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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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Editörden

  

Kırmızı alarm verilen ülkeler İtalya, İsviçre, Slovenya, Mon-
tenegro, Bosna-Hersek, Sırbistan, Macaristan, Polonya ve 
Romanya olarak açıklandı. Kırmızı alarm, aşırı sıcakların 
‘‘büyük materyal yıkımı ile insanlar ve hayvanlar için tehli-
keli’’ olabileceği anlamına geliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulan Avrupa’da, en az 10 can 
kaybı var. Ancak yapılan bir araştırma bu tablonun yıllar 
içinde daha vahim olacağını gösteriyor. 

İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Gio-
vanni Forzieri liderliğinde yapılan araştırmaya göre, küresel 
iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl içinde Avrupa’da hava 
durumundan kaynaklı ölümler 50 katına çıkabilir.

Washington Üniversitesi’nde Prof. Adrian Raftery lider-
liğinde yürütülen araştırma, yüzyılın sonunda dünyanın 
ısısının 2 ile 4,9 derece artma ihtimalini yüzde 95 olarak 
gösterirken, 1,5 derece veya daha az ısınma olasılığını yüz-
de 1 olarak verdi. Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden 
Thorsten Mauritsen’in yürüttüğü, geçmiş yıllardaki sera 
gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının incelendiği 
diğer araştırmada, insanların hemen şimdi fosil yakıt kul-
lanmayı kesmesi halinde bile dünyanın 2100 yılına kadar 
yaklaşık 2 derece ısınacağına dikkat çekildi. Mauritsen, sera 
gazı emisyonlarının 15 yıl daha sürmesi durumunda sıcak-
lık artışının 3 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu.

Görüldüğü gibi küremiz ısınıyor ve çeşitli doğal afet olay-
larının yanı sıra su kaynaklarının kuruması, insan sağlığı 
üzerindeki tehdit, tarımda rekoltenin düşmesi, orman 
yangınları gibi birçok tehditle artık daha fazla karşı karşıya 
kalacağız. Boyu 1.60’ın altında olan ve yüzme bilmeyenler, 
evlerinden çıkarken bir kez daha düşünecek. Şemsiye üre-
ticileri portakal büyüklüğüne varan dolu yağışlarına karşı 
kurşun geçirmez malzemelerden şemsiye üretimine ge-
çecek. Mümkünse ağaç altlarına araba park edilmeyecek. 
Her ihtimale karşı ev, iş yeri ve otomobillerde can yeleği 
bulundurulacak. Ama bunlardan önce; betonlaşmaya, ye-
şil alan katliamına son verilecek. Altyapı gözetilmeksizin 
habire üst yapı projesi yapılmayacak. Yani ranttan önce, 
insan yaşamının, doğanın değeri gözetilecek. TMMOB  
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun basın açıklama-
sında altı çiziliyor: “Afetleri yaratan doğa değil, doğaya 
müdahaledir.”

üresel ısınmanın hâlâ “geyik muhabbeti” oldu-
ğunu düşünenler için dünyanın pek çok yerinde 
olduğu gibi ülkemizde de son günlerde “küresel 

ısınmanın sonuçları” konulu bir demo yaşanıyor. Küresel 
ısınmanın sebep olduğu felaketler birbiri ardından ortalığı 
kasıp kavururken, galiba akıl da başımızda olması gereken 
yerini alıyor. Öyle ya bir Amerikan araştırma enstitüsü olan 
PEW’in, dünya genelinde, 38 ülkede toplam 42 bin kişinin 
katılımıyla yaptığı bir anketin sonuçlarına göre, dünya ka-
muoyunu tehdit eden başlıca unsurların DAEŞ ve küresel 
ısınma olarak algılandığı ortaya çıktı.

Yaşadığımız doğal afetler, mevsim normallerinin çok üze-
rinde seyreden hava sıcaklıkları, seller, son birkaç haftanın 
gündeminin en tepesinde yer alıyor. İstanbul’da bir hafta 
aralıkla yaşanan iki büyük şiddetli sağanak yağış, kuvvetli 
fırtınanın yanı sıra yurdun doğusundan batısına; Artvin, 
Van, Hakkari, Hatay’dan Mersin, Aydın, Çanakkale’ye ka-
dar sel haberleri, şiddetli sağanak yağış şeklinde yağıyor. 
Türkiye geneli hasar toplamı için -durumun her gün yeni 
felaketlerle değişebiliyor oluşundan dolayı- tahminde 
bulunmak çok güç ama sadece İstanbul’da ve sadece 18 
Temmuz’da yaşanan sel felaketi konusunda Allianz Türkiye 
CEO’su Aylin Somersan Coqui, 15 milyon liralık hasar ih-
barı aldıklarını belirterek “Kaskosu olan araçlardan sadece 
yüzde 1’inin kısmî kaskolu olduğu göz önüne alındığında, 
Türkiye’de neredeyse 3 milyon araçta sel teminatı olduğu-
nu söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, 18 
Temmuz’daki sel baskını sonrası sigorta şirketlerine 116 
milyon TL’lik 7 bin hasar ihbarı yapıldığını, 21 Temmuz’da-
ki Gökova depreminde 12 milyon liralık 800 adet hasar 
ihbarı alındığını ve 27 Temmuz’da da İstanbul’daki sel ve 
doluda 168 milyon liralık 22 bin adet hasar ihbarı geldiğini 
belirterek, son üç olayın sigortaya maliyetinin 300 milyon 
lirayı bulduğunu belirtti. Çağlar, “Kasko sigortası açısından 
dolunun yarattığı zarar araç başına kaporta hasarı 3 bin 
500 lira, cam hasarı ise bin lira civarında. Depremde ise 
ortalama konut hasarı ise 6 bin lira” dedi.

Aşırı sıcaklar ve sanayi üretimindeki artış elektrik tüketimini 
patlattı. Geçen ay, ilk tüketim rekoru 928 milyon 136 bin 
kilovatsaatle 3 Temmuz’da görülürken, ay içerisinde beş 
kez daha zirve görüldü.

Avrupa vatandaşlarını olağanüstü hava durumlarında 
uyarma görevi ile kurulan Euroalarm, 10 ülke için olağa-
nüstü hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verdi.

K

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Küremiz ısınıyor mu ısınmıyor mu konusunda sorusu olan 
kaldı mı? 
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Haberler

DemirDöküm Ticari Klima Segmentine Giriş Yaptı

D emirDöküm yenilikte hız kesmi-
yor. 2017’ye yüzde 43 büyüme ile 

başlayan şirket ev ve salon tipi klimadan 
sonra ticari klima segmentine (VRF) iddialı 
bir giriş yaptı. DemirDöküm DVS5 adıyla 
iklimlendirmede yüksek kapasite ihtiyacı 
olan ev, villa, rezidans, ofis, küçük işletme 
ve dükkân sahiplerinin beğenisine sunulan 
ürünün 12 farklı tipte, 67 farklı kapasi-
tede iç ünite seçeneği bulunuyor. Türkiye 
VRF ürün pazarının 200 milyon doların 
üzerinde olduğunu belirten DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Ter-
mosifon, kombi, şofben, panel ve klima-
larımız ile Türkiye’nin yanı sıra 47 ülkede 
en geniş ürün gamını sunan DemirDöküm 
olarak, pazardan gelen talep üzerine farklı 
bir strateji ile VRF ürün gamımızı oluştur-
duk. Rakiplerimize kıyasla otel, hastane, 
havaalanı, alışveriş merkezleri yerine büyük 
konutlar, villalar, rezidans, küçük işletme, 
ofis ve dükkânlara odaklandık. En yeni 
teknolojiye sahip, yüksek enerji verimliliği 

sunan, sessiz, güçlü ve üst düzey iklimlen-
dirme konforu sağlayan DVS5 ürün gamı-
mızı tüketicilerimizin beğenisine sunduk” 
dedi.

“İklimlendirmede	sistem	
çözümlerinde	de	iddialıyız”
Duvar ve oda tipi klimalara kıyasla daha 
fazla avantaj ve verimlilik sağlayan VRF 
sistemlerinin Fransa, Almanya, ABD ve 
Hindistan başta olmak üzere birçok ülke-
deki satışların çift haneli arttığını belirten 
Ertuna, “İklimlendirme sektöründeki 63 
yıllık tecrübemiz, ar-ge gücümüz ile sadece 
tekil ürünlerde değil, sistem çözümlerinde 
de iddialıyız. Tüketicilerimizin beğenisine 
geçmişte olduğu gibi, bugün de en geniş 
ürün gamı sunuyor; daha çevreci, mini-
mum enerji tüketen ürünleri sektöre kazan-
dırıyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında DVS5 
ürün gamımız ile kısa sürede önemli bir 
pazar payına ulaşacağımızı düşünüyoruz” 
açıklamasını yaptı.

“Yıl	sonu	büyüme	hedefimiz	
yüzde	20”
DemirDöküm’ün entegre VRF ürün gamı 
ile tüketici isteklerine tam çözüm üretebil-
diklerine de değinen Ertem Ertuna sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yüksek teknolojili yenilikçi 
ürünlerimiz, geniş bayi ağımız, satış sonrası 
hizmetlerimiz ile her yıl çift haneli büyü-
yoruz. DVS5 gibi çevreci, minimum enerji 
tüketen, yenilikçi ürün gamımız ile hede-

fimiz 2017 sonunda yüzde 20 büyümek.”

Büyük	mekânlara	havadar	çözüm
Heat Pump, Mini, Kompakt, Heat Reco-
very sistemlerinden oluşan DemirDöküm 
DVS5’in 12 farklı tipte, 67 farklı kapasitede 
iç ünite seçeneği bulunuyor. -5 ile 52 ̊ C dış 
ortam sıcaklığı arasında soğutma, -20 ile 24 
˚C dış ortam sıcaklığında ısıtma yapabilen 
DVS5, kullanıcısına yüksek verimlilik, düşük 
enerji tüketimi, minimum ses, üst düzey 
hava konforu vadediyor. Üst düzey tekno-
lojisi ile yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan 
ürün, dokunmatik ekranlı merkezi kontrol 
ünitesiyle de fark yaratıyor. DemirDöküm 
DVS5 VRF ürün grubu, kompakt boyutlar-
daki estetik tasarımı ile bulunduğu ortamda 
bütünlükte sağlıyor.

Termofan Havalandırma Sistemleri Klima Santrali Üretimine Başladı

F aaliyetlerine 2013 yılında hava-
landırma cihazı satışı ile başlayan 

Termofan Havalandırma Sistemleri San. 
Tic. A.Ş., klima santrali üretimine baş-
ladı. Termofan Havalandırma yetkilileri 
yaptıkları açıklamada; İstanbul Kartal’da 
2 bin 200 m2 kapalı üretim tesisine sahip 
olduklarını, bu tesiste standart klima 
santralleri ile birlikte ısı geri kazanımlı 
klima santrali, paket tip havuz nem alma 
santrali, hijyen klima santrali ve tavan 
tipi ısı geri kazanım cihazları ürettikle-
rini belirtti. Sertifika çalışmalarına ciddi 
mesai harcadıklarını vurgulayan firma 

yetkilileri, öncelikle ISO ve CE sertifika 
sürecini tamamladıklarını, Eurovent ser-
tifikası için gerekli süreci başlattıklarını ve 
yılın üçüncü çeyreğinde sertifikayı ala-
caklarının bilgisini verdi. Deneyimli ve 
genç bir ekibe sahip olduklarını söyleyen 
Termofan Havalandırma yetkilileri, her 
bir projeye ayrı ayrı çözüm sunduklarını, 
zamanında teslimat ve satış sonrası hiz-
metleri ile fark yaratacak güncel proje-
lerde de tercih edilecek firmalar arasında 
olmayı hedeflediklerini belirtti.

Verimli, güvenli ve çevre dostu!
Danfoss Smart Store ile gıda güvenliğinden ödün 
vermeden enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Dünya çapında

50,000
Uygulama
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Haberler

EPEE, AB Üye Devletlerini Kigali Değişikliği’ni Hızla Onaylamaya 
Çağırıyor

A vrupa’daki soğutma, iklimlendirme 
ve ısı pompası endüstrisini temsil 

eden Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı 
(EPEE), AB üye devletlerini, hidrofloro-
karbonların (HFC) küresel alanda aşamalı 
olarak kaldırılmasına ilişkin Montreal Pro-
tokolü için Kigali Değişikliğini hızla onay-
lamaya çağırıyor. 
EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt, AB’nin 
iklim değişikliğiyle mücadele için küresel 
çabalara öncülük etmekte kararlılığını sür-
dürdüğünü ve değişikliği resmen onayla-
maya hazır olduğunu belirtti. Voigt, “Bu, 
şu an AB üye ülkelerinin HFC konusunun 
önceliğini kabul etmesi ve gereken uygu-
lamayı taahhüt etmesi anlamına geliyor” 
dedi. 
Kigali Değişikliği, Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü’nün 
28. Taraflar Toplantısında (MOP28) 15 
Ekim 2016’da Ruanda, Kigali’de kabul edi-
len bir değişikliktir. Değişiklik, Protokol 
kapsamında kontrol edilen ve durduru-
lacak olan maddeler listesine hidrofloro-

karbonları (HFC) ekliyor. EPEE, AB üyesi 
devletleri, AB’nin HFC’lerin kullanımını 
azaltma amaçlı bu küresel çabanın öncü-
lüğünü göstermek için kendi onay süreç-
lerini hızla yürürlüğe koymaya çağırıyor. 
Değişikliğin 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gir-
mesi için Montreal Protokolü’ne taraf olan 
20 üye tarafından onaylanması gerekiyor. 
Bu nedenle, AB ve üye devletleri tarafın-
dan onaylanması, değişikliğin yürürlüğe 
girmesini ivmelendirebilir. EPEE, hem AB 
hem de ulusal karar vericiler, sanayi, son 
kullanıcılar ve okullarla yakın işbirliği içinde 
çalışarak farkındalık yaratmak ve Kigali’nin 
gereksinimlerini karşılamak için uzun bir 
yol kat edecek AB F-gaz düzenlemeleri-

A
Stefan Thie, EPEE’nin Teknik Danışmanı Oldu

vrupa’daki soğutma, klima ve ısı 
pompası endüstrisini temsil eden 

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), 
Stefan Thie’yi derneğin Teknik Danışmanı 
olarak görevlendirdi. Stefan Thie’nin baş-
lıca görevi, tüm HVACR konularında sek-
reteryaya teknik destek sağlamak olacak. 
Ayrıca, teknik perspektifi ile birliğin uzun 
vadedeki vizyonuna katkıda bulunacak ve 
gerektiğinde ilgili etkinliklerde EPEE’yi tem-
sil edecek. Çoğunlukla Ecodesign direktifi 
üzerinde çalışacak, aynı zamanda enerji 
verimliliği, F-gazlar ve birlik için kritik olan 
diğer teknik konular da çalışma konuları 
arasında yer alacak. EPEE Genel Müdürü 
Andrea Voigt, “Geçen yıllarda EPEE oldukça 
büyük bir açılım gösterdi. Bugün yakla-
şık 50 üyemiz var ve geniş bir yelpazede, 
özellikle enerji verimliliği konusunda çok 
yoğun bir gündeme sahibiz. Bu nedenle, 
enerjinin öncelikli olduğu bu hızlı değişen 
dünyada, politik istihbaratı derinlemesine 

teknik uzmanlık ile birleştirmek, ekibimizi 
bu yönde genişletmek, her zamankinden 
daha önemli bir gereklilik haline gelmiştir. 
Derneğimize büyük katma değer sağlaya-
cak olan Stefan’ı memnuniyetle karşılıyoruz. 
Stefan Thie, geniş teknik bilgisini HVACR 
sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ile birleş-

tiriyor ve üyelerimizi çok iyi tanıyor” dedi. 
Stefan Thie ise konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “HVACR sektörüne ilgili olduğum 
kadar tutkulu olmak, EPEE ile çalışma 
olanağı bulmak, benim için büyük bir 
fırsattır. EPEE ekibi ve ailesiyle çalışarak, 
gerektiğinde teknik dünya ile AB politika 
bağlamı arasında köprü oluşturmaya yar-
dımcı olmaktan mutluluk duyuyorum.” 
EPEE’ye katılmadan önce Stefan Thie, 
Fujitsu General (Euro) GmbH Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 
Sorumlulukları arasında satış, teknik ve 
çevre konuları, ürün yönetimi ve sertifikas-
yon yer alıyordu. Bu pozisyonun bir par-
çası olarak, EPEE’de aktifti ve 2010-2014 
yılları arasında Piyasa Gözetim Çalışma 
Grubu Başkanıydı. Bundan önce SEW 
(Systemtechnik Waermeflußbegrenzung) 
Tasarım Bölümü Başkanı ve Kaelte - und 
Klimatechnik Risch’de proje mühendisi 
olarak çalıştı. 

nin başarılı bir şekilde uygulanması için 
rehberlik etmeye çalışıyor. EPEE, Gapo-
meter sayesinde, hedeflerine ulaşmak 
için karşılaşılan başlıca güçlükleri ve bu 
güçlüklerin aşama aşama üstesinden gel-
mek için yapılması gereken somut adımları 
belirledi.
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Danfoss Türkiye ve Cantaş Soğutma, İleri Seviye CO2 Eğitimi için 
Danimarka’da Bir Araya Geldi

Danfoss, Endüstriyel Elektronik Merkezi Kuruyor

anfoss Türkiye soğutma ekibinin 
ana distribütörlerinden biri olan 

Cantaş Soğutma, 3-7 Temmuz tarihle-
rinde ileri seviye CO2 soğutma eğitimi için 
Danimarka’da Danfoss ekibiyle buluştu. 
Eğitim, Danfoss ve Jutland Teknik Üni-
versitesi işbirliğinde düzenlendi. Üniver-
sitenin deneyimli personeli tarafından 
verilen eğitimin ardından Danfoss Dani-
marka ekibiyle saha ziyaretleri gerçek-
leştirildi. CO2 soğutma çevrimi içerisine 
farklı komponentler ilave edildi, basınç 
entalpi diyagramındaki değişimler ayrın-
tılı olarak ele alındı. Eğitimin öne çıkan 
konu başlıkları; Danfoss Multi Ejector, CO2 
Transkritik soğutma ve paralel sıkıştırma 
olurken ürünlerin enerji verimliliği uygula-
malı olarak yerinde gözlemlendi. Danfoss 
Türkiye Soğutma Teknik Destek ve Eğitim 
Müdürü Adnan Güney; “CO2 kritik üstü 
sistem tasarımlarında yaz sıcaklıkları büyük 

anfoss, Endüstriyel Elektronik Mer-
kezi kurmak üzere yerel partnerle-

riyle işbirliği yapıyor. Merkez, elektronik 
ve inşaat mühendisliği alanlarında tama-
mıyla modern diploma programlarının 
da temelini oluşturacak. Sønderborg’da 
bulunan ve en üst seviyede uluslararası 
araştırma, inovasyon ve test merkezle-
rinin yer alacağı yeni üniversite merkezi 
toplam 175 milyon Danimarka kronu 

önem taşıyor ve Türkiye gibi sıcak iklimli 
ülkelerde buna bağlı olarak verim ciddi 
anlamda düşüyor. Buradan hareketle 
geliştirilen Danfoss patentli Multi Ejector, 
teknolojisi sayesinde yüksek yaz sıcak-
lıklarında dahi CO2 soğutma sisteminin 
yüksek COP değerlerinde çalışmasını 

yatırım bedeline denk geliyor. Danfoss 
haricindeki proje ortakları arasında Güney 
Danimarka Bölgesi, Güney Danimarka 
Üniversitesi, Sønderborg Belediyesi ve 
merkezi Danfoss’a yakın bir yerde bulu-
nan tahrik çözümleri tedarikçisi LINAK yer 
alıyor. Her bir ortak, merkeze 35 milyon 
Danimarka kronu ile iştirak edecek. Ayrıca 
Bitten & Mads Clausen Vakfı ve LINAK 
tarafından finanse edilecek laboratuvar 

ve test merkezi binası, Güney Danimarka 
Üniversitesi Sønderborg kampüsünün yer 
aldığı Alsion yakınlarında inşa edilecek. 
Laboratuvarlarının sadece bölgesine ve 
yerel işletmelere değil, tüm enerji verimlilik 
endüstrisine destek sağlaması planlanan 
Endüstriyel Elektronik Merkezi’nin eği-
tim programları, bölgede faaliyet göste-
ren firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye iş 
gücünü karşılayacak şekilde hazırlanacak. 
Bu yolla, mevcut şirketleri güçlendirmek 
ve yaratılan yeni iş alanları ile bölgede faa-
liyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü 
yükseltmek mümkün olacak. Danfoss 
Yönetim Kurulu Başkanı Jørgen M. Cla-
usen konuyla ilgili, “Danfoss olarak müş-
terilerimize çığır açan çözümler sunmaya 
devam edebilmek için en yeni bilgiye ve 
en iyi beyinlere ulaşmamız son derece 
önemli. Merkez, tam olarak ihtiyacımız 
olan şeyi bize verecek. Bu projede önemli 
bir rol oynadığımız için mutluyuz” dedi. 
Endüstriyel Elektronik Merkezi’nin hem 
Danfoss’un hem de bölgenin büyüme 
potansiyelini güçlendireceği belirtiliyor.

sağlayacak” dedi. Konuyu değerlendiren 
Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Direk-
törü Toni Timirci ise, Danfoss eğitimlerinin 
gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ara-
lıksız olarak devam edeceğini ve Danfoss 
kapılarının eğitime her zaman açık oldu-
ğunun bilgisini verdi.
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Borusan Mannesmann ABD’de “Yılın Boru 
Üreticisi” Ödülünü İkinci Kez Kazandı

Wavin Pilsa, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifikası Aldı

B

W

orusan Mannesmann’ın ABD’deki 
şirketi Borusan Mannesmann Pipe 

US ortaya koyduğu yüksek kalite ve per-
formansla dikkat çekiyor. ABD’nin Hous-
ton kentindeki üretim tesisinde kaya gazı 
çıkarmakta kullanılan özel sondaj ve kuyu 
boruları üreten şirket, ABD çelik sektörü-
nün en saygın ve bağımsız yayınlarından 
American Metal Market tarafından veri-
len “Çelik Mükemmellik Ödülleri” kapsa-
mında 2017 “Yılın Boru Üreticisi” ödülünü 
kazandı. 9-13 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 22. Dünya Petrol Kongresi 
için İstanbul’da bulunan Houston Belediye 
Başkanı Sylvester Turner ve beraberindeki 
heyeti onuruna Borusan Holding merkez 
binası Perili Köşk’te bir davet verildi. Tür-
kiye – ABD İş Konseyi (TAİK) Teksas Komi-
tesi Başkanı ve Borusan Holding CEO’su 
Agah Uğur ev sahipliğinde düzenlenen 
davette, 2014 yılında faaliyete geçen 
Borusan Mannesmann Pipe US şirketinin 
kısa sürede ödülle taçlanan başarısı kut-
landı. Ödülle ilgili açıklama yapan Borusan 
Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey 
şunları söyledi: “ABD’de yaptığımız 150 
milyon dolar düzeyindeki yatırımın olumlu 
sonuçlarını alıyoruz. Yatırımımız sadece 
ABD ekonomisine değil, Türkiye’den ithal 

avin’in Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketi Wavin Pilsa, ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip 
oldu. Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal 
konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“Wavin Pilsa, başlattığı ‘Yetkilendirilmiş 
Yükümlülük Sertifikası (YYS)’ çalışmaları 
kapsamında ‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği’ ser-
tifikasını Wavin’in faaliyet gösterdiği 20’den 
fazla ülke içerisinde ilk alan şirket olmanın 
gururunu yaşıyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim sistemi; çalışanları, süreçleri ve bilgi 
sistemlerini içine alan kurumsal bir yapı oluş-
tururken, hem kurumun hem de kurumun 
tüm iş ortaklarının bilgi varlıklarını korumayı 
ve güvenlik kontrollerini uygulamayı amaçlı-

ettiğimiz ve Baytown tesisimizde ilave 
katma değer sağladığımız tamamlayıcı 
ürünler sayesinde Türk ekonomisine de 
ciddi katkı sağlıyor. Mükemmellik için çalı-
şırken, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hiz-
met standartlarımızı da en yüksek seviyede 
tutuyoruz. Piyasa tarafından da büyük ilgi 
gören firmamızın ABD çelik sektörünün 
güçlü bir yayını tarafından düzenlenen 
organizasyonda bu ödülle ikinci kez takdir 
edilmiş olması, seviyemizi daha da yukarı-
lara taşımak için bizleri motive etti. Ödül 
nedeni ile American Metal Market yayınına 
ve uzman jüri üyelerine teşekkür ederiz.”
American Metal Market tarafından düzen-
lenen “Çelik Mükemmellik Ödülleri” kap-
samında Borusan Mannesmann Pipe 
US 2015’de “Yılın Boru Üreticisi”, 2014 
yılında ise “Yılın Teknoloji Tedarikçisi” 
ödüllerini kazanmıştı.

yor. Yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açımız ile 
şimdi bilgi güvenliğinde de fark yaratmaya 
devam ediyoruz. Dijital çağı yaşadığımız 
şu dönemlerde bilgi ve verilerin korunması 
oldukça zorlaşmıştır. Kalem ve kâğıda dayalı 
bilgi depolama her geçen gün azalırken, 
dijital ortamlarda depolanan veriler ise her 
geçen gün artış göstermektedir. Önceki 
dönemlerle günümüzü kıyasladığımızda 
inanılmaz bir veri ve bilgi artışının olduğunu 
görüyoruz. ISO 27001 sertifikasına sahip 
olmayı başaran şirketimiz; müşterilerinin, 
çalışanlarının, tedarikçilerinin ve diğer tüm iş 
ortaklarının güvenli ve sürdürülebilir çalışma 
ortamına sahip olmaları için en uygun şart-
ları sunmaya devam ediyor.”
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Limak ve Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin 
Enerjik Mühendis Adaylarını Yetiştiriyor

E
nerji sektöründe üretim, ticaret ve 
dağıtım alanlarında önemli yatırımları 

bulunan Limak Holding, sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli çalışan sayısını artırmak 
için Türkiye’nin Enerji Akademisi’ni kurdu. 
Limak Holding çatısı altında faaliyetlerini 
sürdüren Limak Enerji’nin Boğaziçi Üniver-
sitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile birlikte 
hayata geçirdiği “Türkiye’nin Enerji Aka-
demisi” ilk mezunlarını verdi. Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinden 4 ay süren online 
eğitim sonrasında İstanbul’a gelen ve katıl-
dıkları sınavın ardından ABD dahil 21 farklı 
ülkede geçerli NCCER sertifikasını almaya 
hak kazanan mühendislik öğrencileri, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ser-
tifikalarını aldı. Törene Limak Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir’in yanı 
sıra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmed Özkan, akademisyenler ve Limak 
Enerji yöneticileri katıldı. Sertifika töre-
ninde konuşan Batuhan Özdemir; Limak 
Holding’in 40 yılı aşan başarı hikâyesinde, 
“sürdürülebilir kalkınma” ile eğitim ve istih-
damda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projelerinin taşıdığı öneme değindi. Özde-
mir, “Sahip olduğumuz deneyim, bilgi ve 
beceriyi genç nesillere aktarıyor olmak bizim 
için her şeyden daha önemli. Çünkü biliyo-
ruz ki, güçlü yarınlar, ancak eğitimli ve bilgiyi 
doğru kullanan siz gençlerle mümkün ola-
cak. Bugün ülkemizde genç işsizlik oranında 
hükümetimizin attığı adımlar çok değerli; 
ancak özel sektöre de büyük roller düştüğü 
inancındayız. Limak olarak bu sorumlulu-
ğun her daim farkındayız” diye konuştu. 
Bu farkındalıkla Türkiye’de nitelikli iş gücü-
nün artması; meslek seçimlerinde cinsiyetler 
arasında eşitsiz dağılımının önlenmesi için 

çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerinden 
bahseden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bugün burada bulunma sebebimiz olan 
Enerji Akademisi de Limak’ın ülkemizi ileri 
taşımak için oluşturduğu ve inandığı proje-
lerin başında geliyor. Bu akademi, üniversite 
ile iş dünyası arasında önemli bir köprü işlevi 
görürken, gençlerimizi sektöre ve iş hayatına 
hazırlamayı da hedefliyor. Bugün sertifika 
almaya hak kazanan 100 gencimizin, ülke-
mizin enerji sektörünü ve ekonomisini bir 
adım ileri taşıyacağından şüphemiz yok. 
Onları tebrik ederken, Limak Holding olarak 
gençlere inancımızla bu projeleri sürdürece-
ğimizin de altını çizmek isterim.” 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
med Özkan da yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Üniversitemizin kaliteli akademik 
kadrosunun bilgi birikimini daha geniş 
kesimlerle paylaşmaya aracı olan bu tür 
projelerde yer almaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bu konuda bizimle işbirliği yapa-
rak, mühendis adaylarının donanımını artır-
mamızı sağlayan Limak Enerji’ye teşekkür 
ederiz. Üniversitemiz bu tür programlarla 
özel sektörün ihtiyacı olan özelleştirilmiş 
eğitimleri üreterek nitelikli ve ihtiyaç duyulan 
insan kaynağı oluşturulmasına ve bu sayede 
işsizliğin giderilmesine katkıda bulunmaya 
gayret etmektedir. Üniversitemizde belli 
alanlarda uzmanlaşmış akademik kadrola-
rımız, Enerji Akademisi’nde bilgi ve becerile-
rini bu alana kanalize ederek disiplinlerarası 
bir yaklaşımla mühendis adaylarının kendi-
lerini geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. 
Toplumumuzun gelişmesi ve ekonomik 
gücünün artırılması için gösterilen bu tür 
çabaların içinde olmaya bundan sonra da 
devam edeceğiz.”
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AFB, Climaveneta Fabrikalarına Teknik Gezi 
Düzenledi

A FB, 5-8 Temmuz tarihleri arasında 
Türkiye temsilcisi olduğu Climave-

neta firmasının İtalya’daki su soğutma 
grupları (chiller), rooftop ve klima santrali 
fabrikalarına teknik gezi düzenledi. AFB 
yetkilileri ve çeşitli firmalardan gelen 12 
kişilik misafir grubunun katıldığı gezide 
Climaveneta’nın İtalya’daki 3 fabrikası 
ziyaret edildi, su soğutma grupları, paket 
klima ve klima santralleri üretimi ve ar-ge 
çalışmaları konularında son teknolojik 
gelişmeler ve detaylı teknik bilgiler anla-
tıldı. Gezide katılımcılar, Venedik pano-
ramik şehir turları ile tarihi mekânları da 

görme imkânı buldu. Katılımcılara fabrika 
gezisinde yeni gövde yapısına sahip, ısı 
geri kazanımlı (Rotary ve Plakalı), dönüş 
fanlı, freecooling yapabilen WRX Serisi 
Rooftoplar hakkında özellikle EC (frekans 
invertörlü) fan versiyonlarının tüketim sar-
fiyatına etkileri gösterildi.

BITZER, VARIPACK Frekans İnvertörlerini 
Kullanmak için Dijital Destek Sunuyor

B ITZER, VARIPACK frekans invertörle-
rinin nasıl tasarlanacağını, yapılandı-

rılacağını ve devreye alınacağını anlatan bir 
video yayımladı. Video, harici frekans inver-
törlerini kullanırken çok değerli kolaylıklar 
sunuyor ve YouTube video platformunda 
izlenebiliyor. Videoda, BITZER çalışanlarının, 
BITZER kompresörlü bir soğutma sisteminin 
gereksinimleri için bir VARIPACK frekans 
invertörü uygulaması gösteriliyor. İsteni-
len adımların anlatımları için İngilizce veya 
Almanca dil seçenekleri bulunuyor. Kullanı-
cıların BITZER yazılımı, BEST yazılımı (BITZER 
Elektronik Servis Aracı) ve bir BEST arabirim 
dönüştürücü veya bir Ethernet kablosuna 
da ihtiyacı olacak. İki yazılım da BITZER web 
sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
VARIPACK, önerilen şekilde kurulduğunda 
ve kablolandığında devreye sokulabilir ve 
yapılandırılabilir.

Kullanımı	kolay	ve	çok	verimli
BITZER pistonlu kompresörle birlikte, akıllı 
VARIPACK frekans invertörleri Bitzer’in IQ 
ürün grubuna aittir ve frekans invertörleri 
hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duy-
mayan sezgisel devreye alma olanağı sunar. 
Avantajı, sistemin mevcut soğutma talebine 
en uygun şekilde uyum sağlayarak hem 
enerji tüketimini hem de işletme maliyetle-
rini düşürmesidir. Kompresörün ve frekans 
çeviricinin hassas koordinasyonu ek enerji 

tasarrufu sağlar ve böylece tam ve kısmi 
yükte kompresör verimliliğini artırır. Harici 
VARIPACK frekans invertörleri, BITZER ECO-
LINE + pistonlu kompresörlerinin daimi-
mıknatıslı motorları ve frekans invertörleri 
için özel olarak modifiye edilmiş diğer 
motorları da dahil olmak üzere modern 
motor konseptleri için tasarlanmıştır. VARI-
PACK serisi; soğutma sistemleri, klima sis-
temleri ve ısı pompaları için uygundur ve 
tek kompresörlü sistemlere de bileşik sis-
temlere de entegre edilebilir. BEST yazılımı, 
kolay kullanım ve izlemeyi desteklerken, 
BITZER yazılımı frekans çeviricinin uygu-
lama için özel olarak seçilmesini sağlar. 
VARIPACK frekans invertörlerinin nasıl kul-
lanılacağını açıklayan video için:

https://www.youtube.comzwatch?v= 
PerxFWmvfe0
BITZER yazılımı için:
https://www.bitzer.de/websoftware/
BEST yazılımı için: 
https://www.bitzer.de/gb/en/service/
software/software/versions-best.jsp
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Haberler

ISIDEM Yalıtım, Mekanik Tesisat Ekipman 
Yalıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususları
Anlattı

T icari binaların, kamu binalarının ve 
sanayi tesislerinin ısıtılması/soğutul-

ması için tüketilen enerjinin azaltılmasında 
mekanik tesisat yalıtımı büyük önem taşıyor. 
Bu doğrultuda mekanik tesisatı oluşturan 
boruların, vanaların, armatürlerin ve hava 
kanallarının doğru yalıtım malzemesi ve 
uygun yalıtım kalınlığı ile yalıtılmaları gere-
kiyor. Mekanik tesisat ekipman yalıtımında 
dikkat edilmesi gereken hususlara deği-
nen ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat 
Erenoğlu, “Mekanik tesisatta ısı yalıtımını 
genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk 
hatlarda ısı kazancını önlemek amacıyla 
alınan en bilindik önlem olarak açıklayabi-
liriz. Ayrıca yapılan yalıtım ile soğuk hatları 
oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle 
korozyona uğraması da önleniyor. Tabii ki 
bu sonuçlara doğru yalıtım malzemesi ve 
doğru yalıtım kalınlığı ile ulaşabiliriz. Meka-
nik tesisat yalıtımında kullanılan malzeme-
lerde aranan en temel özellikler; düşük ısı 
iletkenlik katsayısı, yüksek buhar difüzyon 
direnç kat sayısı, yangına olan tepki sınıfı, 
uygulama kolaylığı ve geniş servis sıcaklık 
aralığı olarak sıralanabilir. ISIDEM Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerimiz 
tüm bu kriterleri karşılıyor. LEED sertifikalı 
tesisimizde ürettiğimiz Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğü, kapalı gözenekli ve homo-
jen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygu-
landığı tesisatlarda maksimum yoğuşma 
kontrolü ve termal performans sağlıyor. 
Coolflex boru ve levhalar yüksek su buharı 
difüzyon direnci katsayısı ile korozyon ris-
kini minimuma indirmek adına μ ≥ 10 bin 
değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar 

TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında 
sektörün en yüksek su buharı difüzyon 
direnç katsayısı olma özelliği taşıyor” dedi.

Standart	dışı	yalıtım	
malzemelerine	dikkat

Erenoğlu hızla büyüyen inşaat sektörüne 
yeni birçok ürünün arz edildiğini dile geti-
rerek, denetimler konusunda bazı eksiklikler 
sebebi ile tüketicilerin yanıltıldığına dikkat 
çekti. Gerçek ve uzun ömürlü yalıtım için 
kullanılan doğru malzemenin seçiminin 
son derece önemli olduğunu, tüm tüketi-
cilerin standartlara uygun ürün seçimine 
dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Erenoğlu, 
“Avrupa Standartlarına (EN) uygun her 
ürün CE işareti alır ve performans değerleri 
beyanlarını taşır. Tüketicilerin satın alma 
sürecinde yalıtım malzemesinin CE ve TSE 
logosuna sahip olup olmadığını kontrol 
edip yalıtım kalınlığını sorgulaması gere-
kiyor. ISIDEM Yalıtım olarak tüm üretim 

ve kalite süreçlerimizi, TS 
EN 14304 standartları-
nın zorunlu kıldığı kriter-
lere göre ve bünyemizde 
oluşturduğumuz sektörün 
en teknolojik imkânlarına 
sahip laboratuvarlarında 
koşulsuz müşteri mem-
nuniyeti anlayışıyla ger-
çekleştiriyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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Haberler

Mas Grup, Akıllı Motor Üstü Frekans İnvertör Teknolojisine GENiO 
Serisi ile Hızlı Giriş Yaptı

S on dönemde ağırlıklı olarak bina 
teknolojilerinde tercih edilmeye 

başlayan motor üstü frekans invertörler, 
ısıtma ve soğutma sirkülasyon pompaları 
ile hidrofor sistemlerinde yoğunlukla kul-
lanılıyor. İnvertörün yedeklenmiş olması ve 
pompa odasında alan tasarrufu sağlaması 
tercih edilme nedenlerinin başında geliyor. 
Mas Grup, pompa ve hidrofor kullanımı 
için özel olarak geliştirdiği GENiO serisi 
invertörlerde verim, koruma ve kullanım 
konularında ayrıcalıklı çözümler sunuyor. 
Mas Grup Bina Teknolojileri Satış Yöneticisi 
Cem Hanedanoğlu, kullanıcıların hayatını 
kolaylaştıran GENiO serisi ürünler ile ilgili 
şu bilgileri verdi: “GENiO motor üstü fre-
kans invertör sistemi, motorların çalışma 
frekanslarını değiştirerek sistemi set edilen 
basınçta tutar ve klasik sisteme göre enerji 
tasarrufu sağlar. Kullanım alanı olarak sis-
temde sabit basıncın istenildiği her alanda 
18,5 kW’a kadar tekli pompadan 6’lı 
pompa sistemlerine kadar kullanılabilirler, 
herhangi bir kısıtlama yoktur. IP 65 yüksek 
koruma sınıfına sahip GENiO’nun üzerinde 
bulunan grafik LCD ekran üzerinden anlık 
basınç değeri, frekans, akım değeri, motor 
devri, çıkış gerilimi, çıkış gücü, sensörlerden 
gelen analog değerler ve set basınç değeri 
okunabilir. Bu sistem ile kendi aralarında 
RS 485 kablo üzerinden haberleşerek çoklu 
pompa sistemi seçeneği ile 6 adet pompa 
beraber çalışabilir. Mod-Bus haberleşme 

protokolü ile RS 485 kablo üzerinden dış 
ünitelerle (bina otomasyon sistemi veya 
PLC gibi) iletişim kurabilir. Çoklu pompa 
sistemlerinde gerçek zamanlı eş yaşlanma 
özelliğine sahip olup, pompaların her biri-
nin toplam çalışma saatleri görüntülenebi-
lir. Max. ve min. çalışma frekansları ayar-
lanabilen invertörlerin antrifiz özelliğiyle 
donmaya karşı koruma, yüksek ve alçak 
basınca karşı koruma, aşırı akım, aşırı geri-
lim ve faz kaybına karşı koruması mevcut 
olup, son iki hata otomatik olarak kayıt 
altına alınır. GENiO HDSV hidrofor sistem-
lerinde su eksikliği durumunda pompaları 
kuru çalışmaya karşı 5 farklı tipte koruma 
özelliği mevcuttur. Menü dili Türkçe veya 
İngilizce olarak ayarlanabilir olup özellikle 
program tasarlanırken kolay kullanım hedef 

alınmıştır.” GENiO serisi ürünlerin birçok 
projede tercih edildiğini de anlatan Hane-
danoğlu “Bu sistemler Çamlıca Camii, Sur 
Yapı Mirage, Nevşehir Emlak Konut gibi 
son zamanların birçok dikkat çekici proje-
sinde tercih edildi. Müşterilerimize dünya 
standartlarında bir ürün sunmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz” dedi.

VARNASAN Yenilenen Gücü ile Sektöre Yeni Bir Soluk Getiriyor

S MS-TORK bünyesine geçen VARNA-
SAN, yenilenen gücü ile sektöre yeni 

bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 2017 yılı 
ikinci yarısında TORK firmasının bünyesine 
geçen VARNASAN sektöründe daha yeni-
likçi ve dinamik adımlar atmayı hedefliyor. 
Konuya ilişkin firma yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada, “VARNASAN, sektörün 
vana ihtiyacını 40 yıllık tecrübe ve yüzde 
100 yerli üretim vanaları ile karşılıyor. Aynı 
zamanda yurtdışına da ürettiği ürünleri 
ihraç eden VARNASAN, kalitesiyle sektör 

bazında önemli bir yer edinmiştir. VARNA-
SAN su, buhar, doğalgaz, LPG, LNG, sıcak 
su, asitik sıvılar, gıda ürünleri, madeni yağ-
lar, basınçlı hava tesisatı, hidrolik sistem-
ler, arıtma ve HVAC uygulamalarına özel 
üretim yapıyor; üretimleri kalite birimince 
CE, ISO9001:2008, TSE, DIN gibi belgelere 
sahip. Ar-ge birimleri tarafından tasarlanan 
ve yüzde 100 yerli üretime sahip ürünler 
ile VARNASAN, dünya standartlarındaki 
kalite anlayışı ile yoluna devam ediyor” 
ifadelerine yer verildi.
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Haberler

Ges Teknik Ar-Ge, Teknopark İstanbul 
Ofisinde

B ina otomasyonu alanında 2003 
yılından bu yana faaliyet gösteren 

Ges Teknik Klima Kontrol ve Otomasyon 
Sistemleri, Ar-Ge birimini Kurtköy’deki Tek-
nopark İstanbul’a taşıdı. Ges Teknik Ar-Ge 
Müdürü Oğuz Yaz, ağustos ayı itibarıyla 
Teknopark İstanbul ofisine taşınarak Ar-Ge 
çalışmalarına burada devam edeceklerini 
belirtti. Teknopark yapılanmalarının, fikir-
lerin hızla ürüne dönüşmesini sağlayan bir 
ekosisteme sahip olduğunu, bu ekosistemin 
Ar-Ge ekibine sağladığı pozitif etkinin, Ges 
Teknik’in teknoloji ithal eden bir firmadan, 
ihraç eden bir firma olma dönüşümünü 
de hızlandıracağını ifade etti. Yaz, “Tasa-
rımları Ges Teknik Ar-Ge birimine ait olan 
haberleşmeli fan coil kartları ve ısı pompası 
kontrolörlerinin yer aldığı projeler arasında 
Skyland, Maslak 1453 ve Vadi İstanbul pro-
jeleri sayılabilir” dedi.

Teknoklima, Sektör Duayenlerini “Harley 
Experience” Etkinliğinde Buluşturdu

T eknoklima, 22 Temmuz’da Harley 
Davidson Bosphorus-Maslak ev 

sahipliğinde düzenlediği “Harley Experi-
ence” etkinliğinde sektörün ünlü makine 
mühendisleri, projeciler ve basın men-
suplarıyla bir araya geldi. 
Teknoklima CEO’su Uğur Darcan yaptığı 
açıklamada, “Sektör duayenleri için yine 
farklı bir etkinlik düzenledik. Bildiğiniz 
gibi Yelken Günleri ile başlayan, fark 
yaratan inovasyon temelli organizasyon-
lar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
İklimlendirme sektöründe uzmanlaşan 
iş ortaklarımıza farklı bir hafta sonu 
yaşatmaktan keyif aldık. Bu etkinlikte 

amacımız; motosiklet tutkusunu, konu-
nun uzmanı Harley-Davidson Bosphorus 
çatısı altında güvenli sürüş teknikleri ile 
birleştirerek yaygınlaşmasını sağlamak, 
tesisat sektörü iş ortaklarımıza motosiklet 
üzerindeki farklı bir hayat tarzını dene-
yimletmektir” dedi. Kahvaltı ile başlayan 
etkinlikte katılımcılara motosiklet kül-
türü, kullanımı ve sürüş teknikleri hak-
kında bilgi verildi. 
Katılımcıların uzman eğitimciler ile soh-
bet etme fırsatı bulduğu etkinlik, Harley 
deneyimi ile son buldu.



Haberler

Ayvaz’dan Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne Destek

S osyal sorumluluk alanındaki çalış-
malarına hız kazandıran Ayvaz, 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi’nin uzun soluklu projesi olan ve 
Nisan ayında Tuzla’daki Anadolu Yakası 
Sanayi Bölgesi’nde açılışı gerçekleşen Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne 
yangın tesisatı ekipmanı bağışladı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
eğitim merkezinin açılış töreninde, ver-
diği destekten dolayı Ayvaz’a bir teşekkür 
plaketi takdim etti. Plaketi, törende hazır 
bulunan İstanbul Anadolu Bölge Satış 
Mühendisi Emre Aktaş kabul etti. Tuz-
la’daki merkezin hem ülkemiz hem sektör 
hem de mühendislik mesleği açısından çok 

önemli bir proje olduğunu belirten Ayvaz 
İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, böyle 
bir projeye Ayvaz’ın da katkı sağlamasın-
dan dolayı çok mutlu olduklarını ifade 
etti. Alpagut, "Biz Ayvaz olarak yaptığımız 

A
Ayvaz, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Listesinde

yvaz, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO)’nın açıkladığı “Türkiye’nin 

ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu” liste-
sindeki yükselişine devam etti. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu 
Başkanı Serhan Alpagut, Türkiye’nin en 
büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesin-
deki yerlerini her sene daha üst sıralara 
taşımaktan dolayı gurur duyduklarını 
belirtti. Ayvaz’ın mekanik tesisat sektö-
ründe dünya çapında bir marka olma 
stratejisiyle yoluna devam ettiğini ve 
hem yurtiçinde hem de yurtdışında pazar 
kanallarını büyütüğünü söyleyen Alpa-
gut, “Türkiye tesisat sektörü içerisinde 
özelllikle ihracat hacmiyle oldukça öne 
çıkmış durumdayız. Küresel pazarların 

“İlk 1000 İhracatçı Araştırması” kapsa-
mında açıkladığı listede 2015 yılında 
643. sırada yer alan Ayvaz 2016 yılında 
oldukça hızlı bir yükseliş kaydederek 
511. sıraya yükseldi.

tüm işlerde içinde bulunduğumuz sek-
törü şekillendirmeyi ve ilerletmeyi hedef 
alan bir anlayışa sahibiz. Sektörümüzün 
ve ülkemizin önünü açacak tüm projelere 
katkı sunmaya hazırız” dedi. Suat Sezai 
Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi, toplam 
bin m2’lik bir alanda sanayinin en çok 
ihtiyaç duyduğu ara teknik elemanlara ve 
makine mühendislerine teorik ve pratik 
eğitimler vermek üzere kuruldu. Merkezde 
kaynak ile ilgili teorik ve pratik eğitimler, 
yangın tesisatı projelendirme ve uygu-
lama eğitimleri, makine bakım eğitimleri, 
ısıtma soğutma ve havalandırma (HVAC) 
uygulama eğitimleri ve asansör eğitimleri 
verilecek.

sunduğu fırsatları iyi 
değerlendirerek ciddi 
bir büyüme ivmesi 
yakaladık. Örneğin, 
önümüzdeki yıl % 20 
büyüme hedefimiz 
var. Bu büyüme ivme-
sini kararlılıkla sürdü-
rerek üç yıl içerisinde 
Türkiye’nin en büyük 
500 şirketinden biri 
olmak için çalışacağız” 
dedi. Ayvaz, uzun yıllardır “İhracatın Yıl-
dızı” ödülleri alarak kendi alanında en 
çok ihracat yapan şirketlerden biri olma 
unvanını koruyor. Son olarak kısa adı 

“TİM” olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 

Lowara-Hydrovar®, CSE Dergisinin Düzenlediği “Yılın Ürünü” 
Yarışmasında Finale Kaldı

X ylem-Lowara tarafından üretilen ve 
dünyanın ilk pompa motoru üze-

rine monte edilen mikro işlemcili frekans 
kontrol cihazı olan Hydrovar®, CSE dergi-
sinin bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yılın 
Ürünü yarışmasında Bina Otomasyon ve 
Yönetim Sistemleri, Enerji Yönetimi kate-
gorisinde finale kaldı. Hydrovar®, motor 
hızını kontrol ederek pompa performan-

sını, sistem ihtiyaçlarına göre çok geniş 
bir bölgede ayarlar ve optimum çalışma 
sağlıyor. 
Böylece pompalar verimli olarak çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilen komple bir 
pompalama sistemine dönüşüyor. Sis-
tem; değişken hızlı sürücü (VSD), kontrol 
kartı, sensörler, EMC filtreleri ve motor/
sistem koruması içeriyor.
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Haberler

Trane, Rental Selector App Uygulamasını Piyasaya Sunuyor

T rane, kullanıcıların geçici ısıtma, 
havalandırma ve klima (HVAC) ihti-

yaçlarına uygun üniteyi kolayca seçmesini 
sağlayan ve türünün ilk örneği olan Trane 
Rental Selector App uygulamasını piyasaya 
sunuyor. Yeni uygulama, kullanıcıların 
önerilen ünitelerin özelliklerini ayrıntılı bir 
şekilde incelemelerini, konfor üniteleri için 
temel yük hesaplaması yapmalarını ve en 
yakın Trane Rental Services lokasyonuna 
fiyat teklifi göndermelerini sağlıyor. 
Klima, birçok işletmenin binalarda doğru iç 
mekân ortamını oluşturmaları veya endüst-
riyel prosesler için güvenilir soğutma sağ-
lamaları açısından büyük önem arz eder. 
Trane Rental Services planlanmış veya 
planlanmamış geçici ihtiyaçları karşılayan 
çeşitli ekipmanlar sunar. Acil, kısa vadeli 
veya uzun vadeli olması ya da sezonun en 
yoğun olduğu zamanlarda talebi karşıla-
ması gerektiği fark etmeksizin Trane, Avrupa 

çözüm getiriyor. Müşterilerimize hızlı, 
güvenli ve maliyet etkin kiralık çözümler 
sunuyoruz. Hesap yöneticileri, mühendis-
ler, servis teknisyenleri ve lojistik uzman-
larından oluşan ekibimiz, müşterilerimizin 
geçici ekipman ihtiyacını hızlı bir şekilde 
saat gibi çalışan bir sisteme dönüştürüyor. 
Artık Trane Selector App sayesinde müşte-
rilerimiz ihtiyaç duydukları doğru çözümü 
hızlıca bularak en yakın Trane temsilcisine 
ulaşabiliyor” diyor. Kurulum sonrasında, 
fabrika tarafından yetkilendirilmiş Trane tek-
nisyenlerinden oluşan kapsamlı bir servis ağı 
kiralama süresi boyunca sorunsuz kullanım 
ve çalışma sağlar. 
Trane Selector uygulamasını indirmek veya 
kullanmak için: www.tranerentalselector.
com.Trane Rental Services hakkında ayrın-
tılı bilgi için: https://www.youtube.com/
watch?v=a3wqcmPb1Hg veya http://
www.trane-chiller-rental.eu/

genelinde çok çeşitli kiralık üniteler sunar. 
Yeni Trane Rental Selector uygulaması, 
artık tesis yöneticilerinin ve bina sahipleri-
nin belirli geçici soğutma veya ısıtma ihti-
yaçlarını karşılayacak doğru çözümü hızlı 
ve etkin bir şekilde bulmaları konusunda 
yardımcı oluyor. Trane Avrupa hizmet 
lideri Sai Pinisettive konuyla ilgili, “Şu an 
Avrupa’da sunulan kiralama hizmetleri için 
özel olarak tasarlanan ve üretilen modern 
filosuyla Trane Rental Services sağlık, veri 
merkezleri, sanayi, konaklama ve ofis bina-
ları dahil olmak üzere çok çeşitli tesislere 

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2018 Fuarının 
Ülke Partneri Hindistan

F iera Milano’da 13-16 Mart 2018 
tarihleri arasında düzenlenecek 

konut ve endüstriyel tesisler, klima ve 
yenilenebilir enerjiler için dünyanın en 
büyük fuarlarından MCE, alanında lider 
global şirketlerin yanı sıra 141 ülkeden 
gelen 155 binin üzerinde profesyonel ziya-
retçiyi bir araya getirecek. Katılımcıların 
bugüne kadarki rezervasyonlarına göre, 
önceki katılımcıların yenilenen kayıtlarının 
yanı sıra endüstrinin bazı büyük isimleri-
nin de fuara geri dönecekleri görülüyor. 
Strateji olarak uluslararasılaşma, MCE’nin 
güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor 
ve MCE’nin yeni bir tanıtım projesi olarak 
“Ülke Partneri”nin duyurumları başlıyor. 
2018 fuarı için Hindistan’ı özel konuk ola-
rak seçen MCE fuarının bu kararının daya-
nağı;  yıllar boyunca MCE’de Hindistan’ın 
artan varlığı oldu. Hindistan, katılımcı 
firma sayısında 2014’ten 2016’ya yüzde 
75 artış ile sürekli bir büyüme kaydetti. 
Hintli ziyaretçilerin katılımı ise 2014 yılın-
dan 2016’ya yüzde 4 arttı.
1.3 milyardan fazla nüfusa sahip olan Hin-

distan, nüfusunun üçte ikisinin 30 yaşın 
altında oluşu ve 2017 yılına kadar yüzde 
7 oranında artması beklenen gerçek GSYİH 
ile dünyadaki en hızlı büyüyen ülkelerden 
biri olmaya devam ediyor. Ülkenin sosyo-
ekonomik dokusunu ve enerji sektörünü 
geliştirecek iddialı bir reform programı 
başladı. Hindistan, en dinamik ve umut 
verici pazarlardan birinde iş fırsatlarını keş-
fetmek isteyen İtalyan ve Avrupalı şirketler 
için gerçekten olağanüstü bir ticaret ortağı 
olacak. “Ülke Partneri” projesinin ana 
amacı; konut ve endüstriyel tesisler, klima 
ve yenilenebilir enerji endüstrilerinde Hint 
pazarında katılımcılar ve en iyi oyuncular 
arasındaki ticaret ve ortaklıklar olasılığını 
artırmak. Reed Exhibitions İtalya Genel 
Müdürü Massimiliano Pierini, “Ülke Part-
neri her yıl, katılımcılarımızla karar vericiler 
arasında önemli global pazarlarda karşı-
laşmalarını teşvik etmeyi taahhüt eden 
promosyon faaliyetleri programının bir 
parçasıdır. Dünyadaki en hızlı büyüyen 
başlıca ekonomilerden biriyle iş ilişkilerini 
güçlendirmeyi amaçlayan bir girişimdir. 

Yeni proje, ANIMA, İtalyan Mekanik, 
Mühendislik ve İlgili Endüstri Dernekleri 
Federasyonu ve doğal olarak İtalya mer-
kezli Hint resmi kurumlarını temsil eden 
bir heyetle ortaklaşa yürütülecek” dedi. 
Adım adım bir süreç tanımlamak için 
düzenlenen ilk resmi toplantılarda uygu-
lanmaya başlayan “Ülke Partneri” proje 
faaliyetleri iki aşamalı olarak yapılandı-
rılmıştır. Birinci aşama, sergiden önce 
gerçekleşecek olup geçici üniversitelerin 
tanıtımı ve iletişim faaliyetlerinin uygu-
lanması ve MCE 2018 koridorlarında 
resmi kurumların delegasyonu ile bir-
likte yürüyecek nitelikli satın alma heyeti 
düzenlenmesi üzerinde durulacaktır. 
MCE 2018 sırasında gerçekleşecek olan 
projenin ikinci fazı, Hintli şirketler için 
tasarlanmış resmi bir milli katılım alanı ve 
törene katılacak olan Hint resmi kurumları 
için düzenlenen sergi stantları etrafında 
rehberli tur oluşturacak. Son olarak, Hin-
distan’daki İtalyan işletmeler için yatırım 
fırsatları sunmak için bir eğitim semineri 
düzenlenecek.
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Yeni nesil Buderus GB402 Serisi 
Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan’la tanışın,
daha verimli ısıtmaya kavuşun.

Buderus
Logano plus GB402
Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan

Yeni nesil Buderus GB402 Serisi Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan,  

yüksek verimi, kompakt yapısı, hem tasarımda hem de işletimde  

sağladığı kolaylıklarla her türlü proje ve uygulamada  

benzersiz çözümler sunuyor.

Enerjiniz
uçup 
gitmesin!

Haberler

Prüftechnik, Yeni Adresinde Eğitimlerini 
Sürdürüyor

K adrosunu genişleten ve titreşim 
analiz eğitimlerinden sonra ter-

mografi eğitimleri de vermeye başlayan 
Prüftechnik, müşterileri ve kursiyerlerini 
daha iyi ağırlamak için taşındı. Satış birim-
leri, modern bir teknik eğitim merkezi, 
satış sonrası hizmetler bölümü, depo ve 
eğitim atölyelerinin yer aldığı adresi:  Ata-
şehir Mahallesi. 3. Cadde No: 1-2 Ataşehir 
–İstanbul olarak değişti.
Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişiyi serti-
fikalandıran Mobius Enstitüsü’nün Tür-
kiye’deki sertifikalı analistlerinin sayısı ve 
kurslara rağbet her geçen gün artıyor. 
Uluslararası alanda Makine Titreşimi 
Eğitimi ve Sertifikalandırma Programını  
yürüten Mobius Enstitüsü’nün yetkili 
eğitim partneri olan Prüftechnik ile artık 
ISO CAT eğitimleri Türkiye’de veriliyor. 
Bu senenin ilk ISO CAT II eğitimi Prüf-
technik Akademi’nin yeni binasında 24 
- 28 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçek-
leştirildi.  ISO CAT eğitimleri ve sertifika 
programları, kişilerin hem titreşim ölçümü 
ve detaylı analiz yapması konusunda bilgi 
ve becerilerini geliştiriyor  hem de yetkinlik 
sertifikası almalarına olanak sağlıyor. Yurt-
dışından gelen katılımcıların da olduğu 
eğitim için şimdiye kadar 10 bine yakın 
titreşim analisti yetiştiren, dünyada 30’un 
üzerinde ülkede  eğitim veren Clyde  son 
3 yılda olduğu gibi, Türkiye’ye geldi. Tit-
reşim analizi, durum izleme ve güvenilirlik 
geliştirme programlarının uygulanması 
konularında 25 yıldan fazla tecrübeye 
sahip, motivasyonu yüksek bir eğitmen 
olan Volpe; eğitimlerde gerçek olayları 
konu alan slaytlar ve etkileşimli simülatör-
ler kullandı. Eğitimin ilk dört günü teorik 
bilgiler, bilgisayar destekli yazılımlar ve üç 
boyutlu görseller aracılığıyla desteklenerek 
titreşim ölçüm ve analizine dair karma-
şık konular, kolay anlaşılır hale getirildi.  
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri ve 
eğitim süresince soruları ile aktif oldukları 
eğitimin son günü, kısa bir tekrar yapıldı 
ve ardından ISO CAT II eğitim sınavı uygu-
lanarak sertifikalandırma süreci başladı. 
14 - 17 Ağustos tarihlerinde   Türkçe 

ISO CAT I  ve 6-10 Kasım’da Termografi 
eğitimi vermeye hazırlanan Prüftechnik 
Akademi hakkında detaylı bilgi için:
E-posta: egitim@pruftechnik.com
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Amerikan teknolojisinin eseri ClimateMaster; rakiplerinin karşısında 
gösterdiği üstün çalışma performansı, yapısal sağlamlığı ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde işletme maliyetlerinizi minimuma 
indiriyor.

 
Siz de Türkiye’deki 30.000’i aşkın çalışan cihaz sayısıyla kusursuz 
hizmet sunan ve AHRI kalite performans sertifikasına sahip 
alanındaki tek marka olan ClimateMaster’ı seçin, kazanın.

Haberler

Grundfos İletişim Merkezi 5 Yaşında

G rundfos Türkiye bünyesinde faa-
liyet gösteren “Grundfos İletişim 

Merkezi” 5. yılını kutluyor. Konuya iliş-
kin açıklama yapan Grundfos İletişim 
Yöneticisi Gonca Başar, kuruluşundan 
bu yana hızla gelişen müşteri memnu-
niyeti aktivitelerini, her yıl nasıl çok daha 
yüksek bir performans ile artırdıklarını 
şöyle açıkladı: “Grundfos Türkiye İletişim 
Merkezi, ‘Değer Yaratan İletişim…’ mot-
tosu ile müşteri deneyimini en ön planda 
tutuyor. ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi’nin 
sadece tanımda değil, müşteri ile etki-
leşim halinde olunan satış öncesi, satış 
ve satış sonrası tüm hizmetlerde hayata 
geçirilmesi için çeşitli faaliyetlere öncülük 
ediyor. Bunların en başında da Grundfos 
Türkiye’nin eğitim süreçlerine sağladığı 
yüksek destek geliyor. 5 yıl içinde 40’a 
yakın Memnuniyet, Ölçüm ve Pazar Araş-
tırması projesi ile yaklaşık 14 bin kişiye 
ulaşıldı. Ayrıca 5 bine yakın servis yön-
lendirmesi, 3 saatlik yönlendirme ve 1,5 
günlük servis hizmet performansı süresi 
ile takip edildi. Yılda 20 binden fazla müş-
teri çağrısını cevaplayan Grundfos Tür-

kiye İletişim Merkezi’nde; gelen şikâyetler 
1 saat içinde yanıtlanıyor ve aynı gün 
içinde çözüm önerisi sunuluyor. Bu aksi-
yon süresini ise her geçen gün daha da 
kısaltmak için yeni süreçler geliştiriyoruz.”
İletişim Merkezine gelen tüm satış son-
rası taleplerin, hizmetin başladığı andan 
bitimine kadar müşteri ile iletişim halinde 
kalınarak takip edildiğini belirten Başar, 
“Müşterimizin süreçten memnuniyeti 
çeşitli anketler ile kayıt altına alınıyor. 
Satış öncesi, satış ve satış sonrası tüm 
süreçlerimizde ölçümlediğimiz Müş-
teri Yolcuğu Skorumuz şu an itibarıyla 
yüzde 90 diliminin üzerinde. Benzer 
şekilde dünyadaki tüm Grundfos şirket-
lerinde aynı anda yapılan 2017 Müşteri 
Memnuniyet Anketimizin sonuçları da 
çok yakın zaman önce açıklandı. Her biri 
0-100 arası ölçekte üstün performans 
aralığında çıkan Müşteri Memnuniyeti, 
Müşteri Bağlılığı ve Marka İmajı skorları-
mız; yapılan faaliyetlerin ve alınan aksi-
yonların birer sonuçları olması sebebiyle 
hepimizi gururlandırdı. Müşteri odaklılık 
ve iş mükemmeliyetine doğru giden bu 
yolda müşterilerimizin deneyim paylaşım-
ları ile sağladığı desteğe de çok teşekkür 
ederiz” dedi. İletişim Merkezine gelen 
bütün satış “lead”lerinin CRM’e kayde-
dilmesiyle hizmetlerini çeşitli kategori-
lerde zenginleştiren Grundfos İletişim 
Merkezi’nin “Müşteri” ve “Deneyim” 
kavramlarını derinlemesine inceleyerek 
2018’de adım atılacak olan yeni projeleri 

için çalışmalarına şimdiden hız kazan-
dırmaya başladığına dikkat çeken Başar, 
“EMEA bölgesinde ilklere imza atan ve 
bölgede araştırma ve analiz yöntemleri 
ile takip altında olan Grundfos Türkiye 
İletişim Merkezi sadece ‘telefon çağrısı’ 
almıyor, kurulduğu andan itibaren aldığı 
çağrıyı aynı zamanda da yönetiyor” diye 
konuştu. Pompa sektöründeki ilişki ağı-
nın değerinin farkında olduklarını ifade 
eden Başar, müşteri geri bildirimlerini 
sadece şikâyet olarak değil, deneyim süre-
cini yönetirken elde edilen en değerli veri 
olarak tanımladı. Başar sözlerini şöyle 
sürdürdü: “2017 Müşteri Memnuniyet 
Anketimizin sonuçlarına bağlı olarak 
yüzde 87’lik Müşteri Bağlılığı skoru, şu an 
sadece pompa sektöründe değil dünyada 
da pek çok konuda hizmet veren şirket-
ler için kabul edilebilecek çok yüksek bir 
skor olarak değerlendiriliyor. Hepimizin 
olduğu gibi müşterilerimizin de aslında 
tek bir hayatı var. Müşterilerimizin ‘iş’te 
geçirdikleri süre, bu hayatlarının sadece 
bir parçası ve tüm Grundfos Türkiye ailesi 
olarak ürün ve hizmetlerimizi alan müş-
terilerimizin hayatlarında, markamıza 
dair yaşadıkları deneyimlerin en yüksek 
performansta olması için özen gösteri-
yoruz. Hedefimiz Grundfos’un her biri-
minde aynı tutku ile pompa sektörünün 
Müşteri 3.0’ını tanımlamak ve müşteri 
beklentilerinden aldığımız ilham ile Müş-
teri Yolcuğu Skorumuzu çok daha yüksek 
skorlara taşımak.”

Ecostar, EFSİAD ve MİSAD ile Buluştu

E FSİAD (Endüstriyel Fırın Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği) üyeleri 

ve MİSAD (Metal Isıl İşlem Sanayici-
leri Derneği) üyeleri Ecostar sponsor-
luğunda 14 Haziran 2017 tarihinde 
Miracle Otel’de düzenlenen yemekte 
bir araya geldi. Yemekte bir konuşma 
yapan Ecostar Genel Müdürü Cem 
Özyıldırım, şirketin 50 yıllık geçmişini ve 
Ecostar markasının özel projelerdeki ve 

sektördeki yerini tarihçe üzerinde dura-
rak anlattı. Özyıldırım ayrıca Ecostar’ın 
özellikle endüstriyel fırın üreticileri ve 
kullanıcıları için geliştirdiği özel pro-
ses yakıcılarından bahsetti. EFSİAD 
Başkanı Mehmet Özdeşlik ise Ecostar 
Eski Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli 
Sami Özyıldırım’ı anarak geçmişte bir-
likte yaşadıkları tecrübeleri davetlilere 
aktardı.
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Haberler

BVN Yeni Fabrikasında

Mikropor, Yeni Üretim Tesisinin 
Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

I

M

sıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe 25 yıldır hizmet 
veren BVN, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için 

2016 yılının son çeyreğinde 50 milyon TL’lik yatırımla İstanbul, 
Hadımköy bölgesinde 30 bin m2’lik kapalı alana sahip yeni fabri-
kasına taşındı. Fabrika ve makine yatırımlarının yanında ar-ge ve 
laboratuvar bütçeleri de 2017 yılında geçmiş senelere oranla 2.5 
kat artırıldı. Konuyla ilgili BVN Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Bilal Bahçıvan şu açıklamalarda bulundu: 
“Ürün gruplarımızın birçoğunu ErP verimlilik hedeflerine göre 
yeniden tasarlayarak geliştirdik, bunun yanında başarıyla tamamla-
dığımız TÜBİTAK projelerimize yenilerini ekleyerek inovatif ve daha 
verimli ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza durmadan 
devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızın da katkılarıyla BVN yakın 
gelecekte yurtiçi piyasada da hem daha etkin olacak hem de 
daha yüksek verimlilikte motorlar ve fanlar geliştirip güçlenmeye 
devam edecektir.”

ikropor, 7 Temmuz’da yeni üretim tesisinin resmi açılışını 
gerçekleştirdi. Törene Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir, Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ve 
sanayici iş adamları katıldı. 15 milyon dolarlık yatırım değeri 
bulunan tesis, 38 bin metrekare kapalı üretim alanı ilavesi ve 210 
kişilik ek istihdam sağlıyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel filtre 
üreticilerinden olan Mikropor’un yetkilileri, yeni üretim tesisiyle 
“hem Türkiye’de hem de dünyada geleceği üretmek” sloganını 
pekiştirecek bir yatırıma imza attıklarını belirtiyor.



Haberler

ISH Shanghai & CIHE 2017, Pazar İhtiyaçlarını Karşılamak için 
Yüzey Isıtma Sistemlerine Odaklanıyor

West Africa HVACExpo 2017 Sektör Liderlerini Ağırladı

I

U

SH Shanghai & CIHE – Shanghai 
Uluslararası Isıtma, Havalandırma, 

Klima, Ev Konforu Fuarı’nın altıncısı, 5-7 
Eylül 2017 tarihleri arasında Şangay’da 
düzenleniyor. Fuar, Messe Frankfurt 
(Shanghai) Co. Ltd. ile Beijing B&D Tiger 
Exhibition Co. Ltd. ve Shanghai Zhanye 
Exhibition Co. Ltd. şirketleri tarafından 
Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
(SNIEC) ortaklaşa organize ediliyor. 
Daha iyi yaşam standartlarına olan tale-
bin artmasıyla Doğu ve Orta Çin'de daha 
verimli ve konforlu ısıtma isteği de hızla 
artıyor. Bölgelerdeki konutların çoğunda 
bina içinde ısıtma cihazları bulunmadı-
ğından, yüzey ısıtma sistemleri popüler 
bir ısıtma çözümü haline geliyor. Bu pazar 
ihtiyaçlarını karşılayan ISH Shanghai & 
CIHE, 2017'de yüzey ısıtma sistemleri ve 
ilgili teknolojilere daha fazla önem verecek. 
Fuar, yalnızca ticaret ve bilgi alışverişi için 
kurulmuş bir platform olarak kalmıyor, aynı 
zamanda alıcılara tek kaynaktan çözümler 
sunuyor. Katılımcılara ise benzersiz marka 
geliştirme ve iş geliştirme fırsatları sağlı-
yor. Bu yıl fuarda; kombiler, ısı pompaları, 
radyatörler, otomatik kontroller, boru ve 
vanalar ile en yeni teknolojiye sahip yerden 

luslararası Klima, Havalandırma, 
Soğutma, Yalıtım ve Arıtma Sistem-

leri Fuarı West Africa HVACExpo, 13-15 
Temmuz tarihleri arasında Nijerya’da 
düzenlendi. Açılış törenine uluslara-
rası ve yerel devlet yetkililerinin katıldığı 
fuarda ASHRAE (Nijerya Chapter) Başkanı, 
Nimeche Genel Sekreteri ve ABDAS yetkili-
leri konuşma yaparak, HvacExpo’nun ülke 
ekonomisi ve uluslararası ticaret üzerindeki 
olumlu etkisine değindi. Fuarda Panasonic, 
Daikin, Samsung, Carrier, LG, Emerson, 
Baymak, York, Govego ve Bablauberg 
Ventilatoren gibi uluslararası öncü firma-
lar ziyaretçilerle buluştu. Japonya, Güney 
Kore, U.S.A., İngiltere, Belçika, Rusya, 
Polonya, Almanya, Türkiye, Nijerya, B.A.E. 

ısıtma, güneş enerjisi, havalandırma ve 
klima ürün ve teknolojilerinin kapsamlı bir 
seçkisi yer alacak. Yer alan markalardan 
bazıları: Airpower, Alikes, Haers, Hemansi, 
Italtherm, Lotte, Menred, Ochsner, Teclic, 
Unbeatable, Xianfeng.
ISH Shanghai & CIHE, pazar entegrasyon 
eğilimleriyle uyumlu olarak Şangay Akıllı 
Bina Teknolojisi, Şangay Akıllı Ev Teknolojisi 
ve Şanghay Uluslararası Aydınlatma Fuarı 
olmak üzere üç fuarla birlikte düzenle-
niyor. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir 
bina teknolojilerini konu alan dört fuar, 
600'den fazla katılımcı ve 52 bin ziyaretçisi 
ile toplam 40 bin m2'lik sergi alanında ger-
çekleşecek. Avrupa Pavyonu, Doğu ve Orta 
Çin'de HVAC çözümleri konusunda artan 
talepleri karşılamak için 2017 fuarında bir 

gibi farklı ülkelerden 68 uluslararası firma-
nın yer aldığı fuar, 3 bin 800 uluslararası 
ve yerel ziyaretçiyi ağırladı. 420 B2B top-
lantının gerçekleştirildiği fuarda yeni anlaş-
malara imza atıldı. Fuarda 3 gün boyunca 
önemli isimler tarafından 8 ayrı konuda 
workshop gerçekleştirildi. Nimeche tarafın-
dan sertifikalanmış katılım belgesi verilen 
workshoplara 300 kişi katıldı. Sektörde 
önemli konuların ele alındığı workshop-
larda, katılımcılar konuşmacılara soru sora-
rak bilgi alışverişinde bulundu. Fuar açıldığı 
ilk günden ticaret anlaşmalarına ev sahip-
liği yaptı. Katılımcı firmalar ziyaretçilerin 
ilgisinden memnun olduklarını belirtirken, 
fuarın Nijerya ve Afrika pazarındaki hedef-
lerine ulaşmak için oldukça etkili olduğunu 

kez daha yer alacak. 300 m2'lik sergi ala-
nında Avrupa'nın yaklaşık 20 lider markası 
en yeni HVAC teknolojilerini ve ürünlerini 
tanıtacak. Katılımcılar arasında Caleido, 
Cemsan, Metsan, Plastica Alfa, Solimpeks, 
Thermotec, Unitherm, WKL firmaları da yer 
alıyor. Bir başka önemli vurgu noktası ise 
Premium Marka Bölgesi olacak. Bu böl-
gede Mufeng, Sanyou (Hengsheng), Suo-
lida (Sikewei), Yixinxing, Zhanghui ve daha 
fazlası yer alacak. ISH fuarlarının ana etkin-
liği, Frankfurt'ta 11-15 Mart 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşecek. ISH China & CIHE 
& Çin Uluslararası Isıtma, Havalandırma, 
Klima, Sıhhi Tesisat ve Ev Konfor Sistemleri 
Fuarı ise Çin'in başkenti Pekin'de Çin Yeni 
Uluslararası Fuar Merkezi'nde 22-24 Mayıs 
2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

da ifade etti. Uluslararası öncü firma ve 
ürünlerini bir arada görme fırsatı yakalayan 
ziyaretçiler ise fuarın sunduğu bu fırsattan 
yararlanarak ticari anlaşmalar için birçok 
alternatif firmayla tanışma imkânı yakaladı. 
West Africa Hvac 2018, 10-12 Temmuz 
2018 tarihleri arasında Nijerya, Landmark 
Centre’da düzenlenecek.
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4. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması Başladı

A larko Carrier, doğal yaşamda olum-
suz değişikliklere sebep olan küresel 

iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 
fotoğraf yarışması düzenledi. 
“Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarış-
masına başvurular 24 Temmuz-8 Eylül 
tarihleri arasında yapılabilecek. 
Bu yıl dördüncü kez gerçekleştiri-
len yarışmaya, fotoğrafını, Instagram 
üzerinden #Küreselİklim etiketiyle ve  
“@alarkocarrier”dan bahsederek payla-
şan herkes katılabiliyor. 
Alarko Carrier, hünerlerini Instagram’da 
sergileyen tüm fotoğrafseverleri yarışmaya 
katılmaya davet ediyor. Seçici Kurul’un 

15 Eylül’e kadar tamamlayacağı değer-
lendirmeler sonucunda son yediye kalan 

A
Alarko Carrier’dan Ankara’da İki Açılış

larko Carrier, Türkiye genelindeki 
yaygın satış ve servis ağını geniş-

letiyor. Son olarak Ankaralı tüketicileri 
Alarko Carrier’ın pazara sunduğu ürün-
lerle buluşturacak olan Promit Mühendislik, 
Timko’da hizmete açıldı. 
Alarko Carrier Shop ve Toshiba Shop 
olarak iki ayrı konseptte hizmet vere-
cek olan Promit Mühendislik’in açılışını 
Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı 
Haluk Ferizoğlu yaptı. Ferizoğlu, Alarko 

finalistlere ve kazananlara çeşitli hediyeler 
verilecek.

Carrier olarak satış ve servis kanallarına 
sürekli yatırım yaptıklarını ve bu sayede 
Türkiye’nin tamamında tüketicilerin ihti-
yaç ve beklentilerini hızla çözebildiklerini 
belirtti. Ferizoğlu ayrıca, HVAC sistemleri-
nin tamamının çalışır vaziyette sergilendiği 
Promit’in, ürünlerin çalışır durumda ve 
tüm tesisat bağlantı elemanlarının açıkta 
tüketiciler tarafından görülebilecek şekilde 
açık tesisat uygulamasıyla da Ankara’da 
biri ilki gerçekleştirdiğini belirtti.

SFA Sanihydro Ankara’da Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi

S FA Sanihydro’nun Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 

Sanihydro bu kez 12 Nisan 2017 tarihinde 
Angora Hotel Ankara’da, tesisat ustala-
rıyla bir araya geldi. 82 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 tahliye-
nin 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.
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A

Armacell Akademi’den Uygulama Eğitimleri
rmacell Akademi Uygulama Eğitim-
leri düzenliyor. Armacell Uygulama 

Uzmanı Andreas Papaleontiou tarafından 
4 Temmuz’da Atina’da uygulamalı eği-
tim düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu 
eğitimde; Armacell ürün portföyü tanıtı-
mının ardından, Armacell Montaj Kılavu-

zunda tüm detayları ile montaj teknikleri 
anlatıldı. Özellikle yanlış bant kullanımının 
sebep olduğu sıkıntılar ve doğru yapıştırıcı 
kullanımının önemi üzerinde durulurken, 
bu noktaların özellikle soğuk hatlardaki 
etkilerine dair gerçek projeler üzerinden 
örnekler tartışıldı.

A
Armacell, Bahreyn Merkezli Yeni Üretim Tesisinin İnşasına Başlıyor

rmacell, Bahreyn merkezli yeni üre-
tim tesisinin inşasına başlıyor. Yeni 

üretim tesisi için yapılan resmi törene 
Bahreyn Uluslararası Yatırım Parkı (BIIP) 
yetkilileri ve Bahreyn hükümet temsilcileri 
katıldı. Armacell International’ın Başkanı 
ve CEO’su Patrick Mathieu “Bahreyn’deki 
üretim tesisimizin inşası Körfez Bölgesi’ne 
olan bağlılığımızı artırarak, 2008’den beri 
faaliyet gösterdiğimiz bu hızla büyüyen 
pazardaki varlığımızı güçlendirecek. 
Bahreyn’in modern iş ortamından, mer-
kezi konumundan ve birinci sınıf altya-
pısından yararlanarak, önümüzdeki yılın 
başlarında üretime başlayacağımız için 
heyecanlıyız” dedi. Bahreyn Sanayi, Tica-
ret ve Turizm Bakanı H.E. Zayed R. Al 
Zayani şunları söyledi: “Bahreyn hükü-
meti, birinci sınıf altyapı ve destekleyici 
reformlar ve politikalar yürürlüğe koyarak 

sağlam bir üretim ve lojistik sektörü inşa 
etti. Armacell’in yatırımları Bahreyn’in 
üretim ve lojistiği için bölgesel merkez 
olarak güçlü yanlarının bir yansıması. 
Armacell’i Bahreyn’de ve GCC’de destek-
lemeyi umuyoruz.” Bahreyn Ekonomik 
Kalkınma Kurulu (EDB) Genel Müdürü 
Halid Al Rumaihi, “Armacell, bölgedeki 
operasyonlarını Bahreyn’de kurmak için 
uluslararası imalat şirketlerinin en önem-
lilerinden biri. Bahreyn, çok yetenekli 

bir yerel iş gücüne sahip olması, düşük 
maliyetler ve GCC’nin merkezinde yer alan 
stratejik konumu açısından çalışma orta-
mının sunduğu rekabet avantajlarından 
yararlanmak isteyen üreticiler için tercih 
edilen yer olmaya devam edecek” dedi. 
EMEA Başkan Yardımcısı Guillerme 
Huguen ise şunları ekledi: “Bahreyn’deki 
kendi üretim tesisimizin yapımına başladık, 
EDB çabamızın başlangıcından beri bize 
destek veriyor ve  yılın başından bu yana 
kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunuz.”
Armacell Group yetkilileri, Armacell Middle 
East Company SPC vasıtasıyla 2018’de üre-
time başlayarak ısıtma, havalandırma ve 
klima (HVAC) sistemleri için yüksek yoğun-
luklu malzemeler ve elastomerik yalıtım da 
dahil olmak üzere BIIP’de kapsamlı ürün 
yelpazesinin üretimini gerçekleştireceğini 
belirtiyor.

ÇATIDER’den Uzaktan Eğitim Sistemi: Yapı Okulu

Ç atı Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (ÇATIDER), çatılarda çok daha 

kalifiye ve donanımlı çalışanların görev 
alması için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 
Bu amaç doğrultusunda hayata geçiri-
len uzaktan eğitim sistemi “Yapı Okulu”, 
kademeli olarak tüm yapı sektörüne katkı 
sağlıyor. Sektöre donanımlı yeni çalışanlar 

kazandıran olan Yapı Okulu, mimarlar, 
proje büroları, distribütör, bayi ve uygu-
lama yapan firmalar ile mimarlık öğren-
cilerine de fayda sağlıyor. ÇATIDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, son 
yıllarda teknoloji, malzeme ve uygulama 
açısından çok gelişen çatıcılık sektörünün 
kalifiye eleman konusunda yeterli istihdamı 
sağlayamadığını belirterek şunları söyledi: 
“ÇATIDER olarak, önceliklerimiz arasında 
sektörün gelişmesi ve eğitimli işgücümü-
zün artmasına katkı sağlamak yer alıyor. Bu 
amaçla çok önemli eğitim çalışmaları yürü-
tüyoruz. Sektörümüze daha fazla kalifiye 
eleman kazandırmak istiyoruz çünkü çatıcı-
lık her açıdan ideal bir meslek. Birçok genç, 
çatıcılık konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadığı için bu fırsatı gözden kaçırabili-

yor. Hâlbuki bir çatı ustası, Türkiye’nin her 
yerinde, her zaman iş imkânına sahiptir. 
Onları çatı sektörüne kazandırarak, hem 
Türkiye’nin her yerinde geçerli bir iş fırsatı 
sunuyoruz hem de sektörün geleceğine 
güç katıyoruz.”
E-öğrenme projesi Yapı Okulu, Türkiye’deki 
koşullara uygun çatı sistemlerinin tasarı-
mından teslimine kadar geçen tüm süreç-
leri kapsıyor. Bu eğitimlerin arasında teo-
rik derslerin yanında uygulamaya yönelik 
süreçler de anlatılıyor. E-öğrenme sistemi 
sayesinde kendi müfredatlarına paralel 
olacak şekilde dersleri takip eden öğrenci-
lerin sınavlarındaki başarı performansları 
da artacak. Ücretsiz eğitim fırsatından 
yararlanmak için sadece üye olmak yeterli.
Ayrıntılı bilgi için: http://yapiokulu.org/
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Vaillant Türkiye 25. Yılında Yüzde 34 Büyüdü

V aillant Group, Almanya’daki Rems-
cheid fabrikasında düzenlediği 

toplantıda, 2016 yılını değerlendirerek 
2017’nin ilk yarısına ilişkin bilgileri pay-
laştı. Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten 
Voigtländer, toplantıda yaptığı konuş-
mada Vaillant Group’un pazar gelişimi 
ve performansı hakkında şu bilgileri verdi: 
“Remscheid merkezli bir aile şirketi ola-
rak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. 
2.4 milyar euro satış hacmine ulaşmış 
bir şirket olarak başarımızın kaynağı, 12 
binden fazla çalışanımızdır. 60’tan fazla 
ülkede, 340 bin taahhütçü, 21 bin top-
tancı iş ortağımızla çalışıyor, 30 milyonun 
üzerinde müşterimize hizmet veriyoruz. 
Geriye baktığımızda, başarılı bir 2016 
görüyoruz. 2017 yılına da başarılı bir 
başlangıç   yaptık. Yılın ilk yarısında, özel-
likle Türkiye'de çift haneli gelir artışı ile 
büyümeye devam ettik. 2017 sonu iti-
barıyla ise satış gelirlerimiz ve kazançlar 
açısından aynı trendin devamını bekli-
yoruz.” Grubun Türkiye’ye bakış açısına 
da değinen Dr. Voigtländer, “Vaillant 
Türkiye, son yıllarda üstün ciro perfor-
mansı sergiledi. 2013 yılından bugüne 
yıllık ortalama yüzde 15 artış gösteren 
ciro rakamları, tüm grup için büyük bir 
motivasyon kaynağı oldu. Vaillant Group 
içerisinde 3. büyük kombi pazarına sahip 
olan Türkiye, ciro ve personel sayısı açısın-
dan da grup içerisinde ilk 3 ülke arasında 
bulunuyor” dedi. Grup olarak geleceğe 

yatırım yapmayı sürdürdüklerini de belir-
ten Dr. Voigtländer, yeni Ar-Ge merkezi 
için 54 milyon Euro yatırım yaptıklarını 
açıkladı ve “Buradaki en önemli hedefi-
miz, teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve 
üretim süreçlerinin entegre edilmesidir” 
dedi. 
Vaillant Türkiye CEO’su Alper Avdel de 
toplantıda Türkiye’de 25 yıldır faaliyet 
gösterdiklerini belirterek sektörü, 2016 
yılını ve 2017 yılı beklentilerini paylaştı. 
2016’nın zor bir yıl olduğunu da vurgu-
layan Avdel, şöyle konuştu: “Ekonomimiz 
geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 2.9 gibi 
düşük bir büyüme gösterdi. İnşaat sek-
törü yüzde 7.4 büyürken, ısıtma sektörü 
buna paralel olarak yüzde 5’ten fazla 
büyüdü. Vaillant Türkiye olarak biz yıl 
içerisinde pazara yatırım yapmaya devam 
ettik, yüksek verimli ve yenilenebilir ürün-
lerimizle sektörümüzde fark yaratmayı 
başardık. Yılı toplamda 300 milyon TL’lik 
ciroyla kapatırken, pazardan yüzde 15 

pay aldık. Kentsel dönüşüm, yenileme 
pazarı ve 2017 yılı içinde devreye alınan 
şofben, termosifon ve klimalardaki ÖTV 
indiriminin etkisiyle sektörün yılsonunda 
yüzde 5 büyüyeceğini  öngörüyoruz.” 
Avdel, 2018 Şubat ayında devreye girecek 
ve yoğuşmasız ürünlerin satışı yasaklaya-
cak ErP yönetmeliğine de dikkat çekerek, 
“Yeni düzenlemeyle, Türkiye’nin yıllık 1 
milyar dolarlık enerji harcamasının içeride 
kalmasını bekliyoruz. Yoğuşmalı ürünler 
ile her evde ortalama yüzde 37 tasarruf 
sağlanacak” dedi. 
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erol Kayaoğlu da toplantıda 
Vaillant Türkiye’nin 2016 yılını değer-
lendirdi. Kayaoğlu, yüzde 26 büyüyerek 
vites büyüttükleri 2016’nın ardından, 
2017’de “Tam Yol İleri” vizyonuyla yola 
devam ettiklerini söyledi. “2016 yılı büyü-
mesi tüm iş kollarında ve tüm bölgelerde 
hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşti” 
diyen Kayaoğlu, 2017 yılında yoğuşmalı 
kombi pazarında yüzde 81, şofbende 
yüzde 87, panel radyatörde yüzde 38, 
klimada yüzde 62 ve ısı pompasında 
yüzde 5 büyüme kaydettiklerini de söz-
lerine ekledi. Kayaoğlu konuşmasında, 
2017’nin ilk yarısında ürün gamına ekle-
nen yeni ürünlerin katkısıyla yüzde 34’lük 
hızlı bir büyüme gösterdiklerini ve yüzde 
60 mevcut yoğuşmalı satış oranıyla, yeni 
ErP (Yoğuşmalı teknolojiler) yönetmeli-
ğine hazır olduklarını da belirtti.

Sıcak Havalar Klima Satışlarını 8 Katına Çıkardı

M ediaMarkt, mevsim normalleri üze-
rinde seyreden hava sıcaklığının klima 

talebini doğrudan etkilediğini açıkladı. 
1-2 Temmuz hafta sonunda bir önceki yıla 
kıyasla 8 kat (yüzde 800) artış görüldü. 
Konuya ilişkin bilgi veren MediaMarkt Tür-
kiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 
“Havaların mevsim normallerinin üzerinde 
seyretmesinin yanı sıra tüketicilerde klima 
algısının değiştiğini gözlemliyoruz. Önceleri 
lüks olarak görülen klimalar artık buzdolabı 

ve çamaşır makinesi gibi bir evin vazgeçil-
mezleri arasına girdi. Klimalar artık yalnızca 
yaz aylarında serinlemek için değil, kış ayla-
rında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih 
ediliyorlar” dedi. 
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan 
Adana ve Mersin, en fazla klima satın alınan 
illerin başında geliyor. 
Bununla birlikte, Türkiye’deki tüketiciler en 
fazla split tipi, 12 bin BTU kapasiteye sahip 
klimaları tercih ediyor.
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Panasonic HIT® Güneş Paneli, Dünyanın En Yüksek Pmax Sıcaklık 
Katsayısına Ulaştı

Levent Erdoğan: “Yeşillenen Oteller Türkiye için bir kalkınma 
projesidir”

P

T

anasonic Corporation seri üre-
timdeki silikon esaslı fotovoltaik 

modülleri için yüzde 0.258/°C1 ile dünya-
nın en yüksek Pmax sıcaklık katsayısına2 
ulaştığını açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamada konuya iliş-
kin şu bilgilere yer verildi: “Bu zamana 
kadar sıcaklık katsayısı yüzde -0.29/°C 
değerlerindeydi. Mevcut çalışmalar saye-
sinde seri üretim seviyesinde 0.032 puan-
lık teknik iyileştirme ile yüzde -0.258/°C 
seviyesine ulaşılarak heterojunction 
(HIT) güneş hücrelerinin pozitif sıcaklık 
özelliği ortaya konulmuş oldu. Modül-
ler, verimliliği sıcaklık arttıkça düşen ve 
böylece çıkış gücünü de düşüren güneş 
hücrelerinden oluşur. Sıcaklık katsayısı bu 
düşüşün miktarını belirtir. Genel olarak 
bir silikon güneş hücresinin Pmax sıcaklık 
katsayısı yüzde-0.503 seviyesindedir ve bu 
da modül sıcaklığı 1°C arttığında verim-
lilikteki yüzde 0.50 düşüşe karşılık gelir. 
Örneğin yaz aylarında ulaşılması beklenen 
modül sıcaklığındaki (75°C) verim, 25°C 
ortam sıcaklığındaki verim ile karşılaştırıl-

urizm sektörünün, sürdürülebi-
lir kalkınma hedeflerine katkısına 

dikkat çeken Birleşmiş Milletler; 2017’yi, 
“Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir 
Turizm Yılı” olarak ilan etti. Turizm sek-
törünün iyi yönetilmesinin Türkiye’de, 
ekonomik büyüme sağlayacağına, sosyal 
gelişime katkı sağlayacağına, kültürel ve 
doğal varlıkları koruyacağına dikkat çeken 
TUROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi, 
“Yeşillenen Oteller” projesi ile önemli bir 
çalışma başlattı. Konaklama tesislerinin 
yeşil olması ile ilgili belgelendirme projesi 
olan “Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) 
Projesi” TUROB ve Sürdürülebilirlik Aka-
demisi işbirliği ile hayata geçirildi. TUROB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Greeninghotels 
Proje Sorumlusu Levent Erdoğan, Yeşil-

dığında yüzde 25 oranında azalacaktır. 
Panasonic’in iyileştirilmiş Pmax sıcaklık 
katsayısına sahip HIT® modülleri verimli-
likteki düşüşü neredeyse yarı yarıya azalt-
maktadır. HIT®’in özelliklerinden biri olan 
yüksek verimlilik ve sıcaklık özelliklerinin 
kombinasyonu genel silikon ürünler ile 
karşılaştırıldığında 75°C’deki dönüştürme 
verimliliği yüzde 464 oranında artacağın-
dan, güneş hücrelerinin verimliliğinin 
düştüğü bilinen yaz aylarında Panasonic 
modülleri güvenilir şekilde güç üretmeye 
devam eder. HIT®’in en önemli özelliği 
olan Panasonic’in eşsiz heterojunction 
teknolojisinin5 daha da geliştirilmesi ile 
mevcut sonuçlar elde edilmiş ve bu geliş-
tirilmiş teknoloji ürüne entegre edilmiştir”.

lenen Oteller projesi için şöyle konuştu: 
“Sürdürülebilir turizmin devamlılığı adına 
doğaya saygılı, çevreci ve bilinçli tüke-
tim sağlamamızı öngören böyle bir proje 
kapsamında yer almak oteller açısından 
büyük önem taşıyor. Yeşillenen Oteller 
(Greening Hotels) Projesi, turizm sektö-
rünün sürdürülebilir çevre konusunda 

1. Ölçülen değerlere göre bir üçüncü taraf 
ölçüm kurumu ile elde edilen ortalama 
değer (IEC 61853-1 ile uyumlu olarak)
2. Panasonic’in, yoğunlaşmayan silikon 
fotovoltaik modülleri için 18 Mayıs 2017 
tarihinde yapmış olduğu araştırmaya isti-
naden.
3. Alıntı yapılan kaynak:  Japonya Fotovol-
taik Enerji Kurumunun Gösterge Yöner-
gelerinde (FY2017) tanımlanan "Referans 
değer:(1) Kristal silikon güneş hücreleri".
4. Genel silikon güneş hücreleri için 
%15.6 (%-0.50/°C çıkış sıcaklığı katsa-
yısı) dönüştürme verimliliği ve HIT® için 
%19.6 (-0.258%/°C çıkış sıcaklığı katsa-
yısı) dönüştürme verimliliği temel alınarak 
hesaplanmıştır.
5. Güneş hücresi için gerekli olan, kris-
tal silikon esaslı yüzeyin amorf bir silikon 
tabaka ile kaplanmasına dayalı teknoloji. 
Bu teknoloji, hücrelerdeki silikon esaslı 
yüzey alanında yaşanan birçok teknik 
sıkıntıyı ortadan kaldıran üstün pasifize 
etme özelliğine sahiptir.

farkındalığını ve konaklama tesislerinin 
çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor. 
Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Bel-
gesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji 
Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin 
Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm 
alanlarında değerlendiriliyor. Değerlen-
dirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri 
Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ 
Belgesi almaya hak kazanıyor. Sürdürü-
lebilirlik Akademisi, yaptığı tüm çalışma-
larda olduğu gibi bu projede de, çevreye 
duyarlı konaklama tesislerinin sayısının 
artırılmasını, konaklama tesislerinin daha 
yeşil olması konusunda bilinçlendirilmesi 
ile ilgili kamu kuruluşları, sektör dernek-
leri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri 
yapmayı hedefliyor.”
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Haberler

Bosch Termoteknik Yoğuşmalı Kombide Pazar Lideri

B osch Grubu’nun termoteknik iş 
kolunda faaliyet gösteren şirketi 

Bosch Termoteknik, pazardaki diğer 
rakipleriyle arasını giderek açıyor. İngiliz 
BRG Building Solutions firması tarafından 
2017 yılında Avrupa Isıtıcı Pazarına ilişkin 
olarak yayımlanan raporuna göre Bosch 
Termoteknik, yoğuşmalı kombi katego-
risinde Bosch ve Buderus markalarıyla 
pazarda liderliği elinde bulunduruyor. 
Bosch 2016 yılı genelinde sektörde birinci 
olurken, Buderus ise ikincilikle onu takip 
etti. Bosch Termoteknik’in Manisa Fabri-
kası, 2016 yılında 700 bin adetle tarihinin 

en yüksek kombi üretimini gerçekleştirdi. 
2016 yılında rekorlarına bir yenisini ekleyen 
Manisa Fabrikası, böylece ‘üretim üssü’ 
unvanını da pekiştirdi. 25 yıldır faaliyet 
gösteren fabrikada kurulduğundan bu 
yana üretilen cihaz sayısı ise 6 milyon 
adeti aştı. Termoteknik iş kolunda dünya 
çapında öne çıkan tesisler arasında yer alan 
Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası’nda, 
dünyanın dört bir yanındaki 41 ülke için, 
551 ayrı tip kombinin imalatı yapılıyor. 
Üretimde kullanılan ana komponent ve 
parçaların imalatı da fabrikada yapılıyor. 
Bu hammadde ve komponentlerin yakla-

S

B

Bosch, Sanayi 4.0 Birikimlerini Topladığı Bir Mikro Site Açtı

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikasına Gaz Şirketlerinden Ziyaret

anayi 4.0 alanında dünyadaki 
öncü kimliğini Türkiye’ye de taşı-

yan, kazandığı deneyim ve bilgi biriki-
mini iş dünyası ve üniversitelerle payla-
şan Bosch şimdi de sanayidegelecek.com 
(www.sanayidegelecek.com) adında bir 
mikro site açtı. Sitede Bosch’un Sanayi 
4.0 yaklaşımı anlatılıyor, projeleri ve çalış-
malarından örnekler yer alıyor. Bosch Tür-
kiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, 
Bosch’un, Sanayi 4.0’ı en erken gören ve 
bu dönüşümde öncü çalışmalara imza 
atan şirketlerden biri olduğunu vurgu-
layarak “Sanayi 4.0’ın ilk öğelerini kendi 
operasyonlarımıza kurduk. Bu noktada 
kendimizi hem önde gelen bir kullanıcı 
hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak 
görüyoruz. Üretim endüstrisinin bugün 
geldiği noktada, rekabet avantajını uzun 

osch Termoteknik, sektörü destek-
leyici aktivitelerine devam ediyor. 

Bu kapsamda Bosch Termoteknik, Gazmer 
işbirliği ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 
gaz şirketlerinde çalışan yetkililerden oluşan 
21 kişilik uzmanlar kadrosu için teknik gezi 
düzenledi. Katılımcılar, Bosch’un dünya-
daki en büyük kombi fabrikası olma özelli-
ğine sahip Manisa’daki tesisinde ağırlandı. 
Üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı 

vadeli korumanın yolu; iş akışlarının 
tamamında otomasyonu sağlamak, her 
aşamada verileri toplamak, toplanan 
verileri analiz ederek verimliliği artırmak 
için kullanmaktır. Bu noktada firmalar, 
yatırımlarını büyük resmi görerek yapmalı. 
Şirketin vizyonuna bağlı olarak bir dönü-
şüm yol haritası hazırlamalı ve birbiriyle 

yakalayan katılımcılara fabrika ve süreçleri 
hakkında da geniş bilgiler verildi. Bosch 
Termoteknik’in konusunda uzman ekibi 
tarafından ürünler, değişen regülasyonlar 
ve yeni trendler hakkında da detaylı bilgi-
ler paylaşılıp katılımcılardan gelen sorular 
cevaplandı. Katılımcılar, ısıtma ve soğutma 
ürünlerinin sergilendiği dijital ve mobil içe-
riklerle de desteklenen Bosch Termoteknik 
İnovasyon Merkezi’ni de ziyaret etti.

entegre çözümleri hayata geçirmelidir. 
Bosch olarak, Sanayi 4.0 konusunda 
edindiğimiz tüm bilgi ve tecrübeyi, Türk 
sanayicisiyle paylaşıp ülkemizin ekono-
misine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu 
konuda ne kadar açık ve paylaşımcı 
olduğumuzu göstermek için, birikim-
lerimizi topladığımız ‘Sanayide Gele-
cek’ adında bir platform kurduk” dedi. 
Sanayinin kısa tarihinin anlatıldığı ve 
Sanayi 4.0’ın ortaya çıkış hikâyesine 
yer verilen sitede, ayrıca Sanayi 4.0 ile 
kavramlar da açıklanıyor. Bosch’un sun-
duğu çözümler, faaliyetleri, üniversite-
lerle olan işbirlikleri de sitede yer alıyor. 
Ayrıca sosyal medya sekmesinden de 
Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 ile ilgili 
sosyal medya platformlarında paylaştığı 
tüm mesajlara ulaşılabiliyor.

şık yüzde 70’i yerli yan sanayiden temin 
edilerek üretim gerçekleştiriliyor.
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Haberler

Daikin, Dünya Çevre Günü’nü Sürdürülebilirlik Raporu ile Karşıladı

D aikin, 2016 yılı sürdürülebilirlik per-
formansını paylaştığı Çevresel Sür-

dürülebilirlik Raporu’nu 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü öncesinde yayımladı. Daikin, 
raporunda bu yaklaşımını, hedeflerini ve 
faaliyetlerini paylaştı. “Çevresel sürdürüle-
bilirlik Daikin için temel bir hedeftir” vurgu-
sunun yapıldığı raporda, Daikin’in çevresel 
sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımı şöyle 
aktarıldı: “Daikin, günümüzdeki ve gele-
cekteki tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçları-
nızı karşılamak için, evlere, işletmelere ve 
endüstriye en verimli ve güvenli çözümleri 
sağlamaya kendini adamıştır. Yaptığımız 
her şeyde çevreyi koruma sorumluluğumu-
zun tamamen farkında olarak, tüm politi-
kalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçleri-
mizi, merkezine çevresel sürdürülebilirliği 
koyarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. 
Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel 
bir hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından 
mantıklı olması sebebiyle, işimizi, yeşil ilke-
lere bağlı olarak yapıyoruz.”

Temel	Hedefler
Daikin’in ayrıştığı çevresel sürdürülebilir-
lik çalışmalarından somut örneklerin yer 
aldığı raporda, aralarında Türkiye’nin de 
yer aldığı birçok ülkede gerçekleşen çalış-
malara yer verildi. Çevre, enerji, sürdürü-
lebilirlik konularında önemli sertifikaları ve 
akreditasyonları bulunan, Belçika ve Tür-
kiye’deki gibi üretim tesislerinde ‘Green 
Heart Factory’ sertifikasına uygun faaliyet 
gösteren Daikin, çevre politikasının teme-
linde yer alan ilkleri şöyle sıraladı: Top-
lam ürün ömrü hesaba katılarak, ürün ve 
üretim süreçleri enerji ve kaynak kullanımı 
en aza indirilecek şekilde tasarlanacaktır. 
Bu durum, mümkün olan her yerde geri 
dönüşümü ve ambalaj atıklarının azaltıl-
masını kapsamaktadır. Soğutucu akışkanı 
verimli şekilde yönetmek, soğutucu akışkan 
bazlı ürünlerin azaltılmış çevresel etkiyle 
tasarımını ve üretimini teşvik etmek için 
önlemler alınacaktır. Bu politika hedefle-
rini sürekli olarak gerçekleştirmek için çalı-
şanlara gerekli bilgi ve eğitim verilecektir. 
Çevresel yönetim girişimleri ile ilgili ileti-
şimlerde, tüm organizasyon seviyelerinin, 
kendi hedefleri ve uygulamaları konusunda 
iyi bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak-

tır. Bu çevre yönetimi girişimleri, çevresel 
performansı sürekli olarak iyileştirmek için 
kontroller ve denetimler aracılığıyla periyo-
dik olarak değerlendirilecektir. Tüm Daikin 
ürünleri, süreçleri ve hizmetleri asgari ola-
rak yürürlükteki mevzuatı karşılayacaktır.

Çevresel	Hedefler	
“Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hak-
kında eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir 
şirket olmayı amaçlamaktadır” denilen 
raporda, şirketin çevresel hedefleri de şöyle 
sıralandı:
Enerjinin sürdürülebilir şekilde kul-
lanılması: Daikin Europe N.V., üretim 
tesislerinin enerji tüketimini azaltmak ve 
sürdürülebilir enerji kaynaklarından fay-
dalanmak için sürekli olarak yeni yollar 
aramaktadır.
Soğutucu akışkanların çevresel etkisi-
nin azaltılması ve ürünlerimizin enerji 
verimliliğinin iyileştirilmesi: Daikin 
Europe N.V. kendini, soğutucu akışkanla-
rın etkisini azaltarak ve enerji verimliliğini 
iyileştirerek ürünlerinin sera gazı emisyon-
larını azaltmaya odaklamıştır.
Ürün geri dönüşümünün artırılması 
ve atık azaltımı: Daikin, ürün geliştirme 
aşamasında, geri dönüştürülebilirliği dik-
kate almaktadır. Geri dönüşüm ve atık 
azaltımıyla ilgili çalışmalar, kullanım ömrü-
nün sonunda ürünle sorumlu bir şekilde 

ilgilenmek de dahil, ürünün tüm aşama-
larında (üretim, nakliye ve lojistik, montaj, 
bakım vb.) devam etmektedir.
Kimyasal madde ve preparatların 
yönetilmesi: Daikin Europe N.V. kimya-
salların taşınması ve depolanması konu-
sunda optimum güvenliği sağlamaya gay-
ret etmektedir. Buna, mevcut teknolojilerin 
yerini alacak daha yeni ve daha güvenli 
ürünleri aramak da dahildir.
Azaltılmış çevresel etkiye sahip ürün-
lerin geliştirilmesi: Daikin, tüm çevresel 
mevzuatlara uymaya kendisini adamıştır. 
Ayrıca, Daikin'in yeşil tedarik ilkeleri, Dai-
kin ürünlerinin, azaltılmış çevresel etki açı-
sından en son teknolojiye sahip olmasını 
sağlamaktadır.
Avrupa seviyesinde çabaların sürdü-
rülmesi: Daikin Europe N.V. çevre politika-
sını sürekli olarak değişen küresel, Avrupa 
ve yerel mevzuat çerçevelerine uyarla-
maktadır. Ayrıca, tüm ilgili mevzuatın kati 
şekilde uygulanmasını teşvik etmekte, des-
teklemekte ve uygulamayı kolaylaştırmak 
için öneriler oluşturmaktadır.
Çevresel sorumluluk modeli olma: Dai-
kin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında 
eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket 
olmayı amaçlamaktadır. Harici kuruluşlar, 
komşuları ve genel olarak içinde bulun-
duğu toplumu desteklemekte, bunlarla 
diyalog kurmakta ve ilgili endüstrilerdeki 
çalışma gruplarında temsil edilmektedir.
Sera gazı emisyonlarının azaltılmasından 
çevresel farkındalık eğitimlerine, enerji 
tasarrufundan su tüketimine, atık yöne-
timinden, tedarik ve lojistik yönetimine 
kadar her aşamada çevresel sürdürülebilir-
lik ilkelerini benimseyen Daikin, bu doğrul-
tuda halen pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. 
Daikin’in bu faaliyetlerinden bazıları şöyle:

Çevre	Araştırma	Merkezi	
Çevre Araştırma Merkezi, Çevresel Hazır-
lık Bölümü (ERS) ve Çevresel Uygulama 
Araştırma Bölümüne (EARS) ev sahipliği 
yapmaktadır. Çevresel Hazırlık Bölümü; 
florlu sera gazlarına ilişkin AB Yönetmeliği, 
enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin Eko-tasarım 
Yönergesi, Enerji Etiketleme Yönergesi, 
Binaların Enerji Performansı Yönergesi, 
Montreal Protokolü ve çeşitli EN, ISO ve IEC 
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Haberler

standardizasyon komiteleri gibi Avrupa ve 
uluslararası politika yapıcılar ve standardi-
zasyon organlarıyla, işbirliğine dayalı pay-
daş toplantıları gerçekleştiriyor. Çevresel 
Uygulama Araştırma bölümü, gelecekteki 
"Neredeyse Sıfır Enerjili Bina" konseptlerine 
ilişkin, sürdürülebilir soğutma ve ısıtma 
çözümleri konusunda araştırmalar yapı-
yor. Daikin Europe İştiraklerinin, mevzuat, 
standartlar ve araştırma faaliyetlerine ilişkin 
Avrupa ve ulusal seviyelerdeki gayretlerini 
koordine etmeleri için her yıl çevre çalıştayı 
düzenleniyor.

Ürün	Geliştirme	Merkezi	
Ürün geliştirme merkezi, ekipmanların 
enerji verimliliğini geliştirerek, daha düşük 
çevresel etkiye sahip soğutucu akışkanlar 
seçerek ve soğutucu akışkan miktarını azal-
tarak, Daikin ürünlerinin çevresel etkisini 
azaltmaya çalışıyor. Bu çalışmaları ile Dai-
kin ürünleri, Avrupa F-gaz Yönetmeliği ve 
Eko-tasarım mevzuatı gerekliliklerini aştığı 

gibi, başarılı çevre performansı sebebiyle 
Avrupa dışında da takdir ediliyor. 

Enerji	Tasarruflu	Teknolojiler	
Invertör kompresörleri, VRT (Değişken 
soğutucu akışkan sıcaklığı kontrolü), ısı 
geri kazanımı, akıllı kontroller ve otomatik 
temizleme filtreleri gibi birtakım teknolo-
jiler sayesinde Daikin; soğutma, ısıtma, 
endüstriyel soğutma ve havalandırma 
ürünleri, enerji verimliliği açısından pazar 
lideri konumunda bulunuyor.

Soğutucu	akışkanlar	
Daikin, soğutucu akışkanların etkisinin 
azaltılması, soğutucu akışkan miktarının 
düşürülmesi konusunda çalışmalar sürdü-
rüyor. Geçen yıl, soğutucu akışkan miktarı-
nın önemli bir şekilde azalmasını sağlayan 
mikro kanallı eşanjörleri kapsayan yeni bir 
hava soğutmalı scroll soğutma grubu (yal-
nızca soğutma) serisi geliştirildi. Daikin 
aynı zamanda daha az soğutucu akışkan 

miktarına ve daha yüksek enerji verimlili-
ğine olanak tanıyan R-32 soğutucu akışkan 
kullanımının genişletilmesi için çalışıyor. 
Küresel ısınma potansiyeli (GWP), yaygın 
olarak kullanılan soğutucu akışkan HFC 
R-410A'nın yalnızca üçte biri olan R-32, 
dünyada ilk kez Daikin tarafından 2012 yılı-
nın sonunda Japonya ve 2013'te Avrupa'da 
R-32 kullanan klimaları piyasaya sürüldü. 
Ürün yelpazesini kademeli olarak geniş-
leten Daikin, 2016 yılında, ilk ticari "Sky 
Air" R-32 modelini sundu. Daikin Indust-
ries Ltd., 2015 yılında R-32'yi tek bileşenli 
soğutucu akışkan olarak kullanan klima, 
soğutma ve ısı pompası ekipmanlarının 
geliştirilmesi ve ticarileşmesini sağlamak 
üzere, dünya çapındaki şirketlere, sahip 
olduğu 93 adet patente ücretsiz erişim 
sağladı. Daikin bu çalışmaları ile sürdürüle-
bilir konfor soğutması ve ısıtması teknoloji-
lerini benimsemeleri için dünya genelindeki 
üreticileri cesaretlendirmeyi hedefliyor. 

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder: “Klima satışları bu yaz 1 milyon 
rekorunu kırabilir”

D aikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 
klima sektöründe bu yıl yaşanan 

gelişmeleri değerlendirdi. 
Temmuz ayı itibarıyla artan hava sıcaklığı ve 
yüksek nem oranlarının klima talebini hare-
kete geçirdiğini belirten Önder, satışlarda 
2011 yılındaki 1 milyon adetlik rekorun bu 
yıl egale edilebileceğine dikkat çekti. Tem-
muz ayı itibarıyla klima satışlarında geçen 
yılın temmuz ayına göre yüzde 20’lik artış 
gözlemlediklerini söyleyen Önder, özellikle 
Güneydoğu Anadolu, Ege ve Çukurova 
bölgeleri ile Antalya, İstanbul, İzmir gibi 
büyük kentlerde klima talebinde büyük bir 
artış yaşandığını ifade etti. 
Ağustos ayında da bu temponun devam 
etmesi halinde 1 milyon adetlik satış 
adedinin aşılabileceğini belirten Önder, 
“Aslında Türkiye gibi bir ülkede klima paza-
rının olması gereken yer de burası. 1 mil-
yonluk satış adedini en son 2011 yazında 
yakalamıştık. Geçen yıl klima satışları 800 
binlerde kalmıştı. Bu yıl bir yandan artan 
sıcaklık ve nem oranları diğer yandan artan 
tüketici bilinci ile 1 milyon adetlik rekorun 

egale edilebileceğini düşünüyoruz” diye 
konuştu. 

Yeni	nesil	ürünlere	ilgi	
gösteriliyor
Tüketicinin, fiyat duyarlılığı taşısa da yeni 
nesil cihazlara ilgi gösterdiğine dikkat 
çeken Önder, pazardaki değişimi şöyle 
aktardı: “Klima uzun ömürlü bir cihaz, 
gerekli bakımların yapılması halinde kul-
lanım ömrü 10 yılın üzerine çıkıyor. Klima 
aynı zamanda gayrimenkule değer katan 
bir ürün. Biliyorsunuz artık pek çok yeni 
projede iklimlendirmeye mutlaka yer veri-
liyor. Bunun yanı sıra oturacağı eve klima 
taktırmak isteyen bireysel tüketici de, görü-
yoruz ki üstün teknolojik özellikler taşıyan 
cihazlara yöneliyor. Inverter klimaların sağ-
ladığı yüksek verim ve tasarruf avantajının 
yanı sıra akıllı kanat, akıllı göz teknolojisi, 
programlanabilme özelliği, düşük ses sevi-
yesi, online kontrol edilebilmesi gibi pek 
çok unsur kullanıcıların tercihini etkiliyor. 
Bu müşteri davranışı sektörün de sağlıklı 
gelişimine olanak tanıyor. Üretici firmalar 

fiyat rekabetine odaklanmak yerine model 
ve hızlı teslimat gibi hizmet rekabetine 
yöneliyor. Daikin olarak biz de çevre ve 
tüketici dostu cihazlarımızla tüm beklenti 
ve ihtiyaçları karşılarken, hizmet kalitemizi 
de artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl mon-
taj sürelerini yüzde 50 azaltmayı başardık. 
Kullanıcılarımızın ürünlerimize gösterdiği 
teveccüh ile de yaptığımız tüm bu çalış-
maların karşılık gördüğünü gözlemliyoruz.”
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Batimat-Ideobain-Interclima+ElecHB İnşaat ve Mimari Fuarlarının 
Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Avrasya Tüneli’nin İşletme ve Bakım Binası, LEED Sertifikasını 
Almaya Hak Kazandı

İ

A

stanbul Fransa Başkonsolosluğu’nun 
Ticaret Müşavirliği tarafından 

5 Temmuz’da İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret 
Kompleksi’nde basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda Kasım ayında Fransa’da 
düzenlenecek Le Mondial du Bâtiment 
adı altında organize edilen Batimat-
Ideobain-Interclima+ElecHB inşaat ve 
mimari fuarlarının tanıtımı yapıldı. Reed 
Expositions’nin yetkililerinden Carine 
Bogusz toplantıda yaptığı konuşmada 
Kasım 2017’de aynı fuar merkezinde 
ve aynı anda yapılacak bu 3 fuarın 
yeniliklerinden söz etti ve Türk firmala-
rını fuara davet ederek şöyle konuştu: 
“Paris’te düzenleyeceğimiz dünyaca ünlü 
Interclima+ElecHB, Idéobain ve Batimat 
fuarlarında, bugünün ve yarının binaları 
için inşaat malzemeleri ve çözümlerini 
sektörden 2 bin 400 sanayicinin katılı-
mıyla sergiliyoruz. Fuarın kapladığı alan 
50 futbol sahası genişliğinde. 5 gün 
boyunca, yaklaşık 340 bin kişi, yeni-
likleri görmek için bu fuarlara geliyor. 

sya ve Avrupa’yı ilk kez deniz 
tabanı altından geçen iki katlı kara-

yolu tüneliyle birbirine bağlayarak iki kıta 
arasında hızlı, ekonomik, güvenli, kon-
forlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmeti 
veren Avrasya Tüneli’nin İşletme ve Bakım 
Binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin 
(USGBC) verdiği LEED Altın Sertifikası’nı 
almaya hak kazandı. 
Avrasya Tüneli, çevreye, topluma ve 
şehre olan duyarlı yaklaşımıyla ulusla-
rarası standartlarda örnek olan, ekolojik 
dengeleri gözeten, çevre dostu özellik-
leriyle ön plana çıkıyor. Avrasya Tüneli 
için uluslararası standartlara uygun bir 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) süreci uygulanarak Çevre ve Sos-
yal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlandı. ÇSED 
sürecinde geliştirilen tüm etki azaltıcı 

Fuarda, pazarın değişikliklerini anlamak, 
yeni ürünleri ve beklentilerini keşfetmek, 
inovasyon ve teknolojileri benimsemek 
gibi hedeflerimiz var. Fuarda ayrıca 
ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla 
200’den fazla konferans düzenleniyor. 
Bunlar ‘Mimariye bakış’, ‘İnşaatta güncel 
konular’ ‘Sürdürülebilir teknikler’ gibi 
ana başlıklardaki konular. Toplantılarda 
inşaat sektörünün tüm yönlerine deği-
nilecek. Fuara tüm Fransızca konuşan 

önlemler tanımlanarak nihai tasarım, 
inşaat ve işletme aşamalarında uygu-
lama yöntemleri ortaya koyuldu. Bununla 
birlikte LEED standartları kapsamında su 
ve elektrik verimliliğini sağlayan sistem 
ve uygulamaların kullanıldığı Avrasya 
Tüneli İşletme ve Bakım Binası’nda doğal 
aydınlatmadan da maksimum düzeyde 
faydalanılıyor. Ayrıca bisiklet parkı, elekt-
rikli araç ünitesi ve ısı tasarrufu sağlayan 
camlar gibi çevreye duyarlı uygulamalara 
da LEED Altın Sertifikalı binada özellikle 
yer verildi. Çevresel ve toplumsal çalışma-
larıyla Avrasya Tüneli Projesi, daha önce 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
tarafından ‘En İyi Çevresel ve Sosyal 
Uygulama’ ödülüne de layık görülmüştü. 
USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) 
tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifi-

ülkelerden, toplam 84 devlet ve hükü-
metten yetkililer de gelecek ve projeleri 
olanlar için karar alıcılarla görüşme fırsatı 
yaratılacak.” 
Toplantıda konuşan İstanbul Fransa Baş-
konsolosluğu Ticaret Müşaviri Alper Ünal 
ise “Bu yıl fuara katılacaklara vize ala-
nında hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış bir 
prosedürle kolaylık sağlayacağız. Fuarın 
ana ziyaretçileri mimarlar, yapı firmaları 
ve mühendislerden” diye konuştu.

kası LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design-Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik), dünyada tanınırlığı 
ve kabul edilebilirliği en prestijli yeşil bina 
sertifikası olarak biliniyor. LEED sertifikası 
için ‘Sürdürülebilir Araziler’, ‘Su Verim-
liliği’, ‘Enerji ve Atmosfer’, ‘Malzeme 
ve Kaynaklar’, ‘Yerleşim ve Ulaşım’, ‘İç 
Mekân Kalitesi’, ‘İnovasyon’, ‘Bölgesel 
Öncelik Kredileri’ kriterleri üzerinden 
değerlendirme yapılıyor.

44 TERMODİNAMİK • AĞUSTOS 2017



Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları Sıcak-Soğuk

Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular

SERTİFİKALI
GEOMETRİLER ID No

M2522-3/8” 14.06.001
F3228-12mm 14.04.002
F3833-12mm 14.04.003
F3833-15mm 14.04.004
M4035-12mm 14.04.005
M4035-15mm 14.04.006

facebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

Merkez / Fabrika:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com

Gokkusakli A4 8 Subat 2017 TR.indd   1 08/02/17   11:02



Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

MAS GRUP

E

Emlak Konut GYO 
Nevşehir Projesi

m l a k  K o -
n u t  G Y O ’ n u n 

Nevşehir’de gerçekleş-
tirdiği konut projesinin 
pompa ve hidrofor sis-
temleri Mas Grup tarafın-
dan sağlanıyor. Tamam-
landığında Nevşehir’in en 
seçkin konut yatırımların-
dan biri olacak projede 346 adet konut, 74 adet ticaret 
ünitesi olmak üzere toplam 420 adet bağımsız bölüm 
bulunuyor. Projede Mas Grup’un Modul A serisi frekans 
kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları, sabit devirli 
ve frekans kontrollü kuru rotorlu inline pompalar, Enduro 
serisi atıksu pompaları, genleşme tankları ve GENiO serisi 
motor üzeri frekans kontrollü hidrofor setleri kullanılıyor. 
Mas Grup’un konforlu ve yüksek verimli ürünleri sayesinde, 
bağımsız ünitelerin sahiplerine tesliminden sonra işletme 
maliyetinin de oldukça düşük olacağı öngörülüyor.

WILO

D

Skyland İstanbul
ünyaca ünlü ya-
pılara imza atan 

Broadway Malyan’ın 
peri bacalarının özel gö-
rünümünden esinlenerek 
hazırladığı Skyland İstan-
bul, üç kule ve bu kulele-
ri birleştiren meydandan 
oluşan mimarisi ile rezidans, ofis ve konsept AVM’den olu-
şan karma yapıya sahip özel bir proje. Her detayında kalite, 
lüks, akıllı teknolojiler ve konfor barındıran Skyland İstanbul; 
yüksek tavanları, teknolojik altyapısı, geniş ve istenildiği gibi 
tasarlanan yapıya sahip ofisleriyle iş hayatı için de ayrıcalıkları 
sunan, tasarımın referans merkezi olacak konsept AVM’siyle 
İstanbul’un yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor. Skyland 
İstanbul projesinde kullanılan Wilo hidrofor ve pompaları, IF 
modül aracılığıyla bina otomasyon sistemiyle kontrol edile-
biliyor. Projede seçilen Stratos pompalar, bina otomasyonu 
ile pompaya entegre olabilen modüller sayesinde iletişim ku-
ruyor. Bu modüller en çok tercih edilen işletme sistemi olan 
Modbus, Bacnet, LON, CAN gibi sistemlerle iletişim kurabi-
liyor. ECM motor teknolojisi sayesinde en yüksek seviyede 
verimlilik sağlayan Stratos pompalar, optimum yük adap-
tasyonu için Dynamic Adapt fonksiyonu ile donatılmış ön-
ceden seçilmiş regülasyon modlarından birini seçme imkânı 
sunuyor. Proje hazırlık sürecinden itibaren Wilo’nun iş ortağı 
olarak içerisinde bulunduğu Skyland İstanbul’da Wilo danış-
manlık hizmetleriyle enerji optimizasyonu gerçekleştirilerek 
projenin kullanıcılarına da avantaj sağlıyor.

ALDAĞ

T

Esenyurt City Center
ürkiye’de ilk kez tüm birimleri tek çatı altında toplaya-
rak insanların resmi kurumlar arasında zaman kaybet-

mesini önlemek isteyen Esenyurt Belediyesi, gerçekleştirilen 
City Center Esenyurt projesi ile hizmet ve alışveriş konseptini 
bir araya getiriyor. Esenyurt Belediyesi ve Özyurt İnşaat ta-
rafından 195 bin m² kullanım alanı üzerine inşa edilen City 
Center projesi; Esenyurt Belediye Binası, tüm kamu birimleri, 
AVM, ticaret merkezi ve farklı büyüklüklerdeki ofislerden olu-
şuyor. City Center Residence ve Home Ofis projesinin iklimlen-
dirme sistemlerinde Aldağ markalı cihazlar kullanıldı. Projede 
hava debisi 5 
bin ilâ 38 bin 
m³/h arasın-
da değ i şen 
13 adet klima 
santrali ve hava 
debisi 13 bin 
500   ilâ  41 
bin m³/h ara-
sında değişen 
8 adet mutfak 
aspiratörü kul-
lanıldı. Klima santralleri yerleştirileceği alana uygun olarak 
yatık tipte dizayn edildi. Santrallerin servis kapakları da pro-
jeye uygun olarak tasarlandı. Klima santrallerinin verimliliği 
açısından ısı geri kazanım kullanıldı. Mutfak havalandırması 
için üretilen santraller, özel silindirik yapıda granüllü karbon 
filtreli olarak imal edildi.  Proje kapsamında inşa edilen Esen-
yurt Belediye Binasında da hava debisi 5 bin ilâ 27 bin m³/h 
arasında değişen 7 adet ısı geri kazanımlı klima santrali, 291 
adet dört yöne üflemeli fancoil, 15 adet yüksek basınçlı fan-
coil, 25 adet tavan tipi ısı geri kazanım cihazı, 17 adet kanal 
tipi fan, 5 adet hücreli aspiratör ve 4 adet hava soğutmalı 
soğutma grubu kullanıldı.
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ISIDEM YALITIM

T
Cezayir Tizi Ouzu Stadyumu

oplam maliyeti 250 milyon doları bulması beklenen 
Ceyazir Tizi Ouzu Stadyumu’nun ısıtma-soğutma-

havalandırma sistemlerinde, ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifi-
kalı tesislerde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü 
ve Flexiduct esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. 50 bin 
seyirci kapasitesine sahip Tizi Ouzu Stadyumu, Cezayir’in 
100 km doğusunda bulunuyor. Coolflex ürünü yüksek su 
buharı difüzyon direnci katsayısı ile korozyon riskini mini-
muma indirmek adına μ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Ka-
palı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve 
yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-
1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda 
BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara uy-
gunluğuyla öne çıkıyor. Flexiduct esnek hava kanalları orta 
ve düşük basınçlı ortamlarda ısıtma, soğutma, havalandır-
ma, iklimlendirme ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak 
üzere dizayn edilmiştir. Flexiduct esnek hava kanalları kul-
lanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Alüminyum, PVC ve 
Polyester malzemelerden izoleli (düşük emisyonlu mineral 
yün) ve izolesiz olarak üretilir.

FLEXİVA AFB

T B 

Erzurum Sağlık Kampüsü Özel Bursa Hayat Hastanesi
ürkiye’nin doğusundaki en büyük sağlık komplek-
si olan Erzurum Sağlık Kampüsü, toplam 550 bin 

m2’lik oldukça geniş bir alana yayılmış, bin 500 yatak ka-
pasiteli hastane binaları ve yardımcı sağlık birimlerinden 
oluşuyor. Toplam kapalı alanı 190 bin m2 olan kampüste 
Jinekoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi (300 
yataklı), Onkoloji Hastanesi (150 yatak), Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi (150 yataklı) ve Kardiyovasküler Hastanesi (150 
yatak) bulunuyor. Erzurum Sağlık Kampüsü’nde Flexiva’nın 
TS EN 13180 Standartlarına uygun olarak üretilen, yangına 
karşı alev iletmez nitelikte olan ve hava sızdırmayan SKY 
serisi esnek hava kanalları kullanıldı. İç ve dış yüzeyinde la-
mineli alüminyum folyo ve yüksek gerilimli çelik telden üre-
tilen SKY serisi, yangın esnasında zehirli gaz çıkışına sebep 
olmaması ve darbelere karşı dirençli oluşu gibi özellikleri ile 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

ursa’da yapımı ta-
mamlanan Hayat 

Sağlık Tesisleri A.Ş.’nin 
yeni yatırımı Özel Bursa 
Hayat Hastanesi’nin tercihi 
Avrupa’nın en büyük su so-
ğutma grubu üreticilerinden 
Eurovent sertifikalı Climaveneta oldu. Proje dahilinde yak-
laşık 2 bin kW için 2 adet vidalı kompresörlü Climavene-
ta FX-CA serisi A Enerji sınıfı yüksek verimli EER ve ESEER 
değerlerine sahip su soğutma grupları kullanıldı. Ürünler, 
VPF (Variable Primary Flow) system teknolojisine sahip kon-
denser fanları ile düşük işletme maliyeti sunarak yatırımcı-
sını memnun ediyor. Projesi Mekanik Proje, uygulaması ise 
Teknoterm tarafından yapılan Bursa’nın en yeni ve en son 
teknolojik sağlık ekipmanları ile donatılmış bu yeni hastane-
sinde özellikle işletme verimliliği ve uzun ömürlü kullanım 
yatırımcının tercihi oldu.

O

ODE YALITIM

DE Ya l ı t ım, 
T ü r k i y e ’ n i n 

ilk şehir hastanesi 
olan Kayseri Şehir 
Hastanesi’nin ısı ve 
su yalıtımını ger-
çekleştiriyor. Kayseri 
Şehir Hastanesi’nin 
ısı ve su yalıtımında tercih edilen marka olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduklarını belirten ODE Yalıtım Genel 
Müdürü Ali Türker, “Yalıtım sektöründe 30 yıllık bir geç-
mişimiz var. Bu geçmişin verdiği güçle yolumuza daha 
da büyüyerek devam ediyoruz. Başta Türkiye’nin ilk şehir 
hastanesi projesi olan Kayseri Şehir Hastanesi olmak üzere, 
ülke genelinde yapımı devam eden birçok şehir hastanesi-
nin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Hastanenin ısı ve su 
yalıtımında kullanılan ODE membran, kauçuk, cam yünü 
levha, cam yünü boru, taş yünü levha ve boru ürünlerimiz 
sayesinde 5 yıldızlı otel konforundaki tasarımın önemli bir 
unsurunu en iyi şekilde tamamladık” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi
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DAIKIN

M

Adana Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi

imari yapısı güneş ve rüzgârın etkilerine göre tasar-
lanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sarıçam 

Kampüsü’nde Daikin VRV IV klima sistemleri kullanıldı. 
Müteahhitliği Yıldızlar İnşaat ve Pilon Yapı, mimari tasarımı 
ise Arikoğlu Arkitekt tarafından yapılan kampüs, bin 431 
dönüm arazi üzerine inşa edildi. Daikin’in yeni nesil kulla-
nıcı ve enerji dostu olan VRT (Değişken Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığı) teknolojisine sahip Daikin VRV IV klima sistemi ile 
iklimlendirme konforu yaşayacak olan kampüste rektörlük, 
mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, spor salonu ve mer-
kezi kafeterya bölümlerinin farklı ihtiyaçları da dikkate alındı.  
Isıtma ve soğutma yüklerini belirleyen en önemli faktörler-
den biri de dış cephenin cam kaplama olmasından dolayı, 
ısı transferi ve güneş radyasyonundan etkilenmesi oldu. Bu 
yapılarda ihtiyaç duyulan farklı ısı yüklerine ve fonksiyonla-
rına yönelik Heat Recovery ve Heat Pump olarak iki farklı dış 
ünite seçeneği değerlendirildi. Rektörlük binası, mühendislik 
ve doğa bilimleri fakültesinin ofis bölümünde ses basınç se-
viyesinin son derece düşük (düşük fan debisinde 27 dbA) ve 
alçak asma tavan yüksekliğine uygun 20 cm yüksekliğindeki 
FXDQ-P2 ince gizli tavan tipi iç ünite ve FXAQ duvar tipi iç 
ünite tercih edildi. Kat hollerinde, ofis ve toplantı odası gibi 
ortak alanlar için yalnızca 24,5 cm yüksekliğindeki FXSQ-A 
model orta statik basınçlı gizli tavan tipi iç ünite, 360 derece 
hava üfleme kabiliyeti ile eşit debi ve hava dağılımını sağla-
yan FXFQ-A dairesel atışlı kaset tipi iç ünite ve ince-hafif ta-
sarımı sayesinde dar koridorlarda montaja uyumlu FXCQ-A 2 
yöne üflemeli tipi iç ünite seçildi. Yüksek tavan yüksekliğine 
sahip spor salonu ve merkezi kafeterya bölümünde ise 360 
derece eşit hava dağılımı sağlayan FXFQ-A model dairesel 
atışlı kaset tipi iç ünite tercih edildi. Kullanıcı dostu dokun-
matik ekran kumandalarıyla tüm klima işlevlerine erişmenin 
mümkün olduğu VRV IV klima sistemi, kolay kullanımın 
yanı sıra akıllı enerji yönetimi de sağlıyor. Bu sayede enerji 
kaybı önlenirken, işletme maliyetinin düşürülmesi ve verim-
liliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflendi. Yeni geliştirilen 
i-Touch Manager merkezi otomasyon ile enerji tüketimi 
ve faturalandırma, enerji kayıp kaynağını tanımlama, yerel 
olarak tam uzaktan internet erişimi, tüm iç-dış ünitelerin 
uzaktan arıza ve bakım için takibi, sistemin diğer sistemlerle 
uyumlu çalışabilmesi, otomatik iç ünite kaydı sağlandı.

S

SONDEX-TANPERA

ondex-Tanpera, büyük projelere imza atmaya devam 
ediyor. Türkmenistan’ın ilk kombine çevrim santrali 

projesi olma özelliğini taşıyan ve Mary vilayetinde inşa edi-
lecek santral, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
2018 yılının Aralık ayında tamamlanacak. Projeye Sondex-
Tanpera tarafından toplam 20 MWt’lık 4 adet eşanjör te-
darik edildi. Dev proje ile yılda 12,6 milyar kWh elektrik 
üretilmesi hedefleniyor. Kapasitesi bin 574 MW gücündeki 
santralde hem doğalgaz hem de buhar ile elektrik üretimi 
gerçekleştirilecek.

Mary-3 Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali

AIRONN

D

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü
ünyanın en büyük 
hastane yatırım-

larından biri olan Etlik 
Entegre Sağlık Kampü-
sü projesinde Aironn’un 
fan mühendisliğindeki 
inovatif ürünleri kulla-
nıldı. Ankara ilinin Keçi-
ören ilçesindeki Etlik semti yakınlarında, 1 milyon 71 bin 
885 m2 arazi üzerinde, 1 milyar 150 milyon Euro yatırım 
değeriyle hayata geçirilen büyük bir kentsel gelişim proje-
si olan Etlik Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında; 
bir sağlık kompleksi, medikal bir otel, iki helikopter pisti, 
bir üniversite, bir trijenerasyon santrali (elektrik, ısıtma ve 
soğutma enerjisi üreten birleşik bir enerji üretim sistemi) 
ve bir ticari bölge yer alacak. Hastane 3 bin 566 yatak ka-
pasitesine sahip olup Ankara’daki mevcut altı hastanenin 
yerini alacak. Kampüs, dünyanın en büyük hastane yatırım-
larından biri olacak. Yapım ve işletmesini Astaldi-Türkerler 
Ortaklığı’nda Ankara Etlik Sağlık Yatırım A.Ş.’nin gerçekleş-
tireceği, tıbbi hizmetleri verecek kamunun ise 24 yıllığına 
kiracı konumunda olacağı hastaneye Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD), Deutsche Bank, İş Bankası, Akbank 
dahil on iki banka 876 milyon euroluk kredi sağladı.
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SYSTEMAIR
Metropol İstanbul

et fanlı otopark ha-
valandırma sistemi 

için Systemair markasını 
tercih eden Metropol İs-
tanbul, açılışa son hızla 
yaklaşıyor. Şehrin hızla ge-
lişen ve modern yüzü olan 
Ataşehir’de yer alan Metropol İstanbul projesinde, 22 adet 
sorption tip rotary ısı geri kazanımlı FL NG klima santrali ve 1 
adet yeni Poolline havuz nem alma santrali yer alıyor. İhtiyaç 
bazlı havalandırma için üretilen otomasyonlu klima santral-
leri, dönüş havasından CO2 kontrolü yaparak hava debilerini 
optimize ediyor, maksimum enerji tasarrufu sağlıyor.

J

KONUK ISI

A 

Gaziantep 300 Yataklı 
Devlet Hastanesi

ras İnşaat tarafından Gaziantep’te inşa edilen 300 
Yataklı Devlet Hastanesi projesinde Konuk Isı’nın 

ürettiği Kapalı Tip Soğutma Kuleleri kullanılacak. Konuk 
Isı’nın Çorlu’da 24 bin m2 açık alan üzerine kurulu 10 bin 
m2 kapalı alana sahip fabrikasında üretilecek soğutma kule-
leri yüzde 100 yerli imalat olma özelliğini taşıyor. Projede 2 
adet 3 bin kW ve 1 adet bin 400 kW olmak üzere toplamda 
7 bin 400 kW soğutma kapasitesine sahip 3 adet kapalı tip 
aksiyel fanlı Konuk Isı marka soğutma kuleleri kullanılacak. 
Konuk Isı kapalı tip soğutma kulesi modellerinde işletme 
anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma 
(free-cooling) teknolojisi bulunuyor.

DAF ENERJİ

İ

Avrupark
stanbul Bahçe-
kent bölgesinin 

en büyük projelerinin 
başında gelen, Cihan 
İnşaat ve Emlak Konut ortaklığı ile yapımı devam eden Avru-
park projesinde, DAF Enerji’nin yüksek verimli Thermotherm 
serisi ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ kalorimet-
releri kullanıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli eşan-
jörleri kullanan DAF Enerji Isı İstasyonları yazın düşük kazan 
sıcaklıklarında çalışma imkânı sağlamakla kalmayıp kışları da 
verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretiyor. DAF Enerji 
ısı istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda kullanım 
sıcak suyunun hazırlanması ve daire ısıtmasının balanslanması 
için kullanılır. Hızlı termostatik vana sayesinde kayıplar mini-
mumdur. EPP eşanjör izolasyonu standarttır böylece ısı ka-
yıpları minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı son 
decere pratik ve kolaydır. AISI 316L paslanmaz çelik eşanjör 
ve borulamasıyla yüksek dayanıma sahiptir. Sağlık anlamında 
kullanım sıcak suyu ihtiyaç anında hazırlandığı için lejyonel-
la riski yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçekleşmez 
ve baca bulunmadığı için zehirlenme riski oluşmaz. DAF 
Enerji’nin Avrupark projesinde kullanılan diğer ürünü olan 
DAF SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleri 
ile dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında yeni bir bakış açısı 
oluşturan DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex işlemcisi sayesin-
de yüksek performans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca 
değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan yeni kalorimetrenin 
diğer önemli bir özelliği EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en 
iyi doğruluk oran aralıklarından birine 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 DAF 
SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük memnu-
niyet yaratıyor.

FORM

M
Mardin Emirgan AVM

ardin’in sosyal, kültürel ve ticari hayatına yeni bir 
dinamizm getiren Mardin Emirgan AVM’nin iklim-

lendirme ihtiyacı Form Şirketler Grubu’nun Lennox su ve 
hava soğutmalı paket klima cihazları ve Decsa kapalı tip 
radyal fanlı kuleler ile sağlanıyor. Mardin Emirgan AVM’nin  
ortak alanlarının ısıtma-soğutma ihtiyacı, toplam soğutma 
kapasitesi bin 511 kW olan 11 adet su soğutmalı, 4 adeti 
ise hava soğutmalı 15 adet Lennox marka paket klima ve 
toplam soğutma kapasitesi 2 bin 92 kW olan 2 adet Decsa 
kapalı tip radyal fanlı kule ile sağlanıyor. İnşaat alanı 28 bin 
600 metrekare olan Mardin Emirgan AVM, yaklaşık 13 bin 
500 metrekare kiralanabilir alan içinde, 56 adet mağazası, 
sinema salonları, marketi, çocuk oyun parkı ile her yaştan 
müşterinin keyif alacağı şekilde tasarlanarak bir alışveriş 
merkezinin ötesinde eğlenceli bir yaşam alanı sunuyor.
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Özel Haber

rol üstlendi. 1917 yılında Almanya’nın 
Hof şehrinde zirai cihazlar üreten küçük 
bir atölye olarak kurulan Viessmann, 
bugün 74 ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren, 12 ülkede 23 üretim merke-
zine sahip, yıllık grup cirosu 2.3 milyar 
euroya ulaşan uluslararası dev bir şirket. 
Viessmann tarihindeki önemli olaylara 
bakacak olursak, ilk kazan 1928 yılında 
üretiliyor ve o zamana kadar ağırlıklı ola-
rak döküm tekniğiyle üretim yapılırken, 
1928 yılında şirketin kurucusu ve Martin 
Viessmann’ın dedesi Johann Viessmann, 
çelik kazan teknolojisine geçiş yapıyor. 
Bu kazanlar ilk aşamada seracılıkta kul-
lanılmaya başlıyor ve çok rağbet görü-
yor. 1937 yılında Johann Viessmann, 
şirket merkezini daha da genişletmek 
amacıyla günümüzde de şirket mer-
kezi olan Allendorf’a taşıyor ve 1947 

Faaliyetlerine 1917 yılında Almanya’nın Hof şehrinde zirai cihazlar 

üreten küçük bir atölyede başlayan Viessmann, 100. yılını kutluyor. 

Viessmann’ın 100. yılında yeni sloganı “Into a new century” ile 

dijitalleşme ve enerji dönüşümü sürecine girdiğini söyleyen Viessmann 

A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik Viessmann’ın 100 yıllık başarı 

hikâyesini Termodinamik okurları için anlattı. Çelik, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ISH Fuarı ile başlayan 100. 
yıl kutlamaları tüm Viessmann 
çalışanları için ayrı bir heyecan 

kaynağı oldu. Yüzyılı tamamladık, yeni 
yüzyıla giriyoruz. Sloganımız da ‘Into a 
new century’. Bu, bir anlamda bir aile 
şirketi olan Viessmann’ın 3. nesilden 4. 
nesile yumuşak bir geçiş süreci de kabul 
edilebilir. Şirketimizin Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Martin Viessmann, 3. nesil 
temsilci olarak 1990’ların başında aldığı 
sorumluluğu halen sürdürüyor. Oğlu 
Maximilian Viessmann ise geçen yıldan 
itibaren aktif olarak şirket yönetiminde 
çalışmaya başladı. İlk önemli görevi de 
CDO olarak Viessmann’ın dijital dönü-
şüm sürecini yönetmek oldu ve Mart 
ayında gerçekleşen ISH Fuarında da aktif 

Viessmann, 100. Yılını Kutluyor
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Özel Haber

yılında şirket 2. nesil Hans Viessmann’a 
geçiyor. Viessmann, 35 kişilik küçük bir 
işletmeyken, 1991 yılına kadar devam 
eden Hans Viessmann döneminde 
şirket ciddi anlamda büyüyor. Hans  
Viessmann, Alman ekonomisinde de II. 
Dünya Savaşı sonrası neslin en önemli 
mucit ve girişimcileri arasında gösterilir. 
Kendisi mühendistir ve pek çok patente 
sahiptir. Burada yine en önemli dinamik, 
1950’li yıllarda katı yakıttan sıvı yakıta 
geçiş sürecidir. 50’li yılların başında ısıt-
mada sıvı yakıt (fuel oil, motorin) kulla-
nılmaya başlıyor. Bu da tabii artık ısıtma 
sistemlerinde daha teknolojik aksamların 
(brülör, kontrol paneli) kullanılmasına 
yol açıyor. Bu süreci Viessmann çok iyi 
kullanıyor ve bu yeni yakma teknolojisi ile 
birlikte şirket hızlı ve olumlu bir şekilde 
büyümeye devam ediyor. Viessmann 
gelişimini ağırlıklı olarak çelik kazanlar 
üreterek sürdürmeye başlıyor. Bilindiği 
gibi 1970’li yılların başında Petrol Krizi 
çıkıyor. Petrol Krizi ile birlikte enerjinin 
kıymeti daha iyi anlaşılıyor ve daha 
verimli yakma sistemleri, yüksek verimli 
teknolojiler gündeme geliyor. Bunların 
başında da; düşük ve çok düşük sıcak-
lıklı kazanlar geliyor. Viessmann’ın Vitola 
serisi kazanları milyonun üzerinde üre-
tilmiştir. Bu cihazlar çift tabaka tekno-
lojisiyle; yani hem çeliği hem dökümü 
bir araya getirerek üretildi. Duman gazı 
tarafında döküm yüzeyleri, su tarafında 
da çelik yüzeyleri oluşturarak üretim 
yapıldı. Dolayısıyla bu teknolojiyle her-
hangi bir kazanda korozyon olmadan 
çok düşük sıcaklıklara inmek mümkün 
hale geldi. Vitola serisi kazanlar, çift 
tabaka teknolojisi sayesinde çok başa-
rılı oluyor. Bu da Viessmann tarihinde 
önemli bir başarı olarak kayda geçiyor. 
1970’li yılların ortalarında enerji krizin-
den dolayı güneş enerjisi ön plana çıkı-
yor. Güneş enerjisinin ısıtma sisteminde 
sıcak su kullanımındaki önemine binaen 
Viessmann’ın güneş enerjisi alanında 
önemli yatırımları oluyor ve ürün geliş-
tiriyor. Bunun akabinde de ısı pompaları 
üretilmeye başlıyor. Güneş enerjisi ve 
ısıtma sektörünün öncüsü Viessmann. 

Isı pompasının ısıtma sektöründe kulla-
nılması 1970’li yılların ortalarına denk 
geliyor. Bu dönemde ürün çeşitliliği ve 
verimlilik teması gündemde. Yüksek 
verimlilik, düşük/çok düşük sıcaklıklı 
kazan ve çift plaka teknolojisinden sonra 
nihayet Viessmann, paslanmaz çelik 
teknolojisine yani yoğuşmalı kazanlara 
geçiş yapıyor. 1980’li yıllardan itibaren 
doğalgazın Avrupa ve Almanya’da kul-
lanımı yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bu 
aslında yoğuşma tekniğinin de önemini 
artıran bir gelişme oluyor. Burada tabii 
çok çeşitli yer tipi ve duvar tipi modeller 
üretiliyor. Tabii her gelişimin bir karşıt 
gelişmesi de oluyor. Azot oksit emis-
yonlarının Almanya’da asit yağmurlarına 
sebep olduğu ve ormanlarda görülen 
zararlar farkedilince, Viessmann gaz yak-
mada azot oksit emisyonunu düşürücü 
önlemler üzerinde ısı tekniği geliştirmeye 
başlıyor. Viessmann yine bu konuda 
öncü oluyor. Aynı dönemde ülkelerin 
de çevreye olan hassasiyeti artıyor. O 
dönemlerde 80’li yıllarda Almanya’da 
1990’a yönelik ilk azot oksit emisyon-
larını yüzde 20-30 oranında düşürül-
mesine yönelik yönetmelikler ortaya 
çıkıyor. Bu da çevreci ve yüksek verimli 
ısıtma cihazlarının üretiminin önünü 
açmış oluyor. 1990’lı yıllar bu şekilde 
geçiyor. 1990’lı yılların başında babası 
Hans Viessmann’dan şirketi devralan 

Martin Viessmann, gelişim sürecini iki 
önemli konuyla başlatıyor. Bu iki önemli 
konudan biri, yüksek verimli gaz cihaz-
ları ve duvar tipi cihazlara geçiş, diğeri 
ise şirketin uluslararası yapıya kavuştu-
rulması. Aslında 70’li yılların başında  
Viessmann Fransa’da bir fabrika kurarak 
ilk uluslararası yapısını gerçekleştirmiş. 
80’li yılların başında ise Kanada ve Ame-
rika gibi ülkelerde yapılanmalara başlı-
yor. Martin Viessmann yönetimi devral-
masıyla önceleri sadece bir Alman şirketi 

Viessmann, 100. Yılını Kutluyor
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Özel Haber

olarak faaliyet gösteren Viessmann’ın 
uluslararası yapısını ciddi anlamda 
genişletiyor, bütün Avrupa ülkelerine 
yatırım yapıyor. Özellikle Duvar’ın yıkıl-
masıyla birlikte Viessmann çok hızlı bir 
şekilde Doğu Avrupa’ya yayılıyor. Hatta 
halen büyük güçte kazanlarımızın üre-
tildiği Berlin’in 30 km doğusundaki  
Mittenwalde fabrikası alınarak büyük 
güçte kazanların üretimine başlanıyor. 
Hızlı bir şekilde Doğu Avrupa’ya yayılıyor. 
Aslında bu yıllar, tesadüf ki Türkiye’ye de 
doğalgazın geldiği yıllar. 1990’lı yıllarda 
diğer rakip firmalar Türkiye’de yapılan-
malarına başlarken Viessmann Türkiye’ye 
1995 yılında geldi. Bunun nedeni, 
Duvar’ın yıkılmasından sonra özellikle 
Doğu Avrupa’da ve Almanya’da hatırı 
sayılır büyüklükte pazarın oluşmasıydı. 
Bu Viessmann için baş döndürücü bir 
gelişmeydi. Viessmann’ın uluslararası-
laşma felsefesi, üretim tesislerine de yan-
sıdı. 2000’li yılların başında Polonya’da 
ve Çin’de fabrikalar kuruldu. Şu anda 
Viessmann’ın ihracat payı yüzde 55 
civarındadır. Martin Viessmann, devral-
dığında yüzde 10 olan ihracat payını 
yüzde 55’lere çıkarmış durumda. Yakın 
tarihe baktığımız zaman Viessmann ulus-
lararası yapısını güçlendirerek, özellikle 
modern yüksek verimli ve çevreyle dost 
teknolojilere sahip, fosil yakıt ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklı ürünlerle prog-
ramını geliştirirken, kendi yapısında 
da büyümeye gitti. Başarıları sonucu 
çevre konusunda da pek çok ödül aldı.  

Viessmann, Allendorf merkezdeki fabri-
kalarını modernize ederken “Efficiency 
Plus” adlı bir proje gerçekleştirdi. Bu 
projenin çıkış sebebi, AB’nin 1990’a 
göre CO2 emisyonunu yüzde 80 merte-
besinde azaltma ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payını yüzde 60’lara 
çıkarma hedefinin olmasıydı. Viessmann 
bütün ısıtma sistemlerini, mimarisini, 
aydınlatmasını, kaynak kullanımını bu 
doğrultuda düzenleyerek, yalın üre-
tim felsefesini benimsediği bu projede 
2050 için öngörülen hedeflere mevcut 
teknolojisiyle ulaşılabileceğini gösterdi. 
Viessmann, 2013 yılında Efficiency Plus 
projesi ile 3. kez Alman Sürdürülebilirlik 
Ödülü’nü kazandı.
Ürün programını genişletme, uluslara-
rasılaşma, her ülkeye özel ürün üretme, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 
artırma süreçleri, hızlı bir şekilde 2000’li 
yıllarda devam etti. Doğalgazlı cihazların 
kullanımı tüm dünyada artış gösterdi. 
Tabii bu yıllarda Viessmann, Türkiye’de 
de gelişimini sürdürdü ve 2013 yılında 
Manisa kombi fabrikamızı açtık. Manisa 
fabrikası şu anda üretiminin yarısından 
fazlasını Avrupa’ya ihraç ediyor. Bu fab-
rika, mimarisi ve enerji konseptiyle de 
Viessmann’ın sahip olduğu tüm yapı-
lar arasında en modern ve en ileri tek-
nolojiye sahip olan yapı olarak ortaya 
konuldu. Mesela Manisa fabrikamızda 
fosil yakıt kullanılmıyor. Büyük hava kay-
naklı ısı pompalarımız mevcut, çatıda 
PV panellerimiz var. Kısacası enerjimizi 

büyük ölçüde doğadan alıyoruz. Fabrika-
mız mimari açıdan da çok sosyal bir bina-
dır ve DGNB (Alman Sürdürülebilir Yapı 
Sertifikası) sertifikasına sahiptir. Tüm 
bunlara ek olarak Viessmann, teknolo-
jisini geliştirmek adına bazı orta büyük-
lükte tesisleri satın aldı. Avrupa’da son 
derece popüler olan katı yakıt özellikle 
odun kaynaklı ve pelet kaynaklı sistemleri 
ile ilgili iki firma, kojenerasyon sistem-
leriyle ilgili bir firma, ısı pompalarıyla 
ilgili İsviçreli bir firma, bir buz deposu 
ve biyogaz üreten bir tesisi satın aldı. 
Zira bunlar know-how gerektiren, çok 
derin konular. Viessmann kendi içinde 
gelenekselleşmiş bu bilgi birikimini, satın 
aldığı firmalarla birleştirerek bugünkü 
grup konumuna geldi. 2010 yılından 
sonra bu kadar büyük bir grubu yönet-
mek adına şirket yapısında da organizas-
yon değişikliğine gidildi. Bugün itibarıyla 
Viessmann Division (Bölüm) 1, 2 ve 3 
olmak üzere üçe ayrıldı. Viessmann’ın 
amiral gemisi Division 1 klasik ısıtma sis-
temlerinin, Division 2 endüstriyel sistem-
lerin, Division 3 ise soğutma sistemlerinin 
yer aldığı bir bölüm. Her bir Division’un 
kendi CEO’su var, bu CEO’lar da Yöne-
tim Kuruluna bağlı. Viessmann, büyüme-
sine paralel olarak böyle bir yapı haline 
geldi. Günümüzde ise 4. nesil temsilcisi  
Maximilian Viessmann ile birlikte  
Viessmann dijital değişim sürecine girdi. 
Martin Viessmann ise yönetim kurulu 
başkanı olarak çalışmalarına devam  
ediyor.”

Viessmann Manisa Fabrikası
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Rapor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği’nin (Türkiye İMSAD), 
sektörün en önemli çatı kuruluşu 

olarak hazırladığı ‘Sektör Raporu’nda, 
15 Temmuz’dan bir yıl sonra inşaat sek-
töründe talebin yeniden toparlandığına 
dikkat çekildi. Raporda şu bilgiler yer aldı: 

“2016 yılı temmuz ayında yaşanan geliş-
meler ekonomide tüm sektörlere yönelik 
talebi olumsuz etkilemişti. İnşaat sektörü 
de bundan etkilenmiş ve inşaat işlerine 
yönelik talep önemli ölçüde gerilemişti. 
2017 yılı temmuz ayına geldiğimizde ise 
inşaat sektöründe talep yeniden 2016 yılı-

Türkiye İMSAD, ‘Temmuz 
2017 Sektör Raporu’nu 
Açıkladı

nın ilk yarı seviyesine döndü. Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun yayımladığı sektörel 
güven endeksleri kapsamında açıklanan 
inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan 
temel faktörler içinde, talep yetersizliği 
2016 ekim ayından itibaren önemli ölçüde 
artmıştı. Aynı dönemde finansman sorun-

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
‘Temmuz 2017 Sektör Raporu’nda, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra, inşaat sektöründe talebin yeniden 
eski seviyesine döndüğü vurgulandı. 

Türkiye İMSAD, ‘Temmuz 
2017 Sektör Raporu’nu 
Açıkladı
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ları da faaliyetleri kısıtlamaya başlamıştı. 
2017 yılı mayıs ayından itibaren ise talep 
yetersizliği sorununun azaldığı ve 2016 
yılı ilk yarısı seviyelerine geri döndüğü 
görülüyor. Bununla birlikte bir miktar 
daha talep artışına ihtiyaç duyuluyor. 
Haziran ve temmuz aylarında malzeme 
ve ekipman eksikliğindeki artış ise dik-
kat çekici. İşgücü eksikliğinin ise çok 
yaşanmadığı görülüyor. Bunlara karşın 
finansman sorunlarının ise halen önemli 
bir sorun olmaya devam ettiğini ve geçen 
yıldan bu yana sınırlı bir iyileşme sağ-
lanabildiğini söyleyebiliriz. Piyasalarda 
güven, ödeme, tahsilat ve kredi konula-
rında sağlanan ilerlemelere rağmen inşaat 
sektöründe finansman sorunları, faaliyet-
leri kısıtlayan önemli bir faktör olmaya 
devam ediyor.”  

İnşaat	sektörü	istihdamında	
önemli	artış	

Son bir yıldır istihdamın artırılmasına 
yönelik, kamunun uyguladığı teşviklerin 
önemli olduğu, bu teşvikler ile birlikte 

istihdamda artış yaşandığı belirtilen 
raporda, “İnşaat sektöründe bu teşviklerin 
ötesinde, inşaat işlerindeki genişlemeye 
bağlı olarak istihdam yükseldi. 2017 yılı 
nisan ayında inşaat sektöründe çalışan 
sayısı 2,19 milyon kişiye ulaştı. Geçen 
yılın aynı ayına göre istihdam yüzde 4,9 
arttı. Toplam istihdam içindeki pay ise 

yüzde 7,6’dan yüzde 7,8’e çıktı. İnşaat 
sektöründeki istihdam artışı, iş aktivitesi 
açısından ümit verdi” denildi.  

Güven	endeksi	Temmuz'da	3,3	
puan	geriledi
  
Güven endeksine yönelik raporda öne 

Yıllar Aylar Kısıtlayan 
Faktör Yoktur

Talep 
Yetersizliği Hava Şartları

İşgücü 
Eksikliği 

Malzeme 
Ve Ekipman 

Eksikliği

Finansman 
Sorunları

Diğer 
Faktörler

2016 01 50,9 20,9 22,1 3,5 1,1 19,6 7,2
02 49,1 20,6 25,9 3,8 1,4 18,8 7,9
03 56,2 20,4 15,1 3,2 1,6 18,2 5,9
04 57,9 22,3 8,2 1,9 1,3 19,7 6,4
05 59,6 21,0 7,2 3,5 2,2 20,7 6,8
06 61,3 21,5 4,6 3,3 1,5 20,5 5,7
07 61,2 21,3 3,0 3,4 1,7 19,7 7,4
08 58,9 21,5 2,3 4,0 2,3 19,0 7,7
09 59,4 22,7 2,6 3,8 2,2 19,8 7,3
10 57,4 25,8 3,2 4,0 2,3 20,2 5,9
11 56,8 22,6 6,1 2,3 1,9 22,7 5,9
12 50,2 24,4 16,0 2,5 1,3 25,5 5,5

2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6 4,7
02 41,9 25,7 26,3 3,1 1,3 30,4 5,5
03 47,4 24,4 17,7 3,2 1,5 27,7 4,8
04 53,2 24,6 10,2 4,6 2,4 25,8 5,3
05 55,0 22,0 6,8 3,4 1,4 25,8 4,4
06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2 4,1
07 57,9 22,1 1,4 4,4 3,2 26,0 4,4

Kaynak: TÜİK, Sektörel Güven Endeksleri, Temmuz 2017

İnşaat	Sektöründe	Faaliyetleri	Kısıtlayan	Temel	Faktörler	Yüzde	
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çıkan gelişmeler şöyle sıralandı: “İnşaat 
sektöründe güven endeksinin (takvim ve 
mevsim etkisinden arındırılmamış endeks 
verileri) 2017 yılının ilk 4 ayındaki yükse-
lişin ardından son üç aydır gerilediği görü-
lüyor. İnşaat sektörü güven endeksi mayıs 
ve haziran aylarındaki sınırlı gerilemenin 
ardından Temmuz ayında da düştü. İnşaat 
sektörü güven endeksi temmuz ayında 3,3 
puan geriledi. İnşaat sektöründe güven 
alanında yaşanan hızlı artıştan ve ulaşı-
lan zirveden sonra bir gerileme yaşanıyor. 
Güvenin yeniden artışı için ilave iyileşme-
lere ihtiyaç duyuluyor.”

Konut	satışları	Haziran'da	yüzde	
8,1	geriledi

Konut satışlarıyla ilgili bilgilere yer veren 
raporda, bu yıl ilk kez önemli ölçüde geri-
leme yaşandığına dikkat çekildi ve şu ifa-
delere yer verildi: “Geçen yılın aynı ayına 
göre konut satışları yüzde 8,1 geriledi ve 
satışlar 97 bin 579 adet olarak gerçek-
leşti. Bu gerilemede daha çok Ramazan 
ayında ve bayramın etkisi olduğu görüldü. 
Bununla birlikte geçen aylarda konut 
sektörüne sağlanan destekler ile birlikte 
yaşanan artışların da normalleşmeye baş-
layacağı öngörülüyor. Sonuç olarak geçen 

aylarda talep önemli ölçüde öne çekil-
miş bulunuyor. Haziran ayındaki gerile-
meye rağmen yılın ilk altı ayında konut 
satışları geçen yıla göre yüzde 3,7 arttı.” 
 
Yeni	 konut	 fiyatlarında	en	yavaş	
artış	son	bir	yılda	yaşandı

İnşaat ve konut sektöründe konut fiyat-
larının gelişiminin, talebin izlenmesi açı-
sından önemli bir gösterge olarak kabul 

edildiği raporda, özellikle yeni ve mar-
kalı birinci el konut satış fiyatlarındaki 
gelişmelerin önem taşıdığı belirtildi: “Bu 
çerçevede markalı yeni konut satış fiyat-
ları, ölçülmeye başlandığı 2010 yılından 
2016 haziran ayına kadar en az enflasyon 
oranında arttı. 2016 haziran-2017 haziran 
arasındaki bir yıllık süreçte ise markalı 
yeni konut satış fiyatları sadece yüzde 2,8 
yükseldi. Son bir yıl içinde yaşanan geliş-
meler konut sektöründe yeni konut satış 
fiyatlarını önemli ölçüde sınırladı. Konut 
satış verileri ile karşılaştırıldığında yeni 
konut satışlarının ancak makul fiyatlar 
içinde kalınması halinde gerçekleştirile-
bildiği görüldü.”

Bakanlar	Kurulu	yenilendi,	
ekonomide	yönetim	yeniden	tek	
elde	toplanıyor

Bir süredir beklenen Bakanlar Kurulu 
değişikliğine de yer verilen raporda 
konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 
“Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişik-
lik ile ekonomide yönetimin yeniden tek 
elde toplanacağı görülüyor. Bir önceki 
hükümette ekonomiden sorumlu birden 
fazla başbakan yardımcısı olması uzun 
yıllar sonra ekonomide çok başlılık endi-
şesi yaratmıştı. Nitekim faiz oranları ve 
benzeri gibi birçok konuda farklı açıkla-
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malar gelmesi belirsizlikler oluşturmuştu. 
Kabine değişikliği sonrası ekonomi yöne-
timinde yeniden tek elden yönetimin ola-
cağı anlaşılıyor.” Ayrıca Maliye, Kalkınma 
ve Ekonomi Bakanlarının da görevde kal-
mış olmasının istikrarı artıracağına dikkat 
çekildi. 
 
180	günlük	Bakanlık	programları	
bekleniyor

Ankara’daki son gelişmelere yer verilen 
raporda, Bakanlar Kurulu’nda yapılan 
değişikliklerin ardından tüm Bakanlık-
ların yıl sonuna kadar olan süreç için 180 
günlük programlarını açıklayacağı, böy-
lece ekonomide yılın ikinci yarısına ilişkin 
yapılacakların ortaya çıkacağı belirtildi. 
Ekonomi Bakanlığının açıklayacağı prog-
ramda özellikle inşaat ve inşaat malze-
meleri sanayisini etkileyecek yeni yatırım 
projelerinin yer almasının beklendiği ifade 
edildi.   
     
Hızlı	ekonomik	büyüme	üçüncü	
çeyrekte	de	devam	ediyor

2017 yılının ilk çeyrek döneminde Türkiye 
ekonomisinin yüzde 5,0 büyüdüğü, yılın 
ikinci çeyreğinde de benzer bir büyümenin 
gerçekleştiğinin tahmin edildiği raporda 
şu bilgiler yer aldı: “Üçüncü çeyrekte alı-
nan ilk öncü veriler büyümedeki hızın 
devam ettiğini gösteriyor. Özellikle geçen 
yıl yaşanan gelişmeler nedeniyle küçülme 
yaşanan üçüncü çeyrekte bu yıl baz etkisi 
ile birlikte oldukça yüksek bir büyüme 
verisi gerçekleşecek. Son çeyrekten itiba-
ren ise büyümenin, kamu desteklerinin 
de sona ermesi ile birlikte normalleşmesi 
bekleniyor.”

Haziran'da	markalı	konut	projeleri	
stok	erime	hızı	yavaşladı

Raporda verilen bilgilere göre, yeni yılın 
ilk ayından sonra markalı konut proje-
lerinde stok erime hızı şubat ve mart 
aylarında önemli ölçüde artarak, nisan 
ayı yavaşlaması ardından mayıs ayında 
da göreceli yüksek gerçekleşmişti. Ancak 

haziran ayında stok erime hızı önemli 
ölçüde yavaşladı ve ocak ayı seviyele-
rine geri döndü. Stok erime hızındaki 
yavaşlamada bayram ve Ramazan ayı 
etkisinin de olduğu belirtildi. Ancak 
konut satışlarında uygulanan kampan-
yalar ile öne çekilen talebin artık doy-
gunlaşmakta olduğunun da altı çizildi.  

Yabancıların	konut	alımı	
2.	çeyrekte	yükseldi

2012 yılı haziran ayında yabancılara konut 
satışının düzenlenmesi ardından en yük-
sek ilk yarıyıl satışının 10 bin 353 adet ile 
2015 yılında gerçekleştiğinin belirtildiği 
raporda, 2016 yılında ise satışların geri-
lediğine dikkat çekildi. 2017 yılı ilk yarı-
sında ise yabancılar 9 bin 595 konut satın 
alarak en yüksek ikinci yıl alımı gerçek-
leşti. Yılın ilk çeyrek döneminde gerileyen 
yabancıların konut alımının özellikle 2. 
çeyrekte önemli bir artış göstereceğine ve 
yılın ikinci yarısında da artışın sürmesinin 
beklendiğine değinildi.

İnşaat	malzemesi	sanayi	üretimi	
Mayıs	ayında	yüzde	4	arttı

Raporda verilen bilgilere göre, 2017 yılı 
mayıs ayında inşaat malzemesi ortalama 
sanayi üretimi 2016 yılı mayıs ayına göre 
yüzde 4 arttı. Böylece inşaat malzemesi 
sanayi üretimi ocak ve şubat aylarındaki 
gerilemenin ardından yükselişe geçti. 
Mayıs ayındaki yüzde 4 üretim artışı 
yılın en yüksek aylık artışı olarak ger-
çekleşti. Yılın ilk beş aylık döneminde 
inşaat malzemeleri sanayi üretimi ise son 
üç ayda yaşanan toparlanmaya rağmen 
geçen yılın ilk beş aylık dönemine göre 

ortalama yüzde 0,6 geriledi.    
2017 yılı mayıs ayındaki üretim artı-
şında mevsimsellik ile birlikte artan iç 
ve dış siparişlerin etkili olduğu belirtildi 
ve “İhracat artışının bu yıl üretimi artan 
oranda desteklendiği görülüyor. 2017 
yılı mayıs ayında inşaat malzemeleri alt 
sektörlerindeki sanayi üretiminde artış 
eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 
18’inde üretim geçen yıla göre artarken, 8 
alt sektörde üretim geçen yıla göre azaldı. 
Yılın ilk beş aylık dönemi itibarıyla ise 
13 alt sektörde üretim artışı gerçekleşti” 
ifadelerine yer verildi.

2017	Mayıs	ayında	inşaat	
malzemeleri	ihracatı	yüzde	5,6	
arttı

İnşaat malzemeleri ihracatı rakamlarının 
paylaşıldığı raporda şu bilgilere yer verildi: 
“2017 yılı mayıs ayında geçen yılın mayıs 
ayına göre yüzde 5,6 arttı ve 1 milyar 390 
milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk beş 
ayında da ihracat artışı gerçekleşti. Pazar-
larda kademeli iyileşme devam etti. Ancak 
petrol ile emtia fiyatlarındaki gerileme bu 
ürünlerin ihracatçısı olan pazarlarda yeni-
den yavaşlamaya sebep olabileceğinden 
önümüzdeki aylarda ihracat artışının daha 
yavaş seyretmesi bekleniyor.”
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Dr. Sinan Küfeoğlu: 
“Millet olarak yaptığımız en uzun 
vadeli plan; akşam yemeğinde 
ne yiyeceğimiz…”
Dr. Sinan Küfeoğlu, ilköğretimini Bayburt Anadolu Lisesi’nde,  liseyi Trabzon Fen Lisesi’nde, üniversite eğitimini 

ise ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamış. Master ve doktorasını Finlandiya Helsinki 

Teknoloji Üniversitesi’nde yapmış, bu arada hem Japonya’da hem de Finlandiya’da enerji firmalarıyla çalışmalarda 

bulunmuş, şu anda Londra ve Cambridge Üniversiteleri’nde eşzamanlı olarak, elektrik güç sistemleri ve şebeke arz 

konularında çalışıyor. 

Biz onu, Bayburt Medya isimli yerel bir haber sitesine verdiği röportaj ile tanıdık. Eminim pek çoğunuzun da 

gözüne sosyal medya üzerinden ya da Youtube’da yayımlanan video vesilesiyle ilişmiştir. Anlattıkları o kadar 

önemliydi ki Termodinamik ekibi olarak kayıtsız kalamadık. Bayburt Medya’nın izni ile röportajın tam metnini 

sizlerle paylaşmak istedik. 

Yurtdışında, pek çok Türk gencinin elde etmeye can attığı imkânlara sahip Küfeoğlu. Harika bir işi, bağlantıları 

ve pırıl pırıl bir geleceği var. Ama o, bunların dışında bir şeye daha sahip: Ülkesine duyduğu sevgi ve bağlılık. Bu 

nedenle yurtdışında gördüğü pek çok çalışmanın ülkesinde de yapılması için çaba sarf etmekten geri durmamış. 

Ne elde etmiş, nereye varmış bu çaba dersiniz? Gelin birlikte görelim…
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dip konuştum, çok da iyi oldu. Öğren-
ciler çok ilgilendiler. Ben, bir kişi bile 
gitse kârdır diye düşündüm. Daha sonra 
Başbakan’a durumu izah eden bir mek-
tup yazdım; ilgi, bilgi ve temsil kabiliye-
timiz yok, bürokratlarımız çok yetersiz, 
bu toplantılara daha fazla katılımcı gön-
derin, hatta zorlayın diye. Ses gelmedi… 
Ardından Enerji Bakanlığı’na yazdım. 
Cevaben beni çağırdılar, Enerji İşle-
ri Genel Müdürlüğü’nde uzmanlarla 
toplantı yapacakmışım. Ama Türkiye 
bürokratik sisteminde kararlar tepeden 
alınıp aşağıya doğru uygulatıldığından, 
Bakan ile görüşemezsem anlatacakları-
mın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bili-
yordum; gitmedim. Daha sonra Enerji 
Bakanlığı Özel Kalemi’nden aradılar; 
iletişim bilgilerimi istediler. “Uygun 
zaman ayarlayalım gelin görüşün” diye; 
bir yıldır bekliyorum, daha arayan yok. 
Daha sonra Maliye Bakanı Naci (Ağ-
bal) Bey’e mektup yazdım. Biliyorsunuz 
hemşerimizdir, birebir görüşebilmek için 
de Finlandiya’dan uçağa atlayıp geldim. 
15-20 saniye kadar ayaküstü konuşabil-
dik, “Biz yeteri kadar temsil ediliyoruz” 
dedi. “Durum bu değil ama peki, öyle 
olsun” dedim. 

“Profesyonel	değilim,	Türk’üm”	
dediğim	için	çok	tepki	aldım

Ardından İngiltere’den teklif aldım. 
İngiltere, brexit sebebiyle Avrupa 
Birliği’nden ayrılıyor ve biz şu anda Av-

Herkes	var,	Türkiye	yok…	

Bayburt’ta doğdum. ODTÜ 
Elektrik Elektronik Mühen-
disliği Bölümü mezunuyum. 

Master ve doktoramı yapmak üzere 
Finlandiya’ya taşındım. Helsinki Tek-
noloji Üniversitesi’nde doktoramı ta-
mamladım. Daha sonra Finlandiya ve 
Japonya’da enerji ile ilgili çalışmalarda 
bulundum. Eylül itibarıyla Univer-
sity College of London ve Cambridge 
University’de eşzamanlı, elektrik güç 
sistemleri ve şebeke arz konularında 
araştırmacı olarak çalışmalara başladım. 
Akademik olarak elektrik arz güvenliği 
konusunda çalışıyorum ama bunun ya-
nında da enerji ekonomisi ve eneji po-
litikaları konularında da çalışmalarım 
var. Avrupa Enerji Birliği ile yakından 
ilgiliyim. Hem Brüksel’deki enerji birliği 
toplantılarına hem de elektrik ve ener-
ji ile ilgili konferans ve sempozyumlara 
düzenli olarak katılıyorum. İlk gittiğim 
konferans, 2013 yılında Stockholm’de 
düzenlenmişti; Avrupa Elektrik Dağı-
tım Konferansı. Konferansta bize bir 
kitapçık dağıttılar. O kitapçığın içinde 
ülkelere göre katılımcı listesi var; aşağı 
yukarı 2-3 bin kişilik bir konferanstan 
bahsediyorum. Kitapçıkta gözüm doğal 
olarak Türkiye’den katılımcıları aradı 
ama Türkiye’den bir tane bile katılımcı 
yoktu. Sonra oturup listeyi taradım tek 
tek. İran var; 40 kişi gelmişler, Mısır 
var; 30 kişi gelmişler, Türk yok. Acaba 
Avrupa’da çalışan Türklerden katılımcı 
var mı diye tek tek isimlere baktım; Türk 
yok. Toplantıda Güney Amerika’dan, 
Avustralya’dan, Avrupa’nın güneyinden 
katılımcılar vardı. Önemli şeyler konu-
şuldu. Türkiye’den kimsenin olmamasını 
yadırgadım ilk gittiğimde ama o zaman 
belki bu kez böyledir diye düşündüm. 
İkinci toplantıya gittim, aynı manzara… 
Üç, dört, beş… Türk yok.
Sonra Brüksel’deki toplantılara gitme-
ye başladım. Bu toplantılarda bilimsel 
çalışmalardan daha ziyade Avrupa’nın 
geleceği, yatırım fonları, projeleri tartı-
şılıyor. Yüz milyonlarca euronun havada 

uçuştuğu bir ortamdan bahsediyoruz. 
Özel sektörden, devlet kurumlarından 
ve üniversitelerden yüzlerce katılımcı var 
ama Türkiye’den kimse yok. Daha sonra 
tüm toplantılara gitmeye başladım çün-
kü bu toplantıların asıl amacı insanlar 
arasında bağlantı kurmak, ilişki geliş-
tirmek. Projeler üretmek için bu ilişkiler 
önemli. Bu toplantılarda Türkiye’yi hiç 
görmemek beni çok üzdü. 

Üniversiteler	ve	ilgili	Bakanlıklar	
ile	görüşmeyi	denedim	ama…

Türkiye’nin bugün bir numaralı proble-
mi cari açık. Cari açığın temel sebebi de 
enerji ithalatı. Türkiye, herkesin bildiği 
üzere enerji ithalatçısı bir ülke. Enerji 
konusunda kendi kendimize yetebilme-
miz lazım. Bunun için de Avrupa’dan 
hem bilgi ve yöntem öğrenmemiz hem 
de kaynak almamız lazım. Avrupa Bir-
liği bu konudaki çalışmalar için para 
saçıyor; biraz da resesyondaki Avrupa 
ekonomisi canlansın diye. Türkiye’den 
kimse olmayınca -tabii insanlar size zor-
la para veremezler, zorla bilgi de aktara-
mazlar- ne yapabilirim diye düşündüm 
ve üniversitelere yazılar yazdım: ‘Gelip 
bu konuyu anlatayım, belki öğrencilerin 
ilgisini çekebiliriz’ diye. Neredeyse hiç-
bir üniversite cevap vermedi. Sadece Koç 
Üniversitesi olumlu yaklaştı; daha sonra 
yer bulamadık diye iptal ettiler.  Bir süre 
sonra ODTÜ ve Bilkent davet ettiler, 
birer toplantı düzenlendi, buralarda gi-
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ödeyecek. Bunun için 30 milyar euroluk 
bütçe açtılar. Avrupa Komisyonu’nun 
internet sitesinde ülkelere göre hangi 
yıl hangi ülkeye hangi yatırımlar yapı-
lacağının haritası bulunuyor. O haritada 
Yunanistan’dan Kıbrıs’a, Kıbrıs’tan da 
İsrail’e kadar bir elektrik hattı projesi var. 
Yunanistan’dan Girit’e, Girit’ten Mısır’a 
var. İtalya’dan da Libya’ya kadar var. 
Libya’nın, Mısır’ın ve İsrail’in Avrupa 
Birliği ile ne alakası var? Oysa Türkiye, 
Avrupa Birliği adayı. Üstelik bunlar hibe 
olacak paralar. Bizim Brüksel’de bir tem-
silcimiz olsa idi, Türkiye gidip Kıbrıs’a 
bir enerji hattı çekebilir ve bunun para-
sını Avrupa Birliği’nden alabilirdi. Yap-
madık, bize yine para yok. 

Türk	akademisyenler	devlet	
memuru	mantığıyla	hareket	
ediyorlar

Bugün yenilenebilir enerji konusun-
da sahip olunan patentlerin % 40’ı 
Avrupa’da. Avrupalılar buna çok para 
harcıyorlar çünkü Avrupa, dünyanın 
en büyük enerji ithalatçısı. Kendilerine 
yetmek istiyorlar ve bunun için de para 

rupa Birliği’nden ayrı olarak Avrupa’nın 
Enerji Birliği’ni kuruyoruz. Avrupa Bir-
liği, kömür ve çelik birliği olarak orta-
ya çıkmıştı yıllar önce. Enerji hayatın 
temelidir. Bizim şu andaki amacımız, 
bütün Avrupa enerji piyasalarını bir 
araya getirip entegre etmek. Benim de 
oradaki temel fonksiyonum, Türkiye’yi 
de bu alana çekmek diyebilirim. Aslında 
Finlandiya’yı temsil ediyorum ama ken-
di ülkem de bu alanda olsun istiyorum. 
Hatta bu yüzden Fransız temsilci ile tar-
tıştık. Bana; “Maaşınızı Finlandiya’dan 
alıyorsunuz ama Türkiye’nin çıkarları 
için çalışıyorsunuz. Bu hiç profesyonelce 
değil!” dedi, ben de ona “Ben profesyonel 
değilim, Türk’üm” dedim. Bu nedenle de 
bazı temsilciler tarafından çok tepki al-
dım. 

Avrupa’da	2020-	2030	yılları	
arasında	enerjiye	yıllık	200	milyar	
euro	doğrudan	yatırım	yapılacak;	
Türkiye	temsil	edilmediği	için	
bize	para	yok

Neler kaçırıyoruz diye kısaca anlatmak 
istiyorum: Bütün dünya, şu anda bir 
enerji dönüşümü içinde. İklim deği-
şikliği baskısından dolayı biz, karbon 
ekonomisinden düşük karbon ekono-
misine geçiş yapıyoruz. Yenilenebilir 
kaynakları artıracağız. Bu dönüşüm, 
elbette maliyetli olacak. Şu an Avrupa 

Komisyonu’nun öngördüğü, 2010-2020 
yılı aralığında yıllık 170 milyar euro 
yatırım, 2020-2030 yılları arasında ise 
yıllık 200 milyar euro doğrudan yatırım 
yapılacak. Türkiye temsil edilmediği için 
bize para yok. Zaten bahsini bile etmi-
yorlar Türkiye’nin.  Bunun dışında ortak 
çıkar projelerimiz var Avrupa’da. Ülkele-
rin bütün enerji hatlarını birbirine bağ-
lamak istiyoruz. Parayı da Avrupa Birliği 
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harcıyorlar. Şu an Avrupa Birliği’nin 
“Ufuk 20-20” adındaki projesi için sa-
dece ar-ge’ye ayırdıkları bütçe 80 milyar 
euro. Özetle, “Üniversiteler ve devlet 
kurumları aralarında konsorsiyum ku-
rup başvursunlar, biz parayı vereceğiz” 
diyorlar. Proje başına 1-2 milyon euro 
arası ödenek ayırıyorlar. Konuları baş-
lık başlık açıyorlar. Altı ayda bir yeni bir 
başlık açılıyor. Biz Japonya, Finlandiya 
ve İngiltere ile bir araya geldik, ben Tür-
kiye’deki üniversitelere yazdım, buyrun 
siz de gelin, konsorsiyumu oluşturalım, 
başvuralım diye, cevap yok… Hatta 
Bayburt Üniversitesi’ne bile yazdım ama 
Rektör Bey sanıyorum çok meşgul bu 
aralar, ilgilenmediler. Biz de altı ay sonra 
Japonya, İngiltere ve Finlandiya ile bir 
konsorsiyum kurup başvuracağız. Proje 
sorumlusu da ben olacağım. 
İşin üzüntü verici tarafı, Makedonya’dan, 
Bulgaristan’dan, hatta iç savaşın olduğu 
Ukrayna’dan bile üniversiteler gidip pro-
je ödeneği alabiliyorlar, bizim ODTÜ’sü 
Bilkent’i dahil anlı şanlı üniversitele-
rimiz gidip ödenek alamıyorlar. Gidip 
oradaki insanlarla tanışmaları, iletişim 
kurmaları gerek ama Türkiye’de herkes 
hayatından çok memnun. Akademis-
yenler devlet memuru mantığıyla ha-
reket ediyorlar. “Dersime gireyim, ayın 
15’inde maaşımı çekeyim, öğrencileri-
me sınav yapayım” bu kadar… Araştır-
ma ihtiyacı duymuyorlar. Ben şu anda 
Cambridge Üniversitesi’nde ayda bir 
ders veriyorum, onun dışında araştırma 
odaklı çalışıyorum. Araştırma projele-
rinin her birinin net bir gelir sağlama-
sına gerek yok; onlar bilim için yapılır, 
yapılmalıdır. Maksat, ödenek sağlayıp 
doktora öğrencisi işe almak ve onları 
yetiştirmektir. Benim Helsinki’deki da-
nışman hocamın şu anda neredeyse otuz 
tane doktora öğrencisi var ve bu öğren-
cilerin maaşları, yapılan araştırmaların 
ödeneklerinden karşılanıyor. Böylelikle 
hem Finlandiya’ya hem Avrupa’ya katkı 
sağlanıyor. Türkiye’deki düzen şu; hoca-
lar, bir ya da iki tane doktora öğrenci-
si alıyorlar yanlarına rica minnet, onlar 
da maaşı devletten bekliyorlar. Ellerini 
taşın altına koyup bir proje geliştirmek 

ve ödenek sağlamak gibi bir dertleri 
yok. Benim Türkiye’den gidiş sebebim 
de budur. ODTÜ’deki hocama yalvar-
dım, beni yanına al doktora için diye, 
“Bir tane doktora öğrencim var onunla 
zor uğraşıyorum seninle hiç uğraşamam” 
dedi. Finlandiya’daki hocamın otuz tane 
doktora öğrencisi var ve gayet de güzel 
uğraşıyor… 

Türkiye’de	60	bin	adet	elektrikli	
araç	aynı	anda	şarj	edilmeye	
çalışılsa	Türkiye’nin	bütün	
elektrik	altyapısı	çöker

Altyapı projelerinin Türkiye’ye büyük 
getirileri olabilir çünkü Türkiye’nin 
elektrik altyapısı çok zayıf. Mesela yeni 
geliştirilen elektrikli otomobiller var. Bu 
teknoloji biraz daha yaygınlaştığında 
Türkiye’yi açık pazar haline getirecek; 
tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi. Ben 
bir bürokrata zamanında bir yazı yazıp 
şu öneride bulundum: Toplu taşımayı 
elektrikli hale getirecek bir çalışma ya-
palım. Böylelikle Avrupa’nın  elektrikli 
otomobil, elektrik motorları ve elek-
trik bataryaları üretim merkezi haline 
getirelim. Cevap geldi: "Toplu taşıma 
elektrikli olmaz. Hayal kurma". Bugün 
Norveç bu kararı aldı. Londra Belediyesi 
bu kararı aldı, Barcelona Belediyesi aynı 
kararı aldı. Sonra aynı bürokrata “Bak 
Avrupa’da yapıyorlar” dedim. “O zaman 
biz de yapalım” dedi. Bizde bir şeyin ya-

pılması için önce Avrupa’da yapılması 
gerekiyor. Şu anda Türkiye’de elektrikli 
araçlara teşvik yok. Norveç’te var. Ora-
da devlet vergi almıyor ayrıca aracınızı 
istediğiniz yere park edebiliyorsunuz. 
Türkiye’de olmamasının temel sebebi şu: 
Bugün Türkiye’de 60 bin adet elektrikli 
araç olsa ve hepsi aynı anda şarj edilme-
ye çalışılsa Türkiye’nin bütün elektrik 
altyapısı çöker. Bu kadar zayıf bir alt-
yapımız var, Avrupa’da da bu kadar para 
var… Bizim devlet büyüklerimizin, bü-
rokratlarımızın proje geliştirmesi, oraya 
gidip bu insanlarla tanışıp onları ikna et-
mesi ve bu parayı ülkemize getirmesi la-
zım. Gitmiyorlar. Bakanlara söylüyoruz; 
zorla yollayın bu insanları diye, onlar da 
ilgilenmiyorlar. Üniversitelerimizin aka-
demisyenleri memurlaşmış, sürekli dev-
letten bir şeyler bekliyorlar. “Devlet para 
versin biz de bunu harcayalım”. Buyrun 
siz gidin, rekabet edin Avrupalılarla, ge-
rekli parayı alın ama yok… Sonuç, cari 
açığı olan, önünü göremeyen bir ülke. 

İngiltere,	2100	yılındaki	enerji	
politikası	ile	ilgili	çalışıyor,	biz	
altı	ay	sonrasını	göremiyoruz

İsviçre şu anda 2050 yılına kadar kulla-
nacağı enerji altyapısı planlamasını ya-
pıyor. İngiltere yaptı, bitirdi. Finlandiya 
2030 yılına kadar planlamasını yaptı. AB 
2050’yi tasarlıyor. İrlanda 2050’yi yaptı. 
Şu an İngiltere’de 2100 yılının enerji 
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Röportaj

bir krizde Rusya gazı kesecek mi diye en-
dişe ediyoruz. Finlandiya da Rus doğal-
gazına bağımlı bir ülke ama onlar oturup 
çalışmalarını yaptılar. 2030 yılında Rus 
doğalgazına bağımlılıklarını sıfırlıyorlar. 
Biz, Türk bürokratlara soruyoruz; Türkiye 
ne zaman Rus doğalgazı bağımlılığından 
kurtulacak diye, bilmiyorlar. Çünkü bu 
konuda çalışmamışlar, öyle bir ihtiyaç da 
hissetmemişler. Bakanlığa yazdık; gelin 
2050’yi hazırlayalım diye, cevap verme-
diler. İnşallah buradan sesimizi duyarlar.  
Geleceğe dair bir şey tasarlayamıyoruz 
çünkü hesap yapmasını bilmiyoruz. En 
büyük problemlerimizden biri vizyon 
problemi… Türkiye’nin cari açığı bizi 
fakirleştiriyor. Cari açığımızın en büyük 
sebebi de enerji ithalatı. Yani ödediğimiz 
vergiler, Rusların ve İranlıların cebine 
giriyor. Bunu engellemek için bilimsel 
çalışmalar yapmamız gerek. Bunun için 
Avrupa’da ayrılan fonlardan yararlanma-
mız gerek. Altyapımız çok zayıf, güçlen-
dirmemiz gerek. Bununla ilgili de yararla-
nılabilecek Avrupa fonları var. Brüksel’de 
yüz milyonlarca euronun kapış kapış git-
tiği, hatta neredeyse talan edildiği bir or-
tamda Türkiye’nin kafasını kuma gömüp 
“ben küstüm oynamıyorum” demeye hak-
kı yok. Tamam kavga ediyoruz ama ko-
nuşmamız da lazım. Yoksa en büyük zara-
rı kendimize veririz. Türkiye’de plansızlık 
çok ciddi boyutta. Oturup acilen 2020, 
2030, 2050 ve 2070 yıllarının enerji plan-
lamasını yıl yıl çıkarmamız lazım. Hem 
vatandaşlarımıza hem de yatırımcılara, 
hangi yıl Rusya’ya bağımlılığımızı bitire-
bileceğimizi göstermemiz lazım. Böylece 
yurtdışı yatırımcılar da önünü görebilen, 
planlı ve yatırım yapılabilir bir ülke olarak 
bizi değerlendirebilirler. 

    

 

verileri üzerinde çalışıyoruz. Öngörüle-
rimizi oluşturup devlete önerilerde bu-
lunacağız: 2100 yılı için! Buna karşılık 
Türkiye’de altı ay sonra elektrik kesin-
tisi olacak mı olmayacak mı, onu bile 
bilmiyoruz. Millet olarak yaptığımız en 
uzun vadeli plan; akşam yemeğinde ne 
yiyeceğimiz… Bu kadar. Bir yanda biz 
varız, bir yanda da 2100’ü planlayan bir 
İngiltere var… Böyle bir vizyon farkı… 
Anlatamıyoruz derdimizi, devlet büyük-
lerimiz bizimle pek ilgilenmiyorlar. Bu 
röportajı vermemin sebebi de belki biri-
leri duyar, bir şeyler değişir diye. 

Ne	yazık	ki	memurlarımızın,	
akademisyenlerimizin	çoğu	
İngilizce	bilmiyor.	Bilenlerinse	
teknik	bilgileri	çok	zayıf

Ben, milliyetçi muhafazakâr olarak ye-
tiştirildim. Benim tercihim değildi, öyle 
büyütüldüm. Türkiye’nin haritalardan 
silinmesine, paranın, bilginin ülkemize 
gelmemesine, dünyanın ilk 500 üni-
versitesi listelerinde üniversitelerimi-
zin yer almamasına, 500. sıradan giriş 
yaptığımızda 500. sırada yer alabildi-
ğimize seviniyor olmamıza gerçekten 
üzülüyorum. Şu anda kendi halinde, 
30-40 bin nüfuslu bir Avrupa şehrinin 
üniversitesi bile bizim ODTÜ’müzden, 
Bilkent’imizden daha ileride, çünkü 

üretkenler. Bunları görünce gerçekten 
üzülüyorum. Zaten Fin vatandaşlığına 
geçtim. Türkiye’ye dönmek gibi bir dü-
şüncem de yok. Profesör olursam belki 
gelir hizmet ederim ama şu anda hiçbir 
beklentim yok. Sadece o toplantılarda 
30-40 Türk bürokrat görmeyi çok istiyo-
rum. Bugüne kadar (dört yılda) 30’dan 
fazla toplantıya katıldım, hiç Türk yok-
tu. Unutmadan; son toplantıya Avrupa 
Birliği, Türkiye’den ilgili kurumdan bi-
rilerini yollayın diye davet etmiş. Birkaç 
daire müdürü kaydolmuşlar. Birkaç yüz 
euro kayıt ücreti ödemişler. Benim arka-
daşım da o kurumda çalışıyor. Sordum, 
“Kim bunlar, geliyorlar mı?” diye. “Boşu-
na bekleme toplantıya gelmezler. Gelip 
Brüksel’i gezer, bol bol fotoğraf çeker 
geri dönerler” dedi. Ben inanmadım ama 
gittiğimde gerçekten toplantıda yoklardı. 
Gelmemişlerdi. Sonra arkadaşımı tekrar 
aradım “Nereden bildin” diye. “Biz de 
aynısını yaptık çünkü” dedi. Paris’e git-
mişler zamanında, büyük bir heyet ola-
rak. Yiyip içip Eyfel Kulesi'ni gezmişler, 
geri dönmüşler. “Neden katılmadınız 
peki toplantıya?” dedim. “Hiçbirimiz 
İngilizce bilmiyorduk” dedi. Ne yazık 
ki memurlarımızın, akademisyenlerimi-
zin çoğu İngilizce bilmiyor. Bilenlerinse 
teknik bilgileri çok zayıf. Oraya gelen 
bürokrat, mesela Danimarkalı, sizinle 
İngilizce konuşuyor, dönüp yanındaki ile 
Fransızca konuşuyor, ötekiyle Alman-
ca konuşuyor, MIT’de çalışmış, Dünya 
Bankası’nda çalışmış, Avrupa Komisyo-
nu için çalışmış, şu anda da Danimarka 
için çalışıyor. Bir yanda böyle bir profil 
var. Bir yanda da bizim ayın on beşinden 
on beşine maaş alan memurlarımız var… 
Bu arkadaşlar Türkiye’nin haklarını nasıl 
savunacaklar?

Türkiye	Rus	doğalgazına	
bağımlılıktan	ne	zaman	
kurtulacak?

Plansızlık konusunda da şunu yaptım: 
Enerji Bakanlığı’na yazdım, ‘Türkiye’nin 
2020, 2030 ve 2070 enerji ve iklim altya-
pı planlarını hazırlayalım dedim. Çünkü 
Türkiye Rus doğalgazına bağımlı. En ufak 
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Avrupa ve Amerika’daki 
Son Model HVAC Teknolojisi

ana farklılık iç-ortam terminal ünitele-
rindedir. Enerji kaynak ve üreticilerinin 
tipi oldukça benzerdir. Bu makale, düşük 
enerji kullanımı ile iç hava kalitesi sunan 
en gelişmiş enerji verimli sistemleri anlat-
maktadır. HVAC (ısıtma, soğutma ve 
havalandırma) sistemlerinin enerji verim-
liliğini ve tüketilen yenilenebilir enerji 
miktarını artırmak için Düşük Sıcaklıklı 
Isıtma ve Yüksek Sıcaklıklı Soğutma 
sistemleri önemli birer gerekliliktir. Bu 
tip sistemler özellikle Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da artan bir ilgiye sahiptir.  
Bu çalışmada, farklı terminal ünitelerin 
çalışma karakteristikleri, imkânları ve 
sınırlamaları belirtilmiştir. Sayılan ter-

minal üniteler; radyant ısıtma ve soğutma 
sistemleri, tüm havalandırma sistemleri, 
(Karışım Havalandırması, Yer Değişim 
Havalandırması ve Kişisel Havalandırma) 
pasif ve aktif soğuk kirişlerdir. 
Anahtar kelimeler; iç-ortam terminal 
üniteler, radyant ısıtma ve soğutma, hava-
landırma, pasif ve aktif kirişler.

1.	Giriş

HVAC sistemleri, bir binanın enerji kul-
lanımı ve iç hava kalitesinde büyük rol 
oynamaktadır. Bu sistemlerin ana amacı 
bina içerisindekilere konforlu, sağlıklı ve 
üretken bir iç hava kalitesi sunmaktır. 

Özet

Isıtma, soğutma ve havalandırmanın 
asıl amacı; bina içerisindekilere kon-
forlu, sağlıklı ve üretken bir iç ortam 

kalitesi sunmaktır. Bina içerisindekilerin 
ısıl konforuna direkt olarak etki eden 
iç-ortam terminal üniteler; iç mahaller-
den ısı veya nemi uzaklaştırmak için farklı 
ısı transfer mekanizmaları ve ortamları 
kullanan bina elemanları (örneğin hidro-
nik radyant ısıtma ve soğutma sistemleri, 
fancoiller ve aktif soğuk kiriş sistemleri) 
olarak tanımlanabilir. Avrupa, Kuzey 
Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde 
bulunan HVAC sistemleri arasındaki 

Hazırlayanlar: Bjarne W. Olesen, Technical University of Denmark
           Ongun Berk Kazanci, Technical University of Denmark
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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Diğer taraftan bu hedeflere mümkün olan 
en düşük enerji tüketimi ile ulaşılmalıdır. 
Bu durum, yazın daha yüksek oda sıcak-
lıkları, kışın daha düşük oda sıcaklıkları 
veya azaltılmış havalandırma oranları ile 
kolaylıkla elde edilebilir. Ama bu seçim 
konforsuz çalışma mahallerine, sağlık-
sız ortam riskinin artmasına ve mahalde 
çalışan insanların üretkenliğinin düşme-
sine sebebiyet verebilir. Bina tasarımı ve 
enerji verimliliği ile bina enerji talebinin 
düşürülmesine ek olarak; rüzgâr, güneş 
ve jeotermal gibi mümkün olan yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımı da 
öncelik olarak gelmektedir. Bina içeri-
sindekilerin konforu; iç-ortam terminal 
ünitelerinin tipinden, enerji kaynağından 
(fosil yakıt, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi 
jeotermal enerji), enerji üretim (buhar 
kazanı, chiller, ısı pompası, ısı eşanjörü) 
ve dağıtım sisteminin (su, hava, elektrik) 
tiplerinden direkt olarak etkilenmekte-
dir. Avrupa, Kuzey Amerika ve dünya-
nın diğer bölgelerinde bulunan HVAC 
sistemleri arasındaki ana farklılık seçilen 
iç-ortam terminal üniteleridir. İç-ortam 
terminal üniteleri, iç mahallerdeki ısı ve 
nemi uzaklaştıran aktif bina bileşenleri-
dir. Bu iç-ortam terminallerinin çalışma 
prensipleri çoğunlukla taşınıma (doğal 
veya zorlanmış), yayınıma veya ikisine 
birden dayanmaktadır. 
International Energy Agency – IEA 
(Uluslararası Enerji Ajansı) tarafından 
yakın zamanda yapılan araştırma projesi 
olan Energy in Buildings and Commu-
nities Program [1] – EBC (Binalarda ve 
Topluluklarda Enerji Programı), Bölüm 
59 – High Temperature Cooling and 
Low Temperature Heating in Buildings 
[2] (Binalarda Yüksek Sıcaklıklı Soğutma 
ve Düşük Sıcaklıklı Isıtma); günümüzde 
mevcut olan terminal ünitelerini araştır-
maktadır. 
Bu proje içerisinde bir alt-grup olan “Alt-
Grup B – İç ortam sıcaklık/nem alanı ve 
terminal üniteler”, iç ortamdaki ısı ve nem 
kaynaklarını ve bu kaynakları adresleyen 
mevcut metotları özetlemektedir. Proje-
nin diğer bir hedefi, günümüzde mevcut 
olan terminal üniteler ve HVAC sistem-

leri için iyileştirme tavsiyeleri sunmaktır. 
Terminal üniteler; yeterlilikleri, duyulur 
ve gizli ısıyı adreslemeleri, ısı yayınım 
ve taşınım metotları, maksimum ısıtma 
ve soğutma kapasiteleri, enerji dağıtım 
araçları, bölgesel veya toplam hacim 
şartlandırması gibi özelliklerde farklılık 
gösterirler. 
Bu makale, seçilen terminal ünitelerin 
(radyant sistemler; karışım, yer değişim ve 
kişisel havalandırma, pasif ve aktif kiriş-
ler) karakteristiklerini özetlemeyi ve bu 
üniteler için sade ve güvenilir bir referans 
aracı olmayı hedeflemektedir. Olasılıklar 
(ısıtma, soğutma, havalandırma, iç orta-
mın nemlendirilmesi ve iç ortamdan nem 
alınması), iç mahalden veya iç mahale 
ısı taşınım metodu (ısı transfer meka-
nizması), ısıtma ve soğutma kapasiteleri 
ve enerji dağıtım araçları farklı terminal 
üniteler için belirtilmiştir. Okuyucunun 
açıklaması yapılan sistemler ve kavram-
lara aşina olduğu varsayımı yapılmıştır. 
Makalede verilen verilerin yol gösterici 
olması amaçlanmıştır ve sunulan kapasi-
teler uygulamadan uygulamaya değişiklik 
gösterebilmektedir. 

2.	Hidronik	Radyant	Isıtma	ve	
Soğutma	Sistemleri

Bir hidronik (su-bazlı) radyant ısıtma ve 
soğutma sistemi, suyun ısı taşıyıcı ola-
rak kullanıldığı (enerji dağıtım aracı) ve 
koşullandırılan mahale yapılan ısı trans-
ferinin yarısından fazlasının yayınımla 
yapıldığı sistemlere karşılık gelmektedir 
[3]. Radyant ısıtma ve soğutma sistemle-
rini üç gruba bölmek mümkündür: Rad-
yant ısıtma ve soğutma panelleri, boru-
lama sistemi ana bina yapısından izole 
olan radyant sistemler (radyant yüzey 
sistemleri) ve borulama sistemi ana bina 
yapısına gömülü sistemler (Thermally 
Active Building Systems – TABS (Isıl 
Aktif Bina Sistemleri)). Borulama sistemi 
içerisinde dolaşan ısı taşıyıcısı (su) ısıt-
mada düşük sıcaklığa, soğutmada yüksek 
sıcaklığa sahiptir. Bazı TABS kullanılan 
yapılarda, ayrıca hava da ısı taşıyıcısı ola-
rak kullanılırken, yine ayrıca elektrik de 

ısıtma uygulamalarında kullanılabilir. 
Zemin, duvar ve tavanlar mahale ısıtma 
veya soğutma sağlayan yüzeyler olarak 
kullanılabilir. Hidronik radyant yüzey 
sistemleri, gizli ısıyı karşılayabilmek ve 
iç hava kalitesini sağlayabilmek için hava-
landırma sistemine gereksinim duymak-
tadır [3]. Radyant ısıtma ve soğutma sis-
temleri, mahal içerisindeki tüm soğutma 
ve ısıtma yüklerinin havalandırma ile kar-
şılandığı tümü-havalı sistemlerden daha 
düşük hava debilerine ulaşmayı mümkün 
kılar. [4]
Mahale ısı verilmesi veya mahalden ısı 
uzaklaştırılması, ısı yayınımı ve taşını-
mının kombinasyonuna dayanmaktadır. 
Toplam ısı transfer katsayıları (taşınım 
ve yayınım kombinasyonu); zeminden, 
duvardan ve tavandan ısıtma için sırasıyla 
11, 8 ve 6 W/m2K’ken, zeminden, duvar-
dan ve tavandan soğutma için yine sıra-
sıyla 7, 8 ve 11 W/m2K’dir [3]. Radyant ısı 
transfer katsayısı olarak, % 4 hata oranı ile 
5,5 W/m2K değeri sabit olarak alınabilir 
[5]. Toplam ısı transfer katsayılarındaki 
farklılığa doğal taşınım neden olmaktadır. 
[6] numaralı kaynakta doğal taşınım kat-
sayılarına genel bir bakış bulunmaktadır. 
Kabul edilebilir yüzey sıcaklıkları göz 
önüne alındığında (konfor ve çiğ noktası 
kaygıları [3]) ve ısıtma için 20°C, soğutma 
içinse 26°C’lik işletim sıcaklıkları varsa-
yımı yapılarak maksimum ısıtma soğutma 
kapasitelerine ulaşılabilir. Zeminden 
maksimum ısıtma ve soğutma kapasiteleri 
sırasıyla 99 W/m2 ve 42 W/m2; duvardan 
maksimum ısıtma ve soğutma kapasi-
teleri sırasıyla 160 W/m2 ve 72 W/m2; 
tavandan maksimum ısıtma ve soğutma 
kapasiteleri sırasıyla 42 W/m2 ve 99 W/
m2’dir. Zeminin çevresel bölümlerinde 
165 W/m2’ye kadar maksimum soğutma 
kapasitesine ulaşmak mümkündür [3]. 
Farklı çalışmalar [3,7 ve 8], bir zeminden 
soğutma sisteminin maksimum soğutma 
kapasitesi olan 42 W/m2; zemin üzerine 
direkt güneş ışığı geldiğinde 100 W/m2’yi 
bile geçebilir. 
[3] numaralı kaynakta radyant sistem-
lerin farklı konstrüksiyon tipleri bulu-
nabilir. Radyant panellerin tasarımı, test 
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metotları, kontrol ve işletim prensipleri 
ISO 18566:2013 standardında anlatıl-
mıştır [3]. Bina yapısına gömülü radyant 
sistemlerin tasarımı, boyutlandırılması, 
kurulum ve kontrol prensipleri ise ISO 
11855:2012 standardında anlatılmıştır 
[10].

3.	Tam	Havalı	Sistemler

Günümüzde binalarda yaygın olarak 
kullanılan 8 adet havalandırma stratejisi 
bulunmaktadır. Bu stratejiler; Karışım 
Havalandırması, Yer Değişim Havalan-
dırması ve Kişisel Havalandırma, Hibrid 
Havalandırma, Katmanlı Havalandırma, 
Korunmalı Kullanılan Alan Havalandır-
ması, Bölgesel Egzozlu Havalandırma ve 
Piston Havalandırmasıdır [11]. Hava-
landırma sistemleri için ısı salımı ve 
çekişinin ana metodu ısı yayınımıdır ve 
enerji dağıtım aracı havadır. Binalardaki 
farklı hava akımı dağıtımı ve havalan-
dırma sistemlerinin bir incelemesi [11]’de 
görülebilir. Karışım, yer değişim ve kişisel 
havalandırma sistemleri bu yazıda daha 
detaylı incelenmiştir. 

3.1.	Karışım	Havalandırması

Karışım havalandırması kirlenmiş ve ılık 
(veya serin) oda havasını temiz ve daha 
serin (veya daha ılık) besleme havası ile 
seyreltmeyi amaçlamaktadır. Amaç eşit 
dağılımlı bir sıcaklık elde edip kullanılan 
alanda kirletici madde dağıtımını sağla-
maktır [12]. Karışım havalandırması ile 
bir alanı ısıtmak veya soğutmak müm-
kündür. Aynı zamanda rutubeti gideril-
miş ve iklimlendirilmiş dış hava (temiz 
hava) sağlamak da mümkündür. Isıtma ve 
soğutma için tipik besleme havası sıcaklık 
aralığı en yüksek 34°C en düşük 14°C’dir 
[11]. Elde edilen ısıtma ve soğutma etkisi 
havalandırma oranına bağlı olarak deği-
şecektir. Aynı zamanda Danimarka gibi 
bazı ülkelerde izin verilen en yüksek bes-
leme havası sıcaklığı yönetmelikler ara-
cılığıyla 35°C ile sınırlandırılmıştır [13]. 
Düzgün karışım sağlanabilmesi için bes-
leme ve oda havası arasındaki en yüksek 

sıcaklık farkının 10°C’den fazla olması 
tavsiye edilmemektedir [12]. [14]’e göre, 
90 W/m2’lik bir soğutma yükü karışım 
havalandırma sistemleri ile karşılanabil-
mektedir.

3.2.	Yer	Değişim	Havalandırması	

Yer değişim havalandırması kirlenmiş oda 
havasının temiz hava (iklimlendirilmiş 
dış hava) ile yer değiştirmesine dayan-
maktadır [11]. Serin temiz hava zeminin 
yakınında veya zeminde düşük bir hızla 
(0.25-0.35 m/s  [15]) beslenmektedir ve 
beslenen hava momentum ve kaldırma 
kuvveti etkisi ile yükselmektedir [11, 
15]. Soğuk ve nemden arındırılmış ve 
iklimlendirilmiş dış havayı yer değişim 
havalandırması ile sağlamak mümkün-
dür. Fakat yer değişim havalandırması ile 
oda havasından daha ılık havayı sağlamak 
da mümkün olabilir. (örneğin, besleme 
havasının kısa devre yapması sebebiyle 
kullanılmadan önce boş bir odayı ısıt-
mak yaygın değildir ve tavsiye edilmez 
[16]). Genellikle besleme havası sıcak-
lığı 18°C’ye kadar düşer [11]. Zemin yer 
değiştirme akımı sisteminin karşılayabile-
ceği soğutma yükü [15]’e göre 30-35 W/
m2, [14]’e göre 50 W/m2’dir. 

3.3.	Kişisel	Havalandırma

2 toplam hacim hava dağıtma prensi-
binin yanı sıra (karışım ve yer değişim 
havalandırması), diğer bir hava dağıtma 
stratejisi de kişisel havalandırmadır ve bu 
havalandırma oda havası ile karışmadan 
önce oda içerisinde iskân halinde olan-
ların yakınına temiz ve serin havayı sağ-
lamayı amaçlamaktadır [12,17]. Toplam 
hacim iklimlendirme sistemlerine kıyasla 
kişisel havalandırmanın en büyük avantajı 
solunumda temiz, serin ve kuru havayı 
sağlamasıdır [17, 18]. [11]’e göre, besleme 
havası sıcaklığı soğutmada 20°C’ye kadar 
düşebilir ve ısıtma modunda 28°C’ye 
çıkabilir, fakat hissedilen hava kalitesinin 
(PAQ) artırılmış besleme havası sıcak-
lığı ile problem yaratabileceği [19,20] ve 
havalandırmanın etkinliğinin seçilen bes-

leme havasının lokasyonuna ve termina-
line göre azalabileceği unutulmamalıdır. 
İstenen havalandırma değerleri EN 
15251:2007 [21] (bu standart şu anda 
revizyon aşamasındadır [22]), CR 
1752:1998 [23], ve ASHRAE 62.1-2013 
[24] baz alınarak hesaplanabilir. 

4.	Kirişler

Bu sistemler “soğuk kirişler” olarak bilinse 
de, yakın zamanda yayımlanan bir el kitabı 
[25] bu sistemlerden “kirişler” olarak bah-
setmiştir ve bu makalede de aynı termino-
loji kullanılacaktır. Kirişler (pasif ve aktif ) 
suyu enerji dağıtım aracı olarak kullanıp 
bir mahali ısıtıp soğutabilen (duyulur ısı) 
oda havası sirkülasyon cihazlarıdır. Aktif 
kirişler ayrıca bir mahale koşullandırılmış 
birincil hava sağlayabilirler (ana klima 
santraline bağlıdırlar) [25]. Pasif kiriş 
uygulamalarında ise taze hava mahale 
ayrı bir havalandırma sistemi ile sağlanır. 
Kirişler, oda havasını direkt olarak nem-
lendiremezler veya oda havasından nem 
alamazlar çünkü kuru (yoğuşmasız) ortam 
şartlarında çalışırlar. Fakat aktif kirişlerle 
odanın havalandırma gerekliliğinin karşı-
lanabilmesi için gizli ısı kontrol edilmesi 
mümkündür [25]. Odaya ısı verilmesi 
veya odadan ısı alınması taşınım yolu ile 
gerçekleşmektedir. 

4.1.	Pasif	Kirişler

Pasif kirişlerin performansı doğal taşı-
nıma dayanmaktadır [25]. Pasif kirişlerde, 
santralden enerji dağıtım aracı sudur. 
Pasif kirişler ile bir mahalin ısıtılması veya 
soğutulması mümkündür ama mahale 
taze hava beslenmesi mümkün değildir. 
Pasif kirişler ile ısıtma mümkün olsa da, 
çoğunlukla soğutma için kullanılmak-
tadır ve bu yüzden ayrı bir ısıtma sis-
temi kullanılması gereklidir [25]. Ayrıca 
havalandırma gereklilikleri tamamlayıcı 
bir sistem ile karşılanmalıdır (örneğin 
bir klima santrali aracılığıyla) [25]. Pasif 
kirişlerin toplam duyulur ısının 40-80W/
m2’ye kadar olduğu koşullarda kullanıl-
ması tavsiye edilir [26].
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4.2.	Aktif	Kirişler

Aktif kirişlerin performansı endüksiyon 
tarafından ortaya çıkan taşınıma dayan-
maktadır [25]. 
Aktif kirişler ile bir mahali ısıtmak, 
soğutmak ve o mahale taze hava besle-
mek mümkündür. Aktif kirişlerde enerji 
dağıtım aracı hem hava (klima santra-
linden gelen taze hava) hem de ısıtma 
veya soğutma santralinden taşınan 
sudur. Aktif kirişler genellikle toplam 
duyulur ısının 120W/m2’den daha az 
olduğu konfor şartlarında kullanılırlar 
[25, 26]. Optimum çalışma aralığı (sabit 
iskân durumunda) 60-80W/m2’dir [26]. 
Isıtma durumunda optimum çalışma 
aralığı 25-35W/m2’lik ısıtma yükü iken, 
maksimum ısıtma yükü 50W/m2’dir [26]. 
Kirişlerin spesifik ısıtma ve soğutma 
kapasiteleri [26]’da W/m olarak buluna-
bilir. Pasif ve aktif kirişlerin test edilmesi 
ve sınıflandırma prosedürleri sırasıyla EN 

14518:2005 [27] ve EN 15116:2008 [28] 
verilmiştir. 

5.	Diğer	Sistemler	

Binaların ısıtma ve soğutmasında kullanı-
lan diğer bir terminal ünite tipi de fancoil 
üniteleridir. Fancoiller ile ilgili bilgilere 
[6,14 ve 29]’dan ulaşabilirsiniz. 
Diğer terminal ünitelerin tanımlama-
ları, karakteristikleri, çalışma prensipleri 
ve diğer bilgiler bu makalenin konusu 
değildir (radyatörler, radyant tüpler, kon-
vektörler vb.) ve bu bilgilere [14,29]’da 
ulaşılabilir. 

6.	Tartışma	ve	Sonuç

Tablo 1’de seçilen terminal ünitelerinin 
imkânları, sınırları ve karakteristik-
leri (ısıtma ve soğutma kapasiteleri, ısı 
transfer mekanizmaları ve enerji dağıtım 
araçları) özetlenmiştir. 

Farklı terminal ünitelerin performansı-
nın değerlendirilebilmesi için dinamik 
bina simülasyon yazılımları, Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve deney-
sel metotlar kullanılabilir. Bu araçlar ile 
terminal ünitelerin enerji performans-
ları, sıcaklık ve nem alanları ve mekânda 
yaşayanların termal konfor seviyesi hesap-
lanabilir. 
Bu makalede bahsi geçen karakteristiklere 
ek olarak, bir terminal ünite seçiminde 
birçok faktör vardır (kurulum ve işletim 
giderleri hariç):
•	 Seçilen ısıtma ve soğutma 

stratejisinin (terminal ünite) bina ısıl 
konforunda kayda değer bir etkisi 
olacaktır. Farklı terminal ünitelerin 
farklı uygulamalarda gürültü, 
hava akımı, dikey hava sıcaklık 
farkları gibi limitleyici faktörleri 
olacaktır. Binada yaşayanlara 
optimum ısıl konforu sağlayabilmek 
için uluslararası standartlar 

Tablo1. Seçilen terminal üniteler ve onların imkanları, kısıtları ve çalışma karakteristikleri 
(Y: Evet, N: Hayır, NC: Yaygın Değil)

İmkanlar Isı transfer metodu Kapasite 
(W/m2)

Enerji dağıtım 
aracı

Terminal
ismi

Tipi Isıtma Soğutma Havalandırma
(taze hava)

Nemlendirme 
+

Nem alma

Taşınım Çoğunlukla
taşınım

Yayınım Çoğunlukla
yayınım

Isıtma Soğutma Hava Su Elektrik

Radyan
sistemler

Zemin* Y Y N N Y N Y Y 99 42 Y Y Y

Duvar Y Y N N Y N Y Y 160 72 N Y Y

Tavan Y Y N N Y N Y Y 42 99 Y Y Y

Hava
sistemleri
 **

Karışım
havalandırması Y Y Y Y N Y N N 34°C 14°C Y N N

Yerdeğişim
havalandırması Y/N Y Y Y N Y N N NC 18°C Y N N

Kişisel
havalandırma Y/N Y Y Y N Y N N NC 20°C Y N N

Kirişler
Pasif Y Y N N N Y N N NC 80 N Y N

Aktif Y Y Y Y*** N Y N N 50 120 Y Y N

* :  İskan halindeki mahalin zemini
** :  Hava sistemleri için, tipik maksimum ve minimum besleme havası sıcaklıkları verilmiştir [11]. Isıtma ve soğutma kapasiteleri   
  havalandırma debisine bağlıdır. 

*** :  Nemlendirme ve nem alma birincil hava ile mümkündür ve sadece klima santrali ile yapılmaktadır. Kirişler kuru ve yoğuşmasız   
  şartlarda çalışırlar.

72 TERMODİNAMİK • AĞUSTOS 2017



  

Çeviri

(EN 15251:2007 [21], EN ISO 
7730:2005 [30], ASHRAE 55-2010 
[31]) takip edilmelidir. 

•	 Her bir terminal ünite ilişkili 
havayı taşıyan ve diğer yardımcı 
ekipmanların (pompalar, fanlar, 
valfler, damperler, sensörler vb.) 
enerji tüketiminin de göz önünde 
bulundurulması oldukça önemlidir.  

•	 Enerji kaynaklarının uygunluğu 
(yerine, doğal kaynaklara, merkezi 
ısıtma veya soğutma ağına vb. 
bağlı olarak) ve terminal ünitesi 
ile bağlantı ihtimalleri dikkate 
alınmalıdır. 

•	 Kontrol imkânları ve prensipleri 
(örneğin, bireysel oda ve alan 
kontrolü, debi bazlı, besleme 
sıcaklığı, ortalama sıcaklık, hava 
sıcaklığının bir fonksiyonu olarak, 
işletme sıcaklığı veya dış sıcaklık 
kontrolü) ve terminal ünitelerinin 
dinamik davranışları dikkate 
alınmalıdır. Mesela, havalandırma 
sistemleri sabit oda sıcaklığını 
korumaya çalışırken, TABS belli 
bir sıcaklık akısına izin vermekte 
ve işletme sıcaklığını sabit bir 
değerde tutmak yerine konfor 
aralığında tutmaktadır [4]. Dinamik 
davranışa diğer bir örnek ise TABS 
ve radyant panel arasındaki farktır. 
Burada radyant panel, ciddi ölçüde 
düşük termal kütlesi sebebiyle, 
TABS yapısından daha hızlı bir 
şekilde odadaki termal koşulları 
etkileyebilecektir. 

Bir alanda hangi terminal ünitenin kul-
lanılacağına karar verirken, bu makalede 
belirtilen tüm bu noktalar (bina sakinleri-
nin ısıl konforu, ulaşım ve yardımcı enerji 
tüketimi, ısı kaynaklarının muhtemel kul-
lanımları, kontrol ve dinamik davranış) 
ve imkânlar, kısıtlamalar ve kapasiteler 
dikkate alınmalıdır.
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Eurovent Market Intelligence, 
EMEA Alanında 2016 Yılı HVAC&R 
Piyasasını Değerlendirdi

bilgilere katılan her üretici, EMI web 
sitesinde (https://www.eurovent-marke-
tintelligence.eu/), piyasa analizlerini çok 
kolay bir şekilde gerçekleştirmek üzere, 
kendilerine ait bir kullanıcı adı ve parola 
ile özel bir oturum açabiliyor. Kullanıcı-
lar, girilen verilere ek olarak kriterlerin 
sonsuz kombinasyonuyla -pazar payını, 
sırasını, satışlarının gelişimini- takip ede-
biliyor. Tüm veriler daha sonra kullanıl-
mak üzere Excel’e aktarılabiliyor.

Ghita	Boudribila:	Ayrıca EMI, mil-
yonlarca potansiyel veri öğesi sağlayan, 

çok ince bölümlere ayrılmış ve / veya keyfi 
yeniden gruplandırmaya sahip olanlar da 
dahil olmak üzere olası tüm analizler için 
anahtar pazar unsurlarının görüntülen-
mesini mümkün kıldı; bunlar daha önce 
ana kategorilerle sınırlandırılmıştı. 

Örneğin, 2014-2016 yılları arasında 
Yunanistan ve Macaristan’da 100 ilâ 200 
kW kapasiteli hava soğutmalı chiller’ların 
imalat gruplarını seçmek için kullanıcı-
lar pazarın büyüklüğüne ek olarak kendi 
pazar paylarını, diğer üreticiler arasındaki 
sıralaması, satış açısından 5 önemli oyun-

Eurovent Market Intelligence, 
özellikle HVAC&R üreticileri 
için yeni bir web aracı 
başlatarak bu yıl hizmet 
yelpazesini önemli ölçüde 
genişletti. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?

Anaïs	 Hamon: Geçmişte, web 
sitesinde analiz yapmak oldukça 
karmaşıktı. EMI bu durumu 

gidermek ve hızlı, kullanımı kolay ve 
çok esnek bir analitik araç oluşturmak 
için yola koyuldu. Bugün, topladığımız 

HVAC&R piyasa istatistikleri Avrupa ofisi Eurovent Market Intelligence (EMI), kısa bir süre önce, Avrupa, 

Ortadoğu ve Afrika, bölgesine (EMEA) ait 2016 yılı satışları üzerine gerçekleştirdiği, sektörün imalatçılarından 

edinilen verilere dayanan etüt çalışmalarının sonuçlarını yayımladı. Bu yıl, hizmetlerin çeşitlenmesi ve iyileştirilmesi, 

EMI'nin faaliyetinin yapıtaşı oldu. Eurovent Market Intelligence (EMI) ekibi anlatıyor:

Eurovent Market Intelligence (EMI) ekibi: Yannick Lu-Cotrelle, Ghita Boudribila 
Anaïs Hamon
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cunun ismi ve temsilcilikleri hakkında 
bilgi edinebiliyor. Elbette bu fonksiyon, 
kişisel verilerin belirlenmesi riskinin 
minimum olması durumunda otomatik 
olarak devre dışı bırakılıyor. Kısacası, 
süreçlerimizi aynı anda basitleştirirken, 
katılımcılarımıza olabildiğince çok yararlı 
bilgiye erişim imkânı sunmak istedik.

Sonuçların basitleştirilmesi 
yolunda ilerlemeye devam 
ederken, artık özelleştirilmiş 
raporlar da sunuyorsunuz. Bu 
tam olarak nedir?

Yannick	 Lu-Cotrelle:	 Katılımcıla-
rımızla konuştuğumuzda, bazılarının 
zaman ya da kaynak yetersizliği nede-
niyle topladığımız bilgilerden tam olarak 
yararlanmadığını fark ettik. Dolayısıyla, 
her katılımcının piyasadaki durumunu 
bir bakışta anlaması için bireysel raporlar 
hazırlamaya karar verdik. Bir üretici, bu 
raporda pazar sıralaması, büyük rakip-
lerdeki değişiklikler ve ürün karması ile 
pazarın payı arasındaki bir kıyaslama gibi 
ülke bazında önemli bilgileri bulabiliyor.
Ek olarak, ürünün ve ülkenin çeşitlilik 
gösterdiği, yeni ve yenilenebilir ürünlerin 
payı kadar, ürünün hangi tür amaçlarla 
tasarlandığına (tarım ve tarımsal gıda, 
ticari, sağlık, vb.) ilişkin bilgi veriyoruz. 
Nihayetinde, üretici daha sonra sentez 
çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaştıra-
cak eksiksiz ve önceden sindirilmiş bir 
rapor elde ediyor.

Bu gelişimlerde kararları nasıl 
alıyorsunuz? Katılımcılarınızla 
görüşüyor musunuz?

Ghita	Boudribila:	Her sene yeni üye 
kazandığımız göz önüne alındığında, 
üyelerimizle özellikle telefon ve e-posta 
yoluyla iletişim kurarak ve özellikle Pazar 
İstihbaratı Komitelerinde (MIC) yakın 
kalarak çalışmamız esastır. Yılda iki kere, 
topladığımız verilerin gelişimini onlarla 
tartışmak üzere toplanıyoruz. Tüm karar-
lar oylamaya sunuluyor ve toplantı tuta-
nakları vasıtasıyla iletiliyor. Örneğin, 28 
Eylül 2016 tarihli MIC’de 2017 yılına 
ait verilerin Şubat ortasında kapatılacağı 

ve tüm sonuçların Mart başında gönde-
rileceğine dair karar verildi. Bu EMI için 
zordu, ancak verilerin güncelliğini garanti 
etmeyi mümkün kıldı. Katılımcılarımız-
dan, 30 Mayıs 2017 MIC sırasında bu 
katı tarihlerin devam ettirilmesi husu-
sunda oy kullanmalarını istedik.

2018 yılı için öngörülen 
buluşmalar neler?

Anaïs	 Hamon: Genel olarak, pazar 
hakkındaki bilgimizi sürekli artırmaya 
çalışıyoruz, bu yüzden birçok toplan-
tıya ve ticari fuara katılıyoruz. Şubat 
ayında İstanbul’da ISK-Sodex’te ve Mart 
ayında Milano’da Mostra Convegno 
Expocomfort’ta olacağız. 25-28 Eylül 
2018’de Sevilla’da gerçekleşecek Eurovent 
Zirvesi’nde ise daha fazla bilgi edinmek 
isteyen üyelerimize ve üreticilerimize 
atölye çalışmaları ve pazar sunumları 
yapmak için gayret göstereceğiz.

2016	Yılında	EMEA	Alanında	
HVAC&R	Pazarı

Fancoil Üniteleri

2015 yılında iyi bir büyümenin ardın-
dan, fancoil pazarı 2016 yılında +% 3 
civarında bir artışla EMEA bölgesinin 
tamamında 1.61 milyon adet ile (+% 3 
büyüme) istikrara kavuştu. Türkiye ve 
Rusya’da sırasıyla +% 40 ve +% 15 büyüme 
ile iyi bir toparlanma olduğunu unutma-
yalım. Piyasadaki artış İspanya ve Birleşik 

Krallık’ta (sırasıyla +% 20 ve +% 7) devam 
etti ve Fransa ve Almanya gibi ülkeler de 
nispeten istikrarlı. Öte yandan, EMEA 
bölgesinde fancoil pazarının neredeyse 
beşte birini oluşturan İtalya, 2016 yılında 
yaklaşık 318 bin adet olan satış hacminde 
(% -4) bir düşüş yaşıyor.

Fancoil ünitelerinin çeşitleri ile ilgili eği-
lim önceki yıllarda olduğu gibi devam 
ediyor. Dolayısıyla, “2 borulu üniteler” 
pazarın % 77’sini, “4 borulu üniteler” ise 
% 23’ünü temsil ediyor. Tasarım dikkate 
alınarak genel bir açıdan bakıldığında, 
karoserli veya karosersiz fancoiller, paza-
rın % 30’unu temsil ediyor. “Kaset” ve 
“Kanallı” tip modeller ise pazarın kalanını 
temsil ediyor.

Çatı Tipi Klima Üniteleri 
(Rooftops)

Avrupa çatı tipi klima üniteleri pazarı, 
2016 yılında Avrupa’da satılan yaklaşık 
12 bin 900 adetle neredeyse % 10 ora-
nında büyüme kaydetti. En büyük pazar, 
satılan 2 bin 500 adet ünite ve +% 12 
civarında büyüme ile Türkiye oldu. Fransa 
2 bin 350 adetle onu çok yakından izli-
yor ancak büyüme hâlâ geride (-12%). 
İtalya ve İspanya, sırasıyla yüzde 20 ve 
yüzde 4’lük artışlarla birlikte toplam bin 
690 ve bin 800 adet ünite ile oldukça iyi 
durumda.
Kapasite ve teknoloji açısından, Avrupa’da 
en çok satılan üniteler 17 ila 120 kW ara-
sında yer alan orta kapasiteli ürünlerdir. 

Fancoil Üniteleri

Diğer Avrupa Ülkeleri
% 15

Türkiye
% 12,1

Almanya
% 4,0

Benelüks
% 2,0
İspanya
% 5,9

Birleşik Krallık
% 4,9

Fransa
% 9,0

İtalya
% 18,8

Afrika
% 3,1

Levant
% 1,0

Arap Yarımadası
% 12,0

Rusya 4,0
% 12,0
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ler temsil ediyor. Eurovent enerji sınıfı 
düzeyinde ise, Avrupa pazarına satılan 
ünitelerin yarısından fazlası en yüksek 
kategorilerde (A ve A +), % 15’lik bir 
bölümü ise B kategorisinde yer alıyor.
Avrupa Birliği bünyesinde eşanjör tipi, 
plakalı ve rotorlu tip arasında neredeyse 
eşit paya, “run-around-coil” ve “heat 
pipes” eşanjörler ise yalnızca % 5 paya 
sahip. Satılan birimlerin yaklaşık % 
40’ının “kompakt” tipte olduğu da unu-
tulmamalı.

Su Soğutma Sistemleri 
(Chillers)

Su soğutma sistemleri pazarı EMEA 
bölgesinde 24.5 milyon kW, Avrupa 
Birliği’nde 16.5 milyon kW’tır. 

Avrupa’da farklı güçler arasında bir seg-
ment oluşumu açıkça görülüyor. Aslında, 
Güney Avrupa’da küçük ve orta büyük-
lükteki üniteler daha fazla satılıyor. 
Önceki yıllarda olduğu gibi, 700 kW 
altındaki makineler için İtalya / Fransa 
/ İspanya üçlüsünü görüyoruz. İtalya, 
pazarın % 25’iyle lider konumunu koru-
yor. Fransa ve İspanya pazar payları % 12 
ile geride kaldı. 700 kW’dan daha fazla 
kapasiteye sahip makineler için durum 
farklı; % 15’lik pazar payıyla Türkiye en 
iyi durumda, onu çok yakından % 13,5 ile 
Almanya takip ediyor.  
Gelişim konusuna dönersek, durum 
Fransa ve İngiltere için sırasıyla % -12 ve 
% -20 düşüş ile sıkıntılı. İspanya, İtalya ve 
Almanya ile ilgili olarak durum % -2 ile 
% 2 arasında değişen eğilimlerle oldukça 

Ters çevrilebilir çatı tipi klima üniteleri, 
yaklaşık % 65’lik pazar payı ile Avrupa 
pazarının çoğunluğuna sahip. Uygulama 
açısından, yeni binalar Avrupa pazarının 
% 64’ünü temsil ederken, renovasyon 
pazarda % 36’lık bir paya sahip. Ünitele-
rin % 62’sini oluşturan ticari kullanımın 
ağırlıklı payı oluşturduğu açıkça görü-
lüyor.

Klima Santralleri (Air Handling 
Units)

Klima santralleri pazarı, 2016 yılında 1,9 
milyar € ile artış kaydetti. Bunun 409 
milyonu Almanya’ya, 321 milyonu Kuzey 
Avrupa’ya, 220 milyonu Doğu Avrupa’ya, 
130 milyonu Türkiye’ye ve 131 milyonu 
Rusya ve CIS (Bağımsız Devletler 
Topluluğu-BDT) ülkelerine ait. Tıpkı 
2015’teki gibi pazar Avrupa Birliği içeri-
sinde oldukça istikrarlı bir hal aldı. Buna 
karşın Rusya ve Ortadoğu’da pazar düşüş 
gösterdi, bu bölgelerde % 20 düşüşle bir-
likte, Afrika pazarı % 15 değer kaybetti. 
2015’te keskin düşüş arz eden Almanya 
istikrara kavuşmuş görünüyor. Almanya 
hasılatın yaklaşık % 20’siyle hâlâ pazar 
lideri ve onu yaklaşık % 15 ile İskandinav 
ülkeleri takip ediyor.

Avrupa pazarına satılan ünitelerin yak-
laşık % 60’ını temsil eden küçük güçte 
üniteler (<5000 m3 / sa) pazara hâkim 
olmakla beraber, bu oranın % 16’sını da 
1000 m3 / sa altı çok küçük güçte ünite-

Çatı Tipi Klima Üniteleri (Rooftops) Klima Santralleri (Air Handling Units)

Su Soğutma Sistemleri (Chillers)

Ters çevrilebilir 
çatı tipi klima 

üniteleri
% 65

Sadece 
gaz yakıtlı 
soğutma

% 13

Gaz yakıtlı 
ters çevrilebilir 

çatı tipi 
klima 

üniteleri
% 8

Sadece 
soğutma

% 8

Almanya
% 11

Birleşik Krallık ve İrlanda
% 10

Rusya ve CIS ülkeleri 
% 10

İtalya % 9
Fransa 

% 9
İspanya ve 

Portekiz 
% 6

Benelüks 
% 5

Kuzey Avrupa 
% 3

İsviçre 
% 1

Türkiye % 25

Doğu Avrupa 
% 11
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istikrarlı. Avrupa Birliği dışındaki Rusya 
pazarının % -10 oranında düştüğü görü-
lüyor.
Teknoloji açısından bakıldığında, 
hâkimiyet açıkça pazarın % 80’ini temsil 
eden hava soğutmalı kanalsız soğutma 
gruplarına ait. Isı pompaları içeren ve 
orta ve büyük kapasitelere odaklanan 50 
kW’ın altındaki güçleri hariç tutarsak, 
piyasanın yarısı, sadece % 7’si dolaylı ser-
best soğutma sistemine sahip olan “tek 
soğutma tipi” kanalsız soğutma grubu 
üretim gruplarından oluşuyor. % 15’lik 
bir bölüm ise “tek soğutma” tipi soğuk su 
üretim sistemlerine ait. 50 kW’ın altın-
daki ünite kompresörlerine gelince, pazar 
hemen hemen yarısı “standart”, yarısı 
“invertör tahrikli” olmak üzere döner 
kompresörlerden meydana gelir. 
50 kW üstü üniteler için, daha fazla vidalı 
kompresör (standart veya inverter) veya 
manyetik yataklı kompresör ile karşıla-
şıyoruz. Bunların payları giderek artıyor. 
700 kW’dan daha yüksek olan ünitelerin 
pazarın % 95’ini oluşturduğunu (bu mik-
tarın manyetik yataklı kompresörleri için 
% 10’dan biraz az olduğu) belirtelim.

Bilgi Teknolojileri Soğutma 
Sistemleri Sektörü (IT Cooling)

BT soğutması pazarında 2016 yılında 
Avrupa Birliği içerisinde 29 bin 300 
adede kadar satış yapıldı. Bu adedin  
% 65’i oda klimaları (aynı zamanda bil-
gisayar odası klimaları), % 18’i klimalar 
(sıra ve raf soğutucuları), % 16’sı teleko-
münikasyon soğutma birimleri (TLC’ler) 
ve % 1’i klima santralleridir. 

5 bin 300 adet satış ile İtalya başı çekiyor, 
ardından 4 bin 630 adet ile Almanya, 
sonrasında ise 3 bin 800 adet ile Fransa 
ve Birleşik Krallık geliyor. 
Oda klimaları alanında (bilgisayar odası 
klimaları olarak da bilinir), Avrupa 
Birliği’nde geçen yılın aynı dönemine 
göre % -10 oranında bir düşüş gerçek-
leşti ve bu oran İspanya ve Portekiz’de  
% -12. En büyük düşüş % -24 ile İtalya’da 
gerçekleşti. Aksine Benelüks ve Fransa  
% 8 ve % 6 artış ile daha sağlıklı bir 
durum arz ediyor.

EMEA (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) 
bölgesinde satılan ünitelerin üçte ikisi 
DX (direkt expansion-direkt genleşmeli) 
tipken, diğerleri chillerlar’dır. 
Bu oran, daha fazla chiller satılan (satış-
ların % 50’sinden fazlasını oluşturan) 
Fransa ve Almanya hariç, bölgedeki çok 
sayıda ülke için aynıdır. Güç bakımın-
dan, satılan chillerlar’ın % 50’si 60 kW’ın 
üzerinde iken DX’lerin % 60’ı 30 kW’ın 
altındadır. Öte yandan modüle edilebilir 
kompresör (satılan ünitelerin % 14’ü) veya 
free cooling opsiyonuna sahip (ünitele-
rin % 4’ü) olan CRAC ünitelerinde artış 
eğilimi var. TLC piyasasında free coo-
ling, satılan birimlerin yarısından çoğunu 
oluşturuyor.

Hava Filtreleri  (Air Filters)

Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, filtre 

pazarı Avrupa Birliği’nde yaklaşık 950 
milyon Euro ile istikrarlı seyrini sür-
dürdü. Almanya hâlâ % 19’luk pazar payı 
ile liderliğini koruyor ve onu % 14 ile 
İskandinav ülkeleri ve % 12 ile Fransa 
çok yakından takip ediyor. 

Büyüme tarafında İsveç ve Fransa sıra-
sıyla +% 20 ve +% 12 artışlarla ön planda. 
Almanya, Birleşik Krallık ve Dani-
marka, yaklaşık % -2 oranında daralma 
yaşıyor. Öte yandan, Rusya, Afrika ve 
Ortadoğu’da durum % 10’dan fazla düşüş 
arz ediyor.

Teknoloji alanında, piyasanın yarısından 
fazlasını yine ince ve orta filtreler tem-
sil ediyor. Bunları, yaklaşık % 20 pazar 
payına sahip kalın filtreler ve HEPA-
ULPA filtreler izliyor. Medya açısından 
torba filtreler pazarın % 50’sini oluştu-

Bilgi Teknolojileri Soğutma Sistemleri Sektörü (IT Cooling)

Hava Filtreleri  (Air Filters)

Direkt Genleşmeli Chiller

Kalın filtreler

Orta ve ince filtreler

Gaz evresi

Torba filtre

Panel

V tipi

Kaset filtreler

EPA, HEPA ve ULPA 
filtreler
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ruyor. İkinci sırada, % 28 pazar payı ile 
paneller ve % 16 pazar payı ile V tipi 
filtreler geliyor. 
Avrupa pazarının % 90’ı yenilenmeye 
yönelmiş durumda.

Isı Eşanjörleri (Heat 
Exchangers)

2015 yılında hafif bir düşüşün ardından, 
eşanjör pazarı 2016 yılında EMEA böl-
gesinde toplam 990 milyon € ile istik-
rarlı duruma geldi. Bu istikrar Fransa 
ve İspanya’dan kaynaklanırken, İtalya ve 
Almanya’daki pazar % -6 oranında düştü. 
Pazar payı açısından Almanya % 15 ile en 
büyük paya sahipken, onu % 11 ile İtalya 
ve % 9 ile Fransa izliyor. Avrupa Birliği 
dışındaki Rusya % 10 ile en büyük pazar 
payına sahip, onu % 9 ile Ortadoğu izli-
yor. Geçen yılların aksine, hava soğutmalı 
eşanjörler bu yıl % 25’lik pazar payı ile 
artış kaydetti. Piyasanın geri kalan kısmı 
evaporatörler (% 45), kondenserler (% 22) 
ve CO2 eşanjörlerinden (% 8) oluşuyor.  
Uygulama açısından bakıldığında, konfor 
uygulamaları (merkezi ısıtma, klima vb.) 
% 17’lik paya sahip. Pazarda hâlâ ticari 
(% 29) ve endüstriyel (% 19) soğutma 
hâkim. Makinelerin yenilenmesi konu-
suna gelirsek, % 34 oranına sahip yeni 
inşaat projelerine kıyasla, bunlar EMEA 
pazarının % 66’sını temsil ediyor. 

Soğutma Kuleleri (Cooling 
Towers)

EMEA bölgesinde soğutma kulesi pazarı 

bu yıl yaklaşık % -5 oranında daraldı. Bu 
eğilimin nedenlerine daha yakından bak-
tığımızda, gelişmelerin karışık olduğunu 
görüyoruz. Nitekim Fransa, Almanya ve 
İspanya % -20’ye varan oranlarda düşüş 
kaydetti; Birleşik Krallık ya da Türkiye 
gibi diğer ülkelerde durum % 12 oranında 
artış gösterdi. 
Avrupa’da % 11 ile pazar lideri olan 
Almanya’yı, % 9 ile İtalya, % 8 ile Türkiye 
takip ediyor. Avrupa dışındaki Ortadoğu 
pazar payı % 12’dir.
Soğutma kulelerinin teknolojisi Avrupa’da 
değişmeden kaldı: Açık kuleler halen 
kapalı kulelere kıyasla pazarın yaklaşık 
üçte ikisini oluşturuyor. Bazı ülkeler, 
Belçika ve (açık kulelere göre biraz daha 
fazla kapalı kulenin bulunduğu) Fransa 
ve Türkiye gibi istisnai durum arz edi-
yor. Kurulum kapasitesi açısından bakıl-
dığında, kurulumların çoğunda (% 60) 
10’dan daha az hücre bulunuyor ve tesisle-
rin yalnızca % 22’sinde 50’den fazla hücre 
bulunuyor. Daha yüksek güçler ağırlıklı 
olarak Rusya ve CIS ülkeleri, Finlandiya 
ve Türkiye’de bulunuyor.

Soğuk Kirişler (Chilled Beams)

Soğuk kiriş pazarı, 2016 yılında Avrupa’da 
65 milyon €’ya ulaştı; bunun 28 milyonu 
Kuzey Avrupa’ya (en büyük piyasa), 6 mil-
yon civarı Fransa’ya, 3,2 milyonu İtalya’ya 
ve 2,8 milyonu Almanya’ya ait. Genel 
olarak, Avrupa pazarı yaklaşık % 10 artış 
kaydetti. Bu, bilhassa İsveç, İtalya, Birle-
şik Krallık ve İrlanda’da olmak üzere -% 
20’nin üzerinde- güçlü artışlara bağlıydı. 

Doğu Avrupa’da % 15 gibi bir büyüme de 
ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, bu artış 
Rusya pazarında (% 20’den fazla düşüş 
gören), Fransa ve Türkiye pazarlarında 
(% -5) gerileyerek hafifledi.

Soğuk kirişlerin dağılımına göre, aktif 
üniteler piyasanın % 90’ından fazlasını 
temsil ediyor. Bunların % 73’ü entegre, 
% 27’si de açık üniteler. Yenilenme, satılan 
birimlerin yalnızca dörtte birini oluştur-
duğu için bu pazar esasen yeni yapılara 
dayanıyor.

Havuz Nem Alma Cihazları 
(Pool Dehumidifiers)

Havuz nem alma cihazları piyasası 2016 
yılında nispeten istikrarlı seyrini sür-
dürdü. Tek akışlı havuz nem alma cihaz-
ları pazarı, EMEA bölgesinde (pazarın 
yaklaşık % 60’ı) 6 bin 400 üniteye ulaştı. 
Bunlardan bin 500’ü Fransa, bin 300’ü 
Almanya’da satıldı. Çift akışlı havuz 
nem alma cihazları (ünitelerin % 40’ı) 
ise, EMEA bölgesinde pazarda % 8 ora-
nında düşüş göstererek yaklaşık 4 bin 800 
üniteye geriledi. Yine, sırasıyla 660 ve 550 
adet satış ile Almanya ve Fransa en büyük 
pazarlar durumunda.

Daha fazla bilgi için: statistics@eurovent-
marketintelligence.eu

Isı Eşanjörleri (Heat Exchangers) Soğutma Kuleleri (Cooling Towers)
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Armacell’den Armafix Yalıtımlı Boru 
Askı Aparatları

Ürün Tanıtımı

Mekanik tesisatlarda meydana 
gelen uygulama hatalarının 
önemli bir kısmının askı nok-

talarında olduğu aşikârdır. Özellikle de 
soğuk uygulamalarda, boru kelepçeleri 
doğru yalıtılmadıkça potansiyel zayıf 
nokta haline gelir. Zira bu noktalarda, ne 
yazık ki çoğu zaman, uygulamada yalıtım 
boğulabilir (ezilebilir), böylece bu noktada 
yalıtım kalınlığının azaltılması suretiyle 
yoğuşma ve dahi buzlanma problemi ile 
karşılaşılabilir ya da uygulamada kelepçe-
nin geldiği noktada yalıtım kullanılmaya-
rak çok net bir ısı köprüsü problemi ortaya 
çıkabilir. Bu da; artan bir enerji kaybına, 
korozyon riskinin artmasına ve maliyeti 
yüksek ikincil hasar tehlikesine sebep 
olur. Bunun yanında uygulama esnasında 
zorluklar ve dolayısıyla vakit kaybı ortaya 
çıkar. Zira bu noktalarda dikkatli bir iş 
çıkarmayı hedefleyen çalışanların da eks-
tra bir vakit harcaması gereği de ortadadır.
Bu manada, sektördeki bu sıkıntıyı tespit 
eden Armacell, çözümü Armafix yalıtımlı 
boru askı aparatı sistemleri ile sunuyor. 
Armafix yalıtımlı boru askı aparatı, termal 
olarak boruyu ve kelepçeyi birbirinden 
ayırarak ısı köprüsü problemini ortadan 
kaldırır. Armafix yalıtımlı boru askı apa-
ratı, ezilme dayanımı yüksek, çevre dostu 
PET stoperlerle bu noktada yalıtımın 
ezilmesine mani olur. 
Armafix’in yalıtımlı kısmı ise Armafix’in 

parçası olduğu sistemin çözümünde 
kullanılan yalıtım malzemesinden olu-
şur. Böylece tam bir bütünleşik sistem 
çözümü sağlanır. Bu şekilde ilgili Armafix 
ürününün adı da şekillenir ve hazır fab-
rika çıkışlı Armafix NH, Armafix Ultima, 
Armafix AF ve Armafix X yalıtımlı askı 
aparatları sistemleri karşımıza çıkar. Bu 
manada halojen içermemesi gereken bir 
sistemde sistem çözümü NH/Armaflex ve 
Armafix NH’tan oluşur. Duman oluşumu 
çok sınırlı bir sistem dizaynında, örneğin 
bir tahliye tünelinde veya bir yoğun bakım 
ünitesinde, TS EN 13501-1’e göre BL-s1, 
d0 sınıfı Armaflex Ultima tercih edilirken, 
askı noktalarında da sistem çözümünün 
bütünlüğü açısından Armafix Ultima ter-
cih edilmelidir. Daha genel uygulamalarda 
güçlü fiziki verileri sayesinde güçlü bir 
yoğuşma kontrolü ve enerji sarfiyatı sağla-
yan AF/Armaflex ürünün yanında Arma-
fix AF yalıtımlı askı aparatları bütünleşik 
bir sistem çözümü ortaya koyar. Armafix 
X ise diğer elastomerik ürün grupları için 
dizayn edilmiş bir yalıtımlı askı aparatıdır. 
Hazır fabrika çıkışlı Armafix AF, Armafix 
NH, Armafix Ultima ve Armafix X yalı-
tımlı boru askı aparatının dışında ise elas-
tomerik yalıtım malzemesinin çevresine 
yapıştırılmış, boyalı alüminyum sacdan 
yapılmış kabuk bulunur. Bu kabuk ağırlı-
ğın homojen olarak dağıtılmasını sağlar, 
ayrıca ek bir buhar bariyeri görevi görür. 

Armafix boru desteği mümkün olan en 
yüksek güvenilirliği; kolay, çabuk ve düz-
gün bir montaj ile beraber sunar. Standart 
kelepçeleri kullanırken, boruyu kelepçele-
rin üzerinden yalıtmak, yalıtım malzeme-
sinin uçlarını boruya yapıştırmak ve sonra 
da Armaflex elastomerik kauçuk yalıtımını 
askı aparatı üzerine uygulamak gereklidir. 
Bunun aksine, Armafix yalıtımlı boru askı 
aparatı basitçe borunun çevresine yer-
leştirilir ve kendinden yapışkanlı bant 
ek yeri ile montajı kolaylaştırılır. Daha 
sonra ise Armafix elastomerik yalıtıma 
yine Armaflex Adhesive serisi ürünlerle 
yapıştırılarak, soğuk kaynak metodu ile 
kimyasal olarak birbirine kuvvetle yapışan 
bir bağ elde edilir. Armafix kullanmak; 
zaman, malzeme ve maliyet bakımından 
büyük kazanımlar sağlar.
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Daikin’den Yeni Klimalar: 
Shira+ ve Shira Eco

Ürün Tanıtımı

Daikin, kullanıcılarının farklı iklim-
lendirme ihtiyaç ve beklentile-
rini karşılayan geniş ürün gamını, 

yeni teknolojiler ile donatıyor. Türkiye’nin 
sezonsal verimlilik kriterlerine uygun 
klimalarından olan Shira’yı, yazın sıcak 
ve nemli havasını bir konfor ortamına 
dönüştürecek şekilde yenileyen Daikin, 
Shira+ ve Shira Eco olmak üzere yenile-
nen iki modelini kullanıcıların beğenisine 
sundu. 
Daikin, Shira serisi ile kullanıcılarına yeni 
nesil klima keyfi yaşatıyor. Soğutmanın 
yanı sıra ısıtma performansı ile de dört 
mevsim kesintisiz konfor sunan Shira 
serisi klimalar, inverter klimaların bütün 
avantajlarını kullanıcılarına yaşatıyor.
Özel titanyum apatit hava temizleme 
filtresine sahip Shira klimalar, havadaki 
toz partiküllerini temizlerken bakteri, 
virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve 
kötü kokuları gideriyor. Bu özelliklerinin 
yanında opsiyonel çevrimiçi kumandası ile 
de yönetilebilen Shira serisi klimalar, iste-
nilen yerden istendiği gibi ayarlanabiliyor. 
Estetik görünümü ile öne çıkan Daikin 
Shira serisi klimalar, mekânın bütünlü-
ğünü bozmayacak kompakt yapısı saye-
sinde her ortama ve farklı dekorasyon 
stillerine uyum sağlıyor. Düşük ses seviyesi 
ve gece ayar modu ile uyurken de konforu 
üst seviyede tutan Shira klimalar; yatak 
odası, çocuk odası gibi ortamlarda dahi 
rahatlıkla kullanılabiliyor.

Shira+	R32	ile	daha	çevreci

Daikin, yeni nesil kliması Shira+ ile kul-
lanıcılarını yeni nesil soğutucu akışkan 
R32 ile de tanıştırıyor. Shira+ mevcut 
özelliklerinin yanı sıra sıfır ODP (Ozon 
Tüketme Potansiyeli) ve düşük GWP 
(Küresel Isınma Potansiyeli) değerlerine 
sahip bu çevre dostu gaz ile A+++’a varan 

enerji tasarrufu sunuyor. 
Akıllı göz teknolojisi ile iki kademeli 
çalışan Shira+ bu teknoloji ile ortamdaki 
kişileri algılayarak havayı üzerlerine değil, 
farklı açılara üflüyor. Ortamda 20 dakika 
boyunca hareket algılamadığında otoma-
tik olarak ekonomi moduna geçen Shira+ 
yatay ve düşey kanat salınımı ile üç yöne 
hava akışı sağlayabiliyor. Shira+ Daikin’e 
özel Flash Streamer teknolojisi ile oto-
matik filtre temizleme özelliğine de sahip. 
Shira+ aynı zamanda haftalık ve günlük 
programlama özelliği ile kullanıcılarına 
istenilen zamanda istenilen konfor orta-
mını yaratıyor. Bu arada multi (çoklu) 
bağlantısına da sahip olan Shira+, böylece 

birden fazla odada iklimlendirme gereken 
durumlarda aynı dış üniteye bağlanabi-
len çok sayıda klima kullanımına olanak 
tanıyor.

Her	bütçeye	uygun	Shira	Eco

Serisinin bütün özelliklerini barından 
Shira Eco ise verimlilik değerlerinden 
taviz vermeden daha ekonomik bir klima 
arayanlara ideal bir çözüm sunuyor. Stan-
dart zamanlayıcı özelliği ile istenilen 
zamanda açılıp kapanabilen Shira Eco, 
A++’a varan enerji tasarrufu ile oturma 
odalarından yatak odalarına kadar kon-
forlu bir ortam sağlıyor.

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

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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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

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

www.dogayayin.com • www.dsygkitabevi.com

En yeni Tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

Derginiz 
heryerde yanınızda!

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.
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“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:
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DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr
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Sayıştay Başkanlığı RaporuSayıştay Başkanlığı Raporu

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”
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CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

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

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

DERGİLERİMİZE ULAŞIN
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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

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

www.dogayayin.com • www.dsygkitabevi.com

En yeni Tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

Derginiz 
heryerde yanınızda!

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.
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FBR Kalitesi Türkiye’de
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 300 - IC



COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

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

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

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Son Model
HVAC Teknolojisi

Avrupa ve Amerika’daki
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