
18 Eylül (öğleden sonra), İstanbul, Point Hotel Barbaros,
Yıldız Posta Caddesi 29, 34394, http://www.pointhotel.com

20 Eylül (öğleden sonra), Ankara, Plaza Hotel, Bestekar So
No:5 Kavaklıdere, www.ankaraplazahotel.com

SEMİNER 

“Pasif evlerde aktif insanlar, binalarda HVAC tasarımına 
bütünsel bir yaklaşım”

- Bilgi paylaşımı için bir forum

Swegon Air Academy, bir bilgi ve deneyim paylaşım platformudur. Tutkumuz 
tarafsız ve objektif bir ortamda, bilgilendirici ve 
kolay anlaşılır bir şekilde tasarım, iklimlendirme ve havalandırma alanlarında 
çalışmaktır.

Bina sistemlerimizin bina içinde ve dışında refahımıza etkisini keşfetmeye ve 
tartışmaya ilgisi olan Mimar, Danışman, Bina 
Yöneticisi ve seçkin Müteahitleri davet ediyoruz.
 

www.swegonairacademy.com



www.swegonairacademy.com

Program

13:30 Çay/kahve ve ikramlar eşliğinde kayıt

14:00 Swegon Air Academy nedir?

14:15 Davetli konuşmacı
 
Hüseyin Bilmaç (Istanbul) / Gürkan Arı (Ankara)

15:15 Kahve/çay molası

15:30 Sınıflarda sıcaklık ve hava kalitesi çocukların okul performansını ciddi şekilde 
düşürebilir
 Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) Uluslararası İç İklim Merkezindeki araştırmacılar, 
hava kalitesi düşük ofislerde çalışanların performansının düştüğünü ilk gerçek ofislerde 
kanıtlayanlardı. Bu, enerji sarfiyatını düşürmek için basitçe havalandırmayı azaltmanın 
çok pahalı bir «çözüm» olduğunu gösterdi - oluşan üretkenlik kaybı korunan enerjiden 
çok daha değerli olacaktı. Danimarka ve İsveç›te gerçekleştirilen diğer deneylerde, 
benzer sorunların Avrupa çapında tüm sınıflarda çocukların performansına yansıdığı 
görüldü. Dr. Wyon, bizlere sınıflarda sıcaklık ve hava kalitesinin kontrol edilememesinin 
çocukların öğrenim performanslarını %30 kadar düşürebileceğini kanıtlayacak. Daha 
da kötüsü çocuklar nerdeyse her zaman kapasitelerinin altında çalışıyorlar - yazın açık 
pencelerle bile çok sıcak, kışın ısı kaybını engellemek için kapatılan pencerelerle çok 
havasız olduğundan.

Professor David Peter Wyon

16:30 Kahve/çay molası

16:45 Faktör 10: Yeni binalarda ve renovasyonlarda pasif ev bileşenleri - 
Pragmatik Çözümler
Mario binalarda sadece mimari ifadelerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda enerji yönün-
den de ilgileniyor. Mario pasif ev bileşenlerini kullanan müstakil evleri ve konutları 
içeren birkaç örnek çalışmadan bahsedecek. Kendisi ayrıca konutlarda enerji reno-
vasyonu ve havalandırma sistemlerinin entegrasyonunda alan kazanma konularına 
değinecek. Mario kapsamlı renovasyon görevlerinde etkin maliyetli ve pragmatik çö-
zümlerin üzerinde duracak. Mario yuvalar gibi bazı kamuya ait pasif ev örnekleri göste-
recek ve özellikle kış ve yaz çalışmalarında, free-cooling dahil, enerji tasarrufu çalışma 
şekilleriyle havalandırma sistemine yaklaşımını anlatacak.
 
Mario Bodem

17:45 Soru ve Cevaplar

18:00 Akşam Yemeği



Seminer ücretsizdir
 
Kayıt için buraya tıklayın: 
http://www.webropolsurveys.com/S/3ACE7FE915E8B2EE.par

Katılım sınırlıdır, bu yüzden son tarih olan 13 Eylül önce lütfen en kısa 
zamanda başvurun 
Sorularınız için lütfen bize ulaşın: Ari Zalma +905333385322 
arızalma@akcor.com.tr 

Sınıflarda sıcaklık ve hava kalitesi çocukların okul 
performansını ciddi şekilde düşürebilir
David Peter Wyon

David Peter Wyon, Kopenhag›da Danimarka Teknik Üniver-
sitesi (DTU) Uluslararası İç İklim Merkezinde araştrmacı ve  
konuk profesör. David iç iklim şartlarının insanlar üzerindeki 
etkisini inceleyen araştırmaları ile tanınıyor. 40 senelik saha 
ve laboratuvar deneylerinde, sıcaklık, nem, hava kalitesi ve 
ses gibi kriterlerde oldukça küçük değişikliklerin sağlık, 
konfor ve üretkenlikte büyük etkilerinin olduğunu gösterdi. 

Faktör 10: Yeni binalarda ve renovasyonlarda pasif ev 
bileşenleri - Pragmatik Çözümler

Mario Bodem

Mario Bodem enerji verimli mimari ve teknik planlamada bir 
uzman. Paris ve Moskova›da eğitim gören Mario, Mimarlık 
DPLG diplomasına sahip. TAE/BAFA›da enerji danışmanı 
olarak görev yapan Bodem, 1992›den beri bağımsız olarak 
kendi şirketi ing arch+ ile sayısız projede yer aldı. Uzmanlığı 
enerji verimli renovasyonlar, pasif ev tasarımı, loft projeleri, 
iç ortam bağlantı elemanları ve tesisatı, enerji danışmanlığı, 
konferans ve eğitim üzerine.

www.swegonairacademy.com


