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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

4/4’lük
bir seçim

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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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
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Editörden

  

lerce endemik bitki türüne sahip olan ülkemizden en 
çok çalınan nedir diye size soruyorum? Ben söyleyeyim; 
‘Tohum’. Bizi tohumla vurdular!” Bu sözler, senarist, yö-
netmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk’e ait.
“Ucuzlasın” diye 2010 yılından itibaren önce canlı hay-
van, ardından et, sonrasında saman ve kurbanlık hayvan 
ithalatına izin verildi. Mayıs 2016’ya kadar et ithalatına 
toplam 4 milyar dolar ödendi. Ancak bu dönemde et 
fiyatları artmaya devam etti. Türkiye ise, canlı hayvan it-
halatında Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci, 
Avrupa’nın ise birinci ülkesi oldu. 
“Yerli tohum üretimini adeta yerli tank, yerli uçak üretimi 
kadar önemli görüyoruz… Bu alanda kendi ihtiyaçları-
mızın tamamını karşılamakla kalmamalı, dünyanın da en 
önemli üreticisi haline gelmeliyiz.” Bu sözler Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait, 2015 yılında söylenmiş.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre 
tarımda son 20 yılın en sert düşüşü yaşandı. Tarım sek-
törü, birinci ve ikinci çeyreklerde yüzde 5,6 küçülürken; 
yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,7 küçülme ile rekor kırdı. 
Buğday rekoltesi önceki yıla göre 2 milyon tondan faz-
la gerileyerek 20 milyon 500 bin tona düştü. Özellikle 
tütün ve şeker yasaları ile üretim alanları daraltılan ve 
emek yoğun söz konusu ürünlerde 400 bin üretici aile 
270 bin civarına indi.
2017 üretim desteklerini bekleyen çiftçiler, Bakanlar 
Kurulu’nun 27 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan ithalat kararnamesi ile şoke oldu. Kararna-
meyle, canlı hayvan, karkas et, buğday, mısır, arpa gibi 
hububat ürünlerinin ithalat gümrük vergisi düşürüldü. 
“Çiftçisi hasat yaparken gümrük vergisi düşürülerek ürü-
nü değersizleştirilen, kasaplık, besilik, damızlık canlı hay-
van ve karkas et ithalat vergileri düşürülerek korumasız 
bırakılan ülkenin gıda güvenliği tehlikededir. Gümrük 
vergisi ile et, ekmek ve yumurta fiyatını kontrol altına 
alamazsınız. Üretimi bitirirsiniz. Üretim biterse fiyatlar 
bugünkünden daha yüksek olur. Bu kararname hemen 
iptal edilmeli ve üretime dönülmeli.” Bu sözler, Dünya 
gazetesi yazarlarından Ali Ekber Yıldırım’a ait.
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan 
kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin 
bütününe kültür denir. Tohum, gelecek kuşaklara taşı-
mamız gereken kültürümüzdür. Tohuma, üretime sahip 
çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır.
Not: e-Belediye dergimizin Mayıs-Haziran 2017 sayısın-
da; Dünya Cittaslow (Sakin Şehir) listesinde yer alan 
Seferihisar’ın Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerli tohu-
ma sahip çıkan tarım politikası ve 7 sene önce kurulan 
Can Yücel Tohum Merkezi hakkında değerli bilgiler ak-
tardığı söyleşisini okumanızı öneririz. Çok güzel.

ürkiye’nin nereden nereye geldiğini ve nereye 
gitmekte olduğunu görmek için vakit ayırın ve 
bir süpermarkete gidin, mercimek, bulgur, kuru 
fasulye, nohut gibi “milli” mutfağımızın demir-

başlarının olduğu reyonları gezin. İngilizce biliyorsanız 
paket üzerindeki yazılara göz atın ve aklınızın sınırlarını 
zorlayın.
“Türkiye; Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna’dan buğday, 
İngiltere ve Hırvatistan’dan arpa, Gürcistan’dan saman, 
ABD, Yunanistan, Türkmenistan ve Hindistan’dan pa-
muk, Arjantin’den soya, ABD, Arjantin ve Brezilya’dan 
mısır, ABD, Vietnam, İtalya ve Tayland’dan çeltik ve pi-
rinç, Etiyopya, Bangladeş, Mısır ve Çin’den kuru fasulye, 
Kanada’dan nohut ve yeşil mercimek, ABD, Ukrayna ve 
Kanada’dan bezelye ithal eder hale geldi. Son 10 yıl or-
talamasında, Türkiye’nin bitkisel yağ ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 70’i ithal tohum ve ham yağdan karşılandı. Ay-
çiçeği, ülkemizin önemli ithal kalemlerinden biri olup, 
Türkiye, Avrupa Birliği’nden sonra en büyük ithalatçı 
ülke konumundadır.” Bu sözler Ziraat Mühendisleri Oda-
sı (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör’e ait.
Birleşmiş Milletler, geçen yılı “Dünya Bakliyat Yılı” ilan etti. 
TÜİK verilerine göre Türkiye 2016 yılında en fazla nohut 
ithalatını Meksika’dan yaptı. Geçen yıl Meksika’dan 10 
bin 882 ton nohut ithal edilirken, bu ülkeyi sırasıyla 7 
bin 476 ton ile Hindistan, 4 bin 156 ton ile Kanada, 2 bin 
48 ton ile Arjantin, 2 bin 46 ton ile Rusya, 2 bin 9 ton ile 
ABD izledi. Yine Bulgaristan’dan 467 ton, Yunanistan’dan 
400 ton ve İtalya’dan 320 ton nohut ithal edildi.
Türkiye -çok değil- 2000’li yılların başında bile hâlâ ken-
dine yeten birkaç ülkeden biri iken temel gıda madde-
lerini ithal eder hale gelmesi, bir ülkeyi ele geçirmek için 
topla tüfekle savaşmanın gerekmediğini gözler önüne 
seriyor.
Buğdayın anavatanı, gen merkezi olan Türkiye, 18 bin 
buğday çeşidini son 60 yılda yitirdi. Türkiye’nin buğday 
çeşitleri hazine değerindeydi. Türkiye, artık her yıl 4 
milyon ton düzeyinde buğday ithal eden bir ülke ko-
numunda. Bugün Türkiye’de mevcut 86 adet tescilli pa-
tates tohumu çeşidinden sadece 5’i yerli. Sertifikalı yerli 
acur tohumunun kilosu 250 lirayı buldu.
“İpeğin kenti Bursa’dayım, Koza Han’da… Kendimden 
geçmiş, ‘İpeğin anayurdunda olmak muhteşem bir şey, 
yaşasın!’ diye yüksek sesle konuşuyorum, işinin uzmanı 
kadın satıcı kederle başını sallıyor; ‘Bu gördüklerinizin 
hepsi Hindistan ve Çin malı. Artık ipeğin anayurdunda 
kozacılık öldü. "Nasıl?" Şöyle, rezidans ve AVM yapılmak 
için bütün dut ağaçlarını kestiler, ipekböcekleri öldü. 
Ne zaman ki ipek bitti o zaman aklımız başımıza gel-
di ama dut ağacı kolay yetişmiyor.’  Bu arada Bursa’da 
daha da vahim bir şey öğreniyorum. Meğerse kestane 
de bitmiş ve kestane nereden geliyor, o da Çin’den. Yani 
kestane şekeri Çin’den gelen kestanelerle yapılıyor. Bin-
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Neydik, ne olmuşuz böyle?…
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Haberler

SOSİAD, Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen “Real Alternatives 
for LIFE Projesi”nin 2. Safhasında Sosyal Ortak Olarak Yer Alıyor

A macı, düşük GWP’ye sahip soğut-
kanlar için karma öğrenme plat-

formu oluşturmak olan ve AB Komisyonu 
tarafından desteklenen Real Alternatives 
projesinin ikinci safhasında SOSİAD da 
sosyal ortak olarak aktif rol alacak. “REAL 
Alternatives for LIFE” başlığı ile lansmanı 
yapılan projede; mevcut eğitim içerikleri 
güncellenecek, emniyetli çalışma standart-
ları ile ilgili yeni eğitim materyalleri geliş-
tirilecek ve pratik uygulamalar ile değer-
lendirme metodolojisi belirlenecek. Aynı 
zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili 
tüm sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde 
seminerler düzenlenecek. Bu eğitimlerin 
ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, üre-
ticiler, son kullanıcılar ve politika belirleyi-
ciler tarafından tanınması için geniş çapta 

yürütülecek faaliyetler de proje kapsamı 
içinde yer alıyor. Sonuç olarak, bu yeni 
soğutkan uygulamaları konusunda güven 
artırıcı bir ortam oluşturulması amaçla-
nıyor. Projenin sonunda tüm Avrupa’da 
yaklaşık 220 bin teknisyene proje tarafın-
dan akreditasyonu sağlanmış eğitmenler 
tarafından bu eğitimlerin ulaştırılması 
hedefleniyor. REAL Alternatives for LIFE; 
HFO’lar, R32, hidrokarbonlar, karbondiok-
sit ve amonyak gibi düşük GWP’li soğut-
kanlarla ilgili iyi uygulamaları amaç edinen 
eğitimlerin tüm Avrupa’da yaygınlaştırıl-
masını destekliyor. İlgi, tecrübe ve bilgi 
seviyesinin artırılarak alternatif soğutkan-
ların ilgili sektörlerde yaygın kullanılması-
nın önündeki engellerin aşılması bir diğer 
öncelik. 13 ülkeden enstitüler ile eğitim ve 

sektörel kuruluşlar Haziran 2017’de baş-
layıp üç yıl sürecek bu önemli uluslararası 
projede birlikte çalışacak. Türkiye (SOSİAD), 
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 
İspanya, Romanya, Danimarka ve Portekiz 
gibi 13 farklı ülkeden 15 sosyal ortağın 
yer aldığı projenin sonuçları 13 farklı dilde 
yayımlanacak. Proje yönetimi; İngiltere’den 
IOR (The Institute of Refrigeration) ve Lon-
don South Bank University, Belçika’dan 
University College Limburg, Almanya’dan 
IKKE, İtalya’dan ATF, Fransa’dan PROZON 
ve International Institute of Refrigeration 
ve SOSİAD’ın da tam üye olduğu merkezi 
Belçika’da bulunan AREA (Air Conditioning 
and Refrigeration European Association) 
tarafından gerçekleştirilecek.

Grundfos Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Burak Gürkan Oldu

Danfoss Zirvesinde Atama

G

D

rundfos Türkiye’nin yeni Genel 
Müdürü Burak Gürkan oldu. Gür-

kan bundan böyle Grundfos’un Türkiye, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’taki 
faaliyet ve çalışmalarından sorumlu olacak. 
Firmadan yapılan açıklamaya göre; Gürkan, 
satış, pazarlama ve genel müdürlük rolle-
rinde 18 yılı aşkın deneyime sahip. Türki-
ye’deki deneyimlerinin yanı sıra uluslararası 
görevler de üstlenen Gürkan, dünyanın 
lider teknoloji ve mühendislik şirketlerinden 
olan Emerson’da çalıştı. Gürkan, çalışma 
hayatı boyunca hızlı ve kâr odaklı büyüme 
sağlayan fırsatlar elde etmek ve stratejik 

anfoss, üst yönetiminde bayrak 
değişikliğine gidiyor. Dokuz yıldır 

CEO görevini yöneten Niels B. Christian-
sen, 1 Temmuz itibarıyla görevini COO Kim 
Fausing’e devretti. Yönetim Kurulunda 
Christiansen ile yakın çalışma fırsatını elde 
eden ve Danfoss’un yeni CEO’su olarak 
görev yapacak COO Fausing, büyüme 
ve dijitalleşme ağırlıklı Danfoss strateji-
sini devam ettirecek. Yönetim Kurulu 
Başkanı Jørgen Mads Clausen, Niels B. 

Christiansen’ın Danfoss için önemini şöyle 
ifade etti: “Niels, Danfoss’taki görevini 
başarıyla tamamladı. Danfoss’ta sergilediği 
üstün liderlikten dolayı Niels’e Yönetim 
Kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyo-
rum.” Bir dünya markasının CEO’luk göre-
vini devralan Kim Fausing ise yeni göreviyle 
ilgili iddialı. Fausing, “Danfoss’ta ilk gün-
den beri kendimi evimde gibi hissettim. 
Bu yolculuğa CEO olarak devam etmek 
heyecan verici bir fırsat olacak. Yönetim 

ekibi olarak Danfoss’un stratejisini ve rota-
sını belirledik; bu planları hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Büyük bir saygıyla yerine 
getireceğim yeni görevlere hazırım. Ayrıca 
güçlü Danfoss ekibi ve Yönetim Kurulu ile 
Danfoss’un gelişimini devam ettirmek için 
sabırsızlanıyorum” dedi.

planlar geliştirip bunları hayata geçirmek 
konusunda birçok başarı gösterdi. Grund-
fos Türkiye’nin satış, montaj ve ürün stok 
faaliyetlerini yürüttüğü İstanbul’daki mer-
kezinde görev yapacak olan Burak Gürkan, 

Ankara’daki satış ofisiyle birlikte 73 kişiden 
oluşan bir ekibin başında olacak. Konuyla 
ilgili “Pompa geliştirme ve pompa tekno-
lojilerindeki yenilikçi ve lider konumuyla 56 
ülkede birden faaliyet gösteren Grundfos’a 
katılmaktan mutluluk duyuyorum” diyen 
Gürkan sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Türkiye pazarının Grundfos çözümleri için 
çok önemli fırsatlar barındırdığına inancım 
tam. Ticari bağlarımızı güçlendirmek ve 
kazanç elde ettiğimiz işleri artırmak için 
meslektaşlarım ve müşteri ortaklarımla bir 
an önce daha yakın bir işbirliği içinde çalış-
mayı diliyorum.”



www.danfoss.com.tr

1 Danfoss 
ürünü ekleyin
ısı pompanızın 
verimliliğinde 
fark yaratın!

Isı pompası sisteminizde 
ihtiyacınız olan herşey Danfoss’ta!
Kompresör, ısı eşanjörü, elektronik kontrol cihazı ve tüm hat bileşenleri, 
sisteminizin sorunsuz çalışmasına ve verimliliğine eşsiz bir katkı sağlar. 
Danfoss ile tedarikçi sayısını bire düşürün, sistem maliyetlerinizde 
muazzam bir fark yaratın!

http://www.danfoss.com.tr/
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AE Arma-Elektropanç’ın Yeni CEO’su Burak Ç. Kızılhan Oldu

T ürkiye'nin lider teknik müteahhitlik 
firması AE Arma-Elektropanç, Genel 

Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak birçok başarılı işe imza atan 
Burak Ç. Kızılhan’ı şirketin yeni CEO’su 
olarak atadı. 2014 yılından beri şirketin 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürü-
ten Burak Ç. Kızılhan, Türkiye'ye “teknik 
müteahhitlik” kavramını kazandıran ve 3 
kıtada 9 ülkede hizmet veren AE Arma- 
Elektropanç’ın yeni ve genç CEO’su olarak 
çalışmalarına devam edecek.

Burak Ç. Kızılhan Kimdir? 
Lisans eğitimini Londra’daki University 
of Hertfordshire’da Elektrik–Elektro-

nik Mühendisliği üzerine 
yapan Burak Ç. Kızılhan, yine 
Londra’da bulunan Brunel 
University’de Mühendislik 
Yönetimi alanında master’ını 
tamamladı. Harvard Business 
School’da Finans alanında 
Executive eğitimini tamam-
layan Kızılhan, profesyonel 
hayatına İngiltere’de Schnei-
der Electric’te başladı. 2010 yılında AE 
Arma-Elektropanç'ta İş Geliştirme Müdür-
lüğünün ardından Ortadoğu-Kuzey Afrika 
(MENA) operasyonlarının başında yer alan 
Kızılhan, 2014 yılından bu yana şirketin 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür 

Yardımcılığı görevlerini üstle-
niyordu. 
Burak Ç. Kızılhan, Ortado-
ğu'nun en prestijli yayın 
kuruluşlarından Construction 
Week'in belirlediği, bölgenin 
en etkili 100 ismini kapsayan 
Power 100 listesinde, listedeki 
en genç iş adamı ve Türkiye'yi 
temsil eden iki Türk'ten biri 

olma ünvanına sahip. Fortune Türkiye'nin 
belirlediği “Gelecek vaat eden 20 yöne-
tici” listesinde de üst üste 4 kez yer alan 
Kızılhan, ayrıca yine Fortune Türkiye'nin 
düzenlediği “En Başarılı 40 Yaş Altı 40 
Yönetici” 2016 listesinde de bulunuyor.

Bosch Termoteknik’e 
“2016 İklimlendirme 
Sanayi İhracatı 
Birincisi” Ödülü

B osch Termoteknik,  Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) tarafından 

gerçekleştirilen ve şirketlerin ihracat başa-
rılarına göre değerlendirildiği ‘2016 İhra-
cat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, ‘2016 
İklimlendirme Sanayii İhracatı Birincisi’ 
ödülüne layık görüldü. The Grand Tarabya 
Oteli’nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıl-
dığı törende, ödülü, Bosch Termoteknik 
adına Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış 
Genel Müdürü Zafer Polat, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya’nın elinden aldı.

Başkentgaz’dan Bosch Termoteknik Manisa 
Fabrikasına Ziyaret

B

Bosch Termoteknik, İstanbul’daki İç Tesisat 
Uzmanları ile Buluştu

osch Termoteknik, İgdaş ve Gas-
technics dergisi işbirliğiyle ilk kez 

düzenlenen 1. İç Tesisat Buluşması’nda 
İstanbul’da faaliyet gösteren sertifikalı tesi-
sat firmalarındaki uzmanlarla bir araya 
geldi. Yoğun ilginin yaşandığı organizas-
yonda Bosch Termoteknik; Bireysel Isıtma 
Sistemlerinde Yeni Trendler ve Bağlanabi-
lirlik konulu bir sunum yaparak katılımcıları 
gelecek trendler hakkında bilgilendirdi. 1. 
Tesisat Buluşmasına standıyla da katılan 
Bosch, partner porgramı ve Bosch Aka-
demi eğitim aktiviteleri hakkındaki geliş-
meleri katılımcılarla paylaştı. Buderus’un 
da yaka kartı sponsoru olarak katıldığı 
organizasyonda İgdaş yetkilileri tarafından 

çekiliş ile belirlenen 20 katılımcıya gıda çeki 
hediye edildi. Toplantı İgdaş’ın faaliyetleri 
ve 2017 yılı hedeflerine ilişkin bilgileri ve 
öğleden sonra gerçekleşen interaktif otu-
rumları ile tamamlandı. Yaklaşık 450 katı-
lımcının yer aldığı organizasyonda İgdaş 
tarafından Bosch’a ve diğer destekleyen 
kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edildi. 

osch Termoteknik, Başkentgaz 
yetkililerinden oluşan 20 kişilik 

uzman kadrosunu Manisa’daki fabrika-
sında ağırladı. Üretim süreçlerini yerinde 
görme fırsatı yakalayan yetkililer, Bosch 
Termoteknik’in konusunda uzman eki-
binden de ürünler, değişen regülasyonlar 
ve yeni trendler hakkında detaylı bilgi-
ler aldı. Bosch Termoteknik İnovasyon 
Merkezi’nde bulunan ısıtma ve soğutma 

ürünlerinin sergilendiği, dijital ve mobil 
içeriklerle desteklenen teşhir salonunu da 
ziyaret eden katılımcılar, düzenlenen öğle 
yemeğinin ardından fabrikadan ayrıldı.

B
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10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi

“M ekanik Tesisat Sektörünün Genel 
Durumu ve Geleceği” konulu 10. 

MTMD Çalıştayı, 12-14 Mayıs tarihleri ara-
sında Edirne’de gerçekleştirildi. Çalıştayda 
ortaya çıkan ve tüm paydaşlarca hemfi-
kir olunan ana sorun, sektörde yaşanan 
haksız rekabetin artması olarak belirlendi. 
Bunun da firmaların yaşamsal döngülerini 
tehdit ettiği ve bu sürdürülemez duru-
mun ortadan kaldırılması için tüm sektör 
çalışanlarının ortak iradesi ve talepleri ile 
acil eylem planı oluşturulması gerektiği 
sonucuna varıldı. MTMD 10. Çalıştayında 
alınan kararlar, Sonuç Bildirgesi’nde şöyle 
özetlendi: 
1- Sektördeki standartların geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar yapılması.
2- Yurtdışı pazarların geliştirilmesi için ortak 
kullanılacak yurtdışı ofislerin kurulması ile 
ilgili sektör içi çoklu görüşmeler yapılması.
3- Haksız rekabetin engellenmesi için sek-
törel platformda bir güvence sisteminin 
oluşturulması (İGP- İklimlendirme Güvence 
Plaformu veya benzeri). 
4- Sürdürülebilir yönetimin geliştirilmesi 
için firmalarda çalışmalar yapılması.
5- Tahsilat riskinin azaltılması için ortak 
çalışmalar yapılması.
6-  FIDIC’e paralel taslak sözleşme hazır-
lanması ve sektörde kullanımının yaygın-
laştırılması.

7- BIM (Building Information Modeling) 
çalışmalarının desteklenmesi ve uzun vadeli 
etkilerinin değerlendirilmesi.
8- Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişki-
lerin geliştirilmesi.
9- Meslek içi personel eğitimi ile ilgili 
çalışmalar yapılması (Mühendis, tekniker 
ve işçi).
10- Yabancı elektro-mekanik firmalarının 
Türkiye pazarına girme eğilimlerinin takip 
edilmesi.
11- Gelişen malzeme teknolojileri ve mon-
taj şekilleri ile ilgili yurtdışı yeniliklerin takip 
edilmesi.
12- MTMD yeni üye katılımlarının hızlan-
dırılması konusunda çalışmalar yapılması.
13- Yüksek Yapılar Yönetmeliği ile ilgili 
çalışmalar yapılması ve konunun TTMD’ye 
yönlendirilerek takibinin yapılması.
14- Yapı Denetim Kanunu’nun işler hale 
getirilmesi, kuvvetler ayrılığının güçlendi-
rilmesi.
15- Kamu ihale yöntemi bağlamında hak-
sız rekabetin önlenmesi için çalışmalar 
yapılması.
16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Tek-
nik Şartname çalışmalarının takip edilmesi.
17- Derneğin proje yönetim firmaları ile 
ortak çalışmalarının artırılması.
18- Yurtdışı tanıtım ve girişim faaliyetle-
rinde sektör personel ve kaynaklarının ortak 

kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.
19- Mekanik tesisat sektöründe uygu-
lamacı ve tasarımcı gruplar için mesleki 
sorumluluk sigortasının araştırılması.
20- Talep (Claim) yönetimi konusunda 
çalışmalar yapılması ve bu konuda ortak 
bir yöntem geliştirilmesi.
21- DEİK’e üye olma konusunun dernek 
yönetiminde değerlendirilmesi.
22- Dernek bünyesinde ikişer kişiden olu-
şan ekipler ile yatırımcı, tasarımcı, işletme 
ve proje yönetim grupları yanı sıra üretici 
ve satış firmaları ile iş birliğini geliştirici ça-
lışmalar yapılması.
23- Pazarlama stratejisi geliştirilmesi 
yönünde ortak çalışmalar yapılması ve yatı-
rımcıya yönelik olarak yeni bir pazarlama 
yönteminin geliştirilmesi.
24- TAD (Test, ayar ve dengeleme) konu-
sunun tüm sektör bileşenlerince desteklen-
mesinin koordine edilmesi.
25- Sektörde disiplinler arası geçişin sakın-
calarının belirlenmesi; örneğin malzeme 
sağlayıcı firmaların (özellikle VRF klima ile 
yangın sistemlerinde) aynı zamanda tasa-
rım ve uygulama yapmalarının sakınca ve 
sıkıntıları belirtilmeli. Tasarım hizmeti, mal-
zeme satışı ve uygulama hizmetlerinden 
en az ikisini ve/veya üçünü birlikte yapan 
firmaların isimleri ve yaptıkları işlerin tüm 
sektörle bilgi olarak paylaşılması.
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MTMD Kuruluşunun 10. Yılında 6. Olağan Genel Kurulunu Tamamladı 

M ekanik Tesisat Müteahhitleri Der-
neği (MTMD), 6. Olağan Genel 

Kurulu’nu 27 Mayıs 2017 tarihinde 
Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia’da ger-
çekleştirdi.  2015-2017 dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Bilge’nin açı-
lış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul;  
yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı okun-
ması ve Divan Başkanlığı seçimi ile devam 
etti. Genel Kurula katılan sektörel der-
nek temsilcileri yaptıkları konuşmalarda 
Genel Kurul için iyi dileklerini sundular.
MTMD Genel Kurulu’nda Divan Kurulu’na 
tek liste verilerek yandaki dernek kurul 
üyeleri oy birliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: 
1. İrfan Çelimli • Yönetim Kurulu Baş-

kanı – KİPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. 
2. İbrahim Biner • Başkan Yrd.  – BİRLE-

ŞİM MÜH. A.Ş. 
3. Barış Şevketbeyoğlu • Genel Sekreter 

– K2 TEKNİK MÜH. LTD. ŞTİ. 
4. Gürkan Arı • Sayman – ARI JEOTER-

MAL LTD. ŞTİ. 
5. Mustafa Bilge • Üye – MECON YAPI 

LTD. ŞTİ. 
6. Önder Boyalıklı • Üye – D&T MÜHEN-

DİSLİK A.Ş. 
7. C. Çetin Yıldırım • Üye – ARDA ERTEK 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 
1. Emel Mutlu – PİM MÜH. LTD. ŞTİ. 
2. Mehmet Uzel – İDEAL TES. LTD. ŞTİ. 
3. Cihan Akbulut – OPTİMA MÜH. LTD. 

ŞTİ. 
4. Maksut Baltacı – YİMAK MÜH. LTD. 
5. Murat Suiçmez – ACAR MEKANİK LTD. 

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: 
1. Osman Arı – ÇEVRİM TES. LTD. ŞTİ. 
2. Ayşe Begüm Tunç – TUNÇ TESİSAT 
3. Soner Çelik – ATAKON MÜH. LTD. ŞTİ. 

Denetleme Kurulu Yedek 
Üyeleri: 
1. Fevzi Durgun – ETKİN MÜH A.Ş.. 
2. Aykut Arslan – AYMEK İNŞ. LTD. ŞTİ. 
3. Metin Kenter – İNŞEL YAPI LTD. ŞTİ. 

Onur Kurulu Üyeleri: 
1. Mürşit Çelikkol – MET MÜH. A.Ş. 
2. İsmet Mura – AKTES MÜH. A.Ş. 
3. Ersin Gökbudak – DEMTA ISI LTD. ŞTİ. 
4. Hüseyin Erdem – ERDEMLER LTD. ŞTİ. 
5. Seçkin Ceran – ÜNTES MÜH. A.Ş. 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: 
A. Medih Ertan – AE ARMA ELEKTRO-

PANÇ A.Ş 
1. Öcal Karabayır – MEPKAR İNŞ. A.Ş. 
2. Mehmet T. Gürhan – GENTES LTD. ŞTİ.

Sektörde Yeni Bir Firma: Avens Havalandırma Sistemleri

A vens Havalandırma Sistemleri A.Ş.; 
ısıtma, soğutma ve havalandırma 

sistemleri üzerine sektördeki 10 yıllık 
mühendislik deneyimi, bilgi birikimi ve alt-
yapısını, konusunda uzman ekibiyle birleş-
tirerek 2017 şubat ayı itibarıyla sektördeki 
yerini aldı. Firmanın Genel Müdürü Orkun 
Çalış kurulum sürecini şu şekilde özetledi: 
“Türkiye geneli ve yurtdışı olmak üzere 
HVAC/R sektörü için malzeme tedariki ve 
sistem çözümleri üzerine, yerli üretim ve 
ithal malzemelerle hizmet vermek adına 
yapılanmamızı hızla sürdürüyoruz. Avens 
olarak, tecrübeli kadromuz ile sektördeki 
firmaların çözüm ortağı olmayı amaçlıyo-
ruz. Distribütörlüğünü yürüttüğümüz Vor-

tice markasının yanında ürün gamını ve 
marka çeşitliliğini artırarak alternatif ürün 
sunmak adına çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. 2018 yılı itibarıyla yeni markaları da 
bünyemize katmayı hedefliyor ve bunun için 
altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Ülkemiz 
genelinde malzeme tedariki konusunda bir-
çok eksiği görerek bu kısımlarda da müş-
terilerimize destek ve çözüm ortağı olmak 

amaçlı 2018 yılı itibarıyla yeni projelerimizi 
de devreye sokmayı planlıyoruz. Ürün gamı-
mız içerisinde bulunan domestik fanlar, 
endüstriyel fanlar, ısı geri kazanım cihazları, 
hava perdeleri, duman tahliye ve jet-fan 
sistemleri, klima santralleri ve havalandırma 
ekipmanları gibi ürünlerin satışını gerçekleş-
tirmekle beraber, duman tahliye sistemleri 
proje çözüm hizmeti de veriyoruz.”
Firmanın iletişim bilgileri şöyle:
Avens Havalandırma Sistemleri A.Ş.
Adres: ikitelli OSB Mah. Marmara Sanayi 
sitesi c blok no:4 küçükçekmece İstanbul
Tel: +90 212 901 00 77
Fax: +90 212 901 00 77
web: www.avensair.com www.untesvrf.com.tr
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Hi-FLEXi G Serisi

Full DC Inverter, Yüksek Verimli Yeni Tasarım

Full DC Inverter sistemi
VRF

Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co. Ltd.
Hisense VRF Sistemleri Yarım asırlık tecrübeye dayanan ÜNTES® güvencesiyle

Tel: +90 212 901 00 77
tel:+90 212 901 00 77
http://www.avensair.com/
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Arçelik A.Ş.’den Dünya Çevre Günü’nde Önemli Adım

"D ünyaya Saygılı, Dünyada Say-
gın” vizyonuyla sürdürülebilir bir 

gelecek için çalışan Arçelik A.Ş., küre-
sel ölçekte devam ettiği iklim değişik-
liğiyle mücadele çabaları çerçevesinde 
önemli bir anlaşmaya imza attı. Arçelik 
A.Ş., üretimden kaynaklanan sera gazı 
salımı azaltım hedeflerini daha iddialı 
seviyelere çekmeyi taahhüt eden Bilim 
Temelli Hedefler Girişimi’ne taraf oldu. 
Bu kapsamda Arçelik A.Ş., bilimsel veri-
lere dayalı olarak üretimden kaynaklanan 
sera gazı azaltımında yeni hedeflerini 
belirleyerek gerekli çalışmaları yürütecek. 
Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleş-
miş Milletler Küresel İlkel er Sözleşmesi 
(UNGC), Dünya Doğal Kaynaklar Ens-
titüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı (WWF) tarafından başlatılan ortak 
bir girişim olan Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi, şirketlerin küresel ısınma artışını 
2°C ile sınırlandırmak üzere bilim temelli 
azaltım hedefleri belirlemelerini ve iklim 
değişikliği ile mücadelede aktif rol alma-
larını teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Hakan Bulgurlu: “2010 
yılından bu yana sera gazı 
emisyonlarımızı yarı yarıya 
azalttık”
Birleşmiş Milletler‘in 2030 Sürdürülebi-
lir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasında 
iklim değişikliğiyle mücadelenin öne-
mini ve iş dünyasının rolünü vurgulayan 
Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu; 

“Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Kuzey 
Amerika’ya kadar küresel ölçekte faa-
liyet gösteren bir şirket olarak çevreye 
karşı sorumluluğumuzun bilincinde-
yiz. Küresel ısınmaya karşı uluslararası 
çabalardaki öncü rolümüzü Bilim Temelli 
Hedefler Girişimi’ne taraf olarak pekiş-
tirdik. Üretimden kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarımızı 2010 yılından bu yana 
yarı yarıya azalttık. Yeşil enerji kullanım 
oranımızı aynı dönemde % 1’den % 88’e 
yükselttik. Yeni girişimle belirlediğimiz 
adımlarla, üretimden kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarımızı daha da azaltmaya 
söz veriyoruz” dedi. Bulgurlu, 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı 
açıklamada küresel ısınmanın ekonomi 
ve kalkınma için en büyük tehditler ara-
sında olduğuna dikkat çekerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “21’inci yüzyılın lider 
şirketleri yeşil teknolojiyi kucaklayanlar, 
enerji verimliliğine yatırım yapanlar ola-
cak. Dünyanın geleceği için daha fazla 
işbirliğini, yatırımı, inovasyonu hayata 
geçirmeyi ve daha fazla hanede dönü-
şüm sağlamayı hedefliyoruz.”

Arçelik A.Ş.’nin küresel iklim 
değişikliği ile mücadele karnesi 
Sürdürülebilirlik kapsamında Ar-Ge ve 
inovasyona kesintisiz yatırım yapan Arçe-
lik A.Ş. enerji verimli, çevre dostu ürünler 
üretiyor. Arçelik A.Ş’nin bu alanda sağ-
ladığı önemli ilerlemelerin bazıları şöyle:

• Küresel ısınmaya karşı tesis ve 
ofislerinde uyguladığı önlemlerle 
karbon salımını 2010 yılından bu 
yana yaklaşık yüzde 55 oranında 
azalttı. 

• Son 5 yılda enerji verimliliği 
projeleri ile toplamda 620 bin GJ 
enerji tasarrufu sağladı. Bu rakam 
60 bin konutun 1 yıllık toplam 
elektrik tüketimine karşılık geliyor. 
Bu tasarruf sayesinde 55 bin 500 
ton CO2 eşdeğeri sera gazının 
atmosfere salımını engellemiş oldu. 

• Su verimliliği çalışmalarıyla son 

5 yılda 1 milyon m3 su tasarrufu 
sağladı, 1 milyon 200 bin hanenin 
günlük su tüketimine eşdeğer suyu 
tasarruf etti.

• 2014-2016 arasında eski 
teknolojiye sahip ürünlerin çevre 
dostu yeni ürünlerle değiştirilmesi, 
eski ürünlerin Eskişehir ve 
Bolu’da dönüştürülmesiyle, ülke 
ekonomisinde 108,3 GWh, bir 
başka deyişle 14 milyon hanenin 
günlük elektrik tüketimi kadar 
tasarruf sağladı.

• Türkiye’de tükettiği elektriğin 
yüzde 88’ini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde eden şirket, bu 
alanda yeni yatırımlar yapmak için 
çalışmalarını hızlandırdı. 

• Dünyanın en büyük küresel iklim 
değişikliği verisine sahip, bağımsız 
uluslararası kuruluş olan Karbon 
Saydamlık Projesi’nden (Carbon 
Disclosure Project-CDP), 2012 
yılından bu yana her yıl ödüller 
alan Arçelik A.Ş., dünyada CDP’de 
en yüksek performansa sahip 
şirketlerin yer aldığı Global A 
Listesi’ne girmeye ikinci kez hak 
kazanan ilk Türk sanayi şirketi oldu. 
Arçelik A.Ş.’nin Kuzey Amerika’da 
faaliyet gösteren Beko US Inc., 
enerji verimliliğindeki başarılarıyla 
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) 
tarafından 2017 ENERGY STAR® 
Yılın Partneri seçildi.

• Avrupa İş Ödülleri (European 
Business Awards 2016/2017) 
kapsamında “Çevresel ve Kurumsal 
Sürdürülebilirlik” alanında ilk 10 
şirket arasına girdi ve onur nişanına 
layık görüldü. 

• Pişirici Cihazlar İşletmesi, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
“Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Projeleri” kategorisinde 
birincilik ödülünü aldı.
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Alarko Carrier, Ege Bölgesi’nde İki Yeni 
Teşhir Salonu Açtı

Alarko Carrier, 
“Türkiye’nin En Değerli 
100 Markası” Listesinde 
Yerini Aldılarko Carrier Ege Bölgesinde faa-

liyet göstermek üzere iki yeni teş-
hir salonunu hizmete açtı. Alarko Carrier 
ürünlerini İzmir Karşıyakalı tüketicilerle 
buluşturacak Nüans Mühendislik’in teşhir 
salonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şükrü Par-
maklı, Alarko Carrier Genel Koordinatör 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, Ege Bölgesi 
Satış Müdürü Emin Yavuz, Satış Müdür 
Yardımcısı Halit Özel ve Bölge Sorum-

larko Carrier, lider ve bağımsız 
uluslararası marka değerlendirme 

kuruluşu Brand Finance'in her yıl hazırla-
dığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” 
listesinde yerini aldı. Brand Finance, mar-
kaların son 3 yıl içinde Kamu Aydınlatma 
Platformu’yla (KAP) paylaştıkları finansal 
veriler ve çeşitli kaynaklardan elde ettik-
leri bilgileri yorumlayıp gelecek 5 yıla dair 
bir projeksiyon çıkararak, ilk 100’e giren 
firmaları belirliyor. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Alarko Carrier Yönetim Kurulu 
Başkanı Niv Garih, markanın gücünü yansı-
tan pek çok verinin yanı sıra bu listede yer 
almanın kendileri için büyük gurur kaynağı 
olduğunu belirtti. Garih, “Listenin ulusla-
rarası bağımsız bir değerlendirme kuruluşu 
tarafından hazırlanmasını çok önemsiyoruz. 
Türkiye’de faaliyet gösteren büyük kurum-
sal firmalarla birlikte değerlendirmeye 
alınmamız ise ayrı bir önem taşıyor. Mar-
kamızın yarattığı değeri ve gücü kanıtlayan 
listede önümüzdeki yıllarda da yer almak 
hedefiyle, iş süreçlerimiz ve hayata geçir-
diğimiz projelerle Alarko Carrier’ı daha da 
yukarılara taşımaya devem edeceğiz.” dedi. 
Raporun tamamı için: http://brandfinance.com/

images/upload/turkey_100_2017_unlocked.pdf

lusu Orkun Akhisarlı’nın katılımıyla açıldı. 
Alarko Carrier’ın Manisa’da hizmet verecek 
yetkili satıcısı Soğutek İklimlendirme’nin 
açılışına ise, AKP İl Başkanı Berk Mersinli, 
CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Bala-
ban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener 
Özten, Alarko Carrier Genel Koordinatör 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, Ege Bölgesi 
Satış Müdürü Emin Yavuz, Satış Müdür 
Yardımcısı Halit Özel ve Bölge Sorumlusu 
Orkun Akhisarlı katıldı.

A

Alarko Carrier, Kayseri ve Konya’da Sektörle Buluştu
larko Carrier, sektör profesyonelle-
riyle bir araya geldiği “Sektörel Buluş-

malar” etkinliklerine, Mayıs ayında Kayseri 
ve Konya’da düzenlediği iki ayrı toplantıyla 
devam etti. Alarko Carrier, bölgede faaliyet 
gösteren mekanik firmalarının temsilcileri, 
kamu kurumlarındaki görevliler ve üniver-
sitelilere, yüksek teknolojili ürünlerini tanıttı. 
Tanıtım toplantısı, Ankara Büro Bayilik 
Satışları Müdürü Ali İsmet Koçak’ın bilgi-
lendirme konuşmasıyla başladı. Ardından 
İş Geliştirme ve Denetim Müdürü H. Özgen 
Çoğulu, Aldens duvar tipi yoğuşmalı kazan-
lar ve çift yoğuşma teknolojisine sahip 
Süper Seradens Plus kombiler hakkında 
bilgi verdi. Toplantının ikinci bölümünde 

Bireysel Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi 
Dilara Çayır, Toshiba SMMS-e VRF sistem-
leri ve sistemlerin avantajları hakkında bir 
sunum yaptı. Ankara Büro Bayilik Satışları 

Satış Şefi Fuat Tan, İş Geliştirme Şefi Kenan 
Sayılgan ve Bölge Sorumluları Akın Gülden 
ve Anıl Cinek eğitimin ardından katılımcı-
ların sorularını yanıtladı.

http://brandfinance.com/
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Trane Sıfıra Yakın Küresel Isınma Potansiyeli Olan Ürünlerini Avrupa 
Pazarına Sundu

T rane, Haziran ayında sıfıra yakın 
küresel ısınma potansiyeline (GWP) 

sahip yeni nesil soğutucu akışkan Honey-
well Solstice®ze (R-1234ze) ile satın alı-
nabilen su soğutmalı XStream™ ve hava 
soğutmalı Sintesis™ soğutma gruplarından 
oluşan portföyünü duyurdu. Bu duyuruyla 
Trane, vidalı kompresörlü soğutma grup-
ları ile yüksek ve düşük hızda santrifüjlü 
soğutma gruplarından oluşan sıfıra yakın 
GWP’li soğutucu akışkan seçenekli kom-
bine bir portföy sunan sektörün ilk teda-
rikçisi olacak. Yeni çözümler, düşük GWP’li 
yeni nesil soğutucu akışkanlar ve yüksek 
verimli işleyişiyle çevresel etkiyi azaltmak 
için tasarlanan Ingersoll Rand EcoWise™ 
ürün portföyünün bir parçasıdır. Yeni ürün 
portföyü hem soğutma hem de ısıtma 
uygulamalarında sektörde lider verimlilik 
ve sıcaklık değerlerine ulaştığından bina 

sahipleri bu ürünleri kullanarak emniyet, 
verimlilik ve güvenilirlikten ödün vermeden 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilir. 
Trane Avrupa Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Jose La Loggia “Geçen yıl, önce 
R-1234ze uyumlu Sintesis eXcellent 
soğutma gruplarını piyasaya sunduk. 
Bugün, Trane bina sahiplerine çevresel 
sürdürülebilirlik, ünite verimliliği ve güveni-
lirliği önceliklerini dengelemeleri için geniş 
ve benzersiz bir portföy sunarak önemli 
bir adım atıyor” diyor. “Trane bir yandan 
2014’te Küresel İklim Taahhüdümüz çerçe-
vesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya 
çalışırken, diğer yandan müşterilerimizin 
beklentilerini karşılayan verimli ve çevresel 
sorumluluğa sahip yeni ürünler sunmayı 
taahhüt ediyor. Bu yeni ürünlerden oluşan 
EcoWise portföyü hedeflerimizi gerçekleş-
tirdiğimize bir örnek niteliğindedir.”

R-1234ze soğutucu akışkanlı Trane ürün 
portföyü artık 240 kW ilâ 1670 kW ara-
sında değişen orta kapasiteli uygulama-
lar için tasarlanmış vidalı ve yüksek hızlı 
san-trifüjlü soğutma gruplarının yer aldığı 
eksiksiz bir ürün serisinden oluşuyor. 
Trane’in R-1233zd soğutucu akışkanlı 
santrifüjlü soğutma grupları 14.000 kW’a 
kadar ulaşan büyük kapasite gereksinimle-
rini kapsıyor. Bu ayrıca oteller, hastaneler, 
veri merkezleri ve ofis binalarının yanı sıra 
eczacılık, yiyecek ve içecek gibi sektörleri 
kapsayan, sıfıra yakın GWP’li soğutucu 
akışkanla çalışan çok çeşitli iklimlendirme 
ve proses soğutma uygulamalarına uyan, 
Avrupa pazarındaki en geniş soğutma 
grubu portföyüdür.
Sıfıra yakın GWP’li soğutucu akışkanlı 
yeni XStream ve Sintesis soğutma grup-
ları ile bina sahipleri ve operatörler bina-
ların BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu 
Çevresel Değerlendirme Metodu) sertifi-
kası kriterlerine uygun olmasını sağlıyor. 
Ayrıca yeni soğutma grupları 85 °C’de 
tam ısıtma kapasitesine sahip olduğun-
dan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sistemlerinin ısıtma kapasitelerini 
geliştirecek. Bu özellik yenilenebilir enerji 
uygulama alanını genişleterek operatörlerin 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artıracak.

E

Ecostar & Ecodense Ürün Lansman Toplantısı Düzenledi

costar & Ecodense, Bölge Bayisi 
Kdm Mühendislik firması ile bir-

likte ürün lansman toplantısı düzenledi. 
Nisan ayında Kayseri Ommer Otel’de yapı-
lan toplantıda konuşan Domestik Ürün-
ler Satış Müdürü Behlül Çil, “Ecodense 
markamız için 2017 sonuna kadar tüm 
Türkiye’de bölge bayilikleri oluşturmayı 
ve 2020 yılı itibarıyla yoğuşma tekno-
lojisinde pazardaki ilk 5 marka arasına 
konumlanmayı hedefliyoruz. Sektörde 
lider firma olan Termo Isı yeni yatırım-
larını 4 yıl önce Ecodense markamız için 
yaptı. 2013 yılında duvar tipi kaskad cihaz 

üretimine başlayan Ecodense birçok ses 
getiren projeye imza attı. Kısa zamanda 
bu ürün grubunda 65-80-100-125 ve 
150 kW olmak üzere 6 farklı kapasite 
aralığına ulaşan Ecodense ile sürekli yeni-
lenmeyi, gelişen piyasada marka ve kalite 
algısı yüksek markaların arasında olmayı 
hedefliyoruz. Daralan ve zorlaşan pazarda 
uygulamacılara nefes aldıracak güçlü tek-
nik altyapımızın yanında, rekabet şartla-
rını da ihmal etmiyoruz. Biz kalite sistemi 
piramidinin en üst noktasında olmaya, 
rekabette ise tüm unsurlarıyla mücadele 
etmeye marka olarak varız” dedi.
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Buderus’a A.L.F.A Ödülü

Friterm, Yalın D önüşüm Sürecine Girdi

2

F

015 yılından beri en iyi müşteri 
deneyimini yaşa tan markaların ödül-

lendirildiği A.L.F.A. Awards’un üçüncüsü 
bu yıl 17 Mayıs'ta Kemer Country Club’da 
Deneyim Tasarımı & Yönetimi Zirvesi 
XCO’nun hemen ardından gerçekleşti-
rildi. Türkiye temsili 12 ilde bin 200 kişiyle 
gerçekleştirilen A.L.F.A. Müşteri Deneyimi 
Endeksi araştırmasının sonuçla rına göre 
verilen ödüllerde bu yıl Isıtma & Soğutma 
kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi 
Yöneten Marka ve Marka Ekipleri" ödülüne 
Buderus markası layık görüldü. Araştırma 
metodolojisi ve saha çalışması 64 bin kul-
lanıcısı bulunan “Türkiye’nin Sesi Paneli” 
üzerinden Xsights Araştırma ve Danışman-
lık tarafından gerçekleştirildi. Bosch Ter-
moteknik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş, 
ödülü alırken yaptığı konuşmada ‘’286 yıl-
lık bir geçmişe dayanan Buderus markamız 

riterm üretim ve ofis süreçlerinde 
yalın dönüşüm sürecine girdi. 

Konuyla ilgili ilk eğitim, 27 Mayıs 2017'de 
Divan Asia Otel’de yapıldı. Friterm çalı-
şanlarından yaklaşık 120 kişinin katıldığı 
eğitimi Yalın Enstitü’den Cevdet Özdoğan 
gerçekleştirdi. Eğitimde; yalın felsefe, yalın 
dönüşüm süreçleri, yalın üretim ve yalın 
ofis süreçleri gibi birçok konuya değinildi. 
Açılış konuşmasını yapan Friterm Genel 
Müdürü Naci Şahin “Yıllardır hedeflerimiz, 
iş süreçlerimizle ilgili iyileştirmeye, verimliliği 
artırmaya yönelik faaliyetleri örgütlüyoruz. 
Süreçlerimizde sürdürülebilirlik adına ger-
çekleştirdiğimiz bu örgütlenmelerle belli 
başarılar da elde ediyoruz. Günümüz dün-
yasında operasyonlarda verimsizlik reka-
bette oldukça büyük zorluklar yaratıyor. 
Yeni açılacak Dilovası tesisimizle birlikte 
süreçlerimizde çok daha fazla iyileştirme 
yapma fırsatımız olduğunu gördük. Sadece 
üretim değil ofis süreçlerimiz de buna dahil. 
Siparişin geldiği andan müşteriye ulaşma-
sına kadar tüm süreçleri yalın hale getirmeyi 
amaçlıyoruz. Bunu tüm çalışanlarımızla hep 
birlikte başaracağız. Bugün düzenlediğimiz 
eğitimle bu sürecin ilk adımlarını beraberce 
atıyoruz” dedi.

için müşteri odaklılık en önemli değerler 
arasında yer almaktadır. Müşterilerimizin 
beklentilerini analiz edip tüm iş modelle-
rimizi bu yaklaşıma göre kurguluyoruz. 
Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
daha uygun çözümler sunarak, müşteri 
deneyimini her zaman en üst seviyede 
tutmaya özen gösteriyoruz" dedi.



www.systemair.com.tr

VOClean
Ekoloji Ünitesi

Tak & Çalıştır

Havanın İçerisindeki Yağı, Dumanı ve 
Kokuyu Tamamen Yok Eder!
Ekoloji ünitesi seçim ve tasarımında en önemli kriter, mutfağın 
özelliklerine göre doğru konfigürasyonun belirlenmesidir. 
Böylece mutfak ve pişirme tipine göre elektrostatik ayrıştırıcı 
filtre (ESP), aktif karbon filtre, UV-C veya HEPA filtre 
modüllerinden oluşan farklı konfigürasyonlar ile optimum egzoz 
ve koku filtrasyonu sağlanır.
 
2.500 - 40.000 m3/h aralığında üretilen Systemair VOClean 
üniteleri elektrik panosu üzerinde, tak ve çalıştır modeller olup, 
ihtiyaç bazlı mutfak havalandırması için gelişmiş otomasyon 
opsiyonlarına sahiptir.
 
Systemair VOClean üniteleri İngiliz Defra mutfak havalandırma 
yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmıştır.
 

http://www.systemair.com.tr/
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Mitsubishi Electric Karbon Salımını Yüzde 30 
Azaltmayı Hedefliyor

M itsubishi Electric, ileri teknoloji-
sini dünya genelinde toplumların 

yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesil-
lere sürdürülebilir bir dünya sağlamak 
için kullanıyor. 100’üncü yıldönümü olan 
2021 yılına kadar ürün kullanımı ve üre-
timden kaynaklanan karbondioksit salı-
mını yüzde 30 azaltmayı hedefleyen Mit-
subishi Electric’in en son Çevre Raporu’na 
göre bu hedefe büyük ölçüde ulaşılmış 
durumda. Çevre yatırımı 45 milyon doları 
bulan Mitsubishi Electric, Türkiye’de iklim-
lendirme, otomasyon, asansör ve yürüyen 
merdiven alanında yüksek teknolojili ve 
enerji tasarruflu çözümleriyle çevre dostu 
binalar, tesisler ve altyapı projelerinin öne 
çıkan çözüm ortağı konumunda. Mitsu-
bishi Electric’in, sürdürülebilir dünyanın 
önündeki en önemli engelin iklim deği-
şikliği olduğu bilinciyle hareket ettiğini 
söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Baş-
kanı Şevket Saraçoğlu, markanın çevre 
yönetimi konusundaki tutumunu ifade 
eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi 
çerçevesinde, hem çalışanlarının hem de 
toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak 
için çalıştığını belirtti. 

Çevre Vizyonu 2021 
Mitsubishi Electric’in 100’üncü yıldö-
nümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken, 
uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu 
“Çevre Vizyonu 2021” doğrultusunda 
hareket ettiğini ifade eden Saraçoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu vizyon 
kapsamında; toplumun karbon salımını 
düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir 
toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe 
saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya 
ve çevre bilincini artırmaya yardımcı 
olmayı amaçlıyoruz. 2021 yılına kadar 

Üntes İzmir Bölge Müdürlüğü Yeni Adresinde

Ü ntes İzmir Bölge Müdürlüğü yeni adresinde hizmet vermeye devam ediyor. 
Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle: Adres: Adalet Mah. Anadolu Cad. 

No: 40 K: 7 D: 707 Tepekule İş Merkezi Bayraklı / İzmir
Tel: +90 (232) 469 05 55 Faks: +90 (232) 459 12 92

ürün kullanımı nedeniyle oluşan karbondi-
oksit salımını 2001 mali yılına göre yüzde 
30 oranında düşürmeyi, üretimden kay-
naklanan karbondioksit salımını da 1991 
mali yılına göre yine yüzde 30 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz.” Mitsubishi Elect-
ric Corporation’ın 2016 Çevre Raporu’na 
göre, temel hedeflere ulaşıldığının ve tüm 
dünyada çevre yönetiminin güçlendiril-
diğinin altını çizen Saraçoğlu, raporlama 
döneminde çevresel girişimlere yapılan 
yatırımın yaklaşık 45 milyon dolara ulaş-
tığını söyledi. 
Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözüm-
lerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasar-
rufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını 
çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesis-
ler ve altyapı projelerinin iklimlendirme, 
otomasyon, asansör ve yürüyen merdiven 
sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” 
diyerek şu bilgileri aktardı: “Türkiye’de 
çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü 
otomasyon çözümlerimizle işletmelerde 
ve projelerde ciddi oranda enerji tasar-
rufu sağlıyoruz. Hız kontrol ve aydınlatma 
kontrol sistemi uygulamalarında yüksek 
verimlilik sunuyoruz. Mitsubishi Electric’in 
Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika kon-
septimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok 
daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkânı 
tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel 
klima sistemleri alanında sistem ömrünü 
tamamlayana kadar çevreye dost bir yak-
laşımla maksimum enerji tasarrufu sağla-
yacak sorunsuz bir performans sunmayı 
hedefliyoruz. Hibrid teknolojisini dünyada 
ilk kez iklimlendirme sektörüne kazan-
dıran marka olarak karbon salımının ve 
işletme giderlerinin azaltılmasına katkıda 
bulunuyoruz.”

Tel: +90 (232) 469 05 55
tel:+90 (232) 459 12 92


MODÜLER KLİMA SANTRALİ KARŞIT AKIŞLI IGK KOMPAKT KLİMA SANTRALİ ÇAPRAZ AKIŞLI IGK FANCOIL ÜNİTELERİ
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ABD’nin İklim Anlaşmasından Çekilmesi, 
Diğer Ülkeleri Etkileyebilir

Armacell Yalıtım, Üniversite Öğrencilerine 
Eğitim Verdi

A

A

BD Başkanı Donald Trump'ın, seçim 
kampanyası döneminde verdiği 

taahhüdü hayata geçirerek, Paris İklim 
Anlaşması'ndan ülkesinin çekileceğini 
açıklaması tüm dünyada yankılanırken, 
uzmanlar ABD’nin bu kararının AB içe-
risinde ayrılıkçı kanat olmak üzere diğer 
ülkeleri tetiklese de Türkiye’nin mevcut 
pozisyonunu koruyacağı görüşünde. Enerji 
Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı, Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gür-
kan Kumbaroğlu, Paris Anlaşması’nın iklim 
değişikliği ile mücadelede bugüne kadar 
atılmış en önemli küresel adımlardan biri 
olduğunu belirterek, ABD gibi bir ülkenin 
anlaşmadan çekilmesinin hem iklime hem 
de dünya ekonomisine önemli yansımaları 
olabileceğini açıkladı. İklim değişikliğine 
karşı uluslararası koalisyonda başı çeken 
AB içerisinde özellikle Doğu Avrupa ülke-
lerinden Paris Anlaşması’na karşı sessiz bir 
tepki olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kum-
baroğlu, şunları söyledi: “ABD’nin kararı 
AB içerisindeki muhalifleri yüreklendirecek 
ve görüş ayrılıklarını derinleştirebilecek bir 
gelişme. Bu gelişme karşısında uluslararası 
bir önlem alınmazsa ve başka çekilmeler 
gelmeye başlarsa küresel ısınmaya karşı 
onlarca yıldır yürütülen mücadeleye önemli 
bir darbe vuracak. Oysa bu mücadele sür-
dürülmezse, yani küresel ısınma önlene-
mezse dünya genelinde iklim değişikliğine 
adaptasyon için bizden sonraki nesillerin 
çok daha fazla harcama yapması gere-

rmacell Yalıtım A.Ş., 16 Mayıs 2017 
tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Kampüsü'nde İnşaat Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine eğitim verdi. Armacell 
Yalıtım A.Ş . Teknik Pazarlama Müdürü İnşaat 
Mühendisi Hakan Nayır tarafından gerçek-
leştirilen eğitimde öğrencilere; ısı-ses-yangın 
yalıtımının önemi, uygulama alanları, konut-
lar ve sanayide doğru yalıtım için doğru elas-
tomerik kauçuk ürün seçimleri, ürün teknik 
özellikleri, standartlar, sertifikasyon çalışma-

kecek. Diğer bir deyişle 
çekilme için ortaya 
konulan ekonomik ge-
rekçeler uzun vadede 
geçerliliğini yitiriyor, 
bugünün kazancı yarın 
kat kat fazlasıyla ekono-
mik kayba sebep oluyor. 
Ancak son sözü söyleyen 
siyasi otorite ve maalesef siyasi kararlarda 
kısa vadeli çıkarlar öncelikli olabiliyor. Tüm 
bu gelişmeler ışığında ABD’nin Paris İklim 
Anlaşması'ndan çekilmesi başka ülkeler için 
örnek teşkil eder ve devamı çorap söküğü 
gibi gelebilir.”

“Türkiye pozisyonunu 
koruyacak”
Trump yönetiminin aldığı bu kararın 
Türkiye’nin anlaşmada taahhüt ettiği ulu-
sal katkı beyanına etkisini de değerlendiren 
Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Bence ABD’nin 
kararı biz i etkilemez çünkü bizim ulusal 
katkı beyanımızda yer alan yüzde 21’lik 
azaltım hedefimiz referans senaryosuna 
göre azaltım. Yani emisyon artışına izin 
veriyor ve bilimsel modellere dayalı sağlam 
bir temeli var. Tüm senaryolar çalışıldı ve 
ekonomik etkileri minimize olacak şekilde 
hesaplandı. ABD bu konuda başkalarına 
örnek teşkil etse bile sınırlı kalır ve bize de 
örnek olmaz. Türkiye AB geneli pozisyo-
nunu koruduğu sürece kendi pozisyonunu 
koruyacaktır” ifadesini kullandı.

ları hakkında bilgiler verildi. Ürün örnekleri 
ile teknik bilgilerin yer aldığı bültenlerin de 
öğrencilerle paylaşıldığı eğitim, katılımcıların 
sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.
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Haberler

“İklim için Yeşil Ekonomi Politikaları” Raporu Açıklandı

S abancı Üniversitesi İstanbul Politi-
kalar Merkezi, Yeşil Düşünce Der-

neği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın birlikte 
yürüttüğü “Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” 
projesinin kapanış toplantısı ve projenin 
ana çıktısı olan “İklim İçin Yeşil Ekonomi 
Politikaları” raporunun tanıtımı 1 Hazi-
ran 2017 tarihinde Karaköy’deki Minerva 
Han’da yapıldı.
Yeşil Düşünce Derneği adına Proje 
Koordinatörü Özgecan Kara ve İstanbul 
Politikalar Merkezi adına Proje Bilimsel 
Koordinatörü Ümit Şahin’in açılış konuş-
malarından sonra raporun ana yazarı 
Ahmet Atıl Aşıcı rapor tanıtımını yaptı. 
İklim değişikliğinin etkilerine karşı çeşitli 
başlıklarda çalışmalar yürüten ve politika 
önerileri geliştiren üç kurumun ortak pro-
jesi; iklim dostu kent, iklim dostu enerji 
ve iklim dostu toprak başlıkları özelinde 
çeşitli politika önerileri sunuyor. Rapor; 
yenilenebilir enerjinin kentsel dönüşüm 
projeleriyle entegrasyonunu ve bunun 
önündeki mevzuat engellerinin kaldırıl-
masını, onarıcı tarım mevzuatının oluş-
turulmasını, enerji tüketimi ve sera gazı 
salımını en aza indiren pasif binaların 
teşvikini, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nın 
revize edilmesini ve büyükşehirlerde, ilçe 
içi ulaşımın bisikletlere de uygun ola-
rak planlanmasını öneriyor. Çalışmalara 
Kemerburgaz Üniversitesi’nden Sevil 
Acar, ODTÜ’den Osman Balaban, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nden Barış Karapınar ve 
Solarbaba’dan Ateş Uğurel de proje süre-
cine danışman olarak katkı sağladı. 

“İklim değişikliğine karşı 
önlemlerin maliyeti karşılanamaz 
düşüncesi mevcut”
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordina-
törü Özgecan Kara, raporun oluşturulma 
sürecinde yapılan toplantıları, görüşülen 
bireylerin katkısını ve projenin katılımcı 
karakterini anlattı. 
İstanbul Politikalar Merkezi Proje Bilimsel 
Koordinatörü Ümit Şahin, iklim değişikli-
ğine yönelik çözümlerin getireceği maliyet 

yükünün karşılanamayacağı yönündeki 
düşüncenin yaygın olduğunu belirtti. 
Şahin “Bu yaygın kanıyla mücadele etmek 
için çözümlerin ekonomik karşılıklarını içe-
ren analizler yapmalıyız. Bugün sunduğu-
muz rapor, İstanbul Politikalar Merkezi’nin 
daha önce hazırladığı “Türkiye için Düşük 
Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri 
Raporu”nun da bir anlamda devamı nite-
liğinde” dedi.

“Sürdürülebilirlik için bütüncül 
politikalar gerekli”
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve raporun ana yazarı Ahmet Atıl Aşıcı; 
konuşmasında oransal olarak Türkiye’nin 
sera gazı salımını en çok artıran ülkeler-
den biri olduğunu belirtti. Aşıcı, devletin 
ekonomideki ağırlığının azaltılması ve 
düzenleyici rolünün güçlendirilmesi pers-
pektifiyle yeşil ekonomi dönüşümünün 
gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. 
Ekonomi politikası tercihlerine değinen 
Aşıcı, ekonomik ve ekolojik sürdürülebi-
lirlik için bütüncül politikalar izlenmesinin 
önemine vurgu yaptı. 

“Dönüşümün önünde engeller 
de var”
Ahmet Atıl Aşıcı, yeşil ekonomiye geçi-
şin önündeki engelleri şöyle aktardı “Bu 
engellerden en önemlisi fosil yakıtlara 
verilen teşvik. Bütüncüllükten uzak yak-
laşımlar nedeniyle Enerji ve Tarım bakan-
lıklarının hedefleri çelişiyor. Karar alma 
süreçleri, politika ve stratejiler katılımcı-
lıktan uzak belirleniyor ve yürütülüyor, bu 
da çıkar çatışması yaratıyor.”

Merkeziyetçi olmayan, 
yenilenebilir enerji çözümleri, 
kentin metalaşması ve toprağa 
yatırım
Kemerburgaz Üniversitesi’nden Sevil 
Acar, projenin savunduğu yeşil ekonomi 
anlayışının küçük ölçekli ve adem-i mer-
keziyetçi olduğunu, katılımcı mekaniz-
malara dayandığını belirtti. Acar, “Yeşil 
ekonomi dönüşümü için Türkiye çok 
ideal. Dinamik bir özel sektöre sahip ve 
yenilenebilir enerji ihalelerine talep çok 
büyük” dedi.
Projenin bir diğer danışmanı olan Osman 
Balaban, “Yerel yönetimlerin yetkilerini 
artıran ve mali yapılarını kuvvetlendiren 
desantralizasyon programı gerekiyor. 
Kentsel dönüşüme bakış açımızı da değiş-
tirmemiz gerekiyor” dedi.
Barış Karapınar ise iklim değişikliğine karşı 
mücadelede toprağın önemine ve sahip 
olduğu potansiyele değindi. Bu potansi-
yelden yararlanılamadığını belirten Kara-
pınar şöyle konuştu: “Toprağın organik 
madde varlığını artıracak yatırımlar kar-
bon tutma açısından etkili ve daha ucuz. 
Bu yatırımlar ayrıca toprak verimliliğini 
de artırabilir.” 
İşlemesiz tarıma da değinen Karapınar, 
toprağın derinlemesine değil yüzeye yakın 
işlemesine dayanan bu yöntemin; topra-
ğın su tutma kapasitesini, biyoçeşitliliğini 
ve karbon tutma kabiliyetini de artırdığını 
belirtti. Karapınar ayrıca, toprağın iklim 
değişikliği anlamında hem etki azaltmada 
hem de adaptasyonda büyük potansiyele 
sahip olduğunu ve siyasal olarak daha az 
tartışmalı bir alan olduğunun altını çizdi.
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Hilti’ye Yeni Pazarlama Direktörleri

İ nşaat el aletleri sektörünün global 
markalarından Hilti’de pazarlama 

alanında iki önemli atama gerçekleşti. Hilti 
Türkiye’nin çeşitli birimlerinde 2011 yılın-
dan bu yana görev alan Talat Özkan, 1 
Mayıs itibarıyla bayrağı Banu Çetinkol’dan 
devralarak Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazar-
lama Direktörü oldu. 16 senedir Hilti’de 
pek çok farklı pozisyonda rol alan Banu 
Çetinkol ise Hilti Güney Afrika Pazarlama 
Direktörlüğü’ne atandı. 
Profesyonel iş hayatına ENDECO Mühen-
  dislik Proje Müşavirlik’te Tasarım Mühendisi 
olarak başlayan Talat Özkan, daha sonra 
MESA Mesken bünyesinde Libya’da Saha 
Mühendisi olarak görev aldı. 2011 yılında 
Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Orta Asya 
bölgesinden sorumlu Ürün Müdürü olarak 
Hilti ile yolunu birleştiren Talat Özkan, ardın-
dan markanın Türkiye, Orta Asya ve Kuzey 
Irak bölgesinden sorumlu Ürün Pazarlama 
Müdürü olarak çalıştı. 2016 yılı başında 
İstanbul bölgesinden sorumlu Bölge Satış 
Müdürü olan Özkan, 1 Mayıs 2017 tarihi 
itibarıyla ise Hilti Türkiye ve Orta Asya 
Pazarlama Direktörlüğü’ne getirildi. Yeni 
görevi kapsamında Hilti’nin Türkiye ve Orta 
Asya ürün pazarlama, stratejik pazarlama, 
mühendislik ve teknik servis departman-
larından sorumlu olan Özkan, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Koç Üni-
versitesi İşletme Yönetimi alanında tamam-

layan Özkan, Berkeley California Üniversi-
tesi Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı’na 
da katıldı. Strateji geliştirme, uygulama 
ve takım yönetimi konusunda başarılı bir 
yönetici olan Özkan, ileri derecede İngi-
lizce biliyor. Satış ve pazarlama alanında 
uzun yıllar görev yapan ve Hilti Türkiye’de 
2001 yılından bu yana kariyer basamakla-
rını tırmanan Banu Çetinkol ise Hilti Güney 
Afrika Pazarlama Direktörü olarak atandı. 
Hilti Türkiye’de Satış Planlama Uzmanı, 
Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, Müşteri 
Hizmetleri Müdürü, Bölge Satış Müdürü, 
Stratejik Pazarlama Müdürü, Strateji Geliş-
tirme Direktörü ve son olarak Türkiye ve 
Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak rol 
alan Banu Çetinkol, İstanbul Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
lisansını tamamladı. Yüksek lisansını Doğuş 
Üniversitesi’nde pazarlama alanında yapan 
ve iyi derecede İngilizce bilen Çetinkol, evli 
ve bir çocuk annesi.

Çevre ve Hava Kirliliği Her Yıl 12.6 Milyon 
İnsanın Ölümüne Sebep Oluyor

D ünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı 
rapora göre her yıl 12,6 milyon insan 

çevre kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden 
hayatını kaybediyor. 
Açıklanan rapora göre her yıl 1,7 milyon 
insan sağlıksız çevre koşulları sebebiyle kan-
sere yakalanıyor. Ajans Press’in Dünya Sağ-
lık Örgütü raporundan derlediği bilgilere 
göre dünya nüfusunun yüzde 92’si yüksek 
derecede kirli madde bulunan hava soluyor. 
Hava kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle 
her yıl 6 milyon insanın yaşamını kaybettiği 
belirtilirken ölümlerin yüzde 90’ı düşük ve 
orta gelir düzeyli ülkelerde meydana geliyor. 

Ajans Press’in yaptığı medya incelemesinde 
hava kirliliğinin içinde bulunduğumuz yıl 
4 bin 523 habere konu olarak medyanın 
önemli sağlık başlıklarından biri olduğu 
belirlendi. Dünyada Suudi Arabistan, 
Katar, Mısır ve Bangladeş havanın en kirli 
solunduğu ülkeler oldu. Havanın en temiz 
olduğu ülkeler ise sırasıyla; Solomun Ada-
ları, Yeni Zelanda, Kiribati, Brunei Darüs-
selam, Vanuatu, İsveç, Micronesi, Fiji ve 
Avustralya oldu. 
Türkiye’de havayı en kirli soluyan ilk üç 
şehrimiz ise sırasıyla Batman, Hakkâri ve 
Gaziantep olarak belirtildi.
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Mithat Yenigün, Yeniden Türkiye 
Müteahhitler Birliği Başkanı Seçildi

T ürkiye’nin ekonomisine yön veren 
136 dev şirketin üyesi olduğu Tür-

kiye Müteahhitler Birliği’nin 32. Olağan 
Genel Kurulu, Genel Merkez Binası'nda 
gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek’in de katıldığı Genel Kurul’da 
Mithat Yenigün yeniden başkan seçildi.
Genel Kurul’un açılışında konuşan Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, inşaat 
sektörünün Türkiye ekonomisinde büyük 
önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, “Tür-
kiye Müteahhitler Birliği üyelerini özellikle 
yurtdışında gösterdikleri çabalardan dolayı 
özellikle tebrik etmek istiyorum, çünkü 
zaman ihracat seferberliği zamanıdır” 
dedi. 2008’de küresel krizle başlayan, 
sonrasında Türkiye ve çevresinde gelişen 
olaylar, terör, darbe girişimi ve seçimler 
gibi olaylar nedeniyle zor bir dönemden 
geçtiklerini anlatan Şimşek, “Herhangi bir 
ekonomi bu şokların yarısıyla karşı karşıya 
kalsa, bir daha belini doğrultamayacak bir 
krize girmiş ve çıkmamış olacaktı. Türkiye, 
kim ne derse desin doğru politikalar ve 
uygulamalar sayesinde büyük bir direnç ve 
performans ortaya koydu” diye konuştu.

3 yıl daha Türkiye Müteahhitler Birliği 
Başkanlığı görevini üstlenen Yenigün, 
“Önümüzdeki yıllarda, uluslararası müte-
ahhitlik pastasında bugün yüzde 4.6 olan 
payımızı yüzde 50 artırarak yüzde 7'lere, 
yıllık yeni proje tutarımızı 50 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Yenigün, 
“Türkiye Müteahhitler Birliği, Cumhuriyet 
Tarihimizin ilk sivil toplum örgütlerinden 
biridir. Dünyanın 115 ülkesinde faaliyet 
gösteren üyeleri ile geleceğin dünyasını 
inşa etme bilinciyle çalışan bu kıymetli 
topraklardan doğmuş köklü bir çınardır” 
diye konuştu.

Klimateknik, ENGIE ve GOHL Fabrikalarına 
Teknik Gezi Düzenledi

K limateknik 18-20 Mayıs 2017 tarih-
leri arasında distribütörü olduğu 

ENGIE turbocor soğutma grupları ve GOHL 
soğutma kuleleri fabrikalarına teknik gezi 
düzenledi. Türkiye’nin önde gelen projeci-
lerinin katıldığı gezide ENGIE ve GOHL’un 
Almanya’daki fabrikaları ziyaret edildi. 
Gezinin ilk gününde ENGIE’nin Lindau’daki 
fabrikası ziyaret edildi. Firmanın tarihçesi ve 
genel ürün gamının tanıtılmasını takiben 
manyetik yataklı soğutma grupları ile ilgili 
detaylı bilgiler verildi. Sonrasında ise üre-
tim hattı ziyaret edildi ve hattaki manyetik 
yataklı soğutma grupları incelendi. Gezinin 
ikinci gününde, GOHL’un Singen’deki fabri-
kasında firma ve ürün gamı tanıtımı yapıldı. 
GOHL’e ait korozyona karşı 10 yıl garantili 
Whirl Sintering kaplama teknolojisiyle ilgili 
ziyaretçiler bilgilendirildi. Üretim hattındaki 

açık ve kapalı soğutma kuleleri, plug fanlı 
soğutma kuleleri ve adyabatik coolerlar 
incelendi. Sonrasında yine Singen’de aynı 
anda hem ENGIE turbocor chiller'lerin hem 
de GOHL soğutma kulelerinin beraber çalış-
tığı Takeda İlaç Fabrikası ziyaret edildi. 
Uygulama ve cihazlarla ilgili teknik bilgiler 
alındı. Gezi sırasında ayrıca Mac Art Jaguar 
Müzesi ve Ren Şelaleri ziyaret edildi, zeplin 
ile Constanz gölü üzerinde tur düzenlendi.
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Danfoss, BEA Seminer Serisinin İlk Eğitimini Eskişehir’de Verdi

B irleşmiş Milletler tarafından 2011 
yılında oluşturulan Herkes için Sür-

dürülebilir Enerji (Sustainable Energy for 
All - SE4ALL) girişiminin alt platformu “Bina 
Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi 
Projesi (BEA)”, binalarda enerji verimlili-
ğini artırarak daha sağlıklı ve yaşanabi-
lir şehirler oluşturmayı hedefleyen çalış-
malar yürütmeye başladı. Bu kapsamda 
Eskişehir, kapsamlı teknik destek alacak 
şehir olarak seçilerek 2016 yılının Haziran 
ayında uluslararası BEA ağına dahil oldu ve 
şehrin ihtiyaçlarına göre binalarda enerji 
verimliliği planını ve hedeflerini geliştirme 
çalışmalarına başladı. BEA Eskişehir Projesi 
kapsamında Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi, lider şehir kurumu olarak proje tek-
nik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir 
Şehirler ile birlikte politika planlama, tasa-
rım ve uygulama konusunda faaliyetlerde 

bulunacak. Proje süresince Eskişehir’de 
mesleki teknik kapasitenin güçlendirilmesi 
için bina verimliliği ile ilgili farklı tema-
tik konularda eğitim serisi düzenlenecek. 
Eğitimler; yerel yönetim kurumları, meslek 
odaları ve özel sektör kuruluşlarının yanı 
sıra kamu hizmeti yapan kuruluşlar, üni-
versitelerin mühendislik, mimarlık, şehir 
ve bölge planlama bölümlerini ve sivil 
toplum kuruluşlarını da kapsayacak. Her 
eğitimin birbirinden farklı içerikle ve farklı 
kuruluşlarca verilecek serinin ilk eğitimi, 9 
Haziran’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda 
düzenlendi. “Şehirlerde Sürdürülebilir Bü 
yüme - Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sis-
temleri ve Uygulama” temasının öne çık-
tığı eğitim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
temsilcisinin konuşmasıyla açıldı. Serinin 
üç saatlik ilk eğitimini; Danfoss Global İş 

D

D

Danfoss Avrupa İş Konseyi 2017 Gerçekleşti

Danfoss, İranlı Bayileri ile Danimarka’da Bir Araya Geldi 

anfoss’un 2015 yılında Avrupa 
Birliği direktifleri doğrultusunda 

hayata geçirdiği Danfoss Avrupa İş 
Konseyi’nin 2017 toplantısı; toplam 28 
ülkeden, 12 bin 508 çalışanı temsilen 
24 temsilcinin katılımı ile 29-31 Mayıs 
tarihleri arasında Sonderborg’da gerçek-
leştirildi. Toplantıda Danfoss Türkiye’yi 
Kıvanç Aslantaş temsil etti.
Açılış konuşmasında Avrupa Birliği üyelik 
süreci devam eden Türkiye’nin katılımcı 

anfoss, İran’da hizmet veren bayileri 
için Danimarka fabrikasına ve genel 

merkezine bir gezi düzenledi. Danfoss 
Sürücü Çözümleri ev sahipliğinde gerçek-
leşen gezi kapsamında şirketin Grasten’de 
bulunan fabrikası ile Nordborg genel mer-
kezi ziyaret edildi. Bulundukları sektörlerde 
uzun yılardır hizmet veren bayilere Danfoss 
İran Satış Mühendisi Payam Rashedi ile Dan-
foss İran Satış Sorumlusu Cem Üstgel eşlik 
etti. Danfoss Türkiye’ye bağlı olarak Mart 
2017’de İran ofisinin açılmasının ardından 
Danfoss ve bayileri arasındaki ilişkinin güç-
lendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, şir-

olarak toplantıda bulunmasının önemi 
vurgulandı. Türkiye’nin yüksek potansi-
yelinin ve coğrafi öneminin altı çizilirken, 
Danfoss Türkiye yönetiminin çalışanlara 
yaklaşımı özellikle beğeni toplayarak 
örnek gösterildi. Yönetim temsilcisi Tho-
mas Howhü ile Danfoss’un genel durum 
değerlendirmesi yapıldı ve toplantı kap-
samında Grasten Drives Fabrikası ziyaret 
edildi. Toplantıda “One ERP” ile “Digital 
Transformation” başlıklı iki farklı work-

ketin enerji tasarrufu sağlayan ürünlerinin 
İran pazarına katacağı faydalar vurgulandı 
ve yeni fırsatlar üzerinde duruldu. Bayiler, 
Grasten fabrikasında üretilen VLT HVAC 
VLT Automation Drive ve su çözümlerin-
den VLT Aqua cihazları başa olmak üzere 
pek çok ürünle ilgili bilgi alma fırsatı buldu. 
Etkinlik boyunca fabrika ve genel merkez 
ziyaretlerinin yanı sıra Danfoss’un ürünleri 
ve çözümleri hakkında detaylı sunumlar 
yapıldı. VLT Aqua ürünü üzerinde teknik 
eğitim yapılarak İran pazarında kullanılan 
pompa uygulamaları için cihazlar ve enerji 
tasarrufları konusunda uygulamalar ve 

shop çalışması düzenlendi. EWC 2017’de 
kişisel veri güvenliği, öne çıkan konu baş-
lıklarından biri oldu.

örnekler incelendi. Gezide öne çıkan diğer 
bir konu ise Vacon ürünleri oldu. Özellikle 
İran pazarında ağır sanayide kullanılan ve 
yeni projelerde kullanılacak yüksek güçlü 
sürücüler hakkında ürün müdürü tarafın-
dan sunum yapılarak detaylı bilgi verildi.

Geliştirme Direktörü Dmitry Bochkalov, 
Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri İş Geliş-
tirme Müdürü Murat Necati Erdoğan ve 
Danfoss Türkiye Teknik ve Servis Müdürü 
Sencer Erten verdi. Etkinliğe belediye 
ve özel sektör temsilcileri, İller Bankası, 
Mimarlar-Mühendisler Odası yetkilileri ile 
çeşitli üniversitelerden 80 kişi katıldı. WRI 
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hakkında 
ayrıntılı bilgi için http://wrisehirler.org 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

http://wrisehirler.org/
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Klima Satışları Artış Gösteriyor
ürkiye iklimlendirme sektörünün % 
90’ını temsil eden İklimlendirme 

Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – 
İSKİD, sektörün 2016 karnesini açıkladı. 
Açıklanan İSKİD envanterine göre, 2016 
verilerinde önceki yıla göre artış gösteren 
klima satışlarının değerlendirmesini yapan 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yönet, “Türkiye’de ev tipi klima satışları 
bir önceki yıla göre % 17,5 artarak 800 
bin adete ulaştı. Bu satış büyüklüğü ile 
Türkiye, Avrupa’da en büyük üç pazardan 
biri olma özelliğini korudu” değerlendir-
mesinde bulundu.
İSKİD’den yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Ticari klima olarak isimlendi-
rilen değişken debili klima dış ünite satış 
rakamlarında da benzer artışlar envanter 
çalışmalarına yansıdı ve son 6 yılında yak-
laşık 31.000 adetlik satış büyüklüğüne ula-
şıldı. Merkezi sistemler, soğutma grupları 
ve aksesuarları ile birlikte Türkiye iklimlen-
dirme sektörü toplamda (2016 yılında) 1,4 
milyar USD iç satış büyüklüğüne ulaştı. 
Akdeniz ülkelerinde ev tipi klimaların kulla-
nımı yüzde 20-50 aralığında iken bu oran 
ülkemizde henüz yüzde 10 civarındadır. 
Bu durum, ülkemizde ev tipi klimaların 
kullanımının giderek aratacağı ve pazarın 
konutlarda büyümeye açık potansiyelini 
gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Türkiye 
iklimlendirme sektörü, dünya pazarının 
önemli bir parçasıdır ve küresel gelişmeler 
çerçevesinde şekillenmektedir. Buna para-
lel olarak Türkiye’de son derece bilinçli 
bir müşteri kitlesi bulunuyor. Son yıllarda 
kullanıcılar, klimalarını sadece fiyatlarına 
bakarak değil, enerji sınıflarını, montaj 
avantajlarını dikkate alarak seçiyor. Satın 
aldığı klima cihazını mutlaka yetkili servisle-
rin yapmasını talep ediyor. Klima bakımının 
sağlık ve ekonomik açıdan öneminin fark 
edilmesi ve klima ömrünün uzatılabilmesi 
için talep gören ek bakım paketleri satı-
şında da önemli oranda artış gerçekleşti.
2017 yılının sıcak sezonuna girdiğimiz şu 
günlerde klima için sağlanan ÖTV indi-
rimi nedeniyle tüm İSKİD üyesi şirketler, 
önemli kampanyalar ile müşterilerine çeşitli 
avantajlar sağlayarak özellikle Mart – Mayıs 
döneminde çok sayıda klima cihazının satı-
şını gerçekleştirdi. Yaz dönemindeki mon-

taj yükünün hafifletilmesi ve kullanıcıların 
daha verimli hizmet alabilmesi için erken 
satışlar sektörü olumlu olarak etkiledi. 2017 
yılı ilk 6 ayında yaşanan olumlu gelişmelerin 
ardından ve klima satın alma kararı verilme-
sinde yaz dönemi hava sıcaklıklarının da 
önemli bir etken olduğu düşünüldüğünde, 
bu yıl da Türkiye klima pazarının büyümeye 
devam etmesi bekleniyor.”
Açıklanan verileri yorumlayan İSKİD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Taner Yönet, iklim-
lendirme sektörünün 2017 hedefleri ve 
sektörün trendleri hakkında da önemli 
bilgiler verdi. “Sektör, çevre duyarlılığı 
daha yüksek ürün ve malzemelere yöne-
lecek. Bu bağlamda karbon salımlarının 
düşürülmesi ve cihazların akıllı sistemler ile 
bütünleşmiş hale gelmesi de yeni trendler 
arasında. Bu cihazlar hem son kullanıcının 
konforu hem de bulut yönetimi ile servis 
hizmetlerinden önemli kazanımlar sağ-
lıyor. Türkiye’de üretim yapan şirketlerin 
önümüzdeki dönemde daha çevre dostu 
ve akıllı teknolojilere yönelmesi bekleniyor. 
Küresel ısınmanın etkileri iklimlendirme 
pazarını daha da büyütecek ve bu konuda 
AB bölgesinin üretim üssü durumunda olan 
ülkemizin alacağı pay da artacak” açıkla-
malarında bulundu.
Türkiye pazarında özellikle iç hava kalitesi 
ve enerji verimliliği önümüzdeki dönemde 
de İSKİD’in odaklanacağı konular arasında 
yer alıyor. Dernek, bu konularda farkın-
dalık yaratacak çeşitli eğitim seminerleri 
ve yayımlar hazırlanması konusunda da 
çalışmalarına başlamış bulunuyor.
Türkiye’de sektörün gelişimini hızlandıracak 
en önemli faktörlerden biri de önümüzdeki 
dönemde uygulamaya alınacak teknolojik 
değişimlerin hızlı bir şekilde pazara adap-
tasyonu olacağını belirten Taner Yönet, ek 
olarak enerji verimli ürünlerde son kullanıcı 
lehine sağlanacak teşviklerin de pazarın 
gelişimine katkı sağlanacağını bildirdi.
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Ayvaz ve Emo Ayvaz, Proses Emniyet Sempozyumu’nda İki Ayrı Sunum Yaptı

T he Green Park Hotel Convention 
Center’da bu yıl ilki düzenlenen Pro-

ses Emniyet Sempozyumu’na birlikte katı-
lan Ayvaz ve Emo Ayvaz, özellikle endüs-
triyel tesislerde sıkça kullanılan ürünlerini 
ve fark yaratan çözümlerini ziyaretçilerle 
paylaşma fırsatı buldu. Sempozyumun 
ikinci gününde Emo Ayvaz Genel Müdürü 
Hatice Zehra Tonyalı ve Ayvaz ARI-Arma-
turen Türkiye Ürün Müdürü Ersun Gür-
kan, tesislerinde proses emniyetine önem 
gösteren firmaların yetkililerine iki farklı 
sunumla deneyimlerini aktardı. Emo 
Ayvaz Genel Müdürü Hatice Zehra Ton-
yalı “Yüksek Riskli Endüstriyel Tesislerde 
Proses Emniyetinin Yangın Perspektifin-
den Değerlendirilmesi ve Önemi” başlıklı 
sunumunda endüstriyel tesislerde yangın 
algılama ve korunma sistemlerini proje-
lendirme konusunda tecrübelerini birinci 

ağızdan paylaştı. Tonyalı, sunumunda 
“Sıfır Hata, Sıfır Risk” prensibiyle çalışan 
Emo Ayvaz’ın projelerine ve saha uygula-
malarına da yer verdi. Yangın güvenlik sis-
temleri alanında dünyanın en iyi mar-
kalarının ürettiği ekipmanların teminini 
ve dağıtımını sağlamakla kalmadıklarını 
belirten Tonyalı; risk grubu içerisinde yer 
alan endüstriyel tesislerin tüm yangından 
korunma sistemlerine profesyonel bir 
kadro ile, doğru zamanlama ve düzenli 
raporlama ile anahtar teslim montaj hiz-
meti verdikleri üzerinde durdu.
Ayvaz ARI-Armaturen Türkiye Ürün 
Müdürü Ersun Gürkan ise “Üç Eksen 
Kaçıklı Yüksek Performans Vanasının ESD 
Vanası Olarak Kullanılması” başlıklı sunu-
munda ARI-ZETRIX ürününü pazardaki 
diğer üç eksen kaçıklı yüksek perfromans 
vanaları ile karşılaştırarak malzeme, tasa-

H

Ayvaz, Endonezya’da Seminerler Düzenledi
aziran ayı içerisinde Endonezya 
pazarındaki mevcut ve potansiyel 

müşterileri için çeşitli sektörel konularda 
bir hafta boyunca seminerler veren Ayvaz, 
hem markasını ve ürünlerini detaylı olarak 
tanıtarak bölgedeki varlığını sağlamlaştırdı 
hem de bölgedeki tesisat sektörünün tek-
nik ve altyapısal olarak gelişmesine katkıda 
bulundu. Seminerler kapsamında, Ayvaz 
Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık Güner 
ve Ö. Candaş Renklidere tarafından tüm 
ürün gruplarının detaylı teknik tanıtımı 

yapıldı ve endüstride buhar kullanımı ile 
ilgili geniş çaplı sunumlar gerçekleştirildi. 
Güner, bazı saha etütlerinde bulunarak 
buhar sistemleri, enerji verimliliğine etkisi 
ve buhar kullanımında nelere dikkat edil-
mesi gerektiği ile ilgili yerinde incelemeler 
yaptı, tecrübelerini aktardı. Ayvaz Yangın 
Ürünleri Müdürü Ahmet Kahraman’ın da 

“Ayvaz Yangından Korunma Ekipmanları” 
başlıklı sunumuyla yer aldığı seminerlerde, 
FM, UL, VdS, CE, EN gibi kuruluşlar tarafın-
dan test edilmiş ve onaylanmış Ayvaz yan-

gın ürünlerinin kullanım alanları, çalışma 
prensipleri ve avantajlarına değinildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Asya-Pasifik 
Bölge Müdürü Gökhan Gürsoy, dünya-
nın dört bir yanında yerel bir marka olma 
ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu nedenle 
dış ticaretteki yeni sloganlarını “Globally 
Local” yani “küresel olarak yerel bir şir-
ket” olarak belirlediklerini söyledi. Gürsoy, 

“Bu slogandan hareketle faaliyet göster-
diğimiz her ülkede yerel bir marka gibi 
davranıyoruz. Dünyanın her yerinde sek-
törel deneyimimizi paylaşıyoruz. Kısacası, 
Ayvaz markasının Türkiye tesisat sektö-
ründeki öncü rolü ne ise, küresel arenada 
da o olsun diye çalışıyoruz. Endonezya’da 
organize ettiğimiz -kimi zaman beş saate 
varan- yoğun seminer dizisi de bu amaçla 
gerçekleştirildi” dedi. 
Yurtdışında Rusya, Bulgaristan, Çin ve 
Polonya’da üretim tesisleri bulunan 
Ayvaz; Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, 
Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin ve 
Kazakistan’da ise bölge ofisleri ile satış 
organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu geniş 
ticaret ağı sayesinde 95 ülkeye istikrarlı 
şekilde ihracat yapan Ayvaz’ın cirosunun 
büyük bir kısmını dış ticaret oluşturuyor. 

rım, sıcaklık, basınç sınıfı, standart ve 
uygulama çeşitlilikleri gibi teknik özellik-
leri yönünden inceledi. Sunumunun deva-
mında ARI-ZETRIX’in küresel vana, sürgülü 
vana ve globe vana ile karşılaştırmalarını 
yapan Gürkan, ürünün ESD (Emergency 
Shut Down) vanası olarak kullanımıyla ilgili 
de örnekler verdi.
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Espa Soğutma 30. Yılını Kutluyor

E spa Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti., bu yıl 30 Ekim’de 
kuruluşunun 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Fir-

manın kurucusu C. Levent Tetik konuyla ilgili, sektörde 30 
yılı geride bıraktıklarını, bundan sonrasında da sektörde 
bulunan tüm müşterilerine hem teknik anlamda, hem de 
kalite anlamında dürüstlükten taviz vermeden yeni nesil 
birçok ürünü sunacaklarını belirtti. 2003 yılında İstanbul 
şubesini ve 2014 yılında Tuzla tesislerini müşterilerinin 
hizmetine sunan Espa Soğutma; Hanbell, Temprite, Par-
ker Sporlan, Boyard, Kaori, Fieldpiece, AB Industrie Tech-
nik, Esseci, Dyne, Harris, Sauermann, Prodigy, Cewal, Mut 
Meccanica, Beck, Contronics gibi dünyanın birçok önemli 
markasını temsil ediyor. Aynı zamanda kendi geliştirdiği 
ve bugün küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Lett 
markası ile Türkiye için katma değer yaratırken, dünyanın 
birçok ülkesine ihracat da yapıyor. 

Form Şirketler Grubu, 
Lennox’un İspanya Fabrikasına 
Gezi Düzenledi

F orm Şirketler Grubu, 4-7 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında 34 yıldır Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu 

Lennox firmasının İspanya Burgos paket klima fabrikasına 
gezi düzenledi. Form Şirketler Grubu yetkilileri ve çeşitli 
firmalardan gelen 14 kişilik misafir grubunun katıldığı 
gezide, Lennox’un Avrupa’daki üç fabrikasından biri olan 
Burgos fabrikası ziyaret edildi, paket klima üretimi konu-
sunda son teknolojik gelişmeler ve detaylı teknik bilgiler 
alındı. Gezide katılımcılar, Madrid ve Toledo panoramik 
şehir turları ile Toledo Katedrali gibi tarihi mekânları da 
görme imkânı buldu.

Haberler



İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugün yanınızda

360 Kaset Klima

• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• Homojen İklimlendirme
Daha Fazla Hava Akışı
Yenilikçi Booster Fan
Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Tasarım
• Sessiz Çalışma
• Dahili Çek Valf

Tek Yöne Üflemeli Kaset 

• İnce ve Kompakt Tasarım

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco 

• Maksimum Alan Tasarrufu
• Kompakt Tasarım, 
 Kolay Kurulum
• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 
 4 – 14 HP

DVM S 30 HP

• Maksimum Alan Tasarrufu

• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 

DVM S 30 HPDVM S  Water

• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite
• Daha Fazla Enerji Tasarrufu*
• Düşük Bakım ve Enerji   
 Maliyetleri**
• Enerji Verimli Hızlı Isıtma ve   
 Soğutma
• Düşük Ses Seviyesi
• Oransal Su Debisi Kontrolü

• Üstün Isıtma Performansı
• Asimetrik İnvertör Scroll   
 Tasarım
• Geliştirilmiş Flash Enjeksiyon
• Akıllı Defrost Özelliği
• Alan Tasarrufu
• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite

* Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ** 20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.
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Modern Klima 2016 Yılı Değerlendirme ve Yeni Sezon Hazırlık 
Toplantısını Gerçekleştirdi

odern Klima, 2016 yılı Değerlen-
dirme ve Yeni Sezon Hazırlık Top-

lantısını, Güney ve Güneydoğu Anadolu 
Bölge Distribütörü Derya Klima ve bölge 
bayileriyle Mersin’de gerçekleştirdi. Mer-
sin Marina’da yapılan toplantıda Ticari 
ve Bireysel Sistemler Departman Müdürü 
Erdinç Küçükkaya’nın yaptığı sunumla  
2106 yılı değerlendirildi, yeni sezon ile 
ilgili çalışmalar ve beklentiler paylaşıldı. 
2016 yılında cirosunu yüzde 40 artıran 
Modern Klima’nın 2017 yılında da bayi-
leriyle birlikte büyümeye devam edeceği 
belirtildi.

M odern Klima Teknolojileri, 
Midea’nın teknolojik gücünü kendi 

gücüyle birleştirerek her yıl büyümeye 
devam ediyor. Midea, 2016 yılında VRF 
ünitelerinin bir kısmına aldığı Eurovent 
sertifikasını, 2018 yılından itibaren ev 
tipi split klimalar için de almaya hak 

kazandı. Midea Eurovent sertifikasyo-
nunu Blanc, Mission, Kid Star, M serisi 
salon tipi ErP, MCD-48 kaset serisi ErP 
modellerinde aldı. Bu, aynı zamanda 
2018 yılında Modern Klima’nın da özel-
likle kamu ve özel sektör yatırım ihale-
lerinde daha çok yer almasını, bireysel 

kullanıcılar açısından da daha çok tercih 
edilmesini ve satışlarının artmasını sağ-
layacak. 2016 yılında TL bazında yüzde 
40, dolar bazında yüzde 26 büyüyen 
Modern Klima, 2017 yılı için planlama-
sını büyümesini geliştirmek üzerine yap-
mış durumda.

Midea Teknolojik Gücünü Eurovent ile 
Sertifikalandırıyor

Ocak ayında düzenlenen Sezon Hazırlık 
ve Sezon Hazırlık Bonus Kampanyalarına 
yoğun katılım gösteren bayilere sezon 
satışlarına yönelik Özel Fiyatlı Kıbrıs 
Seyahati Kampanyası açıklandı. Toplan-
tının ardından yapılan gala yemeğinde 
2016 yılının başarılı bayilerine, Modern 
Klima Teknolojileri Genel Müdürü İbra-
him Başer ve Derya Klima Genel Müdürü 
Kazım Altıoğlu ödüllerini takdim etti. 
2014 yılında yapılan Küba seyahat kam-
panyasının tekrarı için gelen yoğun talep 
üzerine, yeni Küba Seyahat kampanyası 
da açıklandı. 8 bayinin Kıbrıs kampanya-

sına ve 14 bayinin de Küba kampanyası- 
na katılımıyla, 2 günlük toplantı sona erdi.

Etna, Dudullu OSB’deki Yeni Fabrikasına Taşındı

E tna, modern teknoloji ile dona-
tılmış, lojistik imkânları gelişmiş, 

yeni 12.000 m2’lik fabrikasının açılışını 
13 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdi. 
Açılışa Türkiye genelinden 175’i aşkın bayi 
katılım gösterdi. Fabrika açılış töreninde; 
firmanın 35 yılı aşkın süredir su teknolo-
jileri sektöründeki gelişim basamakları, 
sektörün dünü ve bugünü, özellikle yan-
gın pompası sistemlerine dair yasal mev-
zuatın gerekleri, firmanın yangın pompası 
sistemlerinde TSEN12845+A2 ye uygun 
ürün satışı yapılması hususundaki politi-
kaları paylaşıldı. Etna Pazarlama Müdürü 
Halil Kızılhan tarafından, firmanın 2017 
yılı içinde yeni satışa sunduğu EFP30 serisi 
parçalayıcı bıçaklı drenaj pompaları, KO4 
ve KO7 serisi dik milli çok kademeli sant-
rifüj pompa ve hidrofor sistemleri hak-
kında ürün tanıtımı gerçekleştirildi. Kızıl-

han konuşmasında, firmanın bina tekniği 
satış kanalında uyguladığı “ETNA PLUS” 
serisi ürün gamına dair bilgilendirmede 
bulundu. Kızılhan, ETNA PLUS serisinde 
estetik tasarıma sahip, enerji verimliliği 
yüksek IE2 veya IE3 motorlu komple pas-

lanmaz pompa ve hidrofor sistemleri sun-
duklarını, bu ürün gurubunda kendinden 
membranlı (değiştirilmeyen membrana 
sahip) denge tankı kullanılması şartıyla 
mekanik ve elektriksel arızalara karşı 5 yıl 
garanti sağladıklarını ifade etti.
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Daikin Yeni Hedeflerini İzmir’de Açıkladı
aikin, yaz sezonunun açılışını İzmir’de 
yaptı. ‘Şehre Daikin Geldi’ konsepti 

ile İzmir’e çıkartma yapan Daikin, yeni 
döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. İzmir’de 
Karşıyaka Özler Bayi ile Gaziemir Egemak 
Bayi açılışlarını yapan, bayileri ve sektör 
profesyonelleri ile Swissotel Büyük Efes’te 
düzenlediği özel bir davette bir araya gelen 
Daikin Türkiye, yeni plan ve hedeflerini de 
İzmir basını ile paylaştı. Daikin Türkiye 
CEO’su Önder “Ege Bölgesi’nde mucidi 
olduğumuz ve özellikle prestijli projelerde 
tercih edilen VRV, split klima, Altherma ısı 
pompası gibi ürünlerimizle yüzde 35’lik 
pazar payımız ile liderliği sürdürüyoruz. 
Hedefimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege 
Bölgesi’nde de büyümeye devam etmek ve 
sektör liderliğimizi perçinlemek. Özellikle 
split klima sistemlerimiz ve Daikin Altherma 
ısı pompası ile bu bölgede büyüme planları 
yapıyoruz. Daikin Türkiye olarak yeni açı-
lışlar yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

5 yılda 5 kat büyüme
Daikin Türkiye’nin yeni hedeflerini açıklayan 
Önder: "Yeni planlarımız tamamen büyüme 
üzerine kurulu. 2020 yılında ciromuzu bin 
644 milyon TL.’ye, istihdamımızı bin 500 
kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara 
çıkarmayı planlıyoruz. Bir yandan Hen-
dek’teki tesislerimizde üretim kapasitemizi 
artırırken diğer yandan başta İzmir ve Ege 
Bölgesi olmak üzere bayi, satış ve servis 

aikin Türkiye, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından hazırlanan 

‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması’nda 181 basamak birden yük-
selerek 307’nci oldu. Daikin bu performansı 
ile iklimlendirme sektöründe faaliyet göste-
ren şirketler arasında en hızlı büyümeyi kay-
deden şirket olmayı da başardı. Bu sonuç-
ları değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder, “Üretimden satışlarımız ile 
Türkiye’nin 500 dev firması arasında yeri-
mizi almamız, sıralamada hızla yükselme-
miz hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış 
olduğumuzu göstermesi bakımından bizim 

Daikin Türkiye, 500 Sanayi Devi Arasında
için çok önemli ve değerli” dedi. Daikin 
Türkiye’nin 2016 performansı ile sırala-
mada 181 basamak birden yükselmesinde 
öncü ve yenilikçi bir şirket olmalarının da 
önemli bir payı bulunduğuna dikkat çeken 
Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarımızla sektörümüze 
öncülük etme gayretindeyiz. Önceki yıl-
larda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke 
imzamızı attık. Yeni nesil çevreci gaz R32 
ile çalışan ilk klimalar, en küçük hacimli 
ilk yoğuşmalı kombi gibi pek çok yeniliği 
Türkiye’ye sunduk. Tüm bu emeklerimizin 

karşılığında toplam ciromuz yüzde 34’lük 
artışla 1 milyar liraya çıkarken, çalışan 
sayımız 1.000 kişiyi, ihracatımız da 100 
milyon doları aştı. Bundan sonraki planla-
rımız da tamamen büyüme üzerine kurulu; 
2020 yılında ciromuzu 1.644 milyon TL'ye, 
istihdamımızı 1.500 kişiye, ihracatımızı da 
300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bu hedeflerimiz doğrultusunda sektörü-
müze ve ülkemize olan katkımızı artırarak 
sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği bulunan 
çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya ve 
üretmeye devam edeceğiz.”

ağımızla tüm Türkiye’de büyümeye devam 
edeceğiz” dedi.

Ar-Ge ve inovasyon sürüyor 
Daikin’in halen Türkiye genelinde 181 bayi, 
kadın girişimcilerden oluşan 22 Sakura 
bayisi ve 500’ün üzerinde yetkili servisi 
ile yaygın bir şekilde faaliyet gösterdiğini 
belirten Önder, “Daikin’in uzmanlığının bir 
nedeni de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına 
büyük önem vermesidir. 2017 yılı itibarıyla 
bu konudaki yatırımlarımızın sonuçlarını 
almaya başladık. Bugüne kadar pek çok 
iyileştirme çalışması yapmıştık ancak yeni 
cihazımız Daikin Kombi ile pek çok ilke imza 
attık. Hendek’teki fabrikamızda dünyanın 
ilk Daikin markalı kombisini ürettik. Daikin 
gibi dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gös-
teren 93 yıllık bir iklimlendirme devinin, ilk 
kombisini Türkiye’deki fabrikamızda üret-
miş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur 
duyuyoruz. Daikin Kombi aynı zamanda 
segmentinin ‘en küçük hacimli’ cihazı özel-
liği taşıyor.”

Hendek tesislerimizde üretilen 
ürün gamını genişleteceğiz 
Daikin Kombi’yi Türkiye ile eş zamanlı ola-
rak Avrupa’da satışa sunduklarını açıklayan 
Önder, “Planlarımız arasında Avrupa’ya 
100 bin adet kombi ihraç etmek yer alıyor. 
Önümüzdeki dönemde özellikle ihracatta 
büyük hamle yapmaya hazırlanıyoruz” dedi. 

Hendek’te üretilen 300 bin adet klimanın 
Daikin Group bünyesindeki ülkelere ihraç 
edildiğini belirten Önder, “Hedeflerimiz 
daha da büyük. Yeni dönemde klimanın 
yanı sıra kombi ve radyatör ihracatında 
da daha etkin olacağız. Şu anda Avrupa 
ülkelerinden Çin’e kadar 44 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en çok klima 
ihraç eden markasıyız. 2020 hedeflerimiz 
arasında ihracat tutarı ile birlikte ihracat 
yapılan ülke sayısını ve Hendek tesisleri-
mizde üretilen ürün gamını genişletmek 
de yer alıyor” diye konuştu. Bu gelişmele-
rin yatırıma da dönüşeceğini dile getiren 
Önder, “Japon teknolojisi ile Hendek’te 
ürettiğimiz klimaların Avrupa’ya satışını 3 
kat artırmış olmamız, hem istihdam hem 
de üretim hattı yatırımı gerektirecek. Öte 
yandan ihracattaki payımızın artması ile 
birlikte klima üretimini de artırmamız da 
gündemde” bilgisini verdi. 
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DemirDöküm 2017’de 40 Milyon TL’lik Yatırım Hedefliyor

DemirDöküm, En Başarılı Servislerini 
St. Petersburg'da Ağırladı

D

D

emirDöküm CEO’su Alper Avdel ve 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi 

Erdem Ertuna, şirketin 2017 yılı hedef-
lerini düzenlenen iftar yemeğinde açık-
ladı. DemirDöküm CEO'su Alper Avdel, 
DemirDöküm'ün ihracatının önemli bir 
kısmını AB pazarlarına yönelik olduğunu, 
son 3 yılda en çok büyümeyi İspanya, 
İtalya ve Almanya'da gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Alper Avdel, geçen yıl en fazla 

ihracat gerçekleştirilen ülkelerini İtalya, 
İspanya, Çin ve Almanya olarak sıraladı. 
DemirDöküm'ün yüksek teknolojiye verdiği 
önem ile son 10 yılda fabrikadan üretime 
ve Ar-Ge’ye kadar önemli yatırım gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Alper Avdel şöyle 
konuştu: "DemirDöküm olarak Bozüyük 
tesislerimize, geleceğimize her yıl daha 
fazla yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün 55 
mühendisten oluşan Ar-Ge ekibimiz yük-
sek teknolojili yenilikçi ürünler geliştirmek 
için çalışıyor. Son 5 yılda Ar-Ge için top-
lam 67 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 
Dünyanın 47 ülkesine sadece ürün değil, 
teknoloji de ihraç eden DemirDöküm ola-
rak bu yıl fabrika, Ar-Ge, marka ve dijital 
dönüşüm çalışmaları için toplam 40 mil-
yon TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefli-
yoruz. Yatırımımızın 18 milyon TL’sini fab-
rika ve üretime, 14 milyon TL'sini Ar-Ge, 
8 milyon TL’lik kısmını ise marka tanıtım 
çalışmalarına ayırdık. DemirDöküm olarak 
yatırıma ve büyümeye devam ediyoruz.”
DemirDöküm’ün 47 ülkedeki çalışmala-
rıyla 66,7 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdiğini belirten Avdel; "Tüm sektör-
lerde olduğu gibi iklimlendirme sektörü 
de birbirinden zorlu 2 yılı geride bıraktı. 
DemirDöküm olarak olumsuz koşullara 
rağmen uzun soluklu stratejilerimizde ve 
yatırım planlarımızda değişiklik yapmadık. 

emirDöküm 2016 yılının en başa-
rılı yetkili servislerini Rusya’nın 

Avrupa’ya açılan kapısı Saint Petersburg’da 
ağırladı. Organizasyon DemirDöküm Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü Zeki Kalay-
cılar, DemirDöküm Servis Saha Müdürü 
Fuat Hamoğlu, DemirDöküm Servis Bölge 
Müdürleri ve 20 başarılı yetkili servisin 
katılımı ile gerçekleşti. Satış sonrası hiz-
metlerde geçen yıl ciro, kalite ve müşteri 
memnuniyeti kategorilerinde en yüksek 
puanı alan DemirDöküm’ün 20 yetkili 
servisi ve bölge yöneticilerinin katıldığı 
buluşmada DemirDöküm Satış Son-

rası Hizmetler Direktörü Zeki Kalaycılar, 
“Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 200’ü 
aşkın yetkili servisimizle hedefimiz tüke-
ticilerimize hızlı, kusursuz ve kolay ulaşı-
labilir bir hizmet vererek; iyi bir müşteri 
deneyimi yaşatmak” açıklamasını yaptı. 
Toplantıda 2016 yılı değerlendirilirken, 
yeni yılın öncelikleri, birlikte gerçekleş-
tirilecek projeler masaya yatırıldı. Orga-
nizasyon kapsamında yetkili servisler ve 
yöneticiler Saray Meydanı, Hermitage 
Müzesi, Peterhof Sarayı ve Bahçeleri gibi 
Saint Petersburg’un dünyaca ünlü tarihi 
ve turistik noktalarını da ziyaret etti.

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 faaliyet gös-
terdiğimiz ülkelerin yanı sıra potansiyel 
pazarlarda gerçekleştireceğimiz tanıtım 
çalışmaları ile 2017 yılında yüzde 20 büyü-
meye imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

“Odağımızda Latin Amerika 
pazarı var”
DemirDöküm’ün son 2 yılda ihracatta elde 
ettiği başarıyı daha yukarı taşımak için 
yeni pazar arayışlarının sürdüğünü belir-
terek ihracat pazarları hakkında bilgi akta-
ran DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Ertuna ise: “DemirDöküm olarak 
gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz 
yatırımlar, sahip olduğumuz yazılım ve 
donanım uygulamaları ile Türkiye'de ve 
dünyada değişen tüketici ihtiyaçlarını en 
yüksek seviyede karşılamayı hedefliyoruz. 

Panel radyatörde Şili’de pazar lideriyiz. 
Yunanistan’da pazar ikincisi, Çin’de ise 
ilk 3’te yer alıyoruz. Hedefimiz radyatör-
den şofbene, panel radyatörden kombiye 
kadar ihracatta yakaladığımız başarıyı 
yeni pazarlarda devam ettirmek. 2017’de 
yeni odağımızda Latin Amerika pazarı 
yer alıyor" açıklamasını yaptı. Türkiye ve 
Avrupa’da tüketici tercihleri hakkında da 
bilgi paylaşan Erdem Ertuna, AB’de kulla-
nılan ürünlerin teknolojisiyle Türkiye’de-
kiler arasında fark olmadığını; Türkiye’de 
şu anda sektörün en önemli önceliğinin 
yoğuşmalı cihazlara geçiş süreci olduğunu 
söyledi. Ertuna: “Türkiye’de önümüzdeki 2 
yıl içerisinde benzer bir geçiş dönemi biz-
leri bekliyor. Bu konuda yatırımlarımız ve 
çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda yıllık 
kombi satışımızın yüzde 35’i yoğuşmalı 
kategoride gerçekleşiyor. DemirDöküm 
olarak bu değişim sürecinden de bugünkü 
gibi güçlü ve lider olarak çıkmayı hedef-
liyoruz” dedi.



Tıpkı Mitsubishi Heavy gibi…
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TİM, İhracatçıların Hedef Pazarlar 
ve Sektör Sorunlarına Cevap 
Bulacağı Yeni Bir Platform Sağlıyor

T ürkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), ihra-

catçılara hedef pazarlar 
ve sektör sorunları ile ilgili 
yeni bir destek başlatıyor. 
Ülke masaları ve sektör 
masaları adlarıyla oluş-
turulan iki farklı çalışma 
grubu tarafından ihracat-
çıların sorularına hızlı bir şekilde cevap verilebilecek. Ülke masaları 
ihracatçıların taleplerini en geç 3 iş gününde cevaplandıracak. 
Sektör masaları ise soruları gerektiğinde ilgili bakanlıklara iletecek.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, uygulamanın 5 Haziran 2017 
Pazartesi yürürlüğe girdiğini söyledi. Büyükekşi, ülke masaları 
hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülke masaları ile ihracatçılar 
girmeyi planladıkları pazarlar hakkında bilgi edinebilecek, belir-
ledikleri ülkelerin hangi sektör ve ürünlerde ihracat potansiyeline 
sahip olduğunu öğrenebilecek ve o ülkede iş yapma kolaylığı ile 
ilgili bilgilendirilecek. Ayrıca, potansiyel ülkeler ile ilgili genel bilgi-
lere ve son açıklanan istatistiki verilere erişebilecek. Gerektiğinde, 
ülke masaları aracılığı ile söz konusu ülkedeki Büyükelçilik, Ticaret 
Müşavirliği ile iletişim kurabilecek.”
Ülke masalarının aynı zamanda firmaları ihraç ettikleri ürün yel-
pazesine göre yine TİM tarafından gerçekleştirilecek heyetlerden 
hangilerine katılmaları gerektiği konusunda yönlendireceğini söy-
leyen Büyükekşi, “İhracatçılarımızın yapmaları gereken tek şey, ülke 
masaları ile iletişime geçmek. Arkadaşlarımız, kendilerine telefon 
ya da e-posta yoluyla ulaşan ihracatçılarımızın talep ettiği bilgileri 
en geç 3 iş günü içinde cevaplayacak” diye konuştu.
Sektör masalarının bütün sektörlerde faaliyet gösteren 67 bin 
ihracatçının kendi sektörleri ile ilgili sorun ve taleplerini toplayaca-
ğını belirten Büyükekşi, gelen sorun ve taleplerin bir kısmının TİM 
tarafından cevaplandırılacağını söyleyerek, “Bununla birlikte TİM, 
bu talep ve sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara iletecek, akabinde 
firmalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak” dedi.
Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılını Ekonomi Bakanlığı-
mız ile birlikte ihracatta atılım yılı ilan ettik. İlk beş ayda ihracatımız 
yüzde 10 artış gösterdi. Bütün sektörlerimizin sorunlarını daha 
hızlı çözerek ihracatımızı daha da yukarı çekmeyi amaçlıyor. Ülke 
masaları ile ihracatçılarımızın yeni pazarlara girmelerini kolaylaş-
tırmayı umuyoruz” dedi. 
• Ülke masalarına ulke@tim.org.tr e-posta adresinden ve 0212 
454 08 66 – 0212 454 01 87 no’lu telefonlardan; 
• Sektör masalarına sektormasalari@tim.org.tr e-posta adresin-
den ve 0212 454 07 99 – 0212 454 02 23 no’lu telefonlardan 
ulaşılabilir.

mailto:ulke@tim.org.tr
mailto:sektormasalari@tim.org.tr
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Haziran Dünya Çevre Günü nede-
niyle bir açıklama yapan Türk Tesi-

sat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, küresel 
sorunumuz olan çevre kirliliğinin ülkemiz-
deki yansımalarının giderek arttığını belirtti.  
Birol Kılkış: “Günümüzde insan sağlığını ve 
tüm çevresel dengeleri tehdit eder boyut-
lara ulaşan küresel ısınma gerçeği bu denli 
büyürken sürdürülebilir bir gelecek için 
enerji verimliliğinin yanı sıra enerjinin akılcı 
kullanımı gerekiyor. Bunun, hem ülkemiz 
ve ekonomimiz için önemli bir etken, hem 

2B Medya Yayın Grubu dergilerin-
den Yalıtım dergisi tarafından bu 

sene 14.’sü düzenlenen Yalıtım Sektörü 
Başarı Ödülleri (YSBÖ) ile Çatı ve Cephe 
dergisi tarafından bu sene 6.’sı düzen-
lenen Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödül-
leri (ÇCMÖ)’nin ödül törenleri 24 Mayıs 
2017 tarihinde Yapı İstanbul Fuarı’nda 
gerçekleştirildi. Törende “Yılın Isı Yalı-
tımı Ürünü” ödülünü ISIDEM Yalıtım 
COOLFLEX HF ürünü ile alırken, “Yılın 
Çatı Kaplama Malzemesi” ödülünü ise 
Davut Panel Solar Uyumlu PUR/PIR Dol-

gulu Sandviç Çatı Paneli ürünü ile aldı. 
Törende ayrıca uzun yıllardır cephe ve 
pencere sektörlerine sağladığı katkılar 

ve yaptığı bilimsel çalışmalarından dolayı 
PÜKAD Başkanı Dr. Muzaffer Tamer’e bir 
teşekkür plaketi verildi.

rench Association Bâtiment Santé 
Plus tarafından organize edilen 

‘Building and Health Challenges 2017’ 6. 
baskısında 41 başvuran arasında olan 
CIAT, Epure Dynamics® için ‘Building 
and Health Challenges 2017’ ödülünü 
kazandı. Epure Dynamics® konfor üni-
telerini sadece termal kriterler açısından 
değil, aynı zamanda kapalı hava kalitesi 
ihtiyaçlarına göre ölçer ve yönetir. Smart 
CIATControl’e bağlı bir IAQ sensörü bir 
odaya veya belirli bir alana yerleştirilir ve 
ortamdaki havada bugünün en sık görü-
len ve tehlikeli kirleticilerden biri olan 
PM 2.5 partikül madde konsantrasyo-

nunu sürekli olarak ölçer. Konsantrasyon 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 
seviye değerini aşarsa, Smart CIATControl, 

“saflaştırma” modunda konfor ünitele-
rini aktive eder ve böylece bir filtreleme 
yüzeyi klasik filtreden 11 kat fazla olan 
bir “Epure” filtresi sayesinde IAQ seviye-
lerini iyileştirir. Jüri Epure Dynamics®’in 
özellikle aşağıdaki özelliklerden etkilendi:

• Vaicteur Air² ortak araştırma projesi çer-
çevesinde geliştirilen ince tanecikli sen-
sörün stabilitesi ve dayanıklılığı: İki yıllık 
hizmet ömrü boyunca herhangi bir sapma 
gözlemlenmemiştir.

• Geri dönüşümlü havanın PM2.5 konsant-

rasyonuna göre 
kontrol edilmesi 
ve filtrelenmesi.

• Filtre yüzeyi 
sayesinde çok 
düşük enerji 
kaybı ve yavaş 
hava hızı.

• Bina sakinleri-
nin maruziyetini 
ince parçacık-
lara sınırlan-
dırmanın önemi, seviyeleri 10 μg/m3’in 
altında tutmak, (Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından önerilen başlangıç seviyesi)

de iklim değişikliği ve küresel ısınma ile 
mücadelede etkin bir yöntem olduğunun 
herkesçe bilinmesi lazım” dedi.  
TTMD Başkanı Kılkış açıklamasında şun-
lara dikkat çekti: “Türkiye, yenilenebilir 
enerji kaynakları açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir, ancak bu kaynak-
ların çok akılcı bir harmanlaması gerekir. 
Türkiye’de neredeyse tamamı ithal edi-
len doğalgazın yüzde 67’sinin elektrik 
üretiminde verimsiz, atık ısısından fay-
dalanılmadan gökyüzüne atılan çağdışı 
bir teknolojiyle üretim yapmaktadır. Artık 

enerjinin sadece verimli değil, doğru ener-
jinin doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
kalitede ve doğru miktarda kullanma 
bilinci yerleşmeli ve ulusal boyutta çok 
uzun soluklu enerji politikalarının geliş-
tirilme ve uygulamaya başlanma zamanı 
gelmiştir” diye konuştu. Kılkış, “TTMD, 
enerji verimliliği yansıra enerji akılcılığı ve 
sürdürülebilir kentler konularındaki geliş-
meleri izleyerek ülkemizdeki çalışmalara 
katkı koymakta ve öncülük yapmaktadır” 
sözleriyle TTMD’nin bu çalışmalar içinde 
aldığı konumun altını çizdi.

TTMD'den Dünya Çevre Günü Mesajı

YSBÖ ve ÇCMÖ Sahiplerini Buldu

CIAT, Epure Dynamics® için ‘Building and Health Challenges 
2017’ Ödülünü Kazandı
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ULPATEK Yeni Fabrikasına Taşındı

U LPATEK Filtre, hedefleri doğrultu-
sunda müşterilerinin ihtiyaçlarını 

en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla 
toplam 12 bin 650 m² kapalı alana sahip 
Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No: 
158, Akpınar Sanayi Bölgesi 34555 Arna-
vutköy / İstanbul adresindeki yeni fabrika-
sına taşındı.

Firmanın Genel Müdürü, Ganim Dokuyucu 
yeni fabrikaya taşınmanın kendilerine kata-
cakları hakkında şunları söyledi: “Yeni adre-
simizde, daha geniş ve daha esnek çalışma 
alanlarına sahibiz. Bütün ürünlerimizi 
misafirlerimize rahatlıkla anlatabileceğimiz 
geniş bir sergi alanımız oldu. Üniversite-
sanayi iş birliği kapsamında çalışmalarımızı 

artırma imkânımız da olacak. Hem üniver-
site öğrencileri ile hem de sektör paydaş-
larımızla konferans salonumuzda düzenli 
seminerler yapacağız. Her ürün grubuna 
uygun imalat altyapımızla üretim hızımız 
artacak daha kaliteli ve daha iyi üretim şart-
larında imalat yapma imkânımız olacak. 
Böylelikle müşterilerimize çok daha hızlı hiz-
met verebileceğiz. Yeni ar-ge çalışma ala-
nımızda, planladığımız yeni ürün çalışma-
larını ve ürün geliştirmelerini daha başarılı 
bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm gerekli 
iyileştirmelerin düşünülmüş olduğu çalışma 
ortamında çalışanlarımız daha konforlu, 
verimli ve huzurlu çalışacaklar. Tüm bu 
iyileştirmeler ile sektörümüze ve ülkemize 
katma değer yaratan ürünleri ve hizmetleri 
sunmak öncelikli hedefimiz olmaya devam 
edecektir. Sektöre yön veren ürünler sunma 
misyonumuz, yeni adresimizde sahip oldu-
ğumuz bu büyük güç ile sürecektir.”  
Ayrıntılı bilgi için Tel: (0212) 623 03 00 
info@ulpatek.com

SFA Sanihydro Denizli’de Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi

S FA Sanihydro’nun Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde düzenlediği eğitim 

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 26 Nisan 2017 tarihinde 
Şiir Butik Hotel Denizli’de, tesisat ustala-
rıyla bir araya geldi. 80 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen seminerde, SFA Sanihydro 
Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Erman 
Tümçelik öncelikle SFA Grubu’nun 55 yıl-
lık tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda WC 
öğütücü ve pompaların doğal akışlı tahli-
yenin imkânsız olduğu durumlarda, evlerde 
ve iş yerlerinde herhangi bir yere, ekstra 
tuvalet veya yeni bir banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot 
farkı olan yerlerde dikey olarak 11 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar 32 veya 
50 mm’lik bir boru çapı ile atıkları pom-
palayabildiği, müşterilere hijyenik, ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağladığı 

vurgulandı. Ürünleri iyi anlamanın doğru 
pompa seçiminde büyük önem taşıdığı vur-
gulanarak, WC öğütücüleri ve pompaları 
hakkında çalışma prensibinden montajına 
kadar detaylı teknik bilgi aktarıldı. Soru-
cevap bölümünün ardından SFA Sanihy-

dro düzenlediği akşam yemeğinde ustalarla 
yakından tanışma fırsatı buldu. Seminerde 
müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.

mailto:info@ulpatek.com
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A ldağ A.Ş., 22 Haziran 2017 tari-
hinde Feriye Sarayı’nda sektörel 

basın mensuplarına yönelik olarak iftar 
yemeği düzenledi. Aldağ A.Ş. Pazarlama 
Müdürü Ezgi Temoçin’in hoş geldiniz 
konuşmasının ardından Aldağ A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Üyesi Rebii Dağoğlu konuş-
masında şu ifadelere yer verdi: “Etkinliği-
mizin anlam ve önemine binaen sektörel 
basınımızın bizim ve sektörümüz için çok 
önemli ve değerli olduğunu belirtmek iste-
rim. Medya dediğimiz olgu, hem dünyada 
hem de Türkiye’de tarihin her döneminde 
toplumsal gelişme ve değişmelerin dina-
mosu olmuştur. Medya; toplumsal bilinç-
lenmenin bir aracı olmasının yanı sıra milli 
egemenlik ve bağımsızlığın da vazgeçilmez 
bir ögesidir. Sektörel basının ulusal basın-
dan ayrıldığı birtakım noktalar var. Ulusal 
basının; nihai tüketicinin taleplerine yönelik 
bir yayın politikası, tirajı ve reklam kaygısı 
var. Sektörel basının temelinde ise bulun-
duğu sektörün ilerlemesine, gelişmesine ve 
kalkınmasına odaklanan bir anlayış yatıyor. 
Dolayısıyla sektörel basın, sektörel sorun-
larımızın çözülmesi noktasında ortaya 
çıkacak ortak iradenin oluşmasında son 
derece önemli bir pozisyona sahip. Sek-
törün üreticilerinden tedarikçilerine kadar 
uzanan tüm paydaşlarının ortak akılda ve 
ortak hedefte birleşmesinin yolu, bu farklı 
bileşenlerin arasındaki iletişim kanalları-

nın açık olmasından geçer. Bunun da en 
önemli faktörü, sektörel basındır.”
Aldağ A.Ş.’nin de içinde bulunduğu 
iklimlendirme sektörünü, sektörün basını 
sayesinde yakından takip ettiğini dile geti-
ren Dağoğlu, “Sektörel basınımız kaliteli 
içerik ve gündem yaratma gücüne sahip. 
İnternette araştırma yapmak istediğimde 
sektörel dergilerimizin tamamında yeni 
trendlere, yeni akademik çalışmalarla 
ilgili makalelere, röportajlara, haberlere 
ulaşabiliyorum. Dolayısıyla sektörel bası-
nımızın dünyada sektörümüzü ilgilendi-
ren trendleri takip etmede ve bu trendleri 
ülkemize, üretim ve Ar-Ge sürecimize 
dahil etmede payı çok büyük” dedi. Sek-
törel basının dijitalleşme sürecine hızla 
ayak uydurduğunu da sözlerine ekleyen 
Dağoğlu, “Tarihte medyayı ilgilendiren 
hiçbir yenilik bir önceki klasik uygulama-
ları ortadan kaldırmadı. Yani televizyonun 
ortaya çıkışı sinemayı ortadan kaldırmadı, 
internetin ortaya çıkışı yazılı basına sekte 
vurdu; ancak ortadan kaldırmadı. Dolayı-
sıyla bundan sonraki oluşumlar da yazılı 
basını asla ortadan kaldırmayacak. Dijital-
leşme sürecine sektörel medyamızın hızla 
ayak uydurduğunu görüyorum. Sektörel 
medyamız, sosyal medyada da oldukça 
aktif. Bu da beni çok sevindiriyor. Tüm 
sektörel dergilerimiz, internette ve mobil 
uygulamalarda takip edilebiliyor. Bunlar 
gelecek için umut vaat eden çalışmalar. Bu 
çalışmalardan bizler de istifade ediyoruz” 
diye konuştu. 

“Sektör içi gelişim sürecinde 
bir diğer paydaşımız da, sivil 
toplum kuruluşları”
İklimlendirme sektörünün son yıllarda 
kazandığı başarılarla Türkiye’deki makro 
düzeyde kalkınmanın, ekonomik ilerle-
menin lokomotifi olmuş sektörlerden biri 
olduğunu söyleyen Dağoğlu, “İklimlen-
dirme sektörü; 325 bin kişiye doğrudan 
istihdam sağlayan, 4.5 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşmış, son derece etkin ve yet-
kin çalışan sınıfına sahip olan ve her geçen 
gün büyüyen bir sektör. Tabii bu, Türkiye 
inşaat sektörünün hem yurtiçi hem de 

yurtdışındaki gelişmesiyle paralel ilerliyor. 
Ayrıca sektörümüzün kendi iç dinamikleri 
de bu değişim ve dönüşüme çok hızlı ayak 
uyduruyor. Bu dinamiklerden biri sektörel 
basın, diğeri ise sivil toplum kuruluşları-
mız. Ancak asla unutmamamız gereken 
bir husus var. Sivil toplum kuruluşları, hiç 
kimsenin kendi şirketlerinin menfaatlerini 
takip edeceği ve aile şirketi gibi yöneteceği 
kurumlar değildir. Sektörel basında sadece 
kendi şirketleri hakkındaki haberlerin, kendi 
istekleri doğrultusunda ve kendi istedikleri 
şekilde yayımlanması için başında bulun-
dukları sivil toplum kuruluşunun etkinlik 
ve faaliyetlerini kullanarak sektörel basın 
üzerinde baskı unsuru oluşturmanın tarafı-
mızca kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kendi 
içimizdeki yoğun süreçlerden dolayı bu 
etik dışı uygulamalara, ilgisiz kalacağımız 
düşünülmesin. Sektörün öncü firması ola-
rak bu tür davranışların karşısında olacak 
ve üzerimize düşen görevi yerine getire-
ceğiz. Zaten sektörel basınımızın da bu 
tür baskılara hiçbir şekilde boyun eğme-
yeceğine eminim. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da sektörümüzde 
adil rekabetin sağlanması adına gerekli 
olan bütün çalışmaları yapacağınız konu-
sunda en ufak bir kuşkum yok. Bu konuda 
herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğu 
durumda biz ve bizim gibi düşünen, bu 
sektöre emek vermiş ve herkesin emeğine 
saygılı olan şirketler, sonuna kadar sizin 
yanınızda olacak. Yapılan tüm çalışma-
ların bu ilkeler çerçevesinde idame edilip 
edilmediğinin de takipçisi olacağız” dedi. 
STK’ların sürdürülebilir bir demokrasi anla-
yışının ve toplumsal gelişim süreçlerinin en 
önemli araçlarından biri olduğunu ifade 
eden Dağoğlu, bu kurumların idare edilme 
süreçlerinde yasal zorunluluklara ve etik 
değerlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade 
etti. STK’ların düzenlediği eğitim ve bilgi-
lendirme amaçlı faaliyetlerde görev alan 
veya konuşmacı olarak davet edilen kişile-
rin belirlenmesinde, kan bağından ziyade 
liyakat esasına göre hareket edilmesi 
gerektiğini de hatırlatan Dağoğlu, aksi 
bir durumun buralarda olmayı hak eden 
birçok sektör emekçisi nezdinde bir hak-

Aldağ A.Ş., Sektörel Basınla Buluştu
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A ldağ A.Ş.’nin 13 Haziran’da Rixos 
Grand Ankara Otel’de düzenlediği 

iftar daveti, iklimlendirme sektörü men-
suplarının yanı sıra siyasi çevrelerin de 
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, AB Eski Bakanı 
ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın 
yanı sıra çok sayıda milletvekili ve sektör 
profesyoneli katılım gösterdi. Etkinlikte 
bir konuşma da yapan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzi-
noğlu, sektörde yarım asrı deviren Aldağ 
A.Ş.’nin tüm çalışanlarını elde ettikleri 
bu başarıdan dolayı kutladı. Türkiye’de 
benzeri bir zaman zarfında ayakta kal-
mayı başarabilen firma sayısının parmakla 
gösterilecek kadar az olduğunu belirten 
Müezzinoğlu, Aldağ A.Ş.’nin bu kadar 
uzun bir süre zarfında güçlü bir biçimde 
ayakta kalabilmesinin sebeplerinin araş-
tırılıp Türkiye’de yeni kurulan veya hali-
hazırda faaliyet gösteren şirketlere örnek 
teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Aldağ 
A.Ş.’de görevi devralan genç jenerasyon-
ların, bu kurumu çok daha ileri seviyelere 
taşıyacaklarına inandığını belirten Müezzi-
noğlu, geçmiş tecrübelerin, genç jeneras-
yonun enerji ve vizyonuyla birleşmesinden 
ortaya çıkacak sinerjiden sadece Aldağ 
A.Ş.’nin değil tüm sektörün fayda sağla-
yacağına dikkat çekti. Aldağ A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Rebii Dağoğlu’na üstlendiği 
bu yeni görevde başarılar diledi. Davet-
teki bir diğer konuşmacı AB Eski Bakanı 
ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da, 
Aldağ A.Ş.’nin 50 yıllık süreci geride bırak-

masının takdire şayan bir başarı oldu-
ğunu vurgulayarak, uzun yıllardır tanıdığı 
Dağoğlu ailesinin, ülkesine ve toplumuna 
hizmet etmeyi her şeyin önünde tutan 
bireylerden oluştuğunu ve ailenin bu nos-
yonunu artık Rebii Dağoğlu’nun taşıyacak 
olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Genç Dağoğlu’nun profesyonel 
hayatı dışında da görev aldığı pek çok 
STK ve iş konseyinde de başarılı çalışma-
larla adını duyurduğunu söyleyen Bozkır, 
başarının, Dağoğlu ailesi için bir gele-
nek olduğunu belirtti. Bu vesileyle Aldağ 
A.Ş.’nin emin ellerde olduğunun altını 
çizen Bozkır, bu yarım asırlık kurumun, 
yeni liderlik döneminde çok daha büyük 
hedeflere koşacağına olan inancını da 
ifade etti. Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyesi Rebii Dağoğlu da davette yaptığı 
konuşmada, bu iftarlar vesilesiyle Ankaralı 
sektör temsilcileriyle bir kez daha bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Ankaralı iş ortaklarının, müşteri portföyle-
rinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden 
Dağoğlu, yıllardır Aldağ ürünlerine göste-
rilen teveccühe layık olmaya çalıştıklarını 
belirtti. Konuşmasında iklimlendirme sek-
törünün belli başlı sorunlarına da vurgu 
yapan Dağoğlu, ÖTV uygulamalarındaki 
dengesizliğin haksız rekabete sebep 
olması, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) 
alımlarının ithalatı teşvik etmesi ve enerji 
verimliliği gibi uygulamalardaki yeter-
sizlikleri ve sıkıntıları dile getirerek yasa 
yapıcıların ve uygulayıcıların bu konuların 
çözümünde desteklerini talep etti.

kaniyet problemi oluşturacağını belirtti. 
Ayrıca bu kurumlardaki tüm süreçlerin 
sadece başkanlık pozisyonundaki kişiler 
tarafından yürütülmesinin doğru olma-
dığını, yönetim kurullarının ve mütevelli 
heyetlerinin bahsi geçen süreçleri daha iyi 
denetlemeleri gerektiğini söyledi.
Aldağ’ın 50 yıllık serüveni, yeni yol haritası 
ve Manisa fabrika yatırımı hakkında da 
bilgi veren Dağoğlu, “Aldağ A.Ş. olarak 
oldukça yüksek tempoda girdiğimiz bu 

değişim sürecinde birçok yatırım yaptık 
ve yapacağız. 35 bin m2 açık alan üzerine 
26 bin m2 kapalı alan olacak şekilde inşa 
edilen yeni Manisa fabrikamız, bu yatı-
rımların başında geliyor. İstanbul Kartal 
ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan 
sonra hiçbir kredi almadan, kendi öz 
sermayemizle kuracağımız Manisa fabri-
kamızın kazandıracağı güç ile geleceğin 
iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya 
hazırlanıyoruz. Fabrikamızda, kendi ener-

Aldağ A.Ş., Ankaralı Sektör Temsilcilerini Ağırladı

jimizi kendimiz üreteceğiz. Böylece sürdü-
rülebilir büyüme modelini ilk önce Manisa 
fabrikamızdan başlatmış olacağız. Manisa 
fabrikamız, güneş panellerinin kullanıldığı, 
enerji verimliliğinin gözetildiği çevre dostu 
kimliği ile yeşil bina konseptine yüzde 
100 uyumluluk felsefesiyle inşa edildi. Bu 
fabrika yatırımı 50 yıllık emeğimizin, tec-
rübemizin Türkiye iklimlendirme sektö-
rüne armağanıdır” dedi ve sektörel basına 
teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 
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Panasonic Eco Solutions Kuruluşunu Törenle Kutladı

P anasonic, Türkiye'deki yatırımlarına 
devam ediyor. Kuruluş, Türkiye’deki 

üretimini daha da artırmak üzere önemli 
bir adım attı. 2014 yılından bu yana dünya 
teknoloji devi Panasonic bünyesinde faali-
yetlerini sürdüren, anahtar ve priz sektörü-
nün lider markası VİKO’nun şirket unvanı, 
“Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi. Bu kap-
samda pek çok farklı ülkeden 400 iş orta-
ğının katılımı ile İstanbul Hyatt Regency 
Otel’de büyük bir organizasyon gerçek-
leştirildi. Panasonic Eco Solutions Şirketi 
Başkanı Makoto Kitano, Japonya İstanbul 
Başkonsolosu Norio Ehara, Jetro İstanbul 
Genel Müdürü Yasuyuki İshiga ve Pana-
sonic Eco Solutions Türkiye’nin üst düzey 
yöneticileri ile dünyanın birçok ülkesinden 
yaklaşık 400 bayi ve tedarikçisinin katıldığı 
programın sunuculuğunu ise Neslihan Mal-
tepe yaptı. Sevilen şarkıcı İrem Derici’nin 
sahne aldığı organizasyonda ayrıca Şair ve 
Yazar Sunay Akın, Türk Japon dostluğunun 
tarihsel boyutunu içeren etkileyici sunumu 
ile programa renk kattı. 

“Türkiye çok büyük bir öneme 
sahip” 
Panasonic Eco Solutions Şirketi Başkanı 
Makoto Kitano yaptığı konuşmasında 
“Panasonic denildiğinde, TV ve bilgisayar 
gibi elektrikli ev aletleri aklına gelen kişi 
sayısının oldukça yüksek olduğunu zan-

nediyorum, ancak bilmenizi isterim ki şir-
ketimizin ilk kuruluş yıllarındaki ürünleri 
elektrik tesisat ekipmanları kapsamındaydı. 
Kurulduğumuz 1918 yılından itibaren 
geçen 100 yıllık sürede Panasonic, elekt-
rik tesisat ekipmanlarının üretim ve satışını 
sürdürdü. 2018 yılında bu sektörde dün-
yada bir numaraya yükselmeyi hedefledi. 
Bugün buraya Avrupa, Ortadoğu, Asya, 
Afrika bölgelerinin katılım göstermesinin 
nedeni, şahsıma göre Türkiye’nin oldukça 
büyük ve stratejik bir öneme sahip bulun-
masındandır” dedi.

“Türkiye’deki üretimlerimizi 
daha da artırmak istiyoruz”
Panasonic Eco Solutions Türkiye Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve CEO’su Takaki 
Oguri’nin Türkiye’deki üretimi artırmaya 
yönelik stratejilerine vurgu yaptığı konuş-
masında “2014 yılından itibaren VİKO’ya 
yaptığımız yatırımla birlikte Türkiye’deki 
faaliyetlerimizi başlatmış bulunmaktayız. 
Bu noktadan itibaren yaklaşık 3 yıldır, 
bugün burada bulunan değerli iş ortak-
larımız sayesinde faaliyetlerimizi daha 
da genişletme imkânına sahip olduk. Bu 
vesileyle hepinize en samimi duygula-
rımla şükranlarımı sunarım. 2018 yılında 
elektrik tesisat ekipmanları sektöründe 
Global Pazar liderliğini hedefleyerek, Tür-
kiye’deki üretimlerimizi daha da artırmak 
istiyoruz” dedi.

“Hep birlikte daha büyük 
başarılar inşa edeceğimize 
inancımız tam”
Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel 
Müdürü Nusret Kayhan Apaydın ise 
konuşmasında “Şirketimizin dünyanın en 
değerli ve köklü markaları arasında yer alan 
Panasonic grubuna katılarak her anlamda 
daha da güçlenmesi, Panasonic’in ülke-
mize verdiği önemin açık bir göstergesidir. 
Panasonic tarafından tesislerimize birçok 
yatırım gerçekleştirilmiş ve 2014 yılında 
750 olan çalışan sayımız 950’ye ulaştırıla-
rak, istihdama da çok önemli katkılar sağ-
lanmıştır. Önümüzdeki süreçte çok daha 
güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğimize 
ve Panasonic çatısı altında sektörümüzün 
lider şirketi olarak, hep birlikte daha büyük 
başarılar inşa edeceğimize olan inancımız 
tamdır” dedi.  

Nicoll & Teti Boru, “Sıhhi Tesisatta Hijyenik Çözümler Semineri” Düzenledi

N icoll & Teti Boru, 21 Haziran 2017 
tarihinde Polat Bosphorus Otel’de 

“Sıhhi Tesisatta Hijyenik Çözümler Semineri” 
düzenledi. Seminerin açılış konuşmasını 

yapan Nicoll Türkiye Ülke Müdürü Burak Kol-
suk; Girpi, Aliaxis Group ve Nicoll hakkında 
şu bilgileri verdi: “Aliaxis Group, Fransa’nın 
en büyük polimer sentetik malzeme üreti-
cisi. Dünyada 100’den fazla ülkede üretim 
ve satış gerçekleştiriyor. 17 bin 500 çalışanı, 
3 milyar 500 milyon Euro cirosu var. Şimdiki 
adıyla Aliaxis Group, 1990’larda Etex Group 
bünyesinde Eternit Grup adıyla Türkiye’de 
çatı kaplama malzemesi üretiyordu. Nicoll, 
Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı ve hali-
hazırda Türkiye’de bir tanıtım ofisi kuruyor. 
Türkiye’den ben sorumlu olacağım. Ürünle-
rimizle son kullanıcıların, uygulayıcıların ve 

projecilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefli-
yoruz. Girpi ve Nicoll olarak sıhhi tesisat, 
sıcak-soğuk su dağıtım sistemleri, kapalı 
devre ısıtma-soğutma sistemleri, gri-siyah 
su sistemleri ile ilgili komple çözüm sunuyo-
ruz.” Kolsuk’un ardından Teti Boru firmasın-
dan Kamil Doğan, Girpi ürün yelpazesinde 
yer alan basınçlı ve cazibeli sistemleri teknik 
detaylarıyla katılımcılarla paylaştı. Seminerde 
ayrıca sıhhi tesisatta yüksek standartlı hijye-
nik çözümler System’o, atıksuda inovatif 
çözümler Chutunic ve Friaphone ve iç mekân 
drenajında çözümler de anlatıldı.  Seminer, 
düzenlenen akşam yemeği ile son buldu. 
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Wilo’dan Geleceğin Mühendislerine Başarı Sertifikası

W ilo’nun, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’ne 

yönelik düzenlediği “Temel Pompa Pren-
sipleri ve Pompalarda Enerji Verimliliği” 
konulu sertifika programına katılan 14 
öğrenci, 31 Mayıs’ta düzenlenen törenle 
sertifikalarını teslim aldı. Program kapsa-
mında yapılan seminerlerde Wilo Türkiye 
Eğitim Müdürü Dr. Ayhan Umay, “Pom-
paların Günlük Hayatımızdaki Önemi” ve 
“Temel Pompa Prensipleri” konularında 
bilgi verdi. Wilo Türkiye Altyapı ve Endüstri 
Bölümü İş & Ürün Geliştirme Sorumlusu 
Hazal Yıldız “Pompalarda Enerji Verim-
liliğinin Önemi” konulu eğitimde, enerji 
verimli pompalar ile endüstride gerçek-
leştirilen projelerdeki tasarruf değerlerini 
karşılaştırmalı olarak aktardı. 
Bina Teknolojileri Bölümü İş ve Ürün Geliş-
tirme Müdürü Hande Muğlalı ise pompa 
seçiminde dikkat edilmesi gereken kriter-
leri açıklayarak “Wilo Select” programı 
ile pompa seçimine yönelik pratik örnek-
ler verdi. Seminer programının sonunda, 

anlatılan konular hakkında bir sınav 
yapıldı. Programa katılan tüm öğrenciler, 
programı başarıyla tamamlayarak “Eğitim 
Sertifikası” almaya hak kazandı. 
Sertifika programı kapsamında yapılan 
eğitimlerin bir bölümü Wilo’nun 2012 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi öğren-
cilerine armağan ettiği pompa labora-
tuvarında gerçekleşti. Wilo’nun sertifika 
programı, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 
önümüzdeki sonbahar döneminde de 
devam edecek.

Öğrenciler Wilo’nun yeşil 
binasını ziyaret etti
Wilo’nun üniversite öğrencileriyle olan etki-
leşimi sertifika programlarıyla sınırlı kalmıyor. 
Öğrencileri ayrıca Tuzla Orhanlı’daki yeşil 
binasına davet eden Wilo, son olarak Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden 22 kişilik bir grubu 
ağırladı. Teknik gezi kapsamında Wilo’nun 
Leed Gold Sertifikalı yeşil binası hakkında 
bilgi alan öğrenciler, “Temel Pompa Pren-
sipleri” konularında da teorik bilgiler edindi.

Wilo, Öğrencileri Yeni Pompa Teknolojileriyle Tanıştırdı

W ilo, büyümesini istikrarlı bir şekilde 
sürdürürken sektörel eğitimlere 

de büyük önem veriyor. Yıllar boyunca 
sayısız eğitim semineri düzenleyerek bin-
lerce kişiye deneyimlerini aktaran Wilo, 
özellikle öğrencilerin gelişimine odaklan-
mış durumda.  Wilo’nun Eğitim depart-
manı, 7 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde Tesisat Teknolojisi veya Elektrik 
Bölümü’nden toplam 454 öğrenciye semi-
nerler verdi. Seminerlerde, pompaların 
günlük hayatımızdaki önemi, santifrüj 
pompaların temel çalışma prensipleri, 
enerji verimli pompaların sağladığı fay-
dalar aktarıldı.
Seminerlerin sonunda Wilo’nun karşı-

laştırmalı “Pompa Deney Seti” üzerinde 
pratik uygulama yapıldı. Yapılan uygula-
mada sabit devirli ve frekans kontrollü iki 
farklı pompanın aynı şartlarda, farklı debi 
ihtiyaçlarında çektikleri güç değerleri kar-
şılaştırmalı olarak ölçüldü. Eğitim sonrası 
yapılan anketlerde öğrenciler, seminerin 
çok faydalı olduğunu, özellikle yaptıkları 
pratik ölçüm uygulamasının ilgilerini çek-
tiğini ifade ettiler.
Wilo’nun 2017 yılının ilk yarısında seminer 
verdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
şunlar: Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Atakent İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Bağcılar İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Samandıra Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Ataşehir-Nuri Cın-
gıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Zincirlikuyu ISOV Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi ve  Küçükçekmece İsmet Aktar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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Maidan
ondra’da gerçekleşen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde 
“En İyi Ofis Projesi” ödülünü kazanan Maidan’ın ısıtma-

soğutma sistemlerinde Form A.Ş.’nin Türkiye distribütörlüğü-
nü yaptığı Dunham-Bush marka su soğutmalı kondenserli VFD 
vidalı kompresörlü cihazlar ile Decsa marka kapalı tip aksiyel 
fanlı soğutma kuleleri kullanıldı. Ege Grup Yapı imzasını taşı-
yan Maidan; 22 bin 435 m² alanda, 6 bin m²’lik meydanının 
etrafında konumlanan ofis, home-ofis ve mağazaların yer al-
dığı 4 bloktan oluşuyor. Ankara’nın ana arterleriyle çevrelenen 
ve Eskişehir yolu, Bilkent kavşağında yer alan Maidan’da top-
lam soğutma kapasitesi 7 bin 500 kW olan 4 adet seri bağlı 
Dunham-Bush marka su soğutmalı kondenserli VFD vidalı 
kompresörlü cihaz kullanılıyor. Proje, Türkiye’nin ilk seri bağlı 
chiller uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Sistemdeki 
soğutma gruplarının seri bağlanmasıyla giriş-çıkış suyu arası 
sıcaklık farkı yükseltilerek pompa debileri düşürülür ve pompa-
nın hem yatırım hem de işletme maliyetleri düşer. Bu sayede 
yüksek oranda enerji tasarrufu elde edilir. Dunham-Bush mar-
ka soğutma grupları ile tam yükte COP değeri minimum 6,9 ve 
kısmi yüklerde NPLV değeri 10 oluyor. Ayrıca projede toplam 
8 bin 700 kW soğutma kapasitesine sahip 8 adet tam kapalı 
tip aksiyel fanlı Decsa marka soğutma kuleleri de kullanılıyor. 
Decsa kapalı tip soğutma kulesi modellerinde işletme anında 
yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma (free-coo-
ling) teknolojisi bulunuyor.

MIDEA

Köy
stanbul Zekeriyaköy’de 2016 yılı sonu itibarıyla başla-
yan ve Siyah Kalem’in Emlak Konut GYO güvencesi ile 

467 bin metrekare alan üzerinde sürdürdüğü projesi KÖY’de 
iklimlendirme çözümleri için Türkiye distribütörlüğünü Mo-
dern Klima’nın yaptığı Midea ürünleri kullanılacak. Midea 
VRF sistemleri ile toplam 682 adet dış ünite ve bin 856 adet 
iç ünitenin kullanılacağı projenin 2017 yılı sonunda tamam-
lanması öngörülüyor. Midea’nın son teknoloji ve Eurovent 
sertifikasına sahip ürünlerinin tercih edildiği, yaklaşık 250 bin 
metrekare yeşil alanıyla doğa ile iç içe olan Köy, Türkiye’de 
bir ilke imza atarak LEED Neighborhood Development Serti-
fikasına aday oldu. LEED For New Construction Sertifikasını, 
2014 yılında GOLD sertifikasyon seviyesinden aldı.

İ

rmacell Yalıtım’ın elastomerik yalıtım ürünlerinin 
kullanıldığı proje Epique Island, Aksoy Holding ta-

rafından Bodrum’un Tilkicik koyunda villa, marina ve otel 
projesi olarak 126 dönüm büyüklüğündeki yarımada üze-
rinde inşa edildi. Projede son teknoloji kontrol sistemleri 
sayesinde, enerjinin optimum düzeyde kullanılması amaç-
landı. Epique Island projesinin iklimlendirme tesisatında 
Armacell Yalıtım’ın geniş ürün gamı kullanıldı. Ürünlerin 
yüksek ısı yalıtım özelliği, güçlü su buhar difüzyon diren-
ci ve bu sayede tam bir yoğuşma kontrolü sağlaması ile 
tercih nedeni oldu. 

ARMACELL YALITIM

Epique Island

A
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IMCO

S

Memorial Bahçelievler 
Hastanesi

ign of the City Awards “En İyi Hizmet Yapıları” kategori-
sinde, “En İyi Sağlık Binası-Devam Eden Proje” ödülüne 

layık görülen Memorial Bahçelievler Hastanesi, 71 bin 694 m² 
kapalı alana sahip bir kompleks halinde kapılarını açmaya ha-
zırlanıyor. Proje kapsamında 15 ameliyathane, 133 poliklinik, 
231 hasta odası, 49 yoğun bakım, 31 müşahede yatağı yer alı-
yor. Üst düzey teknolojik donatılarla ülke sağlık yatırımları ara-
sına kazandırılan projede IMCO A.Ş. tarafından tedarik edilen 
EN 12101-3 standardına uygun F300 sınıfında jetfanlar, farklı 
tip ve özellikte fanlar, EN-15650 CE (ürün), EN 1366-2 (sıcaklık 
dayanım testleri), EN 13501-3 (sınıflandırma) standartlarında 
ve “EI 120 (Ve, ho, i–o) S C10000’’ sınıflandırma kriterleri-
ne uygun yangın damperleri, EN 12101-8 (duman ve sıcaklık 
kontrol sistemleri), EN 1366-10 (sıcaklık dayanım testleri), EN 
13501-4 (sınıflandırma) standartlarında ve “EI 120 (Vew, i–o) 
S 1500 C10000 AA multi’’ sınıflandırma kriterlerine uygun 

duman damperleri, VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, DIN 
EN 13779 standartlarına uygun hijyen sertifikalı, yüksek has-
sasiyette debi ölçüm özellikli, düşük ses seviyelerine sahip, 
kontrol kolaylığı ve minimum sızdırmazlığa sahip (EN 1751 
standardına göre gövde sızdırmazlık sınıfı C ve damper kanadı 
sızdırmazlık sınıfı 3 - 4) VAV ve CAV üniteleri, paslanmaz çelik 
rezistanslı, iki adet aşırı sıcaklık kesici termik korumalı, EMC 89 
/ 336 EEC direktifine uygun, EN 55014-1, EN 6100-3-2/3-3 
standartlarına göre EMC testleri yapılmış kanal tipi ısıtıcılar ve 
susturucular kullanıldı.

İZOCAM

İ

İstanbul Yeni Havalimanı
stanbul Yeni Havalimanı projesinin temel yalıtımında 
İzocam Foamboard ürünleri ve ısı merkezinde İzocam 

camyünü ve elastomerik kauçuk boru kullanıldı. Projenin 
havalandırma sisteminde de yine İzocam camyünü ve taş-
yünü yalıtım ürünleri kullanıldı. Çatı yalıtımı için 400 bin 
m² camyünü levha ve camyünü çatı şiltesi sağlayan İzocam, 
projeye yoğun sevkiyatını sürdürüyor. İzocam Genel Müdürü 
Levent Gökçe Türkiye’de inşa edilen en önemli projelerden 
biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda İzocam ürünlerinin 
tercih edilmesinden gurur duyduklarını belirterek “Tüm faz-
ları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir 
kapasitesi ile 350’den fazla destinasyona uçuş imkânı sağ-
layacak İstanbul Yeni Havalimanı; büyük bir yükü taşıyacak, 
ulusal ve uluslararası alanda ulaşıma ilerleme ve kolaylık 
getirecek çok önemli bir proje. Böyle bir projede, çatıda 
kullanılan camyününden temelde uygulanan Foamboard 
ürününe kadar İzocam ürünlerinin tercih edilmesi; ısıtma 
tesisatından, havalandırma kanallarında uygulanacak yalıtı-
ma kadar, İzocam’ın geniş ürün yelpazesinden ve uzman-
lığından yararlanılması bizleri son derece mutlu etti” dedi.

I SIDEM Yalıtım’ın Coolflex markalı elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünleri, Batı Afrika’nın önemli hub havali-

manlarından biri olacağına inanılan Senegal Blaise Diagne 
Uluslararası Havalimanı’nın ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemlerinin ekipman yalıtımlarında kullanıldı. Dokar’ın mev-
cut havalimanında yılda yaklaşık 2 milyon yolcu trafiği bu-
lunurken, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın devreye 
alınmasıyla birlikte yolcu trafiğinin yılda yaklaşık 3 milyona, 
çok kısa bir süre içerisinde de 5 milyona ulaşması bekleniyor. 
42 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Blaise Diagne Ulus-
lararası Havalimanı’nın toplam maliyeti 466 milyon Euro’yu 
bulacak. Coolflex ürünü yüksek su buharı difüzyon direnci 
katsayısı ile korozyon riskini minimuma indirmek adına μ 
≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Kapalı gözenekli ve homo-
jen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda 
maksimum termal performans ve yoğuşma kontrolü sağla-
yan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 Yangın Yönetmeliğine 
göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın perfor-
mansıyla uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.

ISIDEM YALITIM

Senegal Blaise Diagne 
Uluslararası Havalimanı
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ETNA

K

Kuzey Ankara Camii 
ve Kongre Merkezi

uzey Ankara 
girişi – Kent-

sel dönüşüm proje-
si; TOKİ ve Ankara 
Büyükşehir Belediye-
si öncülüğünde yü-
rütülen bir kentsel 
dönüşüm projesi-
dir. Proje ile kentin 
kuzey girişinde modern, insan odaklı ve çevre ile uyumlu 
konutlar ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulması hedef-
leniyor. Türkiye’nin alanındaki en büyük kentsel dönüşüm 
projelerinden biri olan Kuzey Ankara girişi-Kentsel dönüşüm 
projesi bünyesinde bulunan “Kuzey Ankara Camii ve Kongre 
Merkezi”nde ETNA ürünleri kullanıldı. Proje kapsamında; 1 
adet 3PFK-KO 15/6-40 ve 1 adet 2PFK-KO 25/8-75 serisi 
frekans kontrollü hidrofor sistemi, 2 adet ecocircXL 32-120F 
model ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompası, 
47 adet EILR4 serisi kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülas-
yon pompası, 4 adet EFP30 model parçalayıcı bıçaklı atık 
su drenaj pompası kullanıldı. Projede kullanılan EILR4 serisi 
inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompala-
rında; 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 sirkülasyon pompalarında IE2 (tercihen 
de IE3) motor kullanılıyor, talep edilmesi durumunda motor 
üzerine entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mev-
cut. Projede kullanılan ETNA PFK-KO serisi frekans kontrollü 
hidrofor sistemleri ile basınçlı su temininde talep edilen mik-
tarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti ediliyor, 
böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuluyor. Yeni 
nesil IE2 motorlu (tercihen IE3) frekans kontrollü ETNA PFK-
KO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile klasik hidrofor 
sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edilmiştir.

ALDAĞ A.Ş.

E

Esas Holding Burda AVM
sas Holding tarafından Balıkesir, Kırklareli ve Adana’da 
inşa edilen Burda AVM’lerin iklimlendirme sistemlerinde 

Aldağ ürünleri kullanıldı. Burda AVM’lerde kapasiteleri 4 bin 
m³/h – 44 bin 500 m³/h arasında değişen 72 adet klima santra-
li, 500 m³/h – 5 bin m³/h kapasite aralığında 192 adet sulu ısı-
tıcılı tavan tipi ısı geri kazanım cihazı ve 123 adet fancoil cihazı 
kullanıldı. Klima santrallerinde yüksek verim ve minimum enerji 
tüketimi sağlayan sorption tip rotorlu ısı geri kazanım ve plug 
fanlar tercih edildi. Cihazlar, bina otomasyon sistemine entegre 
edilebilen otomasyon sistemi üzerinde olacak şekilde üretildi.

LOWARA

E

Maidan
ge Grup’un Ankara Çankaya’da hayata geçirdiği, Av-
rupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “Beş Yıldızlı-En İyi Ofis 

Mimarisi”” ödülünü alan Maidan projesinde Lowara pom-
pa ve hidrofor sistemleri kullanıldı. 4 blok, 598 adet home 
ofis konut ve 68 adet ticari ünite bulunan projede; 12 adet 
NSCE yüksek verimli uçtan emişli EN733’e uygun yatay milli 
monoblok santrifüj pompa, 37 adet LNEE yüksek verimli, 
in-line kuru rotorlu frekans kontrol cihazlı monoblok sirkü-
lasyon pompası, 24 adet LNEE yüksek verimli, in-line kuru 
rotorlu monoblok sirkülasyon pompası, 6 adet ecocirc BASIC 
Anti-Blok teknolojisine sahip yeni nesil sirkülasyon pompası, 
20 adet ecocirc XL/XL PLUS serisi yeni nesil sabit mıknatıslı 
motor ve entegre frekans konvertörlü yüksek verimli sirkü-
lasyon pompası, 14 adet TLCN - TLCHN serisi konut ve hafif 
ticari binalar için paslanmaz çelik, sabit hızlı sıcak su sirkü-
lasyon pompası, 5 adet DOC serisi az kirli sular için dalgıç 
tip drenaj pompası, 2 adet DOMO serisi partiküllü sıvılar için 
komple paslanmaz çelik dalgıç pompa, 2 adet DOMO GRI 
serisi partiküllü sıvılar için parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa, 
15 adet FDLT serisi parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa, 4 adet 
BOX serisi atıksu tahliye sistemi ve 6 adet GVF-eSV serisi di-
key milli komple paslanmaz çelik pompalı, panodan frekans 
kontrollü paket tip hidrofor kullanıldı.
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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...

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...

http://www.greenpointturkiye.com/
http://www.sentezklima.com/
mailto:servis@greenpointturkiye.com


DAF ENERJİ

E

Nlogo İstanbul
senyurt bölgesinin sembol projelerinin başında gelen 
ve bölgenin en çok proje yapan firmalarından olan Öz-

yurtlar İnşaat tarafından yapımı devam eden Nlogo İstanbul 
projesinde, DAF Enerji’nin yüksek verimli Thermotherm serisi 
ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ kalorimetreleri 
kullanıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli eşanjörleri 
kullanan DAF Enerji ısı istasyonları yazın düşük kazan sıcak-
lıklarında çalışma imkânı sağlamakla kalmayıp kışları da ve-
rimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretir. DAF Enerji ısı 
istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda kullanım sıcak 
suyunun hazırlanması ve daire ısıtmasının balanslanması için 
kullanılır. Hızlı termostatik vana sayesinde kayıplar minimum-
dur. EPP eşanjör izolasyonu standarttır böylece ısı kayıpları 
minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı pratik ve 
kolaydır. AISI 316L paslanmaz çelik eşanjör ve borulamasıyla 
yüksek dayanıma sahiptir. Sağlık anlamında kullanım sıcak 
suyu ihtiyaç anında hazırlandığı için lejyonella riski yoktur. Da-
ire içinde bir yanma prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı 
için zehirlenme riski oluşmaz. DAF Enerji’nin projede kullanılan 
diğer ürünü olan DAF SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de 
yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. DAF SonicHeat+ yeni ne-
sil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek performans ve düşük pil 
tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip 

PANASONIC ALARKO CARRIER

M İ

Florya Hill Kozapark
ersin’de prestijli konut projelerine imza atan Pektaş-
Map Yapı’nın yeni projesi Florya Hill; doğal ve sağlıklı 

yaşamı destekleyen 8 bin 500 m2 alan üzerine 2 blok, 6 
bin m2 alan üzerine 1 blok ve içinde iş yeri ve ofislerin bu-
lunduğu 1 blok olmak üzere toplam 4 bloktan oluşuyor. 
Bünyesinde geniş bahçe alanları, yürüyüş parkı, kamelyala-
rı, kafeteryası, fitness merkezi, çocuk oyun alanları, yürüyüş 
parkuru bulunan toplam 74 konutlu bir proje olan Florya 
Hill, konumu itibarıyla tüm merkezi noktalara ulaşım ko-
laylığı bulunan bir yapıda. Florya Hill projesinde, Türkiye 
distribütörü Protek olan Panasonic’in en son geliştirdiği Eu-
rovent sertifikalı, ECONAVI özelliğine sahip, Nanoe hava te-
mizleme sistemli, A++ verimliliğindeki Etherea serisi multi 
split klima cihazlarından 76 dış, 228 iç ünite kullanıldı.

stanbul Esenyurt’ta inşaatı süren 42’şer katlı 7 gök-
delen bloğundan oluşan Kozapark projesinde, top-

lam kapasitesi 50 MW olan 28 adet Alarko çelik kazan kul-
lanılıyor. Projedeki binalarda ısıtma ve sıcak kullanım suyu 
temini için Alarko tarafından üretilen 26 adet CGS 3-1500 
(1.500.000 kcal/saat) ve 2 adet CGS 3-1750 (1.750.000 
kcal/saat) üç geçişli sıcak su kazanı kullanılıyor. Yüksek ve-
rim değerleri ve uzun ömürleriyle öne çıkan Alarko CGS tip 
çelik kazanlar, tasarım ve üretim teknikleriyle hem Avrupa 
hem de ulusal normlara uygun üretiliyor. 3 katlı AVM, bir 
otel ve 1+1 ilâ 5+1 arasında değişen farklı metrekareler-
deki 4 bin 896 lüks rezidans bölümlerinin bir arada olduğu 
proje, Alarko Carrier’ın en büyük kapasiteli uygulamaların-
dan biri olma özelliğini taşıyor.

olan yeni kalorimetrenin bir diğer önemli özelliği EN 1434 
Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralıklarından bi-
rine sahip olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana çıkan 
DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç 
kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan 
etkilenmeyen bu tasarım sayesinde uzun kullanım ömrüne 
sahip olan SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük 
memnuniyet yaratıyor.
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• 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

Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

FirePack
FireHouse

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)

http://tt.com.tr/
http://www.eb/
http://tt.com.tr/
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Özel Haber

Faaliyetlerine 1977 yılında Özer 
Polatoğlu tarafından kurulan küçük 
bir atölyede başlayan Mas Pompa, 

40. yılını kutluyor. Mas Pompa’nın 40 
yılda Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdi-
ğini belirten Satış ve Pazarlama Direktörü 
Erhan Özdemir, Mas Pompa’nın 40 yıllık 
başarı hikâyesini Termodinamik okurları 
için anlattı. Özdemir, şu bilgileri verdi:  

Dünden bugüne Mas Pompa
Mas Pompa 1977 yılında Özer Pola-
toğlu tarafından kurulmuş bir şirket. 
O dönemlerde Türkiye’de yerli pompa 
üretimi oldukça kısıtlıydı ve Özer Bey 
ülkemizin bu alandaki ihtiyacına yöne-
lik olarak Mas Pompa’yı kurdu. Mas 
Pompa faaliyetlerine küçük bir atölyede 
pompa üretimi yaparak başladı. 1977 

yılından bugüne kadar Mas Pompa’da 
hem üretim tesisleri hem de ürün gamı 
anlamında birçok değişiklik oldu. 1980 
yılında Ümraniye Taşdelen bölgesinde 
ilk fabrikamız kuruldu. Tabii bu dönemde 
üretim kapasitemiz gelişti, hem hidrofor 
sistemleri hem de genleşme tankı üre-
timine 1993 yılında yine Ümraniye’de 
kurduğumuz ikinci fabrikamızda başla-
dık. Fakat hacmimizin artması ve müşte-
rilerimizin artan hizmet ihtiyacı, üretimi 
entegre etme gerekliliğini ortaya çıkardı. 
Bu nedenle 2006 yılında iki fabrikamızı 
birleştirerek Düzce’de 40 bin m2’lik tesise 
taşındık. Daha önce Ataşehir’de yer alan 
merkez ofisimizi, şu an bulunduğumuz 
yere, Tuzla’ya taşıdık. 3 bin m2 kapalı 
alana sahip olan bu bina, aynı zamanda 
lojistik merkezi niteliğinde. Ayrıca yangın 

sistemlerimizin ve atıksu pompalarımızın 
montajını da burada gerçekleştiriyoruz. 

Yeniliklerin şirketi 
Mas Pompa olarak kurulduğumuz gün-
den beri hep yeniliklerin şirketi olduk. 
Bu tabii ki Özer Bey’in yenilikçi yakla-
şımından kaynaklandı. Bu yaklaşım da 
Mas Pompa’nın tüm departmanlarına, 
iş yapış şekillerine ve yürüttüğü projelere 
yansıdı. Mas Pompa olarak 1991 yılında 
Türkiye’de ilk endüstriyel tip hidrofor 
üretimi, 1996 yılında Türkiye’de ilk değiş-
tirilebilir membranlı kapalı genleşme 
tankı üretimi, 2000 yılında Türkiye’de 
ilk NFPA20 uyumlu yangın pompası 
üretimi, 2002 yılında Türkiye’de ilk ken-
dinden emişli yüksek kapasiteli atık su 
pompası üretimi, 2009 yılında Türkiye’de 

Mas Pompa 
40. Yılını Kutluyor
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ilk UL&FM sertifikalı yangın pompası 
ve sistemi üretimini gerçekleştirdik. 2010 
yılında EcoDesign kriterlerine uygun eko 
tasarımlı ürün geliştirme çalışmalarımız 
başladı. 2012 yılında yüksek verimli ve 
ErP’ye hazır OMK ‘Blue Series’ üre-
timine başladık. 2013 yılında Enduro 
& EnduroPro atıksu serilerini ürün 
gamımıza ekledik. 2013 yılında İsviçre 
üretimi ıslak rotorlu sirkülasyon pom-
palarını Mas Daf markası ile ürün gamı-
mıza ekledik ve son olarak 2016 yılında 
Türkiye’de ilk manyetik kaplinli santrifüj 
pompa üretimini gerçekleştirdik. Ar-Ge 
çalışmalarımız devam ediyor, 2017 ’de de 
yeniliklerimizi sektöre sunmaya hazırla-
nıyoruz. Kısacası inovatif DNA, şirketin 
tüm departmanlarında mevcut. Ar-Ge 
departmanımızda 15 kişilik bir ekibimiz 
var ve Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yapıyo-
ruz, hem mevcut ürünlerimizi daha iyi 
hale getirmek hem de sektörün ihtiyaç-
ları doğrultusunda yeni ürünleri pazara 
sunmak için çalışıyoruz. 

Geleceğin ürünlerine hazır olmak 
için Ar-Ge’ye yatırım
Yurtiçinde 200’ü aşkın yetkili servis ve 
bayi ağımız var. Yurtdışında da 55’in 
üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu 
ülkelerin hepsinde de distribütörlükler 
aracılığıyla satış ve servis hizmet yapımızı 
kurduk. İhracat yaptığımız her ülkede bir 
distribütörümüz var. 
Her ülkeye uygun tek çözüm olmuyor 
tabii, çünkü değişik ülkelerin değişik 
ürün ihtiyaçları oluyor. Mevcut ürü-
nümüzün bile değişik versiyonu talep 
edilebiliyor. Dolayısıyla Ar-Ge depart-
manımız talep edilen tüm bu değişiklik-
leri ürün üzerinde gerçekleştiriyor. En 
büyük avantajlarımızdan biri de; kendi 
test istasyonlarına, kendi makinalarına 
ve yazılımlarına sahip tam donanımlı 
bir Ar-Ge ekibimizin olması. Bütün 
ürünlerimizin Ar-Ge’sini ve tasarımını 
kendimiz yapıyor, modellerini kendimiz 
üretiyoruz. Ürün tarafında hem dünyada 
hem de Türkiye’de gelişen ve giderek 
önem kazanan bir nokta var, o da enerji 
tüketimini minimuma indirmek. Ama bu 

hidrolik iyileştirmeler ve verim artışları 
ile ancak belli bir düzeye kadar yapılabi-
liyor. Bir noktadan sonra hidrolik olarak 
verim çok fazla artırılamıyor. O noktadan 
sonra pompa sistemlerinde elektronik 
ünitelerin ve değişken devirli sistemlerin 
kullanımı devreye giriyor. Yani yardımcı 
birtakım ekipmanların olması lazım ki 
ürünlerde daha fazla enerji tasarrufu 
sağlanabilsin. Ar-Ge departmanımız bu 
konu üzerinde, pompa sistemlerine elek-
tronik ünitelerin ve yardımcı ekipmanla-
rın uygulanması ve enerji verimliliğinin 
artırılması ile ilgili çalışmalar yapıyor. 
Halihazırda dünya üzerinde kullanılan 
çoğu elektronik üniteli değişken devirli 
sistemlerin üretimini zaten gerçekleştiri-
yoruz. Ama müşteri ihtiyaçlarının değiş-
mesi sebebiyle pazar da sürekli gelişiyor. 
Özellikle şirketlerin karbon emisyonu 

konusundaki politikaları ve hedefleri, 
müşterileri ve dolayısıyla tedarikçileri 
yönlendiriyor. Geleceğin ürünlerine hazır 
olmak için Ar-Ge’ye çok ciddi yatırım 
yapıyoruz, toplam bütçemizin yaklaşık 
yüzde 8’i Ar-Ge’ye ayrılıyor. 

Mas Pompa’dan katma değerli 
ürün ve hizmetler
Yeni dönemde katma değerli ürün ve hiz-
metlerin üzerine yoğunlaşacağız. Katma 
değerli ürünlerden kast ettiğim, zorlu 
endüstriyel uygulamalar ve spesifik pro-
seslerde kullanılan özel malzemeli, özel 
salmastralı, özel pompalar. Katma değerli 
hizmetlerden kast ettiğim de müşterinin 
hayatını kolaylaştıracak, müşteriye birta-
kım avantajlar sağlayacak ilave hizmetler 
sunmak. Bu ilave hizmetlere örnek ola-
rak sevkiyat ve tedarik zinciri yönetimi 
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konusunu gösterebilirim. Teslim süresini 
kısaltmak adına tedarik zinciri verimini 
artırmaya yönelik birtakım çalışmalarımız 
var. Ayrıca akademi şeklinde işleyecek bir 
yapı üzerinde de çalışmalarımızın sonuna 
geldik ve yakında lansmanını yapacağız. 
Akademinin amacı; müşterilerimize, 
çalışanlarımıza, bayilerimize ve yetkili 
servislerimize, sürekli gelişim felsefesi 
çerçevesinde eğitim programları ve semi-
nerler vermek. Bu eğitim programlarını; 
pompa sistemleri ve uygulamaları, kişisel 
gelişim, satış teknikleri, müşteri hizmet-
leri ve yetkili servis eğitimleri gibi geniş 
bir yelpazede hazırladık. Dolayısıyla 
amacımız tüm paydaşlarımıza akademi 
aracılığıyla ulaşabilmek. Katma değerli 
hizmetlerle ilgili üzerinde çalıştığımız 
daha başka projelerimiz de var. Bunları da 
hazır olduklarında bayilerimiz ve müşte-
rilerimiz ile paylaşacağız.

40. yılımıza özel ürünümüz, 
GENiO hidrofor ve pompa 
sistemleri
Ürün gamımız oldukça geniş. Uçtan 
emişli, ayrılabilir gövdeli, dikey ve yatay 
kademeli ve inline pompalarımız var. Her 
boyutta su tesisatlarının ihtiyacı olan tüm 
hidrofor sistemlerini de üretiyoruz. Bun-

ların yanında genleşme tankları da loko-
motif ürünlerimizin başında geliyor. Yan-
gın sistemleri konusunda da Türkiye’nin 
öncü firmasıyız. UL/FM onaylı ve NFPA 
uyumlu yangın sistemlerini üretiyor, hem 
ülkemize hem de dünyanın birçok ülke-
sine satışını gerçekleştiriyoruz. Temiz 
su temininin yanında atıksu tahliyesi 
de giderek önem kazandığı için ürün 
gamımızda atıksu pompaları ve tahliye 
sistemleri de var.
“GENiO” ismini verdiğimiz motor üzeri 
frekans kontrollü sistemlerimizi 40. yılı-
mıza özel olarak pazara sunduk. Daha 
önce de bu sistemleri üretiyorduk, ama 
bu sene bu ürünler üzerinde çok ciddi 
revizyona ve geliştirmeye gittik. Çünkü 
piyasa ihtiyaçları değişiyor ve üreticilerin 
de bu ihtiyaçlara yönelik olarak ürünle-
rini geliştirmesi gerekiyor. GENiO’nun 
lansmanını yakın zamanda gerçekleştir-
dik ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu sene 
özellikle İstanbul’da Çamlıca Camisi, 
Çamlıca Kulesi gibi niş projelere GENiO 
ile imza attık. Türkiye’de Emlak Konut 
ve TOKİ’nin yürüttüğü birçok projede 
de bayilerimiz aracılığıyla yer alıyoruz. 
Yurtdışı projelerimiz de tüm hızıyla 
devam ediyor, son olarak yüksek cirolu 
bir anlaşma ile Dubai’deki bir petrokimya 

tesisinde kullanılmak üzere özel malzeme 
ve salmastralı pompa sistemleri ürettik.

Pazarı büyütme ve 
bilinçlendirmenin peşindeyiz
Türkiye pompa sektörü gelişime açık. 
Türkiye’de endüstriyel ve domestik uygu-
lamalarda pompa kullanılıyor. Biz Mas 
Pompa olarak her iki uygulamada da 
varız ama Türkiye’nin lokomotif sek-
törü inşaat. Dolayısıyla bina teknoloji-
leri tarafında özellikle TOKİ ve Emlak 
Konut yatırımları ve kentsel dönüşüm 
projeleri yoğun. Bu sebeple kendi şirketi-
miz içindeki yapıyı da “bina teknolojileri” 
ve “endüstriyel” olarak iki gruba ayırdık. 
Bu iki gruba da çok büyük önem veri-
yoruz. Her sektörde olduğu gibi pompa 
sektöründe de hepimizin bildiği gibi 
yabancı sermayeli şirketler, yerli üreti-
ciler ve Uzakdoğu ürünlerini ithal eden 
şirketler yer alıyor. Yerli üreticiler olarak 
bu şirketlerle çok ciddi rekabet içindeyiz. 
Tabii bu rekabet gayet doğal, bizim için 
önemli olan adil rekabet olması. Bütün 
rakiplerimize saygı duyuyoruz çünkü 
aynı sektördeyiz ve aslında hepimiz ister 
istemez bu sektörün gelişimi için çalışı-
yoruz. Rakiplerimizden pay almak birin-
cil önceliğimiz değil. Biz pazarı büyütme 
ve tüketicileri bilinçlendirmenin peşin-
deyiz. Önemli olan doğru ürünün doğru 
yerde kullanılmasını sağlamak, müşteri-
lerinizi dinlemek, onlara beklentilerini 
karşılayacak kaliteli ürünlerle birlikte 
katma değerli hizmetler sunmak ve bunu 
kaliteli satış sonrası hizmetler ile des-
teklemek. Bunu başardığınız müddetçe 
zaten büyüme de peşinden geliyor.
Yurtdışı pazarlarda da büyük imkânlar 
var. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
ciddi pompa ihtiyacı söz konusu. Bura-
larda markalaşma hedefimiz var. Bir-
çok ülkede Mas Pompa zaten bilinen 
ve beğenilen bir marka. Biz bu durumu 
daha da güçlendirmeyi ve Mas Pompa’yı 
dünyanın en bilinen pompa üreticileri 
arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu amaca 
yönelik gerekli stratejik hedefleri ve 
planlamalarını yapıyor ve uygulamaya 
sokuyoruz.
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Dünyanın 
En Akıllı Binaları
Dünyanın 
En Akıllı Binaları
Akıllı binalar, enerji harcamalarının otomatik olarak bina içerisinde bulunan donatılarla 
kontrol edilebildiği bir sistemdir. Akıllı binaların en önemli hedefi; binalarda enerji verimliliğini 
artırmak, kullanıcı konforunu en üst düzeyde, harcanan enerjiyi ise minimum düzeyde 
tutmaktır. Dünyadaki tüm akıllı binaların ortak bir özelliği var; enerji verimliliğine verdikleri 
önem. Dünyanın en akıllı binalarının özelliklerini siz değerli okurlarımız için derledik.

The Edge, Amsterdam’ın Zuidas finansal bölgesinde yer alan 40 bin m2’lik bir 
ofis binası. Bu ofis binası, küresel bir finans firması ve binanın ana kullanıcısı 
olan Deloitte için tasarlanmış. Deloitte’un bu meşhur genel müdürlüğü şu 
ana kadar alınmış en yüksek BREEAM skoru olan yüzde 98,6 ile dünyanın en 
sürdürülebilir ofis binası olarak nitelendiriliyor. The Edge, uyarlanabilir ve 
akıllı çalışma alanları yaratmak için çok sayıda akıllı teknoloji içeriyor. Bina, 
içerisindeki hava kalitesini, sıcaklığı ve diğer operasyonları kontrol eden 28 
bin kablosuz sensörü ile en akıllı bina olma konusunda da iddialı. Her çalışan 
binaya akıllı telefonlarındaki bir uygulama yoluyla bağlanıyor. Çalışanlar bu 
uygulamayı kullanarak boş park yeri, boş masa ve diğer çalışanları bulabili-
yor, tesisler ile ilgilenen takıma sorunlarını bildirebiliyor, hatta bina içinde 
yönlerini bulabiliyor. Çalışanlar, bina içinde çalışmak istedikleri herhangi 
bir yerdeki ısı ve ışık seviyelerini mobil uygulama yoluyla düzenleyebiliyor. 
Enerji tasarrufu kapsamında ise ofisin tüm enerji ihtiyacı, binanın ve çev-
redeki yapıların çatısına konumlandırılmış güneş panelleri ile sağlanıyor. 
Toplam 6 bin m2’lik solar panel, cephelere, çatıya ve uzaktan beslemesi için 
Amsterdam Üniversitesi binalarının çatılarına yerleştirilmiş, bu yolla çevre 
enerji kaynaklarını da besliyor. Çatı üzerinde toplanan yağmur suyu ise 
tuvalet sifonlarında ve atriyum içindeki yeşil teraslar ile binayı çevreleyen 
diğer bahçe alanlarında sulama amaçlı kullanılıyor. İki 129 metre derin-
liğinde kuyu aküfere bağlanarak termal enerji fazlalıklarının yer altında 
depolanmasına imkân tanıyor. Binayı yakınındaki otobandan ayıran yeşil 
alan, ekolojik bir koridor görevi görüyor ve hayvanların alandan güvenle 
geçmelerine imkân tanıyor.

The Edge- Deloitte
AMSTERDAM (HOLLANDA)
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311 South Wacker, Şikago’daki West Loop pazarında yer alan 65 katlı 1.3 
milyon m2’lik bir ofis binası. Şikago’nun en akıllı binası unvanını taşıyan 
311 South Wacker, akıllı renovasyonun en güzel örneklerinden biri. Ofisin 
enerji verimli modele dönüşüm serüveni, binanın 11 Mart 2014 tarihinde 
bir Zeller Realty Group ortak girişimi tarafından satın alınması ile başlıyor. 
Dönüşüm, sürekli takibi sağlayan akıllı bina yönetim sistemi kurulumu ile 
gerçekleşiyor. Bu sistem sayesinde binadaki teknik ekipmanlar ihtiyaca yöne-
lik olarak yenileniyor ya da devre dışı bırakılıyor. Zeller ekibi bu kapsamda 
eski termostatları kablosuz hava basınçlı termostatlarla değiştirerek akıllı 
bina yönetimi programı tarafından kontrol edilebilecek hale getiriyor. 2015 
yılında Şikago’nun en büyük elektrik tedarikçisi, 311 South Wacker’ı 402 bin 
318 dolarlık teşvik hibesi ile ödüllendiriyor. Bu hibe, ticari gayrimenkullerde 
enerji verimliliği geliştirmeleri için verilmiş en yüksek tutarlı teşvik. 

311 South Wacker 
ŞİKAGO (ABD)

Shanghai Tower, Çin’in Şanghay şehrinde yer alan 632 metre 
uzunluğundaki 127 katlı bir gökdelen. Bu özelliği ile dünyanın 
en yüksek ikinci binası konumunda. Jin Mao Kulesi ve Şangay 
Dünya Finans Merkezi, Şangay Lujiazui finans ve ticaret böl-
gesi ortasında yer alan Shanghai Tower, yüksekliğinin yanı 
sıra sürdürülebilirlik yatırımları ile de dikkat çekiyor. 380 bin 
metrekareden oluşan yapı, sadece iç alan aydınlatmaları için 
değil dış alan ve otopark için de doğal ışıklandırma seçene-

ğini tercih etmiş. İç mekân aydınlatmasında başlıca kaynak 
güneş enerjisiyken, dış aydınlatma ve park alanları için gerekli 
enerji tedarikinde rüzgâr türbinleri kullanılıyor. Havalandırma, 
aydınlatma gibi sistemlerin takibinde kullanılan akıllı program-
lar sayesinde, LEED sertifikalı yapının doğaya bıraktığı yıllık 
karbon ayakizi 34 bin metrik ton azaltılmış durumda. Ayrıca 
binanın aydınlatma kontrolü sayesinde yıllık 556 bin dolarlık 
enerji tasarrufu sağlanıyor. 

Shanghai Tower 
ŞANGHAY (ÇİN)
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Capital Tower, toplantı ve konferans olanak-
ları, özel çalışma alanları, fitness merkezi, 
perakende mağazaları ile düzenlenmiş bir 
plazada yer alan 52 katlı bir ofis binası. 2000 
yılında tamamlanan 254 metre uzunluğunda 
95 bin metrekarelik Capital Tower, şehrin ilk 
akıllı binası olarak kısa zamanda Singapur’un 
finansal bölgesinin önemli yapılarından biri 
haline geldi. Entegre bina yönetim sistemi, 
sürücülere yardımcı olmayı hedefleyen ve 
gerçek zamanlı harita teknolojisi ile destek-
lenen akıllı otopark uygulaması gibi özel-
liklere sahip olan bina, aynı zamanda tam 
teşekküllü bir su arıtma sistemi kullanıyor. 

Londra’nın Charing Cross istasyonunun yanı başına 
inşa edilmiş One Embankment Place, yüzde 96,31 
ile dünyada en yüksek ikinci BREEAM skoruna sahip 
bina olma özelliği taşıyor. 10 katlı, 39 bin 936 m2 
alana sahip binanın takdire şayan değerlendirmeler 
almasında biyoyakıt trijenerasyon CCHP (birleşik) 
soğutma, ısıtma ve enerji sistemlerinin, yeşil duvar-
ların, susuz pisuarların ve düşük akımlı tuvaletlerin 
katkısı büyük. Ayrıca karşılaştırmalı ölçüm sistemi 
sayesinde bina enerjisi takip edilebiliyor ve resep-
siyonda bulunan interaktif ekranda tüm ziyaretçi-
lerle paylaşılabiliyor. One Embankment Place bina 
kullanıcılarını ve ziyaretçilerini sürdürülebilirliğin 
bir parçası haline getiriyor.

Capital Tower
SİNGAPUR

One Embankment Place
LONDRA (İNGİLTERE)
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Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır

http://www.seyad.org/


2011 yılında dünyanın en yüksek LEED sertifikalı binası unvanını alan 
Taipei 101 binası, Çin’deki Shanghai Tower tarafından listenin ikinci 
sırasına atılsa da, (WGBC) Dünya Yeşil Binalar Konseyi tarafından hâlâ 
örnek bir ‘iyileştirme modeli’  olarak gösteriliyor. Taipei adını Techno-
logy, Art, Innovation, People, Environment ve Identity (Teknoloji, Sanat, 
İnovasyon, İnsan, Çevre ve Kimlik) kelimelerinin ilk harflerinden alıyor. 
101 sayısı ise kat sayısını gösterirken aynı zamanda da bilişim çağına 
bir göndermede bulunuyor. 101 katlı, 412 bin 500 metrekarelik Taipei 
101, enerji verimliliği odaklı renovasyon süreci sonunda 33,41 milyon 
kilovatlık enerji tasarrufu sağladı. Enerji tüketiminin 33,41 milyon kilovat 
azaltılması, yıllık 2 milyon dolarlık bir tasarruf demek. Sofistike bina 
otomasyon sistemi sayesinde bina mühendisleri, tüm binanın ısıtma 
ve HVAC sistemlerini kontrol ederek enerji tüketimini optimize ediyor. 
Havalandırma alanında yapılan renovasyon çalışmalarında ilk olarak 
buz deposunun daha verimli kullanılabilmesi için soğutma sistemlerinin 
çalışma programları tekrar düzenlendi. Kamusal alanlarda ısı 25-26 ˚C 
olarak ayarlandı. Düzenli olarak bakıma tabi tutulan klima santralinin 
ısısı ise 13-14 ̊ C olarak sabitlendi. Sensörlü kapıların zamanlama ayarları 
tekrar düzenlenerek iç hava sirkülasyonuna en az müdahalede buluna-
cak şekilde ayarlandı.

Taipei 101
TAİPEİ (TAYVAN)
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Manitoba Hydro Place, Manitoba, Kanada eyaletinde 
elektrik ve doğalgaz şebekesi olan Manitoba Hydro’nun 
karargah binası. Kuzey Amerika’nın en verimli ofislerinden 
biri olarak dünya çapında tanınan 22 katlı Manitoba Hydro 
Place, 64 bin 590 metrekarelik bir alana sahip. Ününü ise 
benzer büyüklükteki yapılara kıyasla yüzde 60 ilâ 70 ora-
nında daha az enerji kullanmasından alıyor. LEED Platinum 
sertifikalı binada bulunan 115 metrelik güneş paneli pasif 
havalandırma fonksiyonu sağlıyor. Bilgisayar sistemleri 
tarafından kontrol edilen çift katlı cephesi ile olumsuz hava 
koşullarına karşı ayakta kalan binada ısıtma ve soğutma, 
jeotermal sistemler ile sağlanıyor. Geleneksel ofis kulele-
riyle karşılaştırıldığında, Manitoba Hydro Place, metrekare 
başına 300 kWh’den metrekare başına 85 kWh’ye kadar, 
enerji kullanımında yüzde 70’in üzerinde bir azalma ve 
yılda 500 bin dolardan fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Akıllı bina çözümlerinin Türkiye’de de 
yer almaya başladığını görmek mümkün. 
İstanbul’un merkezi iş alanı Maslak’ta 
bulunan Orjin Maslak, 13 katta toplam 36 
bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip 
olmakla beraber yapısında bulunan çevre 
dostu özellikleri ile LEED Core & Shell kate-
gorisinde Altın seviyesinde sertifikaya hak 
kazanmış. Yatırım tutarı 190 milyon doları 
bulan ve yaklaşık 3 yıllık bir planlama ve 
inşaat süreci sonunda açılan Orjin Maslak; 
çevreye duyarlı üstün teknolojisi ve ofis 
çalışanlarının her türlü konforu düşünüle-
rek tasarlanan mimarisiyle, yepyeni bir ofis 
anlayışı sunuyor. Tüm ofislerinde toplam 2 
bin 500 çalışana hizmet veren Orjin Maslak, 
aynı anda 500 kişinin faydalanabileceği 8 
adet toplantı ve seminer salonu, 900 met-
rekarelik spor salonu ve 1100 araç kapasi-
teli otoparkı aynı çatı altında sunuyor. Orjin 
Maslak, Türkiye’de ilk olarak uygulanan çift 
cephe sistemiyle, gün ışığından en yüksek 
oranda faydalanmak, en yüksek ses ve ısı 
yalıtımı sağlanmasına ve binanın cephe-
sinde yer alan tüm pencerelerin açılmasına 
imkân sağlayarak ofis çalışanlarının taze 
hava ihtiyacına da cevap veriyor.

Manitoba Hydro Place
WINNIPEG (KANADA)

Orijin Maslak
İSTANBUL (TÜRKİYE)
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Bullitt Center
SEATTLE, WASHINGTON (ABD)

Çoğu bina 40 yıl ömre sahip olacak şekilde 
geliştirilirken, Bullitt Center 250 yıllık bir 
ömre sahip olacak şekilde tasarlandı. En 
verimli bina unvanı için yoğun bir çalışma 
içerisinde olan 6 katlı, 4 bin 800 metrekare-
lik Bullitt Center, Seattle’ın kapalı havasına 
rağmen ihtiyaç duyduğu tüm elektriği güneş 
panellerinden tedarik ediyor. Binada 575 adet 
güneş paneli mevcut. Yeşil çatı teknolojisi ile 
yağmur suyunu depolayarak bodrum katında 
yer alan sistemle atıkları zararsız hale getiriyor. 
Kendi kendine açılıp kapanabilen otomatik 
akıllı pencereler ile de enerji tasarrufu sağla-
nıyor. Araştırmalara göre binanın ekosistemi 
18,5 milyon dolarlık tasarruf sağlıyor. 

Chifley Tower, Sidney, Avustralya’da yer alan birinci sınıf gökdelen ve 
şehrin en yüksek yapısı olarak kabul ediliyor. Chifley Tower, Avust-
ralya işadamı Alan Bond’un sahibi olduğu Bond Corporation tara-
fından 1988’de 306 milyon dolar karşılığında satın alındı. 1989-1992 
yılları arasında inşaatı sırasında, bina Bond Kulesi olarak biliniyordu. 
Ancak Bond Corporation 1992’de iflas ilan etti ve mülkiyet Japon 
inşaat şirketi Kumagai Gumi’ye devredildi. 1993 yılında binanın ismi, 
eski Avustralya başbakanı Ben Chifley’nin ve Chifley Meydanı’ndaki 
yerinin ardından Chifley Tower olarak değiştirildi. Chifley Tower ilk 
kiracılarını Ekim 1992’de ağırladı ve Chifley Plaza Ekim 1994’te işlet-
meye açıldı. Global yatırım firması GIC, 2005 yılında Chifley Tower ve 
Plaza'yı satın aldı. Sidney’in simgelerinden biri olan Chifley Tower’ın 
sahipleri birkaç yıl önce artık bir performans iyileştirmesinin zamanı-
nın geldiğini düşündü. 3 yıl süren yeşil dostu renovasyon programı, 
enerji verimliliğini hedefleyen güncellemeleriyle ‘Yüksek Binalar ve 
Kent Habitatı Konseyi’ (CTBUH) tarafından verilen küresel bir ödül 
ile sonuçlandı. Bugün 53 katında toplam 90 bin metrekare bulunan 
ofis binası, yeşil enerji sistemi ile kullanıcılarına havalandırma, aydın-
latma gibi opsiyonları yönetme şansı veriyor. Bu sistem sayesinde 
binanın elektrik kullanımı yüzde 55 oranında azaldı.

Chifley Tower
SİDNEY (AVUSTRALYA)

Dosya
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Temiz odalar, odanın klasına göre 
partikül sayısının limit bir değerin 
altında tutulduğu kontrollü alan-

lardır. Uygun mimari ve HVAC tasarı-
mıyla başlayan süreç, uygun malzeme 
seçimi, hava filtrasyonuyla devam eder; 
hava akış miktarı ve yönünün kontro-
lüyle tamamlanır. Hava akış miktarı ve 
yönü kontrolünün doğru ve sürekli olarak 
sağlanmadığı temiz odalarda, insan/ürün 
güvenliğinden bahsedilemez.  
Hava akış miktarını belirleyen iki kri-
ter vardır: Termal yük ve partikül sayısı. 
Termal yük, odanın içerisindeki çalı-
şan sayısı, ekipmanların yaydığı ısı gibi 
değişkenlere bağlıdır. Termal yük, oda 
içerisinde istenilen sıcaklık ve nem değe-
rini yakalayabilmek için sirküle edilmesi 
gereken hava miktarını belirler. Parti-
kül kontrolü ise oda içindeki partikül 
sayısını belirli bir limit değerin altında 
tutabilmek için gerekli filtrelenmiş hava 
miktarının sirküle edilmesiyle yapılır. Bu 

iki kriter, hava akış miktarını belirler.
Hava akış yönü kontrolü ise odanın kul-
lanım durumuna göre dışarıdan içeriye 
veya içeriden dışarıya ters hava akışının 
önlenmesi için şarttır. Bu ise ancak iyi ve 
sürekli bir fark basınç kontrolü ile olur. 
Fark basınç kontrolü, iki mahal arasın-
daki hava akış yönünü belirleyen, basınç 
farkının kontrolüdür. 
İyi ve sürekli bir basınç kontrolü, direkt 
olarak insan ve hayvan sağlığını etkileye-
cek alanlarda özellikle hayati önem taşı-
maktadır. Bu alanlardan akla ilk gelenler; 
ameliyathaneler, yoğun bakım alanları, 
ilaç üretim alanları, laboratuvarlar, izolas-
yon-karantina odaları ve vivaryumlardır. 
Fark basınç kontrolünün doğru yapıl-
madığı ameliyathaneler, bir başka deyişle 
steril olmayan alanlarda ameliyat yap-
mak, hayati riskler doğurabilir. Aynı 
şekilde steril olmayan izolasyon odaları 
ve yoğun bakım alanları, örneğin kanser 
tedavisi gören ya da ameliyattan yeni çık-

mış bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar 
için yüksek risk taşımaktadır. Bu alan-
larda havanın akış yönü, sürekli olarak 
mahalden dışarıya olmak zorundadır.
Fark basınç kontrolünün doğru yapıl-
madığı karantina odaları ise salgın riski 
taşımaktadır. Yüksek bulaşıcı bir hastalığa 
sahip bir hasta karantina odasına alındı-
ğında, hava akış yönü kesintisiz olarak 
dışarıdan karantina odasına doğru olmak 
zorundadır. 
İnsanlar ve hayvanlar için ilaç üretimi 
yapan tesislerde, doğru fark basınç kon-
trolünün yapılmaması çapraz bulaşma 
riski taşımaktadır. İki etken madde bir-
birine karışıp yanlış ilaç üretilmesi riski 
olmakla birlikte, ilaç üretilen steril alanın 
kirlenmesi, son ürün olan ilacın, canlı sağ-
lığını riske etmesi anlamına gelmektedir. 
Biosafety Level 3-4 Laboratuvarlarında 
SARS, Ebola gibi yüksek bulaşıcı hasta-
lıklar, laboratuvar ortamlarında test edil-
mektedir. Bu alanlarda hava akış yönünün 

Yazan: Damla Zülfikar Baklacı, Elektrik-Elektronik Mühendisi, ems Mühendislik

Temiz Odalarda 
Fark Basınç Kontrolü 
Enerji Tasarrufuna 
Engel midir?
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birkaç saniye bile tam ters yöne olması ilk 
başta personel güvenliğini tehdit etmekle 
beraber salgın riski yaratmaktadır. 
Vivaryumlarda, denek hayvanların steril 
alanlarda tutulması hem hayvanların sağ-
lığı hem de yapılan deneyler için yüksek 
önem taşımaktadır. Tüm bu riskler direkt 
olarak canlı sağlığını tehdit etmektedir ve 
bu sebeple göze alınamayacak risklerdir. 
Ayrıca, bu operasyonların tamamının 
özel olması sebebiyle yatırım ve işletme 
maliyetleri çok yüksektir. Operasyonun 
doğru olmaması, canlı sağlığıyla birlikte 
tüm yatırımı riske etmektedir. Steril olma-
yan alanda üretim yaptığı anlaşılan tesis, 
denetimlerden geçemez, steril olmayan 
sürede üretilen ilaçları imha etmesi gere-
kir, dağıtım yaptıysa ilaçları geri çekmesi 
gerekir ya da steril olmayan ameliyathane-
lerden dolayı hayatını kaybeden hastalar, 
hastanenin güvenilir olmadığı anlamına 
gelmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, 
bu alanlarda öncelik insan ve ürün güven-
liğidir. Bu güvenliği sağlamak için gerekli 
giderlerden en büyüğü enerjidir. Güven-
liği sağlamak, operasyonları riske etme-
mek için işletmeler güvenli zeminde kal-
mayı tercih edip, enerji giderlerini azalt-
maya çalışmazlar. Hatta genel bir inanış 
olarak fark basınç kontrolünün tasarrufa 
engel olduğu düşünülür. İnsan sağlığının 
öncelik olduğu bir yerde tasarrufun önce-
lik olmaması anlaşılabilir bir davranıştır.
Ancak bilindiği üzere, kritik hava kon-
trolü gereken alanlarda şartlandırılmış 
havayı sağlamak çok maliyetlidir. Şart-
landırılmış bu havanın maksimum verim-
lilikte kullanılması gerekir. Dış hava şart-
ları düşünülürse, dışarıdaki 5 °C havayı, 
23 °C dereceye getirmek için ısıtmanız 
veya 35 °C havayı 23 °C’ye getirmek 
için soğutmanız gerekmektedir. Ayrıca 
havayı sürekli sirküle etmek de ciddi bir 
fan enerji tüketimine sebep olur. 
Steril alanlarda tüm gün üretim/operas-
yon olmamaktadır. Ancak tüm iklimlen-
dirme ve havalandırma sürekli operasyon 
var olduğu düşünülerek yapılmaktadır.  
Kullanılmadığı zamanlarda sistem eko-
nomi moduna alınarak enerji giderleri 
düşürülebilir. Bu da mahallere üflenen ve 

egzoz edilen hava debilerinin, mahaller 
kullanılmadığı zaman azaltılmasıyla ola-
bilir. Sistem ekonomi moduna geçtiğinde, 
hava debilerinin azalması, daha az havanın 
şartlandırılması anlamına gelir. Ancak bu 
tasarruf esnasında elbette ki mahalin ste-
ril kalması için fark basınç korunmalıdır. 
Başka bir önemli nokta da, boş modundan 
dolu moduna veya üretim yok modundan 
üretim var moduna geçilmesi süresinin 
belirlenmesi ve bu ara modda temiz oda-
nın kullanılmaması gerekir. 
Hava debileri, değişken hava debisi 
cihazlarıyla kontrol edilir. Bu ekipman-
lar, belirli aralıklarda düzgün bir kontrol 
yaparken, kontrol aralığının sınırlarına 
yaklaştıkça doğruluğu azalmaktadır. Bu 
da fark basıncın dengesini bozmaktadır. 
Bu noktada, hava debisi kontrol cihaz-
larının her konumda istenilen doğru 
debiyi geçiriyor olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde, enerji tasarrufu yaparken 
mahal kirlenmiş olur. 
Bir diğer örnek ise, ek egzoz fanı veya 
çeker ocak bulunan mahaller. Bu cihazlar, 
ihtiyaca göre zaman zaman çalışan cihaz-

lardır. Bu cihazların çalışma ve durma 
durumuna göre belirlenen minimum hava 
akış miktarı ve yönü sağlandığı sürece 
üfleme ve dönüş debileri değiştirilebilir. 
Hava debisi kontrol cihazlarının yeni 
duruma hızlı adapte olamaması sebebiyle 
yapılan genel uygulama, ek egzoz fanı ve 
çeker ocakların gerekmediği halde sürekli 
çalıştırılması ve üfleme-dönüş hava debi-
lerinin bu dizayna göre değişmeden mak-
simum duruma göre çalıştırılması ciddi 
enerji tüketimine sebep olmaktadır. 
Ameliyathanelerin dolu ve boş zaman 
aralıkları karşılaştırıldığında enerji tüke-
timinin daha çok boş zamanlarında yapıl-
dığı rahatlıkla görülebilir. Aynı şekilde, 
ilaç üretim tesislerinde üretim yapılan 
saatler ve günler sınırlıdır. Bu mahaller 
kullanılmadığı zamanlarda, fark basınç 
korunarak daha az havanın şartlandırılıp 
sirküle edilmesi ve üfleme-dönüş hava 
debilerinin dinamik mahal koşullarına 
hızlıca ve doğru olarak adapte olması 
durumunda temiz odalarda güvenlik 
riske edilmeden enerjiden ciddi anlamda 
tasarruf yapılabilir. 
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Serbest Soğutma: 
Yıl Boyu Soğutma için 
Akıllı Bir Çözüm

Chiller’sız soğutma, soğuk su sıcak-
lıkları nispeten yüksek (yaklaşık 
55˚F ve altı) ve kış koşullarında 

çalışan sistemlerde onlarca yıldır kul-
lanılmaktadır. Son zamanlarda binalar-
daki eğilim ve enerji tasarrufu üzerinde 
önemle durulması; chiller tasarımında 
genişletilmiş çalışma sıcaklıklarını ve 
daha geniş bir aralıktaki soğuk su sıcak-
lıklarını mümkün kılan bir devrimin 
tetikleyicisi olmuştur.  

Serbest Soğutma ile Enerji 
Tasarrufu
Akışkan sıcaklığının nispeten yüksek 
tasarlanması ve tasarımda su ekonomizeri 

kullanılması, ılık iklimlerde bile enerji 
verimliliğine büyük katkı sağlar. Tesis-
lerin işletim maliyetlerini azaltmakta 
başarı sağlayan ve aynı zamanda yıl boyu 
soğutma gerekliliklerini karşılayan sis-
temlere örnek olarak; chiller ve ayrı bir 
kuru soğutucu kombinasyonu, chiller ve 
su ekonomizeri ve chiller’lar ile kombine 
edilen evaporatif soğutucular verilebilir. 
Yeni serbest soğutma chiller teknolo-
jisi, bir su ekonomizerini kondenser ısı 
eşanjörü ile birleştirerek tüm mekanik 
bileşenlere erişimi kolaylaştırmakta ve 
ayrı ekonomizeri olan sistemler ile kar-
şılaştırıldığında karbon ayak izini opti-
mize etmektedir. Direkt fabrika çıkışlı 

bir çözüm olarak chiller, bir kullanıcı 
arayüzü, kontrol sistemi ve geleneksel 
chiller’lar ile aynı olan bir borulama sis-
temi içermektedir. Tekil bir set sıcaklığı 
binada değişiklik gereksinimi olduğunda 
kolay ayar yapılmasına izin verir. Sıcaklık 
değişiklikleri yeniden devreye alma işlemi 
gerektirmeyerek, chiller’in tasarım ömrü 
boyunca maksimum enerji tasarrufu sağ-
lamasını garanti altına alır. Tüm bunlara 
ek olarak, tekil bir akışkan girişi ve çıkışı 
saha borulama sistemini basitleştirir. 
Şekil 1 ve 2, 50˚F’lık sıvı çıkış sıcaklığı 
ve 300 ton’luk soğutma yükü ile serbest 
soğutmanın sırasıyla Hartford, Connec-
ticut ve Houston’daki sonuçlarını gös-

Yazan:  William Kopko ve Christian Rudio, Johnson Controls, York, Pa.
Çeviren:  Meriç Noyan Karataş

Daha yüksek soğuk su sıcaklığı, akıllı fan ve kompresör 
kontrol sisteminin kombinasyonu; serbest veya kısmi 
serbest soğutma ile çalışma süresini artırır. 



TERMODİNAMİK  TEMMUZ 2017 69

Çeviri

termektedir. Yukarıdaki şekiller, farklı 
sıcaklık kümelerine göre bir geleneksel 
hava soğutmalı vidalı chiller ile serbest 
soğutmanın kullanıldığı diğer bir hava 
soğutmalı vidalı chiller’ın yıllık enerji 
tüketimlerini karşılaştırmaktadır. Bek-
lendiği gibi, Hartford’un soğuk iklimi 
yüzde 25 gibi dikkate değer bir yıllık 

enerji tasarrufu sağlamıştır. Houston’da 
herhangi bir fayda sağlanamamıştır. 

Şekil 3 ve 4, serbest soğutmanın 70°F 
çıkış su sıcaklığı ile serbest soğutmanın 
Hartford ve Houston’daki sonuçlarını 
göstermektedir. İki lokasyonda da, serbest 
soğutmadan elde edilen fayda oldukça 

artmıştır. Enerji tasarruf 
oranı Hartford’da yüzde 
60 iken, Houston’da yüzde 
25 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu tasarruf oranları hava 
soğutmalı chiller çıkışı su 
sıcaklığının yüksek olması 
ile elde edilmiştir.

Serbest Soğutma 
Nasıl Tasarruf Sağlar
Tüm serbest soğutma 
chiller’ları aynı değildir. 
Su ekonomizerli serbest 
soğutma tüm yıl boyunca 
soğutma gerekliliği 
olan tesislerin işletme 
giderlerini ciddi oranda 
azaltmaktadır. Fakat her 
serbest-soğutma sistemi 
aynı tasarrufu sağla-
mamaktadır. Serbest-
soğutma teknolojisinde 
son zamanlardaki geliş-
melerin yıl boyunca nasıl 
daha fazla verimlilik sağ-
ladığını anlamanın önemi 
büyüktür.

Daha fazla tasarruf için 
öncü teknolojiler: En 
güncel serbest-soğutma 
teknolojisi; tasarım ve 
tasarım dışı şartlardaki 
performansı daha fazla 
artırabilmek için kon-
trol stratejilerini mekanik 
gelişmelerle harmanla-
maktadır. Mekanik geliş-
meler değişken hacim 
oranlı kompresör kontro-
lünü içermektedir ve bu 
da azaltılmış ortam sıcak-

lıklarındaki aşırı basıncın ve kompresör 
ve fanlardaki değişken-hızlı sürücülerin 
sebep olduğu enerji kaybını önlemek-
tedir. Akıllı kontrol sistemleri, toplam 
enerji kullanımını en aza indirgemek için 
sürekli olarak kompresör ve fan hızlarını 
ölçüp en uygun şekilde kullanılmalarını 
sağlamaktadır.

Şekil 4. Chiller (%20 poli-propilen glikol) çıkış su sıcaklığı 70°F olan serbest soğutma Houston

Şekil 3. Chiller (%35 poli-propilen glikol) çıkış su sıcaklığı 70°F olan serbest soğutma, Hartford, Connecticut

Şekil 2. Chiller (%20 poli-propilen glikol) çıkış su sıcaklığı 50°F olan serbest soğutma Houston

Şekil 1. Chiller (%35 poli-propilen glikol) çıkış su sıcaklığı 50°F olan serbest soğutma Hartford, Connecticut 
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%25 enerji tasarrufu

%60 enerji tasarrufu
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(yaklaşık % 1)
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Şekil 7’de gösterildiği gibi serbest 
soğutma modu düşük ortam sıcaklıkla-
rında, istenen soğutma yükü en verimli 
şekilde serbest soğutma serpantileri 
tarafından karşılandığı zaman çalışır. 
Soğutma ayar noktasına erişmek için 
kompresörler kapanmakta ve değiş-
ken-hızlı fanlar kendini ayarlamaktadır. 
Kontrol sistemi bir yandan güvenilir 
işleyişi sağlarken diğer yandan enerji 
kullanımını minimize etmek için farklı 
çalışma modları arasında gidip gelerek en 

uygun koşulları belirlemektedir. Ayrıca, 
çok soğuk ortam koşullarında serbest-
soğutma modu ile başlamak sadece fan 
motorlarının çalışmasını gerektirmekte-
dir ve bu da çok düşük ortam sıcaklığı ve/
veya yüksek rüzgâr koşullarında oluşabi-
len muhtemel problemleri azaltmaktadır. 

Değişik tipteki binalar için alternatif 
konfigürasyonlar: Daha önce bahsedi-
len konfigürasyonlar serbest-soğutma 
serpantinleri yoluyla soğutma suyu dev-

Çalışma modları: Kompresör ve fan hızı-
nın her koşulda optimize edilmesinin 
yanı sıra, kontrol sistemleri; Şekil 5, 6 ve 
7’de gösterildiği gibi ortam sıcaklığı ve 
soğutma koşullarına bağlı olarak çalışma 
modları arasında otomatik olarak geçiş 
yapmaktadır. 
Şekil 5’te chiller serbest soğutma için 
ortam havası kullanılamayacak kadar 
sıcaksa mekanik modda çalışmaktadır. 
Bu modda ünite standart bir chiller 
gibi hareket etmektedir. Otomatik sıvı 
kontrol valfi, fabrika çıkışlı ve kontrollü 
olarak, basma yüksekliğini azaltmak ve 
tasarruf sağlamak için serbest-soğutma 
serpantinlerini pas geçmektedir. Soğutma 
yükünden veya ortam ısısından herhangi 
biri tasarım koşulunun altındaysa, değiş-
ken-hızlı vidalı kompresörler ve konden-
ser fanlar enerji kullanımını minimize 
etmek için kendini ayarlamaktadırlar.

Şekil 6’da chiller; kompresör(ler) ve ser-
best-soğutma serpantinlerinin aynı anda 
çalışması sayesinde enerji kullanımını 
optimize eden hibrid modda çalışmak-
tadır. Değişken hızlı kompresörler enerji 
tüketimini serbest soğutma serpantinleri 
kısmi yükte iken hız azaltarak minimize 
ederler. Kontrol sistemi bir yandan güve-
nilir kompresör işleyişi sağlarken, diğer 
yandan otomatik olarak serbest soğut-
madan faydayı artırmak için fan hızını 
ayarlamaktadır.

Geniş bir “ortam şartları” aralığı boyunca, 
değişken-hızlı-optimize edilmiş hibrid 
modda tüketilen enerji; sadece serbest 
soğutma ile soğutma ihtiyacını karşı-
lamak için basitçe fanları yüksek hızda 
çalıştırarak tüketilen enerjiden daha 
azdır. Bu gibi durumlarda, hibrid modu 
basit su ekonomizerli serbest soğutma 
sistemlerinin performans olarak önüne 
geçmektedir. Chiller kontrolleri, chiller’ın 
en verimli çalışma modunu seçmesini 
otomatik olarak sağlamaktadır. Şekil 8, 
geleneksel sabit hızlı chiller, su ekonomi-
zeri ve sabit kapanma sıcaklıklı kompre-
sör kombinasyonu ile serbest soğutmalı 
chiller sistemini karşılaştırmaktadır. 

Şekil 5. Mekanik Mod

Şekil 6. Hibrid mod
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kontrol valfi

Evaporatör

Flaş Tankı

Kondenser

Kompresör

Kompresör





72 TERMODİNAMİK  TEMMUZ 2017

Çeviri

resinde direkt olarak glikol sirküle etmek-
tedirler. Bu, en verimli ve en az pahalı olan 
chiller çözümüdür, fakat serbest soğutma 
serpantinlerin donarak hasar görme-
sini engellemek için bina hattında glikol 
olmasını gerektirmektedir. Bina hattında 
su gerektiren kurulumlar için kapalı devre 
konfigürasyonu kullanılabilir. Şekil 9’da 
gösterilen kapalı-devre konfigürasyonu 
serbest-soğutma glikol devresini bina su 
hattından ayırmak için glikol-su ısı eşan-
jörü ve devridaim pompası kullanmaktadır. 
Açık devreli kurulumda bulunan ve glikolü 
serbest soğutma devresine yönlendiren üç 
yollu vanaya kapalı devre kurulumda gerek 
yoktur.

Sonuç: Yıllık Enerji Kullanımında 
Azalma
Bir sistemin faydasının doğrulanması için 
o sistemin belli bir çalışma aralığında farklı 
noktalardaki enerji kazanımlarının hesap-
lanması kolay metodlardan biridir. Toplam 
yıllık enerji kullanımı, belli bir lokasyonun 
lokal hava durumu verileri için her bir sıcak-
lık kümesindeki kilowat-saat değerlerinin 
toplanması ile hızlıca hesaplanabilir. Enerji 
tüketim hesaplayıcıları gibi araçlar toplam 
enerji maliyetinin doğru şekilde öngörüle-
bilmesi için, bina sahipleri veya operatörler 
ile paylaşılabilen, okunması kolay ve kap-
samlı raporlar sunar.
Teknolojideki bu ilerlemeler, bir chiller’ın 
yıllık işletim maliyetini düşürebilir. Chiller 
çıkış suyu sıcaklığını olabilecek en yüksekte 
tutmak, daha çok enerji tasarrufu yapıl-
masını, daha fazla soğutma kapasitesine 
ulaşılmasını ve geleneksel sistemler ile aynı 
karbon ayak izi miktarlarına erişilebilmesini 
mümkün kılar. Daha yüksek chiller çıkış 
suyu sıcaklığı, akıllı fan ve en düşük ve yük-
sek periyotlar süresince kompresör kont-
rolünün kombinasyonu; serbest ve kısmi 
serbest soğutma ile daha fazla çalışma süresi 
sunar. Ilık iklimler ve kritik proses ope-
rasyonları için en düşük işletim maliyetini 
sunması serbest soğutmayı ideal bir çözüm 
haline getirmektedir. 
Kaynak: http://www.hpac.com/air-conditi-
oning/free-cooling-intelligent-solution-year-
round-cooling

Şekil 7. Serbest-soğutma modu, açık devre

Şekil 9. Serbest-soğutma modu, kapalı devre.

Şekil 8. Ortam sıcaklığı ve verimlilik 
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Soğutma Gruplarının 
Seçiminde Sistem Kısmi Yük 
Değeri (SPLV) Hesabının Önemi

ile endüstri, soğutma gruplarının kısmi 
yüklerde veya tasarım koşulları dışında 
oluşan çalışma saatlerinin büyük çoğun-
luğunu tanımlayan “IPLV”ye (tümleşik 
kısmi yük değeri) yönelmiştir. 
IPLV, Amerikan Soğutma Enstitüsü 
(AHRI) tarafından iyi tanımlandığı için 
tedarikçiler arasında tutarlılığı garanti 
etmektedir. Ayrıca tek bir değer olması 
sebebiyle üreticiler ve cihazlar arasın-
daki enerji tüketimini kıyaslamak için 
kullanılması kolaydır. Fakat tüm kolay-
lığına karşın IPLV’nin kullanımı, enerji 
performansı tahminlerindeki hataların 
yaygın ve önemli bir kök nedeni olabilir. 
Daha yüksek IPLV değerine sahip olan 

soğutma grupları, fiili çalışmada daha 
fazla enerji tüketebilir.
AHRI, buhar basınçlandırma çevrimi 
kullanan paket tip su soğutma grupla-
rına yönelik 550/590 standardını tek-
rar gözden geçirmiştir. Gözden geçiril-
miş standart; çalışma koşullarını daha 
genel anlamda kapsarken, yine de birçok 
yerde ve uygulamada karşılaşılabilecek 
koşulları içermeyebilir. Ayrıca, tek bir 
soğutma grubu gösteriminin de kesin-
likle eksik yönleri vardır. Bunlardan biri 
IPLV formülüdür. Bu, bir soğutma gru-
bunun ortalama kısmi yük verimliliğini 
göstermek için geliştirilmiş verimlilik 
sayısıdır.

Soğutma gruplarının kısmi yük 
verimliliği, genellikle basit bir 
yöntem olan IPLV/NPLV veya 

ESEER hesaplanarak değerlendirilmek-
tedir. Avrupa ve ABD’de çıkarılan yasa-
lar ve yönetmelikler ile her geçen gün 
enerji tüketimine daha fazla odaklanıl-
makta ve tüketimin ölçümle doğrulan-
ması istenmektedir. Ölçülen performans 
değerlerinin öngörülen değerlerden 
düşük olması, danışmanları açıklamalar 
aramak durumunda bırakmaktadır. Buna 
sebep olan birçok nedenden tasarım aşa-
masında daha doğru verilerin sağlanması 
ile kaçınılabilir. Özellikle değişken fre-
kans sürücülerin kullanımının artması 

Yazan:  Mustafa Nafiz Üstüner
Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İthal Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi
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Yük
(%)

Evaporatör Su Çıkış 
Sıcaklığı

(°C)

Kondenser Hava 
Giriş Sıcaklığı

(°C)

Verim
(kW/ikW)

Çalışma 
Süresi

(%)

100 6,67 35,0 EER1 1

75 6,67 26,7 EER2 42

50 6,67 18,3 EER3 45

25 6,67 12,8 EER4 12

Yük
(%)

Evaporatör Su Çıkış 
Sıcaklığı

(°C)

Kondenser Su 
Giriş Sıcaklığı

(°C)

Verim
(kW/ikW)

Çalışma 
Süresi

(%)

100 6,67 29,4 EER1 1

75 6,67 23,9 EER2 42

50 6,67 18,3 EER3 45

25 6,67 18,3 EER4 12

Teknik

IPLV değerinin hesabı, en yaygın 
bina tiplerinin ağırlıklı ortalaması ve 
hava tarafı ekonomizeri olsun olmasın 
Amerika’daki 29 şehrin ortalama hava 
verilerini kullanan tekli soğutma grubu 
uygulamasına dayalıdır. Belirli bir coğ-
rafi bölge, uygulama veya kontrol düzeni 
için fiili kısmi yük performansını temsil 
etmez. Ayrıca IPLV, bir adet soğutma 
grubunun çalıştığını öngörerek para-
lel ya da seri kullanılan çoklu soğutma 
gruplarının yüksüzleştirilme karakteris-
tiğini değerlendirmeye almaz ki bu, su 
soğutma tesislerinde çok kullanılan bir 
kurulum şeklidir. Aslında AHRI buna 
550/590 standardında özellikle işaret 
eder.
Hava şartları, bina kullanımı ve çoklu 
soğutma grubu yük dağılımındaki 
farklılıklar, fiili soğutma grubu işletme 
şatlarını büyük oranda etkileyecektir. 
Daha da kötüsü, soğutma grupları yük 
veya basınç oranlarındaki değişiklik-

lere verdiği yanıtlar açısından evrensel 
değildir. Soğutma gruplarının en etkili 
noktalarının tip ve üreticiye göre değiş-
tiğini anlamak kolaydır. Yani belirli bir 
soğutma grubunun çalışma şartları tipik 
tek soğutma gruplu bir bina ile iyi ayar-
lanmışsa, onun aynı zamanda birden 
fazla soğutma grubu kullanılan bir bina 
için en verimli çözüm olduğunu varsa-
yabilir miyiz? Cevap, uygulamalar ara-
sındaki farklılıkları hesaba katan daha 
ileri bir analiz yapılmadan açıkça evet 
olamaz. Ancak bu analiz için tek başına 
bir standart mevcut değildir ve IPLV/
NPLV  hesabı gibi kolay olmadığı da 
bir gerçektir.
Kullanılan enerjinin kapsamlı analizi, 
su soğutma sistemi alternatiflerinin çok 
daha doğru değerlendirilmesini sağlar. 
Bu analiz aşağıdaki kriterleri yansıt-
malıdır:
• Gerçek hava durumuna ilişkin bilgi
• Binanın yük karakteristikleri

• Sistem oluşturmak için tek ya da çok 
sayıda soğutma grubunun kullanımı
• Sistemdeki her soğutma grubunun 
çalışma saatleri
• Sistemin yüksüzleştirilmesi ve kontrol 
mantığı
• Pompaların ve varsa soğutma kulele-
rinin performansı

Bu yazıda, IPLV değeri ve fiili işletme 
koşulları arasındaki üç anahtar farklı-
lığın çözümü hedef alınmaktadır. Bu 
çözüm, IPLV yaklaşımını yansıtacak 
şekilde ve farklılıkları belirli bir sisteme 
uyarlayarak değerlendiren “SPLV” (sis-
tem kısmi yük değeri) olarak adlandı-
rılmıştır.

1) Hava Şartları: İşletme sahibi tipik 
koşullardaki değil, binanın gerçek 
konumundaki performans ile ilgi-
lenir. Sıkıştırma oranları havanın 
yaş termometre sıcaklığından yük-

IPLV şu şekilde hesaplanır:
IPLV = (EER1 x 0,01) + (EER2 x 0,42) + (EER3 x 0,45) + (EER4 x 0,12) 

Hava soğutmalı kondenserli soğutma grupları için:

Su soğutmalı kondenserli soğutma grupları için:
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3) Ekonomizer Kullanımı: IPLV/
NPLV formülü, hava veya su tara-
fı ekonomizerlerinin kullanımına 
bağımlı değildir. Ancak ekonomi-
zerler, su soğutmalı kondenserli 
soğutma gruplarının soğuk hava 
şartlarına maruz kaldığı zamanlarda 
düşük yük sayısını belirgin şekilde 
azaltabilir. Çalışma karakteris-
tiği gibi ekonomizerler de her bir 
soğutma grubunun yük ağırlıklarına 
etki edebilir. Bir soğutma grubu % 
25 yük ve soğuk kondenser suyu ile 
çok iyi bir performans gösterebilir; 
fakat eğer sistem su tarafı ekono-
mizeri kullanıyorsa, gerçekte o şart-
larda hiç çalışmayabilir. Eğer aynı 
soğutma grubu daha yüksek yük-
lerde zayıf performans gösteriyorsa; 
IPLV/NPLV’ye dayalı bir değerlen-
dirme, sıklıkla değerlendirilen diğer 
soğutma gruplarından daha fazla 
enerji tüketen bir cihaz alınması 
ile sonuçlanabilir. Diğer soğutma 
grupları daha yüksek IPLV/NPLV 
değerine sahip olsa bile…

SPLV de IPLV gibi spesifik konden-
ser su giriş sıcaklıklarındaki çalışma 
sürelerini dört yük aralığına bölerek 
(% 100, 75, 50 ve 25) tek bir verim 

değeri hesaplar. Fakat IPLV’den farklı 
olarak; soğutma gruplarının miktarına, 
yük profiline, yerel hava şartlarına ve 
ekonomizer kullanımına bağlı dört yük 
aralığının her birine atanmış ağırlık-
ları hesaplamak için basit bir program 
kullanır. Aynı zamanda SPLV, dört yük 
aralığının her birine ortalama kondenser 
su sıcaklıklarını atamak için AHRI’nın 
önceden belirlenmiş standart konden-
ser sıcaklıklarını kullanmak yerine yerel 
hava verilerinden faydalanır. Sonuç ola-
rak SPLV, IPLV’nin belirli bir proje için 
özelleştirilmiş halidir.

Aşağıda, Carrier Chiller System Opti-
mizer programı ile İstanbul’daki bir bina 
için IPLV değerleri farklı iki ayrı model 
su soğutmalı kondenserli frekans inver-
törlü santrifüj soğutma grubu kullanı-
larak yapılan simülasyon çalışmasının 
sonuçları bulunmaktadır.

sek derecede etkilenen su soğutmalı 
kondenserli soğutma gruplarının 
performansında hava şartlarının 
önemli bir etkisi vardır. IPLV, yerel 
havayı hesaba katmamaktadır. Yerel 
havayı gözardı etmek, soğutma 
gruplarının enerji tüketimlerinin 
değerlendirilmesinde belirgin bir 
hata kaynağı olabilir ve IPLV değe-
rine göre optimal cihaz alınması, fiili 
performansın öngörülen seviyelerin 
çok altında kalmasıyla sonuçlanabi-
lir. Tarafsız kaynaklardan temin edi-
lebilen yerel hava verileri mevcuttur 
ve enerji değerlendirmesinin hassa-
siyetini artırmak için kullanılabilir. 
SPLV yönteminde, sistemin enerji 
tüketimi hesaplanırken yerel hava 
verileri kullanılır.

2) Soğutma Grubu Yük Profili: Bir 
soğutma grubunun % 100, 75, 50 
ve 25 yüklerde çalışma süresi bina 
yükünü karşılamak üzere kullanılan 
soğutma gruplarının sayısıyla belir-
gin olarak değişir. Sistemdeki cihaz 
sayısı artarken, soğutma gruplarının 
düşük yükteki çalışma süreleri azalır. 
Örnek olarak; üç cihaz kullanılan 
bir sistemde çalışan en son soğutma 
grubunun kapasitesi % 50’ ye inme-
den önce bina yükü % 17’den daha 
az olmalıdır. IPLV ise sistemde tek 
soğutma grubu kullanımına dayalı 
bir yöntemdir ve % 50 veya daha 
az yüklerde çalışma sürelerinin % 
57’sini dikkate alacaktır. Tabii ki bir 
tesisin % 17 yükte veya zamanın % 
57’sinden daha az çalışmasını bek-
lemeyiz. Tek soğutma grubu ile çalı-
şan tesisler için uygun olan IPLV/
NPLV hesabındaki yük ve zaman 
ağırlıklandırmasını çoklu soğutma 
grubu kullanılan tesislere uygula-
mak, enerji tüketimi değerlendir-
melerinde büyük bir hata kaynağı 
olabilir. SPLV yönteminde, sistemin 
enerji tüketimi hesaplanırken kulla-
nılan soğutma gruplarının çalışma 
karakteristiği de dikkate alınır.

Simülasyonda şu kriterler dikkate alın-
mıştır:
Çalışma saatleri (Pazartesi – Cuma) ...........07:00-18:00
Çalışma saatleri (Cumartesi) ..............................07:00-13:00
Bina Yükü (Max.) ..................................5.130 kW (30,8 °C’de) 
Bina Yükü ....................................................1.540 kW (16,9 °C’de) 
Bina Yükü (Min.) ........................................770 kW (14,2 °C’de)
Cihaz Kapasitesi ve Miktarı ..................... 1.800 kW, 3 adet
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Teknik
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Teknik

• İstanbul’un dış hava koşulları için 
ASHRAE’de belirtilen değerler baz 
alınmıştır.

• Maksimum ve minimum yükler arasın-
daki soğutma ihtiyacının lineer olarak 
değiştiği varsayılmıştır.

Sonuç olarak, daha yüksek IPLV (kW/
ikW) değerine sahip olması sebebiyle 
daha verimli olduğu düşünülen soğutma 
gruplarının; yerel hava ve öngörülen fiili 
işletme şartlarını dikkate alarak sistemin 
kısmi yük değeri (SPLV) hesaplandı-
ğında, aslında daha fazla enerji tüketi-
mine sebep olabildikleri görülmektedir. 
Özellikle birden fazla soğutma grubu 
kullanılan projelerde, yüksek IPLV/
NPLV yanılgısına düşmemek için mut-
laka SPLV değeri de hesaplanmalıdır.   

Bina
Dış Ortam KT (°C)

Bina Ortalama YT 
(°C) Bina Yükü (kW) Bina Yükü 

(%)
Çalışan Chiller 

Sayısı
Chiller Yükü 

(%)
Çalışma Süresi 

(saat) 

30,8 21,0 5.130 100 3 95 29

28,1 21,1 4.414 86 3 82 224

25,3 19,8 3.699 72 3 68 364

22,5 17,8 2.983 58 2 83 372

19,7 15,3 2.267 44 2 63 336

16,9 13,3 1.540 30 1 86 304

14,2 11,0 770 15 1 42 289

1.918

Yük (%)

IPLV Şartları Gerçek Şartlar

Kond. Su Giriş Sıc. (°C) Çalışma Süresi (%) Kond. Su Giriş Sıc. (°C) Çalışma Süresi (%)

100 29,4 1 26,8 3

75 23,9 42 23,7 93

50 18,3 45 15,7 4

25 18,3 12 - -

TİP-1 TİP-2

EER    (kW/ikW) 5,86 6,03

IPLV   (kW/ikW) 10,22 9,95

SPLV  (kW/ikW) 6,96 8,65
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Daikin’den Yeni Nesil Emura Klima

Ürün Tanıtımı

Daikin, geniş ürün gamı ile yaz sezo-
nunu açarken, yeni nesil cihaz-
ları ile klima konforunu bir üst 

noktaya taşımayı hedefliyor. Daikin’in en 
beğenilen klimalarından biri olan Emura, 
sahip olduğu yüksek standartlara yeni 
özellikler ekleyerek hem verimlilik hem 
de tasarruf değerlerini yükseltiyor.
Emura, ultra ince şık görünümü kadar, 
performansı, verimlilik değerleri, tekno-
lojik özellikleri ve çevre dostu oluşu ile 
de beğeni topluyor. Yeni nesil soğutucu 
akışkan R32 ile çalışan Emura, diğer kli-
malarda opsiyonel olarak sunulan online 
kontrol uygulamasını standart olarak 
uyguluyor. Böylece tüm yeni nesil Emura 
sahiplerine, cep telefonu ve tablet ile uzak-
tan kontrol etme imkânı veriyor. Bu sayede 
Emura kullanıcıları, istedikleri zaman ve 
istedikleri yerden klimasını yönetebiliyor. 
Online kontrol ile klimasını kontrol ede-
bilen Emura sahipleri açma, kapama, nem 
alma, sadece fan çalıştırma gibi komutlarla 
daha ortama girmeden kendi konfor ala-
nını oluşturabiliyor. 

Çevre ve tüketici dostu
Pek çok klima kullanıcısının evden çık-
tıktan sonra aklına takılan “Acaba klimayı 
kapattım mı?” sorusuna anında yanıt veren 
yeni nesil Emura, klimalarda kullanılan 
diğer gazlara göre daha çevre dostu olan 
soğutucu akışkan R32 ile de verimliliği 
artırırken, enerji kullanımından tasarruf 
sağlıyor. Daikin’e özel titanyum apatit 
fotokatalitik hava temizleme ve gümüş 
alerjen filtresine sahip olan Emura, hava-
daki toz partiküllerini temizlerken bakteri, 
virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve 
kötü kokuları gideriyor.

‘Akıllı göz’ teknolojisi 
Emura’nın dikkat çeken bir başka özel-
liği ise iki bölgeli akıllı göz teknolojisi. 
Ortamdaki insan varlığını algılamak üzere 
kullanılan yerleşik bir hareket sensörüne 
sahip olan Daikin Emura, bu teknolo-
jisi ile 20 dakika boyunca kimseyi algıla-
mazsa otomatik olarak tasarruf moduna 
geçiyor. Odaya bir kişinin girmesinden 

sonra klima, hemen bir önceki ayarlarına 
geri dönüyor. Ayrıca Emura, 3 yöne hava 
üfleme sistemi sayesinde sıcak ve soğuk 
havayı dikey ve yatay olarak üfleyerek 
odanın her köşesine eşit miktarda yaya-
biliyor. Bunun yanı sıra ortamda insanları 
algıladığı zaman havayı üstlerine değil, 
farklı noktalara üflüyor. Emura, 19 desi-
bele kadar inebilen üfleme sesi ile fısıltı 
derecesinden daha sessiz çalışırken, gece 
ayar modu ile daha konforlu bir uyku için 
aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önlüyor. 

Tasarım ve teknoloji bir arada 
Beyaz ve gümüş renk seçenekleri sunan 
eğimli tasarımı ile her türlü dekora uyum 
sağlayan, şık iç ünitesi kadar performans-
tan ödün vermeyen özellikleri ile de sadece 
yaz aylarında değil 4 mevsim konforlu 
ortam sunuyor. Ultra ince, şık, kavisli ön 
panele sahip tasarımı ile benzerlerinden 
ayrışan Emura, tasarım odaklı ödüllerin 
yanı sıra işçilik, malzeme seçimi, üretim 
verimliliği, çevreye duyarlılık, fonksiyonel-
lik, ergonomi gibi kriterlerin hem uzman-
lar hem de tüketiciler tarafından değerlen-
dirildiği birçok ödülün de sahibi.  Emura, 
bugüne kadar IF Design Award, Red Dot 
Award, German Design Award, Focus 
Open Award ve Good Design Award 
gibi tasarım dünyasının saygın ödüllerini 
almayı başardı.
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Aldağ A.Ş.’den Yeni Nesil Patentli 
Isıtma Apareyleri

Ürün Tanıtımı

Aldağ A.Ş. Ar-Ge departmanının 
2016 yılında geliştirdiği yeni nesil 
radyal ve aksiyal fanlı ısıtma apa-

reylerinde; ısıl verimi yükseltecek batarya 
ve üfleme mesafesini artıran panjur dizaynı 
için tasarım tescil patenti alındı. Yeni nesil 
radyal ve aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde 
motor ve fan tasarımı değiştirilerek yüzde 
35 tasarruf sağlandı. Hava jeti oluşturacak 
kanat dizaynı ile fabrika, depo alanları ve 
tavan yüksekliği 4 m’yi geçen kapalı alan-
larda daha az apareyle daha fazla hacmin 
verimli şekilde ısıtılması hedeflendi. Isıtma 
apareyleri, bakım kolaylığı sağlayacak 
şekilde dizayn edildi. Fanın ve bataryanın 
ulaşılabilirliğini artırmak için kullanılan 
açılır kapak sayesinde bataryanın kolayca 
çıkarılabilmesiyle bakım kolaylığı sağlandı.
Yeni nesil aksiyal ve radyal fanlı ısıtma 
apareyleri; fabrikalar, atölyeler, hangarlar, 
garajlar, spor salonları gibi yerlerde kulla-
nılmak üzere geliştirildi. ALTA Aksiyal 
Fanlı Isıtma Apareyleri, standart olarak 
90 / 70˚C sıcak su çalışma şartlarında 7.9 
- 31.9 kW ısıtma kapasitesi, 1500 - 2250 
m³/h hava debisi aralığında 8 tip olarak 
tasarlandı. ALDA Radyal Fanlı Isıtma 
Apareyleri, standart olarak 90 / 70 °C sıcak 
su çalışma şartlarında 7.5-35.8 kW ısıtma 
kapasitesi ve 1350 -2650 m³/h hava debisi 
aralığında 9 tip olarak dizayn edildi. Isıtma 
apareyleri istenildiği takdirde kızgın su 

ve buharlı olarak da üretilebiliyor. Isıtma 
apareyleri; galvaniz sacdan özel olarak 
şekillendirilmiş konstrüksiyonlu ve elek-
trostatik toz boyalı olarak imal ediliyor. 
Verimlilik esasına göre minimum ölçü 
ve ağırlığa sahip olan ısıtma apareyleri, 
tavan ve duvara kolayca monte edilebilecek 
şekilde tasarlanıyor. Aksiyal apareylerde 
kullanılan kendinden motorlu, sessiz ve 
güvenli olarak çalışan aksiyal fan ile hava 
sirkülasyonu sağlanıyor. Radyal aparey-
lerde rotor motor tipi seyrek kanatlı ve 
geriye eğik santrifüj fan grubu bulunu-
yor. Koruma kafesi ile güvenlik önlemi 
artırılmıştır. 230 Volt 50 Hz şehir şebeke 

elektriği ile çalışır. Bakır boru alüminyum 
kanatlı ısıtıcı bataryalar kullanılır. Verim-
leri yüksek olan bu bataryalar ile istenilen 
ısı transferi kolaylıkla yapılabilir. İsteğe 
bağlı olarak buhar ve kızgın su seçenekleri 
için (0,5 Atü - 6 Atü), çelik boru, çelik 
kanatlı, elektro galvaniz kaplamalı ısıtıcı 
bataryalar da kullanılabilir. Elektrikli ısı-
tıcı opsiyonu da bulunur. Panjur dizaynı, 
havayı istenilen şekilde yönlendirmek 
üzere ayarlanabilir kanatlardan yapılmıştır. 
İstenildiği takdirde jet üfleme yapabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Isıtma apareyleri, 
enerji tasarrufu sağlamak için termostatla 
kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
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maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr
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CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi
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İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek
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Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

http://www.skteknk.com/
http://www.ebelediye.info/
http://www.wilo.com.tr/
http://www.yenienerji.info/
http://www.dogayayin.com/
http://www.termodinamik.info/
http://www.tesisatmarket.com/
mailto:gokcenparlar@dogayayin.com
tel:0011 1700 3113 01
http://n.com/


Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com • www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir enerjilerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri  www.yenienerji.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını Yeni Enerji Haber Bülteni ile 

e-postanıza gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile 

ulaşıyorsunuz. Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!

http://www.dogayayin.com/
http://www.dsygkitabevi.com/
http://www.yenienerji.com/




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

4/4’lük
bir seçim

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 299 - IC
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www.aironn.com.trYerli üretim özgürleştirir!

Dünyanın en büyük 
havalimanı projesi

Dünyanın en uzun 
3. karayolu tüneli -

Türkiye’nin en uzun tüneli
(14,3 km)

OVİT 
TÜNELİ

İSTANBUL
3. HAVALİMANI

Dünyanın en büyük 
hastane yatırımlarından
(3566 yatak kapasitesi)

ANKARA ETLİK
ŞEHİR HASTANESİ

Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen havalimanı

SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI

... ve bu seçimi yapan mega projeler:

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Dünyanın
En Akıllı Binaları
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Temiz Odalarda
Fark Basıncı 
Kontrolü

TERM
O

DİNAM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info
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Soğutma Gruplarının 
Seçiminde SPLV 
Hesabının Önemi

Serbest Soğutma: 
Yıl Boyu Soğutma için 
Akıllı Bir Çözüm

TEKNİK

Kalite ve konfora dair aradığınız  
her şey ERA A.Ş. güvencesiyle...
ISITMA BORULARI  |  YERDEN ISITMA AKSESUARLARI  |  BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR  |   

PURJÖRLER - KAZAN DOLDURMA ÜNİTELERİ  |  ANTİKALKER MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ MANYETİK ÜRÜNLER   
HAVA - KİR AYIRICILAR  |  BALANS VANALARI  |  RADYATÖR VANALARI  |  EMNİYET VENTİLLERİ 

KOLLEKTÖR SETLERİ  |  FİLTRELELER  |  KÜRESEL VANALAR  |  ÇOK KATMANLI BORULAR
BORU BAĞLANTI AKSESUARLARI  |  AKIŞ ÖLÇERLER  |  TERMOSTATİK KARIŞTIRICI - HİDROLİK SEPERATÖRLER

SESSİZ ATIK SU BORULARI  |  YAĞMUR DRENAJ SİSTEMLERİ (SİFONİK SİSTEM)

Kalite ve konfora dair aradığınız Kalite ve konfora dair aradığınız 
 güvencesiyle...

ERA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sk. No:2/3 Ataşehir / İstanbul
T. +90 216 455 70 93    |    F. +90 216 455 70 94
info@rbmturkiye.com    |    www.rbmturkiye.com

ERA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., RBM, Valsir ve Barberi Türkiye Genel Distribütörü.   

tel:+90 216 455 70 93
tel:+90 216 455 70 94
http://www.rbmturkiye.com/
mailto:info@rbmturkiye.com

