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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

sında; “Sesli komutlarınızı yazıya da çeviriyor. 'Mehmet’e 
mail at' dediğinizde atıyor, 'Londra fotoğraflarımı göster' 
dediğinizde albümünüzden seçip gösteriyor” diyor. Oğuz, 
Google Asistan hizmetine “Çok mutsuzum” dediğinde  
Google Asistan’ın cevabının, “Sana en sevdiğin parçayı 
çalayım” olduğunu sözlerine ekliyor.
Google Kültür Enstitüsü, sanat eserlerini, sergilerini dijital-
leştiriyor, milyonlarca görsel ve dökümandan oluşan en-
vanter haline getiriyor. Diyorum ya, el atmadığı konu yok.
İnternet bulunmayan bölgelere de hızla internet götüre-
cek Google Loon ile kablosuz internet bağlantısı balonlar 
aracılığıyla tüm dünyaya yayılıyor. İnternet, yerden balon-
lara gönderiliyor ve balonlar interneti dağıtıyor.
Google, sosyal medya hesapları, e-posta, WhatsApp gibi 
kullandığımız pek çok iletişim ortamı ile entegre çalı-
şıyor. Böylelikle her birimizi annelerimizden iyi tanıyor, 
takip ediyor, girdiğimiz her siteyi, yaptığımız her arama-
yı kaydediyor, siz “geçmiş içeriklerinizi” silseniz bile o hiç 
unutmuyor. Tabii böylesine bir istihbaratın kullanım alan-
ları akıl edemeyeceğimiz, sayamayacağımız kadar çok 
olabilir ama en göz önündeki kullanımında, reklamcılık 
öne çıkıyor. Zira bizi bu kadar iyi tanıyan Google, girdiği-
miz sitelerde ilgi alanlarımıza göre reklam görüntülüyor.  
Google reklam gelirlerini artırmak için sıkça tutum de-
ğiştiriyor, yeni uygulamalar başlatıyor. Mesela Google, 
chrome’un yeni versiyonu sayesinde kullanıcıların ziyaret 
ettikleri internet sayfalarında karşılarına çıkan reklamlarla 
otomatik oynamaya başlayan müzik ve görüntüleri en-
gelleyebileceğini belirtti. Bunun nedeni, çok takip edilen 
sitelerde reklamların otomatik olarak görüntülenmesi 
yüzünden ırkçılık, terör gibi kötü içerikli sitelerde de rek-
lamlar görüntüleniyor, markaların imajlarına zarar veriyor 
düşüncesi ile HSBC, McDonald’s, Audio gibi pek çok tanın-
mış markanın, Google’ın yönettiği reklam servislerini kul-
lanmama kararı alması olarak gösteriliyor. Rahatsız edecek 
kadar çok reklamlı, özellikle açılır pencereli rahatsız edici 
reklamlar bulunan internet sitelerine bir ambargo uygu-
lanacak deniyor. Google’ın kullanıcılara zararlı olduğunu, 
göz zevkini bozduğunu düşünmediği reklamlara dokun-
mayacağı söyleniyor. Yani istediği reklamı gösterecek, is-
temediğini, kendisi dışında gelişen bir reklam girişimini 
engelleyebilecek. Kullanıcılardan Google reklamları filt-
relemek için cüzi bir ücret isteyebilecek. Haksız rekabet 
ve vergi konuları başta olmak üzere Avrupa’da, Türkiye’de, 
birçok yerde yasal sıkıntılar yaşıyor, onlar da deyim yerin-
de ise “beğenmeyen küçük oğluna almasın” tavrı içinde 
büyümesini sürdürüyor.

oogle projesi ,  1996 yıl ında Stanford 
Üniversitesi’nde doktora yapan iki öğrenci Larry 
Page ve Sergey Brin tarafından önceleri “Backrub” 

(sırt masajı) adında bir arama motoru olarak ortaya atıldı. 
4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak faaliyete geçti. 
Bu yeni arama motoruna, internette yer alan sınırsız bil-
giyi yansıtacak, 10100 değerinde çok büyük bir sayı olan 
Googol’dan yola çıkarak isim verdiler. 20 yıl geçmedi ki 
varılan noktaya sayısal olarak göz atalım: Google, arama 
motoru pazarının yüzde 82’sine sahip. 2017 yılı Global 500 
adlı rapora göre Google, geçen yıla göre marka değerini 
yüzde 24 artırdı ve 109,5 milyar dolara yükseltti. Apple’ın 
marka değerinin yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara 
düşmesiyle Google, artık dünyanın en değerli şirketi. Dün-
yadaki her altı kişiden biri, Google’ı kullanıyor. Akıllı tele-
fon kullananların yüzde 88’i Google aramalarını kullanıyor.  
Google üzerinden her gün 5 küsur milyar arama yapılıyor, 
her gün 1 milyarın üzerinde Google çeviri hizmeti kullanı-
lıyor. Google şirketleri arasına katılan Youtube video kana-
lına bir dakika içinde 400 saatlik video yükleniyor.
Google Earth’ün veri tabanı kapasitesi yaklaşık olarak 
20 petabayt civarında. Google, yayınladığı reklamlardan 
yılda, dünya kanallarının primetime kuşaklarında aldığı 
reklamların toplam kazancından daha fazlasını, 20 milyar 
dolar kazanıyor. Google’ın çatısı altında faaliyet gösterdiği, 
500 milyar dolar piyasa değerindeki çatı şirketi çokuluslu 
Alphabet’in bünyesinde; akıllı ev sistemlerinden yapay 
zekâya, enerjiden tıbba kadar birçok farklı şirket bulunu-
yor. Google’ın altında da Android, Youtube, Google Search 
gibi şirketler var. Yani hiç kimse Google’ın nasıl bir hacme 
sahip olabildiğini net olarak ortaya koyamıyor, koyabilse 
bile bu bilgi göz açıp kapayana kadar eskiyor. 
Google, internette kendine teşhis koymaya çalışan in-
sanlar için uygulama geliştiriyor. Stanford Tıp Fakültesi,  
Chicago ve San Francisco tıp fakültelerinde test edilen 
yeni uygulamada hastaneler, hastalarının medikal geçmi-
şini Google’a ekliyor, böylece hastaların yakalanabilecek-
leri hastalıklar tahmin edilebiliyor. Dahası, hangi hastanın 
hastaneye gitmesi gerektiğini de gösteriyor, hastane bile 
öneriyor. Yazılım tarafından donanım tarafına da geçen 
Google, her şeyi dijitalleştirmeye çalışıyor. Gözlükten sa-
ate, şapkaya kadar giyilebilir teknolojiler, sürücüsüz oto-
mobiller, yapay zekâ ile akıllandıracağı her şey, Google’ın 
ilgi alanında. Yapay zekâ kullanarak Google, Türkçe dahil 
8 dilde “düşünerek” çeviri yapıyor. Bu adımla, bilgisayar 
çevirisi ve insan çevirisi arasındaki kalite farkını yüzde 
50’den daha fazla kapatmış durumda. Hedefte 103 dil var.  
(Google Translate, Uzay Yolu filminde kullanılan Klingonca 
diline de çeviri yapabiliyormuş!)
Kürşad Oğuz, Gazete Habertürk’te yayımlanan bir yazı-

G

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Dünyayı Google Konglomerası yönetiyor

Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Naci Şahin, Eurovent Derneği Birinci Başkan Yardımcısı Oldu

F ransa’nın Versailles şehrinde 
düzenlenen Eurovent Derneği 

60. Olağan Genel Kurulunda, 20’den 
fazla ülkeden Eurovent Derneği üyeleri, 
Avrupa İç Ortam İklimi Endüstrisi Birliği 
(HVAC), Proses Soğutma ve Gıda Soğuk 
Zincir sektörüne bir yıl daha hizmet ede-
cek olan Alex Rasmussen’in başkanlığını 
oybirliğiyle onayladı. Rasmussen, Mayıs 
2015’ten bu yana Danimarka Havalan-
dırma Birliği’nin temsilcisi olarak Eurovent 
Derneğinde başkanlık görevini icra ediyor.
Eurovent’te başkanlığın iki yılla sınırlı 
olmasıyla birlikte, birinci Başkan Yar-
dımcısının emekli olması ile üyeler Alex 
Rasmussen’den derneğin ek bir yıl daha 
yönetiminde kalması yönünde oy kul-
landı. Birinci Başkan Yardımcısı olarak 
Naci Şahin (Dernek: İSKİD, Şirket: Friterm, 
Türkiye) atandı. Eurovent Yönetim Kuru-
lunu oluşturan yeni veya yeniden seçilen, 
kurulda görev yaptığı sürelere sıralanmış 

Başkan Yardımcıları:

1. Luca Binaghi (Dernekler: Assoclima, 
Assofoodtec, Şirket: Sabiana, İtalya)

2. Henk Kranenberg (Dernek: NKI, Şirket: 
Daikin, Hollanda)
3. Robin Vollert (Dernek: Svensk Ventila-
tion, Şirket: Swegon, İsveç)
4. Karsten Fuchs (Dernek: VDMA FV ALT, 
Şirket: ebm-papst, Almanya)
5. Eric Jasikas (Dernek: Uniclima, Şirket: 
UTC CCS, Fransa)
6. Guillermo Rosenberg (Dernek: AFEC, 
Şirket: Hitecsa, İspanya)
7. Yeni Üye: David Jacobs (Dernek: Ago-
ria, Şirket: Baltimore Aircoil International, 
Belçika)
8. Yeni Üye: Mika Halttunen (Dernek: 
FABSI, Şirket: Halton, Finlandiya)
Alex Rasmussen, yeniden seçilmesinin 
ardından şunları söyledi: “Bir yıl daha 
Avrupa endüstri ailesine hizmet etmek 
benim için bir onur. Çalışmalarıma sürekli 

destek veren ve güven gösteren tüm üye-
lere teşekkür ediyorum. Diğer Yönetim 
Kurulu üyelerimizle birlikte, Avrupa ve 
diğer ülkelerdeki endüstrimizin birliğini 
güçlendirirken, İlkelerimiz Bildirgesini izle-
yerek derneğin yapısını ve faaliyetlerini 
daha da geliştirmek için elimden gelen 
gayreti sarf edeceğim.” Eurovent Der-
neği Genel Sekreteri Felix Van Eyken ise 
“Avrupa endüstrisine hizmet etmek için 
verdikleri destek, zaman ve kaynaklardan 
dolayı tüm başkan yardımcıları ve işve-
renlerine, Alex Rasmussen’e tüm üyeler 
adına teşekkür ediyoruz. Kurulumuza üye 
olma konusundaki artan ilgi, endüstrimi-
zin gelecekteki gelişmelerini şekillendirir-
ken faaliyetlerimize gösterilen ilgi giderek 
artıyor” dedi. 1948 doğumlu Rasmussen, 
Danimarka vatandaşı ve soğutma, hava-
landırma alanında çeşitli pozisyonlarda 
görev aldı. 1998’den, bu yılın başında  
Systemair Grubu’nun Kıdemli Danış-
manlığına gelene kadar Systemair 
Danimarka’nın CEO’su oldu. Rasmussen, 
2013’ten 2015’e kadar Eurovent’e liderlik 
eden GEA Group’tan Christian Herten’den 
başkanlığı devralmıştı.

BACADER Üniversite Öğrencilerine Ders Anlatıyor

T ürkiye İMSAD ve Yıldız Teknik Üniver-
sitesi işbirliğiyle 2015-2016 öğretim 

yılında başlayan “Yapı Ürünlerinin Üretim 
- Kullanım Döngüsü Dersi” programına 
BACADER de dâhil oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile başlayıp diğer 
üniversitelerle genişleyen program kapsa-
mında, lisans eğitiminde zorunlu ders prog-
ramına alınan ders ile öğrencilerin yapı mal-
zemelerinin yapı yaşam döngüsü içerisinde 
üretim süreci, kullanım süreci, yıkım ve atık 
süreci ve geri dönüşüm süreçleri hakkında 
bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Pratik çalışma-
lara dayanması planlanan eğitim süresince 
her derste Türkiye İMSAD üyesi sanayici 
kurumların uzmanları ders veriyor. Türkiye 
İMSAD üyesi olan BACADER tarafından, 
Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
ve Özyeğin Üniversitesi Mimarlık fakültesi 

öğrencilerine “Bacalar ve Kontrol Teknikleri” 
dersleri verilmeye başladı. Bu süreçle bir-
likte, Nisan ayının ilk haftasında, Hacettepe 
Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında düzenlediği Civil Days’17 etkinlikleri 
kapsamında, BACADER Genel Koordina-

törü Muammer Akgün tarafından “Enerji 
Verimli Isıtma Sistemleri ve Yeni Nesil Baca 
Sistemleri” sunumu gerçekleştirildi. Sunum 
kapsamında; ısıtma sistemlerindeki son 
yeniliklerin yapıdaki durumu ve yapı bün-
yesinde kullanılabilecek olan bacaların nasıl 
ve ne şekilde uygulanması gerektiği inşaat 
fakültesi öğrencileri ile paylaşıldı. Yenil nesil 
baca sistemleri ile bacaların çatı üzerinden 
atmosfere ulaştırılması gerekliliği ifade edildi, 
öğrenciler tarafından sorulan sorular cevap-
lanarak sunum tamamlandı. Nisan ayının 
ikinci haftasında ise, Marmara Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 
“Doğalgaz Uygulamaları” dersi kapsamında 
yine Muammer Akgün tarafından “Genel 
Baca Bilgisi”, “Yapıda Bacanın Yeri” ve 
“Bacalarda Kontrol Teknikleri” konularında 
sunum yapıldı.

Hava ve su uygulamaları 
için Danfoss basınç transmitteri

MBS 1900 basınç transmitteri, yangın söndürme sistemleri, evsel&endüstriyel hidroforlar ve hava 
kompresörleri gibi hava ve su uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı çıkış sinyalleri, mutlak ve bağıl ölçer 
versiyonları, 0-4 bar ile 0-25 bar arasında değişen basınç aralığı ve farklı elektrik bağlantıları ile geniş bir ürün 
yelpazesi sunar.
 
Paslanmaz çelik gövde yapısı AISI 316L...
 
• Hava ve su uygulamalarına uygun tasarım
• Paslanmaz ıslak yüzeyler (AISI 304)
• 0-25 bar aralığında mutlak ve bağıl ölçer
• Çıkış sinyalleri: 4 - 20 mA veya rasyometrik
• Mutlak veya bağıl ölçer sensör elemanı
• Geniş basınç aralığı ve elektrik bağlantı imkanı
• Dijital kompanzasyonlu
• RoHS uyumlu

www.danfoss.com.tr
www.industrialautomation.danfoss.com.tr

6 TERMODİNAMİK HAZİRAN 2017



Hava ve su uygulamaları 
için Danfoss basınç transmitteri

MBS 1900 basınç transmitteri, yangın söndürme sistemleri, evsel&endüstriyel hidroforlar ve hava 
kompresörleri gibi hava ve su uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı çıkış sinyalleri, mutlak ve bağıl ölçer 
versiyonları, 0-4 bar ile 0-25 bar arasında değişen basınç aralığı ve farklı elektrik bağlantıları ile geniş bir ürün 
yelpazesi sunar.
 
Paslanmaz çelik gövde yapısı AISI 316L...
 
• Hava ve su uygulamalarına uygun tasarım
• Paslanmaz ıslak yüzeyler (AISI 304)
• 0-25 bar aralığında mutlak ve bağıl ölçer
• Çıkış sinyalleri: 4 - 20 mA veya rasyometrik
• Mutlak veya bağıl ölçer sensör elemanı
• Geniş basınç aralığı ve elektrik bağlantı imkanı
• Dijital kompanzasyonlu
• RoHS uyumlu

www.danfoss.com.tr
www.industrialautomation.danfoss.com.tr



Haberler

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Mesleki ve Teknik Eğitim 
Çalıştayı Düzenlendi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi 

Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı, 17 Mayıs 
2017 tarihinde TOBB’un İstanbul Hizmet 
Binası’nda düzenlendi. Ulusal mesleki ve 
teknik eğitimin her boyutuyla incelendiği 
çalıştayın açılışında konuşmacı olarak MYK 
Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Adem 
Ceylan, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Ali Rıza Altunel, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı adına Pervin Doğan, İSEDA adına 
TOBB İklimlendirme Meclisi Üyesi Turhan 
Karakaya, İSEDA adına TOBB İklimlendirme 
Meclisi Üyesi Uğur Otaran ve Daikin adına 
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi 
Zeki Özen yer aldı. Çalıştayın moderatör-
lüğünü TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi 
Başkanı Zeki Poyraz üstlendi. Üç ayrı masada 
düzenlenen Çalıştayda; iklimlendirme sektö-
ründe satış sonrası ve uygulama hizmetleri 
yürüten firmaların sürdürülebilir gelişmele-
rinin sağlanması için yapılması gerekenler 
tartışıldı. Birinci çalıştayda “Mesleki ve Tek-
nik Eğitimde Sektörel Destekler ve Mevzuat 
ile ilgili Kolaylıklar” konusu İSEDA Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gökmen Uzun 
moderatörlüğünde, ikinci çalıştayda “Eğitim 
Akreditasyonunda Son Gelişmeler ve Kişi-
sel, Kurumsal Yetkinlikler Nelerdir?” konusu 
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi 
Uğur Otaran moderatörlüğünde, üçüncü 
çalıştayda ise “Servis ve Uygulamada Sür-
dürülebilir Gelişme ve Hedeflenen Sonuçlar” 
konusu TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi 
Üyesi Turhan Karakaya moderatörlüğünde 
tartışıldı. Çalıştay sonunda sektörün ihtiyaç-
ları göz önüne alınarak hazırlanacak rapor, 
kamu kurum/kuruluşları ile paylaşılacak ve 
raporun milli eğitim programına dahil edil-
mesi sağlanacak.

TOBB ile MYK arasında 
“İklimlendirme Alanı Ulusal 
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği 
Protokolü” imzalandı

Çalıştayda TOBB ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) arasında “İklimlendirme 
Alanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Pro-
tokolü” imzalandı. İmza töreninde konuşan 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, 
“TOBB bünyesinde çalışmalarını yürüten 
Türkiye sektör meclisleri, kamu, özel sek-
tör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı 
altında bir araya getiren, sektörel gelişmeler 
ve sorunların değerlendirildiği, ortak aklın 
sektör ve ülke menfaatleri çerçevesinde olu-
şumunu sağlayan yapılardır” dedi. Öztürk, 
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin 
Avrupa’nın üretim merkezlerinden biri 
olan Türkiye iklimlendirme sektörünün 
önde gelen firmaları, dernek temsilcileri ile 
sektörün tüm paydaşlarını kapsayan en üst 
temsilcisi konumunda olduğunu söyledi. 
İklimlendirme Meclisi’nin, iklimlendirme 
sektörünün gelişimine ve ülke ekono-
misine önemli katkı sunmayı amaçlayan 
projeler yürütmekte olduğunu belirten 
Öztürk, iklimlendirme sektörünün ihtiyacı 
olan nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacının 
karşılanmasının meclisin en önemli projeleri 
arasında yer aldığını ifade etti. Öztürk, şu 
açıklamalarda bulundu: “Bireylerin mesle-
ğini başarıyla icra etmesine ve bunun ölçü-
müne imkân tanıyan ve sektörde bilgi ve 
beceri sahibi kişileri yetkinlik olarak farklı bir 
yere taşıyacak olan Ulusal Yeterlilik Hazır-
lama sürecine TOBB Türkiye İklimlendirme 
Meclisi olarak talip olduk. Sağ olsun Mesleki 
Yeterlilik Kurumumuz da bizi bu iş ile görev-
lendirdi. Bu vesile ile Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri’nden (MEYBEM) 
bahsetmek isterim. Tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerde yaşanan ölümlü iş kazalarının 

artması üzerine, TOBB olarak elimizi taşın 
altına koyarak MEYBEM merkezlerini kur-
duk. 2015 yılının aralık ayında yetki alan 
MEYBEM 1,5 yılda 20 binden fazla bireyin 
sınav ve belgelendirme sürecinde görev aldı. 
Özellikle inşaat, metal, makine ve asan-
sör mesleklerinde 63 ilde sınav ve belge 
hizmetini kurumsallaştırmayı başardık. 19 
meslekte devam ettiğimiz süreç, Mesleki 
Yeterlilik Kurumumuzun da izni ile önümüz-
deki ay 33’e yükselecek. Hedefimiz tehlikeli 
ve çok tehlikeli mesleklerin tamamına sınav 
ve belgelendirme hizmeti vermek.” MYK 
Başkanı Adem Ceylan ise özellikle tehlikeli 
ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluğu 
getirilmesinin finansman açısından önem 
arz ettiğini vurguladı. Ceylan, “Protokolün 
başta iklim, iklimlendirme sektörü olmak 
üzere bütün sanayi alanında üretim, etkinlik 
ve verimliliğe rekabet gücünü artırmasında 
katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
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AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., Modern Üretim Tesisinde 
Üretime Başladı

TTMD, Sektörel Basınla Buluştu

Y

T

erli ve yabancı sermaye ortaklığı ile 
2016 yılının başında İzmir’de kuru-

lan AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 
Bilimpark’ta Ar-Ge ve Tasarım ekibi ile 
ürün geliştirme faaliyetlerine başladı. Kısa 
bir süre sonra Pancar Organize Sanayi 
Bölgesinde modern üretim sistemleri ile 
donatılmış olan fabrikasının altyapı çalış-
maları başladı ve sektörün tanınan sima-
larından Bilgi Akkaya’nın direktörlüğü 
ile satış ve pazarlama faaliyetlerini ger-

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği, 4 
Mayıs 2017 tarihinde TTMD İstan-

bul Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda sek-
törel basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Toplantıya TTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Birol Kılkış, TTMD Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sarven Çilingiroğlu, Tuba 
Bingöl Altıok, Nermin Köroğlu Isın ve Birol 
Yavuz, TTMD Dergisi Yayın Yönetmeni 
Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan ve TTMD Dış 
İlişkiler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy’un yanı sıra tesisat sektöründen 
basın mensupları katıldı. Toplantının açı-
lışını yapan TTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Birol Kılkış, sektörün önemli 
haber ve iletişim kaynağı olan basın men-
suplarıyla, ilerleyen dönemde birlikte hare-
ket edebilme adına çalışmalarını sürdü-
receklerini söyleyerek TTMD faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. Sektörel basın ve 

çekleştirmek üzere, İstan-
bul Ataşehir’de Türkiye 
Satış Ofisi kuruldu. AERA 
İklimlendirme Teknoloji-
leri A.Ş.’nin İzmir’deki 
üretim tesisinde; yüksek 
verim, sürekli iyileştirme 
ve sürdürebilir kalite 
prensipleri ile yüksek 
teknolojiye sahip insana 
ve doğaya saygılı bir 
üretim altyapısı kuruldu. 

Tesis, yaklaşık bir yıllık yatırım ve Ar-Ge 
ile Tasarım süreçlerinin ardından, yurt içi 
ve ihracat pazarlarına satılacak cihazların 
üretimine başladı. Konuya ilişkin olarak 
görüştüğümüz Şirket Ortağı ve Genel 
Müdürü Cihan Çangarlı özetle şunları 
aktardı: “Ulusal ve uluslararası standart-
lar ve yasal düzenlemelere uygun ürün-
ler üretmek, çalışmalarımızın temelini 
oluşturdu. Enerji verimliliği ve kazanımı 
konularını sürekli gözeten ve EcoDesign 

TTMD ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine 
fikirlerin görüşüldüğü toplantıda, iklim-
lendirme sektörünün sorunları ve çözüm 
önerileri dile getirildi. Toplantıda ayrıca 
basın mensupları TTMD Tüzüğü’nde yapı-

kriterlerini sağlamayı ilke edinmiş olan 
firmamız güvenilir, sorumlu, çevreye 
ve müşteriye saygılı, verimli, yenilikçi 
ve öngörülü olmanın bilinciyle, kalıcı 
olmayı hedefleyerek yola çıktı. Titizlikle 
yürüttüğümüz yatırım ve Ar-Ge süreci-
mizin geldiği noktada, modüler klima 
santralleri, kompakt klima santralleri, ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazları, 
entegre ısı pompalı havalandırma cihaz-
ları, sulu tip ısıtma/soğutma terminal üni-
teleri başlığından toplanabilecek ürün 
gruplarında üretime geçmiş bulunuyo-
ruz. Yüksek verimli üretim modelleri ile 
yüksek etkenlik ve düşük maliyetle üret-
tiğimiz cihazlarımız, sürdürülebilir kalite 
kontrol ve sürekli iyileştirme prensibimiz 
gereği hammadde girişinden bitmiş ürün 
oluşuncaya kadar yoğun kalite kontrol 
süreçlerinden geçmekte, ilgili direktifler 
doğrultusunda performans testlerine tabi 
tutulmakta ve ulusal ve uluslararası stan-
dartlara uygunluğu denetlenmektedir.”

lan değişiklikler, TTMD’nin 2018 yılında 
düzenleyeceği Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu ve Dış İlişkiler 
Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bil-
gilendirildi.
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Haberler

Enerji Kimlik Belgesi için Son 
Tarih 2020 Yılına Uzatıldı ve 
Yalıtım Uygulamaları için Asgari 
Sözleşme Örneği Yayımlandı
"B inalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Nisan 2017 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik değişikliği ile beraber özellikle Enerji Kimlik 
Belgesi ve Isı Yalıtım Uygulamalarında önemli güncellemeler 
yapıldı. Söz konusu güncellemelerin özeti:
• Enerji kimlik belgesinin tapu daireleri tarafından alım 

satım işlemlerinde istenmesi, 1 Ocak 2020 yılına 
ertelenmiştir.

• Enerji kimlik belgesi verilmesi çalışmaları bakanlık 
tarafından denetlenecek ve düzenleyen firmaların 
yetkilerini kötüye kullandıkları yâda asılsız belge 
düzenledikleri tespit edilirse yetkileri askıya alınacak ve 
soruşturma açılacaktır.

• İlgili şartları sağlayan SMM firmaları da mevcut 
binalarda EKB düzenleyebilecektir. Şartlar aşağıdaki 
gibidir.

- EKB uzmanı bulundurması,
- Etüt proje uzmanı bulundurması,
- Türkak kalibrasyonlu Termal kamera bulundurması vb.
Yalıtım uygulayıcı firmalara uygulama sonunda Enerji Kimlik 
Belgesi düzenleme ve termal kamera ölçümü yapma zorun-
luluğu getirildi. Yalıtım sektörü için önemli konu, yalıtım 
uygulamalarında kullanılacak asgari sözleşme örneğinin 
tanımlanmış olması. Yalıtım sözleşmelerinde yer alması 
gereken maddelere göre; 
• TS-825 standardı ekinde yer alan veya ulusal teknik 

onay kuruluşlarından onay almış malzemeler 
kullanılması, 

• Isı yalıtım uygulama kılavuzu veya üretici firma 
standartlarına göre uygulama yapılması,

• Uygulanacak malzemelerin CE ya da G uygunluğu 
olması,

• Yalıtım uygulaması sonrasında Enerji Kimlik Belgesinin 
de uygulayıcı firma tarafından verilmesinin zorunlu 
hale getirilmesi,

• Yalıtım uygulamasının sonunda termal kamera veya U 
değeri ölçer cihazlarla uygulamanın belgelendirilmesi, 
Müşterinin uygulayıcıya gerekli elektrik su ihtiyacını 
karşılaması,

• Uygulayıcının "Isı Yalıtımcısı" yeterlilik belgesi olması,
• Uygulayıcının her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirini 

alması,
• Uygulayıcının moloz ve atıkları belediyenin gösterdiği 

yere taşıması,
• Uygulayıcının nakliye ve imalatın her aşamasından 

sorumlu olması,
• 5 yıl garanti süresinin olmasıdır.
Yönetmelik örneği için: http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2017/04/20170428-1.htm

Resterm 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
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Santral Tipi Elektrikli Isıtıcılar

•	 Klima	santrali	üreticilerine	yönelik	özel	uygulamalar
•	 Galvaniz	-	Aluzinc	-	Paslanmaz	çelik	kasa
•	 İstenilen	model	-	ölçü	ve	güçte	özel	üretim
•	 304	AISI	ısıtıcı	elemanlar
•	 0,5-1200	Kw	güç	aralığı
•	 2	kademeli	sıcaklık	emniyeti

•	 Otomasyon	uyumlu	modeller
	 -	Kademe	kontrolü
	 -	0-10	V	kontrol
	 -	Modbus	RTU	-	Bacnet	MS/TP	Entegrasyon
•	 Flanşlı	veya	flanşsız	montaj	imkanı
•	 IP43	koruma
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Haberler

REHAU, Sürdürülebilir İnşaata Yönelik Çözümler Sunuyor

ESSİAD’dan İzmir’de Bir İlk: “Soğutma Becerileri Yarışması”

İ

E

nşaat, otomotiv ve 
endüstri alanlarında 

polimer bazlı çözümler 
sunma konusunda öncü-
sistem üreticilerinden biri 
olan REHAU, inşaat sek-
törüne yönelik yenilikçi 
çözümleriyle dikkat çekiyor. 
Avrupa’da enerji verimliliği, 
su yönetimi ve altyapıya 
ilişkin konularda polimer bazlı çözümler 
sunan REHAU, sürdürülebilir inşaata yönelik 
ürünleri ile karbondioksit emisyonlarını aktif 
biçimde azaltarak, polimer malzemelerin 
nitelikli biçimde geri dönüştürülmesi ile 
iklim ve çevrenin korunmasına katkı sağlı-
yor. REHAU’nun ekoloji, ekonomi, teknolo-
jik kalite, tasarım ve fonksiyonellik, güvenlik 
ve konfor alanlarındaki kriterlerle uyumlu 
akıllı sistem çözümleri geliştirmesinin yanı 
sıra, hizmet paketini tamamlayacak kap-
samlı hizmetler sunmaya da odaklandığını 

ndüstriyel Havalandırma İklimlen-
dirme ve Soğutma Kümesi’ne yöne-

lik faaliyetlerine yoğun olarak devam eden 
ESSİAD, yürüttüğü “Okuldan İşe Projesi” 
kapsamında gerçekleştirdiği yarışmada 
İzmir’in başarılı teknik liselerini bir araya 
getirdi. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan 
Genel Sekreter Aylin Gel, ESSİAD’ın sektöre 
nitelikli personel yetiştirilmesi konusundaki 
hassasiyeti ile öğrencilerin girişimcilik, 
bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ ve reka-
bet bilinçlerini geliştirmek, aynı zamanda 
ülkemizdeki meslekî ve teknik eğitimin 
niteliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılma-
sına ve sektörel alanda tanınırlığına katkıda 
bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Gel, “Bu 
yarışmanın temel amacı, İzmir’de bulunan 
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumların-
daki tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı 
öğrencilerinin; soğutma alanında proje 
hazırlama deneyimi edinmeleri, mesleki ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri 
mesleki bilgi ve becerileri mesleki veya farklı 
alanlarda da kullanabilmeleridir. Geleceğin 

söyleyen REHAU Yapı Tekniği 
Satış Direktörü Can Külekçi-
oğlu, enerji tasarruflu çözüm-
lere yönelik taleplerin çok yük-
sek olduğundan söz ediyor. 
REHAU’nun konut binaları, 
endüstri, ticaret ve ofis binaları 
için sunduğu sistem çözümleri 
ile enerji kayıplarının azaltıl-
masına olanak tanıdığını akta-

ran Külekçioğlu, bu sayede enerjinin daha 
verimli biçimde kullanıldığını söyleyerek, 
şöyle devam ediyor: “Enerji kayıpları REHAU 
profillerinin modern pencere ve kapıları ile 
kesinlikle en aza indirilebilir. Yenilikçi yer-
den ısıtma ve soğutma sistemleri ve beton 
ısısı kontrolü enerjinin nasıl sürdürülebilir 
ve verimli biçimde kullanılabileceğine dair 
örnek teşkil ediyor. Alternatif enerji temini 
için, jeotermal ısı veya biyogaz kullanımına 
yönelik farklı çözümler sürekli olarak gelişti-
rilmektedir.” Sistem bileşenlerinden her biri-

nin enerji tasarruflu ve sürdürülebilir inşaat 
açısından ayrı ayrı katkı sağladığını dile geti-
ren Külekçioğlu, “REHAU tüm bileşenleri tek 
bir kaynaktan sunduğu için bunlar en uygun 
şekilde koordine edilmiş sistem paketleri 
ile hem ekonomik hem de ekolojik açıdan 
birleştirilebiliyor. Bu sadece planlayıcı için 
değil aynı zamanda bina sahibi için binanın 
değerinin tüm yaşam döngüsü boyunca 
korunması açısından belirleyici ve benzersiz 
bir avantajdır” diyor. REHAU’nun havali-
manı inşası, demiryolları istasyonları, otel 
binaları, okullar, eğitim tesisleri ve taşıma 
güzergâhı inşası gibi altyapı tedbirlerini ile-
riye yönelik sunduğunu söyleyen Külekçi-
oğlu, “Kablo üretimi, kanalizasyon ağı veya 
karmaşık drenaj çözümleri sunuluyor olsun, 
REHAU güvenilir bir partner olarak dünya 
genelinde ortaklarının yanındadır. Teknoloji, 
lojistik ve müşteriye yakınlık konularındaki 
müthiş rekabet buradaki başlıca başarı fak-
törleridir” diyor.

teknik insanı olma potansi-
yeline sahip öğrencilerimi-
zin var olan yeteneklerinin 
geliştirilmesi ve keşfedil-
mesi hedefleniyor” dedi. 
Teskon+Sodex Fuarı bün-
yesinde 20 Nisan’da ESSİAD 
standında düzenlenen yarış-
mada teknik okullardan katılan öğrenciler 
basit soğutma düzeneğini en hızlı ve en 
doğru şekilde kurmak için yarıştı. Türkiye’de 
soğutma ve iklimlendirme sektörünün önde 
gelen firmalarından Barlas Soğutma, Eneko 
Havalandırma, Karataş Soğutma, Aday 
İklimlendirme, Form Endüstri Tesisleri ve 

Rothenberger sponsorluğunda düzenle-
nen yarışmanın jüri koltuğuna ise İsken-
der Barlas, Mustafa E. Deryaaşan, Huriye 
Uğuz, Tayfun Aral, Ersin Karataş, Ahmet 
Tunca ve Ömer Barlas oturdu. ESSİAD’ın 
sosyal medya hesaplarından canlı olarak 
takip edilen yarışma, fuar katılımcıları ve 
ziyaretçilerine de heyecanlı dakikalar yaşattı. 

Her okuldan iki öğrencinin 
katıldığı yarışmada Bornova 
Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi birinci olur-
ken, Bornova Mimar Sinan 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ikinci ve Konak Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ise üçüncü oldu. Yarış-

manın sonunda öğrencilerin hediyelerini 
ESSİAD Sayman Üyesi Can İşbilen verirken, 
okullarını temsilen katılan öğretmenlerin 
plaketini ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ebru Karakıran ve jüri üyelerinin 
teşekkür sertifikalarını ise ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Güray Korun verdi.
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Haberler

Arçelik A.Ş. ile LG Electronics Inc. Ortaklığında Yeni Dönem Başlıyor

A rçelik A.Ş. 
ve LG Elec-

tronics Inc., ticari 
klimalar alanında 
pazarlama, satış 
ve dağıtım faa-
liyetlerini birleş-
tirerek yeni bir 
döneme adım 
atıyor. İki şirke-
tin 1999 yılında başladıkları ortaklığın 
geçen yıl 31 Aralık 2023’e kadar uzatıl-
dığı sözleşme kapsamında başlayan ikinci 
dönemde, ticari klima alanına yatırım 
yapılarak, Türkiye’de VRF klima üretimine 
başlanacak. Bir dış ünite ile birden fazla 
iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemi 
olan Multi V 5’in 3 Mayıs’ta Rahmi Koç 
Müzesi’nde tanıtıldığı toplantıya Arçelik 
Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve LG 
Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri 
Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı 
James Lee katıldı. 

Can Dinçer: “Hedefimiz ticari 
klima pazarını da millileştirmek”
Türkiye toplam klima pazarı büyüklüğü-
nün 1 milyar USD mertebesinde olduğunu 
belirten Can Dinçer, Türkiye VRF ticari 
klima pazarının ise yaklaşık 250 milyon 
dolar değerinde olduğunu belirtti. 
Dinçer: “Bu rakamın neredeyse tamamı 
halen ithal ürünlerden oluşuyor. Hedefi-
miz ticari klima pazarını da millileştirmek. 
Bu kapsamda, Güney Koreli ortağımız 
ile değişen pazar ihtiyaçları ve trendler 
çerçevesinde Türkiye’de yeni bir teknoloji 
yatırımına imza atıyoruz” dedi. 
“VRF teknolojisini ve know-how’ını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Tıpkı, Türkiye’de 
ilk pencere tipi klimayı, ilk split klimayı ve ilk  
Inverter teknolojisini ürettiğimiz gibi, 
VRF klima sistemlerini de yine ilk kez biz 
Türkiye’de üreteceğiz” diye konuşan Din-
çer, pazarda artan talebi karşılamanın 
yanı sıra yurt dışındaki inşaat projelerine 
de ürün sağlayabileceklerini, hem ithalatı  
ikame edeceklerini, hem de ihracat yapa-
caklarını ve böylelikle Türkiye’ye kısa  
vadede ilave 200 milyon dolar gelir kazan-

dırmayı planladıklarını sözlerine ekledi. 

“Ortaklığımızın yeni döneminde 
ticari klima ve yeni teknolojiler 
için yaklaşık 200 milyon TL 
yatırım planlıyoruz”
LG ile üretim tarafında ticari klimalarla güç-
lenecek işbirliğinin, iki şirketin ticari klima 
pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini 
de birleştirmesiyle yeni bir yapıya bürü-
neceğini belirten Dinçer şöyle konuştu: 
“Bugüne kadar Arçelik ve Beko markaları 
ile yürüttüğümüz ticari klima faaliyetle-
rine ek olarak, LG markalı ticari klimaların 
satış ve dağıtım haklarını da münhasıran 
bünyemize katacağız. LG markalı ürünler 
bundan böyle Arçelik mühendislik yete-
nekleri, kurumsal çözüm altyapısı ve güçlü 
satış sonrası hizmetleri ile tüketicilere 
ulaşacak. Ortaklığımızın yeni döneminde 
ticari klima ve yeni teknolojiler için yaklaşık 
200 milyon TL yatırım planlıyoruz. Mevcut 
185 modelimizi, yapacağımız yatırımlarla 
yeni eklenecek 65 adet platformla yakla-
şık 260 modele çıkarmayı hedefliyoruz. 
Sadece ev tipi split klima üretimi ile sınırlı 
kalmayıp, ticari klima üretimini artırarak 
çeşitlendirmeyi ve ülkemize yeni teknolo-
jiler kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de 
üretim üssü olarak, ev tipi klima pazarında 
lideriz. Aynı başarıyı en kısa zamanda 
ticari klimada da göstereceğiz. Uluslara-
rası alanda hedefimiz ise; girdiğimiz her 
pazarda ticari klima ürünlerimizle ilk 3 
arasında yer almak.” Tanıtımı yapılan Multi 
V5’in bugüne kadar geliştirilmiş en ileri 
VRF ticari klima ürünü olduğunu belirten 
Dinçer, “Multi V5, endüstriye yeni stan-
dartlar getiren oldukça iddialı bir ürün. 

Devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi 
bünyesinde barındırıyor” dedi. Yatırımı 
yapılacak olan VRF ticari klima sistem-
lerinin enerji verimli özelliğiyle ön plana 
çıktığını söyleyen Dinçer, Türkiye’nin 
enerji ithalat faturasının yıllık 27 milyar 
dolar olduğunun altını çizdi. Bu rakamın 
yüzde 25’inin binaları ısıtmak ve soğut-
mak için kullanıldığını belirten Dinçer, 
sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında 
Türkiye’de binaları ısıtmak ve soğutmak 
için yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcandı. 
Yatırımını yapacağımız yeni nesil sistemler 
ile konvansiyonel sistemlere kıyasla bina-
larda yüzde 30 seviyesinde enerji tasarrufu 
sağlamak mümkün. Türkiye’de bu dönü-
şümün yarısını dahi gerçekleştirebilirsek 
yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. 
Bu da, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu 
gücünün 6 katı kadar güneş enerjisi san-
tralinin üreteceği elektriğe eşdeğer tasar-
ruf anlamına gelmektedir.”

James Lee: “LG Electronics 
olarak Türkiye’nin dinamik yapısı 
ve üstün potansiyeline büyük bir 
güven ve inancımız var” 
Türkiye gibi eşsiz fırsatlarla dolu bir 
pazarda oldukça büyük yatırımlar ve iş 
ortaklıklarıyla iddialarını sürdüreceklerini 
belirten LG Electronics Inc. İklimlendirme 
Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yar-
dımcısı James Lee şöyle konuştu: “Klima 
ve iklimlendirme çözümleri alanında 
Türkiye’nin önde gelen markalarından 
Arçelik ile 17 yıldır sürdürdüğümüz dev 
işbirliğini, 2023 yılına kadar uzatarak 
Güney Kore ve Türkiye arasındaki işbirliğini 
daha da sağlamlaştırdık. Üstün teknolo-
jiye sahip inovatif iklimlendirme çözümü-
müz LG Multi V5’in üretim ortaklığıyla 
da bu dev işbirliğini taçlandırıyoruz. Bu 
değerli yatırım, Türkiye’nin kaliteli üretim 
gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli 
bir ekonomik değer yaratacak. LG Elec- 
tronics olarak iklimlendirme çözümleri ala-
nında yerel ve küresel ortaklıklarla rekabet 
gücümüzü artırarak tüm kullanıcıların en 
inovatif çözümlerinden faydalanması için 
durmaksızın çalışıyoruz.”
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Samsung, Wind-Free Klimasını MENA Bölgesinde İlk Kez Türkiye’de Tanıttı

S amsung Electronics, Wind-Free 
rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip 

klimasını Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) 
bölgesinde ilk kez Türkiye’de tanıttı. 
Samsung MENA Bölgesi Beyaz Eşyadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Geum 
Chan Lee ve Samsung Electronics Türkiye 
Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama 
Direktörü Mert Gürsoy katılımıyla 18 Mayıs 
2017 tarihinde Feriye Palace’ta düzenlenen 
etkinlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Elif Gürkan da bilinçsiz klima 
kullanımının yarattığı sağlık sorunlarıyla 
ilgili bilgiler verdi. Samsung’un dünyada 
nesnelerin interneti trendine liderlik ettiğini 
vurgulayan Samsung Electronics Türkiye 
Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama 
Direktörü Mert Gürsoy, “Samsung olarak 
‘Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla’ vizyo-
numuz çerçevesinde sanal gerçeklik, yapay 
zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle 
geleceğe yön veren ürünler geliştiriyoruz. 
DNA’mızdaki inovasyon ve tasarım anlayı-
şımızı yıllık 14.1 milyar dolar ar-ge yatırı-
mımızla destekliyoruz. IoT alanında beyaz 
eşya ürünlerinin çok yakın zamanda 2’nci 
sırada yer alması öngörülüyor. Bu anlayışla 
2020 hedefimizi, tüm ürünlerimizin IoT 
uyumlu olmasını şeklinde belirledik. IoT 
teknolojisi ile sadece bugünün tüketicisini 
değil, geleceğin tüketicisini de adresliyo-
ruz. CES inovasyon ödülü alan Wind-Free 
klimamızı Türkiye’deki tüketicilerle buluş-
turmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” 
dedi. Türkiye’nin MENA bölgesi klima 
pazarında Suudi Arabistan’dan sonra 
ikinci sırada bulunduğunu ifade eden 
Gürsoy, şöyle konuştu: “Türkiye, Samsung 
Global’de beyaz eşya alanında önde gelen 
pazarlar arasında yer alıyor. Samsung Glo-
bal içinde Samsung Türkiye olarak 11’inci 

sırada geliyoruz. Türkiye, sosyal ve ekono-
mik açıdan güçlü bir potansiyel sergiliyor. 
Bu nedenle Samsung, rüzgârsız serinlik 
teknolojisine sahip Wind-Free klimasının 
MENA bölgesinde ilk lansmanını yapmak 
üzere Türkiye’yi seçti.” Pazara ilişkin veriler 
de paylaşan Gürsoy, geçen yıl Türkiye’de 
klima pazarının adet bazında yüzde 25, TL 
bazında ise yüzde 47 büyüdüğünü belirtti. 
2017 yılında da pazarın aynı oranda büyü-
mesini beklediklerini ekledi. Gürsoy şöyle 
devam etti: “Bu yıl klima alanında yüzde 
9 olan pazar payımızı Wind-Free klima 
ile yüzde 14’e taşımayı hedefliyoruz. 21 
milyon dolar ar-ge yatırımıyla geliştirdiği-
miz Samsung Wind-Free rüzgârsız serinlik 
teknolojisine sahip klima, aynı zamanda 

pazarı büyütecek önemli bir etkiye sahip 
olacak.”

Wind-Free Modu ile enerji 
tüketimi yüzde 72’ye düşüyor
Samsung Wind-Free, rahatsız edici bir 
rüzgâr oluşturmadan konforlu bir serin-
lik düzeyini muhafaza ediyor. Serin hava, 
klima üzerinde yer alan 21 bin mikro hava 
deliğinden dağılıyor. Wind-Free, önce 
odayı normal soğutma modunda soğutu-
yor ve oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştı-
ğında otomatik olarak Wind-Free rüzgârsız 
serinlik moduna geçiyor. Böylece rahatsız 
edici hava akımlarından uzak, insanı üşüt-
meyen gerçekten konforlu bir iç mekân 
elde ediliyor. 

GF Hakan Plastik, Gürcistan Bayisi BMC Gorgia 
İşbirliği ile Seminer Düzenledi

D üzenlediği farklı eğitim /seminer 
programları ile hem ürünler hem 

de doğru uygulama teknikleri konusunda 
bilgi seviyesini artırmayı amaçlayan GF 
Hakan Plastik sadece yurt içi değil, yurt dışı 
bayileriyle de bir araya geliyor. GF Hakan 
Plastik Gürcistan bayisi BMC Gorgia işbir-
liği ile 3 Mayıs‘ta Tiflis’te Cruise Hotel’de 
bir eğitim semineri düzenledi. Ürün içerikli 
düzenlenen eğitim seminerine iş ortak-
ları ve önemli proje temsilcileri katıldı. 

İlginin oldukça yüksek olduğu seminerin 
sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi 
de verildi.

Valftek'ten “Tesisat Elemanları ve Buhar 
Cihazları Semineri” 

V alftek Bonetti Tesisat Elemanları 
ve Buhar Cihazları Semineri, 26 

Nisan 2017’de Silverside Çorlu Otel’de 

78 kişinin katılımı ile düzenlendi. 
Seminer Valftek A.Ş. Pazarlama ve Satış 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
F. Şaylıman’ın vana ve tesisat elemanları 
ve ürün tanıtımını konusundaki bilgilen-
dirmesinin ardından, Dış Ticaret Müdürü 
Ufuk Esi’nin Armstrong buhar cihazları 
ve buhar ile ilgili sunumu ile sona erdi. 
Şaylıman “Paylaşılmayan bilgi, kaybedi-
len zamandır” ilkesinden hareketle bu 
tür toplantıların devam edeceğini belirtti.
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Caleffi Hydronic Solutions İş Ortaklarıyla 
Bir Araya Geldi
C aleffi Hydronic Solutions tanıtım 

toplantısı 17 Mayıs 2017 tarihinde 
The Ritz Carlton Hotel’de düzenlendi. Top-
lantının açılış konuşmasını Caleffi Türkiye 
Genel Müdürü Serkan Sungun gerçekleş-
tirdi. Sungun konuşmasında özetle şunları 
söyledi: “Caleffi, Türkiye’deki ofisini 10 ay 
önce açtı. Bu süre içinde çok güzel işlere 
imza attık, partnerlikler oluşturduk. Bu 
toplantı, Caleffi Ailesi ile Türkiye ısıtma-
soğutma sektörünün tanışması niteliğinde. 
Caleffi Türkiye olarak 5 kişilik mühendis 
ekibimizle çalışmalarımız devam ediyor 
ve bu yılı 10 mühendis ile kapatmayı 
hedefliyoruz. Caleffi, 50 yıllık bir aile şir-
keti ve Caleffi’nin dünya genelinde başarılı 
olması, aile şirketi yapısını bozmamış. Biz 
de Türkiye’de bu ailenin bir parçası olduk 
ve dürüst, şeffaf ve ilkeli çalışmalarımızla 
başarıya ulaşacağımıza inancımız tam.” 
Sungun’un ardından Caleffi S.p.A Genel 
Müdürü Giovanni Monti Caleffi’nin tarih-
çesi hakkında bilgi verdiği konuşmasında 
şunları söyledi: “Caleffi, ısıtma sistem bile-
şenlerinde İtalya lideri, ısıtma-soğutma, 
havalandırma, sıhhi tesisat ve yenilenebi-
lir sistem çözümleri alanında uzman bir 
tedarikçi olarak 50 yıldır dünya çapında 
hizmet veren bir firma. Dünya çapında 
70 ülkede varlığını sürdüren Caleffi, 12 
şirket, 5 satış ofisi, tümü İtalya sınırları 
içerisinde bulunan tam otomasyonlu 3 
üretim merkezi, Cuborosso  (Kırmızı Küp) 
inceleme ve araştırma merkezinden olu-
şuyor. Tüm ürünlerimiz İtalyan yapımı ve 
İtalya’da kalite sertifikalarını alan ilk şirket 
biziz. Pazarında bulunduğumuz tüm ülke-
lerde geçerli sertifikalarımız mevcut. Kalite 
yönetimi ve daima devam eden iyileştirme 
çalışmaları sayesinde müşteri memnuniye-
tinin daha da artmasını sağlıyoruz. 2016 
yılını 300 milyon euro ciro ile kapattık. 
Her yıl kalite standartlarımızı başarıyla 
yükselttik, şartnameler gerektirdikçe her 
sertifikamızı geliştirerek çıtayı biraz daha 
yukarı çıkarttık. Ayrıca Caleffi olarak Hazi-
ran 2012’de kendi inisiyatifimizle UNI EN 
ISO: 14001:2004 standartları çerçeve-
sinde Çevresel Yönetim Sistemine geçtik. 
Bu sistem şirketimizin çevre ve doğayla 

uyumunu denetliyor ve bu uyumluluğu 
her daim geliştiriyor. Amacımız, üretim 
faaliyetlerinin çevreye olan negatif etki-
lerini engellemek.” Türkiye pazarına da 
değinen Monti, “Türkiye, İtalya’ya yakın 
ve büyümekte olan bir ülke. Ayrıca inşaat 
sektörünün çok gelişmiş olması sayesinde 
ürünlerimiz prestijli projelerde yer alıyor” 
dedi. Monti’nin ardından Caleffi S.p.A 
Pazar Araştırma Müdürü Domenico Maz-
zetti, Caleffi ürünleri ve üretim tesisleri 
hakkında bilgi verdi. Mazzetti, “Caleffi; 
ısıtma, tesisat, kontrol, ısı sistemleri ve 
yenilenebilir enerji olmak üzere 5 ürün 
grubuna hitap ediyor. İtalya’da yer alan 
3 üretim merkezimizde yılda 400 milyon 
yarı işlenmiş ürün üretiliyor. Son yıllarda 
depolama sistemine yaptığımız yatırım-
lar sayesinde sektördeki diğer oyunculara 
oranla müşterilerimize çok önemli lojistik 
avantajlar sunabilir hale geldik. Otoma-
tik dikey depomuzun en önemli özelliği 
dünyanın dört bir yanından gelen sipa-
rişleri 3 ayrı düzlemde otomatik olarak 
çalışan robotlarımız sayesinde aynı gün 
içerisinde sevk etmemize imkân verme-
sidir. İşte bu sayede müşterilerimize hızlı 
ve zamanında teslim garantisi verebiliyo-
ruz” dedi. Mazzetti, İtalya enerji sektö-
rünün durumu hakkında da bilgi verdi. 
Mazzetti’nin ardından bilişim ve teknoloji 
alanında çalışmalarıyla tanınan gazeteci 
ve yazar Serdar Kuzuloğlu, lojistikten ula-
şıma, iletişimden otomotive kadar pek 
çok alanda faaliyet gösteren şirketlerin 
gelişen teknolojiyi kullanarak inovatif ve 
sürdürülebilir hale geldiklerine dair örnek-
ler verdi. Şirketlerin teknolojiyi kullanarak 
daha ekonomik, güvenilir hızlı ve verimli iş 
modelleri oluşturarak fark yaratabildikle-
rini vurguladı. Toplantı düzenlenen akşam 
yemeği ile son buldu.

Flexline NG  
Modüler Klima Santrali
• RLT Guideline-01’e Göre Sertifikalı

• EN 1886 ve EN 13053’e Göre EUROVENT Sertifikalı

• Hijyenik Modellerde DIN 1946-4 ve VDI 6022 Sertifikalı

• Standart 275 g/m2 Galvaniz Yoğunluğu ile Yüksek Korozyon 

  Dayanımlı Panel Yüzeyi ve Çelik Profiller

• Konfor, Endüstriyel ve Hijyen Uygulamaları için Esnek Çözümler

• Akıllı Kontrol Sistemi Opsiyonu ile Optimum Enerji Tüketimi

Yeni Tasarımıyla 
İyiden Mükemmele! 
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Vaillant, Sektördeki 143 Yıllık Tecrübesini 
Üniversiteli Gençlerle Paylaştı

V aillant, sektördeki 143 yıllık tecrü-
besini üniversiteli gençlerle paylaştı. 

Türkiye İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği ve Özyeğin Üniversitesi tarafın-
dan üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 
düzenlenen organizasyonda, Vaillant Group 
Türkiye Teknik Eğitim Müdürü Hakan Akay 
Mühendislik Fakültesi öğrencilerine Sürdü-
rülebilir Enerji, Malzeme ve Sistemler dersi 
verdi. Akay öğrencilere sektördeki yenilikler, 
Türkiye ve dünyadaki uygulamalarla ilgili 
güncel bilgileri içeren bir sunum yaptı. 34 
öğrencinin katıldığı organizasyonda; dün-
yada iklim değişikliği ve küresel ısınmanın 
sürdürülebilir yaşama olumsuz etkileri, sera 
gazlarının azaltılması için dünyada alınan 
önlemler, Kyoto protokolü, hedefleri ve 
Avrupa ülkelerinin Kyoto protokolü çerçeve-
sinde yürürlüğe aldığı ErP regülasyonlarının 
çerçevesi ile Türkiye’de ErP regülasyonları-

nın uygulamaya geçişiyle ısıtma-soğutma 
sistemlerinde oluşacak değişiklikler hak-
kında bilgi verildi. Isıtma tekniği, ısıtma ana 
ürünleri ve yardımcı ürünlerin fonksiyonları, 
avantajları ve dezavantajları hakkında da 
öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Her dönem 
açılması planlanan ve 15 hafta sürecek 
ders programında Türkiye İMSAD’a üye 
Türkiye’nin seçkin İnşaat malzemesi üretici-
leri de öğrencilere bilgi aktarımı sağlayacak.

Çukurova Isı 2017 Yılı Bayiler Toplantısı 
Düzenlendi

Ç ukurova Isı, 2017 yılı bayiler toplan-
tısını 6 - 7 Mayıs 2017 tarihlerinde 

Taksim - Intercontinental İstanbul Otel’de 
gerçekleştirdi. 7 bölge, 81 ili kapsayan 
bayi ağına sahip Çukurova Isı’nın toplan-
tısı Selva Duruak’ın hoşgeldiniz konuş-
ması ile başlayıp, Satış Müdürü Kerem 
Ünlü’nün 2016 yılı değerlendirmesini yap-
tığı ve Çukurova Isı’dan gelişmeleri anlat-
tığı sunumu ile devam etti. Toplantının 
ilk bölümünde Medya SOS Kurucu Ortağı 

Fatih Açıkalın, "Çukurova Isı Sosyal Med-
yada" başlıklı sunumunu ve Roberts Gor-
don Satış Müdürü İsmet Lilic ise yeni ürün-
ler ve teknolojiler sunumunu yaptı. İkinci 
bölümde, İzgören Akademi’den Volkan 
Karaca "Satışın Şifreleri" başlıklı sunumu 
yaptı ve akşam yemeği gerçekleştirildi. 
Toplantının ikinci gününde ise Panora-
mik Sur İçi ve Rahmi Koç Müzesi gezi-
leri yapıldı ve Hamdi Pera Restaurant’da 
düzenlenen yemek ile toplantı sona erdi.

aera.com.tr
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Wilo, Geleceğin Pompa 
Teknolojilerini Geliştirecek 
“Akıllı Fabrika”nın Temellerini Attı

W ilo, pompa sistemleri sektörünün geleceğine yön verecek 
olan ilk “akıllı fabrika”nın temellerini attı. Almanya’nın 

Dortmund kentinde inşaat çalışmaları başlayan “akıllı fabrika”nın, 
Wilo’nun dijitalleşme stratejisinde çok önemli bir aşama olacağı 
belirtiliyor. Mimarisiyle bulunduğu bölgenin çehresini değiştirecek 
olan “akıllı fabrika”, 100 milyon eurodan fazla yatırımla kurulacak 
olan “Wilo-Campus Dortmund” adlı dev tesisin en önemli parçası 
olacak. Bir dizi fonksiyonel binanın da yer alacağı, yaklaşık 26 
futbol sahası büyüklüğünde, 194 bin metrekarelik bir alan üze-
rinde inşa edilecek olan dev tesisin 2022 yılında tamamlanması 
planlanıyor. Tesisin içinde yer alacak “akıllı fabrika” ise 2019 yılının 
başında faaliyete geçecek. 
“Wilo-Campus Dortmund” projesinin temel atma töreni Wilo 
Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Hermes’in ev sahipliğinde siyaset, 
ekonomi, bilim, kültür ve spor alanlarından 150’ye yakın konuğun 
katılımıyla yapıldı. Törende yaptığı konuşmada muhteşem bir 
projeyi başlattıklarını vurgulayan Wilo Yönetim Kurulu Başkanı 
Oliver Hermes, “Geleceğin dijital fabrikasını inşa ediyoruz” dedi. 
Hermes şirketin dijitalleşme stratejisine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Sektörümüzün yenilikçi lideri ve dijital öncüsü olarak yeni 
standartlar belirliyoruz. ‘Dijital öncü’ kavramını özellikle vurgu-
luyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz dijital çağda ön plandaki 
oyuncular arasında yer almak istiyoruz. Şirketimizin dijitalleşme 
vizyonu üretim standartlarından ürünlere, satış süreçlerinden 
yeni iş modellerine kadar tüm fonksiyonları kapsıyor.” Fabrikanın 
yapıldığı Dortmund kentinin de içinde yer aldığı bölgenin (North 
Rhine-Westphalia) başkanı olan Hannelore Kraft ise Wilo’nun bu 
büyük girişimine övgüde bulunarak “Wilo gibi şirketlerin dijital 
çağın getirdiği muazzam potansiyelleri fark etmesinden dolayı çok 
memnunuz. Endüstri 4.0 olgusu, gelecekte bölgemizin ekonomi-
sinin de itici gücü olacak” şeklinde konuştu. “Wilo-Campus Dort-
mund” projesinin İnşaat Komitesi Başkanı Dr. Markus Beukenberg 
ise törende yaptığı konuşmada dev projenin sektör için önemini 
vurgulayarak “Yeni fabrikayla kendimizi geleceğe hazırlıyor ve 
dijitalleşme sürecine ivme kazandırıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma 
için önemli bir hamle yaptık” dedi.



Haberler

Bosch Türkiye Yıllık Basın Toplantısı Yapıldı

B osch, dijital dönüşüm için öncü 
rol oynamaya ve deneyimini sana-

yicilerle paylaşmaya hazır olduğunu 25 
Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda düzenlediği 
basın toplantısıyla duyurdu. Geçen yıl 
yüzde 14 büyüyen Bosch Türkiye’nin satış 
rakamları, bu yılın ilk çeyrek döneminde 
de önemli artış kaydetti, tüm iş kollarında 
büyüme görüldü. Bosch Türkiye ve Orta-
doğu Başkanı Steven Young, “İlk çeyrek-
teki rakamlara baktığımızda, yıl sonunda 
satış rakamlarımızda yüzde 10’luk büyüme 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Bosch 
Türkiye, 2016 yılında bir önceki yıla oranla 
yüzde 14 büyürken, cirosu 12 milyar TL'ye 
ulaştı. Bosch, Türkiye’de 2016 yılında 750 
milyon TL tutarında yatırım yaptı. Geçen 
yıl 7 milyar TL hacimle 40’a yakın ülkeye 
ihracat yapan şirket, Türkiye’nin genel ihra-
catına yüzde 1,5 oranında katkı sağlıyor. 
Bosch Türkiye, 17 bin çalışanla dünyada 
Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika’dan 
sonra beşinci büyük ülke konumunda 
bulunuyor.

“Bosch Türkiye, dijital 
dönüşümün bir parçası”
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Ste-
ven Young, dünyada hızlı bir dijital dönü-
şüm süreci yaşandığını, buna bağlı olarak 
Bosch’un iş modellerinin, ürünlerinin ve iş 
dünyasının değiştiğini vurguladı. Young, 
“Bu dönüşümün hızı ve derinliğini, başta 
mobilite olmak üzere tüm teknolojik geliş-
melerde görebiliyoruz. Pazarlarımızda lider 
oyunculardan olmak ve bunu korumak, 
artık bize yetmiyor. Bosch olarak bu sürecin 
destekçisi olmaya kendimizi adadık. Bosch 
Türkiye olarak, biz de 17 bin çalışanımızla 
bu dönüşümün önemli bir parçasıyız” 
dedi. Dünya genelinde Nesnelerin İnter-
netine yönelik pazarın 2020’ye kadar her 
yıl yüzde 35 büyüyerek 250 milyar dolarlık 
bir değere ulaşacağının tahmin edildiğini 
dile getiren Young, “Nesnelerin İnterneti, 
artık sanayideki üretim sürecinde tüm 
parçaları, makineleri, ürünleri, sistemleri 
ve insanları da birbirine bağlıyor. Biz, bu 
gidişatı erken gördük ve daha şimdiden, 
ağa bağlı endüstri teknolojilerinin başta 
gelen kullanıcısı ve sağlayıcısı olduk. Sana-

yici giderek maliyet avantajını kaybediyor. 
Eğer Sanayi 4.0 dönüşümünü gerçekleşti-
remezsek oyunun dışında kalırız. Bu, şirket-
ler için geçerli olduğu kadar Türkiye için de 
geçerli” diye konuştu. Türkiye’nin Sanayi 
4.0 için yol haritası hazırlaması gerektiğini 
belirten Young, “Türkiye’nin yol haritası 
herkes için yol gösterici bir kılavuz olmalı 
ve akıllı yatırımı teşvik etmeli. Yol haritası 
hazırlandıktan sonra devlet tarafından 
sağlanacak teşviklerle akıllı yatırım yap-
maya hevesli firmalar desteklenmeli” dedi. 
Türkiye’de Bosch fabrikalarında Sanayi 4.0 
ile ilgili organizasyon çalışmalarını 2014 
yılında başlattıklarını söyleyen Young, bu 
alanda kazandıkları tecrübe ve bilgi biriki-
mini Türk sanayicileriyle paylaşmaya hazır 
olduklarını açıkladı. Young, “Sanayi 4.0 
Ekibimiz, bu dönüşümün bir parçası olmak 
isteyen sanayicilerle görüşmeye ve saha 
analizleri yapmaya başladı” dedi.
 
Bosch, öğrencileri geleceğe 
hazırlıyor
Öğrencileri dijital dönüşüm hakkında 
bilgilendirerek geleceğe hazırlamak için 
lise ve üniversite düzeyinde de çalışma-
lar yürüttüklerini belirten Steven Young, 
uluslararası bir robotik yarışması olan 
FIRST Robotics Competition’a katılan 3 
liseye maddi ve manevi destek verdiklerini, 
2018 yılında bu alanda işbirliği yapılan lise 

sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Young ayrıca, Sanayi 4.0 alanında üni-
versite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği 
olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile ‘Değişimi 
Şekillendirin-Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 
Programı’nı geliştirdiklerini açıkladı. Proje 
kapsamında 40 üniversite öğrencisi, Bosch 
Manisa Termoteknik fabrikasının desteğiyle 
hazırlayacakları projelerini Eylül ayında 
sonlandıracak. Projenin diğer Bosch fab-
rikalarında da devam etmesi planlanıyor. 

Bosch Termoteknik Manisa 
fabrikasında 2016 yılında 700 bin 
adet kombi üretti
Young, yıllık basın toplantısında iş kolla-
rında 2016 yılındaki gelişmeler hakkında da 
bilgi verdi. Buna göre; Bosch’un dünyada 
en çok sayıda kombi ürettiği Bosch Termo-
teknik Manisa Fabrikasında 2016 yılında 
700 bin adet kombi üretilerek, önemli 
bir kilometre taşı geride bırakıldı. Bosch 
Rexroth Bursa Fabrikasında A6 yeni nesil 
motor ile A4 yeni nesil BR40 pompanın 
üretimine başlandı. Kapasitesi artırılan ve 
üretim hattı yenilenen Bosch Fren Sistemleri 
Fabrikası, geçen yılki üretimiyle iç pazarda 
ticari araç dahil ekipman ihtiyacının yarısın-
dan fazlasını karşıladı. Elektrikli El Aletleri 
bir yılda 100’den fazla ürün pazara sürer-
ken, Avrasya Tüneli’nde Bosch Güvenlik 
Sistemleri’nin teknolojisi kullanıldı.
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DAF Enerji, Mekanik Tesisat Sektörünü 
Antalya’da Bir Araya Getirdi

D AF Enerji, 12-14 Mayıs tarihleri ara-
sında Antalya Susesi Hotel’de ger-

çekleştirdiği “Yüksek Katlı Binalarda Çift 
Eşanjörlü Isı İstasyonu Uygulamaları, Bina-
larda Yeni Sistem Çözümleri ve BIM Plat-
formu” konulu etkinliği ile başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir 
yanından mekanik tesisat sektörünün önde 
gelen inşaat, mekanik tesisat firmaları ve 
projecileri ile bir araya geldi. 
Etkinlik boyunca, 100’ün üzerinde meka-
nik tesisat sektörü çalışanı güncel geliş-
meleri ve sektördeki yenilikleri değerlen-
dirme fırsatı yakaladı. Katılımcıların büyük 
çoğunluğunun inşaat ve proje firmala-
rının çalışanları olması özellikle ısı istas-
yonu uygulamalarında ortaya çıkacak 
avantajların daha iyi anlaşılmasına büyük 
katkı sağladı. Etkinliğin ikinci gününde 
gerçekleştirilen “Yüksek Katlı Binalarda 
Çift Eşanjörlü Isı İstasyonu Uygulamaları, 
Binalarda Yeni Sistem Çözümleri ve BIM 
Platformu” konulu eğitim seminerinde; 
DAF Enerji Genel Müdürü Tayfun Başaran, 
DAF Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sibel 
Taşdemiroğlu, Metta Mühendislik Genel 
Müdürü Meriç Sapçı, Deko Mühendislik 
CEO’su Evren Demirci, DAF Enerji Ar-Ge 
Müdürü Cenk Şen konuşmacı olarak çalı-
şanlara sektörel gelişmeleri anlattı. Seminer 
programının ilk kısmında DAF Enerji Ar-Ge 
Müdürü Cenk Şen “Isı İstasyonu Projelen-
dirilmesinde Gerekli Sistem Parametreleri, 
Isı İstasyonu Kullanımında ve Tasarımında 
Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu konuş-
masını gerçekleştirdi. Özellikle katılımcı-
ların yoğun soru-cevap kısmı ile katılım 
gösterdiği konuşmasında Şen, yeni nesil 
mikroplate tasarımlı eşanjörlerden ve bu 
eşanjörlerin sağladığı verimlilik ve düşük 
kazan sıcaklıklarından bahsetti. Sonrasında 
özellikle yüksek katlı konut projelerinde 
sağladığı avantajlarla ön plana çıkan çift 
eşanjörlü ısı istasyonlarına değindi. Sistem-
lerde basınç kırıcı görevi de üstlenen aynı 
zamanda ısıtma tarafını bireyselleştirmeyi 
gerçekleştiren çift eşanjörlü ısı istasyonları 
davetlilerin ilgisini çekti. Konuşmasının son 
başlığı olarak eşanjör seçiminin ısı istasyonu 

seçimine etkisi ve ısı istasyonu seçimi yapı-
lırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 
bahseden Şen, düşük kazan sıcaklıklarında 
ve yüksek verimle çalışan sistemler için ısı 
istasyonu seçiminin verimliliğe ve maliyet-
lere direkt olumlu etkisi üzerinde durdu. 
Metta Mühendislik Genel Müdürü Meriç 
Sapçı “Yüksek Katlı Binalarda Çift Eşanjörlü 
Isı İstasyonu Uygulamalarından  ve Hidro-
lik Balanslamanın” öneminden bahsetti. 
Özellikle son dönemde yaygın olarak kul-
lanılmaya başlayan sağladığı teknik ve ticari 
sayısız avantajı ile ön plana çıkan çift eşan-
jörlü ısı istasyonları katılımcılardan büyük 
ilgi gördü. Seminerin diğer başlıklarından 
biri olan “BIM Uygulamaları ve Mekanik 
Tesisat için Önemi”, Deko Mühendislik 
CEO’su Evren Demirci tarafından anlatıldı. 
BIM ve REVIT uygulamalarının kullanımı 
ile proje çalışmalarını ne kadar kolay, hızlı 
ve verimli hale geldiğini detaylıca aktaran 
Demirci, ayrıca Türkiye’de yapımı devam 
eden projeler üzerinden dinleyicilere örnek 
çalışmalar aktardı. Çok yakın gelecekte bir-
çok firmanın REVIT uygulamaları kullan-
ması ve projelerde bu uygulamaların ön 
plana çıkması bekleniyor. DAF Enerji Genel 
Müdürü Tayfun Başaran yaptığı kapanış 
konuşmasında DAF Enerji’nin kurulduğu 
günden itibaren ortaya koyduğu çalışma 
stratejilerinden, yaptığı inovasyon çalışma-
larından, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
ürün ve patentli projelerden ve gelecek 
dönemde sektörde ortaya çıkacak yeni-
liklerden bahsetti. Etkinliğe katılan firma 
çalışanları, ortaya konan paylaşımlardan ve 
sunumlardan oldukça memnun kaldıklarını 
ifade etti.
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Doğalgaz Sektörünün Kalbi INGAS 2017’de 
Atacak
"7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve 

Fuarı” (INGAS 2017) 2-3 Kasım 
2017 tarihleri arasında, Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’de 
doğalgaz sektörünün okulu olarak kabul 
edilen İGDAŞ’ın ev sahipliğinde düzen-
lenecek olan INGAS 2017’ye yurt içi ve 
yurt dışından 20 farklı ülkeden 5 binin 
üzerinde uzman ve sektör temsilcisinin 
katılımı bekleniyor. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurum 
ve kuruluşun destekleriyle gerçekleşecek 
olan INGAS 2017, doğalgaz piyasasının 
geliştirilmesi, doğalgazın sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılması ve Türkiye’nin orta ve 
uzun vadede bir doğalgaz ticaret merkezi 
konumuna gelmesine ilişkin yeni projek-
siyonların değerlendirilmesi açısından,  
sektörün tüm dinamiklerini uluslara-
rası platformda bir araya getirme fırsatı  
sunacak. 

Çevik: “Doğalgazda Türkiye’nin 
stratejik rolü büyük”

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik 
INGAS 2017 ile ilgili olarak, “Türkiye, dün-
yadaki doğalgaz ve petrol rezervlerinin 
yüzde 70’ine sahip olan Hazar Havzası 
ve Ortadoğu’ya yakın olması nedeniyle 
stratejik açıdan önemli rol oynuyor. Artan 
ihtiyaçların karşılanmasında, enerji kay-
naklarının kullanımı ve tüketimi her geçen 
gün artıyor. Bu yüzden, en çok kullanılan 

enerji kaynaklarından biri olan doğalga-
zın kullanımı, yönetimi ve geliştirilen tek-
nolojileri takip etmek, ülkemiz açısından 
önem kazanıyor” dedi. Çevik sözlerini 
şöyle sürdürdü: “7. Uluslararası Doğalgaz 
Kongre ve Fuarı; tüm paydaşların bir araya 
geleceği, sektörün ortak sorunlarının tar-
tışılacağı, doğalgaz dağıtım alanındaki 
son yeniliklerin masaya yatırılacağı, örnek 
uygulamaların değerlendirileceği, yatırım 
stratejilerinin ve fırsatlarının tartışılacağı 
uluslararası bir platform sağlayacak.”

INGAS 2017 kârlı iş olanakları 
sunacak

INGAS 2017 katılımcılara; ürünlerini sek-
törün önde gelen karar vericilerine ve gaz 
dağıtım şirketlerine sunma fırsatı vererek 
ticaretlerini geliştirmeleri ne katkı sağlaya-
cak. Katılımcılar, ithalata ve ihracata hız 
katacak yeni ve kârlı iş olanakları yaka-
layacak, en son ve en yeni teknolojileri 
takip edebilecek. Bunların yanı sıra bire 
bir görüşmeler yaparak çok kısa zamanda 
sektörle ilgili geri dönüş almaları ve en 
verimli şekilde son tüketiciye ulaşmaları 
mümkün olacak. 
INGAS 2017’ye Ürdün, Suudi Arabistan, 
Umman, İran, Irak, Rusya, Çin, Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, 
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ceza-
yir, Fas, Nijerya, İngiltere, Hollanda, 
Kanada, İsveç, A.B.D., Almanya, İtalya 
ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu 20 
farklı ülkeden katılım bekleniyor.

Resterm’in Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı Grupları 
için Üretim Kalitesi Tescillendi

R esterm Endüstriyel Isıtma Ekipman-
ları, kanal tipi elektrikli ısıtıcı grup-

ları için güncel CE normlarını içeren TS 
EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-30 stan-
dartlarına uygun üretim kalitesini akredite 
laboratuvarda yaptırdığı testler sonucunda 
tescil ettirdi. 
Üretim hattından çıkan her ürün, ayrı ayrı 

emniyet ve güvenlik testleri uygulanarak 
kayıt altına alınıp test raporları ile birlikte 
müşteriye ulaştırılıyor. Bu alanda piya-
sadaki bilincin yükselmesi adına kaliteye 
yönelik çalışmalarına hız veren Resterm, 
önümüzdeki günlerde farklı kalite kriterleri 
ile üretim hattını zenginleştirmeye devam 
edeceğini belirtiyor.
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Armacell Yalıtım’dan Sertifikalı Usta Eğitimi

A rmacell Yalıtım A.Ş., 11 ve 12 Nisan 
2017 tarihlerinde İstanbul ofisinde, 

3. Havalimanı ve Nişantaşı Üniversitesi 
şantiyelerinde “sertifikalı usta eğitimi” ger-
çekleştirdi. Sertifikalı Usta Eğitimi Progra-
mında; elastomerik boru ve levha izolas-
yon ürünlerine ait pratik hesap yöntemleri, 
kesme metotları, şablon çıkarma, yapıştırma 
işlemleri ve uygulama örnekleri çalışmaları 
yer alıyor. 11 Nisan tarihinde İstanbul ofi-
sinde ve 12 Nisan tarihinde 3. Havalimanı ve 
Nişantaşı Üniversitesi şantiyesinde gerçekle-
şen eğitimlere mekanik firmaların uygulayıcı 
usta ekipleri katılım gösterdi. Eğitime katılan 
personele Armacell Akademi tarafından ser-
tifikaları takdim edildi. 3. Havalimanı şanti-
yesindeki eğitimlere, ana mekanik yüklenici 
MNG Tesisat A.Ş. firması ve alt yüklenici 
firmalardan Karsaç Havalandırma, Mertes 
Klima, Solid Endüstri ve Demir Mekanik fir-
maları personeli katıldı. Nişantaşı Üniversi-
tesi ana mekanik yüklenici firması Gündüz 
Mühendislik uygulama ekibine de benzer 
eğitimler verildi. Eğitimlere, Armacell Yalıtım 
A.Ş. Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü 
Atilla Takeş, Armacell Yalıtım Teknik Ürün 
Müdürü Hakan Nayır, Armacell Yalıtım A.Ş. 

Marmara Bölge Müdürü H. Volkan Akdu-
man, Armacell G.M.B.H Uygulama Uzmanı 
York Koschwitz katıldı. Armacell Yalıtım, 
usta eğitim programlarına yıl boyu devam 
edeceğini belirtti.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri 
Doğu İklimlendirme Tesislerini Gezdi

İ SKİD Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Komisyonu’nun 21 Nisan 2017 

tarihinde düzenlediği teknik gezi kap-
samında İstanbul Üniversitesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümü öğrencileri Doğu İklimlendirme 
Tesislerini gezdi. Yaklaşık 3 saatlik prog-
ram çerçevesinde ilk olarak öğrencilere 
şirket hakkında sunum yapıldı. Daha 
sonra Doğu İklimlendirme’nin geliştir-
diği yeri ürünlerle ilgili bilgi verildi ve 
ardından öğrencilerden gelen sorular 
cevaplandırıldı. Doğu İklimlendirme’de 
çalışan yeni mezun kişilerin kendi tecrü-
belerini aktarması, öğrenciler tarafından 
ilgiyle karşılandı ve yeni mezun işe alım 
süreci hakkında gelen sorular cevap-
landırıldı. Fabrika gezisi sırasında klima 

santralleri, kanal ekipmanları ve mutfak 
havalandırmasına yönelik ürünler ve üre-
tim süreçleri tanıtıldı. Fabrikada bulunan 
ameliyathane test odası da öğrenciler 
tarafından merak ve ilgiyle karşılandı. 
Fabrika gezisi toplu fotoğraf çekimi ile 
son bulurken öğrenciler Teskon 2017 için 
Tepekule Kongre Merkezine uğurlandı.



Haberler

ISIDEM Yalıtım İtalya’da

Y alıtım sektöründe Türkiye’nin yeni-
likçi firmalarından ISIDEM Yalıtım, 

uluslararası faaliyetlerini artırma çalış-
maları çerçevesinde ilk iştirakini İtalya’da  
faaliyete geçirdi. 

Ürünlerini 4 kıtada 40’tan fazla ülkeye 
ihraç eden ISIDEM Yalıtım, Avrupa’daki 
pazar payını güçlendirmek, paydaşlarına 
daha hızlı ve kusursuz hizmet verebilmek 
adına ilk yurtdışı iştirakiyle İtalya ofisini 

Y
Yılın En İyi Isı Yalıtım Ürünü: Coolflex HF

alıtım sektörünün en prestijli 
organizasyonlarından biri olan ve  

B2B Medya’nın bu yıl 14.’sünü düzen-
lediği Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 
yarışmasının “Yılın Isı Yalıtım Ürünü” 
kategorisini Coolflex HF kazandı. Böyle 
bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük 
gurur yaşadıklarını ifade eden ISIDEM 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu 

“Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri organizas-
yonundan kazandığımız bu ödül bizim 
için ilk değil. Geçen yıl da Eskişehir’de 
bulunan LEED Sertifikalı üretim tesisleri-
miz ile Yılın Yatırımı Ödülü’nü kazanmış-
tık. Ayrıca geçen günlerde İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından 
gerçekleştirilen Başarılı İhracatçılar Ödül 
Töreni’nde İhracat Performans Ödülü’ne 
layık görüldük. Sektöre kazandırdığımız 

üst düzey performans sağlıyor. Ayrıca 
düşük ısı iletkenlik katsayısı ile enerji 
kaybını önler, korozyon oluşumuna 
karşı yüksek direnç gösteriyor. Coolflex 
HF TS EN 50267-l :2001 standardına 
göre test edilmiş ve halojen içermediği 
kanıtlanmıştır.

ve deposunu hizmete açtı. Global marka 
olma hedefiyle yola çıkan ISIDEM Yalıtım, 
yurtdışındaki ilk yapılanmasını İtalya’da 
gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki var-
lığını güçlendirdi.

yeniliklerle adımızdan sıkça söz ettirmeye 
devam edeceğiz. Bu ödüllere ulaşma-
mızda emeği geçen başta çalışanlarımıza 
ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşek-
kür ederiz” dedi. Coolflex HF elastomerik 
kauçuk köpüğü; halojenler grubunda yer 
alan klor, brom elementleri ve bu ele-
mentlerin bileşiklerini içermiyor. Yanma 
sırasında zararlı emisyon salınımına karşı 

Friterm İlk ACC Cihazını Gana’ya Yolcu Etti

Y üksek performans, düşük maliyet 
ve minimum çevresel etki anla-

mında en efektif tasarımların elde edile-
bilmesi amacıyla çok yönlü olarak Ar-Ge 
çalışmalarını sürdüren Friterm, ilk ACC 
cihazını Gana’ya yolcu etti. Yeni ürün-
leriyle ilgili açıklama yapan Friterm Satış 
ve Pazarlama Müdürü Ümit Güngör, 
“Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen bu 
ürünü, Friterm olarak dünya standartla-
rına uygun şekilde ar-ge çalışmalarımızla 
geliştirdiğimiz teknolojilerle üreterek 
ihracatını yapmanın haklı gururunu yaşı-
yoruz. İlk cihazımızı Gana’ya gönderdik 
akabinde Avusturalya gibi dünyanın bir-
çok farklı bölgesinden siparişler almaya 
başladık. Friterm olarak araştırmak, 

geliştirmek ve bunun sonucunda yeni-
likler sunmak bizim için önemli” dedi. 
Friterm ACC kondenserleriyle, özellikle 
API standartlarına uygun çalışmalarda 
talep edilen finli borulu ürün çözümleri 
ile jeotermal enerji santrallerinin ORC tür-
binlerinin ACC kondenserleri ve kombine 
çevrim santrallerinin gaz türbini buhar 
kondenserlerine çözüm üretebiliyor. 
İhtiyaca göre farklı malzeme ve tasarım 

seçenekleriyle de projeye uygun tasarım-
lar geliştirebilen Friterm; bakır borulu, 
alüminyum borulu, paslanmaz borulu 
kanatlı ısı eşanjörü üretimine ek olarak 
karbon çelik borulu Al finli ve karbon 
çelik borulu çelik finli eşanjör üretimini de 
yapıyor. Çeşitli rendering tesislerinin hava 
soğutmalı uygulamalarında finli borulu 
sistemlerin tercih edilmesi sebebiyle bu 
sistemlere yönelik de çözümler üretilebi-
liyor. Tasarımlar sistem ihtiyacına bağlı 
olarak Friterm ar-ge yazılımları kullanı-
larak yapılıyor. Malzeme seçimi projenin 
ihtiyaçlarına bağlı olarak değiştirilebi-
liyor. Mühendislik çözümleri sayesinde 
her bir projeye kendi ihtiyaçlarına uygun 
çözümler sunuluyor.
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Haberler

Viessmann’dan 50 Milyon Euroluk Yatırım

V iessmann Grubu’nun Allendorf’daki 
yeni Ar-Ge Merkezi Technikum’un 

açılışını, 12 Nisan tarihinde Almanya 
Başbakanı Dr. Angela Merkel ve Hessen 
Eyaleti Ekonomi, Enerji, Ulaşım ve Kal-
kınma Bakanı Tarek Al-Wazir gerçekleş-
tirdi. Viessmann’ın 50 milyon euroluk bu 
yatırımının disiplinlerarası inovasyonların 
geliştirilmesinde bir yapı taşı niteliğinde 
olacağı belirtiliyor.

“Başarılı enerji dönüşümü için 
yeni yollar bulunmalı”
“Ar-Ge Merkezimiz gelecekte enerji dönü-
şümü ve dijitalleşme alanındaki inovasyon-
lar için üretim merkezi olacaktır. Burada 
ürünün fikir aşamasından, seri üretime 
kadar tüm ürün geliştirme süreçlerinin 
iyileştirilmesine odaklanılacaktır“ şeklinde 
konuşan Grup Başkanı Prof. Dr. Martin 
Viessmann yaptığı konuşmada, bir aile 
şirketi olan Viessmann’ın 100 yıllık tari-
hinde yaptığı en büyük yatırımlarından 
biri olan bu Ar-Ge merkezinde toplam 160 
çalışanın prototipler üzerinden çok çeşitli 
testler yapacağını belirtti.

“Yenilikçilik gelecekte de 
başarının anahtarı olacak”
Açılışta yaptığı konuşmada Viessmann’ın 
yenilikçi gücünü vurgulayan Başbakan 
Merkel, yeni Ar-Ge Merkezi’ni referans 
göstererek Prof. Dr. Viessmann’a “Bu yatı-
rımla Ar-Ge çalışmalarını şirketinizde ne 
kadar önemli bir yerde konumlandırdığı-
nızı göstermiş oldunuz” dedi. Dr. Merkel, 
Viessmann’ın 100. yıldönümü ve son 25 
yıl içindeki globalleşme sürecine istinaden 
de duygularını “Küçük bir atölyede başla-
yan oluşum, bugün uluslararası bir gruba 
dönüşmüştür, bu noktada bize düşen 100 

yıllık bu serüvene saygı duymaktır“ şek-
linde ifade etti. Alman Başbakan konuş-
masına her geçen gün daha önemli hale 
gelen dijitalleşme ve 4. Sanayi Devrimini 
de vurgulayarak “Asıl heyecanlandırıcı 
olan, yepyeni bir tüketici deneyiminin 
kurulabilecek olmasıdır. Müşteri bireysel 
çözümler talep etmektedir ve bu ürünlerin 
Viessmann tarafından sunulduğuna emin 
olabilecektir“ şeklinde devam etti.
Hessen eyaleti Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Tarek Al-Wazir ise Viessmann’ın yenilikçi 
şirket yapısını överek “Isıtma sektöründeki 
verimlilik kavramı, Viessmann ürünlerince 
en yüksek seviyede karşılanmaktadır. Şirket 
ayrıca üretim sürecinde de enerji verimliliği 
sağlamakta ve birçok yüksekokulla işbirliği 
yapmaktadır. Viessmann, Hessen eyaleti 
için çok önemli bir ekonomik değerdir ve 
bu merkez ile önemini daha da artırmak-
tadır” dedi.

11 bin metrekarelik tesis
Viessmann Isıtma Bölümü CEO’su Dr. 
Klaus-Peter Kegel de merkezin ana fikrini 
“Technikum’un yapım aşamasında tüm 
birimlerin başarılı ve yenilikçi bir üretim 
hedeflenerek konumlandığı bir yerleşim 
planı tasarlanmıştır. Bu birimler Ar-Ge’nin 
yanı sıra ürün yönetimi, kalite yönetimi, 
üretim tekniği, software geliştirme ve seri 
üretim birimleri olarak örneklendirilebilir” 
şeklinde özetledi.
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S

Systemair, Yeni Teknoloji Merkezi’ni İnşa Ediyor
ystemair AB, genel merkezinin 
bulunduğu Skinskatteberg’de 

dev bir teknoloji merkezi inşa ediyor. 
Haziran 2017’de şirket içi lansmanı 
yapılacak bu yeni teknoloji merkezinin; 
akustik ve debi ölçüm laboratuvarı, ürün 
geliştirme departmanı, eğitim tesisleri, 
ofis katları ve atölyelerden oluşacağı 
belirtiliyor. Bu dev tesisin ana amacı; 
ar-ge, ürün geliştirme ve test süreçle-

rini aynı çatı altında toplayarak daha 
verimli hale getirmek ve hızlandırmak. 

I

Ayşegül Eroğlu, ISKAV’ın Sürdürülebilirlik Semineri’nde Endüstri 4.0’ı 
Anlattı

SKAV 3-4 Mayıs tarihleri arasında 
Point Hotel Barbaros’ta “İklim-

lendirme Sektöründe Şirketlerin Sürdü-
rülebilirliği” konulu konferans gerçek-
leştirdi. İki gün süren ve yaklaşık 150 
kişinin izlediği konferansta; Systemair 
HSK Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu, 

“Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet 
İçin Sanayi 4.0” konusunda sunum 
yaptı. Öncelikle sanayinin ne olduğu, 
üretim tesislerinde neleri değiştireceği 
ve hangi teknolojileri içerdiğine dair 

bilgiler aktaran Eroğlu, sunumunun 
sonunda Sanayi 4.0 uygulamalarına 
dair örnekler göstererek bu devrimin 

Aynı zamanda İsveç’te bulunan merkez 
ofis ve fabrika ziyaretlerinde misafirlerin 
Systemair ürünlerinde kullandığı üretim 
teknolojilerini deneyimleyerek anlamala-
rını sağlamak. Systemair, Eylül 2017’de 
tamamlanarak ziyarete açılacak olan 
bu tesiste ziyaretçilerine performans 
ölçümleriyle ilgili detayları göstererek 
marka ve ürün güvenilirliğini daha da 
sağlamlaştırmayı hedefliyor. 

teknolojide sürdürülebilir rekabet için 
faydalarına vurgu yaptı.

TÜYAK Seminerinde Bu Kez “Yangın Sistemlerinde Sismik Tedbirler” 
Konusu Ele Alındı 

T ÜYAK Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı/Yangından 

Korunma Derneği 2016/17 Dönemi Eği-
tim Seminerlerinin sonuncusu “Yangın 
Sistemlerinde Sismik Tedbirler” konu-
suyla, 13 Mayıs 2017’de Hilton İstanbul 

Kozyatağı’nda yapıldı. Oturum Başkan-
lığını Numan Şahin’in yaptığı seminerde 
Ulus Yapı’dan Eren Kalafat, “Yangın Tesi-
satlarında Sismik Koruma Malzemelerinin 
Seçim Esasları ve Sertifikasyon” ve Erico-
Pentair’den Jose Luiz Gonzalez “Sprink-
ler Sistemlerinde FM standartlarına göre 
Sismik Askılama” başlıklı sunumları ger-
çekleştirdi. Seminer programı, TÜYAK 
Yangından Korunma Derneği Başkanı 
Filiz Mumoğlu’nun açılış konuşmasıyla 
başladı. Eren Kalafat, Binaların Yangın-
dan Korun ması Hakkında Yönetmelik 
(2007), yangın pompası tesisatları ile ilgili 
NFPA 20 (2016) ve sprinkler tesisatları 
ile ilgili NFPA 13 hakkında bilgi vererek 

karşılaştırmalar yaptı. Jose Luiz Gonzales, 
FM Global ve NFPA kuruluşlarının yapıları 
hakkında bilgi verdikten sonra her iki 
kuruluşa göre sismik yük hesabı, sismik 
askıların kullanımı, esnek kaplinlerin kul-
lanımı gibi konularda öne çıkan farklar 
üzerinde durdu. Sunumların ardından 
seminer programı soru-cevap kısmı ile 
devam etti. 
TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve 
Eğitim Vakfı/Yangından Korunma Der-
neği 2016/17 Dönemi Eğitim Seminer-
lerinin sponsorlarına teşekkür belgeleri 
takdim edildi. Yoğun ilgi gören TÜYAK 
seminerlerine, sonbahara, gelecek 
döneme kadar ara verildi.
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Haberler

Danfoss Bursa Bayisi Beyz Elektronik’in Yeni Ofisi Bursa’da Açıldı

D anfoss’un güçlü bayilerinden biri 
olan Beyz Elektronik yeni ofis bina-

sının  açılışını yaptı. Bursa’nın Nilüfer böl-
gesinde açılışı yapılan yeni ofis, motor 
kontrol sistemleri alanında hizmet verecek. 
Türkiye’nin Danfoss dünyası içerisinde çok 
önemli bir konumda olduğunu aktaran 
Danfoss TMA Bölge Başkanı Levent Taşkın, 
“Ülkemizin elde ettiği başarılı performans 
ve hızlı büyüme sonucunda Türkiye 2014 
yılında Danfoss Grup içerisinde tek başına 
bir bölge olarak yeniden yapılandı. Elde 
ettiğimiz bu başarının ardından her yıl yak-
laşlık yüzde 20’lik bir büyüme performan-
sıyla yakaladığımız bu başarıyı pekiştirdik. 
Bayilerimizden aldığımız güç, onların özve-

rili ve başarılı çalışmalarıyla birlikte Türkiye 
olarak Danfoss içerisindeki başarılarımıza 
emin adımlarla devam edeceğiz” dedi. 
Sektörün öncü ve lider firması olarak her 
zaman fark yaratan işlere imza attıklarını 
belirten Danfoss Türkiye Genel Müdürü 
Emre Gören ise “İş ortaklarımızla, bayi-
lerimizle ve genel merkezimizde çalışan 
arkadaşlarımızın birbirleriyle uyumlu ve 
güçlü çalışmaları ile birlikte sektörde fark 
yaratan işlere imza atıyor, katma değer 
yaratıyoruz” diye konuştu. Uzmanlaşmış 
satış ve satış sonrası ekibiyle Danfoss’un 
önemli bayilerinden biri olan Beyz Elek-
tronik, Bursa’da açılan yeni ofisinde Drives 
ürünlerini ön plana çıkartıyor. Yeni ofiste 

D

Danfoss Güney Afrika İş Ortakları Johannesburg’da Bir Araya Geldi
anfoss, 24 Nisan’da Güney Afrika 
iş ortakları ile Johannesburg’da 

Danfoss ofisinin bulunduğu The Wood-
lands Boma Park’ta gerçekleşen orga-
nizasyonda buluştu. Danfoss Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Kjell Stroem, Danfoss 
TMA Bölge Başkanı Levent Taşkın, Dan-
foss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören, 
Danfoss Güney Afrika Genel Müdürü 
Roland Sargent’un sunumlarıyla gerçek-
leşen etkinikte Güney Afrika bölgesinin 
Danfoss dünyasındaki öneminin yanı sıra 
2017 hedefleri ve yenilikleri de konuşuldu. 
‘Büyümeyi birlikte güçlendirelim’ sloga-
nıyla düzenlenen organizasyon 70 kişilik 

bir katılımla gerçekleşirken, sunumların 
ardından düzenlenen akşam yemeğinde 
bir araya gelen Danfoss iş ortakları, üst 

yönetimden etkinliğe katılan isimler ile 
bir araya gelerek sohbet etme fırsatı 
buldu.

yüksek koruma sınıflı, toza ve neme karşı 
korumalı 50° sıcaklık avantajlı Drives ürün-
lerinin yanı sıra motor kontrol sistemlerine 
ait tüm ürünleri de bulmak mümkün.

Ayvaz Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

A yvaz Akademi bünyesinde Türkiye 
genelinde devam eden “Buhar 

Kullanımında Enerji Verimliliği ve Buhar 
Ekipmanları” eğitimleri bu kez gençlerle 
Arel Üniversitesi’nde buluştu. 24 Nisan 
2017 tarihinde Arel Üniversitesi ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen buhar eğitimi 
seminerinde Ayvaz Eğitim ve Proje Danış-
manı  H. Tarık Güner geleceğin başarılı 
mühendisleriyle bir araya geldi. Buharın 

ne olduğunu, endüstride neden kullanıl-
dığını ve buhar kullanımında nelere dik-
kat edilmesi gerektiğini anlatan Güner’in 
sunumuna gençler büyük ilgi gösterdi. 
Ayvaz’ı daha yakından tanıyan gençler 
Güner’in sahada yaşadığı deneyimleri 
dinleme fırsatı yakaladı. Toplantının 
sonunda Güner, kariyerlerine iyi bir baş-
langıç yapmak isteyen gençleri Ayvaz’da 
çalışmaya davet etti.
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Bitzer, Ürün Eğitimi ve Fabrika Gezisi Düzenledi

B itzer Türkiye mümessili Totem A.Ş. 
tarafından 18-22 Nisan tarihleri ara-

sında Rottenburg / Almanya’daki Schaufler 
Academy’de Bitzer ürün eğitimi ve fabrika 
gezisi düzenlendi. 
Bitzer müşterisi olan market, soğuk hava 
deposu, klima/chiller sektöründe faali-
yet gösteren imalatçı ve servis firmaları-
nın katıldığı eğitimde katılımcılar Bitzer 
ürün gamındaki pistonlu, scroll ve vidalı 
kompresörlere, frekans invertörlerine ait 
özellikler, uygulamalar, tamir ve bakım 
konularında bilgilendirildi. IQ serisi yeni 
kontrol ve koruma modüllerinin ve VARI-
PACK frekans inverterlerinin ön plana çık-
tığı eğitimde, Bitzer markasının sektöre 
öncülük ettiği ve enerji tasarrufuna yönelik 
yaptığı çalışmalar vurgulandı. Önümüz-
deki dönemde kullanımı artacak olan 
soğutucu akışkanlar ve Bitzer ürünlerinin 
bu akışkanlara uyumluluğu konusunda 

yapılan sunumla katılımcılar, ürünlerini 
ne yönde geliştirebilecekleri konusunda 
fikir edindi. Eğitim programını takiben 
Rottenburg’daki üretim tesisi gezisinde 
katılımcılar üretim, kalite kontrol ve lojistik 
faaliyetlerini yakından inceleyerek, uzman-

K

Bitzer, Ecostar Yoğuşma Ünitelerinin Basit Kurulumu ile 
Zaman ve Paradan Tasarruf Sağlıyor

ompresör uzmanı Bitzer, Ecostar 
yoğuşma ünitelerinin kurulumunu 

daha da kolaylaştırdı: Kullanıcılar artık Bitzer 
web sitesinde ve destek için YouTube video 
platformunda konuyu açıklayan bir video 
izleyebiliyor. Yeni Ecostar LHV5E ve LHV7E 
serileri ile Bitzer, hava soğutmalı ve özel-
likle enerji açısından verimli olan yoğuşma 
üniteleri serisini geliştirdi. Video, bir Ecostar 
yoğuşma ünitesinin kurulumunu gerçek-
leştiren Bitzer çalışanlarını gösteriyor. Yeni 
Ecostar LHV5E ve LHV7E serilerinin İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde 
doğru montajı, devreye alınması ve kulla-
nılması, bu videoda anlatılıyor. Kolay kuru-
lum ve kullanım, düşük gürültü seviyesi ve 
güvenilir çalışma, düşük bakım maliyeti; 
LHV5E ve LHV7E ünitelerinin ayırt edici 
özellikleri. Bitzer Ecostar yoğuşma üniteleri, 
verimli kapasite kullanımı için akıllı teknoloji 
sunuyor. Kullanıcılara uzun vadeli kullanım 
güvenliği sözü veriyor. Örneğin, yeni LHV5E 
ve LHV7E serileri, AB Ekosistemi Direktifi’nin 
gereklerini belirgin biçimde aşıyor. Temmuz 
2018’den itibaren minimum verim perfor-

mans standartları (MEPS) gereksinimleri çok 
daha katı hale gelecek. Bitzer, bu zorlu 
etkinlik kriterlerini karşılamak için değil, 
onları aşmak için şimdiden harekete geçti.

Bitzer Ecostar HFO koşulları için 
hazır
Bitzer Ecostar yoğuşma üniteleri, R413A, 
R404A, R407A, R407C, R407F ve R507A 
HFC/RFC ürünleri ile HFO/HFC karışımları 
R448A, R449A, R450A ve R513A için 
uygundur. Tüm bu soğutucu akışkan-
lar için tasarım verileri Bitzer yazılımına 
entegre edilmiştir ve internet üzerinden 
kolayca erişilebilir durumdadır. Buna ek 
olarak, performans verileri sayfaları AB 
Ecodesign Yönergesi uyarınca Bitzer yazılı-
mında PDF dosyaları olarak oluşturulabilir. 
Diğer tüm dokümanlar, örneğin işletme 
talimatları veya teknik bilgiler de, yoğun-
laştırma ünitesinin etiketindeki QR kodunu 
kullanarak kolayca indirilebilir. Aynı 
zamanda, QR kodunda depolanan veriler, 
yoğuşma ünitesinin orijinal Bitzer ürünü 
olup olmadığını kontrol etmek için de 

kullanılır. Bitzer Elektronik Servis Aracı 
(BEST) ayrıca kullanıcıların Bluetooth’u 
kullanarak sistemin devreye alınmasını 
izlemelerini veya özelliklerini ayarlama-
larını sağlar.
Bitzer Ecostar yoğuştma ünitelerinin 
nasıl takılacağını anlatan video için: 
https://youtu.be/NB8IPimH2zo
BITZER Software: https://www.bitzer.
de/websoftware/
BEST Software: https://www.bitzer.
de/gb/en/service/software/software/
versions-best.jsp

lara merak ettikleri konularda soru sorma 
şansı buldu. Organizasyon sonunda ser-
tifikalarını alan katılımcılar, bölgenin eski 
yerleşim yerlerinden Tübingen’i ve önemli 
yapılarından Schloss Weitenburg’u ziyaret 
etme fırsatı buldu.
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ODE Yalıtım, 2025 Vizyonunu Anlattı

O DE Yalıtım, İstanbul’da düzenlediği 
toplantıda 20 ülkeden 45 iş orta-

ğıyla bir araya geldi. 
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan’ın ev sahipliğinde düzen-
lenen iki günlük Türkiye seyahatinin ilk 
gününde ODE’nin yabancı misafirleri 
İstanbul’da Boğaz turu yaptı, tarihi ve 
turistik mekânları gezdi. İkinci gün ise 
ODE’nin Çorlu fabrikasını ziyaret ederek, 
incelemelerde bulunan yabancı heyet, 
Radisson Blu Pera Otel’de düzenlenen 
toplantıda ise ODE’nin 2025 vizyonu 
hakkında bilgi sahibi oldu. ODE Yalıtım 
Genel Müdürü Ali Türker’in konuşmasıyla 
başlayan toplantıda ODE Yalıtım Danış-

manı Jan Van Rij ve Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder de birer konuşma yaptı. 
ODE Yalıtım olarak son beş yılda yaptık-
ları yatırımlarla sektörün ve ekonominin 
büyümesine önemli katkılar sağladıklarını 
anlatan ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali 
Türker, “Eskişehir fabrikamızın da üre-
time başlamasıyla birlikte önümüzdeki 
beş sene içinde yüzde 25’lik bir büyüme 
hedefliyoruz. Diğer bir hedefimiz de 1 
milyon USD’nin üzerinde ihracat yaptığı-
mız ülke sayısını her yıl bir ülke artırarak, 
ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 
30’lar seviyesine çıkarmak. Bu hedefleri-
mizi gerçekleştirmemiz durumunda 2025 
yılında sektörümüzde güçlü bir bölge-

sel lider olacağız” dedi. ODE Yalıtım’ın 
tedarikçi üretici olmanın çok ötesinde 
sürdürülebilir bir gelecek için çalıştığını, 
daha yaşanabilir bir gelecek için “Geleceği 
Yalıtır” söylemini üretimindeki yeniliklerle 
desteklemeye devam ettiğini ifade eden 
Türker, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, 
geçen yıl sektörümüzde bir ilki daha ger-
çekleştirerek tüm ürünlerimize tüm pazar-
larda geçerli uluslararası onaylı ve Avrupa 
standartları uyumlu 4 adet Çevresel Ürün 
Beyanı – Environmental Product Declara-
tion (EPD) belgesi aldık. Mayıs 2015’te 
başlayan proje sürecinde 4 ürün grubu 
için data toplanması, çevresel etkilerin 
hesaplanması, bağımsız denetleyiciler 
tarafından doğrulanması, her bir ürün 
için İklim Beyannamesi hazırlanması gibi 
yoğun bir çalışma dönemi geçirildi. EPD 
belgeleri; LEED, BREEAM ve DGNB gibi 
birçok yeşil bina değerlendirme ve ser-
tifika sistemleri tarafından talep edildiği 
için sektörün diğer oyuncularına göre 
projelerde avantajlı konumdayız. EPD bel-
geleriyle birlikte çevre duyarlılığımız ile 
artık tescilli bir Avrupa markası olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz.”

Alarko Carrier, Sektörünün En “Sosyal” Markası Seçildi

A larko Carrier, Marketing Türkiye ve 
BoomSonar işbirliğiyle düzenlenen 

“Social Media Awards Turkey” yarışma-
sında, iklimlendirme sektöründe Soci-
alBrands Veri Analitiği Ödülü’nü almaya 
hak kazandı. Marka ve ajansların sosyal 
medya performanslarının değerlendiril-
diği yarışmanın sonuçları, 23 Mayıs’ta 
açıklandı. “SocialBrands Veri Analitiği” 
ve “Jüri” olmak üzere iki kategoride veri-
len ödüller; sosyal medyaya emek veren 
kurum ve ajansları teşvik etmeyi, içerik 
ve kampanya üretimindeki kaliteyi yukarı 
taşımaya katkıda bulunmayı hedefliyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier 
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai 

Öztürk, “Değişen ve gelişen teknoloji, her 
alanda olduğu gibi markaların iletişim 
çalışmalarını da yeniden şekillendiriyor. 
Hızın çok önemli olduğu günümüzde 
sosyal medya, iletişim çalışmalarında 
birincil öneme sahip. Biz de değişen 
koşullara uyum sağlayarak hedef kitle-
mizle doğrudan ve etkili temas kurdu-
ğumuz sosyal ağlarımıza büyük önem ve 
emek veriyoruz. Her mecra için özelleştir-
diğimiz içeriklerle, doğru mesajlarla, hızlı 
ve etkin şekilde hesaplarımızı yönetiyor, 
tüm iş süreçlerimizde sosyal medyaya 
öncelik veriyoruz. Dijital dünyadaki çalış-
malarımızın ölçümlenmesiyle kazandığı-
mız ödülden, büyük gurur ve mutluluk 

duyuyoruz. Herkesi, hesaplarımızı takip 
etmeye davet ediyoruz” dedi.
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Üntes VRF, Yetkili Servislerine Uygulamalı 
Hisense VRF Teknik Servis Eğitimi Verdi

isense’in Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olan Üntes VRF, satış 

sonrasında müşteri memnuniyetini sürekli 
kılmak için yetkili servislerine uygulamalı 
teknik eğitim verdi. Üntes VRF Satış Son-
rası Hizmetler Birimi tarafından 10-18 
Nisan 2017 tarihleri arasında Üntes Eği-
tim Merkezi’nde gerçekleştirilen 3 farklı 
oturumdan oluşan eğitime 75 yetkili servis 
personeli katıldı. Eğitimlerde yetkili ser-
visler bünyesinde çalışan teknisyenlerin, 
ürün ve teknik bilgi seviyelerinin artırılması 
hedeflendi. Ürün tanıtımlarının yanı sıra, 
cihaz kurulum, işletmeye alma, kuman-
daların tanıtımı, cihaz kontrolü, çalışma 
parametrelerini inceleme ve diğer elektro-
mekanik ekipmanların çalışma fonksiyon-
ları gibi konuların da yer aldığı eğitimde, 
katılımcılar ürünler üzerinde uygulamalı 
eğitim alma fırsatı elde ettiler. Eğitimlere 
Üntes VRF Satış Sonrası Hizmetler ekibi ile 
Hisense Bölge Satış Müdürü Shane Dong 
ve Ürün Müdürü Forrest Wang da katıldı. 
Eğitim sonunda, sertifikalarını alan servis-

ntes VRF ekibi, Doç. Dr. Mustafa 
Aktaş önderliğinde Gazi Üniversi-

tesi Teknoloji Fakültesi’nde düzenlenen 
seminerde Enerji Sistemleri Mühendisliği 
öğrencileri ile buluştu. Hem öğrencilerin 
hem de akademik kadronun yoğun ilgi-
sinin olduğu seminerde Üntes VRF ekibi 
tam kadro olarak yer aldı. Hisense Hitachi 
Air Conditioning Systems Co. Ltd. Bölge 
Müdürü Shane Dong, Hisense Hitachi 
hakkında genel bilgi verirken, Üntes VRF 
Genel Müdürü Yalım Atalay “İklimlendirme 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve İyi Bir 
Alternatif Olarak VRF Sistemleri” konulu 
sunumu yaptı. Seminerde, Üntes VRF eki-
binden Enerji Sistemleri Mühendisi Öykü 
Yalçıntepe de geleceğin meslektaşlarına 
kendi tecrübelerini aktardı. 
Öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu semi-
ner, Shane Dong ve Yalım Atalay’a katkı-

Üntes VRF, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğrencileri 
ile Buluştu

larından dolayı plaket sunulması ve fakülte 
enerji laboratuvarlarının ziyareti ile sona 
erdi. Üntes, her yıl önemli sayıda enerji 
sistemleri mühendisliği öğrencisine staj 

imkânı sunuyor. Şirket hedefleri ve ihti-
yaçları doğrultusunda da başarılı stajlar, 
mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatına 
dönüşüyor.

ler Üntes VRF’nin tam yetkili servisi olmaya 
hak kazandı. Servislerin tam yetkili olarak 
Üntes VRF – Hisense’i temsil edebilmesinde 
verilen eğitimlerin önemini vurgulayan Üntes 
VRF Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Salih 
Çiçek “Satış sonrası hizmetlerde müşteri 
memnuniyetinin en iyi şekilde sağlanması 
için servis eğitimlerine çok önem veriyoruz. 
Hem teknik eğitimler hem de kişisel eği-
timlerle servis organizasyonumuzun en üst 
düzeyde yapılanmasına özen gösteriyoruz” 
dedi.

EXIVA, EPO Patentini 
Aldı

A vrupa’daki patent ofislerini tek 
bir çatı altında birleştirme hedefi 

sonucu kurulan ve Türkiye’nin de üyesi 
olduğu Avrupa Patent Ofisi (European 
Patent Office), Flexiva Ar-Ge Depart-
manının geliştirdiği inovatif bağlantı 
aparatı Exiva’nın patentini onayladı. Bir 
patentin Avrupa’nın herhangi bir ülke-
sinde geçerli olabilmesi için öncelikle 
başvurulması gereken organizasyon 
olan EPO, Exiva’nın patentini onaylaya-
rak EPO patent bölgesinin tamamı için 
Exiva’nın alanında bir “ilk” olduğunu 
ilan etmiş oldu.
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Avustralya İklimlendirme Sektörü Dernek 
Yetkilileri İstanbul ve Çanakkale’yi Ziyaret Etti

İSİB Yurtdışından Alıcı 
Firmaları Türkiye’de 
Ağırladı

4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması 
Sonuçları Belli Oldu

SİB sektör ihracatını artırmaya 
yönelik çalışmalarına devam edi-

yor. Avustralya’da yerleşik Racca (Refrige-
ration and Air Conditioning Contractors 
Association), Arema (Aircoditioning and 
Refrigeration Equipment Manufacture-
res Association) ve Refrigerants Austra-
lia dernek temsilcilerinden oluşan heyet 
İSİB organizasyonunda Türkiye’ye bir 
ziyaret gerçekleştirdi. İSİB’in 2016 yılında 
Melbourne’da düzenlenen ARBS (Air con-
ditioning, refrigeration and building servi-
ces exhibition) Fuarı ziyareti kapsamında 
bir araya geldiği söz konusu dernekler, 
23-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen 
program kapsamında önce Çanakkale 
ardından İstanbul’da ziyaretler gerçek-
leştirdi. 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde 
Anzak günü etkinlikleri kapsamında 
Çanakkale’de birtakım programlara katı-
lım sağlayan heyet, ardından İstanbul’a 
geçerek iklimlendirme sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların fabrikalarını ziyaret 

klimlendirme Sanayi İhracat-
çıları Birliğince son dönemde 

ülkemizde yaşanan sürecin uluslararası 
kamuoyunda oluşturduğu algının pozi-
tif yöne çevrilmesi, ülkemizin mevcut 
ekonomik ve sosyal durumunun daha 
objektif bir şekilde anlatılması, güçlü 
Türkiye algısının mevcut ve potansiyel 
müşterilerde yaratılması ve Türkiye iklim-
lendirme sektörünün mevcut durumu 
ile ilgili olarak alıcıların bilgilendirilmesi 
amacıyla 22-26 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında “Sektörel Alım Heyeti programı” 
gerçekleştirildi. Danimarka, Litvanya, 
Makedonya, Uruguay, Çin H.C., Hin-
distan, Cezayir ve Gürcistan’dan iklim-
lendirme sektöründe iş yapan firma tem-
silcileri 5 günlük programla ülkemizde 
ağırlandı. Türkiye’nin güçlü yönlerinin 
vurgulandığı sinevizyon gösterileri ile 
sunumların yapıldığı organizasyonda, 
İstanbul ve Ankara’da yerleşik sektör 
firmalarının fabrikaları da ziyaret edildi.

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen 

“4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühen-
dislik Tasarımı Yarışması”nın ödül töreni 
6 Nisan 2017 tarihinde Antalya Kaya 
Belek Hotel’de gerçekleştirildi. İklimlen-
dirme sektörünün önde gelen isimlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen törende yarış-
mada ilk üçe giren proje sahipleri ödül-
lerini İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Poyraz’ın elinden aldı. Yarışmada 25 bin 
TL’lik İSİB Büyük Ödülünü “Modüler Akıllı 
Mini Buzdolabı” isimli projeleri ile Esra 
Kıygın, Ferah Yıldırım ve Bülent Doğan 
kazandı. 15 bin TL’lik İkincilik Ödülünü 

“Yoğunlaştırıcılı Isı Depolu Havalı Güneş 
Kolektörü ve Paneli Tasarımı” isimli projele-
riyle İlhan Ceylan, Mehmet Tolunay Göker, 
Halit Akın Altınörs, Atakan Yenilikçi, Selim 

etti. 26 Nisan 2017 tarihinde ise heyet 
katılımcıları Kevin O’shea, Robert Taylor 
ve Gregory Picker İSİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcı A. Metin Duruk, İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın ve 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cem Savcı akşam yemeğinde bir araya 
gelerek hem iki ülke arasında iklimlen-
dirme sektörü ticaretinin gelişmesine 
hem de ISK-SODEX ve ARBS fuarlarına 
yönelik olarak birtakım görüşmeler  
gerçekleştirdi.

Adakul ve Naim Özetci kazandı. Son ola-
rak 10 bin TL’lik Üçüncülük Ödülünü ise 

“Dönel Çarklı Dolaylı Evaporatif Soğutma 
Sistemi Uygulaması” isimli projenin sahibi 
Sena Özlem Arıca kazandı. Ödül kazanan 
tasarımlar Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Halit 

Turgut Salaçin, Zeki Özen, Prof. Dr. Atilla 
Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Macit Toksoy, Prof. Dr. 
L. Berrin Erbay, Dr. Murat Çakan, Bahadır-
han Tari, Akın Kayacan, Ersin Gökbudak, 
Serdar Elçe, Saim Kırgız, Mehmet Arik ve 
Mehmet Durmaz tarafından seçildi.
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DemirDöküm 2017’ye Yüzde 43 Büyüme ile Başladı

D emirDöküm, 2016 yılı sonuçlarını, 
2017 yılı hedefleri ile yatırım plan-

larını Bozüyük fabrikasında düzenlenen 
basın toplantısı ile açıkladı. DemirDöküm 
CEO'su Alper Avdel, DemirDöküm Satış ve 
Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna, DemirDöküm Üretim 
Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gür-
han Çoban ve DemirDöküm Ar-Ge Mer-
kezi Direktörü Ahmet Şen'in katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda; DemirDöküm’ün 
dünü, bugünü ve yarına dair vizyonuyla 
ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. 

“2017 yılını yüzde 20 büyüme ile 
kapatmayı öngörüyoruz”
DemirDöküm’ün ihracatının önemli bir kıs-
mının AB pazarlarına yönelik olduğunu, 
son 3 yılda en çok büyümeyi İspanya, İtalya 
ve Almanya’da gerçekleştirdiklerini söyle-
yen Avdel, geçen yıl en fazla ihracat gerçek-
leştirilen ülkeleri ise İtalya, İspanya, Çin ve 
Almanya olarak sıraladı. DemirDöküm’ün 
47 ülkedeki çalışmalarıyla 66,7 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten 
Avdel sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbirin-
den zor geçen 2 yılı geride bıraktık. Tüm 
olumsuz koşullara rağmen stratejilerimizde 
ve yatırım planımızda değişiklik yapma-
dık. İş ortaklarımızı destekledik. Mevcut 
yetkili satıcılarımızı güçlendirdik. Bu yak-
laşımımız 2016 yılını yüzde 15 büyüme ile 
kapatmamızı sağladı. Yeni yıla daha büyük 
hedeflerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu yıl, 
geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 43 
büyüme elde ettik. Üstün teknolojiye sahip 
yeni ürünlerimiz, yatırımlarımız, Türkiye'de 
ve dünya genelinde gerçekleştireceğimiz 
tanıtım çalışmaları ile 2017 yılını yüzde 
20 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 
DemirDöküm olarak bu yıl fabrika, Ar-Ge, 
marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için 
toplam 40 milyon TL’lik yatırım gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz. Yatırımımızın 18 milyon 
TL’sini fabrika ve üretime, 14 milyon TL’sini 
Ar-Ge'ye, 8 milyon TL’lik kısmını ise marka 
tanıtım çalışmalarına ayırdık. DemirDöküm 
olarak yatırıma ve büyümeye devam edi-
yoruz.”

“Yeni odağımızda Latin Amerika 
pazarı var”
Toplantıda DemirDöküm’ün ihracat pazar-
ları hakkında bilgi aktaran DemirDöküm 
Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna “Son 2 yıldır 
ihracattaki başarılı çıkışımızı daha yukarıları 
taşımak için yeni pazar arayışlarımızı sür-
dürüyoruz. Panel radyatörde Şili’de pazar 
lideriyiz. Yunanistan’da ise pazar ikincisi, 
Çin’de ise ilk 3’te yer alıyoruz. Hedefimiz 
radyatörden şofbene, panel radyatörden 
kombiye kadar ihracatta yakaladığımız 
başarıyı yeni pazarlarda devam ettirmek. 
2017’de yeni odağımızda Latin Amerika 
pazarı yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz ve 
gerçekleştireceğimiz yatırımlar, sahip oldu-
ğumuz yazılım ve donanım uygulamaları 
ile Türkiye'de ve dünyada değişen tüketici 
ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılamayı 
hedefliyoruz” dedi. Türkiye ve Avrupa’da 
tüketici tercihleri hakkında da bilgi pay-
laşan Ertuna, AB’de kullanılan ürünlerin 
teknolojisiyle Türkiye’dekiler arasında fark 
olmadığını; Türkiye’de şu anda sektörün 
en önemli önceliğinin yoğuşmalı cihazlara 
geçiş süreci olduğunu söyledi. 

“Avrupa’nın tek çatı altındaki en 
büyük tesisi”
DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban da “Tür-
kiye sanayi tarihine altın harflerle kazınan 
Bozüyük Tesisleri’nde günümüzde uygula-
dığımız Endüstri 4.0 çözümleri ile verimli, 
kaliteli, insan hatalarından oluşabilecek 
risklerin en az seviyeye indirildiği, hassas 
ve çevik bir anlayışla üretim yapıyoruz. 

DemirDöküm olarak bu anlamda geçmişte 
olduğu gibi hem sektörümüzde hem de 
ülkemizde öncüler arasında olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

“Hedef 6 yılda 100 patent ve 100 
kişilik ar-ge mühendisi”
Toplantıda DemirDöküm’ün Ar-Ge konu-
sundaki vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan DemirDöküm Ar-Ge Merkezi Direktörü 
Ahmet Şen ise 2023 yılına kadar 100 kişilik 
bir ekiple, 100 patent sahibi olmak için 
çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Vaillant 
Group’taki 9 yetkinlik merkezinden en az 
5’ine DemirDöküm’ün sahip olması için 
planlamaların yapıldığını açıklayan Şen, 
DemirDöküm’ün 2023 hedefleri arasında 
gruba her yıl en az 3 proje yürüten ve her 
yıl 5 lisansüstü bitirme tezinin uygulamalı 
olarak gerçekleştirildiği teknoloji ihraç eden 
bir merkez olarak konumlanmak olduğu-
nun altını çizdi.
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Vira A.Ş., 2017’de İhracatını Artırmayı ve Üretim Kapasitesini 
Genişletmeyi Hedefliyor

Y aklaşık 8 yıldır, basınçlı kaplar ve 
kazan otomasyon cihazları alanında 

üretim yapan Vira A.Ş.’nin yöneticisi Emre 
Cengiz, 2016 ve 2017 yılları yurtiçi ve yurt-
dışı pazarlarındaki konumları, yeni yatı-
rımları, ürün yelpazesindeki yenilenme 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
2016 yılında yurtdışı satışlarını yüzde 30 
artırdıklarını belirten Cengiz, 2017 yılı sonu 
ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 30 
artırmayı ve üretim kapasitesini genişlet-
meyi hedeflediklerini belirtti.

“2017’de ihracat yapılan ülke 
sayısını 17’ye çıkaracağız”

2016 yılını değerlendiren ve 2017’ye ilişkin 
öngörülerini paylaşan Cengiz, “2016 yılını 
oldukça dalgalı geçen bir yıl olarak geride 
bıraktık. İstenmeyen olayların yaşanması-
nın, ülke ekonomisine olan mikro ve makro 
etkilerini en çok hissedenler tabii ki ima-
latçılar oldu. Vira A.Ş., 2016 yılına önemli 
gelişmelerle girdi. Yıl içinde ürün gamı-
mıza yeni eklediğimiz yüksek verimliliğe 
sahip, mıknatıslı hava ve tortu ayırıcıları 
ile markamıza güç kattık ve bu ürün saye-
sinde Avrupalı 3 büyük ülke ile ticaretimizi 
büyüterek bu ülkelerde yeni distribütörlük 
sözleşmelerine imza attık. Bunun yanında 
kazan otomasyonu kontrol cihazları için 
kurduğumuz yeni test üniteleri ile hata 
paylarını daha da minimize etmeyi başar-
dık. Çinli ve Koreli iki yabancı firma ile dis-
tribütörlük anlaşmasına imza atarak Çin’e 

ve Kore’ye otomasyon cihazlarımızı ihraç 
etmeye başladık. 2016 yılında yaşanan 
bu güzel gelişmeler ile 2017 yılına güçlü 
bir motivasyon ile başladık. 2017 yılında 
mevcut ihracat yaptığımız ülke sayısını 
12’den 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Mevcut üretimimizin yüzde 70’i tamamen 
yurtdışındaki müşterilerimize üretim yap-
tığından, yeni hedefimize ulaşır ulaşmaz 
üretim kapasitemizi büyüteceğiz” dedi.

“2017 yılında Türkiye’nin ilk yerli 
vakum degazörünün üretimini 
tamamlayacağız”

Yurtdışı satış ağının daha kuvvetli oldu-
ğunu belirten Cengiz, 2017 yılında Ar-Ge 
adına yaptıkları ve yapmayı planladıkları 
yeni çalışmalardan da söz etti. Cengiz, 
“2017 yılında Türkiye’nin ilk yerli vakum 
degazörünün (VIRADEG V6) üretimini 
tamamlayarak, yılın son çeyreğinde satışa 
çıkarmayı planlıyoruz. 2017 Mart ayında 
Frankfurt/Almanya’da gerçekleşen ISH 
Fuarı’nda katılımcı olarak bulunduk ve 
burada ilk demo ürünümüzü ziyaretçile-
rimize sunduk. Fuar boyunca ziyaretçile-
rimizin ilgi odağı olan bu ürünümüz için 
ön sipariş vermek isteyenler ve ülke bazlı 
satış sözleşmesi ile kendi ülkelerinde ilk ve 
tek satıcı olmak isteyenler oldu. Laboratu-
var ortamında tüm testlerden geçen bu 
ürünümüzü bu ay saha testi için Norveç’e 
gönderiyoruz. Test sonuçlarının pozitif 
gelmesi ile dizayn çalışmalarını bitirerek 
seri üretime başlayacağız. Buhar kazan-
larında kullanılan cihazlarımızdaki yenilik-
lerimizden biri, yüzey blöf sistemlerimize 
‘ısı kompanzasyonu’ özelliği eklemek 
oldu. Diğer yeniliklerimiz ise 4.20 mA sıvı 
seviye ölçüm cihazı (SD-AY 420) ve yüksek 
basınçlı buhar kazanları için PN64 sınıfı 
ürünlerimizi de ürün gamımıza kattık” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Ar-Ge çalışmalarının sonuçları 
alınmaya başladı”

Gerçekleştirdikleri yeniliklerin faydalarını 

da paylaşan Cengiz, “Öncelikle yurtdışı 
partnerlerimizin sabırsızlıkla beklediği 
Vakum Degazörü (VIRADEG V6), yüksek 
basınçlı tesisatlarda serbestçe dolaşan 
oksijeni etkili bir şekilde tahliye ederek tesi-
satta var olan havanın tesisattan atılma-
sına yardımcı olur. Bu sayede, pompanın 
verimliliğinin artmasını, enerji tasarrufu 
ve tesisatta oluşan korozyonun önlenme-
sini sağlar. Buhar kazanlarında kullanı-
lan ürünlerimizdeki ‘ısı kompanzasyonu’ 
ile 260°C’ye kadar olan değişik ısılarda 
iletkenliğin doğru ölçülmesini sağlamayı, 
yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile başardık. 
Bu ürünümüzü ikinci bir test için Çin’de 
bulunan distribütörümüze gönderdik. 
SD-AY 420 cihazımız ise hem oransal hem 
on-off hem de frekans sürücü kontrollü 
pompalarla seviye kontrolü yapabilme 
imkânı sağlıyor” diye konuştu.

TLC Klima Ege Bölge 
Müdürlüğünü 
Açtı

G ree Electric Appliances Inc.’in 
Türkiye distribütörü olan TLC 

Klima San. ve Tic. A.Ş. büyümesini sür-
dürüyor. 2016 yılında sektöre hızlı bir 
giriş yapan firma; split, multi ve ticari 
klimaların yanına VRF klima sistemleri, 
ısı pompası, asansör kliması gibi farklı 
ürünler de ekleyerek iklimlendirme 
çözümlerini artırdı. 2017 Nisan ayı 
itibarıyla da Ege Bölge Müdürlüğünü 
açan firma, tüm Türkiye’de artan bayi 
ve servis ağı ile hizmet veriyor. 

TLC Klima San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölge 
Müdürlüğü iletişim bilgileri: 

Anadolu Cad. Megapol Tower 
No: 41 D: 81 Kat: 8 
Bayraklı / İzmir
Telefon: 0 (850) 441 29 35
Email: ege@tlcklima.com
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Haberler

Honeywell, Performans Odaklı Servis Hizmetlerini Tanıttı

H oneywell genel bina performansına 
en fazla etkisi olan bina bakım faa-

liyetleri arasında önceliğin belirlenmesine 
yardımcı olan yeni bir bulut destekli bina 
yönetim çözümünü tanıttı. İleri otomasyon 
ve veri analitiğini birleştiren Performans 
Odaklı Servis Hizmetleri (OBS-Outcome 
Based Service), Honeywell mühendislerinin 
bina varlıklarını aralıksız olarak değerlen-
dirmelerini ve detaylı şekilde incelemelerini 
sağlayarak anormallik ve yanlış yapılandır-
maların geleneksel bakıma kıyasla daha 
erken tanımlanmasına katkıda bulunurken 
zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Yakın-
dan izleme olmaksızın, enerji tüketimi yıllık 
olarak yüzde 7’ye kadar sapma gösterebi-
lir. Söz konusu servis, bina ekipmanlarının 

mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını 
sağlamak amacıyla ağ bağlantılı bina oto-
masyonu ve sensörlerden faydalanıyor. 
Önceki pilot uygulamaların sonuçları, söz 
konusu çözümün, acil çağrıları azaltırken 
kuruluşların enerji harcamasının düşürül-
mesine de yardım edebildiğini gösterdi. 

Honeywell Bina Çözümleri Başkanı John 
Rajchert konuyla ilgili, “Verileri etkin 
şekilde bir araya getirmek ve analiz etmek 
için doğru teknoloji ve uzmanlık bileşimine 
sahip olduğunuz takdirde, bu veriler bina 
performansı hakkında değerli öngörüler 
sunabilir. Performans Odaklı Servis Hiz-
metleri ile Honeywell ağa bağlı bir binanın 
ne söyleyeceğini esasen ‘dinlemek’ için 
internet bağlantısını sonuna kadar kul-
lanarak bina performansını iyileştirmek 
için uygulanabilir öngörüler sunmaktadır. 
Düzenli aralıklarla incelenen, vakit alan bir 
yapılacaklar listesinin üzerinden geçmek 
yerine Honeywell, etkinliği optimize etmek 
ve performansı gerçek zamanlı olarak izle-
mek için doğru şekilde odaklanıyor” dedi.

Daikin Türkiye Ekibi, Yüzde 34 Büyüme Başarısını Birlikte Kutladı

D aikin, yeni mali yılına yeni hedef-
lerle başlarken, 2016 yılındaki 

başarısını da çalışanları ile kutladı. 2016 
mali yılında yüzde 34 büyüyen ve çalışan 
sayısı 1019 kişiye ulaşan Daikin Türkiye 
ekibi, yeni mali yıla bir kutlama ile baş-
ladı. Daikin çalışanları tarafından ‘Biri 
Bizi Durdursun’ sloganıyla düzenlenen 
etkinlikte, geçmişten günümüze kadar  
Daikin'in elde ettiği başarılar paylaşıldı. 
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Dai-
kin Türkiye CEO’su Hasan Önder, elde 
ettikleri başarının ekip olmanın gücün-
den geldiğini vurgulayarak “Daikin Ailesi 
olarak günden güne büyüyor ve hedef-
lerimize emin adımlarla ilerliyoruz, yola 
devam ettiğimiz günden bu yana sektör 
ortalamasının üzerinde bir performans 
sergiliyor, sektörümüze ve ülkemize olan 
katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Geride 
bıraktığımız 2016 yılında da çalışmala-
rımızın karşılığı olarak yüzde 34’lük bir 
büyüme sergiledik” dedi. Bu başarıda 
emeği bulunan tüm Daikin çalışanlarını 
kutlayan Önder, “Daikin Ailesi olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yeni başarılara imzamızı atacağız. 
Tüm ekip arkadaşlarımla gurur duyuyo-

rum; hep birlikte çok iyi işler başardık, 
önümüzdeki dönemde çok daha büyük 
işler başaracağız” diye konuştu. Daikin 
Europe Başkan Yardımcısı Toshitaka 
Tsubouchi’nin özel konuk olarak katıl-
dığı etkinlikte, Daikin’in satış müdürleri 

de mini bir konser verdi. Sunuculuğunu 
Daikin çalışanlarının üstlendiği gece 
boyunca, Daikin Radyo DJ’leri seçtikleri 
şarkılarla arkadaşlarını eğlendirdi. Daikin 
çalışanları ayrıca yapılan çekilişle iPad ve 
hediye çekleri kazanma şansı da yakaladı.

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6
34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30
Faks: (0216) 660 01 33
info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Foseptik Tahliyesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

GEORIT
Mini Foseptik Tahliye Cihazları

GEO 230/500
Kendinden Depolu Koku Yapmayan Foseptik Tahliye Cihazları

GEOCLEAN
Mini Foseptik Tahliye Cihazları
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Haberler

Stanley Black & Decker, Türkiye’deki Yatırımlarına Hız Verdi

E l aletleri ve elektrikli el aletleri sek-
törünün öncü firmalarından ABD’li 

Stanley Black & Decker, inşaat ve endüs-
tride yaşanan hareketlilik ile Türkiye’deki 
yatırımlarına hız verdi. Şirket, sektörde 
yaşanan olumlu gelişmeleri takiben Tür-
kiye’deki satış ve dağıtım modelinde 
değişikliğe giderek yatırımlarını artırma 
kararı aldı. Marka, daha önce distribü-
törlük kanalıyla girdiği Türkiye pazarında 
artık kendi dağıtım ağı ve bayi modeliyle 
büyüyeceğini duyurdu. 2013-2016 yılları 
arasında Türkiye’deki kurulum sürecini 
tamamlayan şirket, 2017 yatırım hedefini 
25 milyon dolar olarak belirledi. Yaklaşık 
yarım milyon dolara yakın pazar hacmine 
sahip Türkiye’de, Stanley Black & Decker, 
önümüzdeki dönemde satın alma strate-
jisiyle büyümeyi planlıyor.

“Satın almalarla Türkiye’de 
büyüyeceğiz”
Stanley Black & Decker Türkiye Genel 
Müdürü Burak Altınoluk, 6 Mayıs 2017 
tarihinde Antalya Gloria Resort Hotel’de 
düzenlenen toplantıda, “Uzun yıllardır 
faaliyet gösterdiğimiz Türkiye pazarında 
10’dan fazla markayı satış kanallarımızla 
Türk tüketicisiyle buluşturuyoruz. Türkiye 
pazarı bizim için çok önemli, Türkiye’yi 
gelişen pazarlar içinde global anlamda 
öncelikli ülkelerden biri olarak konum-
landırıyoruz, kısa ve orta vadede kayda 

değer yatırımlarla bu dinamik pazarda 
rakiplerimizi geride bırakarak ilk sıraya 
yerleşmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 
Altınoluk yeni yapılanma ile küresel çap-
taki pazar liderliğini Türkiye’de de gerçek-
leştirme konusunda önemli bir kilometre 
taşı eklediklerini belirtti. Stanley Black & 
Decker Türkiye Ticari Müdürü Osman 
Özdoğan ise şöyle konuştu: “Tüm kanal-
larda son kullanıcılara daha fazla odak-
lanmamıza yardımcı olacak bu değişim 
sayesinde pazara sunduğumuz Dewalt, 
Black+Decker ve Stanley başta olmak 
üzere 20’den fazla markamızla geniş bir 
ürün gamında ve üstün servis anlayışıyla 
yolumuza devam ediyor olacağız.” 

Flexvolt 54 Volt ustaların işini 
kolaylaştıracak
Stanley Black & Decker, ustaların işini 
kolaylaştıracak ürünü, 54 Volt batarya 
teknolojisini toplantıda tanıttı. Dewalt®, 
markanın XR Flexvolt™ aküsü sayesinde 
kablolu makinelere ihtiyaç duymadan 
aküden yüksek voltlarda güç çıkışı sağla-

yarak kablolu aletlerin gücünde kablosuz 
olarak daha güvenli ve kullanışlı şekilde 
kullanılabilecek. Bu ürünle artık profes-
yonel kullanıcılar, kabloya gerek olmadan 
ağır hizmet tipi inşaat uygulamalarını 
güvenilir bir şekilde yapabilecek.

Smart Measure Pro ile ustalar 
telefonla akıllı ölçüm yapacak
Stanley Black & Decker, Smart Measure 
Pro adını taşıyan akıllı ölçüm ürününün 
de tanıtımını gerçekleştirdi. Ürün, akıllı 
bir telefonla entegre çalışarak mesafe 
ölçümü, boyut ve alan tahmini işlem-
lerini yapabiliyor. Bu işlemler Bluetooth 
ile bağlı olduğu akıllı telefon aracılı-
ğıyla çekilen bir fotoğraf üzerinde basit 
adımlarla yapabiliyor. Tablet ve iPhone 
telefonlarla da uyumlu çalışabilen Smart 
Measure Pro, Bluetooth bağlantısı saye-
sinde telefon, cihaz ve uygulama senk-
ronize bir şekilde çalışırken kamera ve 
Smart Measure Pro üzerinde yer alan 
görünmez bir lazer, ölçümü hızlıca 
gerçekleştiriyor ve hem ekrana gerçek 
zamanlı bilgi aktarıyor hem de hafızada 
saklıyor. Ürün ayrıca özellikle ustaların 
hafızada yer alan malzeme türleri için 
sarf ve maliyet hesabı yapabiliyor. Böy-
lece boya, dış cephe, reklam işleri ve 
kamu sektöründe sıkça ihtiyaç duyulan 
bu özellik sayesinde iş maliyeti çıkarmak 
eskisinden çok daha kolay hale geliyor.

Parker Hannifin 100, Parker Türkiye 10 Yaşında

P arker Hannifin’in 100. ve Parker 
Türkiye’nin 10. yılı, 25 Mayıs 2017 

tarihinde İstanbul Crowne Plaza’da tam 
gün süren bir etkinlik ile kutlandı. 
Etkinlikte Parker Türkiye; müşterileri, teda-
rikçileri, distribütörleri ve hem Türkiye’den 
hem de farklı ülkelerden çalışanları ile bir 
araya geldi. Fuar düzeni ile yerleştirilmiş 
etkinlik alanında Parker Türkiye ekibi, saat 
başı tekrar eden sunumları ile teknolojiye 
yön veren gelişmeler, yenilikler, Parker’ın 

100 yıllık köklü tarihi, Parker Türkiye’nin 
başarı hikâyeleri ve Parker ile ilgili haberleri 

aktardı. Parker Türkiye Pazarlama Koordi-
natörü Ercan Pala’nın açılış konuşması-
nın ardından grup ve market sunumları 
yapıldı. Grup sunumlarında; Bağlantı Ele-
manları ve Hortumlar, Hidrolik, Filtrasyon, 
Otomasyon konularına market sunumla-
rında ise Mobil, Ulaşım ve Savunma Sanayi 
konularına değinildi. Etkinlik, “Parker 
Hannifin Ailesi’nin Size Mesajı Var” adlı 
video gösteriminin ardından canlı müzik 
eşliğinde akşam yemeği ile devam etti. 

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
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

P

ON OTOMASYON

rime Development ve Sivas Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
işbirliğiyle hayata geçen Primemall Sivas’ın mekanik 

sistemlerde tercihi On Otomasyon oldu. 35 bin metreka-
re kiralanabilir alana sahip olan alışveriş merkezi; ticari, 
sosyal, kültürel ve eğitsel bir merkez olarak hizmete girdi. 
Sivas’ın Sign of the City Awards’ta “En iyi Bölgesel Alış-
veriş Merkezi” seçilen ilk AVM projesi Primemall Sivas’ın 
mekanik sistemler otomasyon yönetim sistemi (ısıtma ve 
soğutma su kontrolü, basınçlandırma fan kontrolü, ısı 
pompa entegrasyonu, yer süzgeçleri ısıtıcı sistemi çözü-
mü, vantilatörlerin ve aspiratörlerin kontrolü, klima san-
trali ile havalandırma kontrolü ve mahal sıcaklık izlemeleri) 
On Otomasyon tarafından yapıldı. Primemall Sivas AVM 
projesinde yönetim sistemini kontrol etmek üzere Modbus 
haberleşme yeteneğine sahip On Otomasyon üretimi olan 
107 adet kontrol paneli ayrıca üst yönetici ile bağlanmak 
için 10 adet Modbus TCP-RS485 çevirici kullanıldı.

Primemall Sivas

IMCO

T

Skyland İstanbul
o p l a m  5 0 0  b i n 
m²’lik inşaat alanı ile 

İstanbul’un en büyük, en yük-
sek ve en değerli projelerin-
den biri olan Skyland İstanbul 
projesinin jet fanlı otopark 
havalandırma ve duman eg-
zoz sistemi İmco tarafından 
temin edildi. Skyland İstan-
bul, Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun 
yanında, üç kule ve bu kuleleri birleştiren meydandan oluşan 
mimarisiyle, rezidans, ofis ve konsept AVM’den oluşan kar-
ma bir proje. Proje, toplam alanı 170 bin m² olan 12 katlı 
kapalı otoparka sahip. Kapalı otoparklarının günlük havalan-
dırması ve olası bir yangın anında oluşacak dumanın tahliye-
si, Venco marka jet fanlar ve aksiyal duman egzoz fanları ile 
yapılacak. Projede tek ve çift yönlü olmak üzere 270 adet jet 
fan ve toplam debisi 1 milyon 930 bin m³/h olan aksiyal fan-
lar kullanılacak. Jet fan ve duman egzoz fanlarının tamamı 
EN 12101-3 standardına uygun F300 sınıfında sertifikalıdır.

ÜNTES

M

Medipol Üniversitesi 
Kavacık Kampüsü

edipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü bütünüyle ta-
mamlanarak öğrencilere yepyeni bir dünyanın kapıları-

nı açtı. Her türlü detayın düşünülerek planlandığı bu kapsamlı 
projede, 44 adet otomasyonlu Üntes klima santrali, 25 adet 
Üntes hücreli aspiratör ve 28 adet Üntes vam cihazı kullanıldı. 
Projede kullanılan tüm klima santralleri paket otomasyonlu 
olup Mcc ve Dcc pano cihaz içinde monteli olarak sunuldu. 
Santral fanlarında yüksek verimli EC fanlar kullanıldı. EC fan 
ile elektrik tüketimindeki tasarruf sayesinde işletme açısından 
kullanıcılara büyük avantaj sağlandı. Bazı mekânlarda kulla-
nılan yüksek verimli ısı geri kazanım cihazları ile yüzde 100 
taze hava ihtiyacı karşılandı. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu 
Mekanik Koordinatörü Murat Kutlu, ellerindeki veriler doğ-
rultusunda kendilerine en uygun partnerin Üntes olacağını, 
böyle detaylı projede en optimum sistemlerin seçilmesi husu-
sunda Üntes’in engin tecrübesinin aktarılmasının da önemli 
olduğunu belirterek, tüm süreçte her zaman yanlarında olan 
Üntes yetkililerinden memnuniyetini dile getirdi. Beykoz or-
manlarına komşu olan kampüste, uluslararası tıp fakültesi, 
hukuk fakültesi gibi 10 fakülte, 4 yüksekokul, bir de hazırlık 
dil okulu bulunuyor. Eğitim ve öğretimin 2012-2013 yılların-
da başladığı kampüs, devam eden inşaatı ile şu an tam bir 
eğitim üssüne dönüştürülmüş durumda. Yerleşke içerisinde 
eğitim-öğretim dersliklerinin yanı sıra, tenis ve basketbol sa-
haları, öğrenci yurtları, alışveriş merkezi, kafe ve restoranlar, 
konferans salonları, kültür-sanat yapıları, araştırma laboratu-
varları ve üniversite hastanesi bulunuyor.
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CLIVET

M

Malatya MASKİ Genel 
Müdürlüğü Yeni Hizmet 
Binası

alatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet 

binasının ısıtma soğutma sistemleri için Clivet marka so-
ğutma grupları ve fancoiller kullanılıyor. Hangarlarla bir-
likte 34 bin metrekare kapalı alan, 26 bin metrekare açık 
alanıyla toplamda 61 bin metrekare alanda 170 bağımsız 
bölümden oluşan MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hiz-
met binasının iklimlendirilmesinde, toplam soğutma ka-
pasitesi 1670 kW olan 2 adet Clivet hava soğutmalı vidalı 
soğutma grubu ve toplam soğutma kapasitesi 1640 kW 
olan 263 adet Clivet 4 borulu gizli tavan tip fan-coil modeli 
kullanıldı. Ürünler, kısmi ve tam yüklerde yüksek verimlilik 
değerleri ile yıl boyunca ekonomik işletme maliyeti sağlıyor. 
Clivet vidalı kompresörlü, çift bağımsız devreli, Eurovent A 
enerji sınıfı soğutma grupları 1430 kW’a kadar istenilen 
kapasiteyi sağlıyor.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

B

Bahçeşehir Atmaca
ahçesehir Atmaca projesinin ısıtma-soğutma ihtiyacı, 
Form VRF Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili dist-

ribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sis-
temleri ile sağlanıyor. Projedeki dairelerin oda, mutfak ve sa-
lon mahallerinin 
iklimlendirilmesi 
için toplam so-
ğutma kapasitesi 
5726 kW olan 
301 adet dış üni-
te ve 1523 adet 
tek yöne üflemeli 
kaset tipi Mitsu-
bishi Heavy VRF 
iç ünite klima cihazı kullanılıyor. Atmaca Gayrimenkul A.Ş. 
tarafından 4 farklı blok tipinde inşa edilen Bahçeşehir At-
maca projesi; geniş bahçe alanları, açık ve kapalı havuzları, 
fitness, sauna, hamam gibi ortak kullanım alanlarıyla konut 
sahiplerine hareketli ve sosyal bir yaşam vaat ediyor. Projede 
kullanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; 
dış ünite grubunun, birden fazla bağımsız noktaya hitap 
eden iç ünitelere bağlanmasıyla her konut alanının arzu 
edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma konfor şartlarını 
sağlıyor. İnverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi 
kullanımlarda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor 
daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. Micro VRF KX dış üniteler 
ölçülerinin kompakt olması sayesinde, konfor şartları bozul-
madan tasarım esnekliği ve kolay uygulama imkânı sağlıyor.  
Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla 
çevreye ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji 
olan Mitsubishi Heavy VRF sistemleri, tüm soğutma-ısıtma 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

WILO

V

VakıfBank Spor Sarayı
akıfBank’ın yeni tesisi VakıfBank Spor Sarayı’nın ısıtma-soğutma ve havalandırma sis-
temlerinde Wilo’nun pompa sistemleri kullanıldı. Türk sporunun hizmetine sunulan 

VakıfBank Spor Sarayı’nda Wilo’nun TP-S, COR-Helix V, IPL, Stratos ve VSD panoları gibi bir-
çok ürünü kullanıldı. BMS (Building Management Systems) otomasyon sisteminin kullanıldığı 
yapıda panolar ve BMS sistemi sayesinde enerji tasarrufu yapılıyor. Pompaların BMS sistemine 
bağlı olmasının getirdiği avantajlar, işletmeye merkezi kontrol ile daha az işgücü kullanarak 
daha fazla iş yapabilme olanağı tanıyor. Ayrıca pompaların BMS sistemine bağlı olması ile 
uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması ve bakım-onarım ihtiyaçlarının hızlıca tespit edilmesi sağlanıyor. VakıfBank’ın yeni 
tesisi, 7.5 hektarlık bir alan üzerine inşa edildi. VakıfBank Spor Sarayı’nda, 30 bin metrekarelik kapalı spor alanı yer alıyor. Dokuz 
kat olarak inşa edilen Spor Sarayı’nda VakıfBank Bayan Voleybol Takımı’nın maçlarını oynayacağı 2 bin kişilik salon haricinde A 
ve genç takım için antrenman salonları da bulunuyor. VakıfBank Spor Sarayı’nda birçok spor aktivitesi yapılabiliyor. Tesisin içinde 
çok amaçlı spor salonunun yanı sıra halkın kullanımına açık 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, serbest spor 
alanları fitness ve spa merkezi, sauna, hamam, buhar odaları, kamp merkezi, konferans salonu, çocuk oyun alanları, basın çalışma 
merkezi ve 170 araçlık otopark bulunuyor.
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VİRA

T
Sabiha Gökçen Havalimanı

ürk Hava Yolları, İstanbul’un 2. havalimanı olan Sa-
biha Gökçen Havalimanı tesisatında Vira A.Ş.’nin 

SmartVent ürünlerini kullandı. Her yıl yaklaşık 30 milyon 
yolcu, 220 bin uçak ve 52 bin ton kargo trafiğine ev sahipliği 
yapan Sabiha Gökçen Havalimanı tesisatında kullanılan hava 
ayırıcıların yerine 
verimliliğinden 
dolayı “Smart-
top” tercih edil-
di. Tesisatta ser-
bestçe dolaşan 
gazların tesisat-
tan tahliye ol-
masını sağlayan 
Smarttop otomatik hava ayırıcı sayesinde, enerji tasarrufu-
nun ve mevcut tesisatın düzenli çalışmasının sağlanacağı ve 
tesisatın ömrünün uzayacağı belirtiliyor. Tesisatta hava ve 
kirden dolayı meydana gelebilecek tüm sorunlarda çözüm 
ortaklığı yapan Vira ayrıca İstanbul Bahçelievler’de bulunan 
Kuyumcukent (Wedding Word)’in tesisat sistemlerinin yeni-
lenmesi esnasında da SmartVent ürünlerinin tercih edildiğini 
açıkladı.

T

ETNA

ıp alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden 
biri olan Akdeniz Üniversitesi bünyesinde hizmet ve-

recek olan Onkoloji Hastanesi’nde ETNA pompa&hidrofor 
sistemleri kullanıldı. Proje kapsamında; ETN YN serisi 
NFPA20 normuna sahip yangın pompası, 2 adet 4PFKO 
serisi frekans kon-
trollü hidrofor siste-
mi, 19 adet ecocirc 
XL model frekans 
kontrollü ıslak ro-
torlu sirkülasyon 
pompası, 26 adet 
EILR4 serisi inline 
kuru rotorlu fre-
kans kontrollü sir-
külasyon pompaları 
kullanılıyor. Projede 
kullanılan EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrol-
lü sirkülasyon pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa 
gövdesi, fan(çark) döküm malzemeden olup, sızdırmazlık 
ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. Estetik, 
ergonomik tasarıma sahip EILR4 serisi yeni nesil sirkülas-
yon pompalarında IE2 tercihen de IE3 motor kullanılıyor, 
talep edilmesi durumunda motor üzerine entegre frekans 
kontrol sürücülü versiyonu da mevcut.

Akdeniz Üniversitesi 
Onkoloji Hastanesi

SYSTEMAIR HSK

İ

Novada AVM
zmir’in Menemen ilçesinde inşaatı devam eden Nova-
da AVM’de toplam kapasitesi 2 MW olan 35 adet son 

teknolojiyle donatılmış full inverter kompresörlü dış ünite ve 
159 adet kanallı iç ünitenin satışı Systemair HSK tarafından 
gerçekleştirildi. 2017 yılının sonunda açılması planlanan No-
vada Menemen’e teslim edilmeye başlayan VRF ürünlerinin 
montaj ve devreye alınması konusunda da Systemair HSK 
hizmet veriyor. Sistem ayrıca her mağazanın enerji tüketi-
mini ayrı ayrı hesaplayıp dükkân sahiplerine faturalandırma 
yapan merkezi bir yönetim sistemiyle kontrol ediliyor.

İ

TOSHIBA

stanbul’un Ana-
dolu Yakası’nda 

inşaatı devam eden Pır-
lanta Göztepe konutları-
nın tüm ısıtma-soğutma 
ihtiyacı, Toshiba VRF 
sistemleriyle karşılanıyor. 
Anadolu Yakası’nın ilk 
kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe’de gerçekleştirilen en 
büyük projelerden biri olan Pırlanta Göztepe, 12 bin met-
rekare alanda yükseklikleri 20, 22 ve 24 katlı üç bloktan ve 
446 daireden meydana geliyor. Projede binaların iklimlen-
dirilmesinde Toshiba SMMS-e Super Multi VRF sistemleri 
kullanılıyor. Kanallı tipte hazırlanan 31 adet dış üniteyle 540 
adet kanallı iç ünite kullanılan proje, Alarko Carrier’ın en bü-
yük kapasiteli uygulamalarından biri olma özelliğini taşıyor.  
Toshiba SMMS-e VRF sistemlerinde, yeni yüksek verimli DC 
Twin Rotary kompresör ve vektör kontrollü inverter teknolo-
jisinin uyumu sayesinde, tüm kapasitelerde 7.00 üzeri ESEER 
(European Seasonal Energy Efficiency Ratio- Avrupa Mevsimlik 
Enerji Verimlilik Oranı) sağlanıyor. Bu çalışma performansıyla, 
yıllık enerji tüketimi minimuma indirilebiliyor. VRF sistemlerinin 
yaratıcısı ve dünyadaki önemli üreticilerden Toshiba’nın geliş-
tirdiği yüksek teknolojili sistemler, sektörde en üst seviyedeki 
borulama mesafeleriyle, mühendis ve mimarlara tasarımda 
önemli esneklik sağlıyor. 

Pırlanta Göztepe Konutları
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Boreas’ta Ortak Yapısı, Yönetim 
ile Birlikte Stratejik Yol Haritası ve 
Hedefler de Değişti

Yüksel Açık: Açık Grubu, iş dün-
yasına 2000 yılında telekomü-
nikasyon sektöründe, Mikrolink 

firmasıyla katıldı. Bugün bilişim, enerji, 
lojistik, inşaat, savunma teknolojileri, 
tarım-hayvancılık, iklimlendirme ve tele-
komünikasyon sektörlerinde dokuz şir-
ketle faaliyet gösteren Açık Grubu’nun 
majör sektörü telekomünikasyondur.
GSM operatörlerine baz istasyonu kurup 
işletmeye alan “sistem entegratörü” ola-
rak, anahtar teslim proje taahhüdü yapan 
Mikrolink, bir ilçenin, bir ilin, büyük bir 
bölgenin hatta bir ülkenin GSM kapsa-
masını geliştirme (cep telefonlarının daha 
iyi çekmesi için ya da cep telefonlarının 

A+ segmentte bir klima santrali markası olarak iklimlendirme 

sektörüne iddialı bir giriş yapan Boreas’ın üretici kuruluşu 

Teknoklima’da yakın zamana kadar devam eden Uğur Darcan ile 

Yüksel Açık ortaklığı noktalandı ve şirket Boreas A.Ş. adı ile tamamen 

Açık Grubu şirketleri bünyesine katıldı. Gelişmiş test olanaklarına sahip 

bir laboratuvarı da içeren yeni fabrika yatırımını gündemine alan 

Boreas; yeni pazar yapılandırmaları, stratejik işbirlikleri, yeni kadrosu 

ile yeni hedefler belirledi. Konuya ilişkin açıklamaları; Açık Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, Boreas A.Ş. Genel Müdürü Serdar 

Lülecioğlu, Boreas A.Ş. Teknik Konulardan Sorumlu Gn. Md. Yrd. İzzet 

Tanyol ve Boreas A.Ş. Üretim Süreçlerinden Sorumlu Gn. Md. Yrd. 

Müge Lülecioğlu yaptı. 
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çekmediği yerlerde GSM kapsaması için 
çalışan) konusunda anahtar teslim yapa-
bilen Türkiye’nin pazar lideri firmasıdır. 
Açık Grubu olarak her krizde büyüme 
kaydettik. Krizlerde Türk yatırımcıları ve 
çalışanları kötümserliğe kapılıyor ve geri 
çekiliyor. Bu durum bazı alanlarda boş-
luklar yaratıyor. Biz de Açık Grubu olarak 
bugüne kadar bu boş alanları başarılı bir 
şekilde değerlendirdik. 2011 yılında da 
ekonomideki yavaşlamayı gördük ve bunu 
bir fırsat olarak değerlendirdik. O zaman-
lar Teknoklima’nın bir ortak arayışı vardı 
ve biz firmanın yüzde 50’sine ortak olduk. 
Ocak 2012 itibarıyla yüzde 50’sine ortak 
olduğumuz Teknoklima’nın tamamı, 24 
Mart 2017 itibarıyla Açık Grubu şirket-
leri arasına katıldı, Boreas markası, aynı 
zamanda şirketin adı oldu. Ortak olduk-
tan sonraki dönemde şirketin 7 milyon 
lira olan cirosu 45 milyon liraya çıkmıştı. 
Bu gelişmenin daha fazla ivmelendiril-
mesine ihtiyaç duyduk. Açık Grubu’nun, 
grup şirketleri işbirlikleri ve finansal kabi-
liyeti ile Boreas’ı küresel pazarın güçlü bir 
oyuncusu haline getireceğine inanıyoruz. 
Yurt dışında kurduğumuz lokal şirketler 
ve işbirlikleri, Boreas için de pazar gelişti-
rici itici güç olacak. Açık Grubu’nun ofis-
lerinin bulunduğu İngiltere, Kazakistan, 
Suudi Arabistan merkezli olmak üzere 
tüm ofislerimizi Boreas’ın kullanımına 
açtık. Dolayısıyla bu bölgelerde Boreas’ın 
satış ve pazarlama faaliyetleri başladı. 
2018’de telekom ağırlıklı olmak üzere 

Almanya, Katar ve Güney Afrika lokal 
firmalarımızın açılışlarını gerçekleştirecek, 
küresel pazar ağımızı büyüteceğiz. 
Boreas Ar-Ge’sine büyük destek sağlayan 
şirketimiz CES İleri Kompozit ve Savunma 
Teknolojileri A.Ş.’dir. Biz CES ile Boreas’ın 
sinerjisini bütünleştirmek istiyoruz. CES, 
1996’dan beri kompozit parçalar tasar-
lıyor, geliştiriyor ve üretiyor. CES, kar-
bon kompozitlerin, havacılık ve savunma 
sanayisine yönelik kompozitlerin üretimini 
yapıyor. Sıfır hata ile çok yüksek disip-
lin ve kalitede ürün üretme tecrübesine 
sahibiz. 17 bin m2’lik bir üretim tesisine 
sahip olan CES, havacılık tarafında yurt 
dışından Airbus, Boeing, Skorsky’e hizmet 
veriyor; Tai, Aselsan, Roketsan, Havelsan 
gibi firmalarla hem işbirliği içinde hem de 
onlar adına üretim yapıyor. Havacılıkta 
uçan araçların kompozitlerinin, savunma  

sanayiinde kara ve deniz araçlarına kom-
pozit panellerinin, balistikte ise orduya 
yönelik kişisel koruyucu gereçlerin (balis-
tik yelek, miğfer vb.) üretimini gerçekleşti-
riyor. Bu ürünler, hiçbir şekilde hata kabul 
etmeyen ürünlerdir. Bunların tamamının, 
çok yüksek kalitede makinelerle üretilmesi 
ve üretildikten sonra da lazer kontrolüyle 
en ufak bir çatlağa, defoya izin verme-
mesi gerekiyor. Dolayısıyla CES’in gerek 
Ar-Ge, gerek üretim tarafında ortala-
manın çok üzerinde teknoloji yatırımı ve 
yüksek mühendislik altyapısı bulunuyor. 
Bu altyapı, Boreas’a da emsalsiz bir ayrı-
calık kazandırdı, kazandırmaya da devam 
edecek. 
Boreas, Avrupa pazarı başta olmak üzere, 
dünya genelinde yüksek kalitede yapı ve 
sistem kurulumları için büyük talep göre-
cek. Veri merkezlerinde daha fazla yer 
alacak. Samsung Sistem Klimaları’nın VRF 
sistemleri ile partnerliğimiz devam ediyor. 
Bununla beraber Boreas da müşterilerine 
sistem bazlı çözümler sunabilecek. Lojis-
tik olanaklarımızla yurt dışından ihtiyaç 
duyulan bir malı daha uygun maliyetlerle 
getirebileceğiz. Müşterilerimiz, yapıların 
iç donatılarında kullanılan fiber, enerji 
kabloları gibi ürünlerle ilgili distribütör-
lüklerimiz sayesinde Boreas’ın yanında 
bizden daha çok malzeme alabilecek. 
Yani müşterilerimiz, hem rekabetçi fiyat 
avantajı yakalayacak hem de tek elden 
hizmet alabilecek. CES sayesinde ise 
Boreas’ı tamamen kompozit bir ürüne 

TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2017 53



Özel Haber

dönüştürebilmek ve özel ihtiyaçlar için 
tamamen özgün tasarım ve üretim yapa-
bilmek mümkün olacak. 
Ana amacımız, ağırlıklı olarak telekom 
sektöründen başlayarak Açık Grubu’nun 
tüm faaliyet alanlarında global bir oyuncu 
olmasıdır. Asla lokal bir firma olarak 
kalmayacağız. Güçlü global bir oyuncu 
olmak için yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz.

İzzet Tanyol: Boreas klima santrali, 
meslek hayatımın birikimlerini değer-
lendirdiğim bir proje oldu. Herhangi bir 
klima santrali üretmek için değil, EN 1886 
standardının her kategorisinde en yüksek 
derecelerine sahip ve Avrupalı ürünler 
ile rekabet edebilecek bir ürünü kendi 
olanaklarımız ile geliştirmek için yola çık-
tık. Üretim öncesinde, hiçbir gelir kaydı 
olmaksızın çok uzun soluklu bir Ar-Ge 
dönemimiz oldu. Klima santralleri için en 
önemli özelliklerin başında ısı köprüsüz-
lüğü gelir. Boreas için bu alanda en üst 
sınıf olan TB1 hedeflendi. Bu, çok iddialı 
bir hedef sayılır. TB1 hedefi için CES’in 
geniş Ar-Ge olanakları seferber edildi. 
Orada halihazırda yaklaşık 10 mühen-
disimizin çalıştığı bir Ar-Ge merkezimiz 
bulunuyor. Burada tasarımların bilgisa-
yar simülasyonlarını yaptık, sonuçlarına 
göre gereken revizyonları gerçekleştirdik, 
ürünü en iyi hale getirip üretim süreci-
nin başlamasını sağladık. Henüz üretim 
süreçlerine girmeden, kalıpları yaptırma-
dan, ek maliyetler doğurmadan, bilgisa-
yar ortamında simülasyon yapmanın fay-
dasını gördük. Bu, hem süreci hızlandırdı 
hem de tek seferde doğru sonuç almamızı 
sağladı, sonucunda ise piyasada takdir 
gören bir ürün ortaya çıktı. Ürünümüz 
özellikle Axis İstanbul AVM, Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi, Kayseri Entegre Sağlık 
Kampüsü, Bulvar 216 AVM, Titanic Hotel 
Bodrum, DAP Yapı Burgu Tower, Namet 
Urfa Tesisleri gibi yüksek prestijli proje-
lerde tercih edildi. 
Boreas EcoDesign ve ErP Yönetmelikle-
rinin tüm gereklerini karşılıyor. Özellikle 
bilgisayarla akışkanlar dinamiği analizi 
yapan programlar aracılığıyla, yaptığımız 

tasarımların doğrulanmasını sağlıyoruz. 
Yeni ürünlerde de bu iş modeli ile çalışa-
rak mevcut ürünleri geliştirmeyi hedefli-
yoruz. Yeni yatırım hedeflerimizin başında 
yeni fabrikamız var. Yeni fabrikamızda bir 
test laboratuvarını da geliştirerek bünye-
mize katacağız. Bu test laboratuvarı; hava 
debisi, basınç, ses ölçümleri yapabilecek. 
Güçlü ar-ge olanaklarımızdan faydalana-
rak Boreas’ın dışında yeni ürün gruplarını 
da bünyemize katacağız. 

Müge Lülecioğlu: Aynı süreç içeri-
sinde sertifikasyonlarımızı tamamladık. 
ISO 9001 Kalite Belgesini aldık. Tamam-
ladığımız Eurovent sertifikasyonunun 
yanı sıra hijyen konusu da bizim için 
çok önemliydi. TÜV-SÜD Almanya’dan, 
DIN 1946-4 ile VDA 6022 olmak üzere 
iki standarda birden uygunluk gösteren 
Hijyen Belgesini aldık. Burada ayrıcalıklı 
noktamız şu ki; bütün santrallerimiz stan-
dart olarak aynı özellikte üretiliyor. Yani 
öyle bir santral ki, hijyen klima santraliyle 
konfor klima santrali arasındaki tek fark; 
iç cidarlarının paslanmaz, bataryalarının 
epoksi kaplaması olması gibi detaylarda, 
ama kasamız aynı. Konfor klima santrali 
kullanıcılarının da hijyen hakkı var. Biz 
bunu gözeterek sertifikamızı aldık. Genel 
hatlarıyla baktığımızda bakım ve temizlik 
kolaylığı, kenar köşe kıvrımlarının olma-
ması, çok büyük avantaj sağlıyor. Stan-
dart olarak üretilen klima santrallerimiz, 
bire bir hijyen santralindeki kadar olmasa 
dahi diğer konfor santrallerin üzerinde 
sağlıklı koşul sunuyor. Bunun dışında EAC 
Gümrük Birliği Deklarasyonumuz var. EAC 
de eski GHOST Belgesinin yerini tutan, 
Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan 
ve Kırgızistan ülkelerine yapılan ihracatta 
gerekli olan bir belge. Önemli bir farkımız 
da, ürettiğimiz ve üreteceğimiz santralle-
rin hepsinin standart olarak TB1 sınıfında 
olmasıdır. Bu anlamda tekiz, başka bir 
benzerimiz yok. 

Serdar Lülecioğlu: Boreas, enerji 
verimliliği açısından da oldukça iyi bir 
klima santrali. Özellikle bütün klima san-
trallerimizde, projelerde farklı olsa dahi, 

maksimum enerji verimliliğine sahip plug 
fan kullanıyoruz. Bu da kayış kasnak-
tan doğan bakım maliyetlerinin, enerji 
kayıplarının ortadan kalkmasını sağlıyor. 
Kayışla ilgili bakım ve servis gerektiren hiz-
metleri ortadan kaldırıyoruz. Bu anlamda 
da kullanıcılara hem enerji tasarrufu hem 
de işletme maliyetleri açısından avantaj 
sunuyoruz.
Santralin bu özelliklerinden dolayı hem 
yurt içinde hem yurt dışında genellikle 
büyük ve prestijli projeler, şartnamelerde 
bu özellikleri şart koşuyorlar. Bu projelere 
katılan firmalar genellikle global firmalar. 
Biz lokal bir Türk firması olarak, bu glo-
bal firmalarla da rekabet edebilme şan-
sına sahibiz. Rekabet ettiğimiz firmalar, 
A segmentinde olan firmalar ve bu fir-
maların standart ve kaliteleriyle eşit veya 
onlardan üst seviyede olmamıza rağmen, 
onlara göre fiyat avantajı sağlayabilecek 
durumdayız. 
Dubai, Katar, Suudi Arabistan gibi GCC 
ülkelerinde, İran, Irak, Ürdün gibi Orta-
doğu ülkelerinde, Azerbaycan, Kaza-
kistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi 
CIS ülkelerinde, Kuzey Afrika’da Libya, 
Tunus’ta, hem Doğu hem Batı Avrupa’da 
uzun zamandır çalışmakta olduğumuz 
müşteri portföyümüz bulunuyor. Boreas 
olarak yurt dışında bu bölgelerde hem 
mevcut kaynaklarımızla hem de yeni 
görüşmelerle ciddi bir satış ve pazarlama 
ağımız olacak. 
Özellikle yurt dışındaki global firmalarla 
sürekli ilişki içerisindeyiz. Bu ilişkilerin 
stratejik olarak geliştirebileceği birtakım 
işbirlikleri söz konusu olabilir. Bu konu-
daki gelişmeler, önümüzdeki dönemlerde 
şekillenecek.
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Özel Haber

SODEX Ankara 2017, HVAC-R 
Sektörünü Bir Araya Getirdi
İklimlendirme sektörünün en önemli 

buluşmalarına ev sahipliği yapan SODEX 
Fuarları kapsamında düzenlenen SODEX 

Ankara, 10-13 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında Congresium Ankara ATO Uluslararası 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde HVAC-R sek-
törünü bir araya getirdi. Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen 
ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) tarafından desteklenen fuar; doğal-
gaz, ısıtma, soğutma, klima, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma, jeotermal ve güneş 
enerjisi sistemleri gibi farklı ürün grupla-
rını tek bir çatı altında toplayarak, ziya-
retçilerine sektörün yeniliklerini keşfetme 
imkânı sundu. Fuarın açılış konuşmala-
rını Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü 
Alexander Kühnel, İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Poyraz ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özha-
seki yaptı. Kühnel konuşmasında şunları 
söyledi: “SODEX Ankara Fuarı, sanayicisin-

den çalışanına yoğun bir katılımla ilk defa 
2011 yılında gerçekleşti. SODEX Ankara 
2013 Fuarı yüzde 40’tan fazla bir büyüme 
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göstererek temsilciliklerle birlikte toplam 
230 katılımcı firmaya ürünlerini tanıtma 
olanağı sağladı. SODEX Ankara 2015 Fuarı 
ise çok ciddi bir katılımcı sayısı ile düzen-
lendi. Toplam 141 katılımcının yer aldığı 
ve 8 bin 385 sektör profesyonelinin ziya-
ret ettiği fuar, büyük ilgi topladı. SODEX 
Ankara 2017 Fuarı ise iklimlendirme sek-
törünü, yerli ve yabancı birçok aktör ile 
buluşturacak. SODEX Ankara  Fuarı, bu yıl 
ilk defa düzenlenen konferans programı ile 
de katılımcı ve ziyaretçileri için önemli bir 
platform sağlayacak.” 
Kühnel’in ardından İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Poyraz, 
“İklimlendirme sektörü, kendi içinde örgüt-
lenmesini tamamlamış, tüm alanlarda der-
nekleriyle faaliyetlerine devam eden bir 
sektördür. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde İklimlen-
dirme Sektör Meclisimiz ve İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliğimiz vasıtasıyla da 
dünyanın her yerindeki sektör paydaşları-
mızla yakın ilişki içindeyiz. Sektörümüz, 
185 ülkeye ihracat yapıyor. Panel radyatör 
ve havlupan alanında dünyanın en yüksek 
kapasitesine ve ihracatına sahibiz. Split kli-
malarda yeterli üretim olmamasına rağmen 

Avrupa’nın en büyük kapasitede üretimi 
Türkiye’de. Sektörümüz gelişiyor çünkü 
ihtiyaçlar artıyor. Gıda güvenliği, sağlık, 
şehirleşme, kentsel dönüşüm alanındaki 
gelişmeler ve konfor şartlarının artması, 
sektörümüzün gelişmesi için son derece 
olumlu şartlar sağlıyor. Ancak standardımız 
yok. Yapılarda tuvalet ve yemek kokusu 
hâlâ çözülmüş değil. Bunlarla ilgili stan-
dartların geliştirilmesi gerekiyor. Standart-
larımızın belirlenmesi ve bu standartlar 
çerçevesinde üretim yapılması Bakanlığımız 
desteğiyle sağlanmalı. Aynı zamanda tasa-
rımların uzman mühendisler tarafından 
yapılması çok önemli. Yeni mezun olmuş 
bir makine mühendisi, proje çizip beledi-
yeye sunabiliyor. Ama Amerika’da 5 sene 
bir firmada çalışmadan, uzman mühendis-
lik imtihanını geçmeden uzman mühendis 
olunamıyor” dedi. 
Test Ayar Dengelemenin önemine de deği-
nen Poyraz şunları söyledi: “Maalesef en 
güzel, en pahalı sistemlerin yapıldığı bina-
larda sistemler çalışmıyor. Bunun sebebi, 
iş tesliminde Test Ayar Dengeleme (TAD) 
konusunda doğru bilincin olmaması. İşe 
harcanan emeğin ve paranın boşa gitme-
mesi için TAD'ın önemi anlaşılmalı. Piyasa 

denetimi ve gözetimi konusunda da Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının desteklerini bek-
liyoruz. Özellikle F-Gazlarda sınırlamalar 
Bakanlık tarafından denetleniyor. Şu anda 
piyasalarda kaçak gazlar bulunuyor, bu da 
çevre açısından tehlikeli. Enerji verimliliği 
konusu da çok önemli. Enerjinin büyük bir 
kısmını ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz 
ama şu anda bunların hiçbiri enerji verim-
liliği şartlarına uygun olarak kullanılmıyor. 
BEP-TR çalışmıyor. Karne uygulamasının 
2020’ye ertelenmesi isabetli bir karar oldu 
ancak bu karnenin kaldırılması daha doğru 
olur. Çünkü karnenin bir yaptırımı yok. 
Karnenin olup olmadığına bakılıyor. Karne 
yerine sektör olarak önerimiz, her binaya 
yalıtım mecburiyetinin getirilmesi ve bu 
binalara yalıtım kredisi verilerek faizinin 
Hazine tarafından karşılanması. Böylece 
dört sene içerisinde yapılan bütün binalar 
kendilerini amorti edebilir. Ayrıca enerji 
verimli pompaların devreye girmesi çok 
önemli. Pay ölçerlerde bazı sıkıntılar yaşa-
nıyor, haksızlık söz konusu. Çoğu kişi mah-
kemelik oldu. Bu konuyu da çözmek için 
çalışacağız. Yangın konusuna da değinmek 
istiyorum. Ülkemiz son yıllarda çok büyük 
yangın felaketleri yaşadı. Bu yüzden yangın 

TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2017 57



Özel Haber

sigortasının zorunlu olmasını talep ediyo-
ruz. Eğer sigorta mecbur olursa sigorta 
firması tesisatın doğru çalışıp çalışmadığını 
kontrol eder ve yapılarımız sağlıklı yaşar.” 
Türkiye’de bölgesel ısı değerlerinin olma-
dığını söyleyen Poyraz, “Yedi ayrı bölge-
nin ısı değeriyle cihaz üreticilerimiz üre-
tim yapıyorlar. Bu durum haksız rekabete 
neden oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile birlikte bir çalışmanın yapılması, köy 
köy şehir şehir ısı değerlerinin belirlen-
mesi ve bu değerlerin TS 825’e kaydedi-
lerek kullanımının sağlanması gerekiyor. 
Ayrıca iç hava kalitesinin zorunlu hale 
getirilmesinin sağlık açısından önemli ve 
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yapılan 
araştırmalarda iç hava kalitesinin düzgün 
olduğu okullarda eğitim gören öğrenci-
lerin performansının yüzde 25 oranında 
yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bu konuda 
da Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz. 
Sektörümüzün Bakanlık desteğini bekle-
diği diğer konular da ÖTV dengesizliğinin 
giderilmesi ve kamu yapım işlerinde yerli 
ürünlerin kullanımının sağlanması” diye 
konuştu. Poyraz ayrıca Solar Decathlon 
yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek Tea-
mİstanbul takımı için de Bakanlık desteği 
beklediklerini belirtti. 
Poyraz’ın ardından T.C. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Mehmet Özhaseki ise köyden 
kente göç edenlerin bir gecede gecekondu 
yaptığı dönemlerin artık geride kaldığına, 
halen 7.5 milyon civarında binanın dönüş-
mesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söy-
ledi: “Yaptığımız hesaba göre 1999 dep-

reminden önce yapılmış binaların büyük 
bir kısmının riskli olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunların sayısı da 7.5 milyon civarında. 
7.5 milyon civarında binanın, bağımsız 
birimin dönüşmesi gerekiyor. Önümüzdeki 
10-12 yıl içinde Türkiye’de bu 7.5 milyon 
binayı dönüştürebilirsek görevimizi yerine 
getirmiş olacağız. ‘Depreme hazırlıklı bir 
ülke haline geldik’ diyebiliriz. Eğer bunu 
yapmazsak deprem gelir o binaları yıkar, 
içerisinde birçok can, mal kaybı olur. Hava, 
su, toprak, enerji, ne kadar az tahrip edip 
kirletirsek tabiata o kadar saygılı davranmış 
oluruz. Ne kadar çok tahrip edip kirletir-
sek tabiattaki dengeleri bozmuş oluruz.  
Türkiye’de yaşanan felaketlerin sebebi 
budur. Havayı, toprağı, suyu ve enerjiyi 
sınırsız ve bilinçsiz şekilde kullanıyoruz. 
Tabiat bir denge üzerine kurulmuş. Yeni 
tedbirler almak gerekiyor. Birçok Avrupa 
ülkesinde inşaatlaşma durağan döneme 
girdiği halde Türkiye’de önü açık sektör 
olarak görünüyor. Bunun sebebi, ülkemizin 
deprem bölgesinde olması ve binalarımı-
zın büyük kısmının da sağlıksız yapılardan 
oluşmasıdır” diye konuştu. Hazırlıkların 
bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Özhaseki, konutların standart-
lara uygun ve doğru inşa edilmesinin de 
önemine işaret ederek “Bunun bir fırsata 
dönüştürülüp artık günümüzün moda 
tabirleriyle akıllı şehirlerin, yeşil binaların 
yapılması, her türlü yalıtımın sağlandığı 
ve her türlü atığın da minimum seviyede 
dışarıya verildiği, yeniden dönüştürülebil-
diği sistemlerin inşa edilmesi gerekiyor” 

dedi. Bakan Özhaseki ve diğer katılımcılar, 
fuarın açılış kurdelesini kesti. Özhaseki, 
programın ardından fuarda yer alan stant-
ları ziyaret etti.
120 katılımcı firmanın, ürünlerini 6 bin 
312 profesyonelle buluşturduğu SODEX 
Ankara 2017 süresince, hem katılımcılar 
hem de ziyaretçiler sektördeki en güncel 
gelişmeleri takip etme olanağı elde etti. 
Fuarı kamu yetkilileri de yoğun olarak ziya-
ret etti. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı des-
teği ile düzenlenen Alım Heyeti programı 
çerçevesinde, Orta Anadolu İhracatçılar 
Birliği (OAİB) ve İSİB işbirliği ile Bulgaris-
tan, Ürdün, Kosova, Moldovya, Pakistan ve 
Tunus’tan uluslararası alım heyetleri fuarı 
ziyaret etti. SODEX Ankara 2017, bu yıl ilk 
defa düzenlenen konferans programı ile 
de katılımcı ve ziyaretçileri için önemli bir 
platform oldu. Ankyra salonunda düzen-
lenen ve iki gün süren konferansta, Eko-
nomi Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililerin 
sunumlarıyla iklimlendirme sektörüne dair 
“Binalardaki Enerji Performansı”, “Yatırım 
Teşvikleri”, “Piyasa Denetimi ve Gözetimi”, 
“İhracat Sigortası ve Krediler” ve “İhracatta 
Devlet Yatırımları” gibi son gündem mad-
delerine odaklanıldı. HVAC-R sektörünün 
bir sonraki buluşması ISK-SODEX İstanbul, 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafın-
dan 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek.
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Çatı Tipi Klimalarda Sezonsal 
Verimlilik Hesaplama Yöntemi

sal verimlilik hesaplamaları ile ilgili son 
dönemlerde yürürlüğe giren ve gelecekte 
yürürlüğe girecek standartlar/regülasyon-
lar da dikkate alınarak sezonsal verimlilik 
hesapları anlatılmıştır.

1.1 Çatı Tipi Klima nedir?

Çatı tipi paket klimalar, paket klima 
cihazlarının bir parçasıdır ve klima san- 
trali ve kondensing cihazını tek bir yapı 
içerisinde toplayan, soğutma veya ısıtma 
çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde 
gerçekleştiği kompakt ve birleşik bir hava 
koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutma-
ısıtma kontrolü, havalandırma ve havanın 
temizlenmesini de kapsayan toplam bir 
iklimlendirme sağlar. 
Çatı tipi klimalar; sinema, havalimanı, 

depo, spor salonu, yemekhane, ibadet-
hane, alışveriş merkezi, konser/tiyatro 
salonu, süpermarket gibi daha çok büyük 
hacimli mekânların iklimlendirilmesinde 
kullanılan paket tipi cihazlardır. 

2. Tam yükte verim hesaplama 
yöntemi

Çatı tipi klimalarda sezonsal verimlilik 
hesaplama yöntemini açıklamadan önce 
tam yükteki verim hesabının nasıl yapıl-
dığını anlamakta fayda bulunmaktadır. 
Verim hesabı EN 14511-2013: Mekân 
ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik 
edilen kompresör ile çalışan iklimlen-
dirme cihazları, sıvı soğutma paketleri 
ve ısı pompaları (Air conditioners, liquid 
chilling packages and heat pumps with 

1. Giriş

Uzun yıllardır iklimlendirme 
cihazlarında verimlilik hesapları 
hep pik yükteki çalışma koşul-

larındaki şartlarda hesaplanan değerlere 
göre belirlenmekteydi. Fakat cihazlar 
yılın çok az bir döneminde bu koşul-
larda çalışmakta, geri kalan dönemde 
ise o iklim şartlarına göre farklı sıcak-
lıklarda çalışmaktadır. Bu yüzden verim-
lilik hesaplarının da cihazın çalışacağı 
dönemlere göre farklı süre ve sıcaklıklara 
göre revize edilmesi gerekmektedir. Bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda son zamanlarda 
cihazların tam yükteki verimleri haricinde 
sezonsal verimlilik değerleri de müşteriler 
tarafından sorgulanır olmuştur. Bu maka-
lede çatı tipi klima cihazlarında sezon-

Yazan:  Volkan Arslan, Ticari Klimalar Ürün Müdürü, Alarko Carrier
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electrically driven compressors for space 
heating and cooling) standardına göre 
yapılmaktadır.

       (1)

Cihaz net kapasitesi, cihazın iç ünite 
bataryasından elde ettiği kapasiteden 
soğutma modunda iç ünite fan motoru 
ısısının çıkarılması, ısıtma modunda ise iç 
ünite bataryasından elde ettiği kapasiteye 
iç ünite fan motorunun ısısının eklenmesi 
ile elde edilen net kapasitedir.
EN 14511 standardına göre tam yükteki 
verim hesaplamaları için kullanılan sıcak-
lık değerleri Tablo 1'deki gibidir.

3. Lot 21 Ecodesign 
Regülasyonu – çatı tipi klimalar

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan, 
enerji tüketen veya dolaylı yoldan enerji 
tüketimine etkisi olan ürünlerin enerji 
tüketimleri ve çevreye olan etkilerine 
düzenlemeler getiren 2009/125/EC 
Direktifi (ErP); bazı ürünler için çok-
tan yayımlanmış, bazıları için son tas-
lak aşamasında, bazı ürünler için ise son 
halini almış ve yayımlanması beklenmek-
tedir. Çatı tipi klimalar Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun 30 Kasım 2016 tari-
hinde yayımlanan 2016/2281 nolu ve “air 
heating products, cooling products, high 
temperature process chillers, and fan coil 
units” adıyla tanımlanan regülasyonunda 
yer almaktadır. Çatı tipi klima cihazları 
bu regülasyonda aşağıdaki şekilde tanım-
lanmıştır. 

Rooftop ısı pompası cihazı: Hava-
dan havaya ısı pompası, elektrikli bir 

kompresör ile çalışan, kondenser, kom-
presör ve evaporatörü tek bir paket cihaz 
içinde olan. (‘rooftop heat pump’ means an 
air-to-air heat pump, driven by an electric 
compressor, of which the evaporator, comp-
ressor and condenser are integrated into a 
single package)

Rooftop klima cihazı: Havadan 
havaya klima cihazı, elektrikli bir kom-
presör ile çalışan, kondenser, kompresör 
ve evaporatörü tek bir paket cihaz içinde 
olan. (‘rooftop air conditioner’ means an air-
to-air air conditioner, driven by an electric 
compressor, of which the evaporator, comp-
ressor and condenser are integrated into a 
single package)
EcoDesign regülasyonu için rooftop 
cihazlarında iki aşamalı olarak 2018 ve 
2021 yıllarında soğutma ve ısıtma verim-
lilikleri için aşağıdaki minimum değerler 
belirlenmiştir.
ηs  = Sezonsal mahal enerji verimliliği, %
ηs, c = Sezonsal mahal soğutma enerji 
verimliliği, %
ηs, h = Sezonsal mahal ısıtma enerji 
verimliliği, %

1 Ocak 2018’den geçerli olmak 
üzere;
ηs, c = 117 = Sezonsal mahal soğutma 
enerji verimliliği, %
ηs, h = 115 = Sezonsal mahal soğutma 
enerji verimliliği, %

1 Ocak 2021’den geçerli olmak 
üzere;
ηs, c = 138 = Sezonsal mahal soğutma 
enerji verimliliği, %
ηs, h = 125 = Sezonsal mahal soğutma 
enerji verimliliği, %

EcoDesign regülasyonlarını açıklayıcı 
belge olma özelliği olan Çalışma Dokü-
manında (Working Document – Possible 
requirements for air heating products, coo-
ling products and high temperature process 
chillers - Transitional Methos) enerji kay-
nağı olarak direkt fosil yakıt kullanan 
ısıtma cihazları ile fosil yakıtları kulla-
narak üretilen elektrik enerjisini kulla-
nan ısıtma cihazları için verim hesabında 
ΣF(i) düzeltme faktörleri kullanılması 
gerektiğinden bahsedilmiştir.

Resim 1. Kullanılan birincil enerji 
kaynaklarına göre iklimlendirme cihazları 
arasındaki ilişki

Çatı tipi klima cihazlarında sezonsal 
mahal enerji verimliliği ile EN 14825 
standardından hesaplanan SEER ve 
SCOP değerleri arasında aşağıdaki gibi 
bir ilişki bulunmaktadır. 

- ΣF(i)   (2)

- ΣF(i)   (3)

ηs, cool =
SEERx100

2,5

ηs, heat=
SCOPx100

2,5

Çatı tipi klima cihazları için fosil yakıt-
tan elektrik tüketimi için enerji kayıp 
katsayısı (conversion coefficient) 2,5 alın-
maktadır. 
Çatı tipi klima cihazları için düzeltme 
faktörü % 3 alınacaktır [5].
Formülasyonda 2,5 ve F(i) için % 3 
değerleri yerine konduğunda SEER ve 
SCOP için aranacak minimum değerler 
yıllara göre aşağıdaki şekilde olacaktır.  

1 Ocak 2018’den geçerli olmak 
üzere;
SEER  = 3,00 
SCOP  = 2,95 

1 Ocak 2021’den geçerli olmak 
üzere;
SEER  = 3,53 
SCOP  = 3,20 

Tablo 1. Tam yükteki verim hesaplamaları için kullanılacak iç ve dış ortam 
sıcaklık değerleri.

İÇ ORTAM DIŞ ORTAM

    Hava giriş °C Hava giriş °C Su °C

    DB WB WB WB Giriş Çıkış

Soğutma 27 19 35 24 30 35

Isıtma 20 15 7 6 20   

EER/COP =
Cihaz NET Kapasitesi (kW)

Cihazın Çektiği TOPLAM Güç (kW)
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bulunmaktadır. Bunlar yukarıdaki tab-
loda özetlenmiştir.

Soğutma sezonu hesaplamaları için 
için tek iklim bölgesi (Strasbourg/ 
Fransa) dikkate alınırken ısıtma sezonu 

için üç farklı iklim bölgesi tanımlanmış-
tır. (Strasbourg/Fransa – ortalama; 
Helsinki/Finlandiya – soğuk; 
Atina/Yunanistan – sıcak). 
Aşağıdaki grafiklerde bu bölgeler için 
sıcaklıklara göre toplam çalışma saatleri 
frekansları görülebilir.

4.1 Soğutma modunda kısmi yük 
koşulları

Referans SEER/SEERon ve uygulama 
SEER’in hesaplanma amacı için, aşağıda 
bahsedilen kısmi yük oranları ve kısmi 
yük oran eşitlikleri esas alınmalıdır.  
Referans SEER ve referans SEERon 
belirlenmesi için kısmi yük koşulları 
Tablo 2'de verilmiştir.

4.2 Isıtma modunda kısmi yük 
koşulları

Referans SCOP/SCOPon/SCOPnet ve 
uygulama SCOP’un hesaplanma amacı 
için, aşağıda bahsedilen kısmi yük oran-
ları ve kısmi yük oran eşitlikleri esas 
alınmalıdır.

4. EN 14825 Standardına göre 
SEER ve SCOP değerlerinin 
hesaplanması

Tam yük ve sezonsal yükteki verim 
hesaplamaları için üç ana temel fark 

Toplam: 4.910 saat (ortalama); 6.446 saat (soğuk); 3.590 saat 
(sıcak)

Toplam: 2.602 saat

Parametre Tam Yük 
Verim Hesabı Sezonsal Verim Hesabı

Sıcaklık (°C) 35 (°C) / 7 (°C) Tüm soğutmave ısıtma 
sezonu

Yük 100% Tam yük ve çeşitli kısmi 
yüklerde

Pasif Konumlar N/A
Termostat, hazırda bekleme, 

karter ısıtıcı ve kapalı 
konumları

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...
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Referans SCOP ve referans SCOPon’un 
amacı için, üç referans koşul vardır: orta-
lama (A), sıcak (W) ve soğuk (C).

İlgili Tdesign h değerleri aşağıdaki gibi 
tanımlanır:

•	 Tdesign “ortalama”-10 °C (-11 °C 
ıslak termometre) dış ortam sıcaklığı 
ve 20 °C iç ortam sıcaklığında kuru 
termometre sıcaklık koşulları,

•	 Tdesign “soğuk”-22 °C (-23 °C ıslak 
termometre) dış ortam sıcaklığı ve 
20 °C iç ortam sıcaklığında kuru 
termometre sıcaklık koşulları,

•	 Tdesign “sıcak” +2 °C (1 °C ıslak 
termometre) dış ortam sıcaklığı ve 
20 °C iç ortam sıcaklığında kuru 
termometre sıcaklık koşulları,

ve ilgili Tbivalent aşağıdaki gibi tanım-
lanır:

•	 Ortalama ısıtma mevsimi için, kuru 
termometre bivalent sıcaklık +2 °C 
veya daha düşük,

•	 Soğuk ısıtma mevsimi için, kuru 
termometre bivalent sıcaklık - 7 °C 
veya daha düşük,

•	 Sıcak ısıtma mevsimi için, kuru 
termometre bivalent sıcaklık +7 °C 
veya daha düşük.

Referans SCOP ve referans SCOPon’un 
belirlenmesi için kısmi yük koşulları 
Tablo 3,4 ve 5'te verilmiştir.

4.3 Referans SEER ve Referans 
SEERon için hesaplama 
yöntemleri

4.3.1 Referans SEER’in 
hesaplanması için genel eşitlik

Referans SEER’in hesaplanması, refe-
rans yıllık soğutma talebinin (QC) yıllık 
elektrik tüketimine (QCE) bölünmesine 
eşittir:

   (4)SEER = 
QC

QCE

4.3.2 Referans yıllık soğutma 
talebinin (QC) hesaplanması

Referans yıllık soğutma talebi (QC), 
kWh olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir:
Soğutma (HCE) için eşdeğer aktif mod 
saatlerinin sayısı ile tam yük (Pdesignc) 
çarpılır.

   (5)QC = Pdesigne X HCE

HCE değeri Ecodesign 2016/2281’e göre 
600 saat alınmalıdır. 

4.3.3 Referans yıllık elektrik 
tüketiminin (QCE) hesaplanması

Yıllık elektrik tüketimi, aktif mod, ter-
mostat kapalı mod, hazırda bekleme 
modu, kapalı modu ve karter ısıtıcı modu 
boyunca güç tüketimini içerir.

Aktif mod esnasında güç tüketimi, 
SEERon’un hesaplanmasından elde edi-

Kısmi yük oranı Kısmi yük oranı % Dış ortam hava kuru 
termometre sıcaklığı °C

İç ortam hava kuru termometre 
(ıslak termometre) sıcaklıkları °C

A (35-16) / (T designc - 16) 100 35 27 (19)

B (30-16) / (T designc - 16) 74 30 27 (19)

C (25-16) / (T designc - 16) 47 25 27 (19)

D (20-16) / (T designc - 16) 21 20 27 (19)

Tablo 2. Havadan havaya ünitelerin referans SEER ve referans SEERon hesaplaması için kısmi yük koşulları 

A Dış ortam hava kuru 
termometre sıcaklığı °C

İç ortam hava kuru termometre 
(ıslak termometre) sıcaklıkları °CKısmi yük oranı Kısmi yük oranı %

A (-7-16) / (Tdesignh - 16) 88 -7(-8) 20

B (+2-16) / (Tdesignh - 16) 54 2(1) 20

C (+7-16) / (Tdesignh - 16) 35 7(6) 20

D (+12-16) / (Tdesignh - 16) 15 12(11) 20

E (TOL-16)/(Tdesignh - 16) TOL 20

F (Tbivalent-16)/(Tdesignh - 16) Tbivalent 20

Tablo 3. Referans ısıtma mevsimi “A” = ortalama için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, referans SCOPon 
hesaplaması için kısmi yük koşulları

Dış Ortam Tasarım Sıcaklıkları °C 
(T designh)

Soğuk Ortalama Sıcaklık

-20 -10 2
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lir. SEERon’un belirlenmesi için, Madde 
4.3.4’e bakılmalıdır.

+HTO+PTO+HSB+PSB+HCK+PCK+HOFF+POFF
QCE=

QC
SEERon   

(6)

QC: Referans yıllık soğutma talebi, kWh 
olarak ifade edilir,
HTO, HSB, HCK, HOFF: Ek A*’da belir-
tildiği gibi, sırasıyla termostat kapalı 
mod, hazırda bekleme modu, karter ısı-
tıcı modu ve kapalı modunda çalışması 
düşünülen ünitenin saatlerinin sayısı,
PTO, PSB, PCK, POFF: kW olarak ifade 
edilen, sırasıyla termostat kapalı mod, 
hazırda bekleme modu, karter ısıtıcı 
modu ve kapalı modu esnasında elekt-
rik tüketimidir.

4.3.4 Referans SEERon’un 
hesaplanması

Referans SEERon aşağıdaki gibi belir-
lenir:

(7)

Burada:

TJ bin sıcaklığı,
j bin sayısı,
n bin miktarı,
Pc(Tj) ilgili sıcaklık Tj için yapının 
soğutma talebi,
hj ilgili sıcaklık Tj’de oluşan bin saatle-
rinin sayısı,
EER(Tj) ilgili sıcaklık Tj için ünitenin 
EER değerleridir.

Soğutma talebi Pc(Tj) her bir ilgili bin 
için kısmi yük oranı ile tam yük değeri 
(Pdesignc) çarpılarak belirlenebilir. Bu 
kısmi yük oranı % olarak aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir:

    (8)Kısmi yük oranı =
(Tj-16)

(35-16)

Her bir bin’de EER değerleri, kısmi yük 
koşulları A, B, C ve D’de EER değerleri-
nin enterpolasyonu yardımıyla belirlenir.
Kısmi yük koşulu A üzerindeki kısmi yük 
koşulları için, koşul A için olduğu gibi 
aynı EER değerleri kullanılır.
Kısmi yük koşulu D altındaki kısmi yük 
koşulları için, koşul D için olduğu gibi 
aynı EER değerleri kullanılır.

4.3.5 Kısmi yük koşulları B, C, 
D’de EERbin(Tj)’nin belirlenmesi 
için hesaplama prosedürü

Kısmi yük koşulu A’da (tam yük), üni-
tenin beyan edilen kapasitesi soğutma 
yüküne eşit olarak dikkate alınır (Pdesignc).

Kısmi yük koşulları B, C ve D’de iki ihti-
mal olabilir:

•	 Ünitenin beyan edilen kapasitesi 
gerekli soğutma yükleri ile eşleşirse, 
ünitenin ilgili EERd değeri 

W Dış ortam hava kuru termometre 
(ıslak termometre) sıcaklıkları °C

İç ortam hava kuru 
termometre sıcaklığı °CKısmi yük oranı Kısmi yük oranı %

A Uygunanamaz

B (+2-16) / (Tdesignh - 16) 100 2(1) 20

C (+7-16) / (Tdesignh - 16) 64 7(6) 20

D (+12-16) / (Tdesignh - 16) 29 12(11) 20

E (TOL-16)/(Tdesignh - 16) TOL 20

F (Tbivalent-16)/(Tdesignh - 16) Tbivalent 20

Tablo 4. Referans ısıtma mevsimi “W” = sıcak için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, referans SCOPon hesaplaması 
için kısmi yük koşulları

C Dış ortam hava kuru termometre 
(ıslak termometre) sıcaklıkları °C

İç ortam hava kuru 
termometre sıcaklığı °CKısmi yük oranı Kısmi yük oranı %

A (-7-16) / (Tdesignh - 16) 61 -7(-8) 20

B (+2-16) / (Tdesignh - 16) 37 2(1) 20

C (+7-16) / (Tdesignh - 16) 24 7(6) 20

D (+12-16) / (Tdesignh - 16) 11 12(11) 20

E (TOL-16)/(Tdesignh - 16) TOL 20

F (Tbivalent-16)/(Tdesignh - 16) Tbivalent 20

Ga (-15-16) / (Tdesignh - 16) 82 -15 20

a Koşul G, TOL'un -20 °C'dan aşağıda olması durumunda uygulanır.

Tablo 5. Referans ısıtma mevsimi “C” = soğuk için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, referans SCOPon hesaplaması 
için kısmi yük koşulları
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kullanılmalıdır. Bu durum, aşamalı 
veya değişken üniteler ile meydana 
gelebilir,

•	 Ünitenin beyan edilen kapasitesi 
gerekli soğutma yüklerinden daha 
yüksekse, ünite aç/kapat çevrimine 
sahiptir. Bu durum, sabit kapasiteli 
veya aşamalı veya değişken kapasiteli 
üniteler ile meydana gelebilir.

Bu gibi durumlarda, ayrıştırma faktörü 
(Cd veya Cc) ilgili EERbin(Tj) değerini 
hesaplamak için kullanılmalıdır. Bu gibi 
hesaplama aşağıda açıklanmıştır.

4.3.5.1 Havadan havaya ve sudan 
havaya üniteler

4.3.5.1.1 Sabit kapasiteli üniteler 
için hesaplama prosedürü

Her bir kısmi yük koşulları B, C ve D 
için, EER aşağıdaki gibi hesaplanır:

  (9)EERbin(Tj)=EERd x (1-Cd x (1-CRu))

Burada:

EERd Kısmi yük koşulları B, C ve D 
için olduğu gibi aynı sıcaklık koşulla-
rında ünitenin beyan edilen kapasitesi 
(Pd) ile ilgili EER,
Cd Ayrıştırma katsayısı,
CRu Kapasite oranıdır.

Kapasite oranı, aynı sıcaklık koşullarında 
ünitenin beyan edilen kapasitesi (Pd) 
üzerinde soğutma talebinin (Pc) oranıdır.

Cd deney ile belirlenemediğinde, var-
sayılan ayrıştırma katsayısı Cd, 0,25 
olmalıdır.

4.3.5.1.2 Aşamalı ve değişken 
kapasiteli üniteler için hesaplama 
prosedürü

Gerekli soğutma yüküne ulaşmak 
için ünitenin kapasite kontrolünün en 
yakın adımsal veya oransal artışında 
EERbin(Tj) ve beyan edilen kapasitesi 
belirlenmelidir. Bu adım ± % 10’u içe-

risinde gerekli soğutma yüküne ulaşma-
sına müsaade etmiyorsa (9 kW gerekli 
soğutma yükü için 9,9 kW ile 8,1 kW 
arasındaki gibi), gerekli soğutma yükü-
nün taraflarının birinde adımlar için 
tanımlanmış kısmi yük sıcaklıklarındaki 
kapasitesi ve EERbin(Tj) belirlenmeli-
dir. Gerekli soğutma yükünde kısmi yük 
kapasitesi ve EERbin(Tj), buradaki iki 
adımdan elde edilen sonuçlar arasında 
lineer enterpolasyon ile belirlenir.

Ünitenin en küçük kontrol adımı, gerekli 
soğutma yükünden daha yüksekse, 
gerekli kısmi yük oranında EERbin(Tj) 
sabit kapasiteli üniteler için olduğu gibi 
Eşitlik (9) kullanılarak hesaplanır.

4.4 Referans SCOP ve Referans 
SCOPon için hesaplama 
yöntemleri

4.4.1 Referans SCOP 
hesaplanması için genel eşitlik

Referans SCOP, referans yıllık ısıtma 
talebinin yıllık elektrik tüketimine 
bölünmesi ile tanımlanır.

   (10)SCOP =
QH

QHE

Burada:

QH referans yıllık ısıtma talebi, kWh 
olarak ifade edilir,
QHE yıllık elektrik tüketimi, kWh 
olarak ifade edilir.

4.4.2 Referans yıllık ısıtma 
talebinin (QH) hesaplanması

Referans yıllık ısıtma talebi kWh olarak 
ifade edilir ve aşağıdaki gibi hesapla-
nabilir:
Eşdeğer ısıtma saatlerinin (HHE) sayısı 
ile ısıtmadaki tam yük (PdesignH) çarpılır.

   (11)QH= Pdesignh X HHE

HHE değeri EcoDesign 2016/2281’e 
göre ortalama ve sıcak iklim bölgesi 

için 1.400 saat, soğuk iklim bölgesi için 
2.100 saat alınmalıdır. 

4.4.3 Referans yıllık elektrik 
tüketiminin (QHE) hesaplanması

Yıllık elektrik tüketimi, aşağıdaki eşit-
liği esas alan aktif mod, termostat kapalı 
mod, hazırda bekleme modu, kapalı 
modu ve karter ısıtıcı modu boyunca güç 
tüketimini içerir:

+HTO+PTO+HSB+PSB+HCK+PCK+HOFF+POFF
QHE=

QH
SCOPon    

(12)
Burada:

Aktif mod esnasında güç tüke-
timi: SCOPon’un hesaplanmasından 
elde edilir; SCOPon’un belirlenmesi için; 
Madde 4.4.4’e bakılmalıdır.
QH: Referans yıllık ısıtma talebi, kWh 
olarak ifade edilir,
HTO, HSB, HCK, HOFF: Ek A*’da tanım-
landığı gibi sırasıyla termostat kapalı 
mod, hazırda bekleme modu, karter ısı-
tıcı modu ve kapalımodunda çalışması 
düşünülen ünitenin saatlerinin sayısı,
PTO, PSB, PCK, POFF: kW olarak ifade 
edilen, sırasıyla termostat kapalı mod, 
hazırda bekleme modu, karter ısıtıcı 
modu ve kapalı modu esnasında elektrik 
tüketimi.

4.4.4 Referans SCOPon ’un 
hesaplanması

Referans SCOPon aşağıdaki gibi belir-
lenir:

 (13)

Burada:
TJ bin sıcaklığı,
j bin sayısı,
n bin miktarı,
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Ph(Tj) ilgili sıcaklık Tj için yapının 
ısıtma talebi, kW olarak ifade edilir,
hj ilgili sıcaklık Tj’de oluşan bin saatle-
rinin sayısı,
COPbin(Tj) İlgili sıcaklık Tj için üni-
tenin COP değerleri,
elbu(Tj) İlgili sıcaklık Tj için elektrikli 
yedek ısıtıcının gerekli kapasitesi, kW 
olarak ifade edilir.

Isıtma talebi Ph(Tj) her bir ilgili bin için 
kısmi yük oranı ile tam yük değeri (Pde-
signh) çarpılarak belirlenebilir.

Bu kısmi yük oranı aşağıdaki gibi hesap-
lanabilir:

•	 Ortalama iklim için: Kısmi yük 
oranı =% (Tj-16) / (-10-16),

•	 Sıcak iklim için: Kısmi yük oranı = 
% (Tj-16) / (+2-16),

•	 Soğuk iklim için: Kısmi yük oranı = 
% (Tj-16) / (-22-16).

Her bir bin’de COPbin(Tj) değerleri ve 
kapasite değerleri, uygulanabilir olduğu 

yerde kısmi yük koşulları A, B, C, D, 
E, F ve G’de COPbin(Tj) ve kapasite 
değerlerinin enterpolasyonu yardımıyla 
belirlenir. Enterpolasyon COPbin(Tj)’ler 
ile 2 en yakın kısmi yük koşullarının 
kapasiteleri arasında yapılır.
D üzerinde kısmi yük koşulları için kapa-
site değerleri ve COPbinTj değerleri 
kısmi yük koşulları C ve D’de kapasite 
değerleri ve COPbin(Tj) değerlerinden 
ekstrapolasyon ile elde edilir.

4.4.5 Kısmi yük koşulları A, B, 
C, D’de COPbin(Tj) değerlerinin 
belirlenmesi için hesaplama 
yöntemi

Kısmi yük koşulu A, B, C ve D’de iki 
ihtimal olabilir:
•	 Ünitenin beyan edilen kapasitesi 

gerekli ısıtma talepleri ile eşleşir 
veya daha düşükse, ünitenin ilgili 
COPd değeri kullanılmalıdır,

•	 Ünitenin beyan edilen kapasitesi 
gerekli ısıtma talebinden daha 
yüksekse, COPbin(Tj); ünitenin 

kapasite kontrolüne bağlı olan 
aşağıdaki hesaplama yöntemlerine 
göre hesaplanmalıdır.

4.4.5.1 Havadan havaya, tuzlu 
sudan havaya ve sudan havaya 
üniteler

4.4.5.1.1 Sabit kapasiteli üniteler 
için hesaplama yöntemi

Kapasite oranının 1’den daha düşük 
olduğu yerdeki kısmi yük koşulları A, B, 
C ve D için, COPbin(Tj) aşağıdaki gibi 
hesaplanır:

 (14)                               COPbin(Tj)=COPd x (1-Cd x (1-CRu))

Burada:

COPd Kısmi yük koşulları A, B, C, D, 
E, F ve G için olduğu gibi aynı sıcaklık 
koşullarında ünitenin beyan edilen 
kapasitesi (Pd) ile ilgili COP,
Cd Ayrıştırma katsayısı,
CRu Kapasite oranıdır.

Kapasite oranı, aynı sıcaklık koşullarında 
ünitenin beyan edilen kapasitesi (Pd) 
üzerinde ısıtma talebinin (Ph) oranıdır.

Cd deney ile belirlenemediğinde, var-
sayılan ayrıştırma katsayısı Cd, 0,25 
olmalıdır.

4.4.5.1.2 Aşamalı ve değişken 
kapasiteli üniteler için hesaplama 
prosedürü

Gerekli ısıtma yüküne ulaşmak için 
ünitenin kapasite kontrolünün en 
yakın adımsal veya oransal artışında 
COPbin(Tj) ve beyan edilen kapasitesi 
belirlenmelidir. Bu adım ± % 10’u içeri-
sinde gerekli ısıtma yüküne ulaşmasına 
müsaade etmiyorsa (9 kW gerekli ısıtma 
yükü için 9,9 kW ile 8,1 kW arasındaki 
gibi), gerekli ısıtma yükünün tarafları-
nın birinde adımlar için tanımlanmış 
kısmi yük sıcaklıklarındaki kapasitesi 
ve COPbin(Tj) belirlenmelidir. Gerekli 

Dış 
ortam 
havası 

°C

Kısmi 
yük 

oranı 

%

Kısmi 
yük

kW

Beyan 
edilen 

kapasite 
(Pdc)
kW

Beyan 
edilen 

kapasitede 
EER (EERd)

Cd CRua

Kısmi 
yükle EER 

(EERbin(Tj))
(Eşitlik (6))

A 35 100 3,5 3,5 3 0,25 1 3

B 30 74 2,58 2,58 3,5 0,25 1 3,5

C 25 47 1,66 1,95 4 0,25 0,85 3,85

D 20 21 0,74 2,03 4,5 0,25 0,36 3,78
a CRu=Beyan edilen kapasite ile bölünen kısmi yük.

B.1 SEERon hesaplaması
- Tdesignc : 35 °C
- Tam yük (Pdesignc ) : 3,5 kW
- Tdesignc'de beyan edilen kapasite:3,5 kW
Madde 4.2'de yer alan Çizelge 2'den; kısmi yük oranları, dış ortam ısı değiştirici ve iç 
ortam ısı değiştirici koşulları belirlenir.

Çizelge B.1 - SEER için veri

Örnek SEER Hesaplama (TS EN 14825)

Koyu yazılan değerler, BIN Hesaplamasında giriş yürütme değerleridir. Çizelge B.2'de 
belirtildiği gibi madde 6.3'e göre ekstrapolasyon veya enterpolasyonla elde edilmiş 
değerlerdir.
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ısıtma yükünde kısmi yük kapasitesi ve 
COPbin(Tj), buradaki iki adımdan elde 
edilen sonuçlar arasında lineer enterpo-
lasyon ile belirlenir.

Özet

Tam yük hesabında; 
•	 Sadece 35 °C ve 7 °C’deki verim 

dikkate alınmaktadır.
Sezonsal verimlilik hesabında;
•	 Tüm mevsim boyunca farklı sıcaklık 

ve yüklere göre
•	 Cihazın sadece aktif değil pasif 

durumda iken de çektiği güçlere 
göre

•	 Farklı iklim bölgelerine göre (ısıtma)
•	 Parsiyel yüklere erişebilme 

hassasiyetine göre EER düzenlemesi
•	 yapılmaktadır.

Sonuç

Çatı tipi klimalar için minimum sezonsal 
verimlilik değerleri 2018 ve 2021 yılı baş-
larında kademeli olarak Avrupa’da yürür-
lüğe girecektir. Ülkemizde ise henüz bu 
konuda bir yönetmelik hazır olmamasına 
rağmen yakın zamanda Türkiye’de de bu 
yasanın yürürlüğe gireceği öngörülmek-
tedir. Yeni sezonsal verimlilik hesabı ile 
cihazların sadece tam yükteki verimlilik-
leri değil tüm yıl boyunca verimlilikleri 
dikkate alınarak hesaplamalar yapılacak 
böylece tüketiciler için daha bilinçli satı-

nalma yapabilme imkânı doğacaktır. 
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Çizelge B.2 - SEERon için hesaplanan BIN

B.2 SEER'in Hesaplanması

B.2.1 Eşitlik (2)'ye göre referans yıllık soğutma talebi (QC)'nin  
hesaplanması
Pdesignc = 3,5 kW (Madde B.1'e atıf )
HCE = 350 h (Ek D'ye atıf )
QC = Pdesignc x HC = 1225 kWh

B.2.2 Eşitlik (1)'e göre referans SEER'in hesaplanması
Çizelge A.3 ve Çizelge A.4'ten HTO, HSB, HCK ve HOFF için değerler kullanılır.
Giriş (Termostat kapalı)  = PTO x HTO = 0,049 kW x 221 h = 10,83 kWh
Giriş (Hazırda bekleme)  = PSB x HSB = 0,013 kW x 2142 h = 27,85 kWh
Giriş (CK)  = PCK x HCK = 0,0 kW x 2672 h = 0 kWh
Giriş (Kapalı)  = POFF x HOFF = 0 kW x 0 h =  0 kWh
SEER    = 1225/((1225/3,67) + 10,83 + 27,85 + 0 + 0) = 3,29

Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Geleceğimizi Şekillendirecek 
Yedi Yeşil Teknoloji 

Teknolojinin yaşama, çalışma ve seyahat 
etme alanlarına “yeşil” damgasını vurabi-
leceği yedi yol var.

1. Wuhan: Süper yeşil kent

Birçokları, dünyanın en çok emisyon üre-
ten bazı şehirlerine sahip Çin’in doğa 
dostu “yeşil” kimlik özelliklerine sahip 
olabilmesi için çarpıcı önlemler alması 
gerektiğine inanıyor. Wuhan’daki en son 
gelişmeler, iş dünyasının merkezinde yer 

alan yüksek teknoloji ürünü Phoenix 
Towers ile “çevre dostu bir süper şehir” 
haline getiriyor. Bu büyük gösterişli yapı-
lar sadece yenilenebilir enerji ve güneş 
enerjisi kullanmakla kalmayacak, büyük 
türbinleri döndürmek için gölden soğuk 
havayı alan ileri bir teknolojiyi de barın-
dırıyor olacak. 
Proje, Çin kültürünün erkek ve dişi ikili 
yönlerini temsil eden iki kuleden oluşa-
cak. Uzun boylu kule Feng; konut, yaşam, 
ofis ve perakende alanlarını barındıran 

Doğa dostu akıllı şehirlerden insan 
taşıyan dronlara, biyolojik yakı-
tın yenilikçi kullanımına kadar, 

gezegenimizi kurtarma şansımız, ağırlıklı 
olarak teknolojiyle aramızın ne kadar iyi 
olduğuna bağlı.
Uçan araba ve sıfır karbon emisyonlu 
uçaklar şu anda boş bir hayal gibi görü-
nebilir. Ancak, seyahat alanındaki en son 
teknolojik gelişmelere bakarsak, bu fütü-
ristik yaşam ve yolculuk biçimleri, düşün-
düğünüzden daha önce gerçekleşebilir.

1. Wuhan: Süper yeşil kent 2. Dubai’nin uçan taşıtları

5. Sıfır karbon salımlı elektrikli uçaklar 6. İsveç’in tuvalet atığından elde ettiği biogazı yakıt olarak kullanan araçları
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yaklaşık 100 kattan oluşacak. Bu kule, 1 
kilometrelik yüksekliği ile dünyanın en 
yüksek ikinci yapısı olacak. Biraz daha 
küçük Huang kulesi ise “dünyanın en 
uzun bahçesi”ni barındıracak. Bu bota-
nik park, havada asılı bahçe uygulamasına 
da iyi bir örnek teşkil edecek. Kuleler 
yaklaşık 7 hektarlık alanı kaplayan bir 
göldeki adada inşa edilecek. Binalar bir 
süper çelik iskelete sahip olacak, demir 
ve beton ile desteklenecek. Dış cephesi 
güneş panelleri ile kaplanacak. Kuleler, 
rüzgâr, güneş, termal enerjiler, biyokütle 
kazanları ve hidrojen yakıt hücreleri gibi 
yeşil enerji teknolojilerini kullanacak. Bu 
yönüyle belki de dünyanın en yeşil kulesi 
olacak.

2. Dubai’nin uçan taşıtları

Yenilikçi teknolojilerde rekorlar kırmak 
için hevesli kent Dubai, taşımacılığa 
odaklandı. En son Dünya Hükümet 
Zirvesinde, Emirate en yeni “Sürücüsüz 
Hava Aracı”nı tanıttı. Çin’de Ehang’ın 
geliştirdiği kendi kendini idare eden 
“gökyüzü otomobili”, yüzde 100 yeşil tek-
nolojiye ve 2 saat içinde şarj edilebilen bir 
pile sahip. Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi, 
bu daha yeşil, daha güvenli ve daha akıllı 
teknolojiyi 2017 yaz başlarında hayata 
geçirmeyi planlıyor. Bu teknoloji, araba 
kirliliği ve trafik tıkanıklığının sonunu 
getirebilir mi? 

3. Uçan taksiler

Cenevre Moto Show fuarında, uçak şir-
keti Airbus ve otomobil tasarımcı şirket 
Italdesign “Pop.Up” adını verdikleri hem 
karada hem de havada giden bir modülü 
tanıttı. Araç bir kapsül formunda tasar-
landı. Şasisi karbon fiberden mamul, dron 
benzeri bu araç, pil ile çalışıyor. Telefon-
lara yüklenen mobil uygulamayla çağı-
rılacak bu taksilerin, yoğun trafiği bulu-
nan metropol kentlerde trafik sorununa 
çözüm getirmesi bekleniyor. Bu fütüris-
tik aracın hayata geçirilmesi için bir süre 
daha beklenmesi gerekecek ama kalabalık 
kentlerin karbon salımlarının düşürülme-

3. Uçan taksiler 4. Slovenya’nın yeşil başkenti

6. İsveç’in tuvalet atığından elde ettiği biogazı yakıt olarak kullanan araçları 7. Çin’in yükseltilmiş, altından transit geçişe izin veren otobüsleri
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sinde önemli rol oynayacaklarına kesin 
gözüyle bakılıyor. 

4. Slovenya’nın yeşil başkenti

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın 
Yeşil Başkenti olduğu 2016’da tescil edilen 
Ljubljana, aynı zamanda merkezi ve Doğu 
Avrupa’nın yegane yeşil başkenti olarak 
öne çıkıyor. Ljubljana, küçük teknolo-
jik adımlarla, kentin çevresel etkilerinde 
büyük değişimler elde edecek uygulama-
lara odaklanmış durumda. Kent sakinleri 
ve turistlerin çok amaçlı kullanabildikleri 
“Urbana” adlı akıllı kent kartı ile araba 
kullanımının azaltılması, çevre dostu 
otobüslerin ve bisikletin kullanımının 
yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Kent 
merkezinde yalnızca yayalar, bisikletler 
ve otobüslere izin veriliyor. Turistler veya 
yaşlılar, yürümek istemeyenler için de 
elektrikli “Kavalir” adlı verilen taksiler 
kullanılıyor. Ljubljana’da bölgesel ısıtma 
yapılıyor. Toplanan atıkların yüzde 63’ü 
ayrıştırılıyor, bu Avrupa’nın en yüksek 
oranı.

5. Sıfır karbon salımlı elektrikli 
uçaklar

Havayolu şirketleri için jet yakıtı, çok 
büyük bir maliyet kalemidir. Hem bu 
maliyeti hem de çevresel olumsuz etki-
leri düşürmek üzere Wright Electric, 
300 milin altındaki kısa mesafeli uçuş-
lar için pille çalışan uçak geliştirdi. Her 
yıl uçaklardan kaynaklanan CO2 salımı 
780 milyon tonu buluyor. Kısa mesafeli 
uçuşlar, toplam uçuşların yüzde 30’unu 
oluşturuyor ve bu, 26 milyar USD’lik 
bir pazar anlamına geliyor. Ayrıca top-
lam CO2 salımının bu yolla 234 milyon 
ton azaltılması da demek. Bu uçakların 

gürültü kirliliğinin azaltılmasına da katkı 
sağlayacak. 150 kişilik tasarlanan elek-
trikli uçaklar için İngiliz havayolu şirketi 
Easy Jet ile bir işbirliği anlaşması imza-
landı bile. Bu uçakların yaygınlaşması, 
tamamen pil teknolojisindeki gelişmelere 
bağlı. Bu uçaklarda kullanılacak elektrik 
enerjisinin elde edileceği kaynağa göre 
çevre dostu olma özelliği de geliştirilebi-
lecek. Ancak bu alanda daha çok zamana 
ihtiyaç var.

6. İsveç’in tuvalet atığından 
elde ettiği biogazı yakıt olarak 
kullanan araçları

İsveç’in başkenti Stockholm, 1990’lı 
yıllardan beri iklim değişikliğine sebep 
olan çevresel olumsuz etkilerin azaltımı 
üzerinde çalışıyor. Kent, iddialı çevresel 
hedeflerine ulaşabilmek için iyi uygulan-
mış iklim eylem planları ve öncü politika-
ları ile gerçek bir örnek teşkil ediyor. Kar-
bondioksit emisyonları, 1990 yılından bu 
yana kişi başı yüzde 25 oranında azaldı. 
Stockholm İklim Eylem Grubu’nun uzun 
vadeli hedefi, kenti 2040’ta tamamen fosil 
yakıtsız hale getirmek.
Bunun için, Grow Smarter projesinin bir 
parçası olarak, evsel atıklardan biyolojik 
yakıtlar üretiliyor. Bunlar, şehir genelinde 
bulunan benzin istasyonlarında araç yakıtı 
olarak kullanılıyor. Yakında şehir ayrıca 
veri merkezleri, stadyumlar, süpermar-
ketler gibi yerlerin atık enerjisinin evdeki 
ısıtma sisteminde kullanılabileceği yüksek 
teknolojiye sahip bir sisteme sahip olacak. 

7. Çin’in yükseltilmiş, altından 
transit geçişe izin veren 
otobüsleri

Sık sık durmaları ve yavaş hızlarda ilerle-

meleri nedeniyle çoğu kez toplu taşımada 
kullanılan otobüsler, kent trafiği açısın-
dan sorun olur. Pekin’de düzenlenen 19. 
Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı’nda 
tanıtılan yeni otobüs, araçların altından 
geçmesine izin veriyor. Bu çözüm, sadece 
trafik sorunlarını azaltmakla kalmayacak, 
aynı zamanda karbon emisyonu problem-
lerine de çözüm sağlayacak. Otobüs, 7 
feet’ten küçük arabaların alttan geçme-
sine olanak tanıyor.
2 metre yüksekliğindeki Yükseltilmiş 
Transit Geçişli Otobüs (TEB), elektrikle 
çalışıyor. 21-22 metre uzunluğunda ve 
7-8 metre genişliğinde 300 yolcu kapa-
sitesine sahip otobüsün deneme sürüş-
leri, Qinhuangdao’da kontrollü bir pist 
üzerinde gerçekleştirildi. 60 km’ye kadar 
olan hızlara ulaşması beklenen otobüsle-
rin dörde kadarı birbirine bağlanabilecek. 
Projenin baş mühendisi Song Youzhou, 
devlet medya ajansı Xinhua’ya verdiği 
demeçte, “En büyük avantaj otobüsün çok 
fazla yol tasarrufu sağlayacak olmasıdır” 
dedi. Bir başka mühendis Bai Zhiming 
ise, CCTV gazetesine verdiği demeçte, 
“TEB, metroyla aynı fonksiyonlara sahip-
ken, inşaat maliyeti metronun beşte birin-
den daha az” dedi. Bununla birlikte, aracın 
Çin şehirlerinde ne zaman yaygın olarak 
kullanılacağı belli değil.

Kaynak: https://www.virgin.com/ent-
repreneur/seven-green-technologies-
will-shape-our-future
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Son zamanlarda hemen her yerde 
karbon ayak izi, iklim değişikliği, 
enerjinin korunumu, organik ürün, 

geri dönüşüm gibi herkesin konuştuğu, az 
çok fikir sahibi olduğu ama nasıl hayatı-
mızın içine girdiğini tam olarak anlaya-
madığı kavramlar ortaya çıktı. Aldığımız 
t-shirtten, içtiğimiz suyun şişesine, çocuk-
larımızın oyuncaklarına kadar sirayet eden 
bu kelimeler bizim ne zaman yaşamımıza 
dahil oldu?
Biz ne zaman dünyanın varoluşundan beri 
kendi kendini dengeleyen “çevre”yi hem 
bozan hem de iyileştirenler olduk?
Dünyanın çevre sorunları sadece insanı 
etkilemeye başladığı zaman mı var oldu? 
Elbette hayır. Ama insanın müdahaleleri 
tüm doğayı etkiledi. Örneğin Amerika’da 
bulunan ve dünyanın en büyük milli park-
larından olan Yellowstone’da, bundan 90 
yıl kadar önce kurtlar yok edildi ve eko-
sistem değişti. Kurtların yokluğunda geyik 
popülasyonu oldukça arttı ve geyikler bitki 
örtüsüne büyük zararlar verdi. Öyle ki 
zamanla ağaç boyları kısaldı, kuraklık baş-

ladı ve erozyon meydana geldi. Tabii ki bu 
değişimden birçok hayvan da etkilendi. 70 
yıl kadar sonra durumun anlaşılmasıyla, 
parka kurt sürüleri bırakıldı ve zamanla 
azalan geyik sayısı sayesinde doğal bitki 
örtüsü tekrar canlandı. Kuşlar, porsuklar, 
ördekler, sürüngenler, ayılar ve kunduzlar 
yeniden Yellowstone ekosistemine katıldı. 
Hatta kunduzların yaptığı küçük barajlar 
nehir yataklarını değiştirdi, göletler oluş-
turdu ve erozyonu önlemeye büyük kat-
kıda bulundu. Bu olanların tümü, insan-
lığın tehlikeli olarak sınıfladığı bir çarkın 
dengeden çıkarılması ile meydana geldi ve 
etkisinin uzun yıllar sonra farkına varıldı. 
Ancak insanlık için tehlikeli olanın diğer 
canlılar için yaşam alanı yarattığı görüldü. 
İnsanın yaşama içgüdüsü ve hâkim olma 
isteği, açıkça, doğaya müdahale etmesinin 
en önemli nedenleri arasında.
Zamanla düzenli hayata geçen insanoğlu, 
toplu yaşamın getirdiği ihtiyaçlar ve sıkın-
tılar ile yüz yüze geldi. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimiyle başlayan endüstrileşme ve 
buna bağlı olarak artan nufüsla büyüyen 

Yazan: Merve Balta, Çevre Mühendisi, Standart Pompa

O bize değil, biz 
ona aitiz…
O bize değil, biz 
ona aitiz…

şehirler, ilk çevre sorunlarının meydana 
gelmesine sebep oldu. İlk kez 1952 yılında 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 bin 
kişinin ölümüyle sonuçlanan hava kirli-
liği felaketi bunların en önemlilerindendir. 
Çevre sorunlarının birincil etkilerinden 
olan bu olayların haricinde, kaynağının 
bir çevre sorunu olduğu sonradan anla-
şılan olaylar da sıkça yaşandı. Bunların 
en önemlilerinden biri 19. yüzyıl orta-
larında yaşanan tifo ve kolera salgınları 
sırasında Koch ve Pasteur’ün hastalıkların 
sebebinin atıksular olduğunu keşfetme-
sidir. Çok sayıda insanın ölümüne sebep 
olan kolera ve tifo salgınları yüzünden 
kanalizasyon sisteminin gerekliliği ortaya 
çıktı. O zamana kadarsa Avrupa’da kana-
lizasyon sistemi bulunmadığı için evler-
den sokaklara atıksular ve lağım suları 
boşaltılırdı. Hatta bu durum Fransa’da 
ve Almanya’nın Köln şehrinde o kadar 
vahim durumdaydı ki, insanlar üst kat-
lardan dökülen atıksulara denk gelmemek 
için sokak ortalarından yürümek zorunda 
kalıyordu. Topuklu ayakkabının icadının 
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da bu duruma bağlı olduğu söylenir. Bu 
dönemde yapılan bir diğer buluş da yine 
atıksu kaynaklı kötü kokuları bastırmak 
için geliştirilen kolonya (Köln) ve par-
fümdür. Maalesef bu maddeler de ilerle-
yen yüzyıllarda gelişerek içlerinde zararlı 
gazlar ihtiva etmeye başladı ve bu sebeple 
atmosfer yapısını bozarak günümüzün 
önemli çevre olaylarından olan küre-
sel ısınmanın sebeplerinden biri haline 
geldi. Bu gazlar yaşamımızı sürdürme-
miz için mutlak şart olan havanın doğal 
bileşiminde bulunan gazların normalin 
üzerinde yoğunluğa çıkmasına ve aşırı 
miktarda artmasına sebep olarak havanın 
bileşimini bozdu. Güneşten gelen ışınla-
rın ısı enerjisinin tutulumunu artırarak, 
dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına 
sebep oldu. Bu duruma neden olan diğer 
gazlar ise çoğunlukla insanın enerji üre-
timi sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanın 
yaşamını kolaylaştırmak ya da daha fazla 
konfor sağlamak amacıyla yeni ürünler de 
elektrik enerjisine ve ısı enerjisine duydu-
ğumuz ihtiyacı her geçen gün artırmaya 
devam ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak için 
kullanılan kömür, doğalgaz ve petrol gibi 
fosil yakıtlar da daha fazla çevre kirliliğine 
neden oluyor.
Bundan önceki yüzyılda insanoğlunun 
asıl ihtiyacı daha fazla yiyecek üretmekti. 
Bu yüzden geleneksel tarım yöntemleri 
terk edildi. Melez tohumlar, böcekleri 
ve istenmeyen bitkileri öldüren kimyasal 
ilaçlar, suni gübreler ve yeraltı suyundan 
beslenen sulama sistemleri kullanılmaya 
başladı... Verimli topraklarsa birer birer 
azaldı. Bu kayıplara rağmen insanoğlunun 
nüfusu artarken, endüstrileşme hızlandı 
ve kontrol edilemeyecek şekilde büyüme 
gerçekleşti. Bu büyümenin olumsuz etki-
leriyse çevre kazaları ve sorunları olarak 
bizlere geri döndü.
Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen 
çevre kazaları ve çevre sorunları oldukça 
fazla canlının yaşamını sona erdirdi. Bu 
sorunlara çözüm bulmak için 5-16 Hazi-
ran 1972’de İsveç’in Stokholm kentinde 
toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
bu duruma dikkat çekmek için 5 Haziran’ı 
Dünya Çevre Günü ilan etmiştir.

Çevre sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
görüşüldüğü çeşitli uluslararası toplantılar 
bugün de gerçekleşmeye devam ediyor. 
Dünyanın doğal dengesine daha fazla 
zarar verilmemesi hatta mümkün oldu-
ğunca eski haline getirmek için kararlar 
alınıyor ve ülkeler bu kararların altına 
imza atıyor. Fakat bu duruma karşılık, 
insanoğlu kendi için talepte bulunmaya 
da hâlâ devam ediyor. “İnadına Canlı” adlı 
kitabında Vandana Shiva şöyle yazar.
"Dünya insanlara ait değildir. İnsanlar dün-
yaya aittir. Bütün her şey, aileyi birbirine 
bağlayan kan bağı gibi birbirine bağlıdır. 
Dünyanın başına gelen ne varsa, dünyanın 
evlatlarının da başına gelir.”
Aslında bu bakış açısı her şeyi açıklıyor. 

İnsanoğlu doğaya hükmetmek yerine 
onunla bütün olmaya çalıştığında birçok 
sorunun çözümünü de bulmuş olacak. 
Elbette ki sorulması gereken büyük soru, 
insanoğlunun alışkanlıklarından sıyrılıp 
sıyrılamayacağı. Üstelik bunu yapmazsak 
dünyadan önce kendi sonumuzu getire-
ceğimizi bildiğimiz halde...
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Çift Geri Dönüşlü Kazan 
Sistemlerinin Tasarımı
Sıcak su sistem verimliliğinin maksimizasyonu

verimlilikte yüzde 8 iyileştirme sağlarken 
işletim maliyetlerinin azaltılmasına da 
yardımcı olur. Yoğuşmalı ve tam modü-
lasyonlu kazanların avantajları endüstri 
tarafından yaygın olarak bilinir. 
Pazara 25 yıl önce sunulan bu ünitele-
rin modülasyon kabiliyeti yıllar boyunca 
geliştirilmesine rağmen sadece birkaç 
ticari kazan 15:1’lik veya daha yüksek 
devrilme noktasına ulaşabilmiş ve yine 
sadece birkaçı yüzde 95 üstündeki verim-
lilik sınıfına girebilmiştir. Diğer taraftan, 
pratikte gerçek performans beklenen 
değerleri karşılamaz. Çift geri dönüşlü 
sistemlerin kullanımı kazan sistemlerinin 
katalog değerlerini yıl boyunca perfor-

mansa yansıtmalarına yardımcı olur. 

Çift Geri Dönüşlü Sistemler

Çift geri dönüşlü sistemler, mühendis-
lerin birincil kazanların avantajını tam 
olarak kullanabilmesini mümkün kılar 
çünkü tasarlanabilen en verimli sistemler-
den biridir. Daha soğuk olan dönüş suyu 
için ayrı bir boru hattı tasarlanması, san-
tralin toplam verimliliğini iyileştirirken, 
yoğuşmalı mod çalışma sürelerini uzatır. 
Bunun anlamı gözle görülür miktarda 
enerji tasarrufu ve daha düşük işletim 
maliyetidir. Yukarıda bahsi geçen avantaj-
lar, çift geri dönüşlü sistemlerin, gelenek-

Bir sıcak su sistemini tasarlarken 
çift geri dönüş hatlı sistemlerin 
kullanılması verimlilikte yüzde 

8 oranında iyileşme sağlarken, işletim 
maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı 
olur. Sıcak su sistemlerinin verimliliği söz 
konusu olduğunda, çoğu zaman tartışma-
ların odağı, kazan veya su ısıtıcılarının 
teknik özellikleri olur. Maksimum işletim 
verimliliğine ulaşabilmek için danışman 
mühendisler, tesis sahipleri ve yönetici-
leri sistemin tamamının tasarımını göz 
önünde bulundurmalıdır. Bir sıcak su sis-
temi tasarlanırken çift geri dönüşlü sistem 
kullanımı, tesislerde yaygın olarak kul-
lanılan tek geri dönüşlü sistemlere göre 

Yazan: Nery D. Hernandez, LEED AP BD+C, AERCO International Inc., Blauvelt, N.Y.
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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sel tek geri dönüşlü kazanların sınırlarını 
ortadan kaldırması ile elde edilir. Birçok 
standart hidronik sistem farklı çevrimler-
den gelen dönüşleri birbiriyle karıştıra-
rak yoğuşmalı kazanın performansından 
ödün verir. Bu tip geleneksel ünitelerin 
kullanılması, mühendisleri sıcak ve soğuk 
suyu birbirine karışmaya zorlayan ben-
zer tip uygulamaları tasarlamaya zorlar. 
Bu tip bir yaklaşım sistem verimliliğini 
düşürür çünkü ısı eşanjörünün yoğuşma 
bölgesi daha küçük ve daha az verim-
lidir. Çift geri dönüşlü yüksek verimli 
bir kazan, mühendislerin bir yöreye özgü 
farklı yük taleplerini avantaja çevirmesini 
ve operasyonu optimize edecek talebe 
dayalı bir sistemi tasarlamasını mümkün 
kılar. 
Çift geri dönüşlü kazan konsepti basittir: 
Yoğuşma modunda çalışmak için üretil-
miş bir alev borulu ısı eşanjörü ve soğuk 
(130˚F’dan düşük) dönüş hattını alttaki 
girişe, sıcak (140˚F’tan yüksek) dönüş 
hattını üstteki girişe bağlamak için kul-
lanılan, maksimum miktarda ısı transferi 
için yüksek teknoloji ile üretilmiş alev 
borularının kombinasyonundan oluşur. 
Bu sayede alt ve üst giriş bağlantıları ara-
sındaki akış yapılandırmalarının değiş-
ken olduğu uygulamalarda dahi doğru 
yoğuşma performansına ulaşılmasını sağ-
lar. Sonuçta kazan verimliliğini zenginleş-
tiren daha geniş bir yoğuşma bölgesi elde 
edilmiş olur (Şekil 1).

Is
ıl 

ve
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lili
k,

 y
üz

de

138 F dönüş 
sıcaklığındaki 
verimllik

100F dönüş 
sıcaklığındaki verimlilik

%100 giriş, 
%50 giriş, 
%5 giriş

Çift geri dönüşlü kazanların kendine 
özgü akış saptırıcı tasarımları vardır. Üni-
tenin alttaki akış saptırıcısı, boru demeti 
boyunca akışı maksimum ısı transferi 

için garanti altına 
alırken, ısı eşanjörü 
içerisindeki alt böl-
gedeki düşük sıcak-
lıklı dönüş bölgesi ile 
üst taraftaki yüksek 
sıcaklıktaki dönüş 
bölgeleri arasında 
izolasyon görevi gör-
melidir (Şekil 2). Bu 
sayede ısı eşanjörü-
nün alt bölgesi sadece 
daha soğuk dönüş 
suyu için çalışarak 
daha fazla yoğuşma 
sağlar. Sonuçta soğuk 
olan dönüş suyu daha 
sıcak olan dönüş suyu 
ile karışmadan önce 

yüksek verimlilik elde edilir. 

Çift Geri Dönüşlü Uygulamalar

Çift geri dönüşlü sistemler, doğası gereği 
daha yüksek sıcaklık farklarına ve düşük 
dönüş suyu sıcaklıklarına sahip olan çoklu 
geri dönüş su hatlı sistemleri için idealdir. 
Ayrıca, birleşik sistemleri içeren uygu-
lamalar için de avantajlıdır. Düşük geri 
dönüş suyu sıcaklıklarını yüksek verimli 
indirekt su ısıtıcıları ile avantaja çeviren 
bileşik sistemler; verimli mahal ısıtması 
ve sıcak kullanım suyu için maliyet etkin 
bir çözümdür. Şekil 3, çift geri dönüşlü 
su ısıtıcı/kazan birleşimini gösterir. Bu 
konfigürasyonlar sayesinde yıllık işletim 
maliyetlerinde onbinlerce dolar tasarruf 
sağlanabilir. Ek olarak, çift geri dönüşlü 
sistemler, radyant yer ısıtmada, havuz 
ısıtmada, kar eritmede, hava ön ısıtma-
sında ve ısı pompaları için destek havası 
ısıtmasında tasarruf sağlayabilir. 

Şekil 3. Çift geri dönüş hattı olan birleşik 
sistemler. 

Çift geri dönüşlü sistemlerin faydaları-
nın ortaya çıktığı örneklerden biri de, 
yüksek sıcaklıkta mahal ısıtması, sıcak 
kullanım suyu hazırlama ve havuz ısıtma-
sının bir arada olduğu birleşik kullanım 
suyu ısıtma sistemidir. Yüksek sıcaklıklı su 
çevriminin dönüş sıcaklığı, yüksek verimli 
su ısıtıcılarının kullanımı ile beraber hem 
sıcak kullanım suyu hem de havuz ısıt-
ması için gerekli olan ısıyı sağlayabile-
cek yüksekliktedir. Hem sıcak kullanım 
suyu çevriminden hem de havuz ısıtma 
çevriminden dönen soğuk su, kazanın 
düşük sıcaklık kısmına bağlanarak ekstra 
verimlilik sağlar. 

Kurulum Esnekliği 

Çift geri dönüşlü sıcak su sistemleri, aynı 
zamanda kurulum esnekliği de sağlar. 
Geleneksel tek geri dönüşlü sistemlerde 
olduğu gibi minimum geri dönüş sıcaklığı 
gibi sınırlamalar çift geri dönüşlü sis-
temlerde yoktur. Ayrıca çift geri dönüşlü 
sistemlerde çoklu akış konfigürasyonları-
nın kullanımı da mümkündür. Diğer bir 
kurulum avantajı da, kazan modelinin 
minimum akış debisi gerekliliği ikin-
cil yüksek sıcaklıklı geri dönüş debisi 
tarafından karşılandığı sürece; birincil 
düşük sıcaklıklı geri dönüş hattı için 
minimum akış debisinin gerekliliğinin 
olmamasıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklı 
geri dönüş hatları arasındaki akış payla-
şımı sabit ise, toplam akış debisi kazan 
modelinin minimum akış gerekliliğinden 
az olamayacaktır. Çift geri dönüşlü sis-
temler tasarlanırken, mühendisler her iki 
geri dönüş bağlantısına çek valf koymayı 
unutmamalıdır. Bu sayede dönüş hatları-
nın birinde akış olmaması gibi bir durum 
gerçekleştiğinde, hatlar arasındaki çapraz 
akış tehlikesini ortadan kaldırmış olur.

O2-Trim Teknolojisi

Verimlilikte yüzde 2’lik ekstra bir artış 
sağlayabilmek için oksijen trim tekno-
lojisi çift geri dönüşlü sistemin uygulan-
dığı kazanlara entegre edilebilir. Gelişmiş 
yanma kontrol sistemlerinin bir parçası 

Şekil 1. Çift geri dönüşlü sistemi kullanan 
kazanlar daha yüksek verimliliğe sahiptirler

Şekil 2. Çift 
geri dönüşlü 
kazanların 
kendilerine özgü 
akış saptırıcısı 
tasarımı 
bulunmaktadır. 
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Çeviri

olan oksijen trim; pik verimlilik, düşük 
emisyonlar ve maksimum çalışma zamanı 
güvenilirliği için belirli bir hava yakıt ora-
nını otomatik olarak sürdürür. Bu gerekli-
dir çünkü gaz yakıtlı ve akaryakıt ile çalı-
şan kazanlar nem, atmosferik basınç, filtre 
kül yükü ve iletilen gaz enerji içeriği gibi 
çevresel değişimler yüzünden genellikle 
ideal hava yakıt oranından sapar. Bunun 
sonucu da istikrarsız yanma, artmış emis-
yonlar ve muhtemel alev kaybıdır. 
Oksijen trim kontrol sistemi, sistemin en 
uygun oksijen seviyelerinde ve pik sistem 
verimliliğinde çalışmasını sağlamak için 
kazanın gerçek durumunu takip eder ve 
ünitenin yanma işlemini ayarlar. Çok 
düşük olan oksijen seviyeleri, hatalarla 
sonuçlanan ve hesapta olmayan bakımları 
arttıran istikrarsız yanmaya sebep olabilir. 
Oksijen trim, oksijeni artırmak ve uygun 
seviyelere döndürmek için kazanın fan 

hızını otomatik olarak değiştirir.
Şekil 4’te gösterildiği gibi (2013  
ASHRAE El kitabı—Temel Prensipler 
Bölüm 28 Şekil 4), oksijen seviyelerinin 
çok yüksek olduğu durumlarda çiy nok-
tası sıcaklığı ve kazanın yoğuşma olası-
lığı daha düşük olacaktır. Oksijen trim 
daha geniş bir yoğuşma alanı yaratmak 
ve verimliliği maksimize etmek amacıyla 
oksijen seviyelerini düşürmek için kaza-
nın fan hızını ayarlar. 

Sonuç

Mühendislerin, tesis sahiplerinin ve 
operasyon müdürlerinin sıcak su sistem-
lerinde maksimum verimliliğe erişmek 
gibi ortak bir amacı vardır. Düşük işletme 
maliyetleri sayesinde ciddi bir mali tasar-
rufu da beraberinde getiren bu amaca 
erişmek için çift geri dönüşlü kazanlar ve 

oksijen trim kontrolü hesaba katılmalıdır. 
Bunların ikisi de yüksek devrilme oranlı 
yoğuşmalı kazanların performansını mak-
simize etmeye ve çevre ve kurumun bilan-
çosu açısından daha uygun olan yeni nesil 
sistemlerin bir parçası olabilmeye yarar.

Kaynak: http://hpac.com/heating/
design-dual-return-boiler-systems
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Şekil 4. Oksijen seviyesi arttıkça, çiğ 
noktası sıcaklığı düşecek ve kazan 
içerisindeki yoğuşma miktarı artacaktır. 
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Makale

1. Giriş

Her ne kadar gelişmiş ülkelerde 
insanların zamanının yüzde 
90’ından fazlası kapalı ortam-

larda geçse de, dış ortam hava kalitesi 
(DOHK) insan sağlığı bakımından çok 
önemlidir. Bunun nedeni, iç ortam hava 
kalitesini (İOHK) etkileyen en önemli 
faktörün, DOHK olmasıdır. DOHK’ni 
kontrol etmeden, İOHK’ni kontrol 
etmek çok zordur. DOHK standartla-
rının insan sağlığına etkilerini ve sür-
dürülebilir sağlıklı yaşama ulaşabilmek 
için hangi noktalara doğru evrileceğini 

tahmin etmek, endüstrinin, şehirlerin ve 
ülkelerin planlamasını etkilemektedir ve 
ileride daha çok etkileyecektir. 
Bu çalışmada DOHK’nin 1960’lardan 
bugüne kadar dünyadaki değişimi ve var-
dığı son durum incelenmiştir. Standartla-
rın, zaman içindeki değişimi incelenerek, 
farklı standartlarda bulunan farklı değer-
lerin daha anlaşılır olması amaçlanmıştır. 

2. Dış Ortam Hava Kirliliği 
Kaynakları

Azot oksitler, kükürt dioksit, karbon-
monoksit, partiküler madde ve uçucu 

organik bileşikler (volatile organic 
compounds-VOC) de dahil olmak üzere 
doğrudan atmosfere salınan birincil kirle-
ticiler, hava kalitesinin düşmesinin temel 
nedenleridir.
Küresel bazda, doğal olarak üretilen azot 
oksitler (bakteriyel ve volkanik etki ve 
şimşekler) insanın ürettiği azot oksit 
emisyonlarından çok daha fazladır. İnsan 
yapımı emisyonların başlıca nedeni, sabit 
kaynaktan gelen fosil yakıtların yanması, 
örneğin elektrik üretimi (% 24) ve taşı-
macılık (% 49) gibi kaynaklardır. Diğer 
insan yapımı emisyonlar da, örneğin 
nitrik asit üretimi, kaynak işlemleri ve 

Yazan: Dr. Barbaros Batur, Yıldız Teknik Üniversitesi
              Muammer Akgün, BACADER

Dış Ortam Hava Kirliliği ile İlgili Standartların 
Gelişimi ve Dünyadaki Dış Ortam Hava Kirliliği 
Standartlarının Karşılaştırılması
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patlayıcıların kullanımı gibi yanma dışı 
süreçlerden gelir.
En önemli kükürt dioksit kaynakları; fosil 
yakıt yakma, ergitme, sülfürik asit imalatı, 
odun hamurunun kâğıda dönüştürülmesi, 
çöp yakma prosesleridir. İnsanlar tara-
fından atmosfere salınan yıllık küresel 
kükürt dioksit emisyonlarının yaklaşık 
yüzde 50’si kömür yakma, yüzde 25-30’u 
petrol yakma işleminden oluşur.
Yakıt verimli bir şekilde yakıldığında, 
ana yan ürünler karbondioksit ve sudur. 
Bununla birlikte ortamda yetersiz 
miktarda oksijen bulunduğunda, eksik 
yanma sonucu karbonmonoksit serbest 
kalır. Karbonmonoksit, en belirgin ola-
rak rölantide çalışan ya da yavaş hareket 
eden karayolu taşıtları tarafından yayılır. 
Karbonmonoksit emisyonlarının dörtte 
biri kadarı karayolu taşımacılığına ait-
tir. Çevreyi daha az kirleten kaynaklara 
örnek ise, enerji santrallerindeki yanma 
ve atık yakmada organik maddelerin 
yakılmasıdır.

Partikül madde temel olarak; kara yolu 
taşımacılığı (yüzde 5), içinde yanma 
olmayan süreçler (yüzde 24), endüstriyel 
yakma tesisleri ve prosesleri (yüzde 17), 
ticari ve konut ısınması (yüzde 16) ve 
enerji üretimi (yüzde 15) yoluyla yayılır. 
Partikül emisyonunda doğal kaynaklar 
daha az önemlidir; başlıca kaynaklar 
yanardağlar ve toz fırtınalarıdır.
Hidrokarbon emisyonları; benzin buhar-
laşmasından, tam yanmamış yakıtlardan, 
dağıtım sistemlerindeki doğalgaz kaçak-
larından, solventlerin buharlaştırılmasın-
dan, boya veya endüstriyel yağ giderme 
işlemlerinden kaynaklanır [1].

3. Hava Kirliliğinin Sağlık 
Değerlendirmesi ve 
Yönetmeliklerin Yapılma 
Yöntemleri

Bir hava kirliliği sağlık risk değerlen-
dirmesi (An air pollution health risk 
assessment-AP-HRA); hava kalitesini, 
farklı sosyoekonomik, çevresel ve politik 
koşulları etkileyen önlemlerin sonucunda 

beklenen sağlık etkilerini tahmin eder. 
Bu nedenle hava kirliliği sağlık değer-
lendirmesi, kamu politikası kararlarını 
bildirmek için önemli bir araçtır. Çeşitli 
senaryolar ve amaçlar için hava kirliliği 
sağlık riski değerlendirmesi kavramını 
tanımak ve dış hava kirliliğinin sağlığı 
etkilemesi sonucu sağlığa ayrılan kay-
nakların nasıl tahmin edileceğine karar 
verilebilmesi için, geniş kapsamda, bir 
AP-HRA’nin düzgün yürütülmesinin 
genel prensiplerinin bilinmesi gerek-
mektedir. Bir AP-HRA’nin temel amacı, 
hava kirliliğine maruz kalmanın sağlık 
üzerindeki etkisini veya hava kirliliğin-
deki değişiklikleri farklı sosyoekonomik, 
çevresel ve politik şartlar altında tahmin 
etmek ve bildirmektir. Bilgilendirilmesi 
gereken hedef kitle içinde yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde politika yapıcılar, 
sağlık riski tahminlerini kullananlar, araş-
tırma ve savunma grupları yer alır. Uzun 
Menzilli Sınıraşan Hava Kirliliği Kon-
vansiyonu (Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution-UNECE) 
kapsamı göz önüne alındığında, ağırlıklı 
olarak Avrupa ve Kuzey Amerika araçları 
ve referansları üzerinde durulmuştur. Bir-

çok ülkede, bir AP-HRA resmi olarak, 
hava kalitesi üzerinde potansiyel olarak 
etkili olabilecek yeni programlar, pro-
jeler, düzenlemeler veya politikalar için 
karar verme sürecinin bir parçası olarak 
gereklidir [2].

3.1 Altyapı

Hava kirliliği, sağlığın önemli bir belir-
leyicisidir [3]. Çok sayıda epidemiyo-
lojik çalışmada, hava kirliliği ile genel 
popülasyonun sağlığıyla ilgili olumsuz 
anlamda etkilerin oluştuğu yakın bir ilişki 
bulunmuştur. Bulunan etkiler, Şekil 1’de 
görüldüğü gibi, subklinik alt etkilerden 
erken ölüme kadar geniş bir aralıkta deği-
şir [4]. Yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar 
ve astım gibi hastalığı olanlar daha fazla 
risk altındadır ve hava kirliliğine maruz 
kaldıklarında daha ciddi sağlık sorunları 
oluşabilir. Buna ek olarak, yoğun trafik 
güzergâhlarında yaşayan, belirli mesleki 
ya da sosyo-ekonomik gruplarda bulunan 
insanlar gibi bazı gruplar daha yüksek 
dış hava kirliliği ile karşı karşıya kalır 
[5]. Ortam havasındaki kirlilik kavramı 
genellikle karmaşık bir karışımdır. Sonuç 

Erken doğum ölümleri 
hastanede yatanlar 

acil servise müracat 
edenler doktor 

mueyenesi azalan 
fiziksel aktivite ilaç 
kullanımı solunum 

sendromları bozulan 
akciğer fonksiyonları 
klinik olmayanetkiler

Etki
Ciddiyeti

Etkilenen Nüfus Oranı

Şekil 1.
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olarak, sağlıkta gözlenen olumsuz etkiler 
şu şekildedir:

Epidemiyolojik çalışmalar, bireysel bir 
hava kirleticisine ya da hava kirleticilerin 
karışımlarına dayanır. Hava kirleticile-
rin başlıcaları; partiküler madde (PM), 
is, ozon (O3), azot dioksit (NO2), azot 
oksitler (NOx), kükürt dioksit (SO2), 
karbonmonoksit (NO), ağır metaller veya 
dumanlı sisten gibi hava kirletici karı-
şımlardır; ayrıca genellikle endüstri kay-
naklı diğer binlerce kirletici de mevcuttur. 
Bu durum, özellikle ortam havasındaki 
PM’ye maruz kalmanın sağlığa etkisiyle 
ilgilidir. PM, birincil emisyonlardan 
(örneğin, yanma kaynaklarından kurum, 
deniz tuzu ve rüzgârla birlikte yeniden 
süspansiyonlanan topraktan oluşur) ve 
atmosferde bulunan ikincil parçacıkların 
oluşumundan kaynaklanmaktadır. PM; 
2.5 μm’den (PM2.5) veya 10 μm’den 
(PM10) küçük parçacıkların kütle kon-
santrasyonu, parçacıkların sayısı (ultra 
ince) veya kimyasal bileşim (örneğin 
dumanlı sisten, organik bileşikler ve ağır 
metaller) ile karakterize edilebilir. Epi-
demiyolojik ve toksikolojik kanıtlar, PM 
kütlesinin (PM2.5, PM10) farklı türlerde 
ve derecelerde sağlık etkileri bulunan 
fraksiyonları içerdiğini göstermektedir 
[6]. Farklı boyutlardaki parçacık karışım-
larının karakteristikleri, belirli emisyon 
kaynaklarıyla diğer hava kirleticilerinden 
daha yoğun ilişkide olabilir ve bu nedenle 
daha uygun bir kirletici göstergesi ola-
rak düşünülebilir. Bu nedenle, dumanlı 
sis (smog), yol trafiğindeki egzoz emis-
yonları için daha hassas bir göstergedir. 
PM10, yol tozunun tekrar süspansiyon 
haline gelmesinin etkisi de göz önüne 
alındığında dumanlı sis daha hassas 
bir gösterge olur [7]. Buna dayanarak, 
AP-HRA’da, üzerinde çalışılması hedef-
lenen nüfusun maruz kaldığı kirletici 
kaynakları için uygun kirleticilerin seçil-
mesi önemlidir. PM2.5 kirleticisi birçok 
epidemiyolojik çalışmada araştırılmış ve 
çeşitli kaynaklardan ve farklı ortamlardan 
PM’ye maruz kalma ile ilişkisi riskinin 
sağlam bir göstergesi olmuştur. Dün-

yanın birçok yerinde hava kalitesini ve 
dolayısıyla insan sağlığını iyileştirmede 
büyük gelişmeler sağlanırken, özellikle 
gelişmiş ülkelerin dışında, sağlık sorun-
larının sıklığı gözlenmektedir. Buna ek 
olarak, pek çok gelişmekte olan ülkede 
sıkı kontrol edilen hava kalitesi politi-
kalarının olmaması nedeniyle emisyon-
ların arttığı görülmekte ve hava kirliliği 
artan bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu 
durum, özellikle kentsel alanlarda hava 
kalitesinin düşmesine neden olmuştur 
[8]. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki 
etkilerinin sayısal tahminleri, hava kirli-
liğini azaltmak için politika yapıcılarını 
ve diğer paydaşları daha etkili bir şekilde 
yerel, ulusal ve küresel politikalar hazır-
laması ve uygulaması için teşvik eder. 
AP-HRA, hava kirliliği politikalarının 
belirlenmesinde akıllara gelebilecek bazı 
soruları cevaplandırarak sürece yardımcı 
olur. Gerçekten de, birçok ülkede, hava 
kalitesini etkileyebilecek derecede hava 
kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan yeni 
programlar; projeler, düzenlemeler ve 
politikalar için karar verme sürecinin bir 
parçası olarak gereklidir. Birçok ülkede, 
yasal bir gereklilik olmamasına rağmen 
bir değerlendirme veya araştırma projesi 
kapsamında yürütülebilir [9].

4- Örnek Olarak Alınan Ülkelerde 
Hava Kirliliği Tarihi ve İlgili 
Kanun ve Yönetmeliklerin 
Gelişmesi

4.1 Büyük Britanya (UK)

Hava kirliliği, özellikle şehirlerde yeni bir 
sorun değildir. Orta Çağ’da, Londra gibi 
şehirlerde kömür kullanımı artmaya baş-
lamış, kentin kötü hava kalitesi sorunu, 
16. yüzyılın başlarında dahi tarihi belge-
lere yansımıştı.
Britanya’da 18. ve 19. yüzyıllardaki 
Sanayi Devrimi kömür kullanımına 
dayanıyordu. Endüstri, genellikle şehir-
lerde ve kasabalarda bulunuyordu, evde 
ısınmak için kömür yakılmasıyla birlikte, 
kentsel hava kirliliği seviyesi genellikle 
çok yüksek seviyelere ulaşmıştı. Sisli hava 

koşulları altında kirlilik seviyeleri daha 
da arttı ve kentsel dumanlı sis (smogs-
smoke ve fog) oluştu. Bu durum genel-
likle şehirlerdeki gelişmeyi durdurarak 
trafiği kesintiye uğrattı, ölüm oranlarının 
çarpıcı bir şekilde artmasına neden oldu. 
Bu kirliliğin binalarda vejetasyon üzerin-
deki etkileri de belirginleşti. 1875’te çıkan 
Halk Sağlığı Yasası, kentsel alanlarda 
dumanın kirletmesini kontrol etmek ve 
azaltmak için bir duman azaltma bölümü 
içeriyordu.
20. yüzyılın ilk döneminde sıkı endüs-
triyel kontroller, kentsel alanlarda duman 
kirliliğinde azalmaya neden oldu. 1926’da 
İngiltere’de çıkan Dumanı Azaltma 
Yasası, endüstriyel kaynaklardan gelen 
duman emisyonlarını azaltmayı amaçlı-
yordu, ancak Britanya için yerli bir yakıt 
olarak kömürün azalan ağırlığına rağmen 
yerli kaynaklardan oluşan kirlilik önemini 
korudu.
1952’deki Büyük Londra Smogu 
(dumanlı sis) kentte yaklaşık 4 bin ölüme 
neden oldu. Bu felaket üzerine 1956 ve 
1968’deki Temiz Hava Kanunu (Clean 
Air Acts-CAA) yürürlüğe girdi. Böylece, 
kentsel alanlarda dumansız bölgeler oluş-
turuldu ve endüstriyel kirli havayı dağıt-
maya yardımcı olmak için uzun bacalı 
yapılanmalara dair bir politika izlendi. 
Böylece oluşturulan bu bölgelere temiz 
atmosferin girmesinin önü açıldı.
Temiz Hava Kanunlarını takiben, 
hava kalitesi iyileştirmeleri 1970’lerde 
de devam etti. 1974’te Hava Kirliliği 
Kontrolü Yasası ile başka düzenleme-
ler getirildi. Motor yakıtın bileşimi ve 
endüstriyel yakıt yağının kükürt içeriği 
için sınırlamalar da bu düzenlemelere 
dahildir.
Bununla birlikte, 1980’li yıllarda kentsel 
alanlardaki motorlu taşıt sayısı sürekli 
artmış ve motorlu kara taşıtlarıyla ilişkili 
olarak hava kalitesi sorunları daha yaygın 
hale gelmiştir. 1980’lerin başında kur-
şun kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki 
etkileri ana ilgi alanı olmuştur. Ancak 
1980’lerin sonu ve 1990’ların başına 
kadar diğer motorlu araç kirleticilerinin 
etkileri büyük bir endişe haline gelmiştir. 
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1990’lı yıllarda kış ve yaz mevsiminde 
sisin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu, 
duman ve kükürt dioksit kirliliğinden 
değil, motorlu araç kirleticileri ile güneş 
ışığı arasında oluşan kimyasal reaksi-
yonlardan kaynaklanmaktadır. Bu sis 
benzeri duruma “fotokimyasal dumanlı 
sis-photochemical smogs” denir.
1995 yılında Britanya hükûmeti, Çevre 
Kanununu kabul etti ve en yaygın hava 
kirleticilerinin düzenlenmesi için stan-
dartları belirlemek üzere Ulusal Hava 
Kalitesi Stratejisinin yayımlanmasını 
istedi. 1997’de yayımlanan Ulusal Hava 
Kalitesi Stratejisi, yerel yetkililerden 2005 
yılına kadar İngiltere çapında yeni hava 
kalitesi hedefleri gerçekleştirme taah-
hütlerini yerine getirmesini istedi. Bu 
strateji belgesi, periyodik olarak gözden 
geçirilmektedir [10].

4.2 Amerika Birleşik Devletleri

1952’deki Londra dumanlı sis felaketi-
nin bir benzeri Amerika’da oldu. 1948’de 
Pittsburgh’un 39 km güneydoğusunda 
Donora kasabasında dumanlı sis yüzün-
den 20 kişi öldü. Donora’da ABD Steel’in 
Donora Zinc Works ve American Steel & 
Wire tesislerinden gelen hidrojen florür 
ve kükürt dioksit emisyonları sık görüldü. 
1948’de Pennsylvania Donora’da, havada 
7 bin kişiyi daha hasta eden bir duman 
duvarı oluştu. Havadaki kirleticiler sisle 
karışarak Donora’da havada beş gün 
boyunca asılı kaldı ve sarımsı, yoğun bir 
sis oluşturdu. Genellikle atmosfere dağı-
lan sülfürik asit, azot dioksit, florür ve 
diğer zehirli gazlar, kasabanın üzerinde 
sıkıştı ve yağmur yağıp bu durum son 
bulana kadar sürekli birikti.
Altmış yıl sonra olay New York Times 
tarafından “ulus tarihindeki en büyük 
hava kirliliği felaketlerinden biri” olarak 
tanımlandı [11]. Olaydan 10 yıl sonra 
bile, Donora’daki ölüm oranı, yakınlar-
daki diğer kasabalardan daha yüksekti 
[12].
ABD Ulusal Hava Kalitesi Standart-
ları (National Ambient Air Quality 
Standards- NAAQS (naks)), Birleşik 

Devletler Çevre Koruma Ajansı (Uni-
ted States Environmental Protection 
Agency-[US-EPA] ya da EPA) tarafın-
dan, ülke genelinde dış hava için geçerli 
olan Temiz Hava Yasası’nın (42 U.S.C. 
7401 ve diğerleri) yetkisi altında hazır-
lanan standartlardır. Birincil standartlar; 
çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hasta-
lıkları bulunan kişiler gibi hassas grup-
lar da dahil olmak üzere insan sağlığını 
korumak amacıyla yeterli bir güvenlik 
sınırı için tasarlanmıştır. İkincil standart-
lar, kamu sağlığını korumak amacıyla bir 
kirleticinin bilinen ya da beklenen olum-
suz etkilerinden korunmak için tasarlan-
mıştır. Belli bir standarda uyan bir bölge, 
o standart için bir “ulaşma alanı” olarak 
bilinir ve standarda uymayan bölge ise 
“ulaşılamayan bir alan” olarak adlandı-
rılır [13]. 

Temiz Hava Kanununun gelişmesindeki 
başlıca kilometre taşlarından bazıları şöy-
ledir: 

1955 Hava Kirliliği Kontrol Yasası: 
İlk federal hava kirliliği mevzuatı çıkar-
tılmış ve hava kirliliğinin kapsamı ve 
kaynakları ile ilgili finanse edilen araş-
tırmalar başlamıştır.

1963 Temiz Hava Yasası: Var olan 
hava kirliliğini gidermek için ulusal bir 
programa başlanmış ve hava kirliliğini en 
aza indirgemek için gerekli teknolojinin 
geliştirilmesi konusunda araştırmalara 
başlanmıştır.

1967 Hava Kalitesi Yasası: Temiz 
Hava Yasası Kabulü; kirleticilerin devlet-
lerarası geçişini içeren yetkili icra usulleri 
çıkarılmış ve genişletilmiş araştırma faa-
liyetlerine başlanmıştır.

1970 Temiz Hava Yasası: Ulusal 
dış hava kalitesi standartları ve stan-
dartlara ulaşmak için Amerikan Devleti 
Uygulama Planları oluşturuldu. Yeni ve 
değiştirilmiş durum için yeni kaynak per-
formans standartları oluşturuldu, tehli-
keli hava kirleticileri için ulusal emisyon 

standartları oluşturuldu, icranın otoritesi 
artırıldı.

1970 Temiz Hava Yasası’yla, 
Kongre, hem endüstriyel hem de mobil 
kaynaklar için kapsamlı federal ve eyalet 
yönetmeliklerini öngören federal yetkiyi 
büyük ölçüde genişletti [14]. Yasa dört 
yeni düzenleyici programı başlattı:

Ulusal Hava Kalitesi Hava Kalitesi 
Standartları (National Ambient Air 
Quality Standards-NAAQS), EPA’nın 
altı kriterli kirleticiye ilişkin ulusal stan-
dartları ilan etmiştir: karbon monoksit, 
azot dioksit, kükürt dioksit, partikül 
madde, hidrokarbonlar ve fotokimyasal 
oksidanlar [15], [16]. (Kirleticilerle ilgili 
bazı limit değerleri takip eden mevzuatta 
revize edildi.) 

Eyalet Uygulama Planları (State 
Implementation Plans-SIP)

Yeni Kaynak Performans Stan-
dartları (New Source Performance 
Standards-NSPS); ve

Tehlikeli Hava Kirleticiler için Ulu-
sal Emisyon Standartları (National 
Emissions Standards for Hazardous Air 
Pollutants-NESHAP).
Maine Senatörü Edmund Muskie’nin 
tasarı hazırlığında merkezi rol oynaması 
nedeniyle, 1970 yasasına “Muskie Yasası” 
adı verildi. 
1970’teki katı Temiz Hava Kanunu’nu 
uygulamak için, EPA Yöneticisi William 
Ruckelshaus ilk döneminde, zamanının 
yüzde 60’ında otomobil endüstrisini ele 
aldı; emisyonlar, yeni kanun uyarınca 
yüzde 90 oranında düşürüldü. Bu tarihte 
Amerikan Senatosu’ndaki senatörler, 
endüstride daha gevşek emisyonların 
değerleri ile ilgili kanunların çıkmaması 
karşılığında hayal kırıklığına uğramıştı 
[17]. 
EPA, ayrıca, yukarıda belirtilen program-
ların uygulanmasına yardımcı olmak için 
önemli olan eklemeler geçtikçe Ulusal 
Çevre Yasası (National Environmental 
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maddelerin müsaade edilen seviyeleri 
konusunda NAAQS’yi sıkıştırdı [21]. 
Önerilen yeni standartların kamuya 
açıklanmasının gözden geçirilmesinin 
yanı sıra, Clinton yönetimi içinde uzun 
ve şiddetli bir iç tartışma yapılarak, on 
yılın en büyük çevre tartışmalarına sebep 
olan yasa aylar sonra çıktı. Yeni yönet-
melikler, ABD Anayasası’nın temsilcilik 
ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle sanayi 
grupları tarafından mahkemelerde itiraz 
edildikten sonra, Birleşik Devletler Yük-
sek Mahkemesine getirildi [22]. Yüksek 
mahkeme büyük ölçüde EPA’nın eylem-
lerini onayladı [23]. 
Temiz Hava Yasası (CAA-Clean Air 
Act), kirleticilerin çevre sağlığını koru-
yacak seviyede olması için Ulusal Çevre 
Hava Kalitesi Standartlarını (NAAQS) 
oluşturmak üzere EPA’ya yön gösterdi. 
EPA ve Amerikan Akciğer Derneği 
(American Lung Association), 2011 yılı 
Eyaletleri Aşan Hava Kirliliği Kuralı 
ile (CSAPR-Cross-State Air Pollution 
Rule) ozon ve ince parçacıkları kon-
trol altına almaya başladı. Emisyonları 
2005’ten 2014’e kadar yarıya indirdi. 
Düşen emisyonlarla, her yıl 400 bin 
astım vakasının önlendiği ve solunum 
yolu rahatsızlığı nedeniyle kaybedilen 
iki milyon iş saatinden tasarruf edildiği 
öne sürüldü. Bazı eyaletlerde (örneğin 
Teksas), şehirler ve enerji şirketleri bu 
yasaya karşı dava açtılar (EPA ve EME 
Homer Şehri Kuşağı) [24]. Temyiz mah-
kemesi hâkimleri, yasadaki kuralların 
çok katı olduğuna karar verdi. İtirazlara 
dayanarak, enerji şirketlerinin ABD’de 
binlerce kişinin solunum yolu hastalı-
ğına uzun süre daha devam etmesine izin 
vermiş olduğu iddia edildi. Economist’e 
(2013) göre, Yüksek Mahkeme kararları, 
EPA’nın sera gazı da dahil olmak üzere 
diğer kirleticileri nasıl düzenleyeceğini 
etkiledi [25]. 

4.2 Amerika’da Yasa ve 
Yönetmeliklerin Yürütülmesi

Her ne kadar 1990 Temiz Hava Yasası 
tüm ülkeyi kapsayan bir federal kanun 

olsa da, eyaletler, yasanın uygulanması 
için çalışmaların çoğunu yapmakla 
yükümlü kılınmıştır. EPA, eyaletle-
rin CAA’nın kendi sınırları dahilinde 
finansmanını sağlayarak uyum ve sorum-
luluğunu üstlenmelerine izin vermiştir. 
Örneğin, bir eyalet hava kirliliği ajansı, 
bir enerji tesisi veya kimyasal tesise hava 
kirliliği sınırlarını ihlal ettiği için ceza 
verebilir. Bununla birlikte, bu görev 
paylaşımı zorunlu değildir ve bazı hal-
lerde eyaletler, yasanın uygulanması için 
sorumluluk kabul etmemeyi seçmiş ve 
EPA’yı kendi eyaletlerindeki görevleri 
üstlenmek zorunda bırakmıştır.
Eyaletler, CAA’ya uyum sağlanabilmesi 
için onay için EPA’ya bir eyalet uygu-
lama planı (SIP) yazarak sunmak zorun-
dadır. Bir eyaletin uygulama planında, 
eyaletin kirli alanları temizlemek için 
kullanacağı düzenlemeleri bulunmalı-
dır. Her bir eyalet, uygulama planının 
geliştirilmesinde yorum yapma fırsatı 
sunan toplantılar yoluyla kamuoyuna bu 
planları bildirmekle yükümlüdür. SIP, 
eyaletlerin, CAA’nın yerel uygulamaları 
için yasal rehber olmaktadır. Örneğin, 
Rhode Island Eyaleti kanunlarının, fede-
ral CAA yasasına SIP aracılığıyla uyum 
sağlamayı gerektirir [26]. SIP, çevre kir-
liliği ile ilgili, eyaletin Çevre Yönetimi 
Departmanı’na (RI-DEM- Department 
of Environmental Management) izin 
veren ve uygulama sorumluluğu getiren 
belgedir.
Amerika Birleşik Devletleri federal yasa-
larında, Temiz Hava Yasası’nın uygu-
lanmasında eyaletlerin liderlik etmesi 
gerektiği söyleniyor. Bunun nedeni; kir-
lilik kontrolü sorunları genellikle yerel 
endüstriler, coğrafya, konut düzenleri vb. 
konuların ancak yerel bir anlayışa ihtiyaç 
duyduğu tezine dayanıyor. Ancak EPA 
tarafından belirlenen kriterlerde eyaletle-
rin değerlerden daha zayıf düzeyde eyalet 
kirlilik standartları olmasına izin veril-
mez. EPA’nın her bir SIP’yi onaylaması 
gereklidir ve eğer bir SIP kabul edilebilir 
değilse, EPA bu eyalette CAA’nın uygu-
lanmasını devralabilir.
Birleşik Devletler hükûmeti, EPA aracı-

Policy Act) uyarınca oluşturuldu [18]. 

1970-1977 Arasında Temiz Hava 
Yasasında Değişiklikler Yapıldı; 
hava kirliliğinde önemli derecede kötü-
leşmeyi önlemek ile ilgili yetkili hüküm-
ler çıkartıldı ve başarılamayan alanlarla 
ilgili hükümler için ilgili kuruluşlara yeni 
yetkiler verildi.

1970-1990 Temiz Hava Kanunun-
daki Değişiklikler; Asit depolanma 
kontrolü için yetkili programlar çıkarıldı, 
tehlikeli hava kirleticileri konusunda ulu-
sal emisyon standartları tarafından önce-
den düzenlenmiş olanlar da dahil olmak 
üzere 189 toksik kirletici için kontrol yet-
kisi verildi, programların ihtiyaçları için 
gerekli izinler verildi, Ulusal Hava Kali-
tesi Standartlarına (National Ambient 
Air Quality Standards-NAAQS) ilişkin 
genişletilmiş ve değiştirilmiş hükümler 
kabul edildi, genişletilmiş ve değiştirilmiş 
uygulama yetkisi verildi [19]. 

1990 Temiz Hava Yasası Değişik-
likleri; 1990’da Temiz Hava Yasası’nda 
bir dizi önemli değişiklikler yapıldı. 
(1990 CAAA). 1990 CAAA federal 
hükümetin otoritesini ve sorumlulu-
ğunu büyük ölçüde artırdı. Asit biriki-
minin (asit yağmuru) kontrol edilmesi 
ve sabit kaynak işletim izinlerinin veril-
mesi için yeni düzenleyici programlar 
yapıldı. Tehlikeli Hava Kirleticileri için 
Ulusal Emisyon Standartları (National 
Emissions Standards for Hazardous 
Air Pollutants- NESHAP), toksik hava 
kirleticilerin kontrolünde büyük ölçüde 
genişletilmiş bir programa dahil edildi. 
NAAQS’nin sağlanması ve korunabil-
mesi için hükümler önemli ölçüde değiş-
tirilmiş ve genişletilmiştir. Diğer reviz-
yonlar ise, stratosferik ozonu koruma, 
artan icra yetkisi ve genişletilmiş araş-
tırma programları ile ilgili hükümleri 
içermektedir [20]. 

EPA, 1997 yılında, sisliği oluşturan 
zemin seviyeli ozonun ve bulanıklığı 
oluşturan havayla taşınan ince partikül 
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yöntemlerinin zararlı etkilerini 
azaltma koalisyonudur.

•	 New York - Temiz Hava NY (Clean 
Air NY),

•	 Oklahoma - “Breathe Easy” 
- Kamuya Açık Yerlerde ve İç 
Mekânda İş Yerinde Sigara İçme 
Hakkındaki Oklahoma Statüsü (1 
Kasım 2010’dan itibaren geçerlidir) 
[29],

•	 Texas - Bütün Texas’ta temiz 
yolculuk (Drive Clean Across Texas)

•	 Virginia - Virginia Temiz Kentler, 
Inc. (Virginia Clean Cities, Inc.)

5. Sonuç

a. Hava kirliliği yasa ve yönetmelikleri, 
hava kirliliği felaketleri ve zamanla hava 
kirliliğinin insan sağlığına kötü etkileri 
görülerek geliştirilmiştir.
b. Hava kirliliği politikaları, etkilenen 
nüfus oranı ve etki ciddiyeti gibi bilimsel 
çalışmalar göz önüne alınarak oluşturul-
malıdır.
c. Kararların alınmasında uygulanabilirlik 
de göz önünde tutulmalıdır.
d. Devlet, hava kirliliği sorununun üste-
sinden gelmek için yerel yönetimlere 
plan, mühendislik ve para yardımlarında 
bulunmalıdır.
e. Yerel yetkililere verilen uygulama ve 
kontrol yetkileri, merkezi otorite tara-
fından sıkı şekilde kontrol edilmelidir.
f. Standartlara uyulmadığı takdirde, kirli-
lik aşımı yapan bölge ve kuruluşlara ceza 
kesilmelidir.
g. Sağlıklı yönetilen iki örnek olan Bir-
leşik Krallık (İngiltere) ve Amerika Bir-
leşik Devletleri incelenmiş, hava kirliliği 
standartlarının nasıl geliştiği görülerek 
günümüzde iyi yürütülen bir hava kir-
liliği hareketinin nasıl olması gerektiği 
gösterilmiştir.
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lığıyla, temiz hava programlarını destek-
lemek için bilimsel araştırmalar, uzman 
desteği, mühendislik tasarımları ve para 
sağlayarak eyaletlere yardımcı olur.
Belirli bir kentsel alanda bulunan 
büyükşehir planlama organizasyonla-
rında (MPO-Metropolitan Planning 
Organizations), federal olarak finanse 
edilen tüm ulaşım projelerinin onay-
lanması gerekmektedir. Federal Oto-
yol İdaresi ve Federal Transit Yönetimi 
(Federal Highway Administration ve 
Federal Transit Administration), plan-
ların ya da hava kalitesi standartlarının 
federal kısıtlamalara uyumlu olmadığı 
durumlarda, MPO’nun planlarını kabul 
etmeyip, fonları kesme yetkisine sahip-
tir [27]. Örneğin, EPA, 2010 yılında, 
ozon standartlarını karşılamamasından 
dolayı San Joaquin Vadisi Hava Kirli-
liği Kontrol Bölgesini 29 milyon ABD 
doları tutarındaki cezaya çarptırdı, San 
Joaquin Vadisi ilçesinde bulunan şoförler 
ve işletmelerinden bu para tahsil edildi. 
Bu ceza, federal temyiz mahkemesi tara-
fından EPA’nın daha güçlü standartları 
uygulamaya devam etmesini gerekti-
ren davasına bir örnekti. Buna benzer 
cezalar Amerikan Kongresi’nde yasayı 
değiştirme konusundaki tartışmaları hız-
landırdı [28].

4.3. Eyalet Programları 

Pek çok eyalet veya eyalet sakinleri, 
kirlilik temizleme stratejilerinin geliş-
tirilmesine yardımcı olmak için kendi 
programlarını oluşturmuştur. Örneğin; 
•	 California - Kabile 

Kumarhanelerinde dumansız bir 
oyun atmosferi yaratmak için 
tasarlanan Kaliforniya Temiz Hava 
Projesi (California’s Clean Air 
Project),

•	 Georgia - Temiz Hava Kampanyası 
(The Clean Air Campaign),

•	 Illinois - Illinois Vatandaşlar 
için Temiz Hava ve Su (Illinois 
Citizens for Clean Air and Water); 
çiftçilerin ve diğer vatandaşların 
büyük ölçekli hayvancılık üretim 
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Ürün Tanıtımı

Systemair HSK; lokomotif ürünü 
Flexline klima santrallerinin 3. 
jenerasyonu olan Flexline NG’yi 

pazara sundu. Flexline NG’de serinin kali-
teli mekanik özellikleri korunurken, yeni 
eklenen fonksiyonlar ve estetik geliştirme-
ler ile çıta daha da yukarı taşındı.
Yenilenen panel tasarımı sayesinde Flex-
line NG; konfor, hijyen ve endüstriyel 
uygulamaların tamamına tek bir yapıyla 
cevap verebilecek şekilde üretilmeye baş-
ladı. Bu noktada, klima santrali TÜV 
SÜD tarafından hem DIN 1946-4 hem 
de VDI 6022’ye göre sertifikalandırıldı. 
Systemair klima santrali ailesinin en yeni 
üyesi olan Flexline NG, Türkiye dışında 
Ortadoğu, Doğu Avrupa ve CIS ülkele-
rine de ihraç ediliyor. Ürün, bu ülkele-
rin tamamının ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlandı. 
Flexline NG Klima Santralleri RLT 
(Alman Klima Santrali Üreticileri Bir-
liği) tarafından da Guideline-01’e göre 
sertifikalandırıldı ve RLT enerji etiketleri 
ile pazara sunulabiliyor. Ağırlığı Alman 
üreticilerden oluşan ve sadece 22 sertifi-
kalı üyesi bulunan RLT, klima santralle-
rinin hem mekanik özellikleri, hem enerji 
verimi hem de hijyenik ve fonksiyonel 
özelliklerini değerlendiriyor.

Systemair Flexline NG’nin teknik 
özellikleri 

• EN 1886 Normuna Göre;  
•	 D1 sınıfı sağlam ve güvenilir 

yapı: Systemair FL NG 
serisi klima santralleri çelik 
profillerden oluşan özel gövde 
tasarımı ile rijitlik sağlar. En 
zorlu nakliye ve operasyon 
koşullarında dahi rijitliğini 

koruyarak sürdürülebilir 
kullanıma imkân verir.  

•	 L1 Sınıfı Gövde 
Sızdırmazlığı & F9 Filtre 
By-pass Sınıfı: Hijyen 
uygulamalarında filtreleme çok 
önemlidir ve filtrelenmemiş 
havanın mahale verilmesi 
uygun değildir. Bu nedenle 
klima santralleri, fanlar 
ve damperlerden yüksek 
sızdırmazlık performansı 
beklenir. Özellikle klima 
santrallerinde negatif 
basınç altındaki hücrelerde 
filtrelenmemiş dış havanın 
santral içine sızması son filtre 
performansını etkileyecektir. 
Filtre by-pass kaçakları ise 
çerçeveden bir miktar havanın 
filtrelenmeyerek sızmasını 

etkileyen faktördür. Bu nedenle 
yüksek gövde sızdırmazlık 
ve filtre by-pass verim 
sınıfında santraller hijyenik 
iklimlendirmede avantaj sağlar.

•	 Standart 275 g/m2 galvaniz 
yoğunluğu ile yüksek korozyon 
dayanımlı panel yüzeyi ve çelik 
profiller

•	 Konfor, endüstriyel ve hijyen 
uygulamaları için tek gövde yapısı

•	 Akıllı kontrol sistemi opsiyonu ile 
optimum enerji tüketimi, fabrika 
çıkışı entegre otomasyon

Flexline NG serisi klima santralleri 
Systemair İstanbul fabrikasında modern 
ve makineleşmiş bir üretimden çıkıyor. 
Systemair’in patentli web tabanlı yazılımı 
olan Airware ile seçilen santrallerin per-
formans değerleri Eurovent tarafından da 
doğrulanmıştır. 

Systemair HSK’dan Flexline NG 
Modüler Klima Santrali
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Klima Santrali Yönetiminde 
Yeni Bir Anlayış: AHU Controller

Ürün Tanıtımı

Klima santralleri günümüzde hemen 
hemen her yerde konfor şartlarını 
sağlamak için kullanılır. Ayrıca 

birçok endüstriyel uygulamada da isteni-
len hava şartını sağlamak da klima santral-
lerinin görevleridir. Klima santralleri geniş 
kullanım alanlarına ve buna bağlı olarak 
da geniş bir yapılandırma aralığına sahip-
tir. Sadece havalandırma yapan ürüne de, 
ısıtma-soğutma-hava kalitesi yönetme-ısı 
geri kazanımı-nemlendirme-nem alma 
yapan ürüne de “Klima Santrali” adlan-
dırılmasının yapılması, bir santralin ne 
kadar farklı kombinasyonlarda oluşturu-
labileceğini gözler önüne serer. Her yapı-
landırma için ayrı bir otomasyon yazılımı 
veya kontrolörü gereksinimi, imalatçı fir-
maları da taahhüt firmalarını da karmaşık 
bir satın alma sürecine ya da geniş bir 
stok çeşitliliğine zorlar. Yazılım deste-
ğini dışarıdan alan firmalar ayrıca bir de 
yazılımcı kaynaklı gecikmeler veya sıkın-
tılarla başa çıkmak zorunda kalır. Emer-
son – Dixell, bu noktadan yola çıkarak, 
bugüne kadar geliştirilmiş en basit arayüze 
sahip, modüler yapıda “AHU Controller” 

ürününü geliştirdi ve kullanıma sundu. 
Donanım olarak Dixell’in PLC platformu 
olan iProGenius kullanıldı. 2 temel ürün 
“IPG208D” ve “IPG215D” ana PLC ola-
rak temel ihtiyaçlar doğrultusunda geliş-
tirildi, ihtiyaç doğrultusunda kullanmak 
üzere de çeşitli genişleme modülleri ürün 
gamına eklendi. Ürünlerle kullanılması 
için geliştirilen LCD grafik ekran da anlık 
olarak tüm bilgilerin izlenebilmesi için 
kullanıma sunuldu.

Yenilikler
Cihazın en inovatif özelliği, sahip olduğu 
WEB sunucusu üzerine yazılan ve kontrol 
programıyla etkileşimli olarak çalışabilen 
WEB arayüzüdür. Web arayüzünden;
1. Kontrol Paneli; temel fonksiyonların 
kontrolü ve görüntüleme,
2. Set Değeri; set değerlerini görüntüleme 
ve değiştirebilme,
3. Alarmlar; mevcut alarmları ve alarm 
geçmişini görebilme,
4. Zamanlayıcı; takvime bağlı zaman-
layıcıyı görüntüleme ve parametrelerine 
erişim imkânı,

5. I/O; cihazın giriş ve çıkışlarının aktif 
olarak izlenebilmesi,
6. Sihirbaz; cihazın interaktif olarak, gör-
sel öğelerle ihtiyaç doğrultusunda yapı-
landırılması,
7. Şifre; web arayüzüne giriş yapacak kişi-
lerin yetkilendirilmesi yapılabilir.

Sihirbaz
Bir klima santrali kontrolörünün yapılan-
dırılması ve üretilen santrale uygun hale 
getirilmesi zor, uzun süren ve konu hak-
kında ileri seviyede bilgi sahibi olan kişiler 
tarafından yapılabilecek bir işlemdir. Bu 
işlem için yazılımcı ve cihazı geliştiren kişi 
ya da kişiler işbirliği içinde çalışıp yapılan-
dırmayı tamamlar. Emerson-Dixell AHU 
Controller’da bulunan Sihirbaz, bu işlemi 
uzman bir ekipten alıp projeyi bilen tek 
bir kişinin birkaç saat içinde çözebile-
ceği bir hale getirmiştir. AHU Control-
ler Ethernet porttan bilgisayarınıza ya da 
ağa bağlandığında ulaşabileceğiniz Web 
arayüzü ve Sihirbaz üzerinde; üretilmiş 
ya da üretilecek olan santral, sanal olarak 
görsel bir şekilde oluşturulabilir. Santralin 
her bir modülünü oluşturma aşamasında, 
sihirbazın size sunacağı olası uygulama 
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Ürün Tanıtımı

tipleri arasından kolayca uygulamanı-
zın tam karşılığını bularak, kısa sürede 
modülü yapılandırabilirsiniz. Örneğin 
soğutma hücresini yapılandırırken kar-
şınıza çıkacak DX batarya, sulu batarya 
vb. seçeneklerden, ısıtma hücresinde DX, 
sıcak sulu, buharlı, elektrik ısıtıcılı ısıtma 
vb. seçeneklerden, nemlendirme hücre-
sinde elektro-buharlı, adyabatik, ultra-
sonik nemlendirme vb. seçeneklerinden 
birini seçebilirsiniz. Sihirbazda modülleri 
gerçek santrali oluştururmuş gibi yan yana 
getirerek santrali oluşturabilir, böylelikle 
kullanmayacağınız özelliklere ait para-
metreleri hiç ortaya çıkarmadan, sadeleş-
tirilmiş bir parametre yapısına sahip ola-
bilirsiniz. Santrali oluşturduktan sonra da 
her bir hücre üzerinden o hücre ile alakalı 
parametrelere ulaşıp gerekli ayarları yapa-
bilirsiniz. Ayarladığınız her bir parametre, 
kullanmayacağınız kesin olan özelliklere 
ait parametrelerin listeden çıkmasını ve 
parametre listesinin her bir adımda daha 
da kısalmasını sağlayacaktır. Örneğin 
aspirasyon fanının oransal olarak kontrol 
edilmesi için ayar yapmaya başladığınızda 
on/off kontrolü ile ilgili parametreler 
kapanacak ve görüntülenmeyecektir. Tüm 
hücresel parametreleri ayarladıktan sonra 
sistemin geneliyle alakalı parametreleri 
de ayarlayarak yapılandırmayı tamamla-
yabilir ve sihirbazın yapılandırma denet-
leyicisi ile yapılandırmanızı hatalara ya 
da kaynak çakışmalarına karşı kontrol 
edebilirsiniz. Yeşil ışığı gördüğünüzde 
artık yapılandırmayı kaydedebilir ve aynı 
yapılandırmaya sahip istediğiniz sayıdaki 
AHU Controller’a gönderip zamandan 
tasarruf edebilirsiniz.

Olası sistem yapılandırmalarında 
kullanılabilecek donanım 
örnekleri

(T = sıcaklık sensörü – P = basınç sen-
sörü – H = nem sensörü – Q = hava kalite 
sensörü – S = hava hızı sensörü)

1. Sadece taze hava ünitesi: Taze 
hava üniteleri için IPG208D kontrolörü 
ile örneğin ısıtma - soğutma yönetimi, 
taze hava damper yönetimi, oransal bes-
leme fanı ile akış yönetimi yapılabilir. 
Çözüm, tek akışlı santrallerin ve sıcaklık 
kontrolünün en verimli şekilde yapılma-
sını garanti eder.
Çözüm: IPG208D + V2IPG

2. Çift akışlı ünite: Çift akışlı santral-
ler için IPG215D kontrolörü ile ısıtma 
– soğutma, buharlı nemlendirme, ilave 
ısıtma ve çift yönlü oransal hava akışı 
kontrol edilebilir. Fan kontrol yöntemine 
örnek olarak sabit basınç kontrolüne bağlı 
oransal kontrol verilebilir. Çözüm; dönüş 
hava damperlerini, atık hava ve taze havayı 
(minimum taze hava regülasyonunu, hava 
kalite kontrolünü, free-cooling veya free-
heating ayrıca entalpi modunda da olmak 
üzere) karışım hücresinin en verimli 
şekilde yönetilmesini garanti eder.
Çözüm: IPG215D + V2IPG

3. Isı geri kazanımlı çift akışlı 
ünite: Isı geri kazanımlı çift akışlı 
santraller için IPG215D ve ek olarak 
IPX206D genişleme modülü kullanımı 
ile sıcak su bataryası, DX soğutma batar-
yası, buharlı nemlendirici, ilave ısıtma 
kontrolü, çift yönlü oransal fan yönetimi 
yapılabilir. Çözüm, bu kaynakların en 
verimli yönetimini garanti eder.
Çözüm: IPG215D + IPX206D + V2IPG

4. Komplike santral yönetimi: 
Komplike santrallerde yeterli I/O sayı-
sına ulaşmak için IPG215D cihazına 
ilave olarak bir veya birden fazla olmak 
üzere IPX06D veya IPX215D genişleme 
modülleri eklenebilir. U yapıdaki cihaz 
ve ilgili çözüm, oldukça esnek bir yapıya 

sahip olup, tüm ihtiyaçları karşılayabilecek 
şekilde yapılandırılabilir.
Çözüm: IPG215D + IPX206D / 
IPX215D + V2IPG

Donanım Özellikleri:

Ana Kontrolör:

IPG208D

4 DIN model 
Programlanabilir Kontrolör. 
6 prob girişi, 4 analog çıkış, 
11 dijital giriş,
8 dijital çıkış, RS485 
ModBUS, Genişleme 
modülü bağlantısı için LAN 
portu,
Uygulama güncelleme, 
LOG çekme ve TCP/IP 
bağlantısı için USB portu.

IPG215D

10 DIN model 
Programlanabilir Kontrolör. 
10 prob girişi, 6 analog 
çıkış, 20 dijital
giriş, 15 dijital çıkış, RS485 
ModBUS, Genişleme 
modülü bağlantısı için CAN 
portu,
Uygulama güncelleme 
ve LOG çekme için USB 
portu, TCP/IP bağlantısı için 
Ethernet
portu.

Genişleme Modülleri:

IPX206D

4 DIN genişleme modülü. 
7 prob girişi, 3 analog çıkış, 
3 dijital giriş, 6 dijital çıkış,
Ana PLC ile bağlantı için 
LAN ve CAN portları.

IPX215D

10 DIN genişleme 
modülü. 10 prob girişi, 6 
analog çıkış, 20 dijital giriş, 
15 dijital
çıkış, Ana PLC ile bağlantı 
için LAN ve CAN portları.

Bu ürün tüm aksesuarları ve sensörleriyle 
birlikte, çok yakında Emerson – Dixell 
Türkiye tek yetkili temsilcisi ve distribü-
törü Ercan Teknik İklimlendirme A.Ş. 
stoklarına girecek.
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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
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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
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SUR YAPI
TILIA KONUTLARI

SEYRİ ADALAR

MANİSA MERKEZ
EFENDİ HASTANESİ

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporators

Condensers

Sea Water Condensers

Oil Coolers

Customer Focused Solutions

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

HEAT 
TRANSFER 
EQUIPMENT

REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar
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FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

BRC Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Akzambak Sok. Uphill Towers B Blok 18.Kat No:104 Atasehir / İSTANBUL
Tel: 0216 455 96 25 Faks: 0216 455 96 31 E-mail: info@brcsogutma.com.tr

www.brcsogutma.com

Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

• Tüm dünyada yaygın satış ve servis ağı
• En yüksek verim değerleri

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Çift Geri Dönüşlü 
Kazan Sistemlerinin 
Tasarımı

Çatı Tipi Klimalarda 
Sezonsal Verimlilik 
Hesaplama Yöntemi
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Dış Ortam Hava 
Kirliliği ile İlgili
Standartlar

TEKNİK

ÇEVİRİ

Geleceğimizi Şekillendirecek
7 yeşil teknoloji
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