sulamaya, yaz ayında yağmur yok. Ben bunu

topladım, ne kadar toplayacağım, 10 ton, 20 ton, yetmez

ki bir günde gitti. Niye bunu istiyorlar? Biz, bir projede

uyguladık bunu; Tarsus’ta bir dereye veriliyor. Dere yağ-

murlarda taşıyor. Bu taşmayı önlemek için yağmur suyunu

depoluyorsunuz, yağmur bittikten sonra yavaş yavaş o

dereye veriyorsunuz, yükünü azaltıyorsunuz. Bunun için

istenir aslında, başka bir nedeni yok.

AHMET ARISOY- Yağmur depolamanın aslında mantığı

o, ticari binalarda niye kanalizasyona veremiyorsun. Yani

belli bir debinin üzerinde vermemen lazım, onun için

depolama yapacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş veriyor-

sun. Yani tabii birtakım şeylerin yanlış yorumlanması, kul-

lanılması, o tabii başka bir şey.

Şimdi Zeki Bey, en son sana söz vereceğim, konuları

toparlamak adına. Zeki Bey’e söz vermeden önce Ozan

Bey, bu sistemlerin Türkiye’de üretimiyle ilişkili bir şeyler

ilave edebilir misiniz? Bu sistemlerin, üretim açısından

Türkiye’deki geleceğiyle ilişkili bir şeyler, bir de eğer

mevcut yasal durumların yeterlilikleri, eksiklikleri vs.

anlamında ilaveleriniz varsa size söz vereyim.

OZAN ATASOY- Efendim, önce isterseniz yasal konuda,

yönetmelikler konusunda eksik-fazla neler var, ondan baş-

lamak istiyorum. Aslında Türkiye’de şu anda yasal mev-

zuat yetersizdir. Az evvel bahsettik; merkezi sistem, birey-

sel sistem, tabii ki arkadan dolaşmalar oluyor veya ticari

kaygılarla bu da merkezi sistemdir, deniliyor. İşte o tanı-
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mın eksikliğinden, fazlalığından, her neyse bunları yaşıyo-

ruz, ama en azından yasal olarak bizim merkezi sistemle

bireysel sisteme ilişkin kısıtlarımız var. Bunun haricinde,

mühendisler olarak bizim referans alacağımız bütün stan-

dartlar Türkiye’de mevcut. Şu anda Avrupa Birliği kapsa-

mında Avrupa’da en son çıkan standartlar Türk standardı

olarak kabul edilmiş durumdadır. Ekinde İngilizce olarak

standardı yayınlıyor. Niye parayla satılıyor bunlar? Niye

standarda ulaşım yok? İnsanlar bunlara erişemiyor.

Aslında bizim yasal altyapımız, yönetmeliklerimiz, stan-

dartlarımız, her şeyimiz var. Bizim en büyük eksikliğimiz

aslında denetim eksikliği; ne yapılan iş denetleniyor, ne

işletme denetleniyor, ne veriler sağlıklı bir şekilde elde

edilebiliyor. Aslında bize bu konularda çok büyük görev

düşüyor. Biz devlet denetlesin diyebiliriz. Ama Makina

Mühendisleri Odası’nın bir örgütsel yapısı var, denetleye-

bilir bunu. Yani bunu belki Oda denetliyor, belki İSKİD

denetliyor, belki MTMD denetliyor, kendi içimizde de

eksik yapıyoruz bunları, gördüğüm en büyük eksikler

aslında bunlar

Diğer konu da, bu sistemlerin Türkiye’deki üretim duru-

mu ne? Ben size çok net olarak şunu söyleyeyim:

Türkiye’de üretilemeyecek herhangi bir sistem yok. Üre-

tim dediğimiz şey aslında ürün üretimi ve teknoloji üreti-

mi olarak ayrılabilir. Bu alanda da hâlâ yapabileceğimiz

veya dünyanın konuştuğu şeyleri bizim de bugün günde-

mimize getirebileceğimiz birtakım konular var. Üretim

dediğimiz şey aslında bilgi üretimidir. Bilgiye entegras-

yonda, en önemli konulardan bir tanesi tasarımdır: En

doğru ve en çok enerji verimliliğinin olduğu, en çok işlet-

me kolaylığının yapılandığı, en iyi ürünlerin, en iyi sis-

temlerin yapılandığı şey, tasarım, her şey tasarımla başlı-

yor. Tasarımda bilgi üretiminde neredeyiz? Aslında orada

verebileceğimiz çok şey var ve hâlâ dünyaya açılmış

durumda değiliz.

En basiti BIM dediğimiz; building information manege-

ment ya da building information monitoring sistemi, şu

anda dünyada Almanya’da konuşulurken, Türkiye’de de

bunu görüşür hale geldik. İşte bugün, İSKİD’in öncülü-

ğünde çıktı bu, MTMD kaynakları destekledi. Bunu biz

Türkiye’de nasıl uygulayabiliriz, nasıl modelleyebiliriz,

bunu konuşuyoruz. Tabii birincisi; tasarımcıların bu tür

yazılımlara, sistemlere erişimlerini kolaylaştırmak gereki-

yor. İkincisi; Türkiye’de bu sistemleri üretmekten ziyade

sistemleri satabiliyor muyuz? Dünyaya satabiliyor muyuz?

Aslında, burası daha önemli bir konu. Bu modelleme sis-

temleri, bina enformasyon teknolojisi sistemleriyle birlikte

birtakım kendi içlerinde kütüphaneler oluşturmuş. Bu

kütüphaneler de eğer sizin Türkiye’deki ürettiğiniz ürün

yer almıyorsa ben size söyleyeyim, 3-5 sene içerisinde

isterseniz altın kaplama üretin, en verimlisini üretin, sizin

projelerde, tasarımlarda yer alma şansınız çok çok zayıfla-

yacaktır. Biz bir taraftan üreticileri bir araya getirip, tasa-

rımcıların bu ürünlere, bu yazılımlara sistemde ulaşımları-

nı sağlamalıyız. Bir taraftan da özellikle İSKİD’i ilgilendi-

ren tarafı, üreticilerin bu tür sistemleri kütüphanelerin içe-

risine girebilecek altyapıları oluşturmak adına birtakım

faaliyetler yapıyoruz. Yani üretim dediğimiz şey ürünü

üretmek değil, bilgi üretmek ve bu bilgiyi bütün dünyada

satabilir hale gelmek, ulaşılabilir hale gelmesini kolaylaş-

tırmak. Bu anlamda geç kalmış değiliz, her şeyi üretebili-

riz, bilgiyi de üretebiliriz. Ben çok umutlu bakıyorum açık

konuşmak gerekirse.

AHMET ARISOY- Çok teşekkürler, çok önemli konulara

değindiniz. Siz bir şey söyleyecektiniz İrfan Bey.

İRFAN ÇELİMLİ- Benim özellikle kendi hayalimdeki,

bu son gelişmelerde, özellikle bölgesel soğutma konusun-

da uygulama yapmaktır. Yani bir elektrik santrali ülkemiz-

de %45’lerde verimle üretim yapıyor. Gerisini ısı olarak

havaya suya atıyor. Ama bu atık ısıyı bir bölgesel ısıtmay-

la, artı bir üniversite kampüsü veya büyük bir yerleşke

yapıyorsam, bölgesel soğutma ile kullanabilirim. Benim

hayalimdeki proje o, onun dışında merkezi ısıtmanın

avantajlarının kayıplara dönmesi anlamında şunları söyle-

mekte fayda görüyorum: Bir; uzmanların devrede olması

gerekir, yani merkezi sistem dediğiniz zaman doğru iş

yapılmalıdır. Yoksa bireysel sistemler de kolaycı, hızlı,

pratik çözümler olur, ki yanlışlık yapma ihtimali çok yük-

sektir. Kontrollü olmak, bütünleşik tasarım bence çok

önemli, yani ortak akıl, ortak sistem, güvenli olması,

yedekleme avantajlarıdır. Arıza halinde merkezi sistemde

mutlaka yedek vardır. Verim zaten çok önemli bir şey,

merkezi sistemler büyüdükçe verim artıyor.

AHMET ARISOY- Oraya diversiteyi de koyun lütfen,

yani merkezi sistemlerde diversiteden yararlanabiliyorsu-

nuz.

En son Zeki Bey’e dönüyoruz. Bence Ozan Bey’in işaret

ettiği şey çok doğru bir noktaydı. Bizim katma değerimiz,

yani insan gücümüzün katma değeri, mühendislik katma

değerimiz noktasından başlayarak, merkezi sistemlerle

ilişkili hem buradan giderek meslek içi eğitimler ve daha

sonra belki denetimle ilişkili konulara işaret etmiştiniz.

Belki yönetmeliklere vb. ilişkin birtakım ilaveleriniz ola-

bilir ve tabii ki yayınlar, sonuçta bu bizim yayın kurulu-

muzun, komitemizin bir etkinliğiydi. Bu alandaki yayınlar,

dolayısıyla son söz sizde, buyurun.

ZEKİ ARSLAN- Teşekkür ederim Hocam. Önce merkezi

konusundan hareket ederek soruyu kendime de almış olu-
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yorum. Hayalinizdeki sistem nedir? Benim hayalimdeki

sistem insanların, ortak yaşam içerisinde bulunan insanla-

rın, tüketeceği enerji hakkı, yani ticarete, yatırıma bağlı

olmaksızın devletin herkesin sağlıklı, güvenli ve konforlu

yaşayabileceği bir standarda kavuşturmasıdır. Orada tabii

ki eğitime dönmek istiyorum. Biz de Makina

Mühendisleri Odası olarak da özünde insan, en büyük

katma değer insandır, insanı eğitmektir. Temel yaklaşım

açısından baktığımız zaman da bir meslek odası olmamız

nedeniyle de yasanın da bize vermiş olduğu yetkiler doğ-

rultusunda; kendi üyemize, mesleğimizi, ülkenin koşulları

ve bilimsel bilgiye dayalı verilerinde evrensel çalışmala-

rın, meslektaşlarla bunu buluşturmamaktır. Bu buluşmada

ortada bir bilgi kirliliği, bilgiyi ticari meta haline dönüş-

mekten kurtarmak, bu konudaki bilgiyi yalın hale getire-

rek yine üyemiz için bu bilginin tartışılabilir, geri dönüştü-

rülebilir, yeniden değerlendirilebilir, ölçülebilir olması

gerekiyor. Ölçülendirme çok doğru bir şey, çünkü sonuçta

yapmış olduğunuz eğitimin yansımasına baktığınız zaman,

özünde topluma, çevreye ve insanlığa karşı yapılan bir

eğitimdir. 

Odamız ortamlarında, özellikle kendi mekanik tesisat ala-

nına baktığınız zaman, mekanik tesisat uzman yönetmeliği

ile 1996’dan başlayan, TESKON tartışmasıyla başlayan,

2000 yıllarında mekanik tesisat uzmanlık yönetmeliğiyle

vücut bulan faaliyetlerimizde yayın ve eğitim ön plana

çıktı. Bunun paralelinde de yine siz değerli meslektaşları-

mızın bu işe katkılarıyla bir uzmanlıktan daha çok bilgiye

ulaşılabilmesi, yani yayın ön plana çıktı, eğitim ön plana

çıktı. Ortalama sadece İstanbul için söyleyebilirim, yılda

15.000 meslektaşımızı bu sınıflarda 9 noktada eğitimler-

den, meslek içi eğitimlerden geçirdik.

İkincisi, bu bilgiyi eğitim sürecine ayırırken de bizim için

olmazsa olmaz sektör dernekleri veya sivil toplum örgüt-

lerinin, sektör dernekleri olarak ön plana çıkmasını, onla-

rın güçlenmesini hem mesleğimiz açısından, meslektaşla-

rımız açısından, hem de meslektaşlarımızın, yani odanın

ulaşamadığı, etkisinin olmadığı noktada, işte ticarî ilişki-

lerdeki belli kriterleri bir noktaya getirip, kurulları oluştu-

rabilecek, ilkesel noktaya dönüştürebilecek sektör dernek-

leri de bizim için önemlidir. Geriye dönüp baktığınız

zaman, yaklaşık 15 yıla döndüğünüz zaman, sektör der-

nekleri daha çok kendi ticarî paylarını, yani bu ülkedeki

kendi ihtiyaçlarını sürdürebiliyor olarak bir araya geldiler.

Ama sonuçta burada da kendi içerisinde yaratmış olduğu

disipline de sektör dernekleri artık sadece sektörün varlığı

değil, hizmet vermiş olduğu kurumları, kuruluşları, insanı

masaya yatırmaya başladılar. Geldiği nokta içerisinde

onlarda bir nitelik sıçraması da var. Ama bizim ülkemizde

Avrupa’ya göre kıyasladığımız zaman, ne yazık ki bilgi

hâlâ biraz kirli, yani bilginin paylaşılması anlamında kirli-

likler yaşanıyor. Bu kirliliği ortadan kaldırabilmenin tek

yolu da; meslek odamızın kendi üyelerine ulaşan bilgiyi

tartışma platformlarında sektörleri de bu sürece katarak,

gündemde tutmamız lazım.

Üçüncüsü, dışa bağımlı olan bir ülkede; enerji anlamında

hep konuşuyoruz; %80’e varan bir enerji bağımlılığı olan

bir ülkede kendi ülke kaynaklarımızı, yenilenebilir enerji

kaynaklarımızı daha teknik, daha doğru tasarımlar yapa-

rak, bu konuda meslektaşlarımızın eğitimi, belgelendirme

süreci ve değerlendirme süreci, şimdi bu konuda sıkıntı-

mız var. Yani mevcut siyasi iktidar, işte biraz önce siz söy-

lediniz, devletin böyle bir gücü yok. Hem mesleği, hem

üretimi, hem cihazları denetleme şansına sahip değil, hal-

buki biz bu örgütlülüğe sahibiz. Biz meslektaşlarımızı,

birbirimizi çok iyi denetleriz, o zaman mevcut siyasi ikti-

dar gücünü kendi ihtiyaçları doğrultusunda değil de, doğ-

rudan bu bilgiyi üreten insanlarla, sektör dernekleriyle,

Oda’yla paylaşmak, bu süreci biraz daha gündeme getir-

mek durumundayız. Bazen güzel anlar, güzel ortamlar

yaratabiliyoruz. Ben özellikle altını çizmek istiyorum

Hocam, geçen dönem, işte yasa ve yönetmelikler kapsamı-

na baktığımız zaman mevcut siyasi iktidar TMMOB, mes-

lek odalarını yönetemediği, kendi iktidar gücünü oraya

hissettiremediği için, topluma karşı tamamen hizmet

veren, mesleğine karşı sorumlu olan meslek odalarını

sürecin dışına itmek istedi. Orada sektör dernekleri bu far-

kındalığı gündeme getirmek için kamuoyuna da meslek

odalarının yanında olduklarını da ilk defa, tarihinde ilk

defa bir basın bildirisiyle kamuoyuyla paylaştı. Bu önemli

bir başlangıçtı. Bundan sonra, yani bizim önümüzde duran

konulardan bir tanesi; şu anda içinde bulunmuş olduğu-

muz koşullarda bilgiyi daha verimli kullanmak.

İnsanlarımız yetişirken de verimli kullanmak zorundayız.

Çünkü zamanında eğitim verecekseniz, eğer o zamanda

doğru dürüst eğitim vermezsek, doğru standartlarda eğitim

vermezsek onun da zamanını çaldığımızın, bilinçsiz kul-

landığımızın da farkında olmak zorundayız. Yani meslek

odası olmak zorunda, sektör dernekleri olmak zorunda, bir

sıkıntımız var: Şu anda sektör dernekleri de harıl harıl eği-

timleri gündeme alıyorlar, ama altyapıya baktığımız

zaman; uygulama eğitimlerinin olmadığı, sadece spesifik

eğitimlerin olduğu bir nokta içerisinde herkesin kendi eği-

timini verdiğini görüyoruz. Eğitimi bir kazanç kapısına

dönüştüren ve kendilerini sürdürülebilir bir noktaya geti-

ren sektör derneklerimiz de var.

Somut önerimiz: 1. Eğitim konusundaki sıkıntılar gerek

meslek odasının, gerek sektör derneklerinin kendi içerisin-

de hangi eğitimleri odaların, hangi eğitimleri sektör der-

neklerinin vereceğini tayin etmemiz lazım. Dolayısıyla da
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bir çalıştaya ihtiyaç var. 2. Yayın konusu, bakıyoruz 2000

yılında 140 tane değerli meslektaşlarımızın katkısıyla bu

sektöre, meslektaşımıza, öğrencilerimize 14 tane yayın

çıkardık o günün koşullarında. Aradan 14 yıl geçtikten

sonra yeniden yayınladık; örgütümüze, üyelerimize, mes-

lektaşlarımıza kazandırmaya başladık. Yeniden etüt edili-

yor, yeniden yazılıyor. Şimdi bu çalışmada bakıyorum, A

derneğinin de B derneğinin de aynı yayınları çıkardığını

ve yazan insanların da aynı olduğunu görüyoruz. İşte

burada bir sıkıntımız var. Dolayısıyla efektif diyoruz,

verimlilik diyoruz, çevre diyoruz, insan diyoruz, buradaki

yayınları da her bir dernek kendi özünde çıkaracağı yayın-

ları çıkarsın, ama 50 tane yayın var. Temel yayınları kim-

lerin çıkaracağı konusunda bir çerçeve oluşturulması

gerekmektedir. Bunu dönemin başında hocalarla paylaş-

mıştık. Bir standart oluşturalım artık, bu yönetimlerden

bağımsız olsun. Öyle bir yapı oluşturalım ki yayınları

sürekli güncel bir şekilde, yani değişmesi gereken yayınla-

rı, uluslararası yayınları takip etsin. Yönetimlerden bağım-

sız profesyonelce üretilmesi gereken yayınlara ihtiyacımız

var. Şu anda sektör derneklerinde bunlara kaynak yarata-

bilecek hem insan gücü var, hem maddi kaynak var.

Meslek odalarının da bu konuda kaynağı var, en önemli

kaynak zaten insan kaynağıdır. Yayın konusunda dönem

başında paylaştığımız gibi kesinlikle her sektör derneğinin

kendi önüne görev alması lazım. Biz Makina

Mühendisleri Odası olarak yayınlarımızı meslektaşlarımı-

zın doğru bilgilenmesi anlamında, tasarımcıların doğru

bilgilendirilmesi anlamında, eğitim anlamında uygulama

safhasında ve servis safhasında bilgiyi gelişen teknolojide

bilimselliği dikkate alarak bu yayınları profesyonelce bir

çalışma ortamına kavuşturmak zorundayız.

Standartlar, yönetmelikler konusunda sektörümüzde güzel

bir çalışma başladı, ama orada da mesela sektör dernekle-

rinin bazen farkında olarak veya olmayarak öne çıkmaya

çalıştığı, bazen arkada kaldığı bir noktada sıkıntılar yaşan-

dığını biliyoruz. Mevcut siyasi iktidara, biz aslında farkın-

da olmadan malzeme veriyoruz. Bence bunun uygulana-

mıyor olması hem meslek odası açısından, hem sektör

dernekleri açısından sektöre hâkim olan bu yapı açısından

soru işaretidir. Bizim öncelikli olarak bunu da gündeme

getirmemiz lazım. Yine ülkede yazılım çöplüğü var.

Zaman zaman SMM toplantılarında tasarımcılarla günde-

me getiriyoruz. İyi bir tasarım için teknolojiyi, yazılımları,

bilgiyi doğru şekilde kanalize etmek zorundasınız. O

zaman yazılım çöplüğünden kurtarabilecek ülkenin iklim

standartlarını, şartlarını, koşullarını, konfor pozisyonlarını,

yapı türlerini dikkate alan bir şekilde yine bu sektör bir

araya gelebilir.

Avrupa Birliği fonları kullanarak kendi öğrencilerimize

eşit fırsat olanakları yaratabilecek projeler geliştirelim.

Bizler mühendis olarak planlamayı seviyoruz, planlamayı

yaparken de sürdürebilir hale getirmek pozisyondayız.

Bugün yönetici, yarın yine bu masalarda birer sade üye

olarak gönül veren insanlarız, dolayısıyla da hepimize

büyük görev düşüyor. Şuradaki toplantının gündemi bile

toplumsal sorumluluk adı da yapılan bir çalışmadır. Bu

toplumsal sorumluluk adı altında yapılan tüm çalışmalara

katkı koyan başta Hocama, size, tüm sektör temsilcilerine

ve meslektaşlarıma, size ben Oda adına teşekkür ediyo-

rum. Gerçekten çok işimiz var, çok yapılacak çalışmaları-

mız var. Eskisi gibi değiliz, çok sayıda birikimli insanları-

mız var. Bu birikimli insanları bir araya getirebilmede

kendimizde sorumluluk görüyorum ben, Makina

Mühendisleri Odası olarak, bu sorumluluktan hareket ede-

rek de hiçbir sektör temsilcisi veya yöneticisi de bu

sorumluluklardan kısa vadeli çözümlerden daha çok, uzun

vadeli çözümleri önüne koyarak kaçamaz. Kaçtığı zaman

da bu ülkenin insanlarına, meslektaşına karşı sorumlu

olduğunu düşünüyorum. Ben hepinize tekrar teşekkür edi-

yorum.

AHMET ARISOY- Müsaade ederseniz toplantıyı bitire-

lim. Çok ciddi çıkarımlar var burada, çok kıymetli bir

mesai bu bence, değerli katılımcılar ciddi bir hazırlıkla

buraya geldiler ve fikirlerini bize anlattılar. Biz de bunları

üyelerimize mümkün olduğu kadar geniş biçimde ulaştıra-

cağız. Ben de katkı koyan herkese teşekkür ederim.
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Alarko Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları türbülatörsüz,
tam 3 geçişli yarım silindirlik yapıdadır. Yanma için
gerekli yakma havası cebri olarak fanla sağlanmaktadır.

MODERN TEKNOLOJİ
Monoblok yarı silindirik çelik gövde ve tümüyle kay-
naklı konstrüksiyon.

MÜKEMMEL YALITIM
Dış gövdede alüminyum folyolu 10 cm kalınlığında
cam yünü izolasyon.

ESTETİK ve MODERN
Elektrostatik toz boya ile boyanmış dış koruma sacları.

ERGONOMİK
Montajı, kullanımı ve bakımı kolay. Tüm parçalara
kolay ulaşım olanağı.

EK VERİM
TSE ve EN standartlarına uygun nominal kapasite ve
verim.

Kalite, Verim, Güvenirlik:
Üçü Bir Arada Alarko Katı Yakıtlı

Çelik Kazan CK’da

FORM Şirketler Grubu, 50 yıldır sektöre yaptığı önem-
li katkıları, düzenlediği eğitimler ile devam ettiriyor.

Yeşil bina oluşumunu destekleyen Isı Pompaları,
Fotovoltaik Sistemler, Gün Işığı Aydınlatma, Duman
Tahliye ve Havalandırma Sistemleri konularında veri-
len eğitim 15 Nisan Çarşamba günü FORM Maslak
Merkez Ofisi’nde gerçekleşti.

Form Şirketler Grubu’ndan; İş Geliştirme Müdürü

Pınar Gürler, PV Solar Proje Uzmanı Zafer Ceyran ve
Form Endüstri Tesisleri İstanbul Bölge Satış Müdürü
Sinan Arısoy’un konuşmacı olduğu etkinliğe 14 fir-
madan 25 kişi katıldı.

Ürünlerle ilgili teknik detaylardan, yasal mevzuata ve
örnek uygulamalara kadar geniş bir yelpazede verilen
eğitime ilgi büyüktü. Eğitimler Haziran ayında da
devam edecek.

FORM, Verdiği Eğitimlerle Sektöre Katkıda
Bulunmaya Devam Ediyor

• Avrupa normlarına uygun. Düşük yakıt sarfiyatı. Mükemmel yalıtım. Estetik ve ergo-

nomik. Geliştirilmiş kontrol paneli. 70-814 kW kapasite aralığında 19 model. 60 yıllık

Alarko deneyimi ve güvencesiyle...
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