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Aironn’un Ar-Ge’si ile geliştirdiği ürünler 
Türk Mühendisliğinin gücünü gösteriyor

Aironn, üretim yaptığı segmentlerdeki yazılım 
çözümleri ile de her zaman müşterisinin yanında

Aironn, TÜV-SÜD Onaylı AMCA Standartlarındaki 
Fan Test Laboratuvarı ile ürünlerinin kalitesini kanıtlıyor
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Teamİstanbul

The Ritz-Carlton İstanbul 
Teknik Müdürü

Recep Taşoluk
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Yerli üretim özgürleştirir!

• CFD MODELLEME

• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ

• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA

• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 

• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  

• SIĞINAK HAVALANDIRMASI

• OTOMASYON SİSTEMLERİ



Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 
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Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi



Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Editörden

  

İngiltere’ye “know-how” verecek duruma gelemedik? 
İngiliz mühendisin yaptığı denizaltılara dönecek olur-
sak; “tarihin ilk savaşçı denizaltısı bunlar” diye övün-
düğümüz denizaltıların faydasını gördük mü? Hayır. 
Biz, dalış süreleri birkaç dakika olan, su altında denge 
sağlayamayan ve hareket kabiliyetleri yok denecek ka-
dar az olan bu denizaltıları yapımından aylarca sonra 
denize indirip denemelere başlayana kadar denizaltı 
teknolojileri hızla gelişti ve biz yetişemedik. 

Yine sadece yerli 
kaynaklarda bolca 
yer alan “buluşla-
rımız” arasında en 
ünlüleri, kıtalar arası 
ilk uçan insan (He-
zarfen Ahmet Çele-
bi), füzeyle ilk uçan 
(uçmadan önce 
dönemin padişahı 
IV. Murad’a “İsa Peygamber ile görüşmeye gidiyorum”, 
dönünce de “İsa Peygamber sana selam söyledi Pa-
dişahım” dediği rivayet edilen Lagari Hasan Çelebi), 
Japon hükümdarı için Padişah Abdülhamit’in emriyle 
yapılan, sema yaparak dönen ve saat başlarında ezan 
okuyan robot saat (Derviş Musa Dede) olsa gerek.

Yani bilim ve teknolojiyi ne kadar önemsemişiz, tekno-
lojiyi ve paralelinde endüstriyi geliştirebilmek için ne 
kadar efor sarf etmişiz bilemiyorum ama “biz bulduk, 
biz yaptık” demeyi çok sevdiğimizi, bunlardan gurur 
duyduğumuzu gayet iyi görebiliyorum. Tabii ki bu da 
çok güzel bir şey, böyle başarıların gurur duyulası bir 
şey olduğunu kabul ettiğimizi gösterir. O zaman bu 
gururun altını da çok iyi doldurabilmemiz, bunun için 
çok çalışmamız gerekiyor. Bilimsel çalışmaların, Ar-Ge 
ve inovasyon altyapılarının, bilimsel çıktıların endüstri 
ve ticaret hayatımıza yansımalarının desteklenmesi 
gerekiyor. Türkiye’nin güçlenen endüstrisi, bugün ve 
tüm zamanlarda gündemlerimize giren pek çok eko-
nomik, siyasi, sosyal sorununun çözümü olacaktır.

eyyid Vehbi’nin ‘Surname-i Hümayun’unda 
verdiği bilgiye göre; dünyanın ilk denizaltısını 
Mimar İbrahim Efendi, 1719 yılında geliştirmiş. 

(Gerçi bu bilgiyi destekleyen bir yabancı kaynak bula-
madım ama Türkçe kaynak ziyadesiyle var!)

Şehzadelerin sünnet 
düğünlerinde eğlen-
cenin dibine vurmak 
adetmiş. Sultan III. 
Ahmet’in şehzadele-
rinin sünnetinde de 
adet üzere debdebeli 

bir sünnet düğünü tertip edilmiş. Seyyid Vehbi’nin 
“acaip ve garaib işlerin en büyüğü” dediği, yaklaşık 
15 metre uzunluğunda dev bir timsaha benzeyen 
kütlenin suları köpürterek deniz yüzeyine çıkmasının 
şaşkınlığını üzerinden atamayan izleyenler, timsah/
denizaltının su yüzüne çıkmasından sonra, tam padi-
şahın önüne geldiğinde ağzını açması, içinden çıkan 
rakkaseler ve çalgıcıların dans etmeye başlaması üze-
rine neredeyse küçük dillerini yutacakmış. Yani tasarla-
dığımız ilk denizaltı Tahtelbahir, her ne kadar savunma, 
bilimsel araştırma gibi bir amaç yerine eğlence/gös-
teri amacıyla tasarlanmış olsa da, rivayet o ki yapmışız 
işte. Hatta içinden birkaç rakkase çıktığına göre, birkaç 
kişiye yetecek havalandırma ihtiyacının karşılanması 
bile ihmal edilmemiş. Bu şöyle bir tasarımmış: Ağız 
kısımlarından birleştirilmiş kayıklardan oluşuyormuş, 
su geçirmesini önlemek için katranla kaplanmış. Ba-
tıp yeniden su yüzüne çıkması da, halatlarla gemiye 
bağlanan ağırlıkların bırakılıp yeniden toplanması ile 
sağlanmış. Teknenin dış tarafında yelpazeye benzeyen 
uçlar, su altında insanların ihtiyacı olan havayı alabil-
mesi için tasarlanmış. Hatta bu sistem estetik açıdan 
çirkin görünmesin diye, tekneye konmuş kuş görün-
tüsü verilmiş. Tamam, diyelim ki yaptık, öyleyse ne-
den yüz yıl sonra Yunanlıların denizaltısına gıcık olup, 
onları yapan İngiliz mühendis George Garrett’i apar 
topar getirerek iki denizaltı sipariş etmeye ihtiyaç duy-
duk? Yüz yıl içinde denizaltı yapımını geliştirerek biz 

S

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Dünyanın ilk denizaltısını biz yapmışız da ne olmuş?
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TTMD 12. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
12. Dönem Olağan Genel Kurul 

Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde TTMD 
üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya 
Otel’de yapıldı. Açılışın ardından Genel 
Kurul Divan Başkanlığına Ethem Özbakır, 
yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat 
Baysan Çolak seçildi. Gündem maddeleri-
nin karara bağlanmasından sonra MMO 
Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener 
ve İklimlendirme Meclisi ve İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, genel kurula 
hitaben birer konuşma yaptılar. 
2016-2017 yıllarına ait Faaliyet Raporu’nu 
sunan TTMD 12. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu, başkanlığı 
döneminde düzenlenen sempozyum, 
eğitim seminerleri, toplantılar ve diğer 
etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdikten 
sonra, dönem içerisinde birlikte çalıştığı 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. 
Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardın-
dan 2016-2017 yılı Dernek ve İktisadi 

İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve 
Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel 
Kurul’a sunuldu. Dernek Tüzüğü’nün 
bazı maddelerinde değişiklik yapılma-
sının görüşülmesi ve kabulünden sonra 
yeni yönetim kurulu seçimi için oy verme 
işlemine geçildi. Üyelerin söz alarak görüş 
belirttiği son bölümün ardından 2016-
2017 yılı Yönetim Kurulu Çalışmaları, 
Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra 
edildi.
Kurul üyelerini seçmek üzere yapılan 
oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev 

alacak olan TTMD XIII. Dönem Yönetim, 
Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu isim-
lerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1. Prof. Dr. Birol Kılkış (Başkan)
2. Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.)
3. Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.)
4. Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.)
5. Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel Sek.)
6. Birol Eker (Muhasip Üye)
7. Haşim Alan (Üye)
8. Dr. Kazım Beceren (Üye)
9. Göksel Duyum (Üye)
10. Kemal Gökay (Üye)
11. Nermin Köroğlu Işın (Üye)
12. Gökhan Ünlü (Üye)
13. Birol Yavuz (Üye)

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)
1. Aykut Aslan
2. Bora Atay 
3. Mustafa Nuri Çetin 
4. Hükmü Çömez 
5. Şaban Durmaz
6. Dinçer Durukafa
7. Seçkin Erdoğmuş
8. Devrim Gürsel
9. Seçil Kızanlık İskender 
10. Doğan Kaymal
11. Züleyha Özcan
12. Emre Özmen
13. Tuna Yeşilırmak

Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1. Dr. İbrahim Çakmanus
2. Murat Gürenli
3. Handan Özgen

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)
1. Dr. Celalettin Çelik
2. Orhan Gürson
3. Hırant Kalataş

Onur Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1. Celal Okutan
2. Akdeniz Hiçsönmez
3. Erdinç Boz

Onur Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)
1. Engin Kenber
2. Ömer Kantaroğlu
3. Ersin Gürdal

*Yönetim Kurulu ilk altı isim ve Onur Kurulu Üyeleri dışındaki isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.
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Perakende Gıda sektöründe en iyi 
kontrol ve sistem yönetimi ile enerji 
hedeflerinize ulaşın

AK-SM 800 Serisi Sistem Yöneticisi

www.danfoss.com.tr

7/24
Sisteminiz izlenir
ve denetlenir
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T

TTMD, İki Teknik Yayını Daha Sektöre Kazandırdı
TMD, sektörün nitelikli bilgi kay-
naklarını çoğaltabilmek için yayım-

ladığı kitaplara yenilerini ekledi. İbrahim 
Utku Başyazıcı tarafından hazırlanan “Jet 
Fanlı Otopark Havalandırma Sistemi HAD 
Analizi Kılavuzu-Car Park Jet Fan Ventila-
tion System CFD Modelling Guideline” ve 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın editörlü-
ğünde hazırlanan “Otopark ve Tünellerde 
Jetfan Havalandırma ve Duman Kontrolü” 
kitaplarının basımı tamamlandı.

fanlı Sistemlerde Montaj ve Devreye 
Alma-İsrafil Bayramcı, Jetfanlı Otopark 
Havalandırma Sistemleri Otomasyonu ve 
Elektrik Tesisatı-Mehmet Şahaner, Tünel 
Duman Tahliye Hesabı Yangın Yükü, 
Tünel Uzunluğu ve Eğimin Etkisi-Efe Ünal 
/ Ramazan Karabulut, Tünel Fanları-Barış 
Elbüken, Jetfan Sistemi Motorlu Şaft 
Damperleri-Hakan Sezer. İki yeni kitap, 
TTMD’nin 11 Mart 2017 tarihinde Point 
Otel-Taksim’de gerçekleştirdiği “TTMD 
2016 Çalıştay Değerlendirmesi - HVAC 
Tesisatında Sistem Seçimi” konulu top-
lantısında sektöre takdim edildi.

A

TTMD’nin HVAC Sistem Seçimi Çalıştayı 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ntalya’da 27-30 Ekim 2016 tarih-
leri arasında gerçekleşen HVAC 

Sistem Seçimi Çalıştayı’nın değerlen-
dirme toplantısı, 11 Mart 2017 tari-
hinde İstanbul/Taksim Point Otel’de 
yapıldı. TTMD 12. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, 
konuşmasının başında, “çalıştay”ın 
tanımını yaptı ve TTMD’nin geçmiş 
dönem çalıştayları hakkında bilgi ver-
dikten sonra, HVAC Sistem Seçimi Çalış-
tayını dört ana bölüm başlığı altında 

özetledi. Birinci bölümde “Sisteme Ait 
Sınırlayıcı Faktörler”, ikinci bölümde; 

“Mekanik Tesisat Sistemleri”, üçüncü 
bölümde; “Sistem Karşılaştırma Kriter-
leri, dördüncü bölümde; “Örnek Bina 
Çözümleri” ele alınan çalıştayın kap-
samlı özetini katılımcılara sunan Çilin-
giroğlu, toplantının sonunda soruları 
yanıtladı, özellikle enerji analizi yapan 
programların kullanılmasının, öneri 
raporu ve avan projeye verilen önemin 
artması gerektiğinin altını çizdi.

Espa, Temprite Ürün Gamını Genişletti

E spa, CO2 (Karbondioksit) sistemleri-
nin zorlu taleplerini karşılamak için 

Temprite ürün gamını CO2 sistemlerine 
özel olarak dizayn edilen 130 Serisi ile 
genişletti. Konu ile ilgili firma tarafından 
yapılan açıklamada, “Yağ ayırma tekno-
lojisinin en iyi özelliklerini temel alan 130 
Serisi, özellikle transkritik CO2 sistemleri 
ve transkritik soğutma uygulamaları için 
dizayn edilmiştir. En geniş kütle akışları 
aralığında yüzde 98,5 ayrılma verimliliği 
derecesine sahip yüksek verimliliği, eva-
poratördeki yağ miktarını en aza indir-
geyerek ısı transfer verimliliğini artırma 
özelliğine sahip enerji tasarrufu, daha 
kısa kompresör çalışma süresi ile maliyet 

tasarrufu, kolay filtre değişimi, dahili yağ 
seviye monitörü, kurulum ayakları, CE bel-
gesi ve daha birçok avantajı ile Temprite 
130 Serisi yağ ayırıcılar, CO2 sistemlerinin 
vazgeçilmez çözüm ortağı olacak” ifade-
lerine yer verildi.

“Jet Fanlı Otopark Havalandırma Sistemi 
HAD Analizi Kılavuzu-Car Park Jet Fan 
Ventilation System CFD Modelling Gui-
deline” kitabında, HAD (CFD) analizinin 
kapsamı tanımladıktan sonra yazılım 
ve modeller konusunda kapsamlı bilgi 
aktarılıyor. HAD modelinin değerlendi-
rilmesi bölümünde; yangın analizleri ve 
günlük havalandırma analizleri için kabul 
kriterleri, jetfan hız profili doğrulaması, 
jetfan arıza senaryosu hassasiyet analizi 
tanımlanıyor.

“Otopark ve Tünellerde Jetfan Havalan-
dırma ve Duman Kontrolü” kitabı 10 
bölümden oluşuyor. Bölüm başlıkları ve 
yazarları sırasıyla: Otopark Havalandır-
ması ve Duman Tahliyesi-Abdurrahman 
Kılıç, Otoparkların Günlük-Genel Hava-
landırılması-Hakan Odabaşı, Otopark-
larda Jetfanlı Duman Kontrolü-Artur 
Altunkeser, Aksiyel Taze Hava ve Egzoz 
Fanları-Arkun Andıç, Jetfanlı Otopark 
Havalandırma Sistemlerinin Yapım, İşle-
tim ve Bakımı-Özgür Sarıfakıoğlu, Jet-
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Haberler

“TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi” Çıkıyor

T ÜYAK-Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı / Yangından Korunma 

Derneği, kurulduğu tarihten itibaren, ülke-
mizde yangın güvenliği ile ilgili farkında-
lık sağlamak, toplumumuzu yangından 
korunma konusunda bilinçlendirmek ve 
sektörün gelişmesine katkı sağlamak amaçlı 
çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. 
Sektörün yangın güvenliği konusundaki 
sorularına cevap verebilmek amacıyla eği-
timler, seminerler ve iki yılda bir Yangın 
Güvenlik Sempozyum ve Sergisi’ni düzen-
leyen TÜYAK, sağlıklı bilinç oluşturmaya 
“TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi” ile 
devam edecek. 
Derginin yayın ve bilim kurulunu ülkemizin 
yangın konusunda önde gelen akademis-
yenleri ve uzmanları oluşturmakta. Yapımını 
Doğa Sektörel Yayın Grubu’nun üstlendiği 

dergide; yangın mühendisliği alanında 
günümüz teknolojisini konu alan teorik ve 
pratik makaleler, teknik yazılar, çeviriler, 
sektörel haberler, röportajlar, görüş yazıları 
ve uygulama örnekleri yer alacak. 
Konu ile ilgili TÜYAK Vakıf Başkanı Hik-
met Akın ve TÜYAK Dernek Başkanı Filiz 
Mumoğlu görüşlerini “Sektörde teknik 
kalitesinin daha yüksek olduğu, ulusal 
ve uluslararası çok değerli makalelere yer 
verilen, magazin boyutunun dışına çıkmış 
bir yangın mühendisliği dergisinin gerekli 
olduğuna gönülden inanıyoruz” şeklinde 
ifade etti. 
TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisinin 
okurlarıyla buluşacağı ilk duraklar; 10-13 
Mayıs 2017 tarihlerinde Congresium 
Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek Sodex Ankara 

ile 13 Mayıs’ta Kozyatağı Hilton Otel’de 
düzenlenecek TÜYAK Yangın Tesisatında 
Sismik Tedbirler Eğitim Semineri olacak.

T

TÜYAK’tan “Sprinkler Sistemleri” Semineri
ürkiye Yangından Korunma ve Eği-
tim Vakfı ve Derneği’nin düzenle-

diği 2016/17 Eğitim Seminerlerinin altın-
cısı 18 Mart 2017 tarihinde Hilton İstan-
bul Kozyatağı’nda yapıldı. Katılımın yoğun 
olduğu “Sprinkler Sistemleri” Seminerinin 
oturum başkanlığını Taner Kaboğlu yaptı. 
Seminerde konuşmacı olarak Emo Ayvaz 
Genel Müdürü Hatice Zehra Tonyalı ve 
Duyar Vana İş Geliştirme Müdürü Meh-
met Çim yer aldı. Seminerin açılış konuş-
masını yapan TÜYAK Dernek Başkanı Filiz 
Mumoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anarak başladığı konuşmasını 

“TÜYAK olarak bir ilki başlattık ve bir cep 
kitapları serisi hazırladık. Bu cep kitapları 
serisinin ilki sulu söndürme tesisatı ile ilgili. 
Umarım herkes için faydalı bir kaynak 
olur. Bu kitapçıkları bize gelen talepler 
doğrultusunda, daha farklı konularda da 
yakın zamanda yayımlayacağız. Her semi-
nerimizde sizlere aktardığımız çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlıklarla ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumuyla olan ilişkileri-
mizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Sem-
pozyumumuz için çalışmalarımız da hız 
kesmeden devam ediyor. Bildiri özeti son 

gönderim tarihini 30 Mart’a kadar uzat-
tık ve bugüne kadar çok değerli bildiriler 
aldık” şeklinde sürdürdü. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düşün-
celerini de paylaşan Mumoğlu; çalışan 
kadınların sorunları, cinsiyet eşitliği ve eği-
timin önemine de değindi. Seminerin ilk 
sunumunu “Sprinkler Sistemlerinde Test 
ve Devreye Alma” konu başlığı ile Emo 
Ayvaz Genel Müdürü Hatice Zehra Tonyalı, 
ikinci sunumunu ise “NFPA 25 Sprinkler 

Sistemlerinin İşletme ve Bakımı” konu 
başlığı ile Duyar Vana İş Geliştirme 
Müdürü Mehmet Çim gerçekleştirdi. 
Seminer soru-cevap bölümünün ardın-
dan sona erdi. Bir sonraki seminer 15 
Nisan 2017 tarihinde “Yangın Pom-
paları” konu başlığında düzenlenecek. 
Seminerlerin sunumlarına ulaşmak için: 

http://www.tuyak.org.tr/seminer-
sunumlari web adresini ziyaret ediniz.
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Haberler

İklim Değişikliği Sahil Kentlerini Vuracak

İ klim değişikliği konusundaki küresel 
haberleri ile tanınan Climate News 

Network (İklim Haberleri Ağı), Türkiye’yi 
de ilgilendiren bir haber yayımladı. 
Climate News Network’un yayımladığı 
habere göre, iklim değişikliği Avrupa’daki 
mega kentleri tehdit ediyor. Bask İklim 
Değişikliği Merkezi’nde çalışmalarını yürü-
ten bilim insanları, aralarında İstanbul ve 
İzmir’in de bulunduğu 19 büyük Avrupa 
kıyı şehrinin karşı karşıya olduğu tehdidi 
inceledi. Yapılan araştırmaya göre; iklim 
değişikliği yüzünden yükselecek olan deniz 
suları, bu 19 şehirde 2100 yılında yıllık 40 
milyar dolarlık bir hasara neden olacak. 
İstanbul ve İzmir’de ise yılda 15 milyar 
dolarlık hasar ortaya çıkabilir. Fosil yakıt 
kullanımı ve diğer insan aktivitelerine bağlı 
olarak hızla değişen iklim ve artan hava 
sıcaklıkları deniz seviyesinin yükselmesine 
neden olacak. Dünyadaki karasal alanın 
sadece beşte biri deniz seviyesinden 10 
metre yükseklikte, fakat dünyanın en 
büyük şehirleri bu kıyı şeritlerinde bulunu-
yor. Bu bölgeler, 7 milyarlık toplam nüfu-
sun onda birine de ev sahipliği yapıyor. 
Nüfusu beş milyondan fazla olan üç mega 
şehirden ikisi bir kıyı şeridinde bulunu-
yor. Ayrıca bu şehirler, giderek büyümeye 
devam ediyor. Başta İstanbul, Barselona, 
Londra ve Kopenhag olmak üzere, Avru-
pa’daki büyük şehirler deniz kenarında 
kurulu ve iklim değişikliği yüzünden yük-
selecek olan deniz seviyesi tehdidi ile yüz 
yüze. İspanyol bilim insanları, bu tehdidin 
ekonomik etkilerini incelemek için Avru-
pa’daki 19 mega şehrin iklim değişikli-
ğinden nasıl etkileneceğini hesaplayan bir 
ekonomik model oluşturdu. 
Yapılan analize göre; 2100 yılında bu 
şehirlerde, deniz seviyesindeki yükselme 
sebebiyle yıllık 40 milyar dolarlık hasar 
görülebilir.

İstanbul ve İzmir tehlike 
altında: Yılda 15 milyar dolar 
kaybedebiliriz

İncelenen 19 şehir arasında İstanbul ve 
İzmir de bulunuyor. İklim değişikliğinin 
etkileri arttıkça, deniz seviyesindeki yük-

selme ve iklim kaynaklı afetler (kasırgalar, 
fırtınalar, seller vs.) yüzünden ekonomik 
hasarın artacağını hesaplayan araştırma, 
Türkiye’deki iki büyük şehrin, ciddi ekono-
mik risk ile karşı karşıya olduğunu ortaya 
koyuyor. Araştırmaya göre, İstanbul ve 
İzmir iklim değişikliği yüzünden en çok 
mali kayba maruz kalacak ilk üç şehir ara-
sında gösteriliyor. İstanbul, 2030 yılında, 
yıllık ortalama 201 milyon dolar hasar 
ile yüz yüze kalacakken, bu rakam, fosil 
yakıtlardan vazgeçilmez ve dolayısıyla 
iklim değişikliği durdurulamaz ise, 2100 

yılında yıllık 10 milyar dolara kadar çıkıyor. 
İzmir’de de benzer bir durum gözleni-
yor; İzmir 2030 yılında iklim değişikliği 
yüzünden yıllık 132 milyon dolar kaybe-
decekken, bu rakam 2100 yılında 6 mil-
yar dolara çıkıyor. Yukarıdaki tablo, risk 
altında olan şehirlerin, yıllara göre ortaya 
çıkacak olan hasarlarını özetliyor.

İlgili araştırmanın tamamına http://
journal.frontiersin.org/article/10.3389/
fmars.2016.00265/full adresinden ula-
şabilirsiniz.

Yıllık Ortalama Kayıp (Milyon ABD Doları)

Şehir / Yıl 2030 2050 2070 2100

İstanbul 201 1400 3,837 9,806

Odessa 116 836 2,432 6,577

İzmir 132 915 2,442 5,746

Rotterdam 237 1219 2,716 5,511

St. Petersburg 106 577 1,435 3,274

Lizbon 65 354 862 1,891

Glasgow 30 218 631 1,558

Dublin 48 272 681 1,504

Marsilya 13 101 318 810

Barselona 18 124 339 797

Hamburg 68 221 422 775

Londra 56 190 375 703

Amsterdam 39 137 275 523

Porto 19 87 210 460

Kopenhag 22 81 176 368

Napoli 10 52 128 290

Stockholm - 0.6 5 91

Atina - 0.5 3 86

Helsinki 3 8 19 53

Toplam 1181 8,842 19,376 42,924

Kaynak: Climate Risk Assessment under Uncertainty: An Application to Main European Coastal Cities 
http://www.frontiersin.org/files/Articles/233479/fmars-03-00265-HTML/image_m/fmars-03-00265-t004.jpg
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Haberler

EHPA: “Karbonsuzlaştırılmış bir toplum 
istiyorsak, ısıtma sektörünü 
karbonsuzlaştırmalıyız”

B u başlık, Avrupa Isı Pompası Birliği 
EHPA’nın ISH 2017 fuarında ger-

çekleştirdiği sunumun konusunu özetli-
yor. Isıtma sektörünün dekarbonizasyonu, 
konut, ticari ve endüstriyel olmak üzere tüm 
sektörlerde daha yüksek kalitede ısı pom-
pası tabanlı sistemlere ihtiyaç duyuyor ve 
piyasadaki farklı oyuncular tarafından daha 
iyi tanınması, kabul görmesi gerekiyor. Bu 
farklı oyuncular grubu; politika belirleyici-
leri, karar alıcıları, planlamacıları, mimar-
ları, endüs-triyi ve sonuçta nihai yatırımcıyı 
içermelidir. Son kullanıcının teknolojinin 
güvenilirliğine, konforlu ve çevreye duyarlı 
olduğuna 2050’ye kadar güvenmesi gereki-
yor. EHPA Genel Sekreteri Thomas Nowak, 
“Bugün karbonsuz ısıtma ve soğutma sek-
törü için teknolojilerin mevcut olduğunu 
biliyoruz. Sektörden gelen CO2 emisyonla-
rını önemli ölçüde azaltmak ve gerekli pazar 
büyümesini sağlamak için bilgi birikimimizi 
artırmamız gerekiyor” diyor. 2015 satış 
verilerine göre: 880 bin 179 ısı pompası 
satıldı ve böylelikle toplam 8 milyon 378 bin 
176 adet kurulum gerçekleşmiş oldu. Bu ısı 
pompası stoğu, yenilenebilir enerji kullanı-
mını 95 TWh hacminde destekler, CO2 emis-
yonlarını 24Mt azaltır ve 121 TWh’lik nihai 
enerjiden ve 57TW birincil enerjiden tasar-
ruf sağlar. 2016 yılı için görünüm olumlu, 
ön veriler, genel büyüme eğiliminin devam 
ettiğini gösteriyor. Son veriler mayıs ayında 
açıklanacak. EHPA, ısı pompası ürünleri-
nin kalitesini garanti altına almak ve kalite 
gereksinimlerini basitleştirmek için CEN Isı 
Pompası Keymark belgesinin geliştirilmesini 
koordine etti. CEN Heat Pump Keymark, 
tüm ısı pompaları, kombine ısı pompaları 
ve sıcak su ısıtıcıları (çevre dostu tasarım, AB 
Tüzüğü 813/2013 ve 814/2013 kapsamına 
giren) için gönüllü, bağımsız, Avrupa serti-
fikasyon markasıdır (ISO tip 5 sertifikası). 
DINCERTCO Sertifikasyon Müdürü Sören 
Scholz, “Artık tüm AB-28 üye ülkelerinde 
geçerli tek bir sertifikanın temelini attık ve 
Ecodesign düzenlemesinin gereklilikleriyle 
tam uyumlu hale getirdik” diyor. Thomas 
Nowak da, “Tasarı kurallarının bir sonraki 

incelemesinde kapasiteleri 12 kWh’ye kadar 
olan hava-hava ısı pompaları eklenerek 
program daha da uzatılıyor” diye ekliyor.
CEN HP Keymark; bağımsız, üçüncü taraf 
testlerine dayanmaktadır ve ısı pompası 
KEYMARK kurallarında ve Ecodesign Lot 1 ve 
Lot 2 tarafından belirlenen verimlilik gerek-
sinimleriyle belirlenen ürün gereksinimlerine 
uygunluğunu gösterir. İlgili tüm taraflara 
açıktır. Şeffaf ve güçlüdür; karşılıklı kabule 
dayanır; kabul edilmiş diğer sertifikasyon 
planlarını kullanan şirketler için bir geçiş 
dönemi (30.9.2017 tarihine kadar) ile hızlı 
pazar uyumluluğu sağlanmaktadır. Kaliteli 
ürünlerin, yaratıcı yeniliklerin ve fikirlerin 
çoğaltılması, Avrupa için karbon giderme 
stratejisinin gerekli modülleridir. Bunlar, 
11-12 Mayıs 2017’de Brüksel’de (www.
decarbheat.eu) gerçekleşecek Avrupa Isı 
Pompası Derneği’nin yıllık konferansında 
Decarb Heat 2017’nin ana konuları olacak. 
Konferans, üst düzey politika belirleyicileri 
ve ısı pompası profesyonellerini bir araya 
getirecek. Konferansın konu başlıkları:
• 2050 enerji sistemi ve ısıtma 

sektörünün karbonsuzlaştırılması 
konusunu ele alacak politik kararlar

• Binaların yenilenmesi söz konusu 
olduğunda şehirler için ana zorluklar

• Isıtma ve soğutma endüstrisinin 
dijitalleştirilmesi ve iş modelleri 

• Diğer sanayi sektörleri için enerji 
talebinin azaltımı.

Enerji alanında liderler (Yeşiller Grubundan 
Claude Turmes, DG Enerji’nden Domique 
Ristori, Irena'dan Dolf Gielen) çözüm odaklı 
konferansta ve iki akşam yemeğinde düşün-
celerini paylaşacaklar. DecarbHeat, sektörün 
karbon giderimi için bir taslak plan hazırlı-
yor. Thomas Nowak şunları söylüyor: “Enerji 
dönüşümü; araştırma ve geliştirme aşama-
sından, üretimden montaj ve bakıma kadar 
tüm değer zincirinin yeniden yapılandırılma-
sını gerektiriyor. Bugünkü ısıtma endüstrisi 
hâlâ yeşil ısıtma çözümlerinin pazar payla-
rına sahip fosil yakıtların hâkimiyeti altında 
ve sıfır emisyona ulaşma seviyesine yakın 
bile değil.”
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Seamlessly integrated.*
Belimo’dan yeni sensör ailesi.
Sensörlerdeki geniş ürün gamı ile Belimo artık saha ekipmanları için tek ürün sağlayıcınız. Sıcaklık, nem, hava 
kalitesi ve basınç ölçümü için kullanılan sensörler tüm otomasyon ve kontrol sistemleri ile sorunsuz bir şekilde 
çalışmak üzere tasarlandı. Diğer avantajları ise şu şekilde:

• Hızlı monte edilebilen kapağı ve çıkarılabilen alt plakası ile kolay montaj
• Zorlu ortam şartları için NEMA 4X/ IP 65 ve UL uyumluluğu
• Kolay devreye alma ve BACnet/Modbus haberleşme protokolleri ile entegrasyon
• Kompakt klemens yapısı ile kablolama sırasında zaman ve maliyet tasarrufu
• 1.sınıf hizmet ve destek ile birlikte en iyi kalite ve 5 yıl garanti

* Sorunsuz çalışan bir sisteme mükemmel biçimde entegre olan

We set standards. www.belimo.com.tr

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mh. Beyit Sk. No:52/Z-1 Ümraniye / İstanbul 
Tel. +90 216 266 32 00, Faks +90 216 266 32 09, info@belimo.com.tr 

Haberler

Ayvaz, Kayserili Misafirlerine Eğitim ve 
Fabrika Gezisi Düzenledi

A yvaz, Kayseri’nin önde gelen tekstil, 
kâğıt, gıda ve metal sektöründe faa-

liyet gösteren fabrikalarının teknik temsilci-
lerini Hadımköy’deki tesislerinde ağırladı. 
Şirketin Kayseri bayisi As Teknik’in öncülü-
ğünde Şubat ayının sonunda gerçekleştirilen 
ve tam gün süren organizasyon katılımcı-
lardan tam not aldı. Ayvaz Satış Müdürü 
Süleyman Alço’nun açılış konuşması ve 
genel tanıtım sunumuyla başlayan organi-
zasyon; Endüstriyel Ürünler Müdürü Serdar 
Ocaktan’ın yeni ürünlerle ilgili bilgi verdiği 
sunumla devam etti. Sunumun sonrasında 
imalat müdürlerinin de desteğiyle fabrikanın 
tüm bölümleri ziyaret edilerek katılımcılara 
Ayvaz’ın üretim teknolojileri ile ilgili bilgi 
verildi. Programın öğleden sonraki bölü-
münde Eğitim Uzmanı Tarık Güner, Ayvaz’ın 
endüstriyel ürün gamı hakkında bilgi verdi 
ve buharla ilgili çözümlerini anlattı. Üretici 
bir firma olarak yalnız ürün tedarikçisi değil, 
çözüm ortağı olduklarının altını çizen Güner; 
enerji ve buhar kayıplarının giderilmesine 
yönelik olarak fabrikalara destek olup rapor-
lar sunabildiklerini katılımcılarla paylaştı. 
Güner’in sunumunda buhar ve buhar arma-
türlerinin seçimi, buhar sayacı, flaş buhar sis-
temi ve kondens pompası ürünleri öne çıktı. 
Güner’in ardından Yangın Ürünleri Müdürü 
Ahmet Kahraman, Ayvaz’ın pazarlama kar-
masına kattığı yeni yangın ürünlerini içeren 
bir sunum yaptı. Söyleşi halinde ilerleyen 
ve katılımcılardan gelen sorulara cevapların 
verildiği eğitimle birlikte etkinlik son buldu. 
Organizasyonun ardından Ayvaz’a teşekkür-
lerini bildiren As Teknik firma sahibi Mustafa 

Kızıl, başarılı bir işbirliği içerisinde gerçek-
leştirilen bu ziyaretin çok verimli geçtiğini 
ve katılımcıları memnun ettiğini dile getirdi. 
Kayseri’den ziyarete gelen tüm firmaların 
Ayvaz’ın üstün üretim süreçlerini yerinde 
gördüğünü; şirketin kurumsal duruşu ve 
proses derinliği konusunda da bilgi sahibi 
olduklarını söyledi. Hem teorik hem de 
uygulamaya yönelik bilgilerin katılımcılarla 
paylaşıldığı bu organizasyonun tüm bileşen-
ler açısından verimli geçtiğinin altını çizen 
Kızıl, önümüzdeki süreçte benzer faaliyet-
lerin planlandığını sözlerine ekledi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu Baş-
kanı Serhan Alpagut ise “Kayseri’den gelen 
değerli katılımcılara Ayvaz markasının fark-
larını ve üretim teknolojilerini ilk elden ve 
yerinde gösterebilme şansına sahip olduğu-
muz için memnuniyet duyduk. Hem eğitim 
hem de fabrika gezimize katılıp bizi onur-
landıran konuklarımızın neredeyse tamamı 
enerji tasarrufu etüt ekiplerimizi firmalarına 
davet ettiler. Değerli bayimiz As Teknik’e bu 
organizasyondaki işbirliği ve katkıları nede-
niyle teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı.
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Haberler

Metamalzeme Sıfır Enerji ile Yapıları 
Soğutuyor

U niversity of Colorado Boulder 
mühendisleri, yapılar için soğutma 

sistemi görevi gören yeniden şekillendi-
rilebilir bir metamalzeme üretti. Doğada 
bulunmayan olağanüstü özelliklere sahip 
bu malzeme, direkt güneş ışığı altında dahi 
hiçbir enerji ve suya ihtiyaç duymadan nes-
neleri soğutabiliyor. Metamalzeme kap-
lama bir yüzeye uygulandığında, üzerine 
gelen güneş enerjisini geri gönderirken, 
aynı zamanda altındaki nesnenin de ısısını 
kızılötesi termal radyasyon formunda dışa-
rıya atmasını sağlıyor. Science dergisinde 
tanıtılan yeni materyal, hâlihazırda maki-
nelerin çalışacağı iklimlendirmenin çok 
yüksek su ve elektrik gerektirdiği termoe-
lektrik santrallerin soğutulması için çevre 
dostu ve tamamlayıcı bir çözüm olabilir. 
Araştırmacıların geliştirdiği cam-polimer 
melezi materyal 50 mikrometre kalınlıkta; 
yani mutfaklarda kullanılan alüminyum 
folyodan biraz daha kalın. Düşük maliyetli 
olarak rulo formunda üretilebilen mater-
yal, hem ev hem de ticari kullanımlar için 
uygun. Materyal, pasif ışınımsal soğutma 
tekniği ile nesnelerin ısılarını kızılötesi rad-
yasyon olarak dışarı atmalarını sağlarken, 
hiçbir enerji harcamıyor. Üniversite araştır-
macılarının bunu başarmak için çözmeleri 
gereken zorluk ise bir taşla iki kuş vurma-
nın yolunu bulmaya benzetilebilir. Prof. Dr. 
Ronggui Yang, Yrd. Doç. Dr. Xiaobo Yin ve 
Gang Tan’ın öyle bir materyal üretmeleri 
gerekiyordu ki, hem üzerine gelen tüm 

güneş ışınlarını atmosfere geri gönder-
meli hem de altındaki yüzeyin kızılötesi 
radyasyonuna kaçış fırsatı tanımalıydı. 
Bunu başarmak ise polimer filmin içeri-
sine kızılötesi-radyant cam mikrokürecikler 
serpiştirerek mümkün oldu. Sonrasında ise 
altına ince gümüş kaplama yaparak, azami 
görüngesel yansıma elde ettiler. Boulder 
Colorado’da gerçekleştirilen saha çalışma-
larında, metamalzeme 72 saat boyunca 
kesintisiz olarak ortalama 110W/m2 ışınım-
sal soğutma gücü sergilerken, direkt gün 
ortası güneşinin altındaki performansı ise 
90W/m2 oldu. Bu soğutma gücü aynı böl-
gedeki güneş panelleri tarafından üretilen 
elektrik ile eşdeğer iken, ışınımsal soğut-
manın avantajı gece ve gündüz sürekli 
olarak performans sergileyebilmesi olarak 
öne çıkıyor. Araştırmada yer alan Yrd. Doç. 
Dr. Gang Tan, “Bir çatıya bu materyalden 
sadece 10 veya 20 metrekare yerleştire-
rek, çekirdek bir ailenin yaz boyunca serin 
kalmasını sağlayabilirsiniz” diyor. Mühen-
disler geliştirdikleri teknolojinin patentini 
almak ve olası ticari uygulama alanlarını 
keşfetmek için üniversitenin teknoloji 
transfer ofisi ile çalışıyor. Ticari fırsatları 
kendilerine çekmek için ise bu yıl içerisinde 
Boulder’da 200 m2’lik bir soğutma tarlası 
inşa etmeyi planlıyor. Araştırmacılar, tüm 
projeyi 2015 yılında ABD Enerji Bakan-
lığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’ndan 
aldıkları 3 milyon dolarlık ödül ile finanse 
ediyorlar.
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Haberler

Azalan Su Kaynaklarına Dikkat 
Çekmek İsteyen Doğaseverler 
“Su için Yürüdü”

T ürkiye’deki 25. yılını kutlayan Wilo, Dünya Su Günü’nü 
kutlamak amacıyla Atlas dergisi işbirliğiyle bir doğa yürü-

yüşü düzenledi. 19 Mart’ta, Durusu (Terkos) Gölü çevresinde 
gerçekleşen yürüyüşe doğaseverler yoğun bir şekilde katılım 
gösterdi. Yaklaşık yedi kilometrelik yürüyüş parkurunda göl 
çevresindeki doğal güzellikleri de yakından gören katılımcılar, 
Çatalca İnceğiz Köyü yakınlarında bulunan İnceğiz Mağarası’nı 
da gezme fırsatı buldu. Wilo olarak hayatın kaynağı olan suya 
sahip çıkmak istediklerini belirten Wilo Türkiye Pazarlama 
Müdürü Melis Öner şunları söyledi: “Wilo markası 145 yıldır 
pompa teknolojisine dünya çapında öncülük ediyor. İşimiz 
suyu en verimli şekilde taşımak olduğu için suyun değerini çok 
iyi biliyoruz. Bu nedenle farklı etkinlikler ve projelerle temiz su 
kaynaklarının korunmasına ilişkin farkındalık yaratmaya çalışı-
yoruz. Dünya Su Günü’nü kutlamak için düzenlediğimiz ‘Su için 
Yürüyoruz’ etkinliğine doğaseverlerin yoğun ilgi göstermesi bizi 
çok sevindirdi. Tüm katılımcılara ve bu anlamlı projede el ele 
verdiğimiz doğa tutkunu gezginlerin vazgeçilmezi olan Atlas 
dergisine teşekkür ederiz.” Etkinlikte Afrika’da temiz su kay-
naklarına ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalan 
çocukların yaşam koşullarına da dikkat çekildi. Melis Öner, suya 
sahip çıkmaya odaklanan projelere önümüzdeki dönemde de 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Haberler

Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi 
Projesinin Türkiye Ayağı Eskişehir’de 
Yürütülüyor

W RI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 
öncülüğünde, Eskişehir’deki binala-

rın enerji verimliliği özelliğini artırmak için 
gerçekleştirilecek olan projenin danışma 
kurulunun belirlendiği bildirildi. Açılış 
çalıştayı geçen yılın Ekim ayında gerçek-
leştirilen çalışma, Birleşmiş Milletler’in 
“Herkes için Sürdürülebilir Enerji” (Sus-
tainable Energy for All - SE4ALL) giri-
şimi kapsamında daha sağlıklı ve verimli 
binalar geliştirilmesi hedefiyle başlatılan 
“Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelen-
dirilmesi” (Building Efficiency Accelerator 
–BEA) projesi kapsamında gerçekleştirile-
cek. Eskişehir dünyanın farklı ülkelerinden 
23 şehrin yer aldığı projeye Türkiye’den 
seçilen tek şehir olmuştu. Enerji verim-
liliği yerel politika ve stratejilerini tasar-
lama ve uygulamada Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği yapılan proje kapsa-
mında “politika”, “uygulama” ve “izleme” 

olarak üç ana başlıkta gerçekleştirilecek 
çalışmalar ile ana olarak enerji verimlili-
ğini mümkün kılan bir şehir politikasının 
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, örnek 
bir pilot projenin tasarlanması ve uygu-
lanması ile yerel yönetimin şehre örnek 
olması ve ilerlemenin izlenip raporlanması 
için bir yöntem geliştirilmesi hedefleni-
yor. Projenin danışma kurulunun ise bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı 
olacağı, geliştirilen stratejilere uzman 
görüşü sunacağı ve tavsiyelerde bulunarak 
destek sağlayacağı belirtiliyor.

Hilti Türkiye’den 20. Yılda Yüzde 30 
Büyüme Hedefi

H ilti, bu yıl Türkiye’deki 
20. yaşını kutluyor. 

Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Moğolistan, 
Kırgızistan, Ermenistan, Gür-
cistan, Tacikistan, Moldova 
ve Kuzey Irak’tan oluşan 10 
ülkenin bağlı bulunduğu böl-
gesel üs konumundaki Hilti 
Türkiye, her yıl inşaat sektö-
rünün üzerinde sürdürülebilir 
büyüme stratejisiyle yol alıyor. 
Hilti’nin patentli ürünleri, sektör profesyo-
nellerinin ihtiyaçlarını yakından analiz etme 
imkânı sunan doğrudan satış modeli, hiz-
met anlayışı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla 
inşaat sektörü içinde farklılaşan inovatif 
bir marka olduğunu belirten Hilti Türkiye 
ve Orta Asya Genel Müdürü Sebastian 
Barth, Hilti Türkiye’nin 2016 yılını yüzde 
25 büyüme ile kapattığını açıkladı. Ağır-
lıklı olarak inşaat sektörüne hizmet veren 

Hilti’nin; kaba inşaat, ince işler, 
mekanik, elektrik, mühendislik 
yapıları, enerji ve endüstri, çelik 
ve metal işkolları için yaklaşık 
10 bin ürünü bulunduğunu 
ifade eden Barth, 2016’da 
Türkiye pazarına 30 yeni ürün 
daha kazandırdıklarını söyledi. 
2016 sonunda Türkiye’de 11 
mağazaya ulaştıklarını bildiren 
Barth, “İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Antalya, Malatya, 

Konya, Bursa ve Samsun’da yer alan mağa-
zalarımıza ek olarak bu yıl iki yeni açılışla 
Türkiye genelindeki mağaza sayımızı 13’e 
çıkarmayı ve yaklaşık 35 bin ziyaretçiye 
ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Hilti Türkiye’nin 
20. yaşını kutladığı 2017 yılında yüzde 30 
büyüme hedeflediğini açıklayan Barth, Türk 
inşaat sektörüne 25 yeni ürün ve envanter 
yönetimi sağlayan yeni bir hizmet sunacak-
larını da sözlerine ekledi.
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Danfoss’tan Elektronik 
Kontrol Çözümleri 
Eğitimi

Danfoss, 2017 Yılı ‘Türkiye Bayi Toplantısı’nı Belgrad’da Gerçekleştirdi

anfoss, sektör profesyonellerine 
yönelik eğitimlerine devam edi-

yor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir 
yanında eğitim veren Danfoss, son ala-
rak Dubai’de bir eğitim düzenledi. İki 
gün süren eğitim Danfoss Türkiye’den 
Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma 
Satış Müdürü Kıvanç Aslantaş tarafından 
verildi. Danfoss, katılımcılara evaporatör 
kontrol cihazı ERC 21X, ve AK-CC 550A, 
kompresör grubu kontrol cihazı AK-PC 
551, ETS Stepper Valf ve AKV PWM Valf 
ürün gruplarında detaylı bilgi aktardı. 
Ayrıca, tüm endüs-triyel soğutma, ticari 
soğutma ve iklimlendirme projeleri tasa-
rımlarının süreçleri boyunca hassas hesap-
lama, basit parça seçimi ve akıllı destek 
sağlamak üzere geliştirilen Coolselector 
programına yönelik bir eğitim verildi. ERC 
21X’te sıfır-çapraz teknolojisine sahip röle 
ile uzun kullanım ömrü öne çıkan konu-
lardan biri oldu. AK-CC 550A’nın ise AKV 

– PWM Valf sürebilme ve patentli floating 
superheat yazılımı özelliği ilgi çekti.

anfoss, 9-12 Mart tarihleri ara-
sında Belgrad’da Türkiye’deki bayi-

lerin katılımıyla ‘Türkiye Bayi Toplantısı’ 
düzenledi. Toplantı, Danfoss Isıtma Seg-
menti Kıdemli Başkanı Francisco Azcona, 
Soğutma Segmenti Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Kjell Stroem, Motor Kontrol 
Segmenti Güney Avrupa ve TMA Bölge 
Direktörü Marco Airola, TMA Bölge Baş-
kanı Levent Taşkın, Danfoss Türkiye Genel 
Müdürü Emre Gören ve segment ülke 
direktörlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıya Danfoss’un dünya çapında 

anfoss, 23 Mart 2017 tarihinde 
Crowne Plaza İstanbul Harbiye’de 

düzenlediği lansmanda hafif ticari komp-
resörlerini tanıttı. Toplantının açılış konuş-
masını yapan Danfoss Soğutma Bölge Satış 
Direktörü Toni Timirci, Danfoss hakkında 
bilgi vererek “Danfoss, Danimarka menşeli 
bir firma, 1933 doğumlu ve 84 yıllık tec-
rübesi olan bir firma. Globalde 25 binden 
fazla çalışanımız ve 100 ülkeden fazla satış 
organizasyonumuz var. En büyük pazar-
larımız; Amerika, Çin ve Almanya. Geçen 
yılki ciromuz yaklaşık 5.3 milyar Euro. 
Soğutma sistemleri, Danfoss’un çatısı 
altında bulunan dört ayrı segmentten biri 
ve dünya çapında 11 fabrikası ve yaklaşık 
6 bin çalışanı bulunuyor. En güçlü yanımız, 
soğutma uygulamalarındaki uzmanlığımız. 
Geniş uygulama ağı içerisinde geniş ürün 
portföyümüz ile fark yaratıyoruz. 2013’ten 
2016’ya kadar yüzde 160 büyüyerek far-
kımızı ortaya koyduk” dedi. Frigoduman-
Danfoss işbirliği hakkında da bilgi veren 
Timirci, “Frigoduman ile iş geliştirme 
konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Fri-
goduman ile Türkiye pazarında yer alabi-
lecek ürünleri belirledik, tüm alt bayileri 
ve müşterilerimizi birlikte tespit ettik ve 
hepsini kendi ekiplerimizle ziyaret ettik, 
Frigoduman’a Decom sayesinde internet 
üzerinden sipariş girme imkânı sunduk. 
Tabii tüm bunlar gerçekleştirebilmek için 
hem kendi ofisimizde hem Frigoduman 
bünyesinde eğitimler yaptık. Marka ima-
jımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza 

Danfoss, Hafif Ticari Kompresörlerini Tanıttı

devam ediyoruz ve başarı kaçınılmaz olu-
yor” diye konuştu. Hafif ticari kompre-
sörlerinden de bahseden Timirci şunları 
söyledi: “Danfoss Huayi ile hafif ticari 
kompresörler konusunda işbirliği yaptı 
ve 2016’dan itibaren Huayi, Danfoss eti-
keti altında kompresör üretimine başladı. 
Frigoduman da bu alanda Türkiye’deki tek 
yetkili distribütörümüz. 2017 yılında pazar 
payımızı artırarak büyüyeceğiz. Her seg-
mentte lider olmak için çalışıyoruz. Güçlü 
marka imajımızla yatırımlarımıza ve fark 
yaratmaya devam ediyoruz.” Timirci’nin 
ardından Firgoduman Genel Müdürü 
Cem Atalkın da Danfoss-Frigoduman 
işbirliğine değinerek “44 yıldır soğutma 
sektörünün öncü markaları ile çalışıyoruz. 
2014’te Danfoss ile işbirliği yaptık ve üç 
yıldır Danfoss ile büyüyoruz. Danfoss ile 
ciromuz 2014’ten bu yana yüzde 66 arttı. 
2018’e kadar yüzde 100 büyümeyi hedef-
liyoruz” dedi. Atalkın’ın ardından Danfoss 
Soğutma Teknik Departmanından Adnan 
Güney ise Danfoss Hafif Ticari Kompresör-
ler hakkında katılımcılara detaylı teknik 
bilgi verdi. Toplantı soru-cevap bölümü-
nün ardından sona erdi.

liderliğini sürdürdüğü ısıtma, soğutma ve 
motor kontrol sistemleri segmentindeki 
bayilerinden 110 kişi katıldı. 2016 yılının 
detaylı bir değerlendirmesinin yapıldığı 
ve sektördeki gelişmelerin de aktarıldığı 
toplantıda 2016 yılının öne çıkan konu 
başlıkları ve ürünleri hakkında Danfoss 
yöneticileri katılımcılarla sunumlarını 
paylaştı. Danfoss, toplantıda 2017 yılının 
hedef ve stratejilerini bayilerle paylaşırken 
katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. 
Danfoss, bayilerle iletişimi güçlendirmek 
amacıyla her sene düzenlediği toplantıda 

workshop’lar düzenledi. Bayilerin 2016 
yılında gösterdikleri başarılı performansla-
rını değerlendiren Danfoss, bayilerine ödül 
ve plaketler verdi. 

26 TERMODİNAMİK NİSAN 2017





KOMPRESÖR
ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ

®

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

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

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

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

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

Haberler

Bitzer UK ve G&O Refrigeration, Milton Keynes’te Buz Pateni Pisti 
Uygulaması ile “Yılın ACR Projesi” Ödülünü Kazandı

O cak ayının sonunda, kompresör 
uzmanı Bitzer’in İngiliz kuruluşu 

Bitzer UK ve G&O Soğutma şirketi, “Yılın 
ACR Projesi” kategorisinde bu yıl Ulusal 
ACR ve Isı Pompası Ödülü ile onurlandı-
rıldı. Ödül alan bir dizi buz pateni pisti 
projesinde, son kullanıcılar için dramatik 
ölçüde enerji tasarrufu sağlanmış olduğu 
görülüyor. Şirketlere, Birmingham Belediye 
Sarayı’nda düzenlenen bir gala etkinli-
ğinde, önde gelen endüstri liderlerinden 
oluşan bir izleyici kitlesinin önünde, Ulusal 
ACR Ödülleri’nde Yılın Prestijli Soğutma 
Projesi ödülleri verildi. Jüri, projeleri sek-
tör için bir ilk ve kompresörlerin seçimini 
“yüklenici G&O Soğutma için öncü bir 
karar” olarak nitelendirdi. Bitzer’in entegre 
frekans invertörlü CSV yarı hermetik vidalı 
kompresörleri buz pateni pisti uygulama-
larında ilk defa kullanıldı.
 
Güvenilir soğutma ve verim
Bitzer UK, G&O Soğutma ile birlikte, 
“Gorac chiller pack” adında yeni bir pist 
soğutma tesisi geliştirdi. Sistem, Bitzer’in 
CSV kompakt vidalı kompresörleri, entegre 
frekans invertörü kullanılarak, olağanüstü 
güvenilir soğutma ve önemli ölçüde düşü-
rülmüş enerji maliyetleri sunmak üzere 
tasarlandı. Bir buz örtüsünün oluşturul-
ması ve korunması için gereken enerji-
nin, pistin işletme maliyetlerinde de en 
önemli unsurlardan biri olması nedeniyle, 
enerjinin verimli kullanımı oldukça önem 
taşıyor. Buz pateni pistleri için güvenilirlik 
ve verim büyük önem taşıyor. Bu, şirketin, 
pistler için kompresör paketi tasarımına 
yönelik yeni yaklaşımının kalbi olan Bitzer 
CSV kompresörlerini seçmesinin nedeni 
oldu. Bitzer İngiltere Genel Müdürü Kevin 
Glass, mükemmel işbirliği ilişkisine övgüde 
bulundu: “Gerekli teknik desteği verebil-
mek için G&O Soğutma ile çok yakın çalış-
tık. Bu müşterek girişim, yaratıcı yenilik 
geliştirme ve yapılmış işlerin ötesine geçme 
arzusu üzerine kuruldu ve başarılı oldu.”
CSV, Bitzer serisine yeni eklenen, çok 
verimli, sağlam ve güvenilir bir kom-
pakt vidalı kompresördür. Verimliliğinin 

anahtarı, soğutma talebine uygun ola-
rak motorun hızını hassas olarak kontrol 
eden entegre bir invertördür. Dahili bir fre-
kans konvertörüne ek olarak, kompresör, 
ön-kablolu paketinde bulunan tümleşik 
koruma ve izleme sensörleri, düzenleme 
ve sıvı enjeksiyon için manyetik valflere 
sahiptir.

Soğutma enerji maliyetleri yarıya 
indi
Kompresörler, ticari klimalar gibi orta 
sıcaklık uygulamaları ile normal olarak 
ilişkilendirilen R134a ile çalışır. Şirket, 
0,5 bar’lık emme basıncında -17 °C’ye 
kadar buharlaşabilmesi özelliğinden etki-
lenerek tercihini kullandı. G&O Soğutma 
tarafından Milton Keynes pistinde yapılan 
yenileme projesinde, soğutma enerji mali-
yetleri yarı yarıya azaltıldı. Önceki sisteme 
ait elektrik faturası ayda 11.000 £ idi. 
Gorac / Bitzer, mevcut sistemin yerine geç-

tikten sonra maliyetler ayda £ 4.000 - £ 
5.000 arasında değişti. Sonraki projeler, 
ortalama yüzde 45-50 arasında tasarruf 
sağladığını doğruladı. Bu başarıyı takiben, 
G&O Soğutma, İngiltere genelinde pist-
lerde kullanmak için 10 adet Gorac paketi 
üretti. Milton Keynes’e ek olarak, Hemel 
Hempstead, Swindon ve Cardiff’deki 
pistlere uygulandı. Cardiff, bugüne kadar 
yapılmış en büyük projedir. Tesiste iki pist 
bulunuyor. Şirket şimdi yurt dışı buz pateni 
pisti işleticilerinin dikkatini çekiyor ve ana-
kara Avrupası’nda gerçekleşen projelerin 
desteklenmesinde yer alıyor.
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Haberler

Asal İklimlendirme’nin Yeni Satış ve Pazarlama Müdürü 
Süleyman Şimşek Oldu

H itachi markalı klima sistemlerinin 
Türkiye ve KKTC distribütörü Asal 

İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’de Satış ve 
Pazarlama Müdürlüğü görevine Süleyman 
Şimşek getirildi. Profesyonel iş hayatına 
ECA – EMAS A.Ş.’de başlayan Süleyman 
Şimşek, Aldağ A.Ş.’deki Kurumsal Satış 
ve Pazarlama Müdürlüğü görevini Şubat 
2017 tarihinde tamamlayıp Mart 2017 
itibarıyla Asal İklimlendirme Teknoloji-
leri A.Ş.'deki Satış ve Pazarlama Müdür-
lüğü görevine başladı. Şimşek konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Japonca'daki adı  
‘Doğan Güneş’ olan dünyaca ünlü Japon 
markası Hitachi; split ve ticari tip klima 

sistemleri, multi klimalar, set-free VRF 
klima sistemleri, Yutaki ısı pompaları ve 
chiller soğutma grubu ürünleri ile EcoT-
herma markalı split ve ticari klima sistem-
leri, multi klimalar, VRF klima sistemleri, 

çatı tipi paket klima sistemleri ve chiller 
soğutma  grupları ile geniş ürün grubuna 
sahiptir. Asal İklimlendirme’nin tecrübeli 
kadrosuyla iklimlendirme teknolojileri ala-
nında müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu 
tüm ürünleri yüksek kalitede, zamanında, 
en doğru fiyatla, en kısa sürede temin 
eden, en iyi uygulamaların yapılmasını 
sağlayan bir çözüm merkezi olma yolunda 
emin ve iddialı adımlar atarak yolumuza 
devam edeceğiz.” Johnson Controls 
Hitachi Klima Sistemleri Sorumlusu Uğur 
Bayülgen ise, Süleyman Şimşek’in Asal 
İklimlendirme’nin gücüne güç katacağını 
ve işbirliklerinin güçlenerek devam ede-
ceğini belirtti.

Viessmann, 2017 Ürün Programı ve Yeniliklerini Tanıttı

V iessmann A.Ş.’nin 23-25 Şubat 
tarihlerinde Antalya Gloria Golf 

Resort’ta düzenlediği bayi toplantısı, 
sayıları 300’ü aşan bayi ve Viessmann 
çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Top-
lantıda Viessmann’ın 2017 ürün prog-
ramı ile yenilikleri tanıtıldı. Viessmann 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik 
yaptığı açılış konuşmasında 2016 sek-
törel değerlendirmelerini katılımcılarla 
paylaşırken, sektör geleceğine yönelik 
teknolojiler ve yenilikler ile Viessmann’ın 
bu alanlardaki gelişimini misafirlere 
aktardı. 2017’nin Viessmann’ın kuru-
luşunun 100. yılı olması nedeniyle de 
başta dijitalleşme olmak üzere pek çok 
yeniliğe imza atacağını belirten Çelik, 
konuşmasında Viessmann’ın yerel üre-
tici kimliğine ve satış destek projelerine 
de değindi. Açılış konuşması sonrası 
bayiler Dijital İletişim Danışmanı Ercü-
ment Büyükşener’in “Dijital Dönüşüm” 
konulu seminerine katıldı. Programın 

2. gününde gerçekleşen mevcut durum 
ve geleceğe bakış niteliğindeki konuş-
masında Export Müdürü Armin Fleck, 
iklimsel ve toplumsal temel değişimler 
ile pazar ve müşteri ihtiyaçlarındaki 
değişikliklerin birlikte genel bir dönü-
şüme yol açtığından bahsetti ve konuş-
masına şöyle devam etti: “Viessmann’ın 
100 yıldır yenilikçiliğe verdiği önem, 
en ciddi motivasyon kaynağımız ve en 
büyük gücümüzdür. Hep birlikte dijital 
dönüşüme paralel stratejiler geliştirecek 
ve odak noktamızda da müşterilerimizi 
konumlandıracağız.” Fleck yerel ihti-
yaçlar doğrultusunda ürün ve hizmet 
geliştirme konusuna verdikleri önemi de 
vurgulayarak, Viessmann Türkiye ekibine 
ve bu başarıda katkısı olan bayilere teşek-
kürlerini iletti. Konuşma sonrası misa-

firler Viessmann’ın ısıtma ve Vitoclima 
klima programındaki ürünlerine yönelik 
teknik eğitimlere katıldı ve 2016 ürün 
programındaki yenilikler hakkında bil-
gilendirildi. Toplantının son gecesinde 
gerçekleşen gala yemeği öncesi yap-
tığı teşekkür konuşmasının ardından  
Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Cela-
lettin Çelik 2016 yılında çeşitli dallarda 
üstün başarı gösteren bayilere plaketle-
rini takdim etti.

30 TERMODİNAMİK NİSAN 2017



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wolf_kazan_ilan_19,5x27.pdf   1   16/03/15   16:01



Haberler

Buderus, Toptancı Bayi Toplantısını Dubai’de Gerçekleştirdi

B uderus, Türkiye genelindeki toptan-
cıları ile Dubai’de 7-10 Şubat 2017 

tarihlerinde gerçekleşen ‘Buderus Toptancı 
Bayi Toplantısı’nda bir araya geldi. Bayiler 
bu toplantı sırasında Bosch Termoteknik 
Dubai ofisi ve Abu Dabi’nin önde gelen 
‘Al Zaine’ projesinde kullanılan Buderus 
ısıtma kazanları ve güneş enerjisi sistemleri  
uygulamalarını yerinde görme fırsatını yaka-
ladı. Toplantıda 2016 yılı değerlendirilir-
ken, 2017 yılına dair stratejiler de paylaşıldı. 
Bosch Termoteknik’in Dubai’de bulunan 
ofisini ziyaret eden grup,  pazarlama, servis 

M

Sıfıra Yakın Enerjili Evler için İzocam’dan ‘Multi Konfor Binalar’ Kitabı
ulti konfor binalara ulaşmada yalıtı-
mın önemine dikkat çeken İzocam, 

kolay okunabilen “Multi Konfor Binalar” 
kitabı ile sektöre yön veriyor. Enerji verim-
liliği-yalıtım-Multi Konfor Bina ilişkisini 
bu kez “Multi Konfor Binalar” kitabıyla 
gündeme getiren İzocam, rehber nite-
liği taşıyan bu kitap ile toplum bilincinin 
de artmasına katkı sağlıyor. Multi Konfor 
Binaların sürdürülebilir olduğunu, ekoloji 
ve ekonomiye de katkı sağladığını vurgu-
layan İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, 

“Pasif ev kavramından türeyen Multi Kon-
for Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla 
birlikte maksimum ısıl konforu sunuyor. 
Bu yapılar enerji kullanım ihtiyacını 15 

kWh/m2 ile sınırlandırıl-
dığı için yüzde 90’a varan 
tasarruf sağlıyorlar. Öte 
yandan CO2 salımlarını 
da azalttığından yalnızca 
enerji tasarrufu ile değil, 
çevreci yönleriyle de ön 
plana çıkıyor. Gelecekte 
sıklıkla karşılaşacağımız 
bu yapılar, iç ortam hava 
sıcaklığını uzun süre koruması, dengede 
tutması gibi nedenlere bağlı olarak kul-
lanıcılarına konfor sağlıyor” dedi. Yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan, yeni, konforlu 
teknoloji içeren Multi Konfor Binalar, top-
lumların bilinçlenmesi ve artan duyarlılıkla 

birlikte hızla yaygınlaşı-
yor. Yüzde 90 oranında 
enerji tasarrufu sunan, 
akustik konfor ve yan-
gın güvenliği sağlayan 
Multi Konfor Binalar, 
özellikle de ısı yalıtımı 
sayesinde hem ev hem 
de ülke ekonomisine 
katkı sağlıyor ve doğayı 

koruyor. Binalarda Enerji Performansı 
direktiflerine göre yeni inşa edilecek kamu 
binaları 31 Aralık 2018 tarihinden itiba-
ren, tüm yeni binalar ise 31 Aralık 2020 
tarihinden itibaren sıfıra yakın enerjili bina 
olarak tasarlanacak.

ve satış kanallarının güncel projeleri ve işle-
yişleri ile ilgili sunumlara katıldı. Toplantılar 
sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin en 
yüksek nüfusuna ve Abu Dabi’den sonra 
ikinci en geniş yüzölçümüne sahip emirliği 
olan Dubai’de kültürel ve tarihi bilgilerinin 
aktarıldığı bir şehir turu düzenlendi. Davetli-
ler, yoğun iş temposuyla geçen bir yılın yor-
gunluğunu birlikte atarken, aynı zamanda 
Buderus’un üretim alanındaki yetkinliklerini 
ve sektördeki son trendleri de yerinde görme 
fırsatı buldu. Son gün gerçekleştirilen çalış-
tayla toplantı sona erdi.

Termo Teknik, Erzurum Tesisatçılar Odası’nı Kıbrıs’ta Ağırladı

S telrad Radiators Group’un (SRG) Tür-
kiye’deki iştiraki olan Termo Teknik, 

Erzurum’da faaliyet gösteren “Erzurum 
Tesisatçılar Odası” üyelerini Kıbrıs’ta ağır-
ladı. Erzurum Tesisatçılar Odası Başkanı 
Fatih Kantar ve 78 oda üyesi, Beş Parmak 
Dağları, Gazimagosa Maraş Kapalı Böl-
gesi, Salamis Harabeleri, St. Barnabas Ikon, 
Namık Kemal Zindanı, St. Nikolas Katedrali 
gibi tarihi yerleri ziyaret etti. 
Oda üyeleri ayrıca, Termo Teknik ürün-
leri hakkında gerçekleştirilen seminerde 
detaylı bilgi aldı. Termo Teknik Bayi Kanalı 
Satış Müdürü Selim Kabiloğlu, gezi esna-

sında yaptığı konuşmada 
Erzurum’un zorlu kış şart-
larına dikkat çekerek Termo 
Teknik ürünlerinin kalitesi, 
sağlamlığı ve verimliliği ile 
kışın en soğuk günlerinde 
bile Erzurumlular’a yeterli 
ısınma sağladığını ve kulla-
nıcılardan tam not aldığını 
belirtti. Kabiloğlu, Termo 
Teknik’in Erzurum ve çev-
resindeki illerde her geçen gün gelişim 
kaydettiğini, bu gelişmede Termo Teknik 
ürünlerinin kalitesi ve satış sonrası deste-

ğinin yanında Termo Tek-
nik bayi yapılanmasının da 
çok önemli rolü olduğunu 
ifade etti. Kabiloğlu, konuş-
masının sonunda Termo 
Teknik’in Türkiye’deki başa-
rısının temelinde bayileri ile 
kurduğu güvene dayalı ilişki 
anlayışının bulunduğunu, 
Termo Teknik’in yıllardır iş 
ortaklarından yeni işbirlikle-

rine kadar tüm ilişkilerinde karşılıklı memnu-
niyeti ve istikrarı başarının en önemli kriteri 
olarak gördüğünü belirtti.
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Haberler

Georg Fischer’den GF Hakan Plastik’e Gold 
Award

2017 Uluslararası Isıl İşlem Zirvesi Haziran’da 
Düsseldorf’ta Yapılacak

G

2.

F Hakan Plastik, Georg Fischer’in 
bulunduğu ülkeler içerisinde 2020 

hedefleri doğrultusunda gerçekleştir-
diği çalışmalarla Boru Sistemleri (Piping 
Systems) grubunda en başarılı şirket ödü-
lünü aldı. 2016 yılında tamamen İsviçre 
merkezli Georg Fischer bünyesine dahil 
olan GF Hakan Plastik, geçen yıldan bu 
yana Georg Fischer’in bulunduğu ülkeler 
içerisinde duyurduğu Strateji 2020 hedef-
leri doğrultusunda çalışmalarını sürdürü-
yor. Strateji 2020 Hedefleri doğrultusunda 
“Fark Yaratarak Değer Katıyoruz” sloganı 
ile önceliklerini belirleyen GF Hakan Plastik, 

• Müşteri ihtiyaçlarını doğru 
tanımlamak, 

• Hizmet ve ürün kalitesini 
iyileştirmek, 

• İnovasyonu iş süreçlerine yayarak 
müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt 
vermek,

• Portföyü daha yüksek katma değerli 
iş ve hizmetlere kaydırmak konuları 
üzerinde çalışmalarını yürüttü.

Georg Fischer’ın 3 Mart 2017 tarihinde 
İspanya Valencia’da düzenlediği bir törenle 

Uluslararası Isıl İşlem Zirvesi (Inter-
national Thermprocess Summit) 

Düsseldorf InterContinental Hotel’de 
27-28 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak. 
Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker 
(Club of Rome / Açılış Konuşması), Dr. 
Paul Rübig (AB Parlamentosu), Dr. Ric-
hard Mark Soley (Endüstriyel İnternet Kon-
sorsiyumu) gibi çok yüksek profile sahip 
uluslararası konuşmacıların yer alacağı iki 
günlük konferans programında sadece ısıl 
işlem teknolojilerindeki bilimsel gelişmeler, 
uygulamadaki beklentiler konuları değil, 
aynı zamanda konunun küresel ölçekte 

yapılan çalışmalar ve şirketler ödüllendi-
rildi. GF’in tüm iş kategorilerinde (Piping 
Systems, Automativ, Machinig Solutions) 
değerlendirmelerin yapıldığı törende 2016 
yılı boyunca değişim sürecini, başarıyla 
yürüten GF Hakan Plastik, Piping Systems 
(boru sistemleri) iş kolunda tüm ülkeler içe-
risinde Strateji 2020 hedeflerini olağanüstü 
uygulayan marka olarak Gold Award’a layık 
görüldü. Törende ödülü Georg Fischer Baş-
kanı Yves Serra’dan alan GF Hakan Plastik 
Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan 
Besler, ödülün ekip olmayı, aynı hedefe ve 
hayale koşmayı başarmanın bir göstergesi 
olduğunu söyledi.

ekonomik ve yasal düzenlemeler ile ilgili 
boyutları da ele alınacak. Endüstrinin diji-
talleşmesinin etkileri ve yeni iş modelleri, 
endüstriyel müşterilerle birlikte tartışılacak 
(örneğin otomotiv ve metal işleme endüs-
trileri). İnternet üzerinden bilet satışı mart 
ayı sonunda başladı. İki günlük konferansa 
katılım ücreti 950 Euro. VDMA, CECOF 
üyeleri için 800 Euro olacak. Konferans 
programına paralel olarak otelin fuaye 
alanında bir sergi yer alacak.

ITPS 2017 konferans programı: 
www.itps-online.com
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Haberler

Systemair HSK’nın Soğutma Grubu ve Rooftop Eurovent Sertifikaları 
Yenilendi

S ystemair HSK Syscrew model hava 
soğutmalı soğutma gruplarının 

Eurovent sertifikası, Mart 2016 itibarıyla 
600 kW üzeri modelleri de kapsayacak 
şekilde yenilendi. Eurovent tarafından 
onaylı ve bağımsız laboratuvarlar tara-
fından yapılan testler sonucunda tüm 
Syscrew serisinin kapasiteleri, verimlilik 
değerleri ve ses seviyeleri doğrulana-
rak sonuçlar Eurovent web sitesinde 
yayımlandı. Soğutma gruplarının yanı 
sıra, 2016 yılında üretimine başlanan 
ve tüm modellerde A enerji sınıfını sağ-

S ystemair HSK 20-22 Şubat tarihleri 
arasında İGA ve DHMİ yetkilileriyle 

birlikte Systemair Fransa Fabrikası’nda 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda kullanı-
lacak fan-coil ünitelerinin performans 
testlerini gerçekleştirdi. 
KOG serisi dört yöne üflemeli kaset tipi 
fan-coil ünitelerine yapılan termal, akus-
tik ve hava debisi testleri sonucunda 
çıkan değerlerin sunulan teknik çıktılarla 
karşılaştırmaları yapıldı. 
Yapılan test ve karşılaştırmalar sonu-
cunda ürünlerin performansı beklene-
nin de üstünde bulundu. Üç gün süren 
gezide misafirler fabrika ziyaretinin yanı 
sıra Paris’in önemli yerlerini de görme 
fırsatı buldu.

İGA Projesi Fan-Coil 
Performans Testleri 
Başarıyla Sonuçlandı

Systemair HSK’da 2017 Çalıştayı ve Yeni 
Fabrika Ziyareti

ystemir HSK’nın her sene gerçekleş-
tirdiği; yılsonu değerlendirmesinin 

yanı sıra gelecek dönem projeler, hedef-
ler ve yeni dönem stratejilerinin konu-
şulduğu iki gün süren çalıştayı 3-4 Mart 
tarihlerinde Grand Cevahir Otel Asia’da 
gerçekleşti. Bu sene 4.’sü düzenlenen 
çalıştaya Systemair HSK’nın pazarlama, 
satış, proje iş geliştirme, üretim, Ar-Ge, 
finans ve muhasebe bölümlerinden yak-
laşık 60 kişi katıldı. İlk gün yoğun top-
lantı ve workshop programıyla geçen 
çalıştayın ikinci gününde ise; beyaz yaka 
ve mavi yaka çalışanlardan oluşan 105 
kişilik ekiple Dilovası’nda inşaatı devam 

S eden Systemair HSK yeni fabrika ziyareti 
yapıldı. Hızla yükselen ve Ağustos 2017’de 
tamamlanması planlanan yeni fabrikanın 
son durumu hem çalışanları hem de yöne-
timi heyecanlandırdı.

layan, 49-216 kW soğutma kapasitesi 
aralığına sahip yeni jenerasyon, yüksek 
verimli SysAer Rooftop serisi de Eurovent 
sertifikası aldı. Yeni SysAer Rooftop serisi 

termodinamik enerji geri kazanımlı ve 
doğalgaz yakımlı modelleri başta olmak 
üzere birçok akıllı özelliği ile çatılarda 
yerini almaya başladı.

36 TERMODİNAMİK NİSAN 2017





Haberler

Frigo Group, Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda Yer Aldı

AB Havalandırma Üniteleri ile İlgili Yeni SSS Belgesi Yayımlandı

D

A

ış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve 
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyü-

kelçiliği işbirliğinde 27 Şubat 2017 tarihinde 
Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de Türkiye-
Özbekistan İş Forumu düzenlendi. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Cumhu-
riyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, 
Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret 
Bakanı Elyor Ganiev, Tarım ve Su İşleri Bakan 
Yardımcısı Muzaffar Fayziev ve Özbekistan’ın 
en büyük devlet işletmelerinin üst düzey 
yöneticilerinin katıldığı toplantıda; Özbekis-
tan ekonomisindeki son gelişmeler, ülkenin 
yatırım mevzuatı ve yatırımcılara sağlanan 
teşvikleri konu alan sunumlar gerçekleştirildi. 
Sunum yapan kişilerden biri de Frigo Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yılmaz oldu. 
Yılmaz, Frigo Group olarak Özbekistan ile 
bugüne kadar yaptıkları projeler hakkında 
bilgi verirken, Özbekistan’ın Türkiye için 
önemli bir pazar olduğunu belirtti. Yılmaz, 
Özbekistan’daki tarım ürünlerinin ihracat 

B havalandırma üniteleri ile ilgili yasal 
düzenlemelerine ilişkin SSS (Sıkça 

Sorulan Sorular) belgesinin güncellenmiş 
versiyonu yayımlandı. Avrupa Havalandırma 
Sanayii Derneği (EVIA) ve Eurovent ortaklaşa, 
havalandırma üniteleri için Eko-tasarım ve 
Enerji etiketleme kuralları konusunda pazara 
yeni bir rehber sunuyor. Avrupa Havalan-
dırma Endüstrisi Birliği (EVIA) ve Eurovent 
Derneği, havalandırma üniteleri için Eko-
tasarım ve Enerji etiketleme gereksinimleri 
üzerine kapsamlı bir SSS belgesinin üçüncü 
baskısını yayımlamak üzere bir araya geldi. 
EVIA ve Eurovent, doğru uygulamaların 
yapılabilmesi için pazarın AB Düzenle-
meleri 1253/2014 ve 1254/2014 ile ilgili 
birçok sorusuna yanıt vermeyi amaçlıyor. 
Sıkça Sorulan Sorular’ın ilk iki versiyonu-
nun üzerine oluşturan bu doküman, EVIA 
ve Eurovent üyeleri tarafından, müşterileri 
(tasarımcılar, montajcılar, mimarlar gibi) 
ve diğer piyasa katılımcılarıyla edindikleri 
tecrübelere dayanarak yürütülen yoğun bir 
çalışmanın sonucudur. EVIA ve Eurovent'in 

potansiyelinin artırılması için gerekli çalışma-
ların yapılmasını bir zincirin halkalarına ben-
zeterek, bu halkalar arasında bulunan; eki-
lecek toprağın belirlenmesi, toprağın ekime 
hazırlanması, uygun fidelerin temini, bakım 
çalışmaları, seraların kurulması, soğuk hava 
depolarının yapılması, boylama-paketleme 
hatları, işleme ve şoklama sistemleri gibi her 
bir işlemin hatasız bir şekilde yapılmasının 
gerektiği ve halkalardan birinde oluşacak 
hatanın, tüm zinciri bozabileceğinin önemi 
üzerinde durdu. Konuşmasında, Frigo 
Group’un Özbekistan ile yaklaşık 12 yıldır 
devam eden çalışmaları sayesinde yüzlerce 
hektar bahçe yapıldığını ve on binlerce ton 
kapasiteli soğuk hava depolarının tamam-
landığını da vurgulayan Yılmaz, “Bugün 
Özbekistan’ın her bölgesinde 300 ton ile 
5 bin ton kapasite aralığında onlarca soğuk 
hava depomuz çalışmakta ve bu tesisler 
Özbekistan’ın sebze-meyve ihracatına katkı 
sağlamaktadır” diye ekledi.

bu çalışması, yönetmeliklerin daha iyi anla-
şılmasına ve piyasadaki farklı sektörler ve 
ürün grupları arasında “aynı” ve tutarlı bir 
şekilde uygulanmasına katkı sağlıyor. Yeni 
SSS belgesi, havalandırma cihazları üretici-
lerinin büyük çoğunluğunun yanı sıra Avru-
pa'daki ve Ortadoğu'daki diğer piyasa katı-
lımcılarının ve Avrupa'nın önde gelen ulusal 
sektör derneklerinin görüşlerini yansıtıyor. 
Bu belge sadece havalandırma sektörüne 
değil, aynı zamanda Avrupa Komisyonu, AB 
üye devletleri icra organlarına ve bu yönet-

melik hükümleri hakkında bilgilendirilmesi 
gereken diğer menfaat sahiplerine (örneğin 
ticaret ve tüketici dernekleri, standardizasyon 
kuruluşları, üreticiler, ithalatçılar, distribü-
törler, uygunluk değerlendirme kuruluşları 
ve sendikalar) hitap ediyor. Bu yayın sadece 
bir “Kılavuz Belgesi” olarak tasarlanmıştır, 
yalnızca AB’nin uyumlaştırma yasa metninin 
yasal gücü vardır. Bu, değişmez bir belge 
değildir, zamanla ilave soru ve cevapları içer-
mesi amaçlanıyor.
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Haberler

DemirDöküm 161 Yetkili Satıcısını Beyrut’ta Ağırladı

emirDöküm, 161 yetkili satıcısı ile 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya 

geldi. Yetkili satıcılarıyla stratejik işbirliğini 
güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak 
düzenlenen “Liderler Zirvesi” bu yıl “Birlikte, 
birlikle gücünü geleceğe taşı” temasıyla 
Vaillant Group CEO’su Carsten Voigtländer, 
DemirDöküm CEO’su Dr. Axel Busch, Demir-
Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan 
Çoban ve yöneticilerin katıldığı toplantı ile 
düzenlendi. Satış, pazarlama, finans, üretim, 
satış sonrası hizmetler, yatırım, 2016 yılı iş 
sonuçları ile 2017 yılına yönelik hedeflerin 
paylaşıldığı toplantıda; yeni yılın öncelikleri, 
birlikte gerçekleştirilecek projeler masaya 
yatırılarak aksiyonlar belirlendi.
Bayi toplantısının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten 
Voigtländer 2016 yılında da dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna ürün bazlı satışlarda 
büyüme yakaladıklarını ifade etti. Ulaşılan 
bu önemli başarıdaki sırrın yenilikçi pro-
jelerde olduğunu belirten Voigtländer, 

“Verimli teknolojiler geliştirmek için uzun 
yıllardır Ar-Ge alanında gerçekleştirdiğimiz 
yatırım sonucunda satışa sunduğumuz 
ürünlerimiz, tüketicilerimizin büyük beğeni-
sini kazanıyor. Bu alandaki yatırımımızı önü-
müzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. 2020 
yılına kadar pazarda, özellikle yoğuşmalı 
ürünlerde talep artışı devam edecek. Biz de 
bu yönde yeni ürün ve yatırımlarımızla hazı-
rız” dedi. Konuşmasında Vaillant Group’un 
başarısında Türkiye’nin önemli bir parçası 
olduğuna değinen Voigtländer, “Türkiye’de 
gerçekleşen satışlar, DemirDöküm’ün üret-
tiği ürünler motivasyon kaynağımız” açık-
lamasını yaptı. Katılımcılarla pazardaki 
gelecek trendleri hakkında da bilgi pay-
laşan Voigtländer, “Tüm paydaşlarımızla 
dijital geleceğe hazırlıklı olmalıyız. Çünkü 

D dijital ortam tüketicilerin tercihini belirle-
yecek. Gelecekte içinde bulunduğumuz 
sektör ve diğer sektörlerde başarı kapıları 
dijitalleşme ile açılacak. Kusursuz elektrikli 
ürünler, dijitalleşme uluslararası büyümeyi 
getirecek” dedi. Geride bırakılan 2016 yılı-
nın kolay olmadığını, tüm olumsuz koşul-
lara rağmen yatırım stratejisini korudukla-
rını belirten DemirDöküm CEO’su Dr. Axel 
Busch, “Planlarımız daima uzun soluklu. 
Benimsediğimiz strateji, zor zamanlarda 
ilerlememizi destekledi. Mevcut iş modeli-
mizi koruyarak iş ortaklarımızı desteklemeye 
devam ettik; mevcut yetkili satıcılarımızı 
güçlendirdik” dedi. DemirDöküm’ün 2014 
yılından beri süre gelen Türkiye ve ihracat 
pazarındaki büyümesini 2016’da da çift 
haneli olarak devam ettiğini söyleyen Busch 
şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz yeniden 
yapılanma, kârlı büyümemizi sağladı. 2016 
kolay olmasa da DemirDöküm için sonuç-
landı. Büyüme hedefimizi bugün aramızda 
olan sizler ve tüm paydaşlarımızla birlikte 
ileriye taşıdık. 2017’de de büyüme ivmemizi 
koruyacağız.”
Toplantıda DemirDöküm’ün 2016’yı yine 
zirvede tamamlamasından dolayı mutlu-
luğunu dile getiren DemirDöküm Yönetim 
Kurulu üyesi Erdem Ertuna ise “63 yıldır 
yenilikçi ürünleri tüketicileri ile buluşturan 
DemirDöküm olarak 2016 bizim için yeni-
liklerin yılı oldu. Ürünlerimizi yeniledik. Mar-
kamızı güçlendirmek için yatırıma devam 
ettik. Yeni logo, yeni web sitesi, showroom 
ve DemirClub portalımızı yeniledik. Satış ve 
destek ekibimizi güçlendirdik” açıklamasını 
yaptı. DemirDöküm’ün yeni zaferlere ancak 
iş ortakları ile birlikte yürüyebileceğini de 
kaydeden Ertuna, “Birleşmek başlangıçtır. 
Birliği sürdürmek gelişme. Birlikte çalışmak 
ise başarı. Pazarda fark yaratmak ve hayal-
lerimizin peşinde koşmak için hep birlikte 

daha çok ve daha disiplinli çalışmalıyız. Son 
yıllarda kazandığımız bu önemli başarılarda 
zaman mevhumu olmaksızın çalışan, emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Tüm ürün gruplarının üretiminde rekor bir 
yılı geride bıraktıklarını söyleyen Demir-
Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan 
Çoban, “Sektörde rekabetçi ürün gelişti-
rebilmek adına hayata geçirdiğimiz proje-
ler sayesinde yüzde 3’lük verimlilik artışı 
elde ettik. Yaptığımız iyileştirmeler elektrik, 
doğalgaz ve su tüketimimizi önemli ölçüde 
azalttı. DemirDöküm olarak geleceğimize 
yatırım yapmaya, yüksek üretim teknolo-
jimizi geliştirmeye, rekabetçi ürünlerimizi 
tüketicilerimiz ile buluşturmaya, karbon 
ayak izimizi küçültmeye devam edeceğiz” 
açıklamasını yaptı. Çoban, üretim haricinde 
ileri teknoloji test ekipman yatırımlarıyla 
da üretimde kalite çıtasını her geçen gün 
daha da yükselttiklerini belirtti. Tedarikçi 
gelişim programı kapsamında iş ortaklarının 
gelişiminde liderlik yaptıklarına da değinen 
Çoban, ayrıca 2016 yılında gerçekleştirilen 
iyileştirmelerle DemirDöküm’ün sektörün 
en büyük ve en yaygın servis ağına kavuş-
tuğunu söyledi. Toplantıda yıllık performans 
kriterlerine göre 2016’nın en başarılı yetkili 
satıcılarına plaketleri verilirken, gala gece-
sinde ise uzun yıllardır DemirDöküm’le çalı-
şan yetkili satıcılara ödülleri takdim edildi. 
Organizasyon kapsamında DemirDöküm 
yetkili satıcıları Beyrut, Byblos ve Jeita’nın en 
ilgi çekici turistik noktalarını da ziyaret etti.
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Enervis’ten Mühendislere 
Enerji Verimliliği Eğitimi

E WE Turkey Holding’e bağlı enerji verimli-
liği danışmanlığı şirketi Enervis, yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği kapsamında bir eğitim 
düzenledi. Bursa Makine Mühendisleri Odası’nda 
gerçekleşen eğitime, çeşitli sektörlerde çalışan 
50’ye yakın mühendis katıldı. Yatırımlar Müdür 
Yardımcısı Serkan Bereket, Güneş Enerji Sistemleri 
Birim Yöneticisi Umut Gürsan, Mekanik İşler Birim 
Yöneticisi Uğur Kozan, Enerji Verimliliği ve Yönetim 
Birim Yöneticisi Sedat Vatandaş ve Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu Enervis bünyesinde çalışan 
ve eğitim veren isimler arasında yer aldı. Enervis 
bünyesinde çalışan eğitimci ve uzman mühendisler, 
kapanış konuşmalarının ardından soru cevap şek-
linde katılımcıların enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji ile ilgili merak ettiklerini yanıtladı. Etkinliğin 
moderatörlüğünü ise Yunus Demirci üstlendi. 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu etkinlik hak-
kında, “Sanayi, Bursa ekonomisinin temelini oluştu-
ruyor. Bursa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları 
için de enerji verimliliği vazgeçilmez bir unsur. 
Düzenlediğimiz eğitimlerle farklı sektörlerde çalışan 
mühendis ve yönetici arkadaşlarımızı bilinçlendire-
rek, enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olmayı 
amaçlıyoruz. Sadece hayata geçirdiğimiz projelerle 
değil, düzenlediğimiz eğitimlerle de enerji verim-
liliği ve yenilenebilir enerji konularının hem sektör 
hem de ülkemiz sanayisi için ne kadar önemli 
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
Enervis’in eğitimlerine makine, elektrik, endüstri ve 
tekstil mühendisleri için düzenleyeceği seminerler 
dizisi şeklinde devam edeceği belirtildi.
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Haberler

Wavin Pilsa Satış ve Pazarlama Ekibi 
Antalya’da Bir Araya Geldi

Panasonic, Güneş Enerjisi Yatırımcıları ve 
Sanayicileri için Seminer Düzenledi

P

P

lastik boru sektörünün lider firma-
larından Wavin Pilsa’nın Satış ve 

Pazarlama kadrosu 2017 yılının hazırlıkla-
rını yapmak üzere 2-4 Şubat tarihlerinde 
Antalya Belek’te bir araya geldi. Toplantının 
ilk günü şirketin Genel Müdürü Fatih Asal, 
2016 yılının değerlendirmesini yaparak 2017 
yılının şirket hedeflerini ve stratejilerini ekiple 
paylaştı. Daha sonraki sunumlarda şirketin 
İç Piyasa Satış Müdürü Burak Karataş ve 
İhracat Satış Müdürü Emin Caşkan 2016 
yılındaki satışları değerlendirerek 2017 yılının 
satış hedeflerini ekiple paylaştı. Toplantının 
ikinci gününde Wavin Pilsa’nın 2017 yılında 
lansmanını yapacağı ürünler ekibe tanıtıldı. 
İşletme ve İK bölümlerinin yöneticilerinin de 
katıldığı toplantının ikinci gününde geçen 
senenin en başarılı satış temsilcileri ödül-
lendirilirken, 2016 yılının örnek başarı öykü-
leri de ekiple paylaşıldı. Bunların yanında 
çeşitli aktivite ve yarışmalar ile ekibin yeni 

anasonic, Adana Sheraton Grand 
Hotel’de güneş enerjisi yatırımcıları 

ve sanayicileri için bir seminer gerçekleştirdi. 
Santral kurulumunda ve güncel yönetme-
liklere ilişkin ürün seçiminde dikkat edilmesi 
gerekenler konusunda bilgi verilen seminere, 
yatırımcı ve sanayiciler büyük ilgi gösterdi. 
Panasonic Ürünleri Grubu Satış Müdürü 
Koray Yıldız’ın katıldığı seminerde, VİKO by 
Panasonic Güneş Sistemleri Satış Sorumlusu 
Özgün Kan da en verimli güneş paneli olarak 
bilinen Panasonic HIT Solar Modüller ile ilgili 
bir sunum yaptı. Yeni yönetmelikler ile ilgili 

yıla motive edilmesi sağlandı. Şirketin Pazar-
lama ve İletişim Müdürü Serap Uzun “Bu 
yıl yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve 
etkinliklerimizle sektörde farkımızı daha çok 
hissettireceğiz. Bunu gerçekleştirebilmek için 
tüm ekibimizin bilgi ve motivasyon seviyesini 
koruyabilmemiz çok önemli. Sektörü daha 
iyiye bağlamak için tüm ekip olarak kolları-
mızı sıvadık” dedi.

değerlendirmelerin yanı sıra katılımcılara 
Panasonic’in sunduğu avantaj ve fırsatlar 
da aktarıldı.
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İyi bir imza nasıl atılır?

Sektör denen “kağıt” kötü demeyeceksiniz, iyileştirmek için çalışacaksınız.
Fikrinizin kalem, ürünlerinizin mürekkep olduğunu unutmayacaksınız.

Ve ülkenizin adını dünyaya taşıyacak yatırımların imzasını atarken 
eliniz hiç titremeyecek; cesur olacaksınız...

Biz sektöre bu felsefeyle tam 68 yıldır imzamızı atıyoruz.
Bu yolculukta bize eşlik eden herkese

çok teşekkür ediyoruz.

İyi bir kağıda, iyi bir kalemle ve titremeyen bir elle... Nasıl mı?



Haberler

Avrupa Ülkeleri Akıllı Bina 
Fırsatlarını Kaybediyor

A vrupa Birliği Bina Performans Enstitüsü (BPIE) 
tarafından hazırlanan AB ülkelerinin akıllı bina-

lara geçiş hazırlığı konulu bir analiz, hiçbir üye devletin 
akıllı bina teknolojilerinin sağlayacağı avantajlardan 
tamamen yararlanamayacağı sonucuna varıyor. BPIE, 
dinamik işletim, enerji sistemi tepkisi, yenilenebilir enerji 
kullanımı, dinamik ve kendi kendine öğrenen kontrol 
sistemleri gibi özellikleri değerlendirerek akıllı binaların 
artış oranı için Avrupa’nın ne kadar iyi hazırlandığını 
değerlendiriyor. Akıllı binalar esnek bağlantılara sahiptir 
ve enerji sistemiyle etkileşim halindedir, enerjiyi verimli 
bir şekilde üretebilir, depolayabilir ve/veya tüketebilir. 
Akıllı binalara hazır olma konusunda önde gelen ülkeler 
olan İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda’da, etkin-
leştirici politikalar uygulandı. Ancak çoğu ülkede, pazarı 
canlandıracak ve binalarda enerji depolama kapasitesi-
nin yaygınlaşmasını teşvik edecek destek ve teşviklerin 
bulunmadığı görülmektedir. Raporda, akıllı binaların 
ekonomik olarak uygulanabilirliğini kanıtlayan bir dizi 
ilerici politika ve yenilikçi öncü projeler sunuluyor.
Analiz, “akıllı altyapı”nın henüz sağlanamadığına dik-
kat çekiyor. İsveç, Finlandiya ve İtalya; sadece üç ülke, 
neredeyse tüm tüketicileri akıllı sayaçlarla buluştur-
mayı başardı. Birkaç ülke de bunu yapmaya başladı, 
ancak ilerleme hızı henüz çok yavaş. AB mevzuatı, 
esnek fiyatlamalı bir elektrik pazarını etkinleştirmek, 
tüketicileri güçlendirerek ve yenilenebilir enerji üreti-
mini, tüketimini ve depolamasını artırarak ‘akıllı altyapı’ 
ürünlerinin piyasaya sürülmesini teşvik etmek için daha 
etkili bir rol oynayabilir. Teknolojik gelişmeler binaların 
enerji sisteminde proaktif bir rol oynamasına imkân 
sağlayacak ve kullanıcılarına da fayda sunacak. Ama en 
başta, binalar akıllı bina stokunun ön şartı olarak enerji 
açısından verimli olmalı. BPIE İcra Direktörü Oliver Rapf, 
“Tüketiciler, AB’nin düşük karbonlu, sağlıklı ve daha 
konforlu bir yapı stoğu mevzuatının merkezinde yer 
aldığından, enerji tüketimini ve üretimlerini denetleme 
yetkisine sahip olmalıdırlar. Akıllı ve verimli binalar, 
daha düşük enerji faturaları ve daha konforlu evler açı-
sından yurttaşlar için doğrudan avantajlar sağlayabilir ve 
yenilikleri tetikleyen ve yeni iş olanakları yaratan Avrupa 
ekonomisi için daha geniş fayda sağlayabilir” diyor ve 
ekliyor: “Avrupa ülkelerinin akıllı binalara hazır olmanın 
çok uzağında olduğu düşünülürse, ‘Tüm Avrupalılar 
için Temiz Enerji’ paketi her ne kadar memnuniyetle 
karşılansa da 2050 yılına kadar Avrupa’yı akıllı ve dekar-
bonize yapı stokuna yönlendirmek için somutlaştırma 
ve izleme gereklidir.”
Kaynak: www.bpie.euResterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları

Girne Mah. Girne Cad. No:105-107/A, 34852 Maltepe / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81 E-mail: info@resterm.com

www.resterm.com

Dikdörtgen Tip
Kanal Isıtıcılar

Kanal Isıtıcılar
Yuvarlak Tip

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

•	 Galvaniz	-	Aluzinc	-	
	 Paslanmaz	çelik	kasa
•	 304	AISI	ısıtıcı	elemanlar
•	 0,5-1200	Kw	güç	aralığı	(Dikdörtgen)
	 0,5-20	Kw	güç	aralığı	(Yuvarlak)
•	 2	kademeli	sıcaklık	emniyeti

•	 Otomasyon	uyumlu	modeller
	 Kademe	kontrolü
	 0-10	V	kontrol
	 Modbus	RTU-Bacnet	MS/TP	Entegrasyon
•	 Kolay	montaj
•	 IP43	koruma





Haberler

Eurovent Certita, Klima Santralleri için Yeni Hijyen Sertifikasını Sektöre 
Sundu

Form VRF Sistemleri’ne “Yılın En İyi Distribütörü” Ödülü

E

M

urovent Certita Sertifikasyonu, klima 
santrallerinin maksimum hava kali-

tesini garanti altına alacak hijyenik opsiyon 
sertifikasını geliştirdi. Klima santrallerinin 
hijyenik belgelenmesi ile sağlıklı iç ortam 
iklimi için tüm binalara şartlandırılmış, 
arındırılmış hava sağlanacak.
İç hava kalitesi, havalandırma ve hava 
kalitesi, proses soğutma, gıda soğuk zin-
ciri konularında Avrupa’nın önde gelen 
sertifikasyon kuruluşu Eurovent Certita 
Certification (ECC); konut, ticari ve endüst-
riyel uygulamalar için bağımsız ve güveni-
lir uzmanlık sunuyor. ECC, ISH Frankfurt 
fuarında düzenlediği basın toplantısıyla 
klima santralleri için yeni hijyenik opsiyon 
sertifikasını sektöre sundu. Bu opsiyon, 
klima santrallerinde kullanılan malzeme-
lerin kalitesini, seçilen komponentlerin 
ve komponentlerin içinde bulundukları 
gövdenin bakım seviyesini kontrol ede-
rek santralin hijyenik beklentisini garanti 
altına alıyor. Ticari yapılar, okullar, hasta-
neler, temiz odalar ve tüm yapılarda hava 
kalitesi kontrolü, günümüz yapı tasarı-

itsubishi Heavy Insdustries Tay-
land Distribütörler Toplantısı 4 

Mart 2017 tarihinde düzenlendi. Tüm 
dünyadan yaklaşık 40 Mitsubishi Heavy 
Insdustries temsilcisinin katıldığı top-
lantıda Mitsubishi Heavy Industries VRF 
klima sistemlerinin Türkiye’deki tek yet-
kili dis-tribütörü Form VRF Sistemleri, 

mında anahtar roldedir. Klima santralleri, 
yapılardaki hava hareketinin en başında 
yer alır, en iyi iklim çözümünü sağlamak 
konusunda temel unsurdur. Günümüzde 
profesyoneller, karbon ayak izi azaltma 
hedeflerine uymak ve bina kodları ile ilgili 
yönetmeliklerin getirdiği kısıtlara uymak 
için, performans verilerine dayanan kesin 
hesaplamalar ve yeni zorluklarla karşı 
karşıya. Birkaç çevre etiketi, ticari bina-
lar için iyi bir hava kalitesini savunurken, 
piyasadaki gerçekler çok farklı. Mevcut 
Hijyenik Standartlar, aslında, uygulan-
dığı hastaneler ve farmasötik ortamlarla 
sınırlıdır. Bu yüzden ECC, klima santralleri 
için hijyenik opsiyon sertifikası geliştirdi. 
Onay sürecinde, son kullanıcı temsilcileri, 
üreticiler, teknik ve bilimsel uzmanlar ve 
ulusal otoriteler olmak üzere dört grup 
uzman yer aldı. Bu sertifika programı, 
hijyen standardına ilişkin 60 gerekliliği 
içeriyor. Bu gereklilikler; üretim, nak-
liye, materyaller (Avrupa Standartlarına 
uygun), bakım, gövde performansı, hava 
arıtımı (bileşenlerin düzenlenmesi ve per-

2016 yılındaki yüksek satış rakamlarıyla 
“Yılın En İyi Distribütörü” ödülüne layık 
görüldü. Toplantının sonunda gerçekleş-
tirilen törende, ödülü Form VRF Sistemleri 
Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Telatar 
ve Form VRF Türkiye Satış Koordinatörü 
Zafer Sarı aldı. Ödül ile ilgili bir değerlen-
dirme yapan Selahattin Telatar, “Form 

formansları-filtreler, bataryalar, ısı geri 
kazanım sistemleri, fanlar, nemlendiriciler, 
nem alma cihazları ve susturucular) alan-
larındadır. Mevcut hijyenik belgelendirme 
ile karşılaştırıldığında, yeni standartta her 
bir gereklilik miktarı belirlenir veya net bir 
şekilde tanımlanır. Yıllık denetimlerle bir 
üreticinin hijyenik santraller üretme kabi-
liyeti belgelenmektedir. Hijyenik seçenek 
ile sertifikalandıktan sonra, klima sant-
rali, sınıflandırması sayesinde tanımlan-
mış farklı uygulamalar için uygun ilan 
edilecektir:

1 yıldız; ofisler, ticari yapılar, okullar, 
oteller
2 yıldız; hastaneler
3 yıldız; farmasötik uygulamalar, gıda 
proses, beyaz odalar

Bu yeni hijyenik belgelendirme ile klima 
santrali imalatçıları, ürünlerinin her türlü 
bina projeleri için güvenirliğini yükselte-
cek, cihazlarının performansları konu-
sunda tereddütleri ortadan kaldıracaktır.

VRF Sistemleri olarak üçüncü kez düzen-
lenen bu törende, 3 kere üst üste en iyi 
KX distribütörü ödülünü almaktan dolayı 
oldukça mutluyuz. Her alanda verimliliğe 
ve müşteri memnuniyetine inanan bir fir-
mayız. Bu senede önemli satış rakamları 
elde ederek, Mitsubishi Heavy Industries’e 
de büyük oranda verimlilik sağladık” dedi.
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

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

POLİETİLEN



Haberler

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Güvenli yapılar ile depremi 
risk olmaktan çıkaralım”

Türkiye, 30 Yıl Daha Kömüre Mahkûm

T

E

ürkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malze-
mesi Sanayicileri Derneği) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan 1-7 Mart 
Deprem Haftası kapsamında yaptığı açık-
lamada denetim eksikliği ve yapı yasası 
yetersizliğinin altını çizdi. 
Nitelikli bir yapı kalitesinin olması ve en 
az 100 yıl dayanacak binaların yapılması 
için ‘Yapı Yasası’nın oluşması gerektiğine 
dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye İMSAD 
35. Genel Kurul’unda konuşan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, 
“2030’a kadar İstanbul’da 7 büyüklüğü-
nün üzerinde bir deprem bekleniyor ve bu 
gerçekleşmeden önce 7 milyon binanın 
bir an önce değişmesi gerekiyor. Her sene 
İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında 
ise 300 bin olmak üzere 500 bin binanın 
değiştirilmesi gerekiyor” sözlerini hatır-
latarak, “Sayın bakanın da dikkat çektiği 
gibi özellikle İstanbul için beklenen büyük 
bir deprem var ve bir an önce önlem 
almak zorundayız. 1999’da meydana 
gelen Kocaeli depreminde yaşanan acıları 
hâlâ unutmadık, unutmak da mümkün 
değil. Benzer bir depremin İstanbul’da 
gerçekleşmesi durumunda aynı acıları 
yaşamak istemiyorsak ivedilikle gerekli 
önlemleri almalı, güvensiz yapılardan 
kurtulmalıyız. Deprem ve güvenli yapılar 
konusunda acil olarak alınması gereken 

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
yaklaşık 8 bin megavat elektrik üre-

tim kapasitesine sahip olacağı öngörülen 
yeni kömür sahalarının 30 yıllığına özel 
sektöre devredilmesini planlıyor. Tartış-
malara ve itirazlara neden olan Çayırhan 
B sahasının devri ile başlayan sürecin 
Eskişehir Alpu, Afyon Dinar, Tekirdağ ve 
Kırklareli’nde yeni sahaların özelleştirilmesi 
ile devam etmesi planlanıyor. Bir başka 
deyişle, tüm dünya kirli ve eski enerji üre-
tim kaynaklarından uzaklaşırken Türkiye 
yatırım kaynaklarını bu yönde kullanmaya 
devam ediyor. “Türkiye önümüzdeki 30 
yıl boyunca enerji politikalarını verimsiz 

önlemler bugüne kadar bütünsel olarak 
tamamlanamadı ve işlerlik kazanamadı. 
Bir an önce harekete geçilmeli ve deprem, 
toplumun kaderi olmaktan çıkarılmalıdır” 
dedi. Türkiye inşaat sektörünün malzeme 
kalitesi, mimarlık ve mühendislik açısından 
güvenli bir yapının üretilmesi için tüm 
donanıma, bilgi birikimine ve yetkinliğe 
sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, 
“Güvenli yapıların inşa edilebilmesi için 
mevzuattaki tüm eksiklerin giderilmesi 
ve güçlü bir denetim mekanizması oluş-
turulmalıdır. Özellikle denetimde yaşanan 
aksamalar ne yazık ki, yapı kalitesinde 
suiistimallere neden olabiliyor. Biz, Tür-

kömüre bağlayarak, enerji üretimi konu-
sunda modernleşme ve liderlik etme fırsa-
tını kaçırıyor” diyen Greenpeace Akdeniz 
İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. 
Deniz Bayram dünyanın enerji üretimi 
konusunda tam tersi yönde ilerlediğinin 
altını çizerek şunları söyledi: “Çin’in de 
dahil olduğu hemen bütün büyük ülkeler 
kömür tüketimini azaltarak, yenilenebilir 
enerjiye yönelmeye başladılar. Dünyada 
enerji yatırımını artık yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliğine yapılan yatırımlar yöne-
tiyor. Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatı-
rım yapması durumunda dünyada öncü 
rolü üstlenebilecek bir potansiyele sahip. 

kiye İMSAD olarak, Piyasa Gözetim ve 
Denetimi konusuna verdiğimiz önemi sık 
sık dile getiriyoruz. Bu konuda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürü-
tülen tüm çalışmaları da destekliyoruz. 
Bakanlığın mevcut kadrolarıyla denetimde 
istenilen verimin alınmasını bekleyemeyiz. 
Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının da 
denetim konusunda aktif rol alacağı bir 
sistemin geliştirilmesi ülkemizin yararına 
olacaktır” dedi. 

“Güvenli ve çağdaş binalar için 
eğitim merkezimiz yolda”

Erdoğan, Türkiye İMSAD olarak dep-
rem, kentsel dönüşüm, binalarda enerji 
verimliliği, yüksek kaliteli ve katma değerli 
malzeme üretimi, inşaat malzemeleri 
ihracat pazarını büyütme, konut kalite-
sini ve güvenliğini artırarak insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek gibi konu-
larda önemli projeler yürüttüklerine dikkat 
çekti. 
Ayrıca, tamamlandığında ülke ve sektör 
için çok önemli bir proje olacak olan 
Türkiye İMSAD Güvenli Yapılar Eğitim 
Merkezi’nin Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı’nın da desteği ve katkılarıyla inşa 
edilmesi için Tuzla Belediyesi ile bir pro-
tokol imzaladıklarını belirtti.

Bunu değerlendirmeli.” Bu uygulamalar 
Türkiye’yi sadece modası geçmiş enerji 
üretim şekillerine bağımlı kılmıyor, aynı 
zamanda ülkemizin sahip olduğu doğal 
güzellikleri de tehdit ediyor. Söz konusu 
özelleştirmelerin ilk adımı olan Çayırhan 
B termik santral projesinin tamamlan-
ması ve termik santralin faaliyete geçmesi 
durumunda 5.9 kilometre mesafedeki Kuş 
Cenneti tehdit altında olacak. Söz konusu 
doğal yaşam tehdidine de dikkat çeken Av. 
Bayram, “Korunması elzem doğal alanlara 
zarar vermeyecek ve iklim değişikliğine 
katkıda bulunmayacak enerji üretim poli-
tikaları benimsenmelidir” diye konuştu.
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Haberler

İmbat, 2017 Yılına İddialı Başladı

Y irmi beş yıldır sektörün aktif oyun-
cularından olan İmbat İklimlendirme 

ve Soğutma Sistemleri, 2017 yılına iddi-
alı başladı. Aldığı projelerle dikkat çeken 
İmbat; sektörde ağırlıklı olarak görülen 
global markalar arasında, kendi markası 
ile tamamen yerli üretim gerçekleştiriyor. 
Yüzde 100 yerli sermaye ile iklimlendirme 
ve soğutma alanında faaliyet gösteren 
İmbat’ın ürünleri, ülkemizin mühendisleri 
tarafından tasarlanıyor ve tamamı İmbat’ın 
İzmir’de bulunan fabrikasında üretiliyor. 
Yerli üretici firma olmanın zorluklarıyla da 
karşılaşırken yaşadıkları gururun daha fazla 
olduğunu belirten İmbat Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Gümrükcüler, “Türkiye’de 
üretim yapıyor olmamız ve bizim gibi yerli 
üreticilerin artması, üretimden gelen katma 
değerin ülkede kalmasını sağlıyor. Ülkede 
bu ürünlerle ilgili yan sanayi oluşmasını, 
istihdam yaratılmasını, ülke halkının gelir 
sahibi olmasını destekliyor. Bu yüzden dileriz 
ki ülkemizdeki yerli üreticilerin sayısı artar, 
özellikle kendi ülkemize ve dünyaya, kendi 
üretimimiz olan ürünleri ve teknolojiyi suna-
rız” diyerek yerli üreticilerin ülke ekonomi-
sindeki öneminden bahsetti. Yatırımcıların, 
bu ülkede doğan ve Türkiye’ye kazandıran 
markaları tercih etmesi gerektiğini belirten 
Gümrükcüler, “Teknolojik anlamda en az 
yabancı markalar kadar gelişmiş, Avrupa 
sertifikalarına sahip ve kalite bakımından 
uluslararası pazarda yer edinmiş yerli üreti-

cilerin göz ardı edilmemesi gerekir” dedi. Bu 
doğrultuda, özellikle devlet yatırımlarında, 
yerli marka ve üreticilerin desteklenmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 2016 yılında yaşa-
nan tüm zorluklara rağmen iklimlendirme 
ve soğutma sektörü büyüme gösterirken, 
İmbat’ın sektörden daha hızlı bir büyüme 
içinde olduğu belirtildi. İmbat çatı tipi klima 
satışlarının, 2014 yılından itibaren her yıl, 
istikrarlı bir şekilde yüzde 30 oranın artış 
gösterdiği kaydedildi. Başarısının altında 
ar-ge ve inovasyona yaptıkları yatırımın 
bulunduğunu söyleyen Gümrükcüler, “25 
yaşında bir firmayız. Bunun yirmi yılını 
üretici olarak geçirdik. Piyasadaki ilk ürü-
nümüz olan soğuk depodan şu an çalış-
maları yürütülen son ürünlerimize kadar 
ürettiklerimizin hepsi özgün ürünlerdir” 
diyerek mühendislik çalışmasına verdikleri 
önemi anlattı. Yeniyi ve daha iyisini yapma 
çabasını mühendislik çalışmalarının yanı sıra 
yönetim ve pazarlama alanında da gösteren 
İmbat, geçen dönemde logo ve kurumsal 
tasarımlarını yenilemişti. Bu yeni dönemde 

ise fabrikasının üretim hattını büyütürken, 
yönetim bölümünün yer aldığı merkez 
ofisini de modern bir görünümle yeniledi. 
“Çalışanlarımızdan başarılı olmalarını bek-
lerken, onları başarıya ulaştıracak bir ortam 
sunmamız gerekir” diyen Gümrükcüler, 
mesleki yeterlilik, bilgi ve becerilerin yanı 
sıra mutluluğun da başarıya giden yolda 
rol oynadığını söyledi. Yeni yılı yeniliklerle 
karşılayan İmbat İklimlendirme ve Soğutma 
Sistemleri’nin, önümüzdeki dönem için 
hedefinin, istikrarlı büyümeyi sürdürmek 
olduğu belirtildi. Bugüne kadar sektöre bir-
çok ilki sunan İmbat, ar-ge konusundaki 
iddialı tavrını devam ettiriyor.

DAF Enerji, 2017 Yılında da Eğitimlerine Devam Ediyor

I sı istasyonu kullanımı hakkında 
2016 yılında 15 şehirde verdiği eği-

timlerle farkındalık yaratan DAF Enerji, 
2017 yılında da eğitimlerine devam edi-
yor. 25 Mart’ta İzmir Makine Mühendisleri 
Odası’nda “Isı İstasyonu Uygulamaları” 
eğitimi gerçekleştiren DAF Enerji İş Geliş-
tirme Müdürü Oğuz Aydoğan, yaklaşık 
50 kişinin katıldığı etkinlikte; ısı istasyon-
larının kullanım yerlerini, çalışma prensip-
lerini, sektördeki yenilikler hakkında bilgi 
verdi. Eğitimde; merkezi sistem kullanımı-
nın yaygınlaştığı son yıllarda dairelerin kul-

lanım sıcak suyu üretiminin ısı istasyonları 
vasıtasıyla sağlanması ile daire sakinlerinin 
konfor şartları daha da gelişirken, kulla-
nım sırasında bakım ve işletme maliyet-
lerinin çok daha düşük seviyelere indiği 

belirtildi. Isı istasyonu pazarının hızla 
gelişmekte olduğu illerin başında gelen 
İzmir’de Makine Mühendisleri Odası’nın 
da verdiği destekle gerçekleştirilen etkin-
likte katılımcılar ısı istasyonu uygulama-
larına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle proje 
firmalarının katılım gösterdiği eğitimde 
en çok ilgi toplayan kısımlar ısı istasyonu 
kapasite hesapları ve projelendirilmesi 
oldu. Doğru proje tasarımı ve kullanılan 
ısı istasyonlarının özellikleri ile çok daha 
verimli sistemlerin yaratılabileceğinin üze-
rinde duruldu.
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Belimo, Yeni Sensör Ailesini 
Piyasaya Sunacak

B elimo, Nisan ayı itibarıyla, sensor ürün grubunun 
satışına başlıyor. Böylece saha ekipmanlarının 

en önemlilerinden birini, daha güvenilen kalitesi ve 
avantajları ile kullanıcılara ulaştırıyor. 
Belimo motor ve vanaların yanına eklenen sensörler 
ile, sistem performansı ve verimlilik artarken, enerji 
maliyetleri azalıyor. 
Belimo Genel Müdürü Yalçın Katmer’in açıklaması şu 
şekilde: “Belimo damper motorları ve kontrol vana-
larındaki liderliğini sensörlerde de sağlamak istiyor. 
Bunu gerçekleştirmek için hem güvenilir ve hassas 
hemde mühendislerden, montajcılara kadar herkesin 
işini kolaylaştıracak yenilikçi ürünlerle piyasaya giriyor. 
Belimo sensörleri, diğer tüm ürünlerde olduğu gibi 
farklı. 40 yılı aşan tecrübesi, ar-ge gücü ve müşte-
riye değer katma odağı ile Belimo, sensörlerini de 
fark yaratır şekilde tasarladı. Örneğin montaj kolaylığı 
sağlayan harici arka plaka, alet gerektirmeden açılan 
rijit dış kapak, vidasız elektrik bağlantıları gibi uygu-
lamayı kolaylaştıran çözümlerin yanında BACnet ve 
Modbus ile haberleşen versiyonları ile sistem çözümü 
ve mühendisliğini de kolaylaştırıyor. Yüksek dayanımlı 
sensörler, tüm Belimo ürünleri gibi 5 yıl garantili. 
Ayrıca NEMA 4X / IP65 gereksinimlerine ve UL stan-
dartlarına uygun. Belimo sıcaklık, nem, basınç, CO2, 
VOC sensörlerini, boru, kanal ve dış havada kullanıla-
cak şekilde sunuyor.”

Chiller’i ve Isı Eşanjörü’nü Korumak İçin
Soğutma Suyunu Filtreleyin

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

(Cihaz modeli seçimi için lütfen bizi arayınız)

Tel: 0232 486 23 23
info@burkut.com.tr
www.burkut.com.tr
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Vaillant Group Türkiye, Yüzde 13 Olan Kadın Çalışan Oranını Artıracak

Vaillant Türkiye 25. Yıl Aile Toplantısı Yapıldı

aillant Group Türkiye’nin, kadınla-
rın kurumsal yaşamdaki varlıklarını 

ve ilham veren hikâyelerini daha geniş kit-
lelere ulaştırmalarına destek olmak ama-
cıyla düzenlediği “İş Yaşamında Kadın 
Liderliği” paneli, çalışanlardan büyük 
ilgi gördü. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 
Kurtköy Satış Sonrası Hizmetler bina-
sında yapılan toplantıda; kadın kimliğinin 
liderliğe etkisi, önyargılara rağmen fark 
yaratan kadın hikâyeleri ele alındı. Mode-
ratörlüğü HR Dergi’nin Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ülgen Özmen’in üstlendiği toplantıda, 
Vaillant Group Türkiye’nin farklı bölüm-
lerinde çalışan ve kariyer imkânlarını iyi 
değerlendirerek yüksek performans gös-
teren kadın çalışanlar kendi hikâyelerini 

aillant, Türkiye’deki 25’inci yılını, 
Antalya Maxx Royal Otel’de, Vail-

lant ailesinin 350 üyesiyle birlikte kutladı. 
“Tam Yol İleri” sloganıyla düzenlenen 
toplantı, Vaillant Türkiye tarihindeki en 
geniş katılımla yapıldı. 2016 yılının değer-
lendirilip 2017 hedeflerinin açıklandığı 
toplantıda “En İyi Performans, Tüketici 
Memnuniyeti ve Kalite Ödülleri” sahiple-
rini bulurken, en uzun süredir Vaillant’ı 
temsil eden yetkili satıcılar da plaketle 
ödüllendirildi. Toplantıda; Vaillant Group 
CEO’su Dr. Carsten Voigtlander yaptığı 
açılış konuşmasında, Türkiye’nin en büyük 
3. kombi pazarı, en büyük ciroya sahip 
3. ülke ve en çok personele sahip 3. Vail-
lant Group ülkesi olduğunu belirterek, 

“2013 yılından bugüne kadar Türkiye’de 
yüzde 51 artış gösteren ciro, tüm grup 
için motive edici” dedi. Vaillant Group 
Türkiye CEO’su Dr. Axel Busch yaptığı 
sunumla 2016 yılını değerlendirerek 2017 
yılı hedeflerini açıklandı. 2016 yılında yaşa-
nan zorluklara rağmen yatırım stratejile-
rini koruduklarını belirten Busch, “Kombi 
hacmine göre yüzde 24, panel hacmine 
göre yüzde 21 büyüme göstererek pazar 
payımızı yaklaşık yüzde 2 artırdık. Tam 
yoğuşmalı kombi geçişi, enerji bayiliği, 

anlattı. Toplantıda konuşma yapan Vail-
lant Group Türkiye IK Direktörü Nilüfer 
Birdal, “Kurumlarda liderlik yapan her 
kadın aslında bir başarı hikâyesidir” dedi. 
Birdal, sözlerini şöyle sürdürdü: “1709 
çalışanımızın sadece 226’sı kadın. Yüzde 
13’e denk düşen bu oran sektörümüzün 
geneline uyumlu olsa da, biz bunu yeterli 
görmüyoruz. Bu oranı yükseltmek, kadın 

VRF, eRELAX gibi ürünlerimizle yeni iş 
fırsatları elde etme hedeflerimize ulaştık” 
diye konuştu. Vaillant Türkiye Satış ve 
Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu da, 
2020 hedeflerinin iş hacmini ikiye katla-
mak olduğunu söyledi. 2016 mottolarının 

“Vites Büyütüyoruz” olduğunu hatırlatan 
Kayaoğlu, 2016 yılında yüzde 26 büyü-
yerek vites büyüttüklerini, 2016 yılında 
kombi işinin yanı sıra panel radyatörde 
yüzde 69, klimada yüzde 33, şofbende 
yüzde 44 ve ısı pompasında 3 kat büyüme 
gerçekleştirdiklerini belirtti. 2017 yılı mot-
tomuz “Tam Yol İleri” diyen Kayaoğlu, 
konuşmasında akıllı evlerin endüstri stan-
dardı haline gelmesiyle birlikte, tüketicile-
rin akıllı telefonları ile kombilerini uzaktan 
kontrol edebilecek olmalarının önemine 
vurgu yapıp “Yüzde 37’ye varan enerji 

tasarrufu sağlayan eRELAX ürünümüzü 
2017 yılında sektörün standardı yapmak 
istiyoruz” dedi. Vaillant Türkiye Pazarlama 
Direktörü Hazım Bumin ise 1900’lerden 
2000’lere Pazarlamanın Evrimi ve Değişen 
Tüketici Davranışları başlıklı sunumunda, 
Vaillant’ın 2017 pazarlama iletişimi stra-
tejileri hakkında bilgi verdi. Vaillant ürün 
ailesinin yeni üyesi ecoTEC’un Pure’ün de 
tanıtıldığı toplantıda, konuk konuşmacı 
Yapı Kredi Baş Ekonomisti Cevdet Akçay 
da izleyicilere Türkiye ve dünya ekonomisi 
konusunda bilgi aktardı. Toplantının kapa-
nış konuşmasını birlikte yapan Vaillant 
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol 
Kayaoğlu ve Satış Direktörü Yusuf Türkel, 
takım çalışmasının şirketlerin en büyük 
gücü olduğunu belirterek “Birlikte, her 
birimiz hedefe çabuk ulaşırız” dedi. 

çalışanlarımızı başarıya giden yolculuk-
larında güçlendirmek, İK bölümü ola-
rak önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
Bu nedenle düzenlediğimiz panelde; 
kadının aile içinde yakaladığı eğitim 
ve gelişim fırsatları, kurumsal ortamda 
kadının hayatı, kadının diğer rolleriyle 
kurumsal rolün etkileşimi, iş ve özel 
yaşam dengesi, onları başarıya götüren 
kişilik özellikleri, yetkinlikleri, değerleri 
ve erdemlerini konuştuk. Panele dinle-
yici olarak katılan tüm çalışanlarımıza, 
kendi biricik hikâyelerini oluşturma 
ve güzel bir geleceği birlikte şekillen-
dirmede aktif rol alma çağrısı yaptık. 
Çünkü, önce kendimizi sonra birbirimizi 
yüreklendirme zamanının geldiğine ina-
nıyorum”. 
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Teknik Klima Devrediyor

K anal, menfez, klima santrali üretimi 
ve taahhüdü yapan Teknik Klima, 

800 m2’lik üretim ve 200 m2’lik ofis alanını 
tüm üretim ekipmanları ile birlikte devre-
diyor. Konu ile ilgili Teknik Klima Genel 
Müdürü Fazlı Yarımbaş şu açıklamaları 
yaptı: “Teknik Klima olarak, 1983 yılından 

günümüze kadar hem ulusal hem de ulus-
lararası piyasada sektörün aranılan çözüm 
ortağı olmayı başardık ve çalışmalarımızı 
noktalayıp sektörden çekilerek üretim ve 
ofis alanımızı tüm ekipmanlarımız ile bir-
likte devretme kararı aldık. İlgilenen kişi ve 
kuruluşlar bizimle irtibata geçebilir.”

Daikin Kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Hep Birlikte Kutladı

D aikin, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü hem şirkette hem de sos-

yal medyada kadın çalışanları ve bayileri ile 
birlikte kutladı. Levent’teki Daikin Solution 
Plaza fuha İstanbul’da bir araya gelen Dai-
kin Kadınları, iş hayatından sosyal konum-
larına, sektördeki değişimden geleceğin 
dünyasına kadar pek çok konuda görüş 
alışverişinde bulundu. 
Daikin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliği, Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder, Daikin Genel Müdür Yardımcısı 
Neslihan Yeşilyurt ve girişimci akademisyen 
Prof. Dr. Aytül Erçil’in katılımıyla gerçekleşti. 
Günün anlam ve önemine vurgu yapılan 
etkinlikte, kadın iş arkadaşlarını dinleyen 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, kadın-
lardan ‘cam tavanları’ kırarak daha fazla 
inisiyatif almalarını istedi. Daikin’in fırsat 
eşitliği ilkesini benimseyen bir şirket olarak, 
erkek egemen bir sektör olarak bilinen sek-
töründe değişime öncülük ettiğine dikkat 
çeken Önder, “Potansiyelinizi göstermekten 
çekinmeyin. Girişimci veya liderlik yanınız 
varsa her yerde inisiyatif alıp, öne çıkabilir-
siniz. İşinizin uzmanı olun ve yetenekleri-
nizi değerlendirin” dedi. Daikin’in girişimci 
liderliğine önem veren bir şirket olduğunu 
vurgulayan Önder, sözlerine şöyle devam 
etti: “Girişimcilik sadece iş kurmak anlamına 
gelmiyor. Girişimcilik fırsatları herkesten 
önce görmek ve değerlendirmektir. Sizler 
de çalıştığınız alanlarda kendinizi göste-
rip girişimci lider olabilirsiniz. İş hayatında 
kadın-erkek ayrımını kabul etmiyorum. İş 
hayatında artık kas gücü ön planda değil, 
yaratıcı fikirler daha önemli.  Bu yüzden 
de Daikin Türkiye’de şu anda 300’e ulaşan 
kadın çalışan sayısının daha da çok artma-

sını istiyorum. Hatta Daikin Türkiye’nin en 
çok kadının çalıştığı şirket olmasını hedef-
liyorum. Ama bu hedefi gerçekleştirecek 
olanlar sizlersiniz. Bu hedefe bizi sizler 
ulaştırabilirsiniz. Hep birlikte çalışalım ve 
Daikin Türkiye’yi en çok kadının çalıştığı 
şirket yapalım.” Daikin Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt da, kadınların 
sektöre katılmaları için başlattıkları Daikin 
Sakura Programı’nın başarılı sonuçlarından 
söz ederken, iklimlendirme sektöründe bir 
değişime öncülük ettiklerine dikkat çekti. 
İş hayatında yönetim kurulu üyeliğine ulaş-
mış bir kadın olarak kendi deneyimlerini de 
paylaşan Yeşilyurt, iş hayatında kadın-erkek 
gibi bir ayrımcılık yapılamayacağının altını 
çizdi. Kadınların korumacı ve kontrolcü 
özellikleri ile iş hayatına artı değer katabil-
diklerini vurgulayan Yeşilyurt, “Daikin fırsat 
eşitliğine önem veren bir şirket. Böyle özgün 
ve samimi ortamda, karşımızdakilere değer 
vererek çalışmak bizleri başarıya taşıyacaktır. 
Kariyerimde ben de yukarı çıktıkça yalnızlaş-
tığımı hissettim, pek çok toplantıya, etkin-
liğe tek kadın olarak katılmak durumunda 

kaldım. Bu yüzden öncelikle biz kadınlar 
birbirimizi desteklemeliyiz, birbirimize men-
torlük yapmalıyız” diye konuştu. Prof. Dr. 
Aytül Erçil ise iş hayatında kadınları bekleyen 
zorlukların nasıl aşılabileceği konusunda 
önemli tavsiyelerde bulundu. Kadınlara 
yönelik pek çok desteğin kağıt üzerinde 
kaldığını, bunlara ulaşmanın çok zor oldu-
ğuna dikkat çekmekle birlikte Prof. Dr. Erçil, 
kadınların iş hayatında daha aktif olabilme-
leri için öncelikle kendilerine güvenmelerini 
önerdi. Erçil, bu tespitini şöyle aktardı: “Biz 
kadınlar genellikle yüzde 100 emin olmadan 
bir işe başlamıyoruz. Kadınların iş hayatında 
geri planda kalmasında en önemli faktörler-
den birinin de bu olduğunu gözlemliyorum. 
Erkekler çok daha kolay ‘yapabilirim’ diyor 
ve sorumluluk üstleniyor. Bizim de bu yönü-
müzü geliştirmemiz lazım. Kadınların ‘yapa-
bilirim’ diyerek işlerini sahiplenmeleri, takım 
çalışması yaparak, ‘network’lerini daha fazla 
geliştirmeleri gerekiyor.” Daikin bu anlamlı 
gün kapsamında ayrıca, tüm kadın çalışan-
ları adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu'na da bağışta bulundu.
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HVAC-R Ekipman Üreticilerinin Yüksek Enerji Performansını Garanti 
Eden Yeni Eurovent Sertifikasyon Markası: NEx Nature of Excellence

Unicera Fuarı’nda Yabancı Ziyaretçi Rekoru

E

S

urovent Certita Sertifikasyon (ECC) 
kuruluşu, ISH 2017 fuarında yeni 

bir sertifika programı açtığını duyurdu. 
Eurovent tarafından açılan NEx Nature of 
Excellence, HVAC-R (Isıtma, Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma) ekipman üreti-
cilerinin yüksek enerji performansı ve çevre-
sel taahhüdünü belgelendirecek. En yüksek 
seviyede Eurovent uyarılarını temsil eden bu 
sertifika, mükemmellik için yüksek değerli 
yeni ürünler için referans olacak şekilde 
tasarlanmıştır. 20 yılı aşkın deneyimi ile 
ECC’nin Eurovent Sertifika Programı, bu ser-
tifikayla birlikte Avrupa’da satılan HVAC-R 
ürünlerinin yüzde 67’sinden fazlasını içeren 
büyük bir Avrupa sertifikası haline gelmiştir. 

eramik sektöründe yenilikçi ürünle-
rin sergilendiği UNICERA İstanbul 

Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı 8-12 Mart 
tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de düzen-
lendi. Fuarı, 8 bin 12’si yabancı olmak 
üzere, 73 bin 281 profesyonel ziyaret etti. 
Yabancı ziyaretçi oranında bu yıl yakala-
nan yüzde 21’lik rekor artış, Türk seramik 
sektöründe memnuniyet yarattı. Fuar, 
aralarında ABD, Almanya, İtalya, Fransa, 
İngiltere, İspanya, Çin, Rusya, Polonya’nın 
da bulunduğu 126 ülkeden gelen sektör 
profesyonellerin katılımı ile gerçekleşti-
rildi. UNICERA Fuarı, CNR Holding kuru-
luşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından 
Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve 
Tesisat İnşaat Malzemeleri Derneği (TIM-
DER) işbirliğinde 60 bin metrekare alanda 
1000’in üzerinde markanın katılımı ile 

Eurovent Performans Sertifikası, ürünlerin 
bağımsız denetimden geçirildiğini ve doğru 
derecelendirildiğini garanti eder. Bu serti-
fika geniş HVAC-R üretici yelpazesine hitap 
ediyor. ECC, pazarın yüzde 10 ilâ yüzde 15 
arasını temsil eden “en değerli ürünleri” 
ayırt etmek ve açıkça tanımlamak için yeni 
NEx Nature of Excellence’ı pazara sunu-
yor. Bu yüksek performanslı NEx Nature 
of Excellence Eurovent sertifikası, ürün 
performansını ve yüksek sürdürülebilirli-
ğini kanıtlayacak katı ve zorlayıcı kurallara 
bağlı olduğunu kanıtlayarak elde edilecektir. 
Özenli tasarım ve sorumlu imalatla elde 
edilen bu azami kefalet, 6 temel gereklilik 
üzerine verilecektir:

1. Yüksek enerji performansı
2. Hassasiyet kontrolleri
3. Uygun performansta işletim
4. Ürün dayanıklılığı
5. Montaj, bakım kolaylığı
6. Geri dönüşebilirlik

Eurovent’in NEx Nature of Excellence, 
geçerli bir Eurovent Performans Sertifikasına 
ve ISO 9001, ISO 14001 sertifikalarına sahip 
üreticilerin başvurabilecekleri bir sertifika.
Bu yeni belgelendirme, rekabette farklı-
lık yaratmak için ürünlerinde maksimum 
özen gösterecek, etik değerlerini ve ekolojik 
yaklaşımlarını sergileyecek olan üreticilere 
değer katacak.

sektörle ilgili değerlendir-
melerde bulunan TİMDER 
Başkanı Ertan Sapankaya, 
“Sektör olarak Avrupa’nın 
üretim üssüyüz. Dünyada 
İtalya, İspanya’dan sonra 
üçüncü sırada yer alıyoruz 
ve ikinci sıraya yükselmeyi 
hedefliyoruz. Katma değeri 
yüksek olan seramik sektö-
rünün 1,5 milyar dolar ihra-
catı var. Fuara bağlı olarak 
sektör ihracatında artış bek-

liyoruz” dedi. TİMDER Başkan Yardımcısı 
ve Fuar Komitesi Başkanı Aydın Eşer de 
önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek fuarda 
ziyaretçi sayısını yüzde 25, katılımcı sayı-
sını da yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini 
söyledi.

gerçekleştirildi. Fuarda, 
banyo mobilyalarından, 
altın kaplama su arma-
türlerine, akıllı tuvalet ve 
lavabodan özel tasarım 
jakuzilere varana kadar 
yüz binlerce ürün çeşidi 
yer aldı. Bu yıl ilk kez 
40 ülkeden gelen alım 
heyetlerinde yer alan 
önemli firma yetkilileri ile 
katılımcı firmalar arasında 
B2B Eşleştirme Programı 
kapsamında ikili görüşmeler de yapıldı. 
Fuar, aralarında Almanya, İtalya, Porte-
kiz, Çin, Tayvan, Hong Kong Hindistan, 
İran’ın da bulunduğu ülkelerden gelen 
15 yabancı katılımcı firmanın, yeni ürün 
ve modellerine ev sahipliği yaptı. Fuar ve 

Üntes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “En İyi Sanayici” 
Ödülünü Aldı

B aşkent’in en önemli sivil toplum 
hareketlerinden biri olan BAŞKON 

(Başkent Ankara ve Anadolu Konfederas-
yonu) tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen 
“Başkent Ödülleri” töreni 11 Mart 2017 
Cumartesi günü Ankara Ato Salonu’nda 
gerçekleşti. 
Seçici kurul değerlendirmesi ve halka açık 

oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı 
yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı 
törende faklı kategorilerde ödüller verildi. 
Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk 
olduğu “Başkent Ödülleri” töreninde 
Üntes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal “En İyi Sanayici” ödülüne layık 
görüldü.
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Haberler

BACADER 8. Olağan Mali Genel Kurulu Düzenlendi

B aca İmalatçıları ve Uygulayıcı-
ları Derneği (BACADER) Yönetim 

Kurulunun 8. Olağan Mali Genel Kurulu, 
25 Şubat 2017 tarihinde Kartal Titanic 
Otel’de düzenlendi. Divan Başkanlı-
ğına Ergün Gök, Başkan Yardımcılığına 
Onur Pişiren ve Katip Üyeliğe Muammer 
Akgün’ün seçildiği Genel Kurulda, Yöne-
tim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim 
Kurulu raporlarının okunması ve ibra-
sının ardından diğer maddeler görü-

şüldü. Genel Kurul toplantısının ardın-
dan Yönetim Kurulu Başkanı Barış Say 

yaptığı açıklama ile genel kurula katılan 
tüm üyelere teşekkür ederek dünyada 
rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bu 
dönemde BACADER’in her zamankinden 
daha dinamik bir şekilde öncülük eden bir 
yaklaşımla önümüzdeki yıl da tüm üyele-
rini kucaklaması gerektiğini ve bu dönemi 
en verimli şekilde geçirmek üzere geçen 
yıl seçilen yönetim kurulu asil ve yedek 
üyeleri olarak tüm üyelerden de her türlü 
desteklerini devam ettirmelerini talep etti. 

Bosch Termoteknik’ten İran’da Yeni İşbirliği

Mitsubishi Electric Türkiye’nin Yeni Başkanı Şevket Saraçoğlu Oldu

B

M

osch Termoteknik ve Butane Indus-
trial Group İran'da bireysel ısıtma ve 

sıcak su sistemleri konusunda işbirliği yaptı. 
Ortaklık; konutlarda, Bosch markalı bireysel 
ısıtma ve sıcak su sistemlerinin üretimi, 
dağıtımı ve satış sonrası hizmetlerini kap-
sıyor. 2021 yılında dünyanın en büyük beş 
termoteknik pazarı arasında olacağı öngö-
rülen, Ortadoğu’nun en kalabalık nufüsa 
sahip ülkesi olan İran’da, bu ortaklık ile 
büyük bir pazar payı hedefleniyor.
Önümüzdeki yıllarda İran için dina-
mik bir büyüme bekleniyor: 80 milyona 
yakın nüfusu ile İran gelecek vaat eden 
pazarlardan biri haline geliyor. Şu anda, 
şehirlerdeki konutların yüzde 97’si, kırsal 
kesimdeki konutların yüzde 70'i doğalgaz 
kullanıyor. Tahran genel merkezini geçen 
yıl açan Bosch’un İran’daki tarihi 1924 
yılına dayanıyor. 1953'te kurulan Butane 
Industrial Group, 2 bin çalışanı ile İran’ın 

itsubishi Electric Türkiye’nin yeni 
başkanı Şevket Saraçoğlu oldu. 

1 Nisan itibarıyla bayrağı Masahiro 
Fujisawa’dan devralan Saraçoğlu, Mit-
subishi Electric’in öncelikli pazar olarak 
gördüğü Türkiye’deki operasyonlarını 
yönetecek. Profesyonel iş hayatına NETAŞ 
Nothern Telecom’da başlayan Saraçoğlu, 
ardından Alarko Holding’te tekstil boya 
ve kurutma makineleri ile bina otomas-
yonu konularında çalıştı. Korona Şirketler 
Grubu bünyesinde yeni bir departman 
kurulumundan ve çimento fabrikaları 

en büyük duvar tipi kombi ve gazlı su ısı-
tıcı üreticisi. Bosch Termoteknik Yönetim 
Kurulu üyesi Thomas Bauer “İran, büyük 
bir potansiyele sahip olup, uluslararası tica-
retimizi güçlendirmek için ideal bir pazar 
konumundadır. Güçlü bir yerel ortak olan 
Butane Industrial Group ile işbirliği yap-
maktan oldukça memnunuz. İran, genç 
ve eğitimli bir nüfusa sahip dinamik bir 
ülkedir. Bu yönü ile yenilikçi cihazlarımızın 
modernizasyon sürecini desteklemesini 

kontrol sistemlerinden sorumlu oldu. 
1992 yılında Genel Teknik Sistemler (GTS) 
şirketinin kurucu ortağı olan Saraçoğlu, 

ve yürütmesini bekliyoruz” dedi. Butane 
Industrial Group Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Başkanı Mohamad Abedi ise konuşmasında 
“Butane Industrial Group, 65 yıldan fazla 
bir süredir İranlı müşterilerine hizmet ver-
mekte ve 11 milyondan fazla evde bulun-
maktadır. Isıtma sistemlerinin küresel lideri 
olan Bosch ile olan işbirliğimizden dolayı 
oldukça heyecanlıyız. Bu ortaklığın büyüyen 
pazarımız için eşsiz bir değer yaratacağına 
inanıyoruz” dedi.

GTS’nin 1993‘te Mitsubishi Electric Fab-
rika Otomasyon Sistemleri’nin Türkiye 
distribütörü olmasıyla birlikte Mitsubishi 
Electric markasıyla yollarını birleştirdi. 
2013 yılında Mitsubishi Electric’in GTS’yi 
satın almasının ardından Mitsubishi 
Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sis-
temleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 
İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan 
Şevket Saraçoğlu, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 
lisansını tamamladı. İyi derecede İngilizce 
bilen Saraçoğlu evli ve 2 çocuk babası.
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DANAK
Danimarka 
MID Onaylı

Patentli Gövde Tasarımı,
Sınıfındaki En Düşük 
Basınç Kaybı Değerleri

Değiştirilebilir 
Pil Özelliği

Kirden, Pastan ve 
Korozyondan 
Etkilenmeyen Tasarım

Android ve IOS 
Uygulamaları ile Kablosuz 
Optik Arayüz, Hızlı ve Kolay 
Servis Çözümleri

Yeni Nesil Cortex İşlemci 
Yüksek Performans ve 
Düşük Pil Tüketimi

EN 1434 Sınıf 2’ye göre 
Doğruluk Oran Aralığı

Geniş Dinamik Ölçüm 
Aralığı Qp/Qi=100 
Sınıfının En Başarılı ve 
Doğru Değeri

Büyük Ekran ve 
Kolay Menü İçeriği

Isı tüketimi ölçümüne çağ atlatan dijital teknoloji

DAF Sonicheat+ ULTRASONİK KALORİMETRE



Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

M

ALDAĞ

anisa ve Ordu’da inşa edilen İl Emniyet Müdürlüğü 
binalarında Aldağ fancoil cihazları kullanılacak. 

Ana hizmet binası, çevik kuvvet, özel harekat binası, toma 
garajı, atölye binası, patlayıcı madde deposu, bomba ince-
leme binası, halı saha binası, konferans salonları ve enerji 
binası olmak üzere toplam 40 bin 718 m² alan üzerine 
inşa edilen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nde Aldağ fan-
coil cihazları tercih edildi. Binada 766 adet “dört yöne 
üflemeli tavan tip fancoil” kullanılacak. Ordu’da 26 bin 
748 m² alan üzerine inşa edilen Ordu İl Emniyet Müdür-
lüğü binasında da 577 adet Aldağ markalı “iki borulu gizli 
tavan tipi fancoil” cihazı kullanılacak. Aldağ iki borulu gizli 
tavan tip fancoil cihazları, sessiz ve güvenli çalışır. 
Direkt akuple olan fanlar sayesinde hiçbir şekilde balans 
oluşmaz. Özel olarak tasarlanmış kızaklı ve kolayca çıka-
rılabilen filtre, G2 sınıfındadır ve yıkanabilme özelliğine 
sahiptir.

Manisa ve Ordu Emniyet 
Müdürlükleri

NİBA

S

Riyad Kral Halid 
Uluslararası Havaalanı

uudi Arabistan 
Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan 
Riyad’taki Kral Halid 
Uluslararası Havaala-
nı içme suyu projesi 
kapsamında, Körfez 
bölgesinin sıcak ve 
korozif iklim şartlarına uygun CTP gövdeli (Camelyaf tak-
viyeli polyester) Niba marka su soğutma kuleleri kullanıldı. 
Günde 25 bin m³ içme suyu sağlanan tesiste, toplam 7 hüc-
reli HMP14x14 model soğutma kulesi kullanıldı. Soğutma 
kulesinin gövdesi, müşterinin talebi doğrultusunda kobalt 
mavi renk olarak imal edildi.

ISIDEM YALITIM

"P

Pendik Teknopark
endik’in 25 yıllık hayali” olarak nitelendirilen Pendik 
Teknopark’ın ısıtma, soğutma, havalandırma sistem-

lerinin ekipman yalıtımlarında, ISIDEM Yalıtım’ın LEED serti-
fikalı tesislerde ürettiği Coolflex markalı elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünleri kullanıldı. 250 Hektarlık alan üzerinde 6 
blok ile tam kapasite hizmete girdiğinde, Türkiye’deki tüm 
teknoparkların toplamından 3 kat daha büyük olacak olan 
Pendik Teknopark’ta 30 bin kişi çalışabilecek. 1000’in üze-
rinde firmanın faaliyet göstereceği ve yaklaşık 2 milyar do-
larlık yatırım değerine sahip Teknopark’ta, IBM ve General 
Electric gibi sayılı şirketlerin Ar-Ge birimleriyle halka açık uzay 
gözlem evi de bulunacak. Coolflex ürünü Yüksek Su Buha-
rı Difüzyon Direnci Katsayısı ile korozyon riskini minimuma 
indirmek adına µ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer 
şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında 
sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı olma 
özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre 
yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum termal 
performans ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürün-
leri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda 
B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslara-
rası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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IMCO

P

Primemall Sivas AVM
rimemal l  S ivas 
AVM’de IMCO ta-

rafından VENCO marka 
fanlar tedarik edildi. 36 
bin m² kiralanabilir alanı, 
ulusal ve uluslararası 120 
markası ile Sivas’ın ilk ve 
tek alışveriş merkezi olma 
özelliğini taşıyan Primemall Sivas, Şehrin gelişen bölgesine 
inşa edildi. Alışveriş merkezinin egzoz, duman egzoz, taze 
hava ve basınçlandırma fanları IMCO tarafından sağlandı. 
Primemall Sivas Alışveriş Merkezi’nin 3 katlı kapalı otopar-
kının günlük havalandırması ve yangın anında duman eg-
zozu için jet fan sistemi kuruldu. EN 12101-3:2002 (+AC 
2005) standardına göre sertifikalı, 300ºC sıcaklığa 2 saat 
dayanımlı VENCO marka jet fanlar ve ana aksiyal fanlar, 
şaft damperleri, otomasyon ve elektrik kontrol panoları ile 
komple sistem çözümü sağlandı.

SYSTEMAIR

R

Adana Entegre Sağlık Kampüsü
önesans İnşaat 
tarafından ve 

Sağlık Bakanlığı’nın 
Kamu Özel İşbirliği 
modeli ile gerçekleş-
tirilen, Adana, Osma-
niye ve Hatay illerine 
hizmet verecek olan 
dev sağlık kampüsü 
318 bin 504 m² alana kuruluyor. Toplam bin 550 yatak ka-
pasiteli sağlık kampüsü içerisinde Ana Hastane Binası, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yüksek Güvenlikli Adli 
Psikiyatri Hastanesi mevcut. Bu önemli projede Systemair 
markalı 130 bin m²’lik jet fanlı otopark havalandırma sis-
temi, 850 adet muhtelif özelliklerde fan ve 42 adet hava 
perdesi kullanıldı. Adana Entegre Sağlık Kampüsü; Mersin, 
Bilkent, Isparta ve Kayseri’den sonra Systemair imzası taşıyan 
5. şehir hastanesi olarak listeye girdi.

D

DAIKIN

aikin, denize sıfır konumuyla Bodrum'un en prestijli 
projesi olmaya aday olan Adres Yalıkavak’ın da ik-

limlendirme çözüm ortağı oldu. Projede Daikin’in kullanıcı 
tercihlerini ön planda tutan Daikin Mini VRV ve VRV IV 
heat pump sistemleri tercih edildi. Her daire için daire 
büyüklüğüne göre Mini VRV IV veya VRV IV H/P model dış 
ünite ile soğutma çözümünün kullanıldığı projede, konut-
ların salon ve yatak odalarında ince düşük statik basınçlı 
gizli tavan iç ünite kullanıldı. Dairelerin büyüklüğüne göre 
6 ve 10 HP Mini VRV IV RXYSQ-T veya 8, 14 ve 16 HP 
VRV IV H/P RXYQ-T model dış ünite ile soğutma çözü-
mü yapıldı. Dairelerde 20 cm yükseklikte gizli tavan tipi 
iç ünite kullanılarak daire içerisindeki düşük asma tavan 
kotları için ideal çözüm sunuldu. Özel olarak geliştirilen 
DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketiminin 
sağlandığı projede standart olarak drenaj pompa kitine 
sahip iç ünitenin seçiminde ana kriterlerinden biri 27 dbA 
düşük ses basınç seviyesi oldu.

Adres Yalıkavak
PA-FLEX KAUÇUK

P

Sivil Havacılık Eğitim Merkezi
a-Flex Kauçuk, inşası devam eden Sivil Havacılık Eği-
tim Merkezi projesinde izolasyon markası olarak ka-

bul gördü ve tedarikçi olarak hizmet vermeye başladı. Proje, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği ortak projesi 
olarak Atatürk Havalimanı bölgesinde devam ediyor. Türkiye 
ve bölge ülkelerden gelecek olan sivil havacılık personeli ve 
çalışanlarına uluslararası standartlarda eğitim verecek olan 
merkezin 2017 sonunda hizmete açılması öngörülüyor. Or-
tadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine sivil havacılık eğitimleri 
alanında öncülük etmesi planlanan 150 kursun verileceği, 
toplam 12 bin m2'lik kapalı alana sahip Eğitim Merkezinin 
yıllık 2 bin yerli ve yabancı kursiyere eğitim verme kapasi-
tesi olacak ve bölgesinin en büyük eğitim merkezi olması 
planlanıyor. Avrupa ve dünyadaki diğer sivil havacılık eğitim 
merkezleri ile rekabet edecek seviyede hizmet vermesi amaç-
lanan Eğitim Merkezi, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
(ICAO) ile işbirliği içinde burslu eğitim imkânı da sunacak. 
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HITACHI

A
Çanakkale Havalimanı

sal İklimlendirme’nin distribütörlüğünü yaptığı Hi-
tachi, soğutma ve ısıtmada sunduğu çözümler ile 

Türkiye’nin önde gelen projelerine hizmet veriyor. 18 
Mart’ta hizmete açılan Çanakkale Havalimanı’nda; yüksek 
teknolojisi, çevre duyarlılığı, kalite standartları ve güvenilirli-
ği sebebiyle Hitachi VRF klima sistemleri kullanıldı. SET-FREE 
FSN6Q VRF Sistem Compact Heat Pump dış ünitenin kulla-
nıldığı projede, kule ve terminal alanlarının konforu duvar 
tipi ve gizli tavan tipi iç üniteler ile sağlandı. Soğutma sis-
temlerindeki yeni trendi yansıtan Hitachi’nin FSN6Q model 
dış üniteleri; hassas inverter teknolojisi, yağ dengeleme tek-
nolojisi ve kompresörlerde dönüşümlü çalışma teknolojisiyle 
dikkat çekiyor. Kompresörlerdeki eş yaşlanma sayesinde dış 
ünitenin dayanıklılığı artıyor. Ayrıca akıllı defrost özelliği ile 
daha verimli ısıtma sağlıyor. Çift yedekli çalışma fonksiyo-
nuna sahip FSN6Q modellerde, dış ünitelerin bir tanesinde 
arıza meydana gelmesi durumunda, sistemin tamamen dur-
ması acil çalışma moduyla önlenerek ortamın bundan etki-
lenmesinin önüne geçiliyor. Klasik klimalardaki hava girişine 
ve kablosuz uzaktan kumanda da bulunan sıcaklık sensö-
rüne dayalı iç ortam sıcaklık kontrolü ile karşılaştırıldığında, 
FSN6Q serisi ayrıca bir hava çıkış sıcaklığı sensörüne sahip. 
Soğutucu akışkan akışını yüksek hassasiyetli EEV kontrolü ile 
ayarlar, böylece 0,5°C’lik sıcaklık kontrolü hassasiyeti sağ-
lar ve kullanıcıların konfor ihtiyacını karşılar. Ayrıca Hitachi 
markalı tüm split, multi, ticari klima, VRF ve ısı pompası 
ürünlerde 6 yıl garanti bulunuyor.

FLEXİVA

Y

Elysium Elit Koşuyolu
ükselen trend Koşuyolu’nun prestijli projelerinden Elysium Elit Koşuyolu, 
tercihini Flexiva’dan yana kullandı. Projede Flexiva’nın Artist ve Sky Serileri 

kullanıldı. 10 bin m2’lik bir alanda yer alan 2 bloktan oluşan butik proje; Elysium 
Elit Koşuyolu, 27 bin 525 m2 inşaat alanına sahip. Elysium Elit Koşuyolu’nda; 
15 ve 7 katlı iki konut bloğu, 6 bin 500 m2’lik alana sahip dışarıya açık alışveriş 
merkezi, fitness, sauna, kapalı ve açık havuz bulunuyor. Tasarımının Çamoğlu 
Mimarlık tarafından yapıldığı projenin iç tasarımı ünlü mimar Melike Battal’a ait. Yalıtım malzemesi olarak kauçuk, polietilen 
ve elyaf seçenekleri bulunan yeni nesil esnek boru Artist’in, hijyenik grup seçenekleri de bulunuyor. İç boru ve dış ceketin tam 
laminasyonlu oluşu sayesinde arada hava boşluğu kalmıyor ve ısı yalıtımı en üst düzeye çıkarılıyor. İç ve dış yüzeyinde lamineli 
alüminyum folyo ve yüksek gerilimli çelik tel kullanılarak üretilen Sky serisi ürünler ise yangına karşı alev iletmez niteliği ile öne 
çıkıyor. Hava sızdırmaz, yırtılma ve darbelere karşı dirençli esnek kanal serisi Sky, TS EN 13180 Standartlarına uygundur.

Ç in devletine ait olan, dünyanın en büyük güneş pa-
neli üreticilerinden Shangai Aerospace Automobile 

Electromechanical Co. Ltd. (HT-SAAE)’nin İstanbul Tuzla’da 
yer alan yaklaşık 40 bin m² alana inşa edilen fabrikasında, 
iklimlendirme tercihi Climaveneta hava soğutmalı ısı pom-
pası oldu. Türkiye’deki üretimine yıllık 500 MW’lık modül ile 
300 MW’lık da hücre üretim kapasitesi ile başlayacak olan 
HT-SAAE fabrikasında 500 kişi istihdam edilecek. Fabrika 
çalışma alanının iklimlendirilmesi de toplam 4 bin 468 kW 
soğutma ve 4 bin 250 kW ısıtma kapasitesine sahip 5 adet 
hava soğutmalı kondenserli, vidalı kompresörlü Climavene-
ta FOCS-N model ısı pompaları ile sağlanacak. Bu projenin 
iklimlendirme markası Climaveneta, tek ünitede 1162 kW 
soğutma ve1195 kW ısıtma kapasitesine ulaşabilen, yüksek 
verimli, Eurovent sertifikasına sahip, vidalı veya scroll kom-
presörlü, hava veya su soğutmalı kondenserli, evaporatörü 
plakalı veya Shell&Tube ısı eşanjörlü, kısmi veya toplam ısı 
geri kazanımlı, Low-noise ve Super low noise gibi sessiz 
versiyon seçenekleri ile bütün uygulamalara uygun ısı pom-
pası ürününe sahiptir. Climaveneta’nın Türkiye distribütörü 
Allforbuildings firmasından yapılan açıklamada “Allforbu-
ildings, Climaveneta markası ile endüstriyel projelerde ve 
uygulamalarda verimli, güçlü, güvenilir ve aranan bir ürün 
ve hizmet tedarikçisi olma yolunda hızla ilerliyor. HT-SAAE 
projesi de bu ilerlemenin en önemli örneklerinden biridir” 
ifadelerine yer verildi.

AFB

HT-SAAE İstanbul 
Tuzla Fabrikası
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KSB

T

5. Levent
orunlar GYO tara-
fından inşa edilen 

İstanbul’un yeni semti 
5. Levent'te, ısıtma, so-
ğutma, havalandırma, 
içme suyu temini, atık su drenaj pompaları, hidrofor sis-
temleri ve yangın setlerinde tercih edilen marka KSB oldu ve 
toplamda 165 adet pompa kullanıldı. KSB’nin Ankara fab-
rikasında üretimi gerçekleştirilecek Calio pompalar; entegre 
0-10V arayüz, bina otomasyon sistemine bağlanmak için 
Modbus arayüz, çift pompalı kullanım ve entegre koruma 
fonksiyonları sayesinde kaliteli ve kolay bir kullanılabilirlik 
sağlayan yüksek verimli teknoloji sunuyor. Projede ayrıca 
pompalardan maksimum düzeyde verimlilik alınabilme-
si için KSB’nin geliştirdiği özel yazılımın yüklü bulunduğu 
PumpDrive kumanda panelleri de kullanıldı. Bu kumanda 
kontrol panelleri, pompaları tesisin ihtiyacı doğrultusunda 
çalıştırıp durdururken, gerekli regülasyonları yaparak işletme 
yükünün eşit şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Ayrıca, bağımsız 
bileşenlerin arızası durumunda da, sistemin kesintiye uğra-
madan çalışmasını sağlıyor. Koku oluşumuna engel olan ve 
sızıntıya karşı dayanıklı atıksu transfer ünitesi KRT Box da 
projede öne çıkan KSB ürünleri arasında.

T

FORM A.Ş.

ürkiye çimento sanayisinin önde gelen kuruluşları 
arasında yer alan Çimsa’nın Afyon fabrikasının İda-

ri Bina-Ofis kısmının iklimlendirme ihtiyacı, FORM’un Cli-
mate Master su kaynaklı ısı pompaları ve Decsa soğutma 
kuleleri ile sağlanıyor. Yaklaşık 165 milyon dolar yatırımla 
Afyon’un Halımoru köyünde kurulan yeni Çimsa fabrikası-
nın ısıtma-soğutma sistemleri için toplam soğutma kapasi-
tesi 60 kW olan 6 adet Climate Master marka su kaynaklı 
ısı pompası ve kapasitesi 700 kW olan Decsa soğutma 
kulesi kullanılıyor. Su kaynaklı ısı pompası, her alanın ba-
ğımsız olarak ve istenilen sıcaklıkta ısıtma ve soğutma ya-
pabilmesine imkân sağlıyor, her kullanıcı kendi cihazının 
kullandığı elektrik enerjisi bedelini ödediğinden sistem ve-
rimi ve tasarrufu mevcut sistemlere göre daha yüksek olu-
yor. Cihazların soğutmada verimi 4-4,5 ve ısıtmada 5’tir. 
Ayrıca ısıtma ve soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlar-
da cihazlar arası ısı geri kazanımı sayesinde sistem COP’leri 
5’lerin üstüne çıkıyor. DECSA Kapalı Tip Soğutma Kulesi 
modellerinde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağla-

yabilen kuru soğut-
ma (free-cooling) 
teknolojisi bulunu-
yor.

Afyon Çimsa Fabrika 
İdari Binası

TERMO TEKNİK

M

Quasar İstanbul
ecidiyeköy’de, İsviç-
reli  Viatrans-Mey-

danbey Ortak Girişimi ta-
rafından hayata geçirilen, 
“Dünyanın en iyi rezidan-
sı” ödülüne sahip Quasar 
İstanbul projesinde Termo 
Teknik dekoratif radyatör 
serisi kullanıldı. Projede, ünlü markaların mağazaları, ulus-
lararası bir otel markası, rezidans, ofis, kültür sanat ve sosyal 
aktiviteler için alanlar bulunuyor. Eski Likör Fabrikası arazi-
sinde yükselen Emre Arolat imzalı projede iç mekân tasarımı 
Marcel Wanders’a ait. Akıllı sistemler ve yüksek inşaat tek-
nolojisi ile enerji tasarrufu, jeneratör sistemi sayesinde kesin-
tisiz enerji sağlanan projenin tümünde yüksek ısıl verimliliğe 
sahip, estetik açıdan mekânlara katkı sağlayan Termo Teknik 
dekoratif radyatörlerinden Termo Design Serisi kullanılıyor. 
Termo Design serisi, pürüzsüz yüzeye sahip özel tasarımı ile 
mekânlara derinlik ve bütünlük katıyor, Avrupa’nın en çok 
tercih edilen modern ve estetik üst ızgara tasarımı ile rahat 
ve minimalist dekor tasarımlarına katkı sağlıyor.

İ

EKİN ENDÜSTRİYEL

stanbul Güngören’in 
i lk kentsel dönü-

şüm projesi olan, 14 bin 
500 m2 alan üzerinde yük-
selen ve tekstil merkezi 
Merter'de hayata geçirilen 
Real Merter projesinde Ekin 
Endüstriyel’in MIT markalı ürünleri kullanıldı. 3 blok, 248 
daire, 155 dükkân, AVM ve sosyal platformların bulun-
duğu projede, plakalı eşanjör alanında ısıtma soğutma 
faaliyetlerini “MIT” markasının sağlaması hedefleniyor. 
Üretim kapasitesi, inovatif tasarımları, mühendislik hiz-
metleri, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımı 
ile birçok projede yer alan Ekin Endüstriyel, “MIT” markalı 
ürünleriyle prestijli projelere imza atarak Türkiye’de ısıt-
ma soğutma alanlarında ileri teknoloji prensibiyle çözüm 
sunmayı hedefliyor.

Real Merter
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 Aironn Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül: 
“Yerli üretim, ülkeleri özgürleştirir”

Yerli üretimin desteklenmesi, Tür-
kiye iklimlendirme sektörü için 
de büyük önem taşıyor. Jet-

fan, metro ve tünel fanları, yangın-
duman fanları başta olmak üzere fan 
üreticisi Aironn firması Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Akgül, yerli üretimin 
yeterli desteği görmediğini öne sürüyor.  
Akgül şunları söylüyor: “Türkiye’de ne 
yazık ki hâlâ yerli üretime güven konu-
sunda tereddüt yaşanıyor. Oysa teklif iste-
nen firmaların hepsinden aynı sertifikaları 
beyan etmeleri şart koşuluyor. Bu sertifi-
kalar ise aynı uluslararası belgelendirme 
kuruluşlarından, aynı laboratuvarlarda, 
aynı testlerden geçerek alınıyor. Bu ulus-
lararası kuruluşlar, daha düşük nitelikteki 
cihazlara da aynı belgeyi veriyor olsalar, 
kimse bu sertifikalara itibar etmez, olması 

gerekliliğini şart koşmazdı. Gereken tüm 
uluslararası sertifikasyona sahip olduğu-
muza göre, kalite algımızın ithal bir ürünün 
altında olmaması gerektiği açıktır. Üste-
lik cihaz teknik özellikleri incelendiğinde, 
bilakis açıkça üstün olduğu özellikleri de 
görülecektir. Çünkü ‘yerli malı’nın küçüm-
senmesinin önüne geçebilmek için daha 
iyi malzeme, daha kaliteli komponent 
kullanıyoruz. Bu rasyonel yönler, aslında 
alıcı tarafından algılanıyor ve takdir ediliyor 
ama ne yazık ki yerli ürünün, çok düşük 
fiyatla alımı isteniyor. Bir başka deyişle, 
yerli ürünün ithal ürün karşısında daha iyi 
kaliteye sahip olduğunu görseler bile, ithal 
ürünse yüksek kâr marjı ile satılmasına ses 
çıkarmazlarken yerli ürünün çok düşük kâr 
marjı ile satılmasını istiyorlar. Bu yaklaşım, 
Türk mühendisliğini Ar-Ge’den, teknoloji 

geliştirmekten yoksun bırakır, üretici firma-
ların ve nihayetinde Türkiye sanayi yapısının 
güçlenmesini engeller. Yerli üretici; istih-
damı büyütür, katma değerin ülkemizde 
kalmasını sağlar, ülke dışına döviz çıkışını 
ve dışa bağımlılığı azaltır, teknoloji gelişti-
ren ve böylelikle katma değeri yüksek ürün-
ler ihraç eden ülke olmamızı sağlar. Yerli 
malı ucuz olmalı beklentisinin şüphesiz ki 
haklılık payı var. Sadece yerli malının daha 
ekonomik oluşunun kalite eksikliğinden 
kaynaklanmadığı çok iyi anlaşılmalı. Güm-
rük, nakliye, iş gücü gibi birtakım avantaj-
lardan ötürü daha ekonomik olduğu, yani 
hem daha ekonomik hem daha kaliteli 
olabildiği algısı yerleşmelidir. Ayrıca yerli 
malı ile ilgili sağlıksız yaklaşımların da iyi-
leştirilmesine ihtiyacımız var. Örneğin teklif 
verdiğimizde, ‘yerli üreticisin, Euro değil, 
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TL bazında teklif vermelisin’ denebiliyor. 
Döviz bazlı komponent ve malzeme alıp 
TL bazında nasıl teklif verilecek?" 

“Yerli üretici müşterisinin 7/24 
çözüm ortağı”

Yerli üretici sürekli yatırım yapmak duru-
mundadır. Aironn örneğinden bakacak 
olursak; yeni fabrika, yeni üretim hattı, 
uluslararası geçerliliği olan AMCA/ANSI 
250-12 ve AMCA/ANSI 210-07 standart-
larına uygunluğu TÜV-SÜD tarafından 
da akredite edilen fan test laboratuvarı, 
düzenli yatırım geleneğinin adımları. 
İthal ürün satıcı firma, burada sadece 
satış yapıyor, malı yurtdışından getiriyor, 
müşteriye teslim ediyor. Biz ürünümüzün 
her şeyine hâkimiz; tasarımını yapıyoruz, 
Ar-Ge/Ür-Ge’sini yapıyoruz, mühendislik 
ve satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. 
Gerektiğinde olabilecek en kısa süre içinde 
yedek parça ihtiyacını karşılıyoruz. Yani 
yerli üretici, 7/24 müşterisinin yanında. 
Proje tasarım sürecinden montajına, bakı-
mına, yedek parça teminine kadar her 
noktada müşterisinin çözüm ortağı.
 
“İnadına üretiyoruz”

Yerli üretimin ülkemize katkısı ölçüleme-
yecek kadar fazla. İstihdam olarak üretici 
firma, satıcı bir firmaya göre çok daha 
fazla istihdam sağlıyor. Distribütörlük 
almış olsaydık birkaç kişilik bir kadro yeterli 
olabilirdi, şüphesiz kârlılığı da daha yüksek 
olurdu. Türkiye’de üretim yapmak adeta 
bir direnme, bir inat işi. Üretici olduğumuz 
için sac alıyoruz, kanat yaptırıyoruz, birçok 
malzeme alımı yapıyoruz ve bu alımları 
yaptırdığımız yerlerde de istihdam yaratıl-
masına katkımız oluyor. Tüm bu sektörle-
rin de gelir vergileri, bu ülkede kalıyor. Bu 
bir zincir, yerli üretim zincirleme iş alanı 
açılması demek. Aironn özellikle jetfan 
sistemlerinde, pazarda çığır açtı. Fiyatla-
rın ne oranda düştüğünü, çok değil, 5-6 
yıl öncesi bir jetfana kaç lira ödendiğini, 
Aironn’un pazara girmesinin ardından 
ithal ürünlerin neredeyse yarı fiyatına 
düştüğünü hatırlamak gerek. Avrupa’da 
işçilik ücretleri mi düştü, malzeme fiyat-
ları mı? Aironn bu alanda fiyatların reel 

seviyelere çekilmesine öncülük etti. Başka 
yerli üreticiler de bu işe girdi, yatırım yap-
maya başladı. Tüm bunlar da bu ülkenin 
kazanımları.

“Yerli malı kullanımının önemi 
daha az vurgulanıyor”

Eskiden yerli malı haftası içinde yerli malı 
kullanımının önemi ne kadar çok vurgula-
nırdı, çocuklara şarkılarla şiirlerle bu bilinç 
verilmeye çalışılırdı; “yerli ye, yerli giyin 
yurdunu seviyorsan, yerli olsun her şeyin 
vatan benim diyorsan”. Kaldı ki o zaman-
lar teknolojimiz bu seviyede değildi. Şimdi 
teknolojimiz var, ama yerli malının önemi 
aynı güçte vurgulanmıyor.

“Özgüven-Özsaygı artmalı”

Türkiye pek çok açıdan neden dışa bağımlı 
olsun? Tüm alanlarda bu bilinç güçlen-
dirilmeli. Bizim projecisinden üreticisine, 
yatırımcısına, son kullanıcısına kadar yerli 
malını küçümsemekten vazgeçmemiz 
lazım. Sektörün sorunları tartışılırken pro-
jelerde denetimin önemine dikkat çekiliyor 
ve yurt dışından bilirkişi getirilmeli deniyor. 
Hayret ediyorum; farkında değiliz ama bu 
bir yerde özsaygı eksikliğimiz demek. Yurt 
dışındakiler mühendis de bu konuşmaları 
yapanlar değil mi? Bizim bilirkişimiz neden 
“az-bilir kişi” de yurtdışı ndan geliyorsa 

“çok biliyor”? Bu yaklaşım, üniversiteleri-
mizi de, meslek örgütlerimizi de, yıllarca 
bu mesleğe emek veren mühendislerimizi 
de küçümsemek değil mi?

“Başarı, kolektiftir. Birlikte 
olursak başarırız”

Aironn, sadece Türkiye’de değil küresel 
pazara ürün sunma, uluslararası marka 
olma hedefiyle yola çıktı, bu hedef doğ-
rultusunda adımlarını attı. Yerli üretimin 
uluslararası rekabetçi bir kaliteye sahip 
olabildiğinin kanıtı olmak istedi. Ama ne 
kadar çok yatırım yaparsak yapalım tek 
başımıza ülke çapında bu algı dönüşü-
münü gerçekleştiremeyiz. Sektörün bu viz-
yonu paylaşması ve destek olması şart. Biz, 
her alanda yerli üretimimize sahip çıkmaz-
sak, yerli üretimin ülkemizi geleceğe güçlü 
biçimde taşıyacağını görmezden gelirsek 
yerli firmamızın kalmadığı bir Türkiye ile 
karşı karşıya kalabiliriz. Unutulmamalıdır 
ki yerli üretim, ülkeleri özgürleştirir.

“Gelecek için üretiyoruz”

“Günü kurtarmak” kolaydır. Güçlü bir 
gelecek, mücadele ile, emek ile kazanı-
lır. Türk mühendisliğinin iftihar örnekleri 
arasında olmak istiyoruz. Haber fotoğraf-
larımızın da bu vizyonumuzu yansıtmasını 
istedik, evet, gelecek için çalışıyoruz.
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“	AlgaeTECT*	House,	başarılı			 	
	 bir	bütünleşik	tasarım	örneği”

Sürdürülebilir enerji kavramının bina ölçeğinde uygulanmasını amaçlayan ve ilk kez 2002 yılında ABD Enerji 

Bakanlığı (DOE) tarafından başlatılan öğrenci proje yarışması Solar Decathlon’un 2017 yılı sonunda Çin’in 

Dezhou kentinde yapılacak olan ayağında (SDC’17) Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik 

Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) konsorsiyumundan oluşan “Teamİstanbul” takımı temsil 

edecek. Termodinamik dergisi olarak Teamİstanbul çekirdek takımıyla siz değerli okuyucularımız için buluştuk ve 

proje yarışmasının detaylarını dinledik…

Teamİstanbul

* AlgaeTECT ismi, Latince su yosunu anlamına gelen "Algae" ile İngilizce mimarlık anlamındaki "archiTECTure" kelimelerinden türetilmiştir.
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Proje sonunda bildiri, makale yayımlanı-
yor ve patent başvurusu yapılıyor.
Üçüncü katkı olan “Topluma Katkı ve 
Sosyal Bilincin Oluşturulması”, topluma 
fayda sağlanması ve toplumun bilinçlen-
dirilmesi, eko bilincin oluşturulması ile 
sağlanıyor. 
İnovatif çözümlerin bulunması konusuna 
da çok önem veriliyor. Sunulan çalışmada; 
yeni yapı teknolojilerinin ve malzemeleri-
nin, mekanik tesisatta yenilikler ve farklı 
uygulamaların yer alması isteniyor. So-
nunda da patent ve yayınların elde edil-
mesi hedefleniyor. Nitekim ilk yayınımız, 
19-22 Nisan 2017 tarihlerinde düzenle-
necek Teskon Kongresi’nde sunulacak. 
Bildiriyi Neslihan Say, Evren Arslaner, 
Burak Döner, İsmail Çelik ve Alişan 
Gönül yazdı ve kabul edildi. İSİB’in 6-9 
Nisan’da Antalya’da gerçekleştireceği 
Sektör Buluşması’nda da bir sunumumuz 
olacak. Benimle birlikte, Neslihan Say ve 
Alişan Gönül sunacak.
Solar Decathlon’da yapılan çalışmalar; 
tasarım, uygulama ve işletme aşamaların-
dan oluşuyor. Uygulanabilirliğin sadece 
proje bazında kalması aranan bir durum 
değil. Dolayısıyla uygulama-işletme kıs-
mında, “AlgaeTECT House’’ ismini ver-
diğimiz evimizi tamamen inşa edeceğiz, 
120 m2’lik bir konut olacak. Belediyelerin 
gösterdiği uygun alanlarda veya üniversi-
te kampuslarında evimizi sergileyeceğiz, 
çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğiz. 

Nilüfer Eğrican: “Solar Decathlon, 
çok faydalı deneyimlerin 
kazanıldığı bir okul”

Solar Decathlon, iki yıllık süreç içinde, 
farklı disiplinlerin işbirliği ile tasarlanan 
ve uygulanan projelerin ticarileştirilme-
sini amaçlayan üniversitelerarası bir ya-
rışmadır, bir araştırma projesidir. ABD 
Enerji Bakanlığı (DOE)’nın yürüttüğü 
yarışma, ilk olarak 2002 yılında ABD’de 
yapıldı. 2005’te, yine Amerika’da ikin-
cisi düzenlendi ve 2005’ten bu yana iki 
yılda bir tekli yıllarda yapılıyor. Solar  
Decathlon, ilk dönemlerinden itibaren 
büyük bir ilgiyle karşılandı ve katılım, her 
yarışmada artış gösterdi. Hâl böyle olunca 
yarışma 2010 yılından itibaren Avrupa’da 
da düzenlenmeye başladı. Avrupa’da da, 
Amerika’da olduğu gibi, iki yılda bir ancak 
çiftli yıllarda düzenleniyor. 2018’de yine 
yapılacak. Avrupa’dan sonra Uzakdoğu 
devreye girdi ve 2013 yılında Çin’de baş-
ladı, 2015’te ikincisi düzenlendi, 2017’de 
de üçüncüsü düzenlenecek. 2015’te ise 
Latin Amerika’da başladı ve yine iki yılda 
bir düzenleniyor. Bu yıl da ilk defa Or-
tadoğu devreye girerek, 2018’de yarışmayı 
düzenleyeceğini duyurdu. 
Solar Decathlon’u ilk defa 2002 yılında 
DOE ile işbirliği yaparak bu işi başlatan 
University of Maryland’da gördüm. 2015 
yılının Kasım ayında bu yarışmaya katıl-
ma kararı aldık. Kasım ayının sonunda bir 
grup kurduk. Bu grubu kurarken İTÜ’den 
Murat Çakan hocamız, YTÜ’den Özden 
Ağra ve Derya Burcu Özkan hocalarımız 
sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler, proje eki-
bimizi oluşturacak öğrencileri belirlediler. 
Bir önceki yarışmada da işin içinde olan 
İKÜ Mimarlık Bölümü genç hocaların-
dan Ömer Saatçioğlu, projemizin mimari 
ayağı olarak katılacağını belirtti. İTÜ ve 
YTÜ, bize bütün mühendislik dalları-
nı sundu. Bunun içinde sadece makine, 
elektrik, inşaat değil; kimya, çevre, en-
düstri, işletme mühendisliği de var. Tüm 
mühendislik dallarını her iki üniversite-
mizden oluşturarak (özellikle makine, in-
şaat ve elektrik mühendisliklerine ağırlık 
vererek) ve İKÜ’den de mimarlık dalını 
alarak “Teamİstanbul” adlı ekibimizi kur-
duk. Takımın (projenin) Genel Yönetici-

liğini ve Yürütücülüğünü ben yapıyorum. 
Üniversitelerimizdeki teknik çalışmaları 
da yukarıda sözünü ettiğim hocalarım 
yürütüyor.
Teamİstanbul; ben ve diğer öğretim 
üyelerimizin yanı sıra, ağırlıklı olarak 
doktora, yüksek lisans ve lisans öğrenci-
lerinden oluşuyor. Ayrıca sektörümüzden 
mentörlerimiz var. Yaklaşık altmış kişilik 
bir takım. Kasım 2015’te, bir buçuk yıl 
evvel, projeye başladığımızda gerçekleş-
tirdiğimiz tartışmaları çok önemsiyorum. 
Hangi sistem olmalı konusunun üzerinde 
aylarca tartıştık. Çünkü Solar Decathlon 
yarışmasında üç alanda katkı isteniyor: 
“Eğitime Katkı”, “Araştırmaya Katkı” ve 
“Topluma Katkı”.
“Eğitime Katkı”, çalışmanın sonuçlarının 
ders planlarında yer alması, seçime bağlı 
ders açılmasıyla sağlanıyor. Buna en güzel 
örnek İKÜ’de “Solar Decathlon” dersinin 
açılmasıdır. 
İkinci katkı olan “Araştırmaya Katkı”, 
üniversiteler arası işbirlikleri ile sağlanı-
yor. Yarışmaya tek bir üniversite de baş-
vurabilir ama istenen; birden fazla üni-
versitenin yer alması, işbirliği yapılması 
ve bu işbirliğinin devamının sağlanması. 
Bu işbirliği, sadece üniversiteleri değil 
sektörü de kapsıyor; üniversite-sektör 
işbirliğinin sağlanması esasına dayanıyor. 
Solar Decathlon yarışması, bir araştırma 
projesi şeklinde yürüdüğü için de araş-
tırmaya katkısı zaten kaçınılmaz oluyor. 
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danışmanlığında maketi hazırladı. Dok-
tora ve yüksek lisans öğrencilerimiz zaten 
çok başarılı işler yapıyor ama 2. sınıf öğ-
rencisinin projemizin maketinin oluştu-
rulmasına öncülük etmesi ayrı bir gurur 
veriyor. Solar Decathlon için geliştirilen 
inovatif yöntemleri ülke menfaatlerine 
taşımayı ve ihracatımıza katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Murat Çakan: “AlgaeTECT 
House, ismiyle müsemma bir 
şekilde tasarlandı”

AlgaeTECT House’un teknik kısmın-
dan bahsetmek isterim. AlgaeTECT 
House'un ısıtma ve soğutma ihtiyacının 
karşılanması, projenin teknik çalışmala-
rının başında geliyor. Bu konuda YTÜ, 
evaporatif soğutma üzerinde çalışıyor. 
AlgaeTECT House, ismiyle müsemma 
bir şekilde tasarlandı. Evimize bu ismi 
vermemizin sebebi, yosun enerjisi kul-
lanmamız. Katıldığımız çalıştaylarda, 
projemizin öncü bir proje olduğunu gör-
dük. Çünkü sade mimarisi ve tasarımda 
kullanılan yenilikçi teknolojileriyle dikkat 
çeken AlgaeTECT House'un yarışma-
da mühendislik, su kullanımı, inovasyon 
ve enerji kullanımı dallarında rakiplerini 
zorlayacağı yorumları yapıldı. Çalıştay-
lara katılan hiçbir ekipte görmediğim 
ve çok dikkat çeken bir çalışma olan 
AlgaeTECT House; enerjisinin bir bö-
lümünü yosunlardan (alg-enerji) elde 
etmesi, evaporatif soğutma, çeşitli doğal 
havalandırma stratejilerinin uygulanması, 
çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme 
elemanlarının ve faz değiştiren malzeme-
lerin, ses yalıtımı malzemelerinin, sismik 
koruma, güneş enerjisi uygulamalarının 
kullanımı gibi özellikleriyle ön plana çı-
kıyor. AlgaeTECT House diğer tasarım-
lardan farklı olarak, evsel atıklarla bes-
lenen bir sistemle çalışıyor. Bu sistemde 
yosunlardan ve organik atıktan elde edi-
len biyogaz, evin ihtiyacı olan elektriğin 
üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında 
bilindiği gibi günümüzde iç hava kalitesi 
çok önemli bir konu. İç hava kalitesi ta-
nımı, artık yavaş yavaş “iç çevre kalitesi” 
tanımına doğru gidiyor. Bunun nedeni 
de evin içine koyduğumuz eşyaların çı-

Tüm bu çalışmaları sektörel yayınları-
mızda duyuracağız. Şimdiden üniver-
sitelerde tanıtımlara başladık. Tanıtım 
günlerimizi, YTÜ’de başlattık ve yaklaşık 
400 kişiye projeyi anlattık. Müthiş bir il-
giyle karşılandık. 1. sınıf öğrencilerinden 
dahi katılmak isteyen oldu ve bu bizi çok 
mutlu etti. YTÜ’nün ardından İTÜ’de de 
bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Bu 
tanıtım toplantılarını, sömestr bitmeden 
lise öğrencileri için de gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Projeyi İSİB’e, İklimlendir-
me Meclisi’ne de anlattık, zaten İSİB 
projemizi destekliyor. TİM’in Ankara’da 
düzenlediği İnovasyon Haftası 2016 Et-
kinlikleri Programında projemiz benim 
tarafımdan sunuldu. Facebook’ta tanıtım 
yapıyoruz. Tüm sosyal medya organları 
da dâhil olmak üzere mümkün olduğu 
kadar çok tanıtım yapacak ve toplumu 
bilinçlendireceğiz.
“AlgaeTECT House’’ adlı tasarım mo-
delimiz, bir yapıya entegre edilebilir 
şekilde modüler olarak tasarlandı, yani 
bir sitenin veya çok katlı bir binanın bir 
parçası olabilir. Ortaya çıkacak eserde, 
yeni yapı teknolojileri geliştirildi. Buna 
örnek olarak; İTÜ Nanobilim ve Na-
noteknoloji programından iki yüksek 
lisans öğrencisinin, Alkan Sancak ve 
Sertaç Toröz’ün tezlerinde geliştirdi-
ği “ses yalıtım malzemesi”ni verebiliriz. 
Bu iki değerli öğrencimiz, DKM İnşaat 
ve Danışmanlık’ın mentörlüğünde geri 
dönüşüm kauçuk malzemelerinin nano 
malzemeler katkısıyla performansları-
nı artırarak bir ses yalıtım malzemesi 

geliştirdi. Bu malzemeyi AlgaeTECT 
House’da döşeme altı ve duvar içinde, 
alçıpan arkasında kullanacağız. Duvarla-
rımızda faz değiştiren özel malzemelerle 
çalışıyoruz. Ses yalıtım malzemesi ve faz 
değiştiren malzemelerle entegre bir duvar 
sistemi yapmayı planlıyoruz. Depremi de 
unutmadık tabii. İTÜ Deprem ve Afet 
Yönetimi’nden bir öğrencimiz ve İnşaat 
Fakültesi’nden iki hocamız ile birlikte, 
yerli üretilecek sismik koruma ekipman-
larıyla AlgaeTECT House’un deprem 
kontrolünü sağlayacağız. Sektör temsil-
cilerimiz de üniversitelerimizin çalışma-
larına mentörlük yaparak destek oluyor. 
Evimizin uygulanabilirliği açısından on-
ların da katkıları çok önemli.
SDC’17’e, 9 ülkedeki 45 farklı üniversite-
den 22 takım katılıyor. DOE’nin koydu-
ğu kurallara göre yarışmada takımlar 10 
farklı kategoride (mimari, pazar potan-
siyeli, mühendislik, bilim-toplum etki-
leşimi, inovasyon, su kullanımı, sağlık ve 
konfor, donanım, ev hayatı ve enerji den-
gesi) puan toplamaya çalışacaklar. Her bir 
kriter 100 puan ve toplamda 1000 puan 
üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendir-
me, sadece yarışma sırasında olmuyor. Ara 
raporlarımızı gönderiyoruz, çalıştaylara 
katılıyoruz. Yarışmaya hazırlık sürecinde 
ön çalışmalardan olan teknik çalıştayla-
rın ilki temmuz ayındaydı ancak ülkenin 
durumu sebebiyle yurt dışına çıkamadık. 
Çalıştayların ikincisi 13-16 Ocak 2017 
tarihleri arasında Çin’in Dezhou kentin-
de yapıldı. Söz konusu toplantıda takım-
lar yarışmaya sunacakları ev modellerini 
(maketleri) sergilediler ve tasarladıkları 
evlerin karakteristik özellikleri hakkın-
da sunumlar yaptılar. Ülkemizi temsilen 
Ömer Saatçioğlu ve Murat Çakan hoca-
mız önderliğinde Teamİstanbul ekibin-
den İsmail, Alişan, Evren ve Neslihan, 
AlgaeTECT House adlı tasarım mode-
limizin maketini götürdü ve çalışmamız, 
sunumlarda büyük ilgi gördü. Teknik ça-
lıştayda maketleri gören ve evler hakkın-
da bilgi alan jüri üyeleri görüşlerini bil-
dirdi. Şunun da altını çizmek istiyorum: 
Maketimizin hazırlanmasında öncülük 
eden öğrencimiz YTÜ Mimarlık bölü-
mü 2. sınıf öğrencisi Avni Yılmaz. İKÜ 
atölyelerinde Ömer hocamızın liderlik ve 
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sağlanıyor. AlgaeTECT House’un farkı, 
yosun enerjisini atıklardan üretecek olma-
sı. İşte tam da bu noktada, mikroskobik 
yosunlarla enerji üretimi teknolojisine 
inovasyon kazandırdık. Projemiz, yosun 
enerjisinin konutta kullanılması açısından 
dünyada ikinci proje. Farkımız, bu enerjiyi 
atıklardan sağlamamız, bu açıdan dünya-
da ilk ve tekiz. 

Alişan Gönül: “AlgaeTECT 
House’un HVAC alanında pasif 
sistemleri uyguluyoruz”

YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühen-
disliği bölümünde Isı-Proses programında 
doktora öğrencisiyim ve aynı üniversitede 
araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 
Termodinamik ve Isı Transferi üzeri-
ne çalışmalarımı sürdürüyorum. Özden 
Ağra hocamızın Nilüfer Eğrican hocamız 
ile iletişimi sonrasında, 2015 yılının Ka-
sım ayında Solar Decathlon’un bir parçası 
olduk. O günden beri hem sektörün öncü 
firmalarının hem de değerli hocalarımızın 
danışmanlığında yapılan pek çok toplantı 
ile kendimize çok şey kattığımızı düşü-
nüyorum. Böylesi uluslararası yarışmalar 
öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açı-
sından çok önemli platformlar. Öğrenci-
lerin mimarlık-mühendislik eğitimi sıra-
sında en çok arzu ettiği şeylerden birinin 
somut hale dönüşmüş projeler olduğunu 
görüyoruz. Bu yarışmanın bu kapsamda 
büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve 
böylesi bir projenin parçası olmak hepi-
mizi heyecanlandırıyor. Yarışma sürecinde 
adeta akademi gibi olduk. Öğrencilerimi-
zin aktif mühendislik hayatlarında kulla-
nacakları, onları bir üst seviyeye taşıyacak 
Revit, Sketchup, HAP, Fluent, Autocad, 
BlueSol gibi programları aktif olarak di-
zayn ve hesaplamalarda kullanıyoruz ve 
birbirimize öğretiyoruz. Bu noktada bilgi 
paylaşımımız çok iyi seviyelerde.
Biz AlgaeTECT House’un HVAC sis-
temlerini tasarlayan ekibiz. Isıtma, so-
ğutma ve diğer tesisat alanlarında Akım 
Mühendislik ile birlikte, Murat Çakan, 
Özden Ağra, Derya Burcu Özkan ve 
Nilüfer Eğrican hocalarımızın danış-
manlığında sistemleri projelendiriyoruz. 
HVAC sistemlerini temelde ısıtma ve 

kardığı zehirli gazların ve insan sağlığına 
zararlı (VOC) bileşenlerin mümkün ol-
duğu kadar fazla süpürülmesi. Dolayısıyla 
gelişmiş ülkeler, koydukları bazı regülas-
yonlarla evin içinde yer alan eşyaların za-
rarlı etkilerini daha pazarın başındayken 
minimize ediyor. Türkiye, henüz böyle 
bir yolda değil maalesef. Bunu biz hava 
kalitesini iyileştirme yoluyla sağlıyoruz. 
AlgaeTECT House’da da aynı izlek 
üzerinden gidiyoruz. İç hava kalitesini 
mümkün olduğu kadar doğal yollarla yani 
mekanik tesisatı gerektirmeyecek yollarla 
sağlamaya çalışıyoruz.

Neslihan Say: “AlgaeTECT House 
atıklardan yosun, yosundan da 
enerjisini üretiyor”

Biyoloji lisansımın ardından deniz biyo-
lojisi üzerine yüksek lisansımı, sonrasın-
da ise çevre mühendisliğinde doktoramı 
tamamladım. Yüksek lisans tezimi üze-
rine yaptığım “mikroskobik yosun (mik-
roalg) türleri ile arıtım yapma ve deniz 
kirlenmesinin önüne geçme” fikri beni 
Çevre Mühendisliği’nde doktora prog-
ramına başlamaya yönlendirdi. Bunun 
üzerinde 2009 yılında Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde mikroalgal biyodizel 
üzerinde çalışmalar yapan, değerli danış-
man hocam Prof. Dr. Mirat Gürol ile yol-
larımız kesişti. Doktora tezimi, mikros-
kobik yosunlarla atıksu arıtımı ve enerji 
eldesi amacıyla biyokütle üretimi üzerine 
tamamladım. İTÜ’de doktora dışında-
ki çalışmaları misafir olarak yürütürken 
Solar Decathlon ekibiyle tanıştım. 
Anaerobik arıtma ve biyogaz üzerine 
çalışmaları olan Yrd. Doç. Dr. Mahmut 
Altınbaş ve kendisinin lisansüstü öğrenci 
ekibiyle birlikte “insan idrarının yosunlar-

la arıtılması ve üretilen yosundan biyogaz 
üretimi” üzerine çalışmalara başladık ve 
böylece Solar Decathlon ekibine dâhil 
olduk. Nilüfer hocamızla, evimizde hangi 
yenilikçi teknolojilerin olması gerektiği 
üzerine kafa yorarken, yosun teknolo-
jisinin enerji ve atık minimizasyonuyla 
birlikte ele alınması üzerine bir teklifte 
bulunduk. Atığın arıtılmasının, evin ener-
ji tüketimine katkısının ve bu yükün azal-
tılmasının da yarışmada beklenen kriter-
lerden biri olduğunu öne sürerek atıkları 
ayırarak arıtma yoluna girdik. Evin tüm 
atıklarının enerji üretimine katkı sağla-
yacağı şekilde bir sistem tasarlamaya, aynı 
zamanda sıfır atık ve sıfır emisyon olarak 
tanımlanabilecek bir tasarım ortaya koy-
maya çalıştık. Islak hacimden toplanan 
atıksu akımlarını sarı (idrar), gri ve siyah 
(dışkı) su olmak üzere ayrı düşündük. 
Sarı ve gri suyu yosun üretiminde kulla-
nıp daha sonra bu yosun biyokütlesinin 
mutfaktan gelen organik atıklar ve siyah 
su  ile karıştırarak biyogaz elde etmek için 
kullanılacağı bir "atıktan enerji" kavramı 
geliştirdik. Bu gazın evin ısıtma ve so-
ğutmasında hatta elektriğin bir kısmının 
üretilmesinde kullanılması önerisinde 
bulunduk. Ayrıca makine mühendisliği 
anabilim dalından arkadaşlarımla beraber 
evin CO2 emisyonunun, yosunlar tarafın-
dan tutulması için, yosun havuzuna veril-
mesi ve sıfır emisyon hedefine ulaşılması 
için çalışmalarımız devam ediyor. Neti-
cede AlgaeTECT House, kendi atıkla-
rından enerjisinin bir kısmını üretecek 
ve dışarıya da minimum atık çıkaracak 
sürdürülebilir bir ev olarak tasarlandı. 
Murat hocamızın da söylediği gibi, Solar 
Decathlon’da yer alan 22 takım içinde, bu 
konuyu uygulayan tek takım Teamİstan-
bul. Bu da bizim farklı bir yönde ilerledi-
ğimizi gösterir nitelikte.
Mikroskobik yosunlarla enerji üretimi, 
globalde de yaygın bir çalışma değil. Ko-
nutsal anlamda yosundan enerji üretimini 
gerçekleştirebilen dünyada sadece bir tane 
proje var. Bu proje, Almanya Hamburg’da 
yer alıyor. Fakat bu binada, yosun üret-
mek için gerekli olan besinler (nutrients), 
AlgaeTECT House’da olduğu gibi atık-
lar vasıtasıyla değil, dışarıdan tamamen 
kimyasal bir kaynaktan para ödenerek 
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sistemine de sahip olacak. Neyin nerede 
devreye gireceğini bu otomasyon siste-
miyle kontrol edeceğiz. Bu konuda da 
çalışmalarımız devam ediyor, otomasyon 
sistemiyle evimizin otomatik kontrolünü 
sağlamayı planlıyoruz.
Solar Decathlon Teamİstanbul ekibinin 
bir parçası olduğum için çok mutluyum, 
bana çok şey kattığını düşünüyorum. 
Solar Decathlon; hem sektörel hem 
akademik açıdan çok kıymetli hocaları-
mızla, değerli öğrenci arkadaşlarımızla, 
deneyimli kişilerle tanışma ve farklı di-
siplinlerle bir arada çalışma fırsatı sundu. 
Makine mühendisi olarak projelere belli 
bir bakış açımız oluyor ama olaya çevre 
mühendisliği, mimari ve elektrik de dâhil 
olunca işe çok farklı açılardan bakma-
ya başladık ve bu durum, projemiz için 
yeni teknolojiler geliştirmemizi sağladı. 
Nilüfer hocamın da belirttiği gibi inovatif 
sistemler üzerinde çok durduk, hocala-
rımız ve sektör danışmanlarımız ile bir-
likte beyin fırtınaları yaptık. Dolayısıyla 
bunun üstünde durmamızın meyvesi-
ni de Çin’e gittiğimizde gördük. Çin’de 
Solar Decathlon Komitesinin Başkanı, 
AlgaeTECT House’un inovatif açıdan 
birçok projeyi zorlayacağını ve çok farklı 
olduğunu vurguladı. Alişan arkadaşımın 
da bahsettiği gibi; ısıtmada önceliğimiz 
çanak tipi sistem, eğer yeterince güneş 
alamazsak bunu ısı pompası ile destek-
liyoruz. Buradaki en önemli şey, bir akü-
mülasyon tankında tüm enerjileri topla-
yıp oradan hem ısıtmayı hem sıcak suyu 
beslemek. Bu akümülasyon tankı da enerji 
tasarrufu açısından projenin çok önemli 
bir noktası. Ayrıca hâlihazırda sistemle-

soğutma olarak iki başlıkta inceliyoruz. 
Sistem yüklerinin karşılanmasını güneş 
enerjisi temelinde düşünüyoruz. Ancak, 
güneş bilindiği gibi belli saatler aralığında 
ihtiyaçlarımıza cevap verebiliyor. Onun 
haricindeki enerji ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında hem faz değiştiren malzeme-
lerden hem de alternatifli sistemlerden 
faydalanıyoruz. Örneğin soğutma siste-
mini; ağırlıklı olarak evaporatif soğutma 
ile olmak üzere, doğal havalandırma ve 
havadan suya ısı pompasıyla da sağlıyoruz. 
Isı pompasını sadece soğutma sistemine 
entegre etmekle kalmıyoruz, COP’sini 
artıracak çözümler üzerine çalışmalar 
yapıyoruz. Isıtmayı ise temelde parabolik 
çanak tip kolektör sistemiyle sağlıyoruz. 
Isıtma enerjisinin güneş ile karşılanması 
durumunda yetersiz kalınan noktalarda 
havadan suya ısı pompası uygulamasın-
dan faydalanacağız. Bu daha önceki yarış-
malarda görmediğimiz bir sistem. Bunun 
amacı da, daha küçük alanlarla yüksek 
verimli sistemler dizayn etmek. Önceki 
yıllarda çalışmalar daha çok düz kolektör-
lerle yapılmış ama onlar çatıda daha çok 
yer kapladığı için biz parabolik çanak tip 
kolektör sistemini tercih ettik. Tercih et-
tiğimiz bu sistem ayrıca yüzde 70-80’lere 
varan verimlerde çalışıyor. Binanın ısıt-
ma ve soğutma sistemlerinin dizaynında 
bütünleşik tasarım noktasında mimari, 
elektrik ve peyzaj grubu ile aktif olarak 
çalışıyoruz. Gölgelendirmeler, kullanılan 
cam alanları, duvar bahçeleri, seçilen ener-
ji verimli cihazlar ile ısıtma ve soğutma 
yüklerini oldukça azaltma fırsatı bulduk. 
AlgaeTECT House’da sunduğumuz tüm 
bu avantajlarla fark yaratacağımıza inanı-

yorum. Zaten Çin’de Ocak ayı içerisinde 
düzenlenen workshop'a gittiğimiz zaman, 
mühendislik ve mimarlık noktasında da 
çok iyi durumda olduğumuzu gördük. 
Teamİstanbul olarak, diğer 21 takım-
dan çok daha inovatif çalışmalara imza 
attığımızı düşünüyorum. Yarışma aşa-
malarından biri de iletişim. Bu amaç-
la YTÜ ve İTÜ’de sunumlar yaptık ve 
müthiş bir ilgiyle karşılaştık. Bu bil-
gilendirme ve farkındalık sunumları 
farklı üniversiteler, liseler ve çeşitli kon-
feranslarda devam edecek. Aynı zaman-
da sosyal medya aracılığıyla da insan-
larımızın yenilenebilir enerji kaynaklı 
sürdürülebilir binalara yönelik farkın-
dalığını artırmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda ayrıntılı bilgi için internet sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz: http://www.sdctea-
mistanbul.com/ 
Ayrıca Solar Decathlon Team İstanbul 
adlı Facebook sayfamız ve “sdc17_tea-
mistanbul” isimli Instagram hesabımız ile 
çalışmalarımızı insanlarla paylaşıyoruz.

Evren Arslaner: “Solar Decathlon, 
farklı disiplinlerle bir arada 
çalışma fırsatı sundu”

İTÜ Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisansı-
ma devam ediyorum, tez aşamasındayım. 
Aynı zamanda Akım Mühendislik firma-
sında da mekanik tesisat ve enerji verimli 
binalar üzerine çalışmalarımı sürdürü-
yorum. AlgaeTECT House’un mekanik 
ve elektrik kısmınlarında çalışıyorum. 
Proje kapsamında yosun teknolojisinden 
oksijen üretmenin yanında enerji anla-
mında da faydalanmayı hedefliyoruz. Bu 
bağlamda yosun enerjisiyle elektrik üret-
meyi hedefliyoruz. Yosun biyokütlesini, 
organik atıkları ve tuvalette ayırdığımız 
siyah sudan elde ettiğimiz biyogazı bir 
mikrokojende yakmak suretiyle elektrik 
üreteceğiz. Tabii evin ölçeği bazında atık 
miktarımız sınırlı olduğu için evde üre-
teceğimiz elektrik de sınırlı. Önceliğimiz 
bu sistemle elektriği sağlamak. Elektriğin 
yeterli olmadığı durumlarda ise PV des-
tek sistemimiz devreye giriyor. Ayrıca ya-
rışma kapsamında bir şebeke bağlantısı da 
olacak. AlgaeTECT House, mekanik ve 
aydınlatmayı da kapsayan bir otomasyon 
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panel verimi artacaktır. Bu, çok basit bir 
şey gibi görünebilir ama bütünleşik tasa-
rımda mimarın mühendisle çalışmasının 
ne kadar önemli olduğunu gösteren küçük 
bir örnek.

Neslihan Say: “Evdeki yaşam, 
enerji verimliliğinin kilit noktası”

Evi tasarlarken evde yaşayacak kişi sayı-
sından kullanılacak eşyalara kadar her şeyi 
düşündük. İki kişinin yaşayacağı bir ev 
olacak. Zaten Solar Decathlon’da yaşam 
senaryoları var. İki öğrencimiz, bir ay bo-
yunca AlgaeTECT House’da yaşayacak. 
Bu bir aylık yaşamda, evin şebekeden ne 
kadar enerji aldığı ve ne kadar enerjiyi şe-
bekeye verdiği ölçülecek. Evdeki yaşam, 
enerji verimliliğinin kilit noktası.

Murat Çakan: “Evde kullanılacak 
klozetin bile çevreci olması önemli”

Evin içindeki eşyalar konusundan bahset-
mek gerekirse, evde kullanılacak klozetin 
bile çevreci olması önemli. Yani bizim 
sistemimize akuple olabilecek, sarı, gri ve 
siyah suyu ayrıştırabilecek bir klozet ge-
rekiyor. Tabii bunları, projenin ilerleyen 
dönemlerinde çözüme kavuşturacağız. Bu 
konuda da İTÜ Endüstriyel Tasarım gru-
bumuzla yolumuza devam ediyoruz. 

Nilüfer Eğrican: “Bir insanın 
yaşamına dair her şey bu 
yarışmanın konusu”

Beyaz eşyalarımızı bile planladık. Hatta 
elektrikli bir bisikletimiz olacak. Bu bi-
siklet, İTÜ’den kıymetli bir hocamız ve 
bir sanayi kuruluşunun ortak çalışması 
sonucu geliştirildi ve ticarileşti. Çünkü bu 
yarışmada konu sadece konut tasarımı de-
ğil, ulaşım da yarışmanın bir ayağını oluş-
turuyor. Bir insanın yaşamına dair her şey 
bu yarışmanın konusu. 

Murat Çakan: “Spor yaparken 
ürettiğimiz enerjiyi ev için 
kullanacağız”

Evde yaşayacak olan iki öğrencimiz dı-
şarıda elektrikli bisikleti kullanabilecek. 

rimizi mimariye ve elektriğe uyarlamak 
konusunda, aynı masada fikir paylaşımın-
da bulunuyoruz. Artık “hangi sistemleri 
uygulayalım”dan çok “bu sistemleri nasıl 
akuple edebiliriz”i tartışıyoruz. Örneğin 
“kolektörü şuraya koyalım” dediğimizde 
mimari bunun uygun olmadığını söylü-
yorsa, işe farklı açıdan bakmaya başlıyo-
ruz. 

Burak Döner: “AlgaeTECT House, 
artı enerjili bir konut olarak 
uygulanabilir”

İKÜ Mimarlık anabilim dalı yüksek li-
sans öğrencisiyim. Solar Decathlon ile 
Ömer Saatçioğlu hocamın sayesinde ta-
nıştım ve onun öğrencisi olarak projeye 
dâhil oldum. Projede en çok ilgimi çeken 
konu, öğrencilerin aktif bir şekilde rol 
alması oldu. Bunun çok büyük faydaları 
var. Birçok prensipte ortak karar alınması 
gerekiyor. Mimari açıdan bu çok önemli 
bir konu. AlgaeTECT House’un temel 
mantığı; modülerlik, basitlik, esneklik ve 
sadelik olarak belirlendi. Konutumuzda, 
metreküp anlayışına dayalı bir sistemle 
modüler yapılanmaya sahip bir tasarım 
sistemi kullandık. Farklı işlevler için fark-
lı yükseklikler kullanılıyor. Bu bir enerji 
verimliliği yarışması olduğu için ferah 
hacimlerin mekanik sistemlerle uyumu-
nu en efektif şekilde değerlendiriyoruz. 
Konutumuzu farklı ihtiyaca ve kişi sayı-
sına göre çeşitli büyüklüklerde tekil birim 
olarak tasarladık. Proje, tekil proje olarak 
gözükmesine rağmen yoğun kent dokusu 
içerisinde de yer alabilmesi amacıyla farklı 
sayıda ve boyutta birimlerden oluşan bir 
konut kompleksi olarak da değerlendiri-
lebilir. Bir diğer ve rakip yarışmacılarda 
bulunmayan alternatifi ise birimin bir 
parazit yapı düşüncesiyle mevcut yük-
sek katlı yapılar üzerine konumlandırı-
labilmesi ve enerjisini mevcut yapının 

atıklarıyla karşılayabilecek olmasıdır. Bu 
bütünlükte düşündüğümüz zaman, diğer 
sistemlerimizin verimi de artış gösteriyor 
ve konutumuz daha fazla enerji üretme-
ye başlıyor. Verimliliği sıfır enerjinin de 
ötesine geçip artı enerjiye dönüşebiliyor. 
Yani AlgaeTECT House, artı enerjili 
bir konut olarak da uygulanabilir. Enerji 
bağlamında çok esnek bir konut geliştir-
dik. Rüzgâr kapanı, güneş bacaları gibi 
pasif sistemleri kullandık. Bunun yanına 
mekanik sistemleri de dâhil ederek enerji 
simülasyonunu en verimli hale getirmeye 
çalıştık. Sonucunda enerji verimliliğimiz 
çok yüksek oranlara ulaştı. Diğer proje-
lerden bizi farklı kılan konulardan birkaçı 
da bunlardır. Disiplinler arası tasarım sa-
yesinde verimli bir proje ortaya koyduk ve 
değerli hocalarımızın liderliğinde yaptı-
ğımız çalışmalarla projeyi geliştirmeye 
devam ediyoruz. Yosun teknolojisi bu ko-
nuda yeni kavramlardan biri. Bizim bunu 
uygulayabiliyor olmamız, küresel ölçekte 
de çok büyük bir yenilik olacak. Neslihan 
hanımın da belirttiği gibi, yosun teknolo-
jisini farklı bir yaklaşımla kullandığımız 
için AlgaeTECT House dünyada ilk 
olacak. Fotovoltaik paneller birçok proje-
de kullanılır ama bizim yaklaşımımız, bu 
panellerden en yüksek verimi diğer sis-
temlerle birlikte almak, diğer sistemlerle 
entegrasyonunu sağlamak ve binamızın 
kendi enerjisini kendisinin sağlamasını 
gerçekleştirmekti. Tasarım yaklaşımımız 
bu şekilde özetlenebilir.

Murat Çakan: “Güneş bacasının 
gölgesinin nereye düşeceği bile 
bu projede önem kazanıyor”

Burak’ın belirttiği güneş bacası ve rüzgâr 
kapanından bahsetmek isterim. Güneş 
bacasının ebadı ve konumu önemli. Ko-
nutumuza bir baca yerleştirdik, bu as-
lında içeriye hava alan bir baca ama bu 
bacanın doğal olarak gölgesi evin üzeri-
ne düşüyor. Bu gölgenin nereye düşeceği 
bile bu projede önem kazanıyor. Bunun 
için programlar da var, yani yıl boyunca 
binanın ve bina elemanlarının gölgesi-
nin nereye düşeceği konusunda tahmin 
sağlıyor. Fotovoltaik üzerine düşen gölge 
minimize edilirse, doğaldır ki fotovoltaik 
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Bunun yanında, evde kurulan düzenekte 
bu bisiklet ile kondisyon çalışması yapa-
rak, harcadıkları enerjiyi elektrik enerjisi-
ne çevirebilecek ve evin elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek. Spor yaparken ürettiği-
miz enerjiyi ev için kullanacağız.

Neslihan Say: “Solar 
Decathlon, yaşayan bir köy gibi 
düşünülebilir”

Solar Decathlon yarışması için Çin-
Dezhou’da 22 takımın 22 ev projesinin 
bulunacağı bir kampus tasarlanıyor. Bu 
22 evdeki insanlar, bir ay boyunca orada 
yaşayacak, komşuluk ilişkileri geliştirecek 
ve birbirlerine yemek davetleri verecek. 
Okullar bu kampusu gezecek. Aslında 
Solar Decathlon, yaşayan bir köy gibi dü-
şünülebilir. En son katıldığımız çalıştayda 
bize verdikleri bilgiye göre; sergi amaçlı 
kurulan bu köy, daha sonra sürdürülebilir 
enerji köyü olarak yaşamaya devam edecek. 
Çünkü bu çalıştayın yapıldığı ve yarışma-
nın da yapılacağı Dezhou kenti, Çin’in gü-
neş enerjisi teknolojileri üzerine eğilen ve 
elektriğini güneş enerjisinden karşılamaya 
çalışan, yeni yapılanan bir proje kenti. Bu 
Solar Decathlon köyünü de 70 sene bo-
yunca devam ettirmeyi umut ediyorlar. Ya-
rışma sonrasında evlerin satışı da gerçek-
leştirilebilecek. Ticarileşme ayağı da tam 
da bu noktada devreye giriyor ve köyün 70 
sene boyunca yaşaması sağlanacak.

Nilüfer Eğrican: “Sürekli 
öğrenmeyi sürekli öğretimle 
birleştirdiğimizde ortaya 
AlgaeTECT House gibi mükemmel 
bir iş çıktı”

AlgaeTECT House tam da bir bütünle-
şik tasarım örneği. İlk günden son güne 
kadar bütün farklı disiplinler bir arada. 
Projenin başında masaya oturduk, hâlâ 
masadayız ve çalışmalarımızı yoğun bir 
şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizde yıllardır 
tartışılan ve hâlâ tam anlamıyla gerçekleş-
tirilemeyen bir konu olan bütünleşik ta-
sarımı, Teamİstanbul olarak AlgaeTECT 
House’da başarılı bir şekilde gerçekleştir-
dik. Bunu gerçekleştirirken “sürdürülebi-
lir bütünleşik tasarım anlayışı” doğdu. En 

büyük isteğimiz, bu işbirliklerinin devam 
etmesi. Mesele, yarışmada birinci olmak 
değil, topluma fayda sağlamak ve toplumu 
bilinçlendirmek. Bir buçuk sene boyunca 
çok büyük kazançlar sağladık. Çünkü sü-
rekli öğrenme söz konusu. Sürekli öğren-
meyi sürekli öğretimle birleştirdiğimizde 
de ortaya AlgaeTECT House gibi mü-
kemmel bir iş çıktı.

Murat Çakan: “Gençlerimize 
bütünleşik tasarım anlayışını 
aşılamak ve onların bu yönde 
ilerlemelerini sağlamak şart”

Şu konunun da altını çizmekte fayda var: 
Bütünleşik tasarımla ilgili her platformda 
konuşuyoruz, bu konu üzerinde saatleri-
mizi harcıyoruz ama bir türlü mesafe kat 
edemedik. Bunun kırılabileceği en güzel 
nokta; öğrencilerin projenin en başında 
tüm disiplinlerle birlikte çalışması ve o 
tecrübeleriyle profesyonel iş hayatlarında 
bütünleşik tasarımı doğal olarak uygula-
maları. Yani bunu ne kadar yazarsak ya-
zalım, her ortamda ne kadar konuşursak 
konuşalım bu anlayışın, belli bir aşamaya 
gelmiş mühendis ve mimar kadrosunda 
yerleşmiş olması gerekiyor. Öğrencileri-
mize bu anlayışı aşılar, onları bu sistema-
tik üzerinden yetiştirebilirsek, bütünleşik 
tasarımdan başka bir yöntem bilemeye-
cekleri için işlerinin doğasında bütünle-
şik tasarım olacak. Türkiye’nin yapı stoku 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok 
iyi durumda. Fransa’da binaların yaklaşık 

yüzde 70’i II. Dünya Savaşı öncesinde 
inşa edilmiş. Bu durum, “retrofit” kavra-
mına onların daha açık olduğunu gösterir. 
Türkiye olarak aslında bir açıdan şanslı-
yız çünkü “kentsel dönüşüm” adı altında 
birtakım şeyleri iyi anlamda değiştirmeye 
çalışıyoruz. Demek ki biz, yeni yaptığı-
mız binalarda bu teknolojileri uygulamalı, 
bütünleşik tasarım mantığını gütmeliyiz. 
Bu ihtiyacın en yüksek noktada olduğu 
bir ülkeyiz. Herkese ulaşmamız mümkün 
değil, bunun farkındayız ama akademik 
camiada yetişen gençlerimize bu yenilikçi 
teknolojilerle birlikte bütünleşik tasarım 
anlayışını aşılamak ve onların bu yönde 
ilerlemelerini sağlamak şart.

Teamİstanbul: “Sürdürülebilir 
bütünleşik tasarım felsefemizle 
sonraki yarışmalara katılmayı 
ümit ediyoruz”

Solar Decathlon’a katıldığımız için çok 
mutluyuz. İyi ki böyle bir karar almışız 
ve bu güzel ekiple unutulmaz deneyimler 
kazandık. Müthiş arkadaşlıklar kurduk. 
Arkadaşlığımızın yanında kazandığımız 
deneyimin de devam edeceğine inanıyo-
ruz. Mevcut evleri geliştirerek yarışmaya 
defalarca katılan takımlarla da tanıştık. 
Teamİstanbul olarak biz de sürdürülebilir 
bütünleşik tasarım felsefemizle bundan 
sonraki yarışmalara da katılmayı ümit 
ediyoruz. Bu güzel söyleşiyi gerçekleştir-
memize olanak sağlayan Doğa Yayıncılık 
ekibine de teşekkür ediyoruz.
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ISH Fuarı, Başarısını 
Bir Kez Daha Kanıtladı

üçüncü büyük fuar ulusudur. ISH 2017’de 
bir önceki fuara kıyasla yüzde 35 büyüme 
gösteren Türkiye, 140 Türk şirketi ile katı-
lıyor” ifadelerine yer vermişti.
260 bin metrekare alanda düzenlenen 
fuarı gezen ziyaretçilerin yüzde 40’ı (2015: 
yüzde 39), katılımcı kuruluşların yüzde 
64’ü (2015: %61) Almanya dışından gelen 
uluslararası firmalar ve ziyaretçilerdi. Wolf-
gang Marzin, “ISH büyüyor ve gittikçe 
uluslararasılaşmaya başlamıştır. Endeks-
ler olağanüstü ve sergi salonlarındaki ruh 

hali mükemmeldi. Sonuçlardan son derece 
memnunuz” dedi.
ISH’nin sektör için dünyanın önde gelen 
ticaret fuarı olarak uluslararası ziyaret-
çilerin sayısının 80 bin 45’e yükseldiği 
(2015’te 75 bin 819), 2015’e göre yüzde 
beş artış sağladığı görülüyor. En fazla 
ziyaretçi gelen ülkeler; Çin, İtalya, Fransa, 
Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Polonya, 
Belçika, Avusturya ve İspanya'ydı.
Tüm katılımcılar tarafından, fuarın yük-
sek standardı konusunda çok iyi yorumlar 

Su ve enerjinin bir arada olduğu, banyo, iklimlendirme ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
sergilendiği lider fuar ISH, 61 ülkeden 2 bin 482 katılımcı kuruluşu (Almanya: 889, 
uluslararası: 1593), 200 bin 114 ziyaretçisi (2015: 196 bin 777) ile başarısını bir kez daha 
kanıtladı. 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında Frankfurt’ta yapılan fuarın “Partner Ülke”si 
Türkiye idi.

ISH Fuarı'nın bu yılki Partner Ülkesi 
Türkiye, Galleria 0’da özel bir resep-
siyon alanında yer aldı. Bu konuda 

fuar öncesinde yayımlanan bültende 
Messe Frankfurt’un Başkanı ve CEO’su 
Wolfgang Marzin, “Türkiye’yi ISH 2017 
Partner Ülkesi olarak belirleme kararını, 
organizatör Messe Frankfurt ve konsept 
danışmanları oybirliği ile kabul etti. Bu 
kararda, ISH Fuarı'nda ziyaretçinin ve katı-
lımcı tarafın giderek artan önemini dikkate 
aldık. Türkiye, Almanya ve İtalya’dan sonra 
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yapıldı. Özellikle çok sayıda yeni temas, 
katılımcı tarafta büyük bir memnuniyet 
kaynağı oldu ve genel değerlendirme 
yüzde 80’in üstüne çıktı. Katılımcıların 
ekonomik değerlendirmeleri de olumlu 
bir eğilim gösterdi, yüzde 88’i tatminkâr 
olduğunu söyledi. Alman katılımcılarda bu 
oran daha yüksekti (yüzde 93). Ziyaretçi 
tarafında da memnuniyet seviyesi daha 
az değildi (yüzde 97). Tüm ziyaretçilerin 
yaklaşık üçte biri sıhhi tesisat, ısıtma ve 
iklimlendirme tesisatı ticari temsilcileri idi 
ve en büyük ziyaretçi grubunu oluşturdu.
Bu yıl fuarın sloganı; “Su. Enerji. Yaşam.” 
idi. Su ve enerji kombinasyonu için dün-
yanın en büyük fuarı, bu faktörlerin insan 
yaşamı için önemi üzerine odaklandı. Fuar, 
üç alt başlık altında organize edildi: 
“ISH Enerji” ana başlığı altındaki etkinlik-
lerde ele alınan konular: Parlak geleceği 
olan enerji devrimi, ısıtma ve yenilenebilir 
enerjilerden elde edilen elektriğin birlikte 
gelişimi, karbonsuz odun yakıtlı ısıtma sis-
temleri ile konutlarda konforlu ısıtma, yapı 
sektörünün BIM ile dijitalleşmesi-Bina oto-
masyonunda IT güvenliğindeki değişim.
“Aircontec” ana başlığı altındaki konular 
ise şunlardı: Binalarda enerji verimliliği 
ve konfor, düşük enerji evlerinde havada 
bulunanlar-Havalandırma iklimlendirme 
teknolojilerindeki değişimler, modern 
havalandırma sistemleri-Konutlarda enerji 
verimliliği ve konfor, havalandırma cihaz-
ları için Ecodesign 1253 ve 1254 yönet-
melikleri-Pazarın durumuna bakış. 
“ISH Su” ana başlığı altında sağlıklı, kon-
forlu, dijital, kişiye özel, güvenilir banyo 
teknolojileri yer aldı. Fuarın açılışını ger-
çekleştiren Frankfurt Belediye Başkanı 
Peter Feldmann, açılış konuşmasında 
şunları söyledi: “Enerji ve iklim açısından 
küresel çapta politik zorluklarla dolu bir 

çağda, günümüzde, ISH Fuarı’nın etkin 
ve sürdürülebilir bina hizmetleri teknolojisi 
için bir katalizör ve bir itici güç kaynağı 
olduğu belirtildi. ISH’de sunulan ürünler 
ve çözümler enerji tasarrufu yapmakta, 
binaları daha akıllı hale getirmekte ve bu 
nedenle iklim koruma hedeflerimize ula-
şılmasına yardımcı olmaktadır.” 
Resmi açılış törenindeki diğer konuşmacı-
lar; Hesse Eyaleti Ekonomi, Enerji, Ulaşım, 
Eyalet Geliştirme Bakanı Tarek Al-Wazir, 
Bakanlık Devlet Sekreteri İbrahim Şenel, 
ve Messe Frankfurt’un Başkanı ve CEO’su 
Wolfgang Marzin idi. Bu üst düzey siya-
silerin varlığı fuarın sosyal ve ekonomik 
konulardaki önemini vurguladı. Tarek 
Al-Wazir, “Geleceğe yönelik bina hiz-
metleri teknolojisi geniş yelpazesiyle ISH, 
günümüzün önemli konuları için çözümler 
üretiyor. Bunların başında Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Konferansı’nın amaç-
larına ulaşmayı mümkün kılacak çözümler 
bulunuyor. Paris, küresel ısınmayı 2 ̊ C’den 

daha düşük seviyede tutmayı, yeni, geliş-
tirilmiş, verimli ve ekonomik çözümlerle 
yenilenebilir enerji üretimine geçişi öngö-
rüyor” dedi.
Fuarın oldukça yoğun bir etkinlik programı 
vardı. Design Plus, Mimari+Teknolojide 
İnovasyon ve Nesiller için Banyo Konforu 
gibi yarışmaların ödül törenleri, farklı 
disiplinlerde, ilgili salonların içindeki 
forum alanlarında gerçekleştirilen forum-
lar, Enerji Esnek Yapılar Çalıştayı, BSRIA 
Endüstri Sunumu, EUROVENT yeni sertifi-
kasyonların tanıtım toplantısı, Ağ Güvenlik 
Teknolojileri Konferansı gibi etkinliklerin 
yanı sıra Bathroom 4.0 gibi, ISH Fuarı’nda 
ilk kez yer alan ve ısıtma, iklimlendirme, 
tesisat alanının dijitalleşmesinin ziyaretçi-
lere sanal gerçeklik ortamında yansıtıldığı 
farklı konseptte etkinlikler de ilgi odağı 
oldu. İtalyan kuruluşlarının birlikte, ISH 
Fuarı işbirliği ile gerçekleştirdiği İtalyan 
Tasarım Gecesi etkinliğinde İtalyan tasa-
rımı ve yemekleri, 3. ve 4. salonlardaki 
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ZVSHK Başkanı ve Tesisat Grubu Söz-
cüsü Friedrich Budde: “Bu, sektörümüz 
için çok etkileyici bir etkinlikti. ISH 2017, 
zamanımızdaki zorlukları gidermek için 
sayısız çözüm sundu. Tesisat ticareti açı-
sından; başarılı bir ısıtma devrimi ve yaşa 
uygun banyo dönüşümleri sundu. Ulusal 
ziyaretçilerin en büyük temsilcileri olan 
tesisat ticaret salonumuzda ziyaretçileri-
mizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. 
Çalışmalarımızın amacı her zaman üyele-
rimizin ekonomik başarısıdır. Katılımcılar 
ile birlikte, derneğimiz ISH 2017’de bunun 
için çok şey yaptı” dedi. 
BDH Başkanı ve FGK Yönetim Kurulu Üyesi 
olan ISH Enerji Sözcüsü Manfred Greis, 
şu yorumu yaptı: “ISH Energy 2017, bek-
lentilerimizi aştı, verimli ve yenilenebilir 
enerji için dünyanın önde gelen ticaret 
fuarı konumunu destekledi. Alman ısıtma 
endüstrisi bir kez daha mükemmel yeni-
likçiliğini gösterdi ve enerji devriminin 
başarısına önemli katkılar sağlayacak 
inandırıcı çözümler sundu. Bu çözümler 

sadece güneş enerjili ısıtma sistemli yüksek 
verimli yoğuşmalı kazan teknolojisini değil 
aynı zamanda ısı pompaları gibi hibrid 
sistemler, sabit yakıt hücresi sistemleri ve 
dijital uygulamalar gibi elektrik gücüne 
dayalı sistemleri de içeriyor.”
VDS Başkanı, ISH Su Bölümü Sözcüsü 
Hartmut Dalheimer ise “ISH 2017’ye gös-
terilen ilgiden son derece memnun olduk. 
Çok yüksek bir sayıya ulaşan ziyaretçile-
rin yanı sıra, özellikle Çin ve Rusya’dan 
gelen uluslararası ziyaretçilerin sayısında 
da gözle görülür bir artış oldu. Ayrıca, 
Alman tesisat ticareti de fuarda çok iyi 
temsil edildi. Messe Frankfurt ve sözleş-
meli sponsorlar tarafından düzenlenen 
etkinlikler etkili oldu. ISH’yi ziyaret etmek, 
tüm banyo planlayıcıları ve montajcıları 
için gerekli olmaya devam etmelidir. Bu, 
kesinlikle banyo tuvalet elçimiz Franziska 
van Almsick’in davasıydı ve böylece ISH’ye 
medyada belirgin bir yer verilmiş oldu" 
dedi.

İSKİD ISH Frankfurt Fuarı’nda 
Sektör Paydaşlarını Buluşturdu

Türk iklimlendirme sektörünün yüzde 
90’ını temsil eden İSKİD, ISH Frankfurt 
Fuarı’nda uluslararası ilişkileri geliştirmek 
adına yine etkin bir organizasyona ev 
sahipliği yaptı. ISH Frankfurt Fuarı’nda 

İtalyan şirketlerinin stantlarında, fuarın 
kapanış saatinde başlayan kokteyl turu da, 
fuar sonrasında da yoğunluğu canlı tuttu. 
İkili iş görüşmeleri, İş Bulma Günü, aynı 
gün içinde seramik kaplamaları, yüzeye 
monte edilmiş ürünlerin kurulumu dahil 
olmak üzere 10 m2’lik bir banyonun gözler 
önünde tamamlandığı “Geleceği Sunu-
yoruz” gösterisi, fuarın diğer ilgi çeken 
etkinlikleri arasında yer aldı.
ISH Fuarı'nı destekleyen kuruluşların beş 
ulusal temsilcisi vardı: Alman Sıhhi Tesisat, 
Isıtma ve İklimlendirme Derneği (Zentral-
verband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), 
Alman Isıtma Endüstrisi (Bundesverband 
der deutschen Heizungsindustrie – BDH), 
Alman Sıhhi Tesisat Endüstrisi (Vereini-
gung der Deutschen Sanitärwirtschaft 
e.V. – VDS), Bina İklim Enstitüsü (Fac-
hinstitut Gebäude Klima e.V. - FGK) ve 
Alman Bina Hizmetleri Teknoloji Birliği 
(VdZ – Forum für Energieeffizienz in der 
Gebäudetechnik).
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mizin jeopolitik özellikleri ve genç nüfusu 
gibi pek çok faktör bölgede Türkiye’yi 
öncü konuma getirdi” diyerek Türkiye’nin 
Hvac&r endüstrisinin gelişmişliğine dikkat 
çekti. Yönet konuşmasında Türk-Alman 
ilişkilerinin 12. yüzyıla kadar dayandığını 
ve artık kültürlerin içi içe geçmiş olduğunu 
ve böylesine kökleşmiş ilişkilerin kolayca 
vazgeçilemeyecek nitelikte olduğunu da 
vurguladı. 

ISH Frankfurt’ta Partner Ülke Türkiye 
adına İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği ve Türk Seramik Tanıtım Grubu’nun 
desteğiyle üç farklı noktada özel stantlar 
hazırlandı. Fuar boyunca ikili görüşmelere 
imkân sağlayan bu alanlarda ziyaretçi ve 
katılımcılar bir araya geldi. Fuarda İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin 
11.1 salonundaki özel launch’ın dışında, 
8. ve 9. salonlar arasında yer alan galeri 
bölümündeki standında HVAC alanında 
faaliyet gösteren Türk katılımcılarının tanı-
tıldığı kataloglar dağıtıldı. Türkiye’nin kül-
türel görsellerinin sergilendiği bu stantta 
ayrıca Ebru sanatının en güzel örnekleri 
uygulanarak ziyaretçilere tanıtıldı. Türk 
Seramik Tanıtım Grubu’nun standında 
seramik ve banyo-vitrifiye alanında ülke-
mizi temsil eden firmaların yer aldığı 
kataloglar dağıtıldı. Her birliğin standında 
da Türk mutfağının lezzetleri misafirlere 
ikram edildi. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün etkili 
yurtdışı tanıtım enstrümanı hvac&r Turkey 
dergisinin ilk ücretsiz dağıtım durağı da 
ISH 2017 oldu. Uluslararası Basın Stan-
dında ilgilileri ile buluşan hvac&r Turkey 
dergisi, Uluslararası Basın Standında İngi-
lizce dilinde yayımlanmış yegane dergi 
oldu. hvac&r Turkey dergisinin bir sonraki 
dağıtım durağı 13-15 Temmuz 2017’de 
Nijerya’da düzenlenecek West Africa Hvac 
olacak. Gelecek ISH Fuarı yine Frankfurt’ta 
12-16 Mart 2019 tarihleri arasında yapı-
lacak.

Türkiye’nin partner ülke olması sebebiyle 
16 Mart 2017 Perşembe günü İSKİD, 
EUROVENT ve Alman VDMA’nın Klima 
İklimlendirme Bölümü ile birlikte “Turkey 
in Europe Aircontec Lunch Reception” 
düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda Türk ve 
Alman iş adamının yanı sıra dernek yet-
kilileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan 
Eurovent Association Genel Sekreteri Felix 
Van Eyken’in ardından VDMA FV-ALT Baş-
kanı Hugo Blaum temsil ettikleri dernekler 
hakkında kısa bilgiler vererek Türkiye ve 
Almanya arasındaki ticari ilişkilere değindi.
İSKİD adına konuşma yapan İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet konuşma-
sında kısaca İSKİD’den bahsettikten sonra 
Türkiye Almanya ticari ilişkileri hakkında 
önemli verilere yer verdi. Yönet, “Almanya, 
Türkiye HVAC&R ihracatı açısından en 
yoğun çalışılan bölgelerden biridir. Öte 
yandan, Türkiye’deki Alman şirketler sayısı 
6 binden fazla ve yatırımlarının değeri 
Türkiye Ekonomi Bakanlığı’na göre yaklaşık 
10 milyar Euro’yu bulmaktadır. Türkiye’de 
geniş ve kaliteli ürün yelpazesine sahip 
güçlü firmalar var. İhracatta Almanya ilk 
sıralarda olup yıllık yaklaşık 400 milyon 
Euro ihracat gerçekleşiyor. Ayrıca ülke-
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ACS Klima İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş.
Aeon Modern Isı San. Tic. Ltd. Şti.
AFS Flexible Duct Co.
Albaksan Otomat San. ve Tic. A.Ş.
Alfa Makina Kazan Sanayi İnş. Taah. İml. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Anadolu Bakır A.Ş.
Anadolu Isı Inş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Asterm Isı Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Astrum Technoloji Ltd. Şti.
Ayvaz A.Ş.
BACADER - Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği
Bahçıvan Elk. Mot. San. Tic. Ltd. Şti.
Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş.
Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bedisa İnşaat Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Bes Yapı Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.
Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Bural Isıtma Dış Tic. Ltd. Şti.
Çanakçılar Seramik San. Tic. A.Ş.
Carisa Radiators Radiart Ltd.
Coşkunöz Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Çukurova Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Cvsair
DDC_Tech Ltd. Şti
Dekorpanel Isı Sistemlerı Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DemirDöküm
Deppot Banyo Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğu İklimlendirme Sanayi ve Tic. A.Ş.
DOSİDER (Natural Gas Equipment Manufacturers and Businessmen Assoc.)
Duyar Vana Mak. San. ve Tic. A.Ş.
E.C.A. Eleks Dış Ticaret A.Ş.
Ece Armatür San. Tic. A.Ş.
Ecostar & Ecodense Termo Isı Sistemleri Ticaret ve San. A.Ş.
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Ekoval Valve Company
Emin Teknik Ltd.
EMT Controls
Emtas Panel Radyatör ve Isı Sanayi Tic. Ltd. Şti
Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Enpi Elektronik
Eraslanlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Erta Elektromekanik İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Eska Valve Ltd. Şti.
Eskişehir Seramik İml. İnş. Taah. İnş. Malz. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ESSİAD-Aegean Region Refrigeration Industry and Business Association
EVS Eren Vana Sanayi ve Ticaret Şirketi
FAF Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fırat Plastik, Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
Flexiva Ventilation Systems - Işıl Mühendislik Mak.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Friterm A.Ş.
Gassero Isı Teknolojileri San. Ltd. Şti.
Gastech Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
GoldBanyo - Topaloğulları Ahşap Dek. Mob. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güray Makina Yed. Par. Ltd. Şti.
Güral Vit Heris Seramik ve Turizm San. A.Ş.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Hosseven Isı Ve Yalıtım A.Ş.
İdeal Seramik Sıhh. Tes. Malz. San. ve Tic. A.Ş.
İdevit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Impelair İklimlendirme Sistemleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Intermetalflex A.Ş.
Isıdem Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
ISIB - (Turkish Hvac&R Exporters)
İSKİD (Air-Conditioning And Refrigeration Manufacturers' Association)
ISVEA 1962 Italia (Ece Banyo A.S.)
İzyapı Building Materials

Japar Plastik İnşaat Malz. Gıda Amb. San. ve Tic.
Kabel Kablo Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Kale Musluk - K Pres
Kalori Isı Sistemleri Doğalgaz Yapı Malz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Kardeşler Makina Yedek Parça Bağlantı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karya Designer Radiators Company
Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
Kaspa Dış Ticaret A.Ş.
Kayı Hvac Kayı-Tes Mühendislik Ltd. Şti.
Kayse Endüstriyel San. Tic. A.Ş.
KBSB - Boiler And Pressurized Equipments Manufacturers Union
Kes Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.
Key Banyo ve Mutfak Ürünleri Dış Tic. A.Ş.
Klepsan Klape Vana Ölçü Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kodsan İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.
Kromevye San. ve Ticaret A.Ş.
Kuzu Flex Metal A.Ş.
Makro Teknik Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Mertinoks Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. A.Ş.
MGT Filtre Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Noksi Metal San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Norm Bağlantı ve Tespit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.
Novatherm Pazarlama İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
ODE Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
Ontrol A.Ş.
Oray Mekanik İnşaat Tesisat Tahh. Dış Tic. Ltd. Şti.
Önaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret A.Ş.
Önmetal Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ören İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Özerteknik Isı ve Tesisat Ticaret Limited Şirketi
Paktermo Ölçü Aletleri ve Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Petek Yapı Gereçleri Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Plasmaks Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Platin Grup Mak. İml. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti.
Polidoro Yanma Teknolojileri Üretim İthalat İhracat San. ve Tic. L.S.
Radyal Isıtma Sistemleri A.Ş.
Sanica Dış Tic. A.Ş.
Sanovit - Elit Mob. Seramik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Selkoç Isıtma Soğutma ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.
Sense Algı ve Kontrol Teknolojileri Ltd. Şti.
Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Smallart Ges Teknik Klima Kontrol ve Otomasyon Sist. San. Tic. A.Ş.
SMS Tork Endüstriyel Otomasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Söğüt Plastik ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Solimpeks Enerji A.Ş.
Sumak Dalgıç Pompa Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Teba Therm Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Teknoklima San. ve Tic. A.Ş.
Tekpar Mühendislik Ltd. Şti.
Termodinamik Yapı Elem. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.
Thermokoz Heating Systems
Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turkish Ceramics Promotion Group
Turkuaz Seramik / CeraStyle
Ulpatek Filtre
Ünveren Air Systems Co.
Ünmak Isıtma Sistemleri Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Tic. A.Ş.
Üret Makina Isı Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üstün Isıtma ve Soğutma Ekip. İma. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ventas Isıtma Soğutma Enerji Sistemleri A.Ş.
Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Visam Plastik ve Metal Enj. San. ve Tic. A.Ş.
VitrA / Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Warmhaus Çelikpan Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Fuara Katılan Türk Firmalar
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“Enerji	verimliliğinde	en	etkili	
	 tasarruf	teknolojiye	yatırım	
	 yapmaktır”

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden The Ritz-Carlton, İstanbul, enerji ve su tüketiminde kullandığı akıllı 

sistemler ile su tüketiminde yüzde 50, elektrik tüketiminde ise yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor.  

Otel, uluslararası tasarruf kriterlerini gösteren Yeşil Yıldız almaya hak kazandı. The Ritz-Carlton, İstanbul 

Teknik Müdürü Recep Taşoluk, otelin akıllı otomasyon sistemleri ile yönetildiğini, su ve elektrik enerjisinin en 

verimli şekilde kullanıldığını söylüyor.  Taşoluk, “Misafirlerimize azami konforu sunarken, verimliği de göz ardı 

etmiyoruz” diyor.

The Ritz-Carlton, İstanbul Teknik Müdürü Recep Taşoluk



Söyleşi
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sistemler personelin inisiyatifinden çıka-
rılarak zamanında sistem tarafından ka-
patılmakta, böylece önemli ölçüde enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır.

Yeşil yıldıza aday olduk ve çok 
yüksek bir puanla bu süreci 
tamamladık

Yeşil yıldıza aday olduk ve çok yüksek bir 
puanla geçen günlerde bu süreci tamam-
ladık. Öncelikle 2018 yılının Ocak ayına 
kadar tamamlanmak üzere yapılan plan-
lama kapsamında yenileme çalışmalarına 
başlandı. Bu program çerçevesinde oda-
larda kurmaya başladığımız oda otomas-
yon sistemi, birçok otelde bulunan kartlı 
otomasyon sisteminden çok farklıdır. Ta-
mamen varlık sensörleri vasıtasıyla çalı-
şan ve görevli personel dışında müdahale 
edilemeyen akıllı INCOM otomasyon 
sistemini kurmaya başladık. Bu sisteme 
bağlı olarak çalışan A sınıfı CIAT marka 
FCU’larla sistem değiştirilerek, enerji tü-
ketiminde, ısıtma ve soğutmada çok daha 
verimli sonuçlar alınacaktır.

Otellerde tasarrufun yolu,  
eğitimli personelden geçiyor

Otellerde enerji verimliliğinde her ne 
kadar işletmeler otomasyon ile kontrol 
edilse bile tasarrufun eğitimli personel-
den geçtiğine inanıyorum. İlk yatırım 
maliyeti yüksek olsa da günümüz tek-
nolojilerine yatırım yapmak en önemli 
tasarruf araçlarından biridir.  

Duyarlılığı artırmak için otelin 
uygun bölümlerine ve personel 
alanlarına bilgilendirmeler asıldı

Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi ön-
celikli olarak personelin eğitimi ve enerji 
tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi 
adına yılda en az 4 kez eğitim verilmek-
tedir. Duyarlılığı artırmak için otelin 
uygun bölümlerine ve personel alanla-
rına bilgilendirmeler asılmıştır. Tüm bu 
alanlarda harekete duyarlı sensörler ve 
fotoseller kullanılmaktadır. Aynı şekilde 
misafir alanlarındaki lavabo ve pisuarlar 
fotoselli armatürlerle değiştirilmiştir. 
Lavabo ve duşlarda kullanılan özel per-
letörlerle su kullanımları, lavabolarda 15 
L/d - 9 litreye, duşlarda ise 28 L/d- 20 
litreye indirilmiştir. 

Yaptığımız 180 bin lira 
değerindeki yatırımı sekiz ay gibi 
kısa bir zamanda amorti ettik

Tüm sistemin otomasyona bağlanması, 
A sınıfı ekipmanların kullanımı ve ay-
dınlatmada LED lambalar kullanılması 
durumunda otellerde yüzde 30 ilâ yüz-
de 40 enerji tasarrufu sağlanabilmekte-
dir. The Ritz-Carlton, İstanbul olarak 
bizler 2015 yılında otel genelindeki 12 
bin adet lambayı 5 yıl bire bir değişim 
garantili olan LED lambalarla değiştire-
rek yaptığımız 180 bin lira değerindeki 
yatırımı sekiz ay gibi kısa bir zamanda 
amorti ettik ve buna ek olarak personel 
ve saat kazanımımız oldu. Mevcut mus-
luk armatürlerimizi su tüketimi az olan 
yeni nesil armatürlerle değiştirmek yeri-
ne, Mannesman marka musluk perletör-

leri ve debi tası ile de ölçümlerini yapa-
rak 2016 yılında yüzde 30 su tasarrufu 
sağladık. Aynı şekilde klozet rezervuar-
larının hacimleri ölçülerek su tüketimi 9 
litreden 7 litreye düşürüldü ve yukarıda 
belirtilen yüzde 30’luk tasarrufa katkı 
sağlandı. 

Otomasyon sistemi 
programlanabilir olduğu için 
planlanan zamanda elektrik ve 
su sistemleri otomatik olarak 
kapanıyor

İşletmemizde bulunan otomasyon sis-
teminin bağlı olduğu tüm ekipmanlar 
önceden programlanmıştır. Özel du-
rumlarda da kolay programlanabilmek-
tedir. Bazı yetkileri kısıtlayarak sistemin 
sorumluluğu benim dışımda, vardiya 
şefleri tarafından da takip edilmektedir. 
Bunun için cep telefonlarına otomasyon 
sistemi tanıtılmıştır. Programlanabilir 
olmasından dolayı, planlanan zamanda 
elektrik ve su sistemleri otomatik olarak 
kapanmaktadır. Unutulan, açık bırakılan 



Çeviri

Bu adımlar 100 ilâ 1200 aralığında 
beygirgücü ve 150 ve 500 psig 
arası proje basıncı ile çalışan 

endüstriyel kazanlara pompa seçiminde 
geçerlidir.
Bir buhar kazanı basınçlı bir tanktır; 
ciddi bir arıza ve can kaybının önlen-
mesi için içerisinde mutlaka doğru mik-
tarda suyun bulunması gerekmektedir. 
Bu ve diğer sebeplerle, besleme suyu 
pompası bir kazanın normal çalışması 
için gerektirdiğinden daha yüksek bir 

ve 500 psig arası proje basıncı ile çalışan 
endüstriyel kazanlara pompa seçiminde 
geçerlidir.
Birden fazla kazanı birbirine paralel 
şekilde bağlamak yaygın olarak kullanı-
lan bir uygulamadır. Bunun için 2 yaygın 
besleme suyu pompası tasarımı vardır:
Direkt besleme: Bu tip bir sistem yay-
gındır, çünkü bakımı kolaydır ve tüm 
kazanı veya besleme pompasını devre 
dışı bırakmak basittir.
Destekleyici Gruplar: Kazanları besle-

yüzdede akış sağlayacak şekilde boyut-
landırılmalıdır.  
Aynı zamanda hava alıcı su ısısının ve 
arıtma için kullanılan kimyasalların var-
lığından da haberdar olmak önemlidir, 
çünkü ikisinin de pompa malzemelerine 
ve mekanik salmastraya etkisi olabil-
mektedir. 
Buhar kazanı sistemlerinin geniş bir 
yelpazede farklı boyutları bulunmakta-
dır. Sağ sayfada sıralanan adımlar 100 
ilâ 1200 aralığında beygirgücü ve 150 

Yazan: Steve Connor, Cleaver-Brooks, Thomasville, Ga. ve Jim Swetye, Grundfos Pumps, Columbus, Ohio
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

16 Adımda Doğru Kazan Besleme 
Pompası Seçimi
Endüstriyel buhar kazanlarında doğru pompanın seçimi
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yen bireysel besleme pompaları yerine, 
buradan suyun oranlama vanası yoluyla 
bireysel kazanlara aktığı ortak bir kolek-
törü besleyen bir destekleyici grup var-
dır.
Aşağıda doğru kazan besleme pompası 
seçmek için 16 adım sıralanmıştır:
1. Kullanılacak kontrol yönte-
mine karar verin. Özelliklerine 
bakın.
2. Daimi akış debisini hesapla-
yın. Daimi akış debisi aşağıdaki formül 
ile bulunabilir: 
Kazan maksimum kapasite beygirgücü 
× 0,069 × C
Kazan maksimum kapasite beygirgü-
cüne kazan üreticisinin verdiği özel-
liklerden bakınız. 0.069 sayısı sabittir. 
“C” değeri pompanın aralıklı çalışma 
modunda mı (C = 1.50) yoksa sürekli 
besleme modunda mı (C = 1.15) devir 
yapacağına bağlı olarak değişmektedir. 
3. Blöf akışını hesaba katın. Bu 
adım her zaman gerekli değildir ve 
her zaman belirtilmez. Gerektiğinde 
genellikle pompanın en iyi verimli-
lik noktasındaki akış debisinin yüzde 
10’u kadardır, fakat bu değişebilir ve su 
arıtma şirketi tarafından belirlenmekte-
dir. Blöf akışı tüm çözülmüş katı mad-
deleri kazan suyundan ayırmak içindir 
ve kazan suyunun alt blöf akışıyla karış-
tırılmamalıdır. 
4. Gerekli ise bypass akışını 
dikkate alın. Bazı kontrol yöntemleri 
by-pass resirkülasyon hattı ve besleme 
valfi kullanır. By-pass akışı shut-off 
basıncına yakın çalışmayı önlemek için 
pompadan minimum miktarda akışın 
geçmesini sağlamaktadır.  By-pass resir-
külasyon akışı pompa üreticisinin her bir 
pompa için belirlediği minimum akış 
koşuluna göre boyutlandırılmalıdır. Akış 
miktarı değişebilir ama genellikle en 
iyi verimlilik noktasındaki pompanın 
nominal akış hızının yaklaşık yüzde 10’u 
ilâ 20’si arasındadır. 
5. Gereken toplam akış hızını 
belirleyin. Daimi akışın, by-pass  
akışının ve blöf akışının toplamını 
hesaplayın.

6. Besleme pompası için daimi 
basıncı hesaplayın. Tüm santrifüj 
pompaları için toplam dinamik basıncı 
hesaplarken, pompanın hem emiş hem 
de çıkış tarafını etkileyen tüm faktörleri 
hesaba katın. Aşağıdaki formülü kulla-
nabilirsiniz. 
Daimi basınç (feet) = maksimum kazan 
çalışma basıncı x 2.31 × 1.03 ÷ sıvı özgül 
ağırlığı
7. Tüm emiş boru hattı üzerinde 
bulunan bileşenleri hesaba katı-
nız. Hava giderici tank içindeki gös-
terge basıncını, tankın emiş tarafındaki 
su seviyesinden pompanın en düşük 
seviyedeki pervane kanadına kadar olan 
yüksekliği ve tüm emiş borusu sürtünme 
kayıplarını hesaplayın. 
8. Tüm tahliye boru hattı üze-
rinde bulunan bileşenleri hesaba 
katınız (gerekirse besleme valfi 
dâhil). Pompanın tahliye tarafındaki 
tüm sürtünme kayıplarını ve buna ek 
olarak, kazanın besleme suyu giriş ağzı-
nın pompanın çıkışına bağıl yüksekliğini 
hesaplayın. 
9. Toplam pompalama yüksek-
liğini hesaplayın. Basınç düşüşüne 
sebep olacak tüm bileşenleri hesaba 
katınız (güvenlik faktörü ile beraber 
daimi basınç; emiş boru hattı basıncı 
ve tahliye boru hattı basıncı da dahil 
olmak üzere).
10. Basıncı kazan güvenlik vanası 
ayarının yüzde 3 fazlasını alarak 
hesaplayın. Gerekli olan akış mikta-
rındaki doğru basınca ulaşabilmeye ek 
olarak, pompanın güvenlik vanasındaki 
set değerinin yüzde 3 fazlasına eşdeğer 
bir shut-off basıncını oluşturabilmesi 
gereklidir. Örneğin, bir kazanın çalışma 
basıncı 130 psi, 2,31 ile çarparak feet 
cinsinden basınç değerine ulaşın. Daha 
sonra 1,03 ile çarpıp (yüzde 3 üstü) sıvı-
nın özgül ağırlığına bölün. 
11. Kazanın besleme tankı su 
sıcaklığını belirleyin.
12. Mevcuttaki net pozitif emme 
yüksekliğini (NPSHa) hesaplayın. 
Formül şu şekildedir:
Besleme tankındaki mutlak basınç ± 

besleme pompası üzerindeki tankta 
minimum su seviyesi yüksekliği − bes-
leme tankındaki suyun buhar basıncı 
– emiş borusu sürtünme kaybı 
13. Ön pompa seçimini yapın. 
Pompanın gereken koşulları sağlayıp 
sağlamadığından emin olmak için mev-
cut eğrileri inceleyin. 
14. Shut-off yüksekliğinin güven-
lik vanası ayarından yüzde 3 
veya daha fazla olduğundan 
emin olun. 
15. Gereken net pozitif emme 
yüksekliğini kontrol edin (NPSHr) 
veya NPSHa. Bu hesaplama her bir 
kurulum için yapılmalıdır çünkü her 
ikisi birbirinin birebir aynısı değildir.
16. Malzeme uygunluğundan 
emin olun. Hem kimyasal hem de 
ısısal uygunluğu kontrol edin.
Tüm bu adımlardan sonra, pompa seçi-
minizi yapabilirsiniz.

Kaynak: http://hpac.com/heating/16-steps-
proper-boiler-feed-pump-selection
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donatılmıştır, maksimum partikül çapı 50 
mm’dir. Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık 
koruma sınıfındadır. Kafe, restoran, spor 
salonu, fabrika, otel vb. iş yerlerinde yerleri 
kırmadan kolay ve hijyenik bir çözüm 
sağlar.
•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 10 

klozet, banyo, mutfak ve çamaşır 
odasının atık suları,

•	 Devreye girme seviyesi:  
180 mm +/- 15,

•	 Alarm devreye girme seviyesi:  
240 mm +/- 15,

•	 Dikey pompalama: 10 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Maks. debi: 40 m3 / saat,
•	 Maks. basma yüksekliği (debi = 0): 

13 m,

•	 Maks. partikül çapı: 50 mm,
•	 Giriş bağlantı çapı: 1 x 40 / 50 mm 

4 x 40 / 50 / 100 / 110 mm,
•	 Tahliye boru çapı: 80 veya 100 mm, 
•	 Hava tahliye bağlantı çapı: 75 mm,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C  

(kısa süreli çalışmada - 5 dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi:  

2 motor X 2000 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

913 x 713 x 404 mm,
•	 Hazne hacmi: 120 L,
•	 Cihazın net ağırlığı (aparatlar dahil) 

: 88 kg,
•	 Cihaz donmaya karşı korumalıdır.

SFA Sanihydro’dan Sanicubic 2 
XL IP68 WC Öğütücü

Ürün Tanıtımı

WC Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, kolayca 

tuvalet veya banyo monte etme imkânı 
sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC 
borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütü-
cüleri koku yapmıyor ve çok düşük seviye-
deki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir 
sistem olup, restorasyon ve tadilat işlem-
lerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor.                                              

                  Sanicubic 2 XL IP68 - Teknik 
Özellikleri

Sanicubic 2 XL toplu kullanımlarda atık 
suların tahliyesini sağlıyor. Vortex çark ile 
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Viessmann Vitovolt 300 ürün prog-
ramı, 300 Wp gücüne kadar siyah 
tasarımlı monokristal ve 270 Wp 

gücüne kadar polikristal modüllerden olu-
şur. Viessmann Vitovolt 300 fotovoltaik 
modüller, yüksek güç değerlerine ve geniş 
ürün ve performans garantisine sahiptir. 
Ayrıca tüm modüller pozitif güç toleransı 
sayesinde 5 Wp değerine  kadar güç artı-
şına ulaşabilir. Vitovolt 300 fotovoltaik 
modüller; müstakil binalar, apartmanlar, 
ticari ve endüstriyel binalarda tasarım ve 
boyutlarıyla öne çıktığı gibi, arazi üzeri 
kurulumlara da uygundur. Bağlantıya hazır 
modüller, hafif olmaları sebebiyle çatıya ve 
araziye kolay bir şekilde monte edilebi-
lir. Monokristal modüller siyah eloksallı 
çerçeveye, koyu renkte hücrelere ve siyah 
tedlar folyoya sahiptir. Böylece sıradışı 
tasarım ve yüksek performans değerleri 
sayesinde yüksek verimin yanında este-
tik bir görünüm elde edilir. Viessmann 
Vitovolt 300 fotovoltaik modüller ile 
sadece maddi yönden kazanç sağlanmakla 
kalınmaz, zararlı madde emisyonları da 
azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda 
bulunulur. Ayrıca bir fotovoltaik sistem 
bulunduğu yapıya değer katar. Viessmann 

fotovoltaik sistemler uzun yıllar boyunca 
kullanılabilir.

Avantajlar

•	 25 yıla kadar Viessmann performans 
garantisi

•	 Entegre edilmiş by-pass diyotlar 
gölgeli yüzeylerde dahi yüksek enerji 
eldesi sağlar (Sıcak noktalar “hot 
spots“ oluşması önlenir.).

•	  Tuz sisine ve amonyağa karşı 
dayanıklılığı sayesinde özellikle 
sahil kesimlerinde ve yoğun zirai 
uygulamaların olduğu bölgelerde 
kullanılabilir.

•	 Aksesuar olarak verilebilen 
inverter, bağlantı seti ve bağlantı 
kabloları gibi fotovoltaik sistem için 
gerekli olan bütün komponentler 
birbirleriyle uyumludur.

•	 Öztüketim ve şebekeye besleme için 
uygun çözüm

•	 Elektrik kablolarının kolayca 
birleştirilebilmesi sayesinde kolay 
montaj

•	 Yüksek enerji eldesi için demir oranı 
düşük ve geçirgenliği yüksek cam

•	 IEC, EWG 89/392 ve koruma sınıfı 
II sertifikaları sayesinde yüksek 
kalite güvencesi

Viessmann’dan Vitovolt 300 
Yüksek Verimli Fotovoltaik Modüller

Ürün Tanıtımı

Monofaze ve trifaze bağlantı 
seçeneği bulunan yüksek 
verimli inverterler

Vitovolt 300
1- Alüminyum çerçeve
2- Demir oranı düşük cam kapak
3- Üst EVA folyo (EVA= Etilen-Vinil-Asetat)
4- Silisyum hücresi
5- Alt EVA folyo
6- Arka folyo
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com
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en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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Yerli üretim özgürleştirir!

• CFD MODELLEME

• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ

• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA

• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 

• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  

• SIĞINAK HAVALANDIRMASI

• OTOMASYON SİSTEMLERİ



www.aironn.com.tr

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 
Şerifali - Ataşehir / İstanbul 
T: (0216) 594 56 96 F: (0216) 594 57 17 • info@aironn.com.tr

Aironn’un Ar-Ge’si ile geliştirdiği ürünler 
Türk Mühendisliğinin gücünü gösteriyor

Aironn, üretim yaptığı segmentlerdeki yazılım 
çözümleri ile de her zaman müşterisinin yanında

Aironn, TÜV-SÜD Onaylı AMCA Standartlarındaki 
Fan Test Laboratuvarı ile ürünlerinin kalitesini kanıtlıyor

•   FAN  SEÇİM  YAZILIM
I  
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Teamİstanbul

The Ritz-Carlton İstanbul 
Teknik Müdürü

Recep Taşoluk
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