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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

  

tu, 43.64 Bitcoin (200 bin dolar) karşılığında vatandaşlık ve-
receğini duyurmuş. Vanuatu da nedir ki diyebilirsiniz ama 
İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı Vanuatu vatandaşları 
113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Hem de bu ülkeler 
içinde İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyeleri de yer alı-
yor. Vatandaşlarına düşük vergi imkânı tanıyan Vanuatu’da 
çift pasaporta sahip kişilerden gelir vergisi de talep edilmi-
yor (Vanuatu’nun örtülü reklamı gibi oldu ama neyse…)
Bu Bitcoinler bilgisayar ortamında üretiliyor, buna “maden-
cilik” deniyor. Ama bu, sıradan bir bilgisayarda değil, çok 
güçlü, özel cihaz sistemlerinin kurulumunu gerektiriyor, 
bu çok ciddi bir yatırım demek. Bitcoin madenciliği yap-
mak isteyen kuruluşlar, çok yüksek enerji, soğutma gibi 
maliyetleri dolayısıyla, İzlanda gibi enerji bedellerinin çok 
düşük olduğu yerleri tercih ediyor. Türkiye merkezli bir ser-
maye grubu da Gürcistan’da 10 milyon dolarlık yatırımla 
bu paranın madenciliğine başlamış bile. 
Aslında hiçbir merkezi otorite tarafından kontrol edil-
meyen Bitcoin’in yasal durumu, tüm dünyada tartışmalı. 
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin’i “dolandırıcılık” 
olarak nitelendiriyor. Öte yandan yaygınlaşmasını isteyen-
ler de çok. ABD’de bu konudaki yeni yasa tasarısı meclis-
ten geçerse, 31 Aralık tarihinden itibaren 600 doların al-
tındaki transferlerden vergi alınmayacak. Chicago Borsası, 
bu yılın sonundan itibaren Bitcoin’in resmi olarak vadeli 
işlemlerde kullanılabileceğini açıkladı. Japonya, Estonya ve 
Rusya kendi “milli Bitcoin”ini üretecekmiş. Online alışveriş 
devi Amazon, kripto sanal para birimi Bitcoin’e rakip olmak 
için kolları sıvadı.
Doviz.com verileri de Türkiye’den de dijital paralara büyük 
ilgi olduğunu gösteriyor. TL ile Bitcoin alınabilen Türkiye’de 
üç farklı Bitcoin borsası var. Türkiye’den her gün 20 binin 
üzerinde yatırımcı Bitcoin verilerini takip ediyor. Bitcoin’i 
yakın takibe alan ve kripto paraların finansal istikrara kat-
kı sağlayabileceğine inanan Merkez Bankası (TCMB), bu 
kapsamda geçen günlerde Blockchain Çalışma Grubu 
oluşturulduğunu duyurdu. Son tahlilde Türkiye özelinde 
yasadışılığı değil, yasal boşluğu söz konusu olan Bitcoin’in 
riski kullanıcıya ait.
Kripto paralara dair kuşkular kolay kolay giderilemeyecek 
olsa da, gösterilen ilgi artacak gibi görünüyor. Güvenmek 
iyi mi, yoksa güvenmemek daha mı iyi bilemiyorum. 
Hayırlısı…

eye yatırım yaparak paranıza on ay içinde yüzde 
900 değer kazandırabilirsiniz? Paranın hızlı ve 
güvenli dolaşımını mı sağlıyor, kara parayı mı öz-

gürleştiriyor tartışmaları hız kesmeden devam ederken, 
sanal kripto para pazarı 200 milyar USD hacmine ulaştı 
bile. Kripto paralar, 10 dakika içerisinde hiçbir ülkenin swift 
koduna takılmadan, hiçbir masrafı olmadan 10 ülke geze-
biliyor. İnternetin fişinin çekilmesi, bu paranın transferini 
engellemenin tek yolu. Bu da mümkün olmadığına göre 
serbest dolaşım engellenemiyor. Bu yılın başında 20 mil-
yar doları bulmayan pazar, son 10 ayda yüzde 900 büyü-
dü. Bitcoin’in 5 yıl önce 10 dolarlık değeri ise geçen hafta 
7.400 doları aştı. 
Arkasında hiçbir devletin, merkez bankalarının, resmi oto-
ritenin bulunmadığı devletsiz, sahipsiz elektronik ortam-
da üretilen ve kullanılan para birimleri 800-900’ü buldu. 
Bunların lideri ise 3 Ocak 2009’da hayata geçen, manifesto 
yazarının -çakma adıyla- Satoshi Nakamoto olduğu Bitco-
in (sembolü: , kısaltması: BTC). Bitcoin ile ödeme kabul 
eden yerler hızla artıyor. Bu sanal paranın işlem kayıtlarının 
olduğu tek bir merkez yok. İşlemlerin gerçekleştiği çeşitli 
ağlar bulunuyor. Bir ağda gerçekleşen işlem bilgisi anın-
da diğer ağlara da ulaşıyor, hangi adresten hangi adrese 
ödeme yapıldığı kayıtlara geçiyor. Elektronik cüzdanınızla 
Bitcoin işlemlerinizi takip edebiliyorsunuz. Tabii şifrenizi 
unutmanız halinde sahip olduğunuz Bitcoinleri sanal or-
tama terk etmeniz de mümkün.
Bitcoin, 200 milyar doların döndüğü bu pazardaki tutarın 
yüzde 65’ine (yaklaşık 130 milyar dolar) hâkim. Bitcoin’in 
şu an için en büyük alternatifleri Ethereum 30 milyar dolar, 
Ripple 8 milyar dolar, Litecoin 3 milyar dolar, Bitconnet 
2.5 milyar dolar ve Dash 2 milyar dolar hacme sahip. 2017 
yılında Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştır-
maya göre dünyada kripto para cüzdanı kullanan 2.9 ilâ 
5.8 milyon tekil kişiden birçoğu Bitcoin de kullanıyor.
Wikileaks, ABD hükümetinin Visa ve Mastercard’ı yasak-
lamasından sonra Bitcoin’e yönelmek zorunda kalmıştı. 
Böylece Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın, 2010’dan 
bu yana sağladıkları kazanç ise yüzde 50 bin oldu. Geçen 
günlerde Assange’ın Twitter hesabından paylaştığı grafik, 
Bitcoin’in 12 Temmuz 2010’dan 14 Ekim 2017’ye kadarki 
seyrini gösteriyor; yükseliş 0,06 dolardan 5.814 dolara ka-
dar çıkıyor ve bu yüzde 9,6 milyon getiri anlamına geliyor.
Bitcoin yatırımcılarından sonra hükümetlerin de ilgi oda-
ğına girmeyi başarmış durumda. Büyük Okyanus’un güne-
yinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, vatandaşlık hakkı için 
dijital para Bitcoin’i de kabul edeceğini açıklamış. Bu karar 
öncesi 200 bin dolar karşılığında vatandaşlık veren Vanua-
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Dijital saadet zinciri mi, paranın en güvenli hali mi?
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yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
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Haberler

ALDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ozan Atasoy Oldu

A LDAĞ A.Ş. Genel Müdürlüğü göre-
vine Ozan Atasoy getirildi. 

Konu ile ilgili ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Rebii Dağoğlu, yaptığı basın 
açıklamasında şunları belirtti: “ALDAĞ A.Ş. 
Yönetimi, şirketimizi yeni yarım asırlara 
daha güçlendirerek hazırlamak için tüm iç 
süreçlerinde yeniden yapılanma çalışma-
larını sürdürmektedir. Değişim stratejileri 
kapsamında oluşturulan hedeflere ulaşa-
bilmek adına şirketin profesyonel kadrola-
rında da yenilenme ve yeniden yapılanma 
uygulamalarına hız verilmektedir. Bu bağ-
lamda sektörümüzün saygın şirketlerinde 

üst düzey yöneticilik yapmış ve halihazırda 
sektörümüzün önde gelen Sivil Toplum 
Kuruluşlarının yönetimlerinde bulunan 
Sayın Ozan Atasoy, ALDAĞ A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevine atanmıştır. Sayın 
Ozan Atasoy’un aramıza katılmış olma-
sından dolayı duyduğumuz memnuniyeti 
kamuoyuna, değerli sektör mensuplarına 
saygıyla bildiriyoruz. ALDAĞ A.Ş.’de uzun 
yıllar Genel Müdür olarak görev alan Sayın 
Tevfik Akannaç, halen şirketimizin Yöne-
tim Kurulu Üyesidir. Şirketimiz, kendisinin 
engin bilgi ve tecrübelerinden yararlan-
maya devam edecektir.”

İ
50. Yılını Kutlayan ALDAĞ A.Ş.’ye İSKİD’den Anlamlı Ziyaret

SKİD (İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Taner Yönet, Başkan 
Vekili Ozan Atasoy, Genel Sekreteri ve 
eski ALDAĞ çalışanı Zeki Özen, dernekle-
rini temsilen, üyelerinden ALDAĞ A.Ş.’nin 
50. yılı münasebetiyle ALDAĞ A.Ş. Pendik 
fabrikasını ziyaret etti. ALDAĞ A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkan Vekili Rebii Dağoğlu, 
konuklarına ALDAĞ A.Ş.’nin yarım asırlık 
geçmişinden keyifli anekdotlarla bahsetti. 
İklimlendirme endüstrisinin geldiği nokta 
ve gelecek hedefleri çerçevesindeki soh-
betin ve yemeğin ardından, Rebii Dağoğlu 
konuklarına İSKİD’in 25. yılını kutlayan bir 
anı hediyesi takdim etti.

Oventrop Türkiye’de Satış Kanalı Değişikliği

K onut teknolojisi alanında, Avrupa’nın 
önde gelen armatür, regülatör ve 

sistem üreticilerinden biri olan Oventrop, 
satış, pazarlama ve teknik bilgi konula-
rında Türkiye ve Orta Asya bölgesinde OCC 
Muhendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yola 
devam etme kararı aldı. OCC Mühendislik 
Genel Müdürü Osman Doğru yaptığı açık-
lamada ısıtma soğutma sektörünün önemli 
markası Oventrop’un Türkiye ve Orta Asya 
bölgelerinde ısıtma-soğutma projelerinde 
daha etkin yer almak ve daha hızlı hareket 
edebilmek için yeniden yapılandığını söy-
ledi. Doğru, “Kârlı bir büyüme için tüm kay-
naklarımızı etkin kullanmalıyız. Büyümeyi 
sağlıklı yönetebilmek ve stratejileri daha 
etkin uygulayabilecek yöntemlerle çalışmak 
kaçınılmaz. Portföyümüzde barındırdığı-
mız Oventrop’un zengin ürün kategorisi ile 
yapı hizmetleri endüstrisinin tüm sektörleri 
için ekonomik ve enerji tasarruflu vanalar, 
kontrolörler ve diğer bileşenleri tek elden 
sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” dedi.

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
OCC Muhendislik San ve Tic. Ltd. Şti.
Kurtköy Mah. Kuzuluk Sok. No: 11 B
Pendik / Istanbul

Tel: +90-216-427 43 56
Fax:+90-216-427 43 57
Mail: mail@occmuhendislik.com.tr
www.occmuhendislik.com.tr
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Haberler

Kes Klima’da Belgelendirme Atağı

K es Klima; TSE ve ISO sertifikasyon-
larının, yeni değerlendirmelerine 

akreditasyonunu tamamladı. 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından; 
yangın damperlerinde: TS EN 15650, hava 
damperlerinde: TSEK-541 ve menfez, 
panjur, difüzör grubunda da: TSEK-542 

standartlarında ürün belgelendirmelerini 
yaptı. Şirket ayrıca ISO 9001:2015  serti-
fikalarını bünyesine kazandırdı. Kes Klima 
Yetkilileri, yapılan bu belgelendirme atağı 
ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Şir-
ketimiz, müşterilerinin güvenlerini, yeni 
projelerinde de sertifikaları ile bilimsel 

ve yasal olarak desteklemeyi planlamış,  
ulusal ve uluslararası güncel standartları 
takip ederek ‘sürekli iyileştirme’ kapsa-
mında, üretim süreçlerinde yaptığı iyi 
mühendislik uygulamaları ile ‘kaliteli 
ürün ve üretimi’ alışkanlıklarını sürdür-
müştür.”

TTMD & “IBPSA Türkiye” Başlangıç Toplantısı Yapıldı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği ile 
IBPSA arasında gerçekleşecek işbir-

liğinin ilk adımı 21 Ekim 2017 tarihinde 
Ankara Latanya Otel’de yapılan toplantıyla 
atıldı. TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekle-
şen ilk toplantıya; TTMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri Prof. Dr. Birol Kılkış, Tuba Bingöl 
Altıok, Kemal Gani Bayraktar, Gökhan 
Ünlü, Kemal Gökay’ın yanı sıra Alpay 
Akgüç, Arzuhan Burcu Gültekin, Büşra 
Hepgüzel Açıkyol, Can Güntürkün, Cihan 
Kayhan, Ece Kalaycıoğlu, Efe Ünal, Erol 
Ergezen, Figen Beyhan, Gökhan Tatlıdede, 
Güher Kavcı, Gülsu Ulukavak Harputlugil, 
İdil Ayçam, M. Zeki Yılmazoğlu, Mehmet 
Çalışkan, Özgür Öztürk, Semra Arslan Sel-
çuk, Serhat Seyar, Sinan Soğancı, Zerrin 
Yılmaz katıldılar.
Toplantıda ilk olarak Gökhan Ünlü, 25. 
Yılında TTMD’yi tanıtan bir sunum yaptı. 
Ünlü, TTMD’nin tarihçesini, lojistik imkan-
larını, düzenlediği ulusal ve uluslar arası 
etkinlikleri, yayınlarını, yurtiçi ve yurtdışı 
ilişkilerini anlatı. Ardından Ece Kalaycıoğlu, 
BinSimDer adına bir sunum gerçekleştire-
rek IBPSA’nın misyon, vizyon ve hedef-

leri, etkinlik ve faaliyet alanları hakkında 
bilgiler verdi. TTMD-IBPSA Türkiye yeni 
oluşumu için yapılan toplantıda öncelikle 
oluşturulan komitenin kendi sınırlarını ve 
görevlerini tanımlaması hakkında görüş 
birliğine varıldı. Bu bağlamda; komite-
nin ilgilendiği konuların belirlenmesi ve 
açıklanması, ilgili konularda çalışanlara 
ulaşılması, simülasyon ve modelleme 
kavramlarının birlikte kullanılması, komi-
tenin çalışma alanı sınırları belirlenirken 

etkileşimde bulunu-
lacak paydaşların ve 
çalışma konularına 
etkisi olan yerel yasa 
ve yönetmeliklerin 
belirlenmesi gibi 
maddeler kararlaş-
tırıldı.
Komitenin hedef-
leri doğrultusunda 
ilk olarak “Türkiye 
simülasyon dendi-
ğinde ne anlıyor?” 
sorusuna yanıt ara-

nırken, saptanacak hedeflere son tarih, 
bütçe ve somut proje bazında ulaşma 
gerekliliği öne çıkarıldı. Toplantıda 
komitenin görev ve sorumlulukları kap-
samında; Simülasyon yapılan binaların 
izlenmesi, kullanıcı davranışı hakkında 
daha fazla bilgi edinilmesi, yazılım desteği 
verebilecek bir yazılım kütüphanesi oluş-
turulması, TTMD Akademi beşiğinde yeni 
sertifikalı eğitimler sayesinde, sektörde 
bilgili insan sayısının artırılması gibi konu-
lar gündeme alındı. Toplantıda komitenin 
çalışmalarının, oluşturulacak bir çekirdek 
kadro ile yürütülerek, gerekli durumlarda 
katılımcılardan destek alınması şeklinde 
ilerlemesi kararlaştırıldı. Duyuru ve tanı-
tım faaliyetleri kapsamında, komitenin 
çalışma alanları ve hizmetlerinin sektöre 
duyurulması gerektiğine çekildi.
Toplantı sonunda, Komitenin çalışma-
larında kesişim yaşayacağı paydaşların 
tespit edilmesi ve bu paydaş grupların 
kesişimini yönetmek için sektör buluşma 
platformu yaratılması konusunda fikir bir-
liğine varıldı.
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İSİB, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Sonbahar 
Konferansına Sponsor Oldu

A vrupa  inşaat sanayisinin en yük-
sek temsil organı  olan European 

International Contractors-Avrupa Ulusla-
rarası Mütehhitler Birliği’nin yılda iki defa 
düzenlediği konferanslara İSİB sponsor 
oldu.
Avrupa Uluslararası Müteahhitler 
Birliği’nin (EIC- European International 
Contractors) Genel Kurulu ve Sonbahar 
Konferansı 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde 
“Küresel Altyapı Yatırımlarında Finans-
man Açığı” temasıyla Paris/Fransa’da 
gerçekleştirildi. Konferansta, farklı dünya 
bölgelerine göre altyapı açığını ana hat-
larıyla çizen üst düzey konuşmacılar bir 
araya geldi ve 2030’da Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni başarmak için 
finansman açığının giderilmesinin olası 
yolları tartışıldı. Konferansta, OECD tah-
minlerine göre 2030 yılına kadar küresel 
altyapı yatırım ihtiyacının en az 70 tril-
yon USD olmasının öngörüldüğü, sadece 
Asya ülkelerinde söz konusu ihtiyacın 8 
trilyon USD olarak hesaplandığı, gelişmiş 
ülkelerde sürdürebilir kalınma için 1,5 
trilyon USD altyapı yatırımının gerçek-
leşmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Dünya 
nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ula-

şacağı hatırlatılarak, kısa ve orta vadeli 
tahmini istatistiklerin, gelişmekte olan 
ülkelerde altyapı yatırımına ne kadar çok 
ihtiyaç olduğunu kanıtladığı ifade edildi. 
Bununla birlikte mega projelerin finans-
manı konusunda finansörler devletlerin 
yanı sıra alternatif finansman çözüm-
lerine gidilmesi zorunluluğuna dikkat 
çekildi. Projelerin ihtiyaçlara göre çeşit-
lendirilmesi ve maliyetlerin daha kabul 
edilebilir düzeye indirilmesinin gerekliliği 
üzerinde duruldu. Her yıl Nisan ve Ekim 
aylarında gerçekleştirilen konferanslar 

serisinde, aralarında Türkiye Müteah-
hitler Birliği’nin de yer aldığı 15 farklı 
ülkenin müteahhitler birlikleri temsilci-
leri ile firma temsilcileri, yapı sektörüne 
ilişkin güncel sorunlar ve fırsatları ele 
alıyor. İSİB, Paris’te gerçekleştirilen kon-
feranstan daha önce de Berlin, Brüksel ve 
Kopenhag’daki konferanslarda da yerini 
almış ve Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün tanıtımını gerçekleştirmişti.  
Konferansın sunumlarına http://www.
eic-federation.eu/assembly/workshop_
speakers/ adresinden ulaşmak mümkün.

Grundfos, “Pompalarda Enerji Verimliliği ve Pompalarda Yeni 
Trendler”i Anlattı

E nerji verimliliği söz konusu oldu-
ğunda, pompaların enerji tüketimini 

azaltmada büyük bir potansiyel taşıdığı 
biliniyor. Grundfos Pompa, bu potansiyeli 
daha etraflıca tartışmak ve sektörel bilgi ve 
deneyimlerini katılımcılarla paylaşmak için 
Ege Bölge Müdürü Ahmet Demir, Endüstri 
Segment Satış Mühendisi Semihcan Obu-
roğlu ve Atıksu Segment Satış Mühendisi 
Mustafa Barış Gezgin eşliğinde Denizli 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 
seminer salonunda, organize sanayide 
bulunan fabrikaların teknik müdürleri ve 
mühendislerinin yoğun ilgisi ve katılımı ile 
katılımcılara “Pompalarda Enerji Verimli-

liği ve Pompalarda Yeni Trendler” konulu 
seminer düzenledi. Ege Bölge Müdürü 
Ahmet Demir; özellikle tesisat yapıları, 
yeni EUP yasaları ve pompalardan enerji 
tasarruf etme yollarını aktardı. Ahmet 

Demir’e göre, eğitimde teorik bilgilerin 
uygulamayla tamamlanması özellikle 
önemli. Demir, katılımcılara önce ihtiyaç 
duyulandan daha büyük bir pompanın 
gereksiz enerji tüketimine sebep oldu-
ğunu, ardından aynı pompa üzerinde 
çeşitli kontrol yöntemleri uygulayarak ve 
çark çapını küçülterek enerji optimizasyo-
nunun sağlanabildiğini gösterdi. Ardın-
dan Endüstri Segment Satış Mühendisi 
Semihcan Oburoğlu endüstride kullanılan 
yüksek verimli pompalardan bahsetti. Son 
olarak Atıksu Segment Satış Mühendisi 
Mustafa Barış Gezgin, verimliliği artırılmış 
yeni atıksu pompaları ile ilgili bilgi verdi.
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 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - ANKARA
 +90 (312) 287 91 00       +90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Kucukbakkalkoy-Ataşehir/ISTANBUL

 +90 216 456 04 10       +90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  

Kongre Merkezi Bayraklı / İzmir-Türkiye
 +90 232 469 05 55       +90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi 

2.Kat No: 250, ADANA
 +90 322 459 00 40       +90 322 459 01 80

www.untesvrf.com.tr

Haberler

MTMD Taşındı

M ekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) 
yeni adresine taşındı.

Derneğin yeni iletişim bilgileri şöyle:
Adres: Yenişehir Mah. Rumi Sok. 
Giray Apt. No: 26 Kat: 3, 
34779 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 469 85 90Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları

Girne Mah. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:72/28A Maltepe / İstanbul
Tel: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81 E-mail: info@resterm.com

www.resterm.com

Dikdörtgen Tip
Kanal Isıtıcılar

Kanal Isıtıcılar
Yuvarlak Tip

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

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

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

Doğu İklimlendirme 
Ankara’da Seminer Verdi

Resterm Yeni Adresinde

D

R

oğu İklimlendirme, Eylül ayında ilk kez Sağlık 
Bakanlığı’nın kontrol mühendislerine yönelik ger-

çekleştirdiği tanıtım seminerini bu kez Adalet Bakanlığı 
ve Milli Savunma Bakanlığı mühendisleri için 30 Ekim 
tarihinde Ankara’da düzenledi. Etkinliğe iki Bakanlığın 
kontrol mühendisleri ile birlikte Doğu İklimlendirme 
Genel Müdürü Seçkin Erdoğmuş, Ankara Bölge Müdür-
lüğü çalışanlarından Özcan Tunçel ve Müçteba Öktem 
katıldı. Seçkin Erdoğmuş gerçekleştirdiği sunumda 
firma ve ürünlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca 
Erdoğmuş sunumunda yeni ürünlerinden ve Ar-Ge 
süreçlerinden bahsederek Ar-Ge merkezlerinin de 
yakında faaliyete geçeceğini belirtti. Sunumun ardından 
gerçekleşen yemekte Doğu İklimlendirme ve Bakanlık 
çalışanları sohbet etme fırsatı buldu.

esterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları, yeni 
adresinde hizmet veriyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Girne Mah. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi 
A Blok No:72/28A Maltepe / İstanbul
Tel. +90 216 366 10 80
Faks. +90 216 366 10 81
info@resterm.com
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Haberler

ARI Yangın 10. Yılını Kutladı

A RI Yangın, 10. yılını Wyndham 
Grand İstanbul Kalamış Marina 

Hotel’de 13 Ekim 2017 tarihinde düzen-
lediği gala yemeğiyle kutladı. Konuyla 
ilgili ARI Yangın tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ARI 
Yangın olarak 2007 yılında başladığımız 
yolculuğumuzda 13 Ekim 2017 tarihi iti-
barıyla 10. yılımızı geride bırakmış olma-
nın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 10 yıl 
boyunca organizasyonumuz; otomatik 
yangın söndürme sistemlerinde uzun 
yıllar sonucu oluşturduğumuz uzmanlı-
ğımız ve tecrübemiz ile en uygun çözüm-
leri doğru ve kaliteli ürünlerle sunmayı, 
bunu yaparken de müşteri memnuniye-
tini asla göz ardı etmemeyi kendine bir 
görev olarak edinmiş, bu tutumu sürdür-
meye ve kararlı bir şekilde yoluna devam 
etmeye de bir adım daha atmıştır. 10. 
yıl dönümü coşkumuzu ve sevincimizi 
gala yemeği ve ödül törenimizi mesai 
arkadaşlarımız, dostlarımız ve saygıdeğer 
sektör temsilcileri ile birlikte kutlarken, bu 
mutlu gecemizde TÜYAK Onursal Baş-
kanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, TTMD 
VII. Dönem Başkanı Hüseyin Erdem, 
2015-2017 MTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Bilge, 2013-2015 MTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Çelik-
kol, 2009-2011 MTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Murat başta olmak üzere 
sektörümüzün birbirinden kıymetli birçok 

duayeni de bizleri yalnız bırakmadı.” ARI 
Yangın Kurucusu Mustafa Değirmenci 
tarafından şirketin 10. yılına gelmesine 
vesile olan ve şirkette 5 ila 10’uncu yılını 
dolduran çalışanlara plaketler sunuldu. 
Aynı zamanda temsilcisi olduğu sprinkler 
ve vana grubunda RELIABLE firmasından 
Graeme Leonard ve yangın pompa gru-
bunda FAIRBANKS NIJHUIS firmasından 
Watheq Katbi’ye destekleri için teşekkür 
edildi ve plaketleri verildi. Ödül töreni 
sırasında konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Tolga Tekkol da ARI Yangın’ın 
10 yıllık geçmişinde beraber çalışma fır-
satı yakaladıkları ve geceye katılımları ile 
şeref veren sektörün önde gelen projeci, 
danışman, kontrolör, mekanik taahhüt 
firma sahibi ve çalışanları ile malzeme 
tedarikçilerine teşekkürlerini sunarken, 
organizasyonun başarısında emekleri 
olan şirket kurucu ve ortaklarına, çalışma 
arkadaşlarına ayrıca minnettarlığını dile 
getirdi. Ödül töreninin ardından 10. yıl 
pastası kesildi ve yemek yendi.
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Haberler

İklimlendirme Sektörü, Ege Bölgesi Mühendislik Fakülteleri ile Buluştu

İ SKİD ve üyeleri, mühendislik öğren-
cilerine yönelik en geniş katılımlı 

organizasyonu olan “İklimlendirme Sek-
törü Tanıtım Günü” Etkinliği ile iklimlen-
dirme sektörünün gelecekteki meslektaş-
larıyla buluştu.
Türkiye iklimlendirme sektörünün gele-
ceğine yön verecek nitelikli iş gücünü 
ve bu gücün sürdürülebilirliğini sağla-
mak, geleceğin makine mühendislerine, 
iklimlendirme sektörünü “parlak bir 
kariyer fırsatı” olarak tanıtmak amacıyla 
düzenlenen etkinlik, 24 Ekim 2017 tari-
hinde TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşti.
12 mühendislik fakültesinden yaklaşık 
500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 
etkinliğe, 9 Eylül Üniversitesi Makine ve 
Endüstri, Ege Üniversitesi Makine, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Makine, Yaşar 
Üniversitesi Makine ve Enerji Sistem-
leri, Celal Bayar Üniversitesi Makine ve 
Endüstri, Adnan Menderes Üniversitesi 
Makine, Balıkesir Üniversitesi Makine ve 
Endüstri, Uşak Üniversitesi Makine ve 
Pamukkale Üniversitesi Makine Mühen-
disliği öğrencileri katılım sağladı.
İki bölüm olarak gerçekleşen etkinliğin 
birinci bölümünde İSKİD üyelerinin kur-
duğu stantları gezen öğrenciler, firma-
lar ve istihdam olanakları hakkında bilgi 
aldı, staj ve iş başvurularında bulundu, 
etkinliğin ikinci bölümünde ise sektörün 
duayenlerinden mühendislik ve sektör 
hakkında tecrübelerini dinleme fırsatı 
buldu.
Moderatör Yavuz Seçkin’in sunumunun 
ardından İSKİD Başkanı Taner Yönet, 
sektörün dünü, bugünü ve geleceği 
hakkında bilgiler verdi. Yönet’ten sonra 
sırasıyla Prof. Dr. Yunus Ali Çengel “İklim-
lendirme Sektöründe Inovasyon”; GMD 
Mühendislik’ten Orhan Gürson “İklimlen-
dirme Sektöründe Tasarımcı Olmak”; EKE 
A.Ş.’den Hakan Bulgun “Mekanik Tesisat 
Proje Uygulamaları” konularında bilgi 
ve deneyimlerini aktardı. Sektörün önde 
gelen firmalarından Aldağ A.Ş. Bölgeler 
Satış Koordinatörü Doruk Oflaz, Bosch 
Termoteknik Pazarlama Direktörü Ali 
Aktaş ve Bosch Termoteknik İnsan Kay-

nakları Sorumlusu Tuğçe Öz, söz alarak 
firmaları ve istihdam olanakları hakkında 
önemli bilgiler verdi.
Etkinlik süresince öğrenciler, #iskidiz-
mirde hashtag ile twitter üzerinden 
seminere interaktif katılım sağlayarak 
görüş ve sorularını paylaştı. Program 
sonunda hashtag’te en çok paylaşım 
yapan öğrencilere Prof. Dr. Yunus Ali 
Çengel’in Termodinamik kitabı hediye 
edildi. 
Katılım sağlayamayan öğrenciler ve İSKİD 
Üyeleri için www.iskid.org.tr web site-
sinden canlı olarak yayınlanan etkinlik, 
başta İSKİD olmak üzere, Aldağ A.Ş. 
Bosch Termoteknik’in altın sponsorluğu, 
Doğu İklimlendirme, Form A.Ş. ve ISK 
SODEX’in gümüş sponsorluğu; Bahçı-
van Motor, Danfoss, Friterm, Güven 
Soğutma, Karyer, MGT, ODE Yalıtım, 
Termokar, Üntes ve VENCO’nun bronz 
sponsorlukları ile gerçekleşti.
Etkinlik hakkında İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet şu yorumlarda 
bulundu: “İklimlendirme Sektörü Tanıtım 

Günü Etkinliğini yapma düşüncemiz, sek-
tör fuarlarına ve etkinliklerine katılama-
yan Anadolu’daki üniversitelere ulaşma 
isteğimizden doğdu. Etkinliğin ilkini 
2016 yılında İç Anadolu Bölgesi üniver-
sitelerini kapsamak amacıyla Ankara’da 
yapmıştık. Bu etkinlikten sonra öğrencile-
rin yoğun ilgisi, ne kadar doğru bir karar 
verdiğimizi gösterdi. Bu yıl etkinliğimizi 
Ege Bölgesi’ne taşıyarak bu bölgedeki 
üniversitelerimizi davet ettik. Etkinlik 
sırasında gerek İSKİD gerekse sponsor 
stantlarımıza ilgi oldukça yoğun oldu. 
İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günü 
etkinliğimizi önümüzdeki yıl yine başka 
bir bölgede yapmayı planlıyoruz. İSKİD, 
yıllardır sektörün sorunlarına ve ihtiyaç-
larına yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Sektörde kalifiye, istekli ve donanımlı 
mühendislerle çalışma ihtiyacımız kar-
şısında, gelecekteki mühendislerimize 
öğrencilik yıllarında ulaşmamız gerektiği 
gerçeğinden yola çıkan üniversite-sanayi 
işbirliği faaliyetleri her zaman İSKİD’in 
önceliklerinden olacaktır.”
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Systemair HSK’dan Katar’da VOClean Ürün Lansmanı

Tüm Systemair Katalogları ve Broşürleri Medya Merkezi Uygulaması ile 
Mobil Cihazlarda

ystemair HSK, 11 Ekim 2017 tari-
hinde Doha Crown Plaza’da VOC-

lean Ekoloji Üniteleri ile ilgili ürün tanıtım 
semineri düzenledi. Katar’daki sektör tem-
silcileri tarafından yoğun ilgi gösterilen 
seminerde, Systemair HSK ve Systemair 
Katar ekibi sunum yaptı. Mutfak hava-
landırmada tasarım kriterleri ve filtrasyon 
teknikleri ile başlayan seminer, kokuyu ve 
dumanı yok eden VOClean ürün detayları 
ile devam etti. Bölgedeki proje firmaları, 
müteahhitler ve yatırımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği seminer sonrası, Lobster Resta-
urant referans gezisi de yapılarak çalışan 
ürün yerinde incelendi.

ystemair, Medya Merkezi uygula-
masını sundu. Uygulama ile akıllı 

telefon veya tabletlerden Systemair 
katalogları, broşürleri ve videolarına her 
zaman ulaşılabiliyor. Firma tarafından 
yapılan açıklamaya göre; yer ve zaman 
gözetmeksizin katalogların ve broşürlerin 
en son sürümüne Systemair Medya Mer-
kezinden erişilebiliyor ve indirilen dokü-
manlar çevrimdışı olarak kullanılabiliyor. 
Sahada, ofiste veya toplantılarda tüm 
kataloglar ve broşürlere Medya Merkezi 
uygulaması ile ulaşılabiliyor. İhtiyaç duyu-

lan doküman Medya Merkezi Uygulaması 
ile e-posta yoluyla hızlı ve kolay bir şekilde 
paylaşılabiliyor. Medya Merkezi Uygula-
masının özellikleri şöyle sıralanıyor:

• Systemair ürünlerine ait 3 boyutlu 
animasyonlar

• Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım
• Sürekli güncel içerik
• Tüm dokümanı veya sadece belirli 

bir sayfayı paylaşma fonksiyonu
• Doğrudan erişim için içerik tablosu
• Yer işareti veya not ekleme
• Arama yapma

• Çevrimiçi kataloğa link verme
Systemair Medya Merkezi uygulaması, iOS 
ve Android tabanlı tüm akıllı telefonlarda 
kullanılabilir.

Çin’de Hava Kirliliğine Sebep Olan 9 bin 81 Şirket Kapatıldı

Ç in'in kuzeyinde yer alan Tianjin şeh-
rinde bu yıl, hava kirliliğine neden 

olan 9 bin 81 şirket kapatıldı. Tianjing Bele-
diyesi Çevre Koruma Bürosu'ndan yapılan 
açıklamada, yıl boyunca yapılan denetle-
melerde çevre koruma, arazi kullanımı ve 
inşaat kurallarını ihlal eden yaklaşık 19 bin 
şirket tespit edildiği belirtildi.
Çevre Koruma Bürosu Başkanı Wen Wurui, 
kapatılan firmaların, diğer kural ihlali yapan 
firmaların aksine, kendilerini hiçbir şekilde 
çevresel standartlara yükseltme ihtimali-

nin bulunmadığını dile getirdi. Öte yan-
dan kentte, yüksek hava kirliliği nedeniyle 
"turuncu alarm" ilan edildi. Ayrıca şirketlerin 
hava kirliliğine sebep olan büyük emisyon-
ların en az yüzde 50'sini kesecek 2. seviye 
acil müdahale sistemi de başlatılacak.
Çin'de, en ciddi durumu belirtmek için kul-
lanılan kırmızıdan başlayan ve onu turuncu, 
sarı ve mavinin takip ettiği 4 renkli hava 
kirliliği alarm sistemi bulunuyor. Ülkede 
ayrıca, bu sisteme denk düşen 4 seviyeli 
acil müdahale sistemi de uygulanıyor. Acil 

müdahale sisteminde ise, 1. seviye en ciddi 
durumu temsil ederken, 4. seviye de en 
düşük durumu ifade etmek için kullanılıyor.
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Seamlessly integrated*.
Belimo’dan yeni sensör ailesi.
Sensörlerdeki geniş ürün gamı ile Belimo artık saha ekipmanları için tek ürün sağlayıcınız. Sıcaklık, nem, hava 
kalitesi ve basınç ölçümü için kullanılan sensörler tüm otomasyon ve kontrol sistemleri ile sorunsuz bir şekilde 
çalışmak üzere tasarlandı. Diğer avantajları ise şu şekilde:

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

* Sorunsuz çalışan bir sisteme mükemmel biçimde entegre olan

We set standards. www.belimo.com.tr

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

Haberler

Wilo, Yeni Ürün Serisi “Initial Line”ı Tanıttı

T ürkiye’deki 25. yılında hizmet ala-
nını genişletmek için büyük bir 

hamle yapan Wilo, “Initial Line” adlı 
yeni ürün serisiyle perakende pazarında 
da boy göstermeye başladı. Yeni ürün 
gamının 6 Ekim 2017 tarihinde düzen-
lenen lansman toplantısında katılımcıları 
bilgilendiren Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Ercüment Yalçın, “Initial Line” serisiyle 
son kullanıcılar için de fayda sağlayacak-
larını ve yeni pazara 13 ürün ve 35 farklı 
model ile giriş yaptıklarını açıkladı. 

“Perakende	pazarına	adım	
atıyoruz”
Wilo’nun Tuzla’daki merkezinde Kadir 
Çöpdemir’in sunuculuğunda gerçekleş-
tirilen lansmanda, domestik segmentteki 
bu yeni ürün gamıyla daha önce yer alma-
dıkları perakende pazarına adım attıkları 
belirten Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercü-
ment Yalçın, şu açıklamaları yaptı: “Wilo 
olarak dünyada 145 yılımızı, Türkiye’de 
ise 25. yılımızı kutluyoruz. Teknoloji ve 
enerji verimliliğinde fark yaratarak büyük 
projelerin çoğunda yer aldığımız bu 
dönemde, yeni ürün gamımız Initial Line 
serisiyle birlikte hizmet alanımızı daha 

da genişletiyoruz. Bu segmentte müşte-
rilerimizin ihtiyacını daha da doğru analiz 
ederek onlara kaliteli ürünleri ulaşılabilir 
fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz.” 

“Yaygın	servis	ağımızdan	son	
kullanıcılarımız	da	faydalanacak”
Wilo Türkiye olarak domestik ürün 
gamıyla son kullanıcıların hayatına doku-
narak ürünlerin kullanım safhasında prob-
lem yaşanmaması ve ürün ömrü boyunca 
hizmet ve kalitenin maksimum seviyede 
olması için sistemler geliştirdiklerini de 
söyleyen Ercüment Yalçın sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Yaygın satış nokta-
ları ve yetkin teknik servislerimizle birlikte 
domestik alanda da müşterilerimizi mem-
nun etmeye devam edeceğiz.”

Wilo,	13	ürün	ve	35	farklı	model	
ile	pazara	giriş	yaptı
“Initial Line” serisindeki yeni ürünler, su 
temini ile atıksu pompa ve sistemlerinden 
oluşuyor. Başlangıç olarak 13 ürün ve 35 
farklı model ile pazara giriş yapan Wilo, 
ilerleyen zamanlarda bu ürün gamına yeni 
ürün ve modeller ilave ederek müşteri-
lerine yüksek verim ve kaliteyi sunmaya 
devam edecek. 
Wilo, Initial Line serisi ile müşterilerine 
sunduğu; döküm ve paslanmaz çelik jet 
pompalar, çok kademeli pompalar, peri-
ferik pompalar, yatay tanklı hidroforlar, 
akış kontrollü hidroforlar, yatay ve dikey 
milli 1 ve 2 pompalı hidroforlar, drenaj 
ve atıksu dalgıç pompalarla bu alanda da 
fark yaratarak büyümeyi hedefliyor.



Seamlessly integrated*.
Belimo’dan yeni sensör ailesi.
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OPTIMA ve NOTUS
Systemair’den VAV ve CAV Üniteleri

www.systemair.com.tr

Systemair VAV ve CAV üniteleri debi kontrol ürün ailesini oluşturmaktadır.

  Geniş çap ve boyut aralığında üretilen ürünler, farklı kontrol
opsiyonlarına sahiptir. Özellikle AIAS kontrol sistemi ile devrim
yaratan OPTIMA VAV ailesi, enerji tasarrufunu bir adım öteye
taşır.

Ürünlerin genel özellikleri:

•

 

•
•

   

• 

 

 

•  

•

%5 Hassiyette kontrol
EN 1751’e göre 4C gövde sızdırmazlık sınıfı
EN 1751’e göre class 4 damper sızdırmazlık sınıfı
1000Pa’a kadar çalışma aralığı
ILH Berlin’den VDI 6022’ye göre hijyen sertifikalı
Çift cidarlı akustik izolasyonlu model seçenekleri

Haberler

DemirDöküm’ün Karbon Ayak İzini Azaltan 
“İade İnceleme Merkezi” Projesi S.E.E.D.S 
Ödülünü Getirdi

D emirDöküm, sürdürülebilir-
lik konusunda geliştirdiği 

projelerle sektöre yön veriyor. 
Vaillant Group bünyesinde faa-
liyet gösteren şirketlerin “Çevre”, 
“Çalışanlar”, “Geliştirme ve Ürün-
ler” ile “Toplum” alanlarında 
hayata geçirdiği projelerle yarış-
tığı S.E.E.D.S ödüllerinde Demir-
Döküm, ürün iade süreçlerinde 
yeni bir dönem başlatan “İade 
Merkezi” projesi ile ödülün sahibi 
oldu. Çevre kategorisinde kazanı-
lan ödül Vaillant Group CEO’su 
Dr Carsten Voigtländer tarafın-
dan DemirDöküm Üretim Direktörü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban ve 
proje sahibi gruba düzenlenen bir tören 
ile verildi. 
Vaillant Group’un sürdürülebilirlik yak-
laşımı odağındaki “Çevre”, “Çalışanlar”, 
“Geliştirme ve Ürünler” ile “Toplum” baş-
lıklarında hayata geçirilen projeleri destek-
lemek amacıyla ilki 2011 yılında gerçek-
leştirilen, bu yıl 34 başvurunun yapıldığı 
organizasyonda kazanılan ödülle ilgili ola-
rak mutluluklarını dile getiren DemirDö-
küm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Gürhan Çoban, “Sürdürülebilirlik 
Türkiye’nin en köklü markalarından biri 
olan DemirDöküm için çok önemli bir 
kavram. Müşteri ilişkilerinden üretime 
bu eksende kendimizi geliştiriyor, stra-
tejilerimizi derinleştiriyoruz. Çevresel sür-
dürülebilirlik anlamında, ürünleri sürekli 
geliştiriyor ve verimliliklerini artırıyoruz. 
Sadece enerji kullanım verimlilikleriyle ilgili 
düzenlemeler yapmıyoruz, aynı zamanda 
kullanım alanlarını da küçültüyoruz. Kul-
landığımız malzemeleri çevreye duyarlı 
olarak seçip atıkların azaltılması için çaba 
harcıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik, gele-
ceğimiz için en önemli konulardan biri” 
dedi. Hayata geçirilen “İade İnceleme Mer-
kezi” projesi ile DemirDöküm’ün çevresel 
ayak izinden ürün ömrüne kadar uzanan 
9 alt süreci kapsayan öncü bir çalışmaya 
imza attığını belirten Gürhan Çoban şöyle 

konuştu: “Enerji verimliliği bizim için ne 
kadar önemliyse, çevresel sürdürülebilir-
lik de o kadar önemli. Kurduğumuz iade 
inceleme merkezi, sahadaki tüm ürünle-
rimizi daha iyi değerlendirmemizi sağ-
ladı. İade prosedürleri yeniden kurgulandı. 
İstanbul ve Bozüyük’te kurulan iade ürün 
toplama noktasıyla karbon ayak izimizi 10 
bin kilometre azalttık. Nakliye konusunda 
bize 500 bin TL tasarruf yaptıran proje, 
ürünlerin hayat döngüsünü doldurmadan 
hurdaya ayrılmasını yüzde 70 oranında 
azaltarak hurda oranını ve dolayısıyla 
ekosisteme yükümüzü de azalttı. Şirket 
garanti maliyetini indirerek, ürünlerimi-
zin geliştirilmesine olanak veren ve en 
önemlisi karbon ayak izimizi azaltan bu 
önemli projede emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

SEEDS	Ödülleri	Hakkında

Vaillant Group tarafından ilki 2011 yılında 
düzenlenen S.E.E.D.S ödülleri, grubun 
benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 
aynı ismi taşıyor. S.E.E.D.S (Sustainability, 
Environment, Employees, Development & 
Products, Society kelimelerinin baş harf-
lerinden oluşuyor) Vaillant Group'un ana 
iş alanlarında sürdürülebilirlik yaklaşımı 
olarak Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve 
Ürünler, Toplum alanlarına odaklandığını 
ifade ediyor.
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Systemair VAV ve CAV üniteleri debi kontrol ürün ailesini oluşturmaktadır.

  Geniş çap ve boyut aralığında üretilen ürünler, farklı kontrol
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Haberler

Trox Turkey’de Yönetim Değişikliği

Alarko Carrier, Öğretmenlere 
“Isı Pompası Tesisat ve Uygulama 
Eğitimi” Verdi

T

A

rox Group’un 
Türkiye iştiraki 

Trox Turkey’in yöne-
tim ekibine Özcan 
Kök, Levent Yaman-
taş ve İbrahim Kaya 
getirildi. 2010 yılında 
Finans Müdürü olarak 
Trox Turkey’de göreve 
başlayan Özcan Kök, Eylül 2012’den bugüne Finans Direktörlüğü 
görevini sürdürmekteydi. Kasım 2017’de ise Genel Müdürlük 
görevine atandı. 2010 yılında Satış Müdürü olarak Trox Turkey’de 
göreve başlayan Levent Yamantaş, Kasım 2017’de Satış Direk-
törlüğü görevine atandı. 2010 yılında Ürün Müdürü olarak Trox 
Turkey’de göreve başlayan İbrahim Kaya, Ocak 2013’ten bugüne İş 
Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi. Kasım 2017’de ise 
İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atandı. Trox Turkey yeni yöne-
tim ekibi; yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’deki zorlu pazar şart-
larına rağmen büyüme hızlarını artıracaklarını, dinamik operasyon 
ve satış ekipleri sayesinde müşterilerinin ve pazarın ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Trox Group, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanlarının ve 
teknolojik sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve satışında öncü bir 
firma. İştirakleri (27), üretim tesisleri (14) ve temsilcileri ile Trox 
Group, 5 kıtada 70’i aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. 1951’de 
kurulan ve toplam 3 bin 770 personele sahip şirketin toplam 
cirosu yaklaşık 500 milyon Euro.

larko Carrier, Milli 
Eğitim Bakan-

lığı tarafından Ordu’da 
düzenlenen “Gaz Yakıcı 
Cihazlar Teknik Eğitimi” 
kapsamında, 17 ilden 
katılım sağlayan 20 mes-
lek lisesi tesisat öğretme-
nine, “Isı Pompası Tesisat ve Uygulama Eğitimi” verdi. Alarko 
Carrier Servis Eğitim Uzmanı Hikmet Erdoğan’ın, katılımcılara 
Toshiba Estia ve Carrier HT ısı pompalarını tanıtmasıyla başlayan 
eğitim, saha uygulamalarını ve tesisat konusundaki detaylı bilgileri 
aktarmasıyla devam etti. Isı pompası ve uygulamalarıyla ilgili tüm 
sorularına cevap bulan tesisat öğretmenleri memnuniyetlerini dile 
getirirken, organizasyona ev sahipliği yapan Ordu Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü Tamer Tomakin de Alarko Carrier’a teşekkürlerini 
sundu. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisinin Hikmet Erdoğan’a 
plaket vermesiyle sona erdi.
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Haberler

EEMKON2017 Kongre Programı Tanıtımı 
Yapıldı

Başaran Isı Sistemleri, Satış Hedefini Tutturan 
Bayilerini Ödüllendirdi

E

D

lektrik-Elektronik Mühendisliği 
Kongresi (EEMKON2017) tanı-

tım toplantısı, 26 Ekim 2017 Perşembe 
günü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İstanbul Şubesinde düzenlendi. Top-
lantıya EMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Düzen-
leme Kurulu Başkanı Mehmet Turgut, 
Elektronik Sanayi Sempozyum Yürütme 
Kurulu Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan ve 
Enerji Politikaları Sempozyum Yürütme 

aikin’in önemli distribütörlerinden 
Başaran Isı Sistemleri, 19 Ekim 

2017 tarihinde Adana’da düzenlediği 
törenle başarılı bayilerini ödüllendirdi. 
Satış hedefini tutturan bayilere, 6 adet 
Toyota araçtan oluşan ödüllerini, Başa-
ran Isı Sistemleri Genel Müdürü Zekeriya 
Başaran ve Adana Bölge Müdürü Melike 
Köksal takdim etti. 
Ödül alan bayiler ise şöyle: Ortadoğu 
Isıtma, Zirve Doğalgaz, Akıncı Teknik, 
Mersin 3A, Duygu Mühendislik ve Toros 
Doğalgaz. 
Başaran Isı Sistemleri, 3-4 Ekim 2017 
tarihlerinde Daikin ile birlikte Mersin, 

Kurulu Başkanı Gazi İpek konuşmacı 
olarak katıldı. Toplantının açılış konuş-
masını yapan Celepsoy, EEMKON2017 
Sempozyumları hakkında bilgi verdi. 
Celepsoy’un ardından Elektronik Sanayi 
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı 
Hakkı Kaya Ocakaçan, Elektronik Sanayi 
Sempozyumunda yapılacak oturumlar 
ve tartışılacak konular hakkında, Enerji 
Politikaları Sempozyum Yürütme Kurulu 
Başkanı Gazi İpek ise Enerji Politikaları 
Sempozyumunda yapılacak oturumlar 
ve tartışılacak konular hakkında bilgi 
verdi. EMO tarafından düzenlenen EEM-
KON2017, Harbiye Askeri Müze Kültür 
Sitesinde, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde, 
7 ayrı sempozyum olarak yapılacak. EEM-
KON2017 hakkında ayrıntılı bilgi için: 
eemkon.org.tr

Adana ve Hatay’da 8 yeni teşhir mer-
kezi açılışı yapmıştı. Başaran Isı Sistemleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Başa-
ran, teşhir salonu açılışlarında; Daikin’in 
soğutma pazarındaki liderliğinin yanında 
ısıtma pazarında da en üst sıralarda olma 
hedefi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını 
ve yıl sonuna kadar yeni bayi açılışları ile 
150 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini dile 
getirmişti.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDN_Makro_ilan.pdf   1   29/09/16   4:46 PM

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Haberler

Garanti Mortgage’dan Çevre Dostu Ev Almak 
İsteyenlere “Yeşil Mortgage”

G
aranti Mortgage, enerji verimliliği 
yüksek binaları kapsayan çevre dostu 

projeleri desteklemek amacıyla, avantajlı faiz 
oranlarıyla “Yeşil Mortgage” kredisi kullan-
dıracak. Kredi kapsamında, enerji kimlik bel-
gesine sahip A ve B enerji sınıfındaki konut 
projelerinden ev alan müşterilere uygun 
koşullarda kredi seçenekleri sunulacak. 
Garanti Mortgage böylece, enerji verimli-
liği yüksek binaların ve çevre dostu projele-
rin sayısının artmasına katkıda bulunacak. 
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Mortgage 
Genel Müdürü Murat Atay, “Garanti Mort-
gage olarak, sürdürülebilirlik açısından ülke-
mizin geleceğine katkı sağlayacak konut 
projelerini desteklemeye önem veriyoruz. 
Enerji verimliliği yüksek binalardan ve çevre 
dostu projelerden konut satın alacak müş-
terilerimiz için avantajlı faiz oranlarıyla ‘Yeşil 
Mortgage’ ürünümüzü tasarladık. Bu kap-
samda, geçen Haziran ayında IFC (Interna-
tional Finance Corporation) ile Türkiye’de ilk 
kez konut ipoteğine dayalı, ‘Yeşil Mortgage’ 
kapsamındaki projeleri destekleyecek değerli 
bir anlaşmaya imza attık ve önemli bir fon 

yarattık. Ülkemizde enerji kimlik belgesine 
sahip binaların %0,5’i A, %30,’u da B sını-
fında bulunuyor. Sayının artması için yeşil 
binalardan ev satın alanların daha uygun 
şartlarda kredi kullanmasını destekliyoruz. 
Enerji verimliliğine sahip evlerin değeri hızla 
arttığı için Yeşil Mortgage kapsamında yer 
alan projelerden ev alanlar daha çok kaza-
nacak. Çevreci ürün ve kampanyalarımızla, 
ülkemizin geleceğine katkıda bulunacak 
çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Friterm, Consultra İşbirliğiyle Trafo 
Sektöründeki Faaliyetlerine Hız Veriyor

F riterm ile Consultra; Türkiye ve 
dünya genelinde özellikle güç 

transformatörü üreticilerine yönelik, 
OFAF (Cebri yağ ve cebri hava soğutmalı) 
tip transformatör yağ soğutma üniteleri 
satışı ve pazarlanması konusunda iş birliği 

anlaşması yaptı. Transformatör soğutma 
sektörüne yeni bir soluk getirecek 
anlaşma 03.10.2017 tarihinde Friterm 
Genel Müdürü Naci Şahin ve Consultra 
Genel Müdürü Sinan Özcan imzaları ile 
gerçekleştirildi.
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Enerji Akışının Kontrolünü Optimize Ederek Binalarda Yüzde 30 
Civarında Enerji Tasarrufu Sağlanabilir 

5.

D

D

Yaşanabilir Şehirler 
Sempozyumu 26 Ekim 

Perşembe günü The Marmara 
Taksim Otel’de yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. Başarılı 
şehircilik uygulamaları çer-
çevesinde geleceğin şehir-
lerinin nasıl inşa edilmesi 
sorusuna cevapların arandığı 
sempozyumda konuşan Danfoss Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika (TMA) Bölge Başkanı 
Levent Taşkın, binalarda ve şehirlerde 
enerji verimliliğine yönelik yapılması gere-
kenleri anlattı. 
Konuşmasında binalarda enerji tasarrufu 
sağlamanın yöntemlerini anlatan Taşkın, 
yapılacak yönetmelik değişiklikleri ve uygu-
lanacak yeni yöntemler ile enerji verimliliği 
yüksek binalar ile Türkiye'nin ekonomisine 
ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda 
bulunmanın mümkün olduğunu aktardı. 

Binaların bir ülkedeki enerji 
tüketiminin yüzde 40’nı har-
cadığını ve global karbon 
emisyonunun yüzde 49’unun 
binalardan kaynaklandığını 
belirten Taşkın, “Binalarda 
enerji verimliliğinin bileşenle-
rinden biri olan enerji kont-
rolü; ısıtma, soğutma, sıcak 

su ve havalandırma sistemlerinin tamamını 
kapsar. Enerji akışının kontrolünü opti-
mize ederek binalarda ortalama yüzde 30 
civarında enerji tasarrufu sağlayabiliriz” 
dedi. Taşkın, Türkiye’de konutlarda enerji 
verimliliği yüksek ürünlerin kullanılmasıyla, 
her yıl 2 milyar dolar tasarruf sağlanabile-
ceğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 40-50 mil-
yon civarında eski bina var. Bu binaların 
tamamında akıllı ve enerji verimliliği yüksek 
ısıtma-soğutma sistemleri kullanıldığında 

Danfoss Türkiye, Danimarka ve Fransa Turu Düzenledi

Danfoss Soğutma Sistemleri, Yeni Bir Verimlilik Formülü Geliştirdi

anfoss Türkiye Soğutma Sistem-
leri, OEM müşterilerini 18-22 

Eylül tarihleri arasında Danimarka ve 
Fransa’ya düzenlenen fabrika turunda 
ağırladı. Danimarka’nın Nordborg şeh-
rinde şirketin genel merkezinin ziyaret 
edilmesi ile başlayan özel tur, Expan-
sion Valve ve Elektronik Expansion Valve 
Fabrikası ziyareti ile devam etti. Kolding 
şehrinde Endüstriyel Soğutma Ekipman-
ları Fabrikası’nı gezen müşteriler, daha 
sonra Rodekro şehrinde Danfoss Ana 

anfoss Soğutma Sistemleri, pro-
fesyonellerin endüstriyel defrost 

performansını iyileştirmelerine yardımcı 
olacak yeni bir verimlilik formülü geliş-
tirdi. Endüstriyel soğutmada verimliliğin 
formülü, etkileyici sonuçlar veren ve bir-
likte yüksek verimlilik sağlayan ayrı iki 
kısımdan oluşuyor. 
Bilinen en verimli defrost metodu olan 
likit tahliyesi, Danfoss ICF Valf İstas-
yonu ile birleştirilerek modern ve verimli 

Dağıtım Merkezi’ni inceleme fırsatı bul-
dular. Turun Danimarka ayağı, Grasten 
şehrine düzenlenen Motor Kontrol Sis-
temleri Fabrikası ziyaretiyle son buldu. 
Fransa’da devam eden turun ilk eta-
bında ise Lyon şehrinde Danfoss Ticari 
Kompresörler Fabrikası ziyaret edildi. 
Danfoss yetkilileri tarafından soğutkan 
trendleri, iklimlendirme ve soğutma 
alanlarındaki yeni ürünlere ilişkin bir 
eğitim düzenlendi. Fabrika gezilerinin 
yanı sıra Danimarka ve Fransa’nın tarihi 

çözümler yaratan bir formül ortaya 
çıkıyor. Danfoss’un yeni ICFD Defrost 
Modülü, Danfoss’un Verimlilik Formü-
lünün bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. 
Geniş çapta kabul gören ICF Valf İstas-
yonuna likit bazlı tahliye modülünün 
eklendiği bu çözüm, profesyonellerin 
ıslak emiş, likit, sıcak gaz ve defrost 
tahliye hatlarında ICF Valf İstasyonu ile 
donatılmış bir evaporatör kullanmala-
rına izin verir. Yeni ICF Defrost Modülü, 

ve turistik yerlerinin de ziyaret edildiği 
turda; müşteriler, Lyon’da aldıkları golf 
dersi ile keyifli zaman geçirdi.

karşılaşılan zorlukların üstesinden 
gelmek ve endüstriyel soğutmada 
optimum verimlilik sağlamak üzere 
geliştirildi. Artan verimliliğin sağladığı 
avantajların bir kısmı; enerji tüketi-
minin azalması, kompresör yükünün 
düşürülmesi ve kompresöt kapasite-
sinin rahatlatılması, çalışma ve tesisat 
verimliliğinin artırılması ile defrost per-
formansının iyileştirilmesi olarak dikkat 
çekiyor.

2 milyar dolar tasarruf edilebilir. Bu tasar-
rufla eğitimden altyapıya, sağlıktan üre-
time birçok alanda yeni yatırımlar ülkemize 
her yıl kazandırılabilir. Ayrıca binalarda 
enerji santrallerinin, üretim tesislerinin ve 
hatta süpermarketlerin atık enerjilerinin 
bölgesel ısıtma sistemleriyle şehirlerde 
kullanılmasıyla milyarlarca dolar ilave 
tasarruf imkânı bulunuyor. Yani yüzde 
30 ilâ 50 arasında enerji tasarruf edile-
bilir.” Konuşmasında bölgesel enerjinin 
önemine değinen Taşkın, “Bölgesel ısıtma 
ve soğutma, enerji verimliliği ve sürdürüle-
bilir enerji konularını birleştirmektedir. Bu 
teknoloji, geleceğin kanıtlanmış çözümü 
olarak, şehirlerin istenen iklim değerlerine 
ve uygun maliyetlerde ısıtma ve soğutma 
imkânına ulaşmasını sağlamaktadır” dedi. 
Levent Taşkın, bölgesel enerjinin daha sür-
dürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluştur-
mayı mümkün kılacağını vurguladı.
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Hilti, Bölgesel Üssü Türkiye’deki Yatırımlarını Artırıyor

H ilti, Türkiye’deki 20. Yılını kutluyor. 
Hilti Türkiye’nin 20. yılı kapsamında 

Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü 
Sebastian Barth ve Hilti Türkiye ve Orta Asya 
Pazarlama Direktörü Talat Özkan, markanın 
gündemindeki yenilikler ve hedefleri ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Hilti’nin yaklaşık 
10 bin ürünü ile global inşaat endüstrisine 
ileri teknoloji inovatif çözümler sunduğunu 
ifade eden Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel 
Müdürü Sebastian Barth, şu bilgileri aktardı: 
“Hilti olarak kalite, güvenlik, inovasyon 
ve müşterilerimizin çözüm ortağı olmak 
bizim olmazsa olmazlarımızı oluşturuyor. 
Ar-Ge’ye çok fazla yatırım yapıyor, yatırım-
larımızı her yıl ortalama yüzde 5 artırıyo-
ruz. 2016 yılında Ar-Ge yatırımlarımızı bir 
önceki yıla göre yüzde 17 oranında artırdık. 
2017’nin ilk 8 ayında ise net karlılığımı-
zın yüzde 60’ını Ar-Ge’ye ayırdık. Bugüne 
kadar ekstra güvenlik ve kullanıcının daha 
uzun süre konforlu bir şekilde çalışmasını 
sağlayan birçok patentli sistem geliştirdik. 
120 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 413,45 
milyon TL) yatırım tutarıyla Hilti tarihinin 
en büyük yatırımı olan Hilti İnovasyon Mer-
kezi, şirketimizin inovasyon kabiliyetini ve 
ilerleme hızını güçlendiriyor. Hilti Türkiye 
olarak gösterdiğimiz hızlı gelişimle 2011 
yılından bu yana; Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, 
Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova 
ve Kuzey Irak olmak üzere 10 ülkenin bağlı 
olduğu bölgesel bir üs konumundayız. Her 
yıl ortalama yüzde 20 oranında sürdürülebi-
lir büyüme hedefiyle yola çıkıyor ve çoğun-
lukla da hedefimizin üzerinde bir büyümeyle 
yılı kapatıyoruz. 20. yılımızı kutladığımız 
2017 yılında ve 2018’de yüzde 25 ve üzeri 
büyüme hedefliyoruz. 2017 yılını Türkiye 
genelinde 13 mağaza ve 332 çalışanla kapa-
tacağız. Türkiye’deki büyüme hedeflerimiz 
paralelinde, 2018 yılında mağaza sayımızı 
16’ya ve çalışan sayımızı 380’in üzerine 
çıkarmayı planlıyoruz.” 

Bölgesel	üs	Türkiye’deki	
yatırımlar	artacak	
Türkiye’de inşaat sektöründe istikrarlı 
şekilde gelişme yaşandığını belirten Barth, 
sektörü değerlendirdiği açıklamalarında 

şunları ifade etti; “Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) verilerine göre; inşaat sektörü 2017 
yılının ilk yarısında yüzde 6,4 büyüdü. 2017 
yılında GSYİH büyümesi yüzde 5 olarak tah-
min ediliyor ve inşaat sektörünün de buna 
paralel büyümesi öngörülüyor. Hilti Türkiye 
olarak inşaat sektöründe yaşanan gelişme-
leri ve büyümeyi hem Türkiye ekonomisi ve 
konut üreticilerine hem de el aletleri sek-
törüne etkisi açısından değerli buluyoruz. 
Bizim öngörümüz, önümüzdeki dönemde 
elektrikli el aletleri pazarının yıllık büyüme-
sinin yaklaşık yüzde 15 olacağı yönünde. 
Türkiye’nin stratejik konumu, genç ve dina-
mik nüfusu, inşaat sektörünün lokomotif 
konumunda olması, büyük çaplı markalı 
projeler, kentsel dönüşüm ve alt yapı yatı-
rımlarının giderek daha hızlı artıyor olması 
sonucu inşaat sektörünün gelecek yıllar için 
de büyük bir potansiyel taşıması nedeniyle 
Türkiye Hilti için çok değerli bir ülke. Hilti 
olarak, bölgesel bir üs konumunda olan 
Türkiye’ye olan yatırımlarımızı artıracağız.”
“Başarımızın arkasında, yüksek teknoloji 
ile donatılmış inovatif ürün ve hizmetle-
rimizden aldığı güçle markamızın gerçek 
birer elçisi olarak büyük bir adanmışlık duy-
gusuyla çalışan ekibimiz var” diyen Barth, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz 
her stratejide öncelikle çalışanlarımızın 
mutluluğunu ve onları başarıya götüre-
cek faktörleri dikkate alıyoruz. Hilti Türkiye 
olarak, geçtiğimiz yıl Great Place to Work 
Enstitüsü tarafından belirlenen “Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri” listesinde 4. sırada yer 
aldık. Mevcut çalışanlarımızı geliştirmek ve 
bünyemize yeni yetenekler katmak üzere 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir sonucu 
olarak, Hilti Türkiye’deki yetenekli çalışan-
ların META Bölgesi (Middle East, Turkey 
and Africa / Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) 

içindeki diğer Hilti organizasyonlarına ata-
maları yapılıyor. Bu sayede Hilti Türkiye’nin 
Hilti Global için bir yetenek havuzu haline 
gelmesini hedefliyoruz.”

2018’de	Türk	inşaat	sektörüne	30	
yeni	ürün	sunacak
Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne hizmet 
veren Hilti’nin ürün gamı hakkında bilgi 
veren Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama 
Direktörü Talat Özkan; “Ar-Ge’ye büyük 
yatırım yapan bir marka olarak sürekli 
patentli sistemler geliştiriyor, ileri tekno-
lojiye sahip inovatif ürünlerimizle Red Dot, 
iF Product Design gibi tasarım dünyasının 
en prestijli ödüllerini alıyoruz. Ürünlerimizi 
tasarlarken insan sağlığı ve güvenliği ile kul-
lanım kolaylığını en üst seviyede tutuyoruz. 
Hilti olarak iş kazalarını önlemeye büyük 
katkı sağlayan ürünlerimizi inşaat profesyo-
nellerine en doğru şekilde anlatarak olası iş 
kazalarını azaltmayı hedefliyoruz” dedi. Hilti 
Türkiye’nin inşaat el aletleri sektöründe pek 
çok ürün gamında ilk üç içinde yer aldığını 
bildiren Talat Özkan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Genel olarak hedefimiz, sektörümüz 
içinde farklılaşma yoluyla, inovatif ürünle-
rimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla öne 
çıkmak. Türk inşaat sektörüne 2017 yılında 
30 yeni ürün sunduk, 2018 yılında da yine 
30 ürün lansmanı gerçekleştirmeyi hedefli-
yoruz. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 30’unu 
yeni ürünlerimizden sağlıyoruz.” Deprem, 
yangın ve renovasyon çözümleriyle de 
iddialı olduklarını belirten Özkan, bu ürün 
grupları ile ilgili ayrıntılı bilgiler de aktardı. 

Dünya	çapında	her	gün	200	bin	
müşteri	ziyareti
Hilti’nin başarısında etkisi olan en önemli 
faktörlerden birinin doğrudan satış stratejisi 
olduğunun altını çizen Özkan: “Dünyadaki 
Hilti çalışanlarının üçte ikisi, satış organi-
zasyonlarında ve mühendislik alanlarında 
doğrudan müşteri için çalışıyor. Hilti, geliş-
tirdiği teknoloji ve ürünlerdeki başarısını, 
dünya çapında her gün gerçekleştirdiği 
yaklaşık 200 bin müşteri ziyaretine borçlu. 
Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler 
onların ihtiyaçlarına göre yeni teknolojiler 
geliştirmemizi de sağlıyor” dedi. Özkan, 
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Hilti’nin müşteri beklentileri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği yeni teknik ser-
visiyle ilgili de bilgi verdi. 

2018’e	damga	vuracak	yeni	
hizmetler	
2018 yılında start verilecek yeni hizmetlerle 
ilgili de bilgi veren Özkan; “İlk etapta İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de hayata geçirilecek “3 gün 

veya ücretsiz” hizmetimizle, müşterilerimizin 
arızalanan makinelerini aynı gün içerisinde 
adreslerinden aldırıp tamirini gerçekleştir-
dikten sonra kargo süresi ile birlikte üç gün 
içinde teslim edeceğiz. Bu sürenin üç günü 
aşması durumunda ise tutarı ne olursa olsun 
ürünün tüm tamir masraflarını Hilti olarak biz 
karşılayacağız. Bu hizmetimizle sektörde bir 
ilke imza atmaya hazırlanıyoruz. 2018’in bir 

diğer yeniliği ise sadık Hilti müşterilerine özel 
olarak geliştirdiğimiz VIP hizmetimiz olacak. 
20’yi aşkın hizmeti kapsayan projemiz kapsa-
mında VIP müşterilerimize; lansmandan önce 
ürünleri deneyimleme fırsatı, kendilerine özel 
saha ve müşteri hizmetleri yetkilisi tanımlan-
ması, ücretsiz servisler ve özel etkinlikler gibi 
pek çok avantaj sunacağız“ diyerek sözlerini 
tamamladı.

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Hayaller dijital, gerçekler 
manuel”

B oğaziçi Üniversitesi Finans Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nin 

düzenlediği ‘2. İnşaat Ekonomisi Zirvesi’, 
GYODER işbirliği ile 19 Ekim'de Boğaziçi 
Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçek-
leşti. Zirvede, PwC Gayrimenkul Sektörü 
Ülke Lideri Ersun Bayraktaroğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı, “Çanlar Kimin 
İçin Çalıyor? Daha İyi Bir 2018 için Neler 
Yapılmalı?” başlıklı ilk paneline konuş-
macı olarak katılan Türkiye İMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Tür-
kiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat 
Yenigün, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal 
Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vedat 
Akgiray, RE-PIE Gayrimenkul Portföy 
Yönetimi Başkanı Dr. Emre Çamlıbel ile 
birlikte sektörün bugünü ve geleceğini 
değerlendirdi.  

“Çatı	örgüt	olarak	sektörün	
yüzde	75’ini	temsil	ediyoruz”
Sözlerine, inşaatta ekonomi tarafının çok 
önemli olduğuna dikkat çekerek başla-
yan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ferdi Erdoğan, Türkiye İMSAD’ın 83 
büyük sanayi kuruluşundan oluşan ayrıca 
32 sektörel derneği de bünyesine barın-
dıran, 21 bin noktada satış ağı bulunan, 
yaklaşık 1,5 milyon insanın istihdam edil-
diği sektörel bir dernek olduğunu vurgu-
ladı. Erdoğan, “Çatı örgüt olarak sektörün 
yüzde 75’ini temsil ediyoruz. TÜİK’in son 
verilerine göre, 2016 yılında 862 mil-
yar dolar milli gelir içerisinde 106 milyar 
dolarlık inşaat malzemeleri sanayisinin 
payı var. İnşaat malzemesi sanayicileri 
olarak sektörümüz istihdamda sünger 
sektör olarak nitelendiriliyor. Türkiye Eko-

nomisi için lokomotif sek-
tör olan İnşaat Malzeme-
leri olarak yıllık 15 milyar 
dolarlık ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Türkiye eko-
nomisi yüzde 5 ve üzeri 
büyüdüğünde inşaat 
sektörü de bundan ciddi 
katkı alarak büyüyor. Bil-
hassa kentsel dönüşüm 
ve alınan teşviklerle eko-
nomi küçülse bile inşaat 
sektörü büyümesini sür-
dürmeye devam ediyor” dedi. Panelde 
Türkiye İMSAD Sanayi Bileşik Endeksi ile 
ilgili bilgiler veren Erdoğan, tüm endeks-
lerde 2016 Aralık ayında yaşanan düşüşe 
dikkat çekti. 2017 Nisan ayıyla birlikte 
oluşan karamsar tablonun ise silindiğini 
ifade etti.

“İnşaat	sektörü,	uçtan	uca	
entegre	bir	sektördür”
“İnşaat sektörü, uçtan uca entegre bir sek-
tördür. Başı madenciliktir, sonu ise inşaat 
malzemesinin uygulamacısına kadar 
gider” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Bu sistemin ortasında yer alan üretim 
ve lojistiği için ‘dijitalleşme’ ve ‘Endüstri 
4.0’ı konuşuyoruz ama şimdi bir tarafta 
kazma kürekle üretilen madenler var diğer 
tarafta mala, çekiç, kerpeten ile uygulama 
var. Dolayısıyla sanayici için hayaller dijital 
iken müşteri için gerçekler manuel. Bu 
sistemin tümünün baştan sona doğru 
yürütülmesi gerekiyor. Üretimin teknolo-
jik değişimi ile geliştirilmesi planlanırken 
uygulayıcı ustaların eğitilmesi ve tümü-
nün sertifikalı hale gelmesi gerekiyor.”  

“Eğitimsiz	 ustalarla	 sektör	 ileri	
gidemez”
Üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan 
Ferdi Erdoğan, “Eğitimsiz ustalarla sek-
tör ileri gidemez. Ülkemizde Sertifikalı 
Usta programı 01 Ocak 2012’de başladı. 
Ustaların sertifikalandırılması konusunda 
sanayiciler çok ciddi destek veriyor. Ser-
tifikalı usta sayısını hızla artırmalıyız. 
Üniversitelerdeki arkadaşlarımızın ise bu 
süreçte ‘Endüstri 4.0’ ve ‘dijitalleşmeye’ 
önem vermelerini istiyoruz. Çünkü ülke 
olarak fark yaratmalıyız. Bugün inşaat 
malzemesi sanayisinin yurtdışına sunduğu 
ürünün ihracat değeri 50 cent/kilogram. 
Bu kadar düşük. 30 milyon ton malzeme 
taşıyoruz ama ortalaması 50 cent değe-
rinde. Gelişmekte olan ülkelerin nerdeyse 
tamamında üretilebilen ürünler. Farklılık 
prosesi doğru yapmakta, geleneksel üre-
tim sürecini optimize ederek, uçtan uca 
doğru yönetmekte ve uygulama dahil 
doğru, kaliteli hizmet vermektedir, bu 
nedenle sürece dahil herkesin konusuyla 
ilgili, teknolojik değişime uyumlu eğitimli 
olmasından geçiyor ”diye konuştu.
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30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörüne inovatif çözümler sunan İklimSA, 
GRENKE iş birliğiyle tüzel kişiliklere “klima kiralama” seçeneği sunarak sektörde yine bir ilke imza atıyor.  

15 aydan 60 aya kadar sabit ücret ve taksitlendirme imkânıyla 
noter, sigorta vb. gibi ek masraf gerektirmeyen ve vergi avantajı sunan yeni uygulama,

sektöre yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Klimanızı kiralamak 
ister miydiniz?

Aylık sabit
ödemeler iledüzenli nakitakışı sağlar.

Vergi
avantajı
sağlar.

Vade sonunda
ürünün
sahibi

müşteri olur.
www.iklimsa.com  / 444 55 46  -  www.grenke.com.tr / 0212 339 93 39 

®
Haberler

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası Buderus Star Club’ın 
Yıldızlarını Ağırladı

B uderus Star Club’ın her bölgeden en 
iyi performans gösteren toplam 72 

üyesi, 24 kişilik gruplar halinde Bosch Ter-
motenik Manisa Fabrika’sını ziyaret etti. 
İzmir’de gerçekleşen gala yemekleriyle 
başlayan ziyaret, Bosch Termoteknik İno-
vasyon Merkezi’nde gerçekleşen sunum ve 
üretim tesislerinin gezilmesiyle devam etti. 
Toplantının birinci günü İzmir Mövenpick 
Otel’e yerleşen üyeler, Bosch Termotek-
nik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş’ın ve 
ilgili diğer yetkililerin katıldığı gala yeme-
ğinde Adabeyi Restaurant’ta buluştu. 
Sektör dinamiklerinin masaya yatırıldığı 
yemekte Buderus uzmanlığı, gelişen 
teknolojiler ve sektöre dair yeni regülas-

yonlar değerlendirildi. İkinci gün Möven-
pick Otel’den hareket eden katılımcılar, 
Bosch Termoteknik Manisa Fabrikasın-
daki İnovasyon Merkezi’nde Bosch Ter-
moteknik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş 
tarafından yapılan sunumla şirket, sek-
tör ve yeni ürünler hakkında bilgi aldı. 
Fabrika turu yapan katılımcılar, üretim 

süreçlerini yerinde görme fırsatı yakaladı.  
Fabrikada yetkililerle yenen öğle yemeği-
nin ardından, Bosch Termoteknik İnovas-
yon Merkezi’nde sektörde dijitalleşme ve 
gelecek hakkında bilgi alan üyeler, yet-
kililer eşliğinde eğitim salonları ve ürün 
stantlarını dolaştıktan sonra fabrikadan 
ayrıldı.

B

B

Bosch Termoteknik’in Deventer’deki Fabrikasına 
Türk Gaz Şirketlerinden Ziyaret

BRG Building Solutions Raporuna Göre Bosch Termoteknik Yoğuşmalı 
Kombide Pazar Lideri

osch Termoteknik, sektörü des-
tekleyici aktivitelerine devam edi-

yor. Bu kapsamda Gazmer işbirliği ile 
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gaz şir-
ketlerinde çalışan yetkililerden oluşan 30 
kişilik uzman kadrosunu 28-30 Eylül tarih-
lerinde Bosch’un Hollanda’nın Deventer 
kentindeki fabrikasında ağırladı. Üretim 
süreçlerini yerinde görme fırsatı yakalayan 
yetkililere fabrika ve süreçleri hakkında 
da bilgi verildi. Bosch Termoteknik’in 

osch Grubu’nun termoteknik iş 
kolunda faaliyet gösteren şirketi 

Bosch Termoteknik, pazardaki diğer 
rakipleriyle arasını giderek açıyor. İngiliz 
BRG Building Solutions firması tarafın-
dan 2017 yılında Avrupa Isıtıcı Pazarına 
ilişkin olarak yayımlanan raporuna göre 
Bosch Termoteknik, yoğuşmalı kombi 
kategorisinde Bosch ve Buderus markala-
rıyla 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 

konusunda uzman ekibi tarafından katı-
lımcılara ürünler, Hollanda pazarı ve gaz 
onay süreçlerindeki işleyişler hakkında da 
detaylı bilgi paylaşılıp katılımcılardan gelen 
sorular cevaplandı. Fabrika turunun ardın-
dan katılımcılar fabrikadan ayrıldı. Fabrika 
ziyareti sonrasında kısa bir şehir turu yapan 
katılımcılar birlikte yenen akşam yemeği 
ile keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar verimli 
geçen bu organizasyon sonunda memnu-
niyetlerini de dile getirdi.

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 
adedi 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 yaklaşık 

%70’i yerli yan sanayiden temin edilerek 
üretim gerçekleştiriliyor.
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Vaillant Isı Pompası Çalıştayı’nda Deneyimlerini Paylaştı

Y enilenebilir Enerji Kaynakları Genel 
Müdürlüğü tarafından, Türkiye’de 

enerji verimliliği alanında yapılan çalışma-
lara ısı pompasının da dahil edilmesi ve bu 
konuda eylem planlarının oluşturulması 
amacıyla, Ankara’da “Isı pompası Tek-
nolojileri ve Kullanım Alanları Çalıştayı” 
düzenlendi. Yenilenebilir enerji alanında 
yenilikçi çözümler sunan Vaillant’ın da 
sponsor olduğu çalıştayda, ısı pompası 
konusunda farkındalık yaratmak, ulusal 
eylem planları oluşturmak ve ülke stra-
tejilerinin oluşturulması başlıkları sektör 
temsilcileri tarafından görüşüldü. Vaillant 
Group Türkiye Ürün Yönetimi Müdürü 
Ahmet Bozgeyik, çalıştayda “Isı pompası 

teknolojileri, standartları, verimlilikleri, 
seçimi, melez sistemler, mevcut ısıtma 
soğutma sistemleri ile karşılaştırmalar” 
konusunda bir sunum yaptı. Vaillant’ın 
ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına verdiği önemi her geçen gün 
artırdığını belirten Bozgeyik, sözlerini şöyle 

V

Vaillant Group Türkiye, Sürdürülebilirlik Ödülü Aldı

aillant Group Türkiye, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle düzenle-

diği “İş Yaşamında Kadın Liderliği” paneli 
ile Vaillant Group şirketleri arasında verilen 
S.E.E.D.S Ödülü’ne layık bulundu. Dört 
kategoride ödüllerin dağıtıldığı organizas-
yonda, bu yıl yapılan 34 başvuru arasından 
seçilen Vaillant Group Türkiye; panele gös-
terilen yüksek katılım, ulusal basında çok 
sayıda habere konu olma ve kadın çalışan 
oranını artırma önceliği nedeniyle ödüle 
hak kazandı. Vaillant Group Türkiye’nin 
Çalışanlar kategorisindeki ödülünü, 
düzenlenen törenle İK Direktörü Nilüfer 
Birdal Vaillant Group CEO’su Dr Carsten 
Voigtländer’dan aldı.  
Adını, filizlenerek değişimi başlatma özel-
liği taşıyan “tohum”dan alan S.E.E.D.S 
Ödülleri, Vaillant Group bünyesinde iki 

yılda bir düzenleniyor. S.E.E.D.S organi-
zasyonu; Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve 
Ürünler ile Toplum kategorilerinde sürdü-
rülebilirlik yaklaşımına gösterilen katkıya 
ödül veriyor. Bu yarışmayla birlikte Vaillant 
Group; çalışana, çevreye, ürün gelişimine 
ve topluma karşı sorumluluklarını yerine 
getirerek karlı ve dengeli bir şekilde büyü-
meyi hedeflediğini ortaya koyuyor. 

Öncelik,	kadın	çalışan	oranını	
artırmak
Vaillant Group Türkiye’nin, kadınların 
kurumsal yaşamdaki varlıklarını ve ilham 
veren hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaş-
tırmalarına destek olmak amacıyla 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği “İş 
Yaşamında Kadın Liderliği” panelinde, 
kadın kimliğinin liderliğe etkisi, önyargı-
lara rağmen fark yaratan kadın hikâyeleri 
ele alındı. Vaillant Group Türkiye’nin farklı 
bölümlerinde çalışan ve kariyer imkânlarını 
iyi değerlendirerek yüksek performans gös-
teren kadın çalışanlar, kendi hikâyelerini 
katılımcılarla paylaştı. Kadının aile içinde 
yakaladığı eğitim ve gelişim fırsatları, 
kurumsal ortamda kadının hayatı, kadının 
diğer rolleriyle kurumsal rolün etkileşimi, 
iş ve özel yaşam dengesi, onları başarıya 
götüren kişilik özellikleri, yetkinlikleri, 

sürdürdü: “Yenilenebilir enerji kullanan 
ürünlerin sayısı hem verimli ve ekono-
mik kullanım hem de çevreci olmasından 
dolayı artmaktadır. Isı pompaları da bu 
amaç için kullanılabilecek günümüz tek-
nolojisinde önemli yer tutan ürünlerden 
birisidir. Diğer sistemlere kıyasla verimleri 
yüksek, aynı zamanda konforu artıran bir 
sistem çözümü sağlayan ısı pompası sis-
temleri gelecek yıllarda daha çok karşılaşa-
cağımız sistem çözümleri arasında önemli 
ürün gruplarındandır. Vaillant olarak bu 
konuyu yakın takip ediyoruz, gelecekte 
bu tip ürünlerde farklı esnek çözümler 
sağlayan bir marka olarak yerimizi aldık.”

değerleri ve erdemleri de konu başlıkları 
arasında yer aldı. Panele dinleyici ola-
rak katılan tüm çalışanlara, kendi biricik 
hikâyelerini oluşturma ve güzel bir gele-
ceği birlikte şekillendirme konusunda aktif 
rol alma çağrısı yapıldı. 
Vaillant Group Türkiye, panelde, 1709 çalı-
şanın sadece yüzde 13’ünü oluşturan 226 
kadın çalışanı olduğunu belirterek, sek-
tör geneline uyumlu olan bu oranı yeterli 
görmediklerini ve yükseltmek için çaba 
harcayacaklarını da açıkladı. İK depart-
manı, kadın çalışanları başarıya giden 
yolculuklarında güçlendirmeyi ve kadın 
çalışan oranını artırmayı öncelikleri ara-
sına aldı. Kadınlara ‘daha fazla fırsat ver-
mek’ için neler yapılabileceği konusundaki 
çalışmalar da Vaillant Group Türkiye’nin 
liderlik gündemine girdi. Vaillant Group 
Türkiye İK Direktörü Nilüfer Birdal, ödül 
töreninde yaptığı konuşmada; “Vaillant 
Group Türkiye İK Yönetimi olarak, çeşitlilik 
ve üretkenliğin devamını sağlamak, daimi 
olabilme yeteneğimizi korumak istiyoruz. 
Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için bugün bize sorumluluk 
düştüğünü biliyoruz. İş dünyası içinde yer 
alan kadın liderler olarak geleceği şekil-
lendirmek için gerekli değişimi yaratmaya 
hazırız” dedi.
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Haberler

Espa Soğutma, Inficon Markasının Türkiye Distribütörü Oldu

E spa Soğutma, Inficon markasının 
Türkiye distribütörü oldu. Konu ile 

ilgili firma tarafından yapılan açıklamada 
şu bilgilere yer verildi: “Inficon, 1969 
yılında Amerika Birleşik Devletleri eyaleti 
olan New York’un Syracuse şehrinde Gene-
ral Elektrik ve Syracuse Üniversitesinden 
halojen kaçak dedektörünü geliştirmiş bir 
grup bilim adamı ve mühendisler tarafın-
dan kuruldu. 
Merkezleri İsviçre’de bulunan, kurulduğu 

yıldan bu yana Amerika, Çin, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Hindistan, İsveç, İsviçre, 
İngiltere ve daha birçok ülkede dünya 
çapında üretim merkezleri bulunan Infi-
con, gelişmiş endüstriyel vakum süreçle-
rinde üretkenliği ve kaliteyi artıran yenilikçi 
enstrümantasyon, kritik sensör teknolojileri 
ve gelişmiş proses kontrol yazılımı üre-
ten lider bir kuruluştur. Bu analiz, ölçüm 
ve kontrol ürünleri, klima / soğutma ve 
otomotiv imalatında gaz kaçağı tespiti 

I

Espa Soğutma, Hanbell Vidalı Kompresörleri Hakkında Teknik Eğitim 
Semineri Düzenledi

sıtma-Soğutma-Klima sektöründe 
30 yılı aşkın bir süredir soğutma 

komponent ithalatı ve satışı yapan Espa 
Soğutma, Türkiye’de tek yetkili distribütörü 
olduğu dünyanın en büyük vidalı kompre-
sör imalatçılarından Hanbell Vidalı Komp-
resörleri ile ilgili teknik eğitim semineri 
düzenledi. İstanbul Taksim Point Otel’de 2 
Kasım Perşembe günü düzenlenen ve tüm 
gün süren seminere ülke genelinde chiller 
ve soğutma grup imalatı yapan birçok firma 

katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan 
Hanbell Avrupa Sorumlusu Rino Chiu ve 
Satış Danışmanı Wayne Lin, Hanbell yeni 
nesil vidalı kompresör serileri ile ilgili, özel-
likle RC2 serisi vidalı kompresörleri hakkında 
detaylı teknik bilgiler aktardı. İnteraktif bir 
şekilde gerçekleşen seminer, soru-cevap 
bölümüyle son buldu. Seminerin ardından 
düzenlenen akşam yemeğinde Hanbell 
yetkilileri katılımcılarla yakından tanışma 
fırsatı buldu.

için gereklidir. Optik, düz panel ekranlar, 
güneş pilleri ve endüstriyel vakum kaplama 
uygulamaları için yarı iletkenlerin ve ince 
film kaplamalarının kompleks imalatında 
ekipman üreticileri ve son kullanıcılar için 
hayati önem taşımaktadır. 
Inficon gaz kaçak dedektörleri, Espa 
Soğutma’nın 30 yıllık sektör hâkimiyeti 
ve tecrübeli mühendis kadrosu ile Türkiye 
pazarındaki kullanıcılarına en iyi hizmeti 
vermektedir.”

Tesa Mekanik Enerji’nin Yeni Ofisi Açıldı

T esa Mekanik Enerji’nin yeni ofisi-
nin açılışı 2 Kasım Perşembe günü 

İstanbul’un Dudullu semtinde gerçekleşti. 
Açılışa Tesa Mekanik Enerji Şirket Müdürü 
Kadir Kemal Telatar, Danfoss TMA (Tür-
kiye, Ortadoğu, Afrika) İş Geliştirme ve 
Stratejik Pazarlama Müdürü Can Tanyeri, 
Danfoss Isıtma Çözümleri Satış Direktörü 
Serhan Günel, Viessmann İstanbul Ana-
dolu Bölge Müdürü Soydan Sak ile sektör-
den çok sayıda davetli katıldı. Kadir Kemal 
Telatar Termodinamik dergisine verdiği 
demeçte şunları söyledi: “Tesa Mekanik 
Enerji, mekanik sektörüne malzeme teda-
riki sağlayan bir firma. Danfoss, Viessmann, 
Baymak, Lowara, Etna, Duyar Vana, Unival 
Vana ve Warmhaus’un ana bayisiyiz. Ayrıca 
Kodsan’ın distribütör bayisiyiz, Kodsan’ın 
Anadolu Yakası’ndan bütün çıkışları Tesa 

Mekanik Enerji üzerinden gerçekleşiyor. 
Ağırlıklı olarak paket çözümler sunuyoruz. 
Yani bir hastanenin vanasından kazanına 
kadar tedarikini sağlıyoruz. Bayisi olduğu-

muz tüm firmalarla aktif olarak çalışıyo-
ruz. 5 yılımızı doldurduk, yeni ofisimizde 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ede-
ceğiz.”
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Haberler

Baymak’tan “Enerji Eğitimi Projesi” ne Destek

S antralistanbul Enerji Müzesi’nde 
2007 yılından bu yana, enerji 

konusunda farkındalık ve bilinç oluş-
turulmasına destek sağlamak amacıyla 
düzenlenen “Enerji Eğitimi Programı”, 
bu yıl Baymak’ın katkılarıyla tüm devlet 
okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz 
olarak sunulacak. Baymak, ürün ve üretim 
politikasıyla sürdürdüğü temiz enerji ve 
enerji tasarrufu anlayışını gelecek nesillere 
de aktarmak için çocukların bilinçlenme-
sine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında 
Baymak ve İnformel Eğitim-Çocuk işbir-
liği ile Santralistanbul Kampüsü- Enerji 
Müzesi’nde enerji temalı eğitim veriliyor. 
Eğitim dönemi süresince devlet okulla-
rında okuyan öğrencilerin ücretsiz katı-
lım sağlayabileceği program, farkındalık 
ve bilinç oluşturulmasını hedefliyor. Yaş 
grubu özelliklerine göre (3-6, 7-12 ve 
13-15 yaş grubu) interaktif yöntemler ve 
grup çalışmaları ile tasarlanan programda, 

eğitimler hafta içi 2 saat süreyle gerçekleş-
tiriliyor. Enerji eğitim programının içeriği 
çocukları enerji tasarrufu, enerji verimliliği, 
alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik 
ve erişilebilirlik kavramları ile tanıştırmayı 
kapsıyor. Baymak, parçası olduğu topluma 
ve çevreye karşı  duyarlılığıyla, gelecekte 
söz sahibi olacak çocukları destekleyerek, 
geleceğe umutla bakmalarını amaçlıyor. 
Sürdürülebilir bir gelecek için bugünün 
çocukları, yarının karar vericileri ve bilinçli 
tüketicileri çocukların, geleceğe doğru bir 
şekilde hazırlanmasını önemsiyor.

B

Baymak Bayileri İtalya’da DAB Firmasını Ziyaret Etti
aymak bayileri, mühendis, müte-
ahhit ve proje ortakları için 

yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği 
eğitim ve seminerlerine ara vermeden 
devam ediyor. Bu kapsamda merkez ofisi 
İtalya’da olan DAB firmasına düzenlenen 
teknik geziye katılan grup, Baymak ve 
DAB firmasının ortak noktada buluştuğu 
ürünler olan Evoplus ve E.sybox’ın tüm 
üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı 
yakaladı. Teknik gezide verilen bilgilere 
göre; DAB teknolojisi kullanılan Baymak 
Evoplus sirkülasyon pompaları gelenek-
sel sirkülasyon pompalarına göre, yüzde 
70’e varan oranda tasarruf sağlarken 

olan Genix’in WC öğütücü sistemleri ve 
Fekafos’un Atık Su Terfi İstasyonlarının 
kullanım alanları hakkında eğitimler 
de verildi.

frekans kontrolü, yüksek performans, 
düşük enerji tüketimi ile kullanım kolaylığı 
sunuyor. DAB teknolojisinin kullanıldığı 
E.sybox hidroforun su soğutmalı motoru 
korozyona karşı dayanımlı olduğu gibi 
entegre frekans kontrol ünitesi ile cep 
dostu. E.sybox, dahili akış sensörü ve 
sıcaklık sensörü ile kendisini korurken, su 
soğutmalı motoru sayesinde sadece 45 
dB ses seviyesi ile emsalsiz bir ürün olma 
özelliğini kullanıcıya sunuyor. Düzenle-
nen ziyarette ayrıca DAB teknolojisine 
ait özellikle bodrum katların değerlen-
dirilmesinde ve atıksuların bertaraf edil-
mesinde çözüm dehası atıksu pompaları 

ODE Yalıtım’a Yeni Pazarlama Direktörü

Y alıtım sektörünün önde gelen şir-
ketlerinden ODE’nin yeni Pazar-

lama Direktörü Ceylin Akdemir oldu. 
Akdemir önümüzdeki süreçte ODE 
Yalıtım’ın tüm pazarlama faaliyetlerini 
yönetecek. Koç Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler mezunu olan Ceylin Akdemir 

çalışma hayatına Arzum Elektrikli Ev Alet-
lerinde ticari pazarlama uzmanı olarak 
başladı. Daha sonra ürün müdür yar-
dımcısı, ürün müdürü, pazarlama ileti-
şim müdürü olarak çalışan Akdemir, son 
olarak İnoksan’da pazarlama müdürü 
olarak görev aldı.
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Haberler

Ulus Yapı’dan Deniz Müzesi’nde Lansman

U lus Yapı, 4 Ekim 2017 tarihinde 
Beşiktaş Deniz Müzesi’nde Gripple 

markasının tüm ürünlerinin tanıtıldığı bir 
etkinlik düzenledi. Ulus Yapı Genel Müdürü 
Eren Kalafat’ın açılış konuşmasının ardın-
dan Gripple Uluslararası Satış Direktörü Eric 
Laroche, Gripple hakkında katılımcıları bil-
gilendirdi. Laroche özetle şu bilgileri verdi: 
“Gripple olarak yaptığımız başlıca iş; mekanik 
ve elektrik tesisatlar ile her türlü asılı sistem-
lerin askılama işleri. Dünya çapında toplam 
90 ülkede 6 tane şubemiz var ve Ulus Yapı 
gibi başarılı partnerlerle tüm dünyaya hizmet 
veriyoruz. Dünya genelinde 8 bin kişiye istih-
dam sağlıyoruz. 6 şirketten oluşan bir şirket-
ler grubu olarak hizmet veriyoruz. Şirketimiz 
çalışanlarının şirkette hisseleri bulunuyor ve 

şirket dışında hiçbir şekilde hisse paylaşımı 
yapılmıyor. Bu sayede dünya üzerindeki tüm 
çalışanlarımız kendi şirketleri için çalıştık-
larından dolayı çok daha farklı bir bakışla 
şirkete hizmet veriyorlar. Çünkü şirket kaza-
nırsa kendilerinin de kazanacağını biliyorlar. 
Yeniliklere ve yeni ürünlere açık olmak, en 
önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 
Satışlarımızın yüzde 25’i yeni ürünlerden 
oluşuyor. Daima yeni ürünler geliştiriyoruz, 
mevcut olanla yetinmiyoruz, sürekli gelişim 
içindeyiz. İş hayatına bakış açımız, müşteri-
lerimiz için hayatı daha kolay hale getirmek 
yönündedir. Tesisat sistemlerini askılarken 
müşterilerimize zaman kazandırmak, bun-
ların başında geliyor. Bir diğer önemli konu 
ise can güvenliğidir. Ürünlerin montajının 

çok hızlı ve harcanan zamanın çok az olma-
sından ötürü can güvenliği de daha yüksek 
seviyelerde sağlanmış oluyor. Birçok ülkede 
CO2 salımı ile ilgili yasalardan dolayı Gripple 
ürünleri tercih ediliyor. Ürünlerimizi daha 
kompakt paketler halinde satışa sunduğu-
muz için sevkiyatında daha az araç kullanı-
yor ve daha az emisyon sağlamış oluyoruz. 
Estetik açıdan bakacak olursak, asma tavan 
kullanılmayan birçok projede ürünlerimizin 
kullanılması kazanç sağlar çünkü kullandı-
ğımız malzemeler kompakt ürünlerdir. Tüm 
bunların yanında asıl önemli olan konu ise 
müşteri ilişkileridir. Müşterilerimizi memnun 
etmezsek hayatta kalamayız.” Gripple ve 
Ulus Yapı’nın geçmişinden de bahseden 
Laroche, “Ulus Yapı ile ilişkimiz 12 sene 
önce başladı. 12 sene boyunca Eren Bey 
ve ekibiyle beraber sismik askılama ve sınır-
lama konularında çalışmalarımız oldu. Şu 
zamana kadar Manisa Hastanesi, Kayseri 
Hastanesi, 3. Havalimanı, Dalaman Hava-
limanı gibi prestijli projelerde yer aldık. 
Ayrıca Emaar Square, Küçükyalı Business 
Center, Manzara Adalar ve Garanti Bankası 
Teknoloji Merkezi gibi projelerde Gripple 
halatlarıyla deprem koruması uygulamaları 
yapıldı.” diye konuştu. Ulus Yapı ile birlikte 
Türkiye piyasasının sismik ürünlerin yanında 
Gripple’ın askı sistemleri ile ilgili ürünlerine 
de hazır olduğuna karar verdiklerini belirten 
Laroche şunları söyledi: “Bugün itibarıyla 
Ulus Yapı artık Gripple’ın tüm ürünleriyle 
ilgili distribütörlük hizmeti verecek. Gripple, 
standart askılamaya ek olarak tarım ve inşaat 
sektöründe kullanılan ürünleriyle beraber 
Türkiye’de hizmetinizde olacak.” Laroche’un 
konuşmasının ardından düzenlenen akşam 
yemeği sonrasında katılımcılar, müzenin 
bahçesinde kurulan demo alanında Gripple 
ürünlerinin uygulamasını yapma ve izleme 
fırsatı buldular.
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Haberler

Ayvaz, Fabrikalarda Modernizasyon Zirvesi’ne Katıldı

A yvaz, 4-6 Ekim 2017 tarihleri arasında 
İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen “Proses Mühendisliği Çözümleri 
ile Fabrikalarda Modernizasyon Zirvesi ve 
Sergisi”nde yer aldı. Etkinlik kapsamında 
Ayvaz Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık 
Güner ve Ayvaz ARI-Armaturen Türkiye 
Ürün Müdürü Ersun Gürkan proses güven-
liği ve bakımı ile ilgili konularda seminer-
ler vererek katılımcıları bilgilendirdi. Ayvaz 
Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık Güner 

etkinlik kapsamında 4 Ekim Çarşamba günü 
“Koç Darbesi ve Proses Güvenliğine Etki-
leri” başlıklı bir bildiri sundu ve “Endüstride 
Buhar Tesisatları: Doğrular/Yanlışlar” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Ayvaz ARI-Arma-
turen Türkiye Ürün Müdürü Ersun Gürkan 
ise 6 Ekim Cuma günü “Üç Eksen Kaçıklı 
Yüksek Performans Vanalarının ESD Vanası 
Olarak Kullanılması” başlıklı bildiri ile katı-
lımcılarla bir araya geldi. Genel olarak zir-
veyi değerlendiren Ayvaz Endüstriyel Ürün 

A

Ayvaz, Bayileri ile Kıbrıs’ta Buluştu
yvaz, Türkiye genelindeki bayile-
riyle 16-19 Ekim tarihleri arasında 

Kıbrıs’ta buluşarak sektör ve firma hakkın-
daki son gelişmeleri paylaştı. 
Ayvaz İç Satış Müdürü Süleyman Alço’nun 
açılış konuşmasıyla başlayan ilk gün, Ayvaz 
İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut’un 
firma hakkında genel bilgiler verdiği sunu-
muyla devam etti. Alpagut sunumunda 
Ayvaz’ın sektördeki mevcut konumun-
dan, son dönemde uluslararası arenada 
yer aldığı prestijli projelerden ve Ayvaz’ın 
ürün gamına eklediği yeni ürünlerden bah-
setti. Alpagut’un ve ürün müdürlerinin 
sunumlarının ardından ilk gün gala yemeği 
ile sonlandı. İkinci gün ise bayiler Kıbrıs 
şehir turu organizasyonuna katıldı. Etkin-
lik esnasında dinlenmeye de fırsat bulan 
Ayvaz bayileri organizasyondan oldukça 
memnun ayrıldıklarını dile getirdi. Konuyla 
ilgili bilgi veren Ayvaz İç Satış Müdürü 
Süleyman Alço, Ayvaz’ın mekanik tesisat 
sektöründe dünya çapında bir marka olma 
yolunda devam ederken yurt içinde de 
pazar payını büyüttüğünün altını çizdi. 

“Yurt genelinde 78 bayi ve 10 bölge müdür-
lüğümüz; sahada görev yapan 40’ı aşkın 

makine mühendisi arkadaşımız ile ciddi bir 
satış organizasyonu yürütüyoruz. Bayileri-
miz, üretici ve son tüketici arasındaki en 
önemli iletişim ve hizmet birimidir. Bunun 
bilincinde olarak, bayilerimizle kol kola 
veriyor sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
takip ettiği projelere imza atıyoruz” diyen 
Alço, bu sene gündemdeki projelerin en 
önemlilerinden biri olan 3. Havalimanı’nın 
yapım aşamasında Ayvaz’ın A’dan Z’ye 
tüm mekanik tesisat ürünleriyle yer aldığını 
ve bu projenin Ayvaz-bayi dayanışmasına 

önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. 
Ayrıca yıllık değerlendirmeleri, bütçe 
hazırlıklarını ve bütçe realizasyon top-
lantılarını da her bölgedeki satış, bölge 
ve ürün müdürleriyle ve bayilerle ortak-
laşa gerçekleştirdiklerini söyleyen Alço, 

“Bayilerimizle her aşamada bu kadar 
kenetlenmişken bir süredir yıllık bayi 
toplantılarına ara vermiştik” dedi, bu 
organizasyonla yıllık bayi buluşmalarına 
Kıbrıs’ta yeniden başlamaktan mutluluk 
duyduklarını ekledi.

Müdürü Serdar Ocaktan, bu sene ikincisi 
düzenlenen etkinlikten Ayvaz’a gösterilen 
yoğun ilgiden dolayı çok memnun ayrıldık-
larını dile getirdi. Çok doğru bir ziyaretçi 
kitlesi ile oldukça verimli bir üç gün geçir-
diklerini söyleyen Ocaktan, seminerle de 
Ayvaz çözümlerini detaylı anlatma fırsatı 
bulduklarını ifade etti. Özellikle seviye kont-
rol ürünlerine, kontrol vanalarına ve buhar 
ürünlerine yoğunlaşan bir talep olduğunu 
da ekledi.

Ercan Teknik Ürün Tanıtım ve Eğitim Günleri Düzenlenecek

E rcan Teknik   Ürün Tanıtım ve Eği-
tim Günleri, 21-22 Kasım 2017 

tarihleri arasında ESSİAD işbirliği ile İzmir 
My Plaza Kongre Merkezi’nde düzen-
lenecek.
Etkinlik ile ilgili özet program akışı şöyle:

21	Kasım	2017
09:30 - 12:30 Gea Bock Kompresör 
Tanıtım ve Teknik Eğitim

13:30 – 16:30 Emerson Dixell 
Soğutma Kontrolörleri

22	Kasım	2017
09:30 – 12:30 ECA Soğutma  
Ekipmanları

13:30 – 16:30 Emerson Dixell 
İklimlendirme Kontrolörleri
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Haberler

Aquatherm Bakü Fuarı, Hazar İnşaat Haftası Çerçevesinde Gerçekleştirildi

H azar İnşaat Haftası organizasyonu, 
18-21 Ekim tarihlerinde Bakü 

Expo Center'da gerçekleştirildi. Bölge-
nin en büyük fuar organizasyonlarından 
"Hazar İnşaat Haftası" çerçevesinde üç 
büyük fuar organizasyonu gerçekleş-
tirildi: Azerbaycan Uluslararası İnşaat 
"WorldBuild Bakü", Uluslararası Isıtma, 
Havalandırma ve İklimlendirme Sistem-
leri, Su Teçhizatı, Sıhhi Tesisat, Çevre 
Koruma Teknolojileri ve Yüzme Havuzu 
Fuarı “AquaTherm Bakü 2017” ve Hazar 
Uluslararası Koruma, Güvenlik ve İtfaiye 
Araçları Fuarı “Securika Caspian 2017”.
Fuarların açılışına ilişkin düzenlenen 
basın toplantısına Azerbaycan Cumhu-
riyeti Konut İnşaatı Devlet Ajansı'ndan 
Anar Quliyev, ITE Group Bölge Müdürü 
Edward Stroon, Maya Qafarlı - "Worl-
dBuild Bakü" Fuarı Yetkilisi Maya Qafarlı 
ve AquaTherm Bakü ve Securika Hazar 
Fuarları Müdürü Reşat Qedimov iştirak 
etti. Fuarların resmi açılış töreninde 
Azerbaycan Ekonomi  ve Sanayi  Bakan 
Yardımcısı Niyazi  Seferov, Azerbay-
can Konut İnşaatı Devlet Ajansı Müdür 
Yardımcısı Sadık Sadıqov, Olağanüstü 
Haller Bakanlığı İnşaatta Güvenlik Kont-
rolü Devlet Ajansı'nın Başkan Yardım-
cısı Elxan Esedov, Azerbaycan Mimar-
lar Birliği’nden Elbey Qasımzade ve ITE 
Group Bölge Müdürü Edvard Stroon yer 
aldı. Niyazi Safarov, fuarların Azerbaycan 
inşaat sektöründeki gelişmeleri, Azer-
baycan ulusal ürünlerinin artan rekabet 
gücünü ve istihdamın önemini yansıttı-
ğını belirtti. Hazar İnşaat Haftası'na 28 
ülkeden 310 firma katıldı. Organizasyon, 
Azeri firmalar ile yabancı yatırımcıları bir 
araya getirerek ticari ilişkiler kurulması 
anlamında katkı sağladı. AquaTherm 

Bakü 2017 fuarı bu yıl dünyanın 13 
ülkesinden katılımcıları bir araya getirdi. 
Çin, Fransa, İran, İtalya, Kuveyt, Türkiye 
gibi ülkelerden firmaların katıldığı fuarda 
havalandırma ve kanalizasyon sistemleri, 
hidrantlar, boru ve bağlantı elemanları, 
ısıtma sistemleri, radyatörler, su ısıtma 
sistemleri, kazanlar, pompalar ve pompa 
istasyonları, evsel ve endüstriyel klima/
havalandırma cihazları gibi pek çok farklı 
ürün grubu sergilendi. Kapalı alan iklim-
lendirme sistemlerinde uzaktan yönetim 
teknolojileri fuarın dikkat çekici yenilikleri 
arasındaydı. Fuarda bu konuda dünyada 
söz sahibi firmalardan Arçelik, Alarko, 
AUX, Ecostar, Gree, İmmergas, Mitsu-
bishi gibi isimler yer aldı.  
"Securika Caspian 2017" fuarı ise ekran 
ve gözlem kameraları, kaza-kurtarma 
teknikleri, akıllı kartlar, giriş kontrol sis-
temleri, yangın ve güvenlik alarm sis-
temleri, teknik yangın kameraları, yangın 
söndürme ekipmanları gibi cihaz ve sis-
temleri katılımcılarıyla buluşturdu. Hazar 
İnşaat Haftası organizasyonunun bir 
diğer fuarı WorldBuild Bakü ise inşaat, 
mimari, tasarım ve onarım alanlarında 
en önemli organizasyonlardan biri olarak 
değerlendiriliyor. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da, farklı ülkeleri temsil eden bin-
lerce profesyonel bu fuarı ziyaret etti ve 
fuar yeni iş ortaklıklarına zemin teşkil 
etti. Sergiyi destekleyen ve etkinliğine 
standıyla katılan Azerbaycan Mimarlar 
Birliği ile birlikte serginin bütün iş gün-
lerinde genç tasarımcıların katılımıyla bir 
seminer düzenledi.  Seminere katılanlar, 
fuarda verilen malzemeleri kullanarak iki 
gün içinde yeni bir proje hazırladılar ve 
Azerbaycan Mimarlar Birliği en iyi eseri 
seçip ödüllendirdi. 

Bu yıl organizatörler tarafından düzenle-
nen “aktif iş programı” etkinliğin dikkat 
çeken yenilikleri arasındaydı. Bu kap-
samda Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve 
ABD'den girişimciler iş gezileri düzen-
ledi.  19 Ekim'de Bakü Expo Center’da, 
yerel katılımcılar ile yabancı katılımcılar 
arasında "B2B" formatlı toplantılar da 
gerçekleştirildi. 20 Ekim'de Azerbaycan 
Cumhuriyeti Acil Durum Bakanlarının 
temsilcilerinin katılımıyla sergide özel bir 
"VIP" tur düzenlendi. Hazar İnşaat Haftası 
organizasyonu, 21 Ekim tarihinde sona 
erdi. Bir sonraki etkinlik, 23-26 Ekim 
2018 tarihlerinde yapılacak.
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Haberler

SFA Sanihydro Adana’da Tesisat Ustalarıyla 
Bir Araya Geldi

2017 International CIAT Tour Kasım’da Türkiye’de

S

C

FA Sanİhydro’nun, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde organize ettiği 

eğitim seminerleri hız kesmeden sürü-
yor. SFA Sanihydro bu kez 18 Ekim 2017 
tarihinde Sürmeli Hotel Adana’da, tesi-
sat ustalarıyla bir araya geldi. 65 kişi-
nin katılımıyla gerçekleşen seminerde 
SFA Sanihydro Satış Sonrası Hizmetler 
Sorumlusu Erman Tümçelik öncelikle SFA 
Grubu’nun 59 yıllık tecrübesini ve WC 
öğütücü pompaların sağladığı çözüm-
leri anlattı. Toplantıda WC öğütücü 
ve pompaların doğal akışlı tahliyenin 
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 borusun-
dan 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 pompalayabildiği, 

IAT, geniş mühendislik kadrosuyla 
geliştirdiği yenilikçi ve geniş ürün 

yelpazesini, 2017 International CIAT 
Tour ile üç kıtadaki 70’ten fazla şehirde 
tanıtacak. Tur, CIAT’ın son yenilikle-
rini sektörün önde gelen yatırımcıları, 
danışmanları, mimar ve mühendisleriyle 
buluşturmak üzere Yunanistan’dan yola 
çıkarak Türkiye’ye doğru ilerliyor. CIAT, 
United Technologies Corporation bir 
birimi olan UTC Climate, Controls & 
Security’nin bir parçası olarak, enerji 
kullanımını optimize eden, çeşitli bina 
uygulamalarında iç hava kalitesini ve 
konforunu artıran HVAC çözümleri, yeni 
trendleri ve yeni teknolojileri müşterile-
riyle paylaşacak. 2017 International CIAT 
Tour, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar 
ve Rusya dahil 20 ülkeye uğrayarak 30 
bin kilometreyi aşarak Türkiye’ye gele-
cek. Yeniliklerle donatılmış ‘Roadshow 
TIR’ı 17 Kasım’da İzmir, 20 Kasım’da 
Ankara ve 22 Kasım’da İstanbul’da hazır 
olacak. Her durakta teknik ekip eşliğinde 
sunulacak yeni ürünler şöyle: 

müşterilere hijyenik, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağladığı vurgulandı. 
Ürünleri iyi anlamanın doğru pompa 
seçiminde büyük önem taşıdığı vurgu-
lanarak, WC öğütücüleri ve pompaları 
hakkında çalışma prensibinden monta-
jına kadar detaylı teknik bilgi aktarıldı. 
Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu. 
Seminerde müşteri memnuniyetini en iyi 
şekilde sağlamak ve üst seviyede tutmak 
için eğitim etkinliklerine önem verildiği 
ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.

• Yeni CLIMACIAT ™ ve FLOWAY 
ACCESS klima santralleri,

• Yeni AQUACIAT paket chiller ünitesi 
ve ısı pompası

• EREBA paket invertör teknolojisine 
sahip ısı geri kazanımlı hava / su ısı 
pompasının yanı sıra split and multi 
split hava / hava ısı pompası 

• CIAT ‘in konfor üniteleri 
yelpazesindeki fancoil modelleri 
MAJOR LINE, COADIS LINE, 
COMFORT LINE ve MELODY 2

• ITEX yüksek enerji geri kazanımlı ısı 
eşanjörü

• Yeni Manyetik yataklı kompresör
• Akıllı CIATControl ve CIATM2M 

denetim sistemleri
CIAT Avrupa Satış Direktörü Atallah Mus-
leh konuyla ilgili “Geçen 18 ay boyunca, 
CIAT yeni ürün gruplarını ve hizmetlerini 
güncelledi. 2017 INTERNATIONAL CIAT 
TOUR, uzmanlığımız, geniş kapsamlı 
çözümlerimiz ve yeniliklerimizi müşteri-
lerimizin bir arada görmesi için önemli 
bir fırsat” dedi.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ASAL İKLİMLENDİRME

D

İstanbul 3. Havalimanı
ünyanın en büyük havalimanlarından biri olması 
planlanan İstanbul 3. Havalimanı projesinde, Asal 

İklimlendirme’nin distribütörlüğünü yaptığı dünya iklimlen-
dirme devlerinden Hitachi ürünleri kullanılıyor. Hava trafik 
kontrol kulesi ve teknik binası ile yangın kurtarma istasyon 
binaları için toplamda 650 kW SET-FREE FSN6Q, FSDNQ VRF 
sistem dış ünitelerin yanı sıra önden atışlı IVX mini ve su 
soğutmalı VRF dış üniteler kullanıldı. 104 adet duvar ve gizli 
tavan tipi VRF iç ünitelerin seçildiği ilk etapta klima santralleri 
için DX Kitler ve  Hitachi split klimalar da projeye dahil edildi. 
Hitachi’nin FSN6Q, FSDNQ model VRF dış üniteleri; hassas 
inverter teknolojisi, yağ dengeleme teknolojisi ve kompresör-
lerde dönüşümlü çalışma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Komp-
resörlerdeki eş yaşlanma sayesinde dış ünitenin dayanıklılığı 
artmış oluyor. Ayrıca akıllı defrost özelliği ile daha verimli 
ısıtma sağlıyor. Çift yedekli çalışma fonksiyonuna sahip mo-
dellerde, dış ünitelerin birinde arıza meydana gelmesi du-
rumunda sistemin tamamen durması acil çalışma moduyla 
önlenerek ortamın bundan etkilenmesinin önüne geçiliyor.

O

ALDAĞ

rman ürünleri sektöründe Türkiye’nin en büyükle-
rinden olan Yıldız Entegre, yurtdışındaki ilk yatırı-

mını Romanya'ya yaptı. Şirketin Romanya’nın Oarja Böl-
gesi’ndeki 150 milyon Euro’luk fabrikasında ALDAĞ AKS 
serisi klima santralleri kullanılacak. 3 milyar TL’ye yaklaşan 
cirosu ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önemli üre-
ticilerinden biri olan Yıldız Entegre’nin 460 bin metrekare 
üzerine inşa edilen, 80 bin m² kapalı alana sahip ağaç iş-
leme tesisinde, 3.300 m³/h – 39.500 m³/h AKS 900 - AKS 
2205 model aralığında 17 adet klima santrali işletmeye 
alınıyor. 127 yıllık geçmişe sahip kuruluş için Aldağ klima 
santralleri kayış-kasnaklı IE3 motorlu olarak üretildi. AKS 
serisi klima santrallerinin 50 mm taş yünü izolasyonlu çift 
cidarlı hücreleri, DIN 1886 normlarına uygun olarak çelik 
karkas profiller ile üretiliyor. Özel contalama sistemiyle 
tam bir sızdırmazlık sağlanan santraller, yüksek enerji ve-
rimliliği ile öne çıkıyor. CE ve EUROVENT belgelerine sahip 
olan AKS serisi klima santrallerinin yanı sıra Yıldız Entegre 
Romania Sa projesinde; 3,81 kW - 4,89 kW aralığında fan-
coiller ve 12.000 kcal/h – 33.500 kcal/h aralığında radyal 
fanlı sıcak hava apareyleri de, tercih edilen Aldağ ürünleri 
arasında yerini aldı.

Yıldız Entegre Fabrikası

SYSTEMAIR HSK

Elazığ Şehir Hastanesi
önesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve 
Türkiye’nin sağlık yatırımı konusunda en önemli firma-

ları arasında yer alan Rönesans Sağlık Yatırım’ın, “Kamu Özel 
İşbirliği” (PPP-Public Private Partnership) projeleri kapsamında 
hayata geçirdiği Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Elazığ ve çevre 
illere hizmet edecek. Toplam 1038 yatak kapasiteli iki hastane 
ve bir kliniği kapsayan tesis, Systemair ürünleri ile donatıldı. 
Dev projede Systemair markalı 63 adedi DIN 1946-4 sertifi-
kalı hijyenik olmak üzere toplamda 225 adet klima santrali 
kullanıldı. Ayrıca bunlara ek olarak çeşitli tiplerde 540 adet 
fan kullanıldı. Elazığ 
Entegre Sağlık Kam-
püsü; Mersin, Bilkent, 
Isparta, Adana, Kay-
seri ve Eskişehir’den 
sonra Systemair 
ürünlerini seçen 7. 
şehir hastanesi olarak 
listeye girmiş oldu.

R
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FORM

T

FLO Ayakkabı Mağazaları
ürkiye’nin en 
büyük ayak-

kabı mağazalar zin-
cirlerinden FLO’nun 
Ankara ve Eskişehir 
mağazalarının ısıt-
ma-soğutma ihti-
yacı, yüksek verimle 
çalışan Mitsubishi 
Heavy VRF klima sis-
temleri ile sağlanıyor. FLO’nun iki katlı ve 1.200 m2 alana 
sahip Ankara Hüseyin Gazi Caddesi mağazasında, toplam 
soğutma kapasitesi 250 kW olan 5 adet heat pump dış 
ünite ve 18 adet standart kaset tipi iç ünite kullanılıyor. 
FLO’nun Eskişehir 2 Eylül Caddesi üzerinde yer alan do-
kuz katlı 1.600 m2’den oluşan mağazasında ise toplam 
soğutma kapasitesi 300 kW olan 7 adet heat pump VRF 
dış ünite ve 24 adet standart kaset tipi iç ünite kullanı-
lıyor. Projede kullanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF 
klima sistemleri; dış ünite grubunun, birden fazla ba-
ğımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her 
konut alanının istenilen ısıtma, soğutma ve havalandır-
ma konfor şartlarını sağlıyor. İnverter teknolojisine sa-
hip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum elektrik  
tüketimiyle istenilen konfor daha hızlı bir şekilde elde  
ediliyor.

ISIDEM YALITIM

U

Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi
lusal ve ulus-
lararası birçok 

prestijli projede ter-
cih edilen, ISIDEM 
Yalıtım’ın Eskişehir’de 
yer alan LEED sertifi-
kalı tesislerinde üret-
tiği Coolflex markalı 
elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct markalı esnek hava 
kanalı ürünleri Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’nin Isıtma-
Soğutma-Havalandırma sistemlerinde kullanıldı. Toplam 32 
bin metrekare inşaat alanına sahip fuar ve kongre merkezi 
13 bin metrekare fuar ve fuaye alanı, 9 bin metrekare kong-
re bloğu ve 10 bin metrekare de yeni ETO (Eskişehir Tica-
ret Odası) hizmet binasından oluşmaktadır. Her biri 5.000 
metrekarelik iki adet tek katlı bloktan oluşan fuar ve kongre 
merkezinin 5 bin araçlık açık otopark alanı da bulunuyor. 
Kapalı 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 
uygunluğuyla öne çıkıyor.

IMCO

K 

Manisa Entegre 
Sağlık Kampüsü

amu Özel Ortaklığı 
(KÖO) yatırım-finans-

man modeli ile hayata geçi-
rilen 558 yataklı Manisa En-
tegre Sağlık Kampüsü, 152 
bin m² kapalı alana sahiptir. 
Kapalı otoparkları, helikop-
ter pistleri ve modern tasa-
rımı ile tüm ziyaretçilerine sağlık hizmetini konforlu bir şe-
kilde sunmayı hedefleyen Manisa Entegre Sağlık Kampüsü 
projesinde VENCO marka fanlar kullanıldı. Kapalı otoparkın 
günlük havalandırması ve olası bir yangın anında oluşacak 
dumanın tahliyesi için tek ve çift yönlü olmak üzere toplam 
43 adet jet fan, 12 adet aksiyal fan kullanıldı. Jet fan ve 
duman egzoz fanlarının tamamı EN 12101-3 standardına 
uygun F300 sınıfında sertifikalıdır. Hastane bloklarında ise 
toplam 108 adet farklı tip ve özellikte fan kullanıldı.

ETNA

2 1. Yüzyıl Anadolu 
Vakfı tarafından 

2015 yılında kurulan İstin-
ye Üniversitesi’nin Çekme-
köy Kampüsü’nde ETNA 
ürünleri kullanıldı. Proje 
kapsamında; ETN YE serisi 
TSEN12845+A2 normuna 
haiz “yangın pompası”, 2 
adet KO15 serisi hidrofor 
sistemi, 6 adet ecocirc XL model frekans kontrollü ıslak rotor-
lu sirkülasyon pompası, 10 adet EILR4/EILR serisi inline kuru 
rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompası, 6 adet DTRT 
ve EFP30 model atık su parçalayıcı bıçaklı drenaj pompası 
kullanılmaktadır. Projede kullanılan EILR4 serisi inline kuru 
rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarında; pompa 
giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan(çark) döküm malzemeden 
olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağ-
lanmaktadır. Estetik, ergonomik tasarıma sahip EILR4 serisi 
yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 tercihen de IE3 motor 
kullanılmakta olup, talep edilmesi durumunda motor üzeri-
ne entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mevcuttur. 
Projede tesis edilen TSEN12845+A2 normuna haiz ETN YE 
80/32-2-110-10-12 tip yangın pompasında; pompa gövdesi, 
pompa fanı (çark) GG25 döküm malzemeden üretilmiş olup, 
sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmıştır. Yangın pom-
pasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/32 tip uçtan emişli 
pompalar, %140 kapasitede anma basıncının %70’nin altına 
düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir.

İstinye Üniversitesi 
Çekmeköy Kampüsü
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O

TERMOFAN

rta Asya’nın iç 
kesimlerinde yer 

alan 8 milyon nüfuslu 
Tacikistan; çöl ve ku-
tupsal iklim özellikle-
rini en belirgin haliyle 
yaşayan ülkeler arasın-
da yer alıyor. Ülkenin 
en önemli şehirleri arasına giren Khorog; 6500 m2’lik kapalı 
alana sahip, 70 yataklı, şehrin adını taşıyan Khorog Hastanesi 
ile vatandaşlarına sağlık hizmeti sunuyor. 5’i hijyenik olmak 
üzere toplamda 10 adet santral, 170’in üzerinde damper, 8 ta-
kım Laminar Flow ve 600’ün üzerinde menfez ekipmanları ile, 
projenin havalandırılması ve hijyeni için gerekli olan çalışmayı 
Termofan Havalandırma Sistemleri San Tic. A.Ş. üstlendi. Uzun 
çalışmalarla seçilen cihaz ve ekipmanlar ile Termofan A.Ş. has-
tanenin iklim özelliklerini de göz önünde bulundurarak kaliteli 
havalandırılması ve hijyeni üzerinde üretimine devam ediyor.

Khorog Hastanesi

AFB

A

TAYTEKS Tekstil Kent
FB A.Ş., 
Avrupa ve 

Doğu Akdeniz’in 
en büyük Tekstil 
Kent projesine 
D u n h a m B u s h 
ve Climavene-
ta markaları ile 
imza attı. TAYAL 
SPA, Avrupa ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük teks-
til üretim tesisi projesi olan, Cezayir’in Relizane Vilayeti Sdi 
Khettap endüstri bölgesinde kurulan ve üç ana etaptan olu-
şan toplam 250 hektarlık arazinin ilk etabında, verimliliği 
ile düşük işletme ekonomisi sunan DunhamBush markasını 
tercih etti. 10 yıllık proje üç ana etap yatırım şeklinde gerçek-
leştirilecek. Tekstil sanayi sitesinin ilk etabı 8 üniteden oluşa-
cak. Proje dahilinde DunhamBush marka santrifüj ve vidalı 
kompresörlü chillerler kullanıldı. Ayrıca Avrupa’nın en büyük 
soğutma grubu üreticilerinden CLIMAVENETA markasının vi-
dalı (Bitzer Kompresörlü) su soğutma grupları ile fan-coil 
ve hassas kontrollü cihazları kullanıldı. Sistemde ürünlerin 
en verimli noktalarda çalışması adına DunhamBush marka 
chiller plant optimizasyonu kullanıldı.

NİBA

Y

Kuveyt Havalimanı
ılda 5 milyon yolcu karşılama kapasitesine sahip 
olacak, 27.000 metrekarelik çok katlı yolcu termi-

nalinden oluşan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Destek 
Terminali (Kuwait International Airport, Support Termi-
nal) için Niba’nın sertifikalı NB model soğutma kuleleri 
kullanıldı. Türkiye ve yurtdışında birçok havalimanında 
hizmet veren Niba soğutma kuleleri, Kuveyt’te de birçok 
uluslararası rakip arasından tercih edildi. CTI ve Eurovent 
sertifikalı her biri 4.346 kW kapasiteli 3 adet Niba su 
soğutma kulesi, kalitesiyle ve sertifikayla güvence altına 
alınmış ısıl performansıyla bu prestijli projede yerini aldı.

FLEXIVA

S

Queen Central Park
İNPAŞ GYO, ikinci on yılının ilk projesini, “Queen 
Central Park Bomonti’nin taçlı mimarisi, projeye 

adını veren şehir parkı ve ‘Highlife’ temalı evleriyle baş-
yapıt olmaya aday” olarak basına tanıtmıştı. 1 milyar 250 
milyon TL’lik yatırım değerine sahip, 26.000 m2 bir alan 
üzerinde 1080 konutluk rezidans projesinde, Flexiva’nın 
SKY serisi esnek hava kanalları kullanılacak. Alev iletmez 
kanallar olarak sektörde büyük ilgi gören SKY serisi alü-
minyum esnek hava kanalları grubunda; SKY İzolesiz, 
İzoleli, Hygienic, İzoleli Hygienic, İzoleli Sono ve İzoleli 
Hygienic Sono seçenekleri bulunuyor. Flexiva SKY ürünleri 
iç ve dış yüzeyinde lamineli alüminyum folyo ve yüksek 
gerilimli çelik telden, TS EN 13180 Standartlarına uygun 
olarak üretilmiştir. Hava sızdırmaz, yırtılma ve darbelere 
karşı dirençlidir. “Kraliçeleri bile kıskandıracak yaşam” slo-
ganıyla lanse edilen Queen Central Park Bomonti projesi 
Eylül 2018’de teslim edilecek.
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ARMACELL

İ

Linthal 2015
sviçre hidroe-
lektrik sektörün-

deki en önemli yatırım 
Linthal 2015’tir. Pro-
jenin % 85’i İsviçreli 
enerji grubu Axpo’nun 
ve geri kalan %15 Gla-
rus Kantonu’nundur. 
Proje 2,1 Milyon İsviç-
re frankına mal olmak-
tadır. Bu proje kapsamında bir yeraltı pompa-depo istasyonu 
ile Limmern gölünden 630 metre yüksekte bulunan Mutt Gö-
lüne su pompalanacak ve elektrik üretiminde kullanılacaktır. 
Yeni tesisin pompa ve türbin kapasitesi 1000 MW olacak ve 
böylece İsviçre’deki en güçlü pompajlı hidroelektrik santral 
durumuna gelecektir. Bu yeraltı tesisinde soğutma tesisatları 
(10/17°C) ve soğuk hatlarda (-1/+4°C) halojen içermediği için 
yangın esnasında ortama yaydığı duman da korozif ve toksik 
etki yaratmayan NH/Armaflex ürünü tercih edilmiştir. NH/Ar-
maflex halojen içermeyen özel formülü, iyi bir enerji sarfiyatı 
ve yoğuşma kontrolü de sağlaması ile projede tercih edilmiş-
tir. 600mm’ye kadar çaplara sahip olan borular,  devirdaim 
pompaları, ısı eşanjörleri, valfler, vibrasyon sönümleyiciler ve 
tüm bileşenleri, 13 mm ile 32 mm arasında değişen kalınlık-
larda NH/Armaflex boru ve levhaları ile yalıtımıştır. Duvar ve 
tavan geçişlerinin yangına karşı düzgün bir şekilde yalıtılması 
gerekir; bu amaç için Armaflex Protect seçilmiştir. Projede 
22mm ve 89 mm arasındaki boruların yalıtımı için 25mm 
kalınlığında Armaflex Protect boru uygulanmış,  89 mm’den 
büyük boruların yalıtımı için ise 2 kat 13 mm kalınlıkta Ar-
maflex Protect levha kullanılmıştır.

ALARKO CARRIER

A 

Chapito
larko Carrier, 
“Avrupa’nın En 

Büyük Şov Arenası” 
unvanına sahip olan ve 
Antalya Belek’te Hazi-
ran ayında açılan dev 
gösteri çadırı Chapito 
Gösteri Merkezi’nin iklimlendirmesini yapıyor. Sıcak Antal-
ya gecelerinde Chapito’nun içerisinde konforlu bir ortam 
yaratabilmek için kurulan sistemin kalbinde, 9 adet 50 UH 
205 modeli çatı tipi klima yer alıyor. Soğutma kapasitesi 201 
kW olan cihazlardan her biri, saatte 39.000 m³ koşullandı-
rılmış hava üretebiliyor. 7 cihazın aktif, 2 cihazın ise yedek 
olarak hizmet verdiği projede, saatte toplam 273 bin m³ 
serin hava, seyircilere ve göstericilere ideal bir ortam sağlı-
yor. Alarko Carrier’ın Gebze tesislerinde üretilen ve 60’tan 
fazla ülkeye ihraç edilen 50 UH 205 modeli çatı tipi klimalar, 
soğutmada sunduğu 3,58 değerine varan Sezonsal Enerji 
Verimliliği Oranı (SEER) sayesinde, ticari ve endüstriyel uygu-
lamalarda en iyi iklimlendirme çözümünü sunuyor. Yüksek 
basınç ve VAV’lı vantilatör ve aspiratör fan çözümleri için uy-
gun olan cihazlarda; duman, filtre, yangın ve sıcaklık sensör-
leriyle hassas ve güvenli kontrol mümkün oluyor. Klimalar, 
gelişmiş Carrier patentli buz çözme (defrost) kontrolüne ve 
elektronik genleşme vanasına (EXV) sahip olmasıyla ön pla-
na çıkıyor. Bazı dillerde “taşınabilir çadır” anlamına gelen, 
bu özelliğine uygun olarak Almanya’dan tırlarla taşınarak 
Antalya Belek’te “The Land of Legends Theme Park”a geti-
rilen, 27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip dev gösteri “çadırı” 
Chapito, 4 bin metrekarelik alanda özel ekipler tarafından 
kuruldu. 2.500 izleyici kapasitesine sahip Chapito, 6 aylık 
turizm sezonunda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev 
sahipliği yapabiliyor.

HTK KLİMA

S

Sur Yapı Bursa MARKA AVM
ur Yapı’nın 650 milyon dolarlık yatırımla hayata 
geçirdiği Marka projesinin Alışveriş Merkezi Bursa 

Nilüfer’de yükseliyor. Projede HTK Klima’nın tüm menfez 
ve menfez kutuları kullanılıyor. 75 bin metrekaresi kira-
lanabilir alan olmak üzere toplam 230 bin metrekarelik 
inşaat alanı olan Sur Yapı Marka AVM’de 373 adet konut 
rezidansı, 250 mağaza, 35 kafe ve restoran ve bin 400 
kişi oturma kapasiteli bir yeme içme alanıyla geniş bir 
teras bulunuyor.

ALİZE MÜHENDİSLİK

E

Erasta Alışveriş Merkezi
ndüstriyel mutfak filtre sistemi uzmanı olan Alize 
Mühendislik’in endüstriyel mutfaklarda yağ, duman 

ve koku filtreleme sistemi, Edirne Erasta Alışveriş Merkezi 
projesinde kullanılıyor. 2008 yılından bu yana AVM, otel ve 
restoranlara çözüm ortaklığı sağlayan Alize Mühendislik ’in 
Erasta AVM projesinde 5.000 m³/h ile 15.000 m³/h arasında 
değişen 18 adet Combovento serisi filtre sistemi bulunuyor.
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Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin (TTMD) geleneksel 
Çalıştayı, “Geçmişten Geleceğe 

ikinci 25. Yılında TTMD” temasıyla 
27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Divan Otel Gaziantep’te gerçekleşti-
rildi. TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, 
akademisyenler, TTMD üyesi olan sek-
tör dernek başkanları, alanında uzman 
mühendisler ve çok sayıda TTMD Üye-
sinin katıldığı çalıştayın açılış konuş-
masını yapan TTMD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sarven Çilingiroğlu, 
TTMD’nin 25. yılının kutlandığı bu 

dönemde, TTMD Kurumsal ve Kurum İçi 
İletişim Geliştirme Projesi adı altında bir 
strateji raporu hazırladıklarını belirterek 
şöyle devam etti: “Hedefimiz, TTMD’nin 
geçmiş 25 yılı ışığında gelecek dönem 
yönetimlerine yol haritası belirlemek. Bu 
projeyle amacımız TTMD’nin üyeleri 
arasındaki iletişimi geliştirmek ve üyele-
rin TTMD’deki performanslarını artırıp 
sektöre yön verirken daha etkin rol oyna-
masını sağlamaktır. Düzenlediğimiz bu 
çalıştay projemizin ilk adımıdır. Geçmişte 
yapılan tüm çalışmalar bizim için çok 
değerli hazinelerdir. Tüm bu çalışmaların 

TTMD 2017 Çalıştayı, “Geçmişten 
Geleceğe İkinci 25. Yılında TTMD” 
Temasıyla Düzenlendi

işler hale gelmesi, süreklilik kazanması, 
kurumsal yapı gereği profesyonel idari bir 
ekip ile sağlanabilir. Performansa dönüş-
meyen gönüllülük esaslı yapı içerisinde 
söylemlerin tekrarından öteye gidemiyo-
ruz. Bu nedenle gönüllülük ve adeta yarı 
sorumluluk esaslı örgütlerimizde eksik 
kalan yanımızı profesyonel destek alarak 
kurumsallaşma yönünde bir adım atmak 
istedik.”
Açılışta konuşan ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Eroğlu, iklimlendirme 
sektörünün tarihçesi hakkında kısa bir 
sunum yaptıktan sonra TTMD’nin 
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kuruluşundan itibaren tesisat sektörü 
için önemine değindi. Eroğlu, ISKAV ve 
TTMD ilişkilerinin başarılı şekilde yürü-
düğünü belirterek önümüzdeki 25 yıllık 
dönem için görüşlerini aktardı. Daha 
sonra konuşan İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet ise İSKİD Üyeleri 
ve Komisyonlarının görüşlerini aktardı. 
Yönet, TTMD’nin bu sektörde önemli bir 
lokomotif olduğunu belirterek TTMD’de 
olacak gelişmelerin tüm sektörün geliş-
mesine katkı sağlayacağını söyledi. 

MTMD adına bir konuşma yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, 
kurumsallaşmanın artması yönünde 
gayretlerin önemli olduğunu söyleye-
rek, sektörün problemlerine değindi. 
Çelimli, özellikle sözleşmelerde yaşanan 
sıkıntılar yüzünden müteahhitlerin zor 
durumda kaldığına dikkat çekti. İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz 
ise, İklimlendirme Meclisi olarak TTMD 
ile işbirliği içinde çalışmaktan memnun 
olduklarını ve TTMD’nin sektör için çok 
önemli bir konumda olduğunu söyledi. 
Çalıştayın açılış sunumunu yapmak üzere 
kürsüye gelen Prof. Dr. Macit Toksoy, 
bütünleşik performans bakış açısı ile 
öneriler konulu bir paylaşımda bulundu. 
Toksoy ilk olarak profesyonel meslek 
insanı örgütlerinin misyonlarını aktar-
dıktan sonra, bütünleşik performansı; bir 
projenin düşünsel başlangıcından sonuna 
kadar projenin içinde yer alan, projenin 
gelişimini etkileyen, çevresel etkileşim-
ler de dahil her türlü bileşen ve sistemin 
performanslarının bileşkesi olarak tanım-
ladı. Bu bağlamda TTMD’nin bütünleşik 
performans bileşenlerini sıralayan Macit 

Toksoy; TTMD’nin ilk 25 yıl yaptıkla-
rına değindikten sonra ikinci 25. yılda 
eğitim, mesleği geliştirme, akreditasyon, 
mesleki denetim, üyelik geliştirme, kay-
nak yaratma, ulusal ve uluslararası kurum-
larla işbirliği, dernek mevzuatının gözden 
geçirilmesi gibi başlıklar hakkında tavsi-
yelerde bulundu. 
TTMD “Kurumsal ve Kurum İçi İletişim 
Geliştirme” Projesi kapsamında Çalıştay 
Moderatörlüğünü yürüten Figen Görücü 
projeyi tanıtan bir sunum yaparak, hedef-
lerinin TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında 
gelecek 25 yılı için marka iletişim yol 
haritasını belirlemek olduğunu söyledi. 
Görücü, marka iletişimini anlık bir faali-
yetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuç-

ları ölçülen ve sürekli gelişen bir süreç 
olarak tanımladı. Projenin ilk fazı olan 
çalıştayda, TTMD kurum kültürünü 
tanımak ve tanımlamak; katılımcıların 
maksimum bilgi paylaşacakları ve ilgi 
gösterecekleri bir platform yaratmayı 
hedeflediklerini belirten Figen Görücü, 
“Çalıştaydaki temel amacımız katılım-
cılık ile strateji konusundaki güçlü yön 
ve gelişim alanlarının belirlenmesi, stra-
tejinin performansa dönüşmesi adına 
kilit ipuçlarının paylaşılması, önceliklen-
dirme ile enerji ve odaklanmanın doğru 
konulara yönlendirilmesi, farklı pers-
pektif ve güçlü sorular ile katılımcıların 
bakış açılarının ‘Gelecekteki İletişim 
Stratejisine’ doğru yönlendirilmesi ve/
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veya zenginleştirilmesidir” dedi. 
72 katılımcının yer aldığı çalıştayda beş 
oturum gerçekleştirildi. İlk üç oturumda 
“Mevcut Durum Analizi” kapsamında; 
TTMD’nin “Geçmişten Bugüne Yap-
tıklarından Aldığı Dersler”, “Kurum 
Kültürü ve Değerleri” konularında grup 
çalışmaları yapıldı. Son iki oturumda 
ise “STK Olarak Makro Bakış açısı ile 
TTMD’nin Gelecekte Sektördeki Rolü 
ve Öncelikleri”ni belirlemeye yönelik, 
katılımcıların görüş ve önerileri alındı.  
Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Birol Kılkış ise, çalıştayın hazırlan-
masında emeği geçenlere, sektöre ve 
katılımcılara teşekkür etti. Kılkış ayrıca 
yeni açılan TTMD Gaziantep Temsil-
ciliği görevini üstlenen Mehmet Cihan 
Beyhan’a bir teşekkür belgesi takdim etti. 
TTMD 2017 Çalıştayı’nda son gün, 
profesyonel rehber eşliğinde Gaziantep 
sokakları, Bakırcılar Çarşısı ve dünyaca 
ünlü mozaikleriyle Zeugma Müzesi 
gezildi.

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

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

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

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

POLİETİLEN
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Zirve

istihdam sağlayan, ekonomiye katma 
değeri yüksek oranda katkı sunan, bir-
çok yan sektörü destekleyen lokomotif 
sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan 
Dr. Faruk Özlü, şöyle konuştu: “Türkiye 
İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’ın da 
ifade ettiği gibi, 100 milyar doların üze-
rinde bir kaynağı konuşuyoruz. İnşaat 
sektörünün büyüklüğü bu sektörü ülke-
miz için stratejik önemde ele alınmasını 
zorunlu kılıyor. Özellikle inşaat mal-
zemesi sektörünün kalite ve tasarımla 
fark yaratması gerekiyor. Her sektörde 
olduğu gibi inşaat ve inşaat malzemesi 
sektöründe de akıl son derece önemli. 
Şehirlerimizi ve binalarımızı akılla inşa 
etmek zorundayız. Bunu da ancak tekno-
lojiyi, inovasyonu araştırma-geliştirmeyi 
ve tasarımı arkamıza alarak yapabiliriz. 
Araştırma-geliştirme ve inovasyon des-
tekli akıllı kentsel projeler ve uygulamalar 
yapmak zorundayız. Şehirleşme oranının 

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı 
örgütü Türkiye İMSAD’ın hayata 
geçirdiği, sektörün en büyük etkin-

liklerinden biri olarak kabul edilen 
‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’, bu 
yıl ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ 
temasıyla 26 Ekim 2017 tarihinde Hil-
ton Bomonti Hotel’de gerçekleşti. T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, 
iş ve ekonomi dünyasının önde gelen 
isimlerinin katıldığı zirvede, sektörün her 
kesiminden 500’ü aşkın katılımcı buluştu. 

“Gelecek gümbür gümbür 
geliyor”
 
Konuşmasına, “Zirvede; Geleceğe Yatı-
rım,  Endüstri 4.0’ı Yakalama, Dijital 

Dönüşüm ve Siber Güvenlik gibi son 
derece önemli kavramların gündeme 
alındığını görüyoruz” diye başlayan T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, “Bu kavramların hepsi, 
geleceğin dünyasını anlamamızda son 
derece önemlidir. Dünya, hayat, toplum 
değişirken talepler de hızla değişmeye 
devam ediyor. Bu değişime elbette duyar-
sız kalamayız. Geleceğin dünyasına karşı 
hiçbir sektör, hiçbir kurum, ‘Görmedim, 
duymadım, bilmiyorum’ diyemez. Gele-
cek gümbür gümbür geliyor. Bunu doğru 
anlamaz, analiz etmez ve bu değişimi tüm 
üretim süreçlerinin merkezine koymaz-
sak, gerçekten aydınlık bir geleceğe doğru 
ilerlediğimizi söyleyemeyiz” dedi. 
 
“İnşaat malzemesi sektörü, kalite 
ve tasarımla fark yaratmalı”
 
İnşaat sektörünün, Türkiye’nin en büyük 

Türkiye İMSAD, 8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nde 
Sektörün Hedefini ‘Dijital 
Dönüşüm’ Olarak Belirledi
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hızla arttığı ülkemizde yarının ihtiyaç-
larını göz önüne almak durumundayız. 
Şehirlere bakarken aklımızda sadece 
şık binalar kenarına ağaç dikilmiş asfalt 
yollar gelmemeli. İnsan odaklı, insana 
saygılı ve insanı yücelten bir bakış açı-
sına ihtiyacımız var. Çevre, sağlık, eğitim, 
ulaşım, spor, kültür gibi bileşenleri kent-
leşme planlarının odağına koymalıyız. 
Tarihi ve çevresel dokuyu mutlak suretle 
korumak zorundayız. Deprem riskinin 
yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönü-
şümü farklı bir şekilde ele almak duru-
mundayız. Kentsel dönüşümde sadece 
binalar dönüşmez, insan yaşamı şehirler 
ve alışkanlıklar da dönüşür. Bu nedenle 
kentsel dönüşüm algısının da değişmesi 
gerekir. Kentsel dönüşüme ilişkin top-
lumda oluşan rant algısını değiştirmek 
durumundayız.”
 
“Sanayi	4.0’ı	Akıllı	Toplum	5.0	
olarak	ele	almalıyız”
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, konuşmasına şöyle 
devam  etti: “Sanayi 4.0 kavramının 
bütün üretim süreçlerini kökünden etki-
lediğinin farkındayız. Sanayi 4.0 sürecini 
ülkemiz için fırsata çevirmek durumun-
dayız. Daha önceki sanayi devrimlerini 
geriden takip ettiğimiz gibi Sanayi 4.0’ı 
geriden takip etmek gibi bir lüksümüz 
bulunmuyor. Bugün artık firmalar, gele-
cek planlaması yaparken Sanayi 4.0’ı 
göz önüne almak durumundalar. Sanayi 
4.0’ın zirve yaptığı hatta Sanayi 5.0’ın 

temellerinin atıldığı günümüzde, mede-
niyet, sosyalleşme ve ekonomi yepyeni 
bir çehre kazanmıştır. Artık yeni bir kav-
ramı, Toplum 5.0’ı konuşmalıyız. Top-
lum 5.0, teknolojik gücü doğru yönete-
cek akıllı toplum demektir. Sanayi 4.0’ı 
Akıllı Toplum 5.0 olarak ele almalı ve 
yol haritamızı buna göre düzenlemeli-
yiz. Kapının önünde bekleyemeyiz. Yeni 
kapılar açmak, açılan kapılardan hızla 
geçmek durumundayız. Bunun anlamı 
şudur: Türkiye olarak teknoloji üretmek 
zorundayız. Eğer Türkiye’nin bir açığı 
varsa bu, teknoloji açığıdır. Teknoloji 
açığımızı kapatmamız gerekiyor. Bütün 
sektörlerin bilişimden, yazılımdan, diji-
tal dönüşümden beklentileri son derece 

yüksektir. Bu beklentileri karşılayacak 
ortak bir akıl, ortak bir vizyon ve ortak 
bir inançla hareket etmemiz gerekiyor. 
Biz Bakanlık olarak bu kanalları sonuna 
kadar açık tutmaya devam edeceğiz.” 

“Siber	güvenlik	önemli	ve	hassas	
bir	konu”

Zirvede Siber Güvenlik konusunun da 
tartışılmasından memnuniyet duyduğunu 
belirten Bakan Özlü, “Siber güvenlik ger-
çekten çok önemli, çok hassas bir konu. 
Bilgi güvenliği, siber güvenlik, kriptoloji 
gibi kavramlar sadece bugünün değil 
geleceğin de temel alanları olarak kar-
şımızda durmaktadır. Bilginin, tekno-
lojinin, internetin, haberleşmenin sınır 
tanımadığı günümüzde tüm bu kavram-
ların getirdiği problemlerin de üstesin-
den gelmek durumundayız. Klasik suç 
kavramından çok farklı bir suç ve suçlu 
kavramı ile karşı karşıyayız. Önceden 
güvenlik, evlerdeki kapı kilitlerinden 
başlardı. Hırsız kapıdan girerdi. Şimdi 
ise hırsız artık kapıdan girmiyor. Tele-
fondan, bilgisayardan, kameradan geli-
yor. Nerede bir boşluk bulursa oradan 
giriyor. Önceden görünen düşmanlarla 
mücadele ederdik. Şimdi nereden gel-
diği belli olmayan görünmeyen düşman-
larla mücadele ediyoruz” diye konuştu. 
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aksine, debi ayarı yapıldığında vanada 
strok limitlemesi yapmayarak problemsiz 
oransal kontrol imkanı sunar.

• Basınçtan bağımsız mükemmel akış
performansı
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TÜSİAD:	“Türkiye	İMSAD,	küresel	
rekabet	gücünün	korunmasında	
kilit	konumdadır”	

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Bilecik, Türkiye’nin geleceğini inşa eder-
ken her zamankinden daha sağlam temel-
ler kurmak zorunda olduğunu belirterek 
“Yeni bir dünya düzenine doğru gidiyo-
ruz. Türkiye kritik bir eşikte. Rekabet 
gücümüzü; ürünlerin katma değerini ve 
üretim teknolojilerimizi hızla üst seviye-
lere çıkararak koruyabiliriz. Bunun için 
de dijital teknolojilerimizin ürün ve üre-
tim ögeleri içindeki payının artırılması 
son derece elzemdir. Türkiye’nin sahip 
olduğu coğrafi konum ve ucuz işgücü 
gibi avantajlarımız, yaşadığımız dijital 
çağda maalesef rekabet için yeterli olma-
yacaktır” dedi. 
Türkiye İMSAD üyelerine seslenen 
Bilecik şöyle devam etti: “Son dönemde 
ekonominin dinamosu olan gayrimen-
kul yatırımlarının tam ortasındasınız. 
Sektörün yarattığı katma değerin artı-
rılmasında, bilgi yoğun çözümlerde, 
küresel rekabet gücünün korunmasında 
hakikaten kilit konumdasınız. Buradaki 
anahtarların kaynak kullanımında üre-
timde ve tüketimde verimlilik artırıcı 
teknolojiler olduğuna inanıyoruz. Daha 
yenilikçi, standartları daha yüksek ürün-

ler ve malzemelerin üretimi, kullanımı ve 
yaygınlaştırılması artık Türkiye için bir 
lüks değildir. Değişim için en iyi zaman 
şimdiki zamandır.”

“Sürdürülebilir	kalkınma	için	yol	
haritamızı	çıkarmalıyız”

İnşaat malzemesi sektörünün, toplam 
üretimi, dış ticaret hacmi ve istihdam-
daki payının yanı sıra, ülke ekonomisi 
için önemli sektörlerle yakın ilişkisinden 
dolayı stratejik öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Akıllı 
binaların, yeşil binaların, pasif evlerin, 
akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, 
inşaat malzemesi sanayisinin üretimin-
den lojistiğine, tasarımından uygula-
masına bu ekosistemin dışında kalması 
düşünülemez. Kaynakların akılcı ve etkin 
kullanılmasının önemi gün geçtikçe art-
maktadır” dedi. 
“Dijital platformların ve uygulamalarının 
projelere entegre edilmesi, bu entegrasyon 
için gerekli dataların yatay entegrasyonu 
ile gerçekleşecektir” diyen Ferdi Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yani 
tedarikçi-üretici-iş ortakları-bayiler-
distribütörler-yapı marketleri-mimarlar-
mühendisler-müteahhitler-ustalar-nihai 
kullanıcılar aracılığıyla toplanıp bilgiye 

dönüştürülmesi ve geleneksel süreçle-
rin, hedeflerin optimize edilmesinden 
bahsetmekteyiz. Geleneksel malzeme 
seçiminden; veri üreten çağdaş, yenilikçi, 
hafif, çevreyle barışık malzemelere geçiş-
ten, tasarımda ve mühendislikte dijital 
entegrasyondan, evin içinde dolaşmak 
yerine müşterinin aklında fikrinde dolaş-
maktan söz etmekteyiz.”

“Sanayiciler	için	hayaller	dijital,	
müşteriler	için	gerçekler	manuel”

İnşaat sektörünün, uçtan uca entegre bir 
sektör olduğunu belirten Ferdi Erdo-
ğan, “Bu işin başı doğada madencilik, 
sonu uygulama ve montajdır. Sistemin 
ortasında yer alan üretimi akıllı fabri-
kalarda, depolama ve taşımaları akıllı 
lojistik ile yapmak yeterli olmayacaktır. 
İşin başında kazma-kürek ile maden-
cilik, sonunda mala, çekiç, anahtar ile 
uygulama var. Dolayısıyla, biz sanayiciler 
için hayaller dijital iken, müşteriler için 
gerçekler manuel’dir. İnşaat sektöründe 
dijital dönüşümü ne tek başına müşteri 
odaklı yatırımlar, ne de tek başına tek-
nolojik yatırımlar sağlayacaktır. Henüz 
makine-makine ya da makine-sistem 
etkileşimi planlanırken, insan-sistem-
makine etkileşiminin yol haritası düzgün 
çıkartılmalıdır. Bilgi paylaşımına mesafeli 
yaklaşan bayi-distribütör-tali bayi-uygu-
lamacılarla birlikte ekonominin büyük 
kısmını üstlenen OSB’ler, KOBİ’ler ve 
ayrıca uygulamacı ustalar, önce eğitilmeli, 
kayıt içine alınmalı, sonra sisteme entegre 
edilmelidir” diye konuştu. 

“İstihdam,	malzeme	ve	projelerin	
birlikte	hareket	etmesini	
sağlamalıyız”

Dijital dönüşüm sürecinin en güzel 
teknolojik örneklerden biri olan BIM 
(Building Information Modelling-Bina 
Bilgi Modellemesi) ile ilgili çalışmaların, 
ülkemizde yeterince yaygın olmadığını 
ifade eden Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: 
“Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk 
3 sıra içinde yer alan müteahhitlerimizin 
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Zirve

daha fazla değer yaratmasını dilerken; 
istihdam, malzeme ve projelerimizin 
birlikte hareket etmesini sağlamalıyız. 
Dijital dönüşüm sürecinin en güzel tek-
nolojik örneklerinden biri olan BIM yani 
Bina Bilgi Modellemesi’ni daha yaygın 
hale getirmeliyiz. Firmalarımız; yurt-
dışı projelere başvururken tüm dünyada 
etkin olan, mimarlar, teknik müşavirler 
için kullanım kolaylığı sağlayan; dünya 
çapında standartlaşmayı öngören yapı 
bilgi modellemesi içinde yer almalıdır.”  

“Siber	saldırılar	amatör	bir	
heyecandan	profesyonel	bir	iş	
haline	geldi”

Altyapıyı geliştirirken, siber saldırı kar-
şısında sistemleri koruyacak önlemle-
rin de önem kazandığına dikkat çeken 
Ferdi Erdoğan, “Biz Endüstri 4.0 ve 
dijitalleşme için yatırımlarımızı yapar-
ken; şüphesiz siber korsanlar da aynı 
motivasyonla hazırlık yapıyorlardır. Bu 
konu amatör bir heyecandan profesyonel 
bir iş haline geldi. Yol haritamız içinde 
yasal düzenleme ve hukuk sisteminin de 
gerekli çalışmaları yapması gerekmek-
tedir” dedi.

Milli	gelir	içinde	inşaat	
malzemesi	sanayisinin	payı	106	
milyar	dolar

Türkiye İMSAD’ın; bugün 32 sektör 
derneği, 83 büyük sanayi kuruluşu ile 
sektörde 21 binden fazla noktada satış 
ağı bulunan, yaklaşık 1,5 milyon insa-
nın istihdam edildiği bir sektörü tem-
sil ettiğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, 
sektörle ilgili şu verileri paylaştı: “İnşaat 
malzemesi sektörü, 2016 yılında 15,2 
milyar dolar ile Türkiye'nin ihracat lideri 
sektörleri arasında yer alıyor. Bu ihracatın 
yüzde 75’i Türkiye İMSAD üyelerince 
gerçekleştiriliyor. TÜİK’in son verilerine 
göre, 2016 yılında 862 milyar dolar milli 
gelir içerisinde, inşaat malzemeleri sana-
yisinin payı 106 milyar dolar. Yaklaşık 1,5 
milyon çalışanı istihdam eden Türkiye 
İMSAD üyeleri, ailelerle birlikte toplam 

nüfusun yüzde 7,5’i ile doğrudan ilgili bir 
sektörü temsil ediyor.”

Oturumlar	ve	özel	sunumlarda	
çarpıcı	bilgiler	paylaşıldı

‘8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 
ilk oturumu ‘Geleceğe Yatırım’ başlığı 
altında, Deloitte Türkiye Ortağı ve 
Strateji & Operasyonlar Lideri Özgür 
Yalta’nın moderatörlüğünde gerçek-
leşti. Escarus – TSKB Sürdürülebilir-
lik Danışmanlığı Genel Müdürü Hülya 
Kurt, Sanal Mağazacılık CEO’su Enis 
Karslıoğlu ve Özyeğin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr. 
Tanju Erdem, dijital dönüşümle ilgili 
değerlendirmelerini paylaştı. “Geleceğe 
yatırım öncesinde bizi nasıl bir gelecek 
bekliyor? Bu gelecek ne kadar yakın? 
Türkiye İMSAD üyelerinin sektörleri 
bu gelecekte nasıl bir yer edinecek?” gibi 
sorulara cevap arandı.
İletişim Koçu ve Eğitmen Defne 
Sarısoy’un moderatörlüğünü üstlen-
diği ‘Zirve Sohbetleri’nin ilkinde, İSO 
Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 
‘Endüstride Çağı Yakalamak’ konusunda  
görüşlerini paylaştı. Zirve Sohbetleri’nin 
‘Dijital Ekonomiyi Anlamak’ başlıklı 
ikinci bölümünde ise Kanyon Kapital 
Kurucusu Dr. Önder Halisdemir, konuyla 
ilgili değerlendirmelerini aktardı.

‘Dijital Dönüşüm’ başlıklı ikinci otu-
rum, ME Danışmanlık Kurucusu Murat 
Erdör’ün moderatörlüğünde, GMW 
MIMARLIK Yönetici Ortağı Dicle 
Demircioğlu, Deloitte Türkiye Ortağı 
ve Dijital Hizmetler Lideri Hakan Göl, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan 
ve SEM SEO Direktörü Serbay Arda 
Ayzit’in katılımıyla gerçekleşti. Otu-
rum boyunca, “Dijitalleşme sonrası iş 
hayatı nereye gidiyor? Ülkemizin atılım 
yapması gereken konular neler? Dijital 
dönüşümün neresindeyiz?” gibi sorular 
değerlendirildi.    
Ayrıca konuk konuşmacılar, yaptıkları 
özel sunumlarla, iş dünyasındaki son 
gelişmelere yönelik çarpıcı bilgiler pay-
laştı. Zirvenin konuk konuşmacılarından 
Schneider Electric, Ortadoğu ve Afrika 
Endüstri İş Birimi Ticari İş Geliştirme 
Direktörü Yves Daumas ise ‘Fabrika 
Ayarlarını Terk Etmek: Dijital Fabrika-
lar’ başlıklı sunumunda dijital ya da diğer 
bir deyişle akıllı fabrikaları ve robotiks 
konusunu ele aldı. 
‘Mimaride Geleceği Görenler’ başlıklı 
özel sunumda Mott MacDonald Direk-
törü ve Global Cephe Lideri Dr. Thomas 
Hendriksen mimarlıkta ve mühendis-
likteki dijitalleşmenin inşaat malzemesi 
üreticilerine etkisini anlattı. ‘Interopera-
bility: İşbirliğinde Yeni Dönem’ başlıklı 
sunum, buildingSMART-International 
Home of Open BIM İcra Kurulu Baş-
kanı Richard Petrie tarafından yapıldı. 
Petrie, dijital dönüşüm sürecinin en güzel 
teknolojik örneklerinden biri olan BIM 
yani Bina Bilgi Modellemesi’ni anlattı.  
‘Dijital Kabus: Siber Saldırılar’ konusu, 
Deloitte Türkiye Ortağı ve Siber Risk 
Hizmetleri Lideri Burç Yıldırım tara-
fından yine özel bir sunumda ele alındı. 
‘Döngüsel Ekonomide İş Potansiyelleri’ 
başlıklı sunum ise, SITRA Finland-The 
Finnish Innovation Fund Proje Direk-
törü Karl Herlevi tarafından gerçekleş-
tirildi.  Herlevi, günümüzün ve gelecek 
yılların en önemli kaynak politikası olan 
döngüsel ekonomi hakkında bilgiler 
verdi.
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Hava	Filtrelemedeki	İmkânlar	ve	
Kısıtlar

2016’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ortam havasındaki kirlilik üzerine bir rapor 
yayınladı ve bu raporda dünya nüfusunun 
yüzde 90’ının örgüt limitlerini aşan seviye-
lere maruz kaldığı kaydedildi. Hava filtre-
leme teknolojisinin bu yüzdeyi düşürmekte 
önemli bir rol oynaması beklenmektedir. 
Bir filtre ancak kendi durumu kadar iyi-
dir. Tıkalı filtreler havanın yetersiz teda-
rik edilmesine, enerji verimliliğinde büyük 
oranda kayba, fan gürültüsüne, düşük filtre 
performansına ve nihayetinde filtrenin 

hasarlanmasına sebep olmaktadır. Bu yüz-
den, filtrelerin durumunun takip edilmesi 
ve gerektiğinde mümkün olduğunca hızlı 
değiştirilmesi gereklidir. 

Durum-Bazlı	Bakım

Filtreler çoğunlukla sabit bir çizelgeye göre 
değiştirilmektedir. Çoğu durumda çok geç 
değiştirilmektedirler ve bu da güvenlik 
seviyesinde, enerji verimliliğinde ve per-
formansta düşüşe sebep olmaktadır. 
Son birkaç yılda tercih açısından önle-
yici bakımdan durum-bazlı bakıma doğru 
bir kayma olmuştur. Sensörler parçaların 

Son 10 yılda, filtre endüstrisi tekno-
lojide büyük gelişme kaydetmiştir. 
Örgüsüz kumaş üretimi ve pileleme 

yöntemlerindeki ilerlemeler ile nanofiber 
katmanlar ve kaplamalar gibi gelişmelerle 
birlikte filtreler daha verimli, güvenilir 
ve kompakt hale gelmiştir. Diğer taraf-
tan, filtreleme endüstrisindeki talepler de 
değişmektedir. Verimlilik ve toz tutma 
kapasitesi filtrelerin artık tek problemleri 
olmaktan çıkmıştır; hızla yükselen enerji 
fiyatları ve sürdürülebilirliğe dair artan far-
kındalık sebebiyle filtre araçlarının enerji 
tasarrufuna daha çok katkıda bulunması 
beklenmektedir. 

Yazan: Andries Bosma, Manuel Eckstein/HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Verimlilik ve toz tutma kapasitesi filtrelerin tek problemleri olmaktan çıkmıştır; hızla 
yükselen enerji fiyatları ve sürdürülebilirliğe dair artan farkındalık sebebiyle filtre 
araçlarının enerji tasarrufuna daha çok katkıda bulunması beklenmektedir.

Çeviri

Son Teknoloji Filtre 
Denetimi

60 TERMODİNAMİK • KASIM 2017



Çeviri

durumunu gözlemlemektedir ve bakım 
sadece performans azaldığında veya yak-
laşan arızaya dair belirtiler görüldüğünde 
yapılmaktadır. Bu da filtreleme endüst-
risinin yeni filtre-izleme teknolojilerini 
piyasaya sürmesine ve ticarete dökmesine 
imkân tanımıştır.  

Teknolojiler

Filtre tıkandığında, hava debisine direnci 
artmaktadır. Hava debisinin sabit tutul-
duğu bir sistemde, filtrenin tıkalı olması 
filtredeki fark basıncınında artışa neden 
olmaktadır olmaktadır. Filtre kirlendikçe 
fanlar genellikle daha az hava ilettiği için, 
filtre temiz durumdan tıkanık duruma geç-
tikçe hava debisi değişmektedir. 
Filtredeki tıkanıklık seviyesini belirlemek 
için, çeşitli sensör teknolojileri kullanıl-
maktadır:
•	 Diyafram	sapmasını	ölçen	

geleneksel	fark-basınç	sensörleri: 
Fark-basınç sensörleri filtredeki 
basınç düşüşü yüksek olduğunda en 
verimli şekilde çalışmaktadır, çünkü 
çok ufak basınç farklılıklarına karsı 
hassasiyetleri yoktur. Membran 
yorgunluğu sapmalara sebep olabilir 
ve çoğunlukla sensor sapmasını 
düşük filtre tıkanıklığından ayırt 
edilebilmesi güçtür. Bu durum 
özellikle filtre takibinde çok istenen 
bir durum değildir.

•	 Önceden	belirlenmiş	belli	bir	
basınç	değeri	aşıldığında	işaret	
veren	basınç	switch’leri: Basınç 
şalterleri gerçek basınç farkını 
ölçmez ve böylece trend analizini 
imkansız kılmaktadır. 

•	 Basınç	farkını	belirlemek	için	
içerisinden	az	miktarda	hava	
geçişine	izin	veren	mikrotermal	
fark-basınç	sensörleri: Uzun vadeli 
istikrar ve sıfır debi civarındaki 
yüksek doğruluk seviyesi ile, çoğu 
uygulamada diğer teknolojilerden 
üstün gelmektedirler ve özellikle 
düşük fark-basınçlı filtrelere 
uygundurlar. Az bir miktar da 
olsa filtrenin diğer tarafına hava 

geçişine izin verdikleri için, güvenlik 
açısından kritik sterilizasyon amaçlı 
filtreleme yapılan proseslerde 
kullanılamazlar. Toz kaynaklı 
arızaların; akıllı hava giriş tasarımı, 
sensörün hassas konumlandırılması 
ve pürüzsüz sensör yüzeyi ile önüne 
geçilebilir.   

•	 Hava	debisi	ölçen	debi	sensörleri: 
Filtrenin durumu hakkında, hava 
debisi bilgisinin fark basınca 
kıyasla daha yüksek çözünürlükte 
bilgi verdiği durumlar mevcuttur 
(Şekil 1). Hava debisi sensörleri 
genellikle filtrelerin arkasına 
konumlandırıldıkları için, hassas 
mikrotermal teknolojisini kullanmak 
için toza karşı ekstra önlemler 
alınmasına gerek kalmaz. Bu 
sensörler filtre kümesinin fark 
basıncını ölçmek için kullanılan 
sensörler ile aynı modeldedir fakat 
farklı olarak bir by-pass hattı üzerine 

konumlandırılırlar.
En doğru filtre takibi, basınç düşüşü ve 
debinin beraber takip edildiği sistemlerde, 
basıncın hava debisi kariısındaki değişimi 
takip edilerek yapılır.
Bazı diğer yöntemler de kullanılmakta-
dır; örneğin filtredeki renk bozukluğunun 
ölçüldüğü optik sistemler ve triboelektrik 
etkisine dayalı toz birikimini ölçen toz-
yükü sensörleri. Bunlar karmaşık ve paha-
lıdır ve bu sebeple yüksek hacimli uygula-
malar için uygun değildir. 

Hava	debisi	devresi

Filtrelemenin kullanıldığı sistemlere daha 
yakından göz atalım. Temelde hepsinin 
hava debisi için itici bir kaynağı ( fan, 
motor, insan nefesi), filtre tarafından geti-
rilen akış kısıtlaması (direnci), ve sistemin 
geri kalanı tarafından getirilen diğer bir 
akış kısıtlaması (direnci) bulunmakta-
dır. Bu akış devresi bir gerilim kaynağı 

Akış eğrisi fanın sabit devirde kabul eder 

Tıkalı filtre Yeni filtre
Fark basıncı

Fan

Fan

Hava debisi

Fan performansı

Fark 
basıncı

Hava 
debisi

Hava Girişi

Hava çıkışı

filtre
İdeal olmayan voltaj kaynağı

Uygulama direnci

Filtre direnci

Uygulama
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ve iki elektriksel direnci olan bir elektrik 
devresine (ideal olmayan)  benzetilebilir.  
(Şekil 2)

Bu modelde, 3 durumu kıyaslayabiliriz:
1. Eğer filtrede direnç yüksek ve siste-
min geri kalanında düşük ve sabitse, filtre 
direncindeki değişim ağırlıklı olarak hava 
debisinde değişime sebep olacaktır. Bu 
durumda, hava debisini izlemek yeterli 
olabilir ve bu da basitçe havanın temiz 
olduğu filtre arkasından yapılabilir. 
2. Eğer filtrede direnç düşük ve sistemdeki 
nispeten yüksek fakat sabitse, filtre diren-
cindeki değişim daha çok filtre öbeğindeki 
fark basınçta değişime sebep olacaktır. Bu 
durumda, basınç farkını ölçmek yeterli 
olabilmektedir. 
Bu ilk iki durumda fan hızı ya sabit ya 
da bilinir olmalıdır ki hava debisi veya 
diferansiyel basınç fan hızına bağlı olarak 
değerlendirilebilsin. 
3. Eğer sistemdeki direnç değişken veya fan 
hızı değişken veya bilinmez ise, filtre duru-
munu değerlendirebilmek amacıyla yeterli 
bilgi elde etmek için hava debisi ve dife-
ransiyel basınç bilinir olmalıdır (Tablo 1).

Kompleks	Sistemler

Bu analizden farklı sonuçlar çıkarabiliriz:
•	 Filtre takibi söz konusu olduğunda 

her uygulama ile uyumlu standart 
tek bir çözüm hiçbir zaman yoktur. 
Farklı uygulamalar ve sistem 
zorlukları farklı takip ayarlarını 
gerektirmektedir.

•	 Basınç switch’leri çok basit sistemler 
için yeterli olabilmektedir fakat 
uygulamanın karmaşıklığı arttığında, 
değişken fan hızına sahip olduğunda 
veya hava debisine düşük veya 
değişken direnci olduğunda yetersiz 

kalmaktadır.   
•	 Filtre üzerinden fark basıncı veya 

filtre arkasındaki hava akışını 
ölçmek ve bu ölçümü değişen fan 
hızı ile bağdaştırabilmek doğru 
filtre takibi için gereklidir. Fakat 
filtrenin durumu ile ilgili en doğru 
sonuç hem gerçek hava debisi hem 

de fark basınç bilindiği zaman elde 
edilmektedir.  
Değişken yüklü ve çoklu filtreli 
kompleks sistemlerde doğru filtre 
takibi için tek çözüm budur (Şekil 3).

Bir sistem aracılığıyla hem diferansiyel 
basıncı hem de hava debisini ölçmenin 
bir faydası da filtre yükünü belirleyebilmek 

Örnek Fan Filtre Direnci Uygulama Direnci Filtre izleme

Hava Filtresi RPM bilgisi mevcut Yüksek Düşük ve Sabit Sadece akış sensörü 
yeterli

Brülör 
Filtresi RPM bilgisi mevcut Düşük Yüksek ama Sabit Sadece fark basınç 

sensörü yeterli

Hava girişi

Susturucu

Isıtıcı

SoğutucuÖn Filtre

Dönüş Havası 
Damperi

Egzoz Havası Damperi

Nemlendirici

Ana Filtre

Oda 1

Oda 2

Filtre
Regülatör

Giriş Havası 
Damperi

Akış Akış

Akış

Çalışma 
Süresi

Fan Filtre

Not: Filtre üzerindeki fark basınç 
ölçülürken, eğriler tersine 
dönecektir. 

Filtre değiştirilmiş. Filtre 
değişimini belirleyecek yeni 
akış noktasının tespiti için 
yeni akışı kullan.

Filtrede kaçak mı var? 
Akış geçmişi makinaya 
müdahale edilmesi 
gerektiğinde önemli bir 
yardımcı olabilir

Filtre eski mi? Filtre parçaları 
fan içersine mi emilmiş?

Çalışma 
Süresi
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Çeviri

için hiçbir fan bilgisinin (örneğin, RPM, 
akım, enerji) gerekmemesidir. Buna kar-
şılık, akış sensöründen gelen bilgi fanın 
performansındaki sapmaları gidermek için 
kullanılabilir. 2 sensörden gelen bilginin 
detaylı okunması ek bir işlevsellik imkanı 
da yaratmaktadır. Belli bir süre verilerin 
tutulması sayesinde eğilimler saptanabil-
mekte ve filtre değişimi için tahmini bir 
tarih belirlenebilmektedir. Detaylı ve doğru 
ölçümler ve zaman serileri arızların ve diğer 
sistem bozukluklarının tespitine imkân 
vermektedir (Şekil 4). Çoğu durumda, 
sensör değerlerinin okunması kontrolü 
geliştirmek ve bütün sistemin işlevselli-
ğini artırmak için de kullanılabilmektedir. 
Özellikle akış verilerinin genellikle filtre 
takibinin ötesinde faydaları bulunmaktadır.  
  
Pitot-tüpü	Kurulumu

Havanın hızının yeteri kadar yüksek olduğu 
uygulamalarda, fark basıncı, filtrenin nor-
mal akış önü ve akış arkasına bağlanan bir 
pitot tüpü vasıtasıyla ölçülebilir. Pitot-tüpü 
filtre akış arkasında bulunan ağzındaki 
basınç, hız basıncı artı statik basınç olarak 

hesaplanır ve bu yüzden pitot-tüpünün 
akış önünde bulunan ağzındaki basınç-
tan yüksektir. Bu da yüksek basınçlı pitot 
ağzında daha yüksek basınçlı ters bir fark 
basınç değerine yol açmaktadır. (Şekil 5). 
Tıkalı bir filtre ölçülen basınç farkında 
azalmaya sebep olmaktadır.  

Sensör	Çözümleri

Aşağıda, fark basınç ve akış sensörlerinin 
gelişmiş filtre denetlemesindeki anahtar 
gereklilikleri sıralanmıştır:
•	 Üstün uzun dönemli istikrar. 

Filtrelerin sensör hassasiyeti 
yüzünden değil de gerçekten 
değişme zamanı geldiğinde 
değiştirilmesi ganati altına 
alınmalıdır. 

•	 Değişken fan hızı olan sistemlerde, 
geniş dinamik ölçüm aralığı 
gereklidir.

•	 Düşük fark basıncı ve hava debisi 
değerlerinde yüksek hassasiyet 
gerekliliği. Bunun sebebi yüksek 
teknoloji eseri filtrelerin basınç düşü 
değerlerinin çok düşük olmasıdır. 

•	 Sıcaklık ve basıncı dengeleyebilme 
yeteneği. Bir filtre kümesinin 
performansı ve fark basıncı hava 
sıcaklığına ve ortam basıncına bağlı 
olabilir. 

•	 Veri toplamayabilme. Sistemin 
mikro-kontrol elemanları vasıtasıyla 
bir trend analizini basitleştirebilir. 

Tüm bu gereklilikler, mikrotermal fark 
basınç sensörleri tarafından karşılanır. 
Bu sensörler ile, bir filtre kümesinin fark 
basınç ölçümü yapılırken aynı anda bir 
by-pass devresi üzerinden debi ölçümü 
de yapılabilir. Sensörler sıcaklık-denge-
lemelidir ve filtre veya sistem sıcaklığına 
göre ayrı ayrı dengeleme yapmak üzere 
programlanabilirler. 
Mikrotermal sensörler birçok uygulamada 
kontrol parametresi olarak kullanılan kütle 
akışını ölçmek için tasarlanmışlardır. İklim-
lendirme sistemlerinde, gazlı ısıtıcılarda, 
hava emiş sitemlerinde ve daha birçoğunda, 
uygulamaya ulaşan hava miktarının bilin-
mesi kritik önem arz etmektedir. Gelişmiş 
bir filtre denetim sistemi tarafından yapı-
lan ölçümler, uygulamanın kontrol sistemi 
için kullanılabilir. Kütle akış ölçümünü baz 
alan sensörlerin kullanımı, ortam basıncı 
dengeleme gereksinimini ortadan kaldırır 
çünkü hava debisi değişen ortam basıncı 
ile değişim göstermez.

Sonuç

Hassas filtre denetimi birçok HVAC uygu-
lamasına katma değer sağlar. Sistemdeki 
filtrelerin değişim anını doğru olarak belir-
lemek, bina içerisindekileri ve ekipmanları 
korumaya yardım ederken; maliyetlerin 
düşürülmesinde ve daha enerji verimli ve 
sürdürülebilir operasyonun sağlanmasında 
etkin bir rol oynar. Bir çözüm tüm talepleri 
karşılamasa da, hava debisini ölçen sistem-
ler fark basıncını ölçen sistemlere nazaran 
çok daha akıllıca bir seçimdir (kompleks 
sistemlerde bile). Birçok filtre denetleme 
sistemi içerisinde, mikrotermal akış ve fark 
basınç sensörlü sistemler daha elverişli sen-
sör teknolojileridir ve uzun vadeli istikrar 
ve hassasiyet özellikleri sayesinde katma 
değer sağlayabilirler.  

Akış 
sensörü

Statik 
basınç

Statik + Hız basıncı

Basınç farkı

Akış
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Teknik

Yüksek Verimli Güneş Enerjili 
Pompa Sistemleri

motor verimi daha yüksek olduğundan 
aynı güç için daha az akım gerekmekte 
dolayısıyla elde edilecek suyun derinliği 
göz önünde bulundurulursa kullanılacak 
kablo kesitinden tasarruf etmek mümkün 
olmaktadır. Ayrıca motor akımının düş-
mesi motorun daha az ısınmasını sağla-
makta, bu da sargı ömrünü ve dolayısıyla 
motor ömrünü uzatmaktadır. Bunların 
yanında motora soft start yöntemiyle yol 
verildiği de düşünülürse motorun ömrü 
oldukça uzamaktadır.
Kullanılan sürücüler doğru akımı alter-
natif akıma çevirdikleri için bu dönüşüm 

esnasında yüksek frekanslı harmonikler 
oluşmaktadır. Bu yüksek frekanslı har-
moniklerin motora ulaşmasının engel-
lenmediği durumda motorda istenmeyen 
titreşimler ve ısınmalar oluşacaktır. Bu da 
motor ömrünü önemli oranda kısaltabil-
mektedir. Bu nedenle sürücünün IEC 
61000-3-12 ve IEC 61800-3 standartla-
rına uyması önem kazanmaktadır.
Bu sistemlerin bir avantajı da, kurulumla-
rın ulaşımı zor olan bölgelerde gerçekleş-
mesinden dolayı bazı ilaveler ile internet 
ve mobil uygulamalar üzerinden motor 
ve pompa parametrelerinin izlenmesine 

Özet

Günümüzde gelişen teknoloji 
sayesinde hem motorlarda hem 
de solar sürücülerde verim iyi-

leştirmeleri mümkün hale gelmiştir. 
Sürücülerde daha yüksek verim, özel-
likle yazılım algoritmalarıyla sağlanırken 
motorlarda PM (Permanent Magnet – 
Kalıcı Mıknatıs) teknolojisi kullanılarak 
sağlanabilmektedir. Sistem veriminin 
artması sayesinde solar sistem kurulu-
munun ana maliyet unsurlarından biri 
olan güneş paneli adedi azaltılabilmekte, 

Yazan: Fatih Kavak, Elektronik Tasarım Mühendisi, İMPO Motor Pompa A.Ş. 
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olanak sağlayabilmesidir.
Kurulumların genellikle çöl veya ulaşımın 
zor olduğu dağlık bölgelerde gerçekleş-
tirildiği düşünüldüğünde solar sürücü-
nün maruz kalacağı olumsuzlukların ne 
kadar çok olacağını tahmin edebilirsiniz. 
Sürücü veriminin sıcaklığa bağımlılığı 
düşünüldüğünde, sürücünün soğutma 
sisteminin güçlü olmasının önemi, yine 
çöl şartlarında gece ve gündüz arasındaki 
sıcaklık farklarının yol açtığı yoğuşma 
olayının elektriksel komponentlerin üze-
rinde oluşmasının yaratacağı risk düşü-
nüldüğünde de yoğuşma önleyici tedbir-
lerin önemi net şekilde anlaşılmaktadır. 
Diğer yandan çölün tozlu ortamına ve 
diğer bölgelerde oluşabilecek yağmur 
olayına karşı sistemin sızdırmazlığı da 
büyük önem taşımaktadır. Böyle ortamlar 
için ise IP66 sızdırmazlık sınıfında bir 
ürün kullanmak çok yerinde bir seçim 
olacaktır. Yine sistemin doğada yalnız 
başına kalacağı düşünüldüğünde özellikle 
çöllerde gerçekleşen kum aşındırmalarına, 
diğer bölgelerde ise hayvan, böcek, sinek 
vb. tarafından yaşanılabilecek olumsuz-
luklara karşı mekanik olarak dayanım da 
çok önemli olmaktadır.
Son olarak müşteri ve kurulum tarafı 
da düşünüldüğünde, kurulumun basit 
ve hızlı olması, mümkün olduğunca az 
parametre ayarı gerektirmesi ve ekran 
üzerinden müşteriyi yeterince bilgilen-
direbilmesi de bazı durumlarda önem arz 
etmektedir.

Giriş

Bu yazıda güneş ışınlarının yeryüzüne 
ulaşma oranından ve bu orana etki eden 
faktörlerden kısaca bahsedilmiştir. Güneş 
panellerinin ana malzemesi olan silis-
yum (silicon) atomunun neden tercih 
edildiğinden, yapısından, elektriksel 
özelliklerinden bahsedilip panellerde 
kullanılabilmesi için hangi işlemlere tabi 
tutulması gerektiği anlatılmıştır. Saf sili-
konun aslen kötü bir iletken olduğuna 
değinilmiş, iletkenlik özelliği kazandı-
rabilmek için uygulanan doping işlemi 
anlatılmıştır. Daha sonra doping işlemine 
tabi tutulmuş silikon tabakaların bir araya 
getirilmesi anlatılmış, farklı yüklere sahip 

iki tabaka birleştirildiğinde kısa devre 
benzeri bir olayın neden meydana gel-
mediği açıklanmaya çalışılmıştır. Solar 
panel dizisinden bahsedilmiş, bir panel 
dizisi için panellerin ne şekilde bağlana-
bileceği belirtilmiştir. Panellerden elde 
edilen gerilimin DC olduğuna, dolayı-
sıyla AC’ye dönüştürülmesi gerektiğine 
değinilmiştir. Bu işlem için kullanılan 
invertörlerden, çeşitlerinden ve araların-
daki ayrımlardan bahsedilmiştir. Daha 
sonra solar panellerin verimlerinden ve 
etki eden faktörlerden bahsedilip, solar 
panel sisteminin müşteriler açısından 
sahip olması gereken özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Son olarak da arazi sula-
ması için aküsüz sistemle yapılabilecek 
kurulum için örnek bir hesaplamaya yer 
verilmiştir.

Semboller

PV: Photo Voltaic
W/m2: Güneşten 1 m2 yüzeye düşen güç
W/m2/gün: Güneşten 1 günde 1 m2 
yüzeye düşen güç
MPPT: Maks. Güç Noktası Takibi
MPP: Maks. Güç Noktası
Voc: Güneş paneli uçlarında yüksüzken 
elde edilen gerilim.
Vmpp: Güneş panelinden maks. güç elde 
edildiğinde panel uçlarından elde edilen 
gerilim.

Güneşlenme	(Insolation)

Insolation (güneşlenme) terimi İngilizce 
“INcident SOLar radiATION” (güneş-
ten gelen anlık radyasyon) cümlesinden 
kısaltma olarak türetilmiştir (1). Belirli 
bir yüzeyde (genellikle 1 m2), güneşe dik 
bir düzlemde, belirli bir sürede (genel-
likle 1 günde) güneşten alınan radyasyon 
(ışınım) miktarını ifade eder. Dünyanın 
yerine güneşe dik şekilde ve yüzey alanı 
1 m2 olan %100 verimli bir panel yerleş-
tirilse güneşten 1 günde elde edilebile-
cek azami güç 1367 W’tır (1). Diğer bir 
deyişle uzayda dünya yörüngesinde elde 
edilebilecek maksimum güç 1367 W/
m2/gün’dür. Fakat araya dünya atmosferi 
girdiğinde dünyamıza ulaşan güneş ışın-
larının bir kısmı havadaki moleküller ve 

bulutlar tarafından geri yansıtılacak, bir 
kısmı yine bulutlar, gazlar ve su buharı 
tarafından emilecek, diğer bir kısmı da 
güneşin gün içerisindeki açısal konu-
mundan ve dünyanın şeklinden dolayı 
yeryüzünden yansıyacak veya yeryüzüne 
ulaşamayacaktır. Ortalama değer olarak 
atmosferdeki kayıplar %50, yerkürenin 
şekli dolayısıyla güneş ışınlarının açısal 
farklarından kaynaklı kayıplar %50 ve 
geceleri güneş olmamasından kaynaklı 
kayıp %50 olduğu kabul edildiğinde (%50 
x %50 x %50 = %12,5) atmosfer dışından 
yeryüzüne ulaşan insolation (güneşlenme) 
miktarı 1367 x %12,5 = 170 W/m2/gün 
olarak hesaplanır (1).

Fotovoltaik	Etki

Fransız fizikçi Edmond 1839’da bir 
çözelti içerisine yerleştirdiği platin anot 
ve katot arasındaki elektron akımının 
aydınlıkta, karanlıktakine oranla biraz 
arttığını gözlemlemesi ve üzerine ışık 
düştüğünde metallerin elektron saldığını 
keşfetmesiyle başlayan fotovoltaik etki 
yolculuğu günümüzde silikon (silisyum) 
atomuyla devam etmektedir (1).
“Neden silisyum atomu?” sorusunun 
cevabı ise gayet basittir. Silisyum dünya 
yüzeyinin yaklaşık %26’sını oluşturan ve 
dünyada oksijenden sonra en çok bulunan 
ikinci element olan metalik olmayan bir 
elementtir. Ayrıca evrende bulunabilirliği 
fazla olan 7. elementtir. Ayrıca yarı iletken 
olduğu için ışık veya ısı etkisiyle iletken 
duruma geçerken düşük sıcaklıklarda 
yalıtkan olarak kalmaktadır. Silisyum ato-
munun 14 elektronu, en dış yörüngesinde 
“valans elektronu” adı verilen 4 elektronu 
bulunur ve bu 4 elektronu diğer 4 silis-
yum atomuyla bağ yapmakta kullanır. 
Böylece en dış katmanında 8 elektrona 
sahip olur. Silisyum atomunun bu hali, 
onu elektriksel iletim yönünden çok kötü 
bir iletken haline getirir. Fakat “doping” 
adı verilen yöntemle 5 adet valans elekt-
ronu bulunan atomlar enjekte edildiğinde 
bu atomlar elektronlarının 4’er adedini 
diğer silisyum atomlarıyla bağ yapmakta 
kullanacak, geriye boşta birer elektronları 
kalacaktır. Böylece güneş ışınları kullanı-
larak fazlalık olan bu elektron kolaylıkla 
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kopartılabilecektir. Bu gibi elektron faz-
lalığı olacak şekilde üretilen katmanlara 
n-tipi katman adı verilir. Buna karşılık 
kopartılan elektronların akım oluşturacak 
şekilde sürekli akışının olabilmesi için 
üretilen katmanlara da p-tipi katman adı 
verilir. P-tipi katmanlarda 3 adet valans 
elektronu olan atomlar kullanılır. Böylece 
n-tipi katmandan kopan elektronların 
dolduracağı “hole”ler (boşluklar) oluştu-
rulur. Genellikle n-tipi katman oluştur-
mak için 5 adet valans elektronuna sahip 
fosfor atomları, p-tipi katman oluşturmak 
içinse 3 adet valans elektronuna sahip bor 
atomları kullanılır.
Fakat solar panellerde kullanılacak silis-
yum katmanlarının saflık derecesinin 
%99,9999 seviyelerinde olması gerekir. 
Silisyum atomlarının bulunduğu karışım 
bir dizi kimyasal reaksiyona ve damıtma 
işlemlerine tabi tutulduktan sonra yak-
laşık 1000 – 1500 ˚C’de hidrojenle tep-
kimeye sokularak istenen saflığa ulaşılır. 
Sonraki aşamada istenen katman tipine 
göre (p-tipi veya n-tipi) “doping” işlemi 
gerçekleştirilir. Daha sonraki aşamada 
erimiş silisyum karışımına ucunda “seed” 
(çekirdek kristal) bulunan dönmekte olan 
bir mil daldırılır ve yavaş yavaş yukarıya 
çekilerek bir silikon kütüğü elde edilir. 
Bu yöntem Polonyalı fizikçi Czochralski 
(Kokravlski) adıyla anılır (1). Daha sonra 
bu kütük kalınlığı yaklaşık 160 ~ 200 
mikron olan levhalar halinde dilimlenir.
Tüm bu işlemlerden sonra üretilen p-tipi 
ve n-tipi tabakalar n-tipi tabaka üstte 
olacak şekilde bir araya getirilerek “p-n 
junction” adı verilen birleşim noktaları 
meydana getirilir. Bu birleşim noktası 
fotovoltaik etkide büyük öneme sahiptir. 
İki katman bir araya geldiğinde katman-
lar arası elektron alışverişi gerçekleşir ve 
böylece nötr (yüksüz) bir katman daha 
oluşur. Bu elektron alışverişinden dolayı 
iki katman arasında bir elektriksel alan 
meydana gelir. Bu elektriksel alan etki-
siyle elektron fazlalığı n-tipi tabakanın 
yüzeyine doğru itilirken boşluklar da 
p-tipi tabakanın yüzeyine doğru itilir. 
Güneş ışınlarından elde edilen enerjiyle 
n-tipi katmanın yüzeyindeki serbest kalan 
elektronlar özel olarak yerleştirilen metal 
yollar üzerinden yük üzerine, oradan da 

p-tipi katmana doğru akar. Bu şekilde 
oluşturulan katmanlara fotovoltaik hücre 
adı verilir. Genellikle boyutları 12 ~ 15 
cm civarındadır. Her bir hücrenin çıkış 
gerilimi yaklaşık 0,5 ~ 0,6 V civarındadır. 
Bu nedenle birden fazla hücre birbirine 
seri bağlanarak solar paneller oluşturu-
lur. Örneğin 72 adet hücrenin seri bağ-
lanmasıyla 72 x 0,5 (veya 0,6) = 36 ~ 
43,2 Voc’lik paneller elde edilir. Tipik bir 
solar panel p-tipi ve n-tipi katmanlardan, 
n-tipi katmanın üzerine yerleştirilmiş 
akım yollarından, akım yollarının üzerine 
yerleştirilmiş anti reflekte camdan ve en 
dışta da hem taşıma / kurulum için hem 
de zorlu doğa şartlarına karşı yeterli daya-
nımı sağlayabilecek bir çerçeveden oluşur. 
Birçok solar hücrenin birbiriyle genel-
likle seri bağlanmasıyla oluşturulan solar 
paneller de kendi aralarında seri ve/veya 
paralel bağlanarak istenen farklı gerilim 
ve akımlar elde edilebilir. Bu noktada dik-
kat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 
Bunların başında solar panellerin gölge-
lenmemesi gelir. Çünkü gölgelenen kısım 
elektrik üretemeyeceği için seri bağlantı 
durumunda birbirine seri bağlı tüm panel 
ve/veya hücreler bloke olacaktır. Paralel 
bağlantı durumunda da diğer paneller 
ve/veya hücreler tarafından üretilen akım 
yük yerine gölgelenen hücre üzerinden 
akacaktır. Bu gibi durumları önlemek 
için seri bağlantıda panellerin her birine 
bypass ekipmanları, paralel bağlantıda ise 
her bir panelin pozitif kutbuna ters akım 
bloke ekipmanları bağlanmalıdır. Panel-
lerin birbirleriyle bağlantılarında dikkat 
edilmesi gereken diğer önemli husus ise 
tüm panellerin özellik olarak mümkün 
olduğunca birbirine yakın olmalarıdır.

İnvertörler

Paneller birbirleriyle ne şekilde bağlı 
olurlarsa olsunlar, elde edilen akım 
DC’dir. Fakat çevremizde gördüğümüz 
birçok cihaz AC akımla çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu durumda elde edilen 
DC akımın AC’ye dönüştürülmesi gerek-
mektedir. Bu iş için kullanılan ekipman-
lara invertör adı verilir. İnvertörler genel 
olarak 3 tiptir. Birincisi ve en basit versi-
yonu kare dalga çıkışlı tiptir. Bu tip basit 

olduğu kadar da kullanışsızdır. İkincisi 
doğrultulmuş sinüs çıkışlı tiptir. Resistif 
yüklerde kullanılabilmesine rağmen kare 
dalgaya benzer yapıda bir çıkışı olduğu 
için ciddi oranlarda harmonikler içerir. 
Bu nedenle motor uygulamalarında ciddi 
problemler yaratır ve dolayısıyla tercih 
edilmez. Üçüncü versiyon tam sinüs dalga 
çıkışlı olup mevcut sistemimize en uygun 
çıkış veren tiptir. İçerisinde MPPT (Max. 
Power Point Tracking – Maks. Güç Nok-
tası Takibi) adı verilen özel algoritmalara 
sahiptir. Dönüşümü 3 aşamada gerçek-
leştirir. İlk aşamada DC – DC çevrimi 
yapılır. MPPT algoritmaları genellikle 
bu fazda uygulanır. Sonraki aşamada DC 
– AC dönüşümü yapılır. En son aşama 
olarak dönüşümde oluşan harmonikler 
en az 1 filtre uygulanarak ortadan kaldı-
rılır. MPPT algoritmaları sayesinde her 
zaman azami çıkış gücü elde edilmesi 
mümkündür. Buna karşılık yüksek ısı 
oluştururlar ve sıcaklık arttıkça verimleri 
düştüğü için oluşan ısının olabildiğince 
dağıtılması gerekir.

MPPT	Algoritmaları

Bilindiği üzere tüm elektronik kom-
ponentlerde sıcaklık arttıkça verimde 
düşüşler meydana gelir. Güneş panel-
lerinin gün boyunca güneş altında kal-
dıkları ve invertörlerde de dönüşümler 
esnasında ısı oluştuğu düşünülürse, aynı 
problemlerin güneş paneli sistemlerinde 
de geçerli olduğu görülmektedir. Bu 
sistemlerin bir diğer handikabı da hem 
güneşin gün içerisindeki konumunun 
hem de hava durumunun (rüzgâr, bulut) 
sürekli değişmesidir. Tüm bu faktörler göz 
önünde bulundurulduğunda panellerden 
elde edilen gücün sürekli bir değişkenlik 
içerisinde olduğu gerçeğiyle karşılaşıyo-
ruz. Bu değişkenliği en aza indirgemek 
için bazı algoritmalar geliştirilmiştir. Bu 
algoritmalarda her zaman maksimum güç 
elde edilmesi amaçlandığı için Maksi-
mum Güç Noktası Takip (MPPT) algo-
ritmaları olarak adlandırılırlar.
En çok kullanılan başlıca 3 algoritma 
mantığı mevcuttur: 
Penturb	 and	 Observe	 (2): “Hill 
Climbing” adı verilen bir teknik kulla-
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Teknik

nır. Ana mantığı güç noktasını güç eğrisi 
üzerinde artışın olduğu yönde kademeli 
olarak hareket ettirip, maksimum gücün 
elde edildiği noktaya (MPP – Maximum 
Power Point – Maksimum Güç Noktası) 
ulaşmaktır.
Incremental	Conductance	(2): Bu 
algoritma da Hill Climbing yöntemini 
kullanır. Voltaj – güç eğrisindeki nokta-
ların eğimi takip edilir. Eğim MPP nok-
tasında sıfır, solunda pozitif ve sağında 
negatif olduğu için kademeli artışlarla 
MPP noktasına ulaşılmaya çalışılır.
Fuzzy	Logic	Control	(2): Bu algo-
ritma güç eğrisi üzerindeki iki noktadaki 
değişimin genellikle karşılık gelen gerilim 
değişimlerine oranı üzerinden hareket 
eder.
Hill Climbing metodu uygulayan algorit-
malar en çok kullanılan türlerdir. Bunun 
sebebi uygulama basitliğidir. Buna kar-
şın ışınımda anlık değişiklikler meydana 
geldiğinde MPP noktasını kolaylıkla 
kaybederler. Diğer dezavantajları da 
MPP noktasına hızlı ulaşabilmek için 
artış kademelerini büyük tuttuklarında 
hiçbir zaman MPP noktasını yakalaya-
mayıp etrafında salınmaları, buna karşılık 
artış kademelerini küçük tuttuklarında 
ise MPP’ye ulaşma sürelerinin uzama-
sıdır. Dolayısıyla verimleri düşüktür. 
Fuzzy Logic Control metodu ise lineer 
olmayan değişimlerle ve ışınımdaki anlık 
değişikliklerle kolaylıkla baş edebilmesi, 
detaylı bir matematiksel modele ihtiyaç 
duymaması, MPP’ye hızla ulaşması ve 
MPP etrafında asgari seviyede salınımlar 
yapması nedeniyle birçok yönden avan-
tajlı bir metottur. Fakat tasarımcının yete-
neklerine dayalı bir metot olduğu için 
her zaman aynı verimlilikte algoritmalar 
üretilememektedir.

Verim

Verim konusunu ele alırken güneş paneli 
sistemlerinin iki ana unsuru olan paneller 
ve invertörler yönünden yaklaşılmalıdır. 
Her ikisinin de verimlerinin sıcaklık art-
tıkça azaldığını belirtmiştik. İnvertörleri 
güneşten korumak çoğunlukla mümkün 
olabilmesine rağmen paneller için güneş 
ve dolayısıyla yüksek sıcaklık kaçınılmaz 

bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
nedenle panel kurulumunda yüksek ve 
rüzgâr alan bölgelerin seçilmesi verim açı-
sından yerinde bir tercih olacaktır. Bunun 
yanında panellerin üzerine gün içerisinde 
ve kullanılması amaçlanan mevsimlerde 
(sadece yaz mevsiminde veya tüm yıl) 
gölge düşmemesine de dikkat edilmelidir. 
Eğer bazı durumlarda gölge kaçınılmaz 
oluyorsa, daha önce bahsettiğimiz baypas 
ekipmanları benzeri ekipmanlar kullana-
rak etkiyi en aza indirmeye çalışılmalıdır. 
Panel veriminde diğer bir etken de panel-
lerin doğru konumlandırılmasıdır. Örne-
ğin sadece kış mevsiminde kullanılacak 
bir panel, güneş ışınlarının eğikliği göz 
önüne alınarak, daha dik olarak konum-
landırılmalıdır. Tüm bunların yanında 
tozlu vb. ortamlarda kurulum yapılıyorsa 
belirli periyotlarda panellerinin yüzeyle-
rinin temizlenmesi de verimi artıracaktır. 
İnvertör verimini artırmak için yine serin, 
kuru ve tozsuz ortamlar tercih edilmeli, 
panel kurulumunda invertörün tavsiye 
edilen gereksinimlerini sağlamaya ve 
invertörün mümkün olduğunca yüke 
yakın konumlandırılmasına dikkat edil-
melidir. Ayrıca özellikle motor uygulama-
larında tam sinüs dalga çıkışlı invertörler 
tercih edilmelidir. Paneller ile invertör 
arasında özel solar kablolar kullanmaya 
ve tüm kablo kesitlerinin üzerlerinden 
geçecek akımlara uygun şekilde seçilme-
sine dikkat edilmelidir.
Bir sistemin verimli olması demek, aynı iş 
için daha az kaynak kullanmak demektir. 
Örneğin panel sayısının az olması hem 
maliyeti düşürecek hem de altlarında 
kalan bölge kullanılamaz hale geleceği 
için kullanım alanından tasarruf edilme-
sini sağlayacaktır. Diğer bir örnek olarak 
invertör seçimini yaparken çıkış filtre-
lemesi düzgün bir invertör seçilmesinin 
motorun ömrünü uzatacağını sayabiliriz.

Örnek	Hesaplama

Örnek olarak sadece haziran, temmuz ve 
ağustos aylarında 80 metre derinlikten 
günlük 100 m3 su ihtiyacını karşılayacak 
bir sistem için hesaplama yapalım. Bunun 
için öncelikle kurulumun yapılacağı böl-
gede belirtilen aylarda günlük ortalama 

efektif güneşlenme sürelerini tespit etmek 
gerekir. Bunun için internette belirli site-
ler ve programlar mevcuttur. İzmir için 
örnek tablo aşağıdaki gibidir:

Efektif Güneşlenme Süresi 
(saat)

Haziran 6,54

Temmuz 6,70

Ağustos 6,57

Ortalama 6,60

Bu tablodaki ortalama süreyi kullana-
rak günlük su ihtiyacını saatlik ihtiyaca 
dönüştüreceğiz. Bunun için günlük su 
ihtiyacını (100 m3) ortalama güneşlenme 
süresine (6,60 saat) böleceğiz:

Sonraki adım olarak pompa katalo-
ğundan 80 metre derinlikten 15 m3/h 
debiyle su verecek bir pompa seçelim. 
Örnek olarak paslanmaz serisi bir pompa 
olan SS615/10 seçildiğinde gerekli olan 
motor gücünün 5,5 kW olduğu görüle-
cektir. Motor kataloğundan 5,5 kW’lık 
motorun verimine bakıldığında 380 V 
gerilim için %72,8 olduğu görülür. Motor 
verimi çıkış gücünün giriş gücüne oranı 
olduğu için çıkış gücünü verim değerine 
böldüğümüzde motor besleme uçlarına 
uygulanması gereken güç bulunmuş olur:

Bu güç aynı zamanda invertör çıkışın-
dan elde edilmesi gereken güce eşittir. 
Kablolamadan kaynaklı kayıplar, sıcak-
lığa bağlı kayıplar ve invertör kayıpları 
toplamı ortalama %15 civarındadır. Bu 
nedenle panel kurulumunda gerekli gücü 
bulmak için bir bölme işlemi daha yapılır;

Bu kurulum için 250 W’lık paneller seçe-
lim. Bu durumda ihtiyacımız olan panel 
sayısını şu şekilde hesaplayabiliriz:
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Teknik

Panellerle ilgili bizim için önemli olan 
iki parametre daha mevcuttur. Bunlar-
dan biri panellerin yüksüz durumdayken 
çıkışlarından elde edilecek gerilim (Voc), 
diğeri de paneller yüke bağlandıktan 
sonra çıkışlarında ölçülebilecek gerilim 
(Vmpp)’dir. Örnek bir panel kataloğun-
dan Voc = 44,3 V, Vmpp=35 V olarak 
alalım. Bu iki gerilimi ve invertör giriş-
lerinde istenen nominal ve maksimum 
gerilim değerlerini kullanarak panelleri 
ne şekilde bağlamamız gerektiğine karar 
vereceğiz. Nominal gerilim olarak 560 
V, maksimum gerilim olarak da 850 V 
gerilim değerlerine sahip bir invertör 
seçtiğimizi varsayarsak, yüklü durumda 
nominal olarak 560 V elde edebilmek 
için birbirine seri bağlı olması gereken 
en az panel sayısını şu şekilde hesaplarız:

Bu durumda toplamda 36 panele ihtiyacı-
mız olduğu için 18 + 18 şeklinde birbirine 
seri bağlı 18’er adet panelden oluşan iki 
dizi oluşturup, bu iki diziyi de birbirine 
paralel olarak bağlamak doğru bir seçim 
olacaktır. Son bir kontrol olarak yüksüz 
durumda invertör girişlerine gelecek 
maksimum gerilim de hesaplanır:

Bu şekilde örnek kurulum görsel olarak 
aşağıdakine benzer olacaktır:

Sonuç

Güneş panellerinin kullanımıyla günü-
müzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri 
olan elektriğin şebekenin ulaşamadığı 
bölgelerde de kullanılabilmesi mümkün 
hale gelmiştir. Böylece sulamalı tarım 
imkânları artmış, teknoloji en ücra köşe-
lere ulaşma imkânı bulmuştur. Güneş 
paneli teknolojisi şu anda çok yeni olduğu 
için belirli güçlerin üzerindeki ihtiyaç-
larda devasa panellere gereksinim duyul-
makta. Bu nedenle verimlerinin artırıl-

ması için yeni teknoloji araştırmaları tüm 
hızıyla devam etmektedir. Çevre dostu 
bir teknoloji olduğu için gelecek nesil-
lere daha yaşanır bir dünya bırakırken 
teknolojik ilerlemelerin de sürdürülebi-
lirliğini garanti altına alan bir gelişmedir. 
Teknolojiye bir nevi fotosentez özelliği 
getirilmiştir.

Kaynaklar

1 - http://solarcellcentral.com
2 - http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/
urn100399.pdf 

Bu makale, 5-7 Kasım 2015, İstanbul’da 
düzenlenen 9. Pompa Vana Kompresör 
Kongresi’nde sunulmuştur.

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.yenienerji.com

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Makale

Basınç-Entalpi Diyagramlarının 
Kullanımı ve Tasarım Sıcaklığındaki 
Değişimin Sistem Performansı 
Üzerindeki Etkileri

sisteminin optimum tasarımının yapıl-
ması için bu diyagramın yorumlanması 
konusu irdelenmiştir. Çeşitli sıcaklıklar 
için verilen örnek uygulamalar ile siste-
min soğutma etkinliğinin (COP) nasıl 
değiştiği ve optimum tasarım değerle-
rine ulaşılmak için yapılması gerekenler 
özetlenmiştir.

1.	Giriş	

Günümüzde buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevrimleri, en sık kullanılan soğutma 
aracı haline gelmiştir [3]. Bu çevri-
min irdelenmesinde ve termodinamik 
çözümlenmesinde kullanılan basınç-
entalpi diyagramları hem çevrimin anla-
şılması hem de tasarlanacak bir sistemin 
optimize edilmesinde önemli rol oyna-
maktadır. Bir soğutma sisteminin tasarı-
mına başlanıldığında ilk olarak soğutu-

lacak ortamın sıcaklığı, ortamın istenilen 
soğukluğa gelmesi için ortamdan ısı çeke-
cek soğutma elemanının sıcaklığı, ısının 
dışarıya atılacağı ortam sıcaklığı ve dış 
ortama ısı verecek soğutma elemanının 
sıcaklığının belirlenmesi gerekir.
Soğutulan ortamdan ısı çeken temel 
eleman olan evaporatöre giren soğutucu 
akışkanın genellikle %75’i sıvı fazında, 
%25’i ise buhar fazındadır. Kompresör 
girişinde ise soğutucu akışkanın mut-
laka kızgın buhar fazında olması gerekir. 
Superheat olarak adlandırılan bu sıcak-
lık genellikle doymuş buhar noktasın-
dan 4,5-7˚C daha yüksek olarak tespit 
edilir. Kılcal boru ya da diğer akışkan 
kontrol cihazlarından çıkıp evaporatöre 
giren soğutucu akışkanın %25’lik kısmı 
anında buharlaşır. 
Soğutulan ortamdan çekilen ısının dış 
ortama atıldığı sistem elemanı olan kon-

Özet

Bu çalışmada, LnP (Basınç)-h 
(Entalpi) diyagramlarının kullanımı 
ön planda tutularak evaporatör ve 

kondenser sıcaklıklarındaki değişimin sis-
temin etkinlik katsayıları üzerindeki etki-
leri incelenmiştir. Sistem tasarımının temeli 
olan basınç – entalpi diyagramının kulla-
nımı aşama aşama gösterilerek örneklerle 
açıklanmıştır. Evaporatör ve kondenser 
sıcaklıklarındaki değişimin birim soğutma 
değerine karşı harcanan enerjinin sayısal 
değerlerini etkilemesi, değişen konden-
ser ve evaporatör sıcaklıklarının soğutucu 
akışkan debisi üzerindeki etkileri, sayısal 
ve grafiksel olarak incelenmiştir. Aşırı 
soğutma ve kızgınlık değerlerinin sistem 
performansı üzerindeki etkileri diyagram-
larda gösterilmiştir. Basınç-entalpi diyag-
ramı, en basit haliyle anlatılarak soğutma 
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Şekil 1. Buhar sıkıştırmalı tek kademeli soğutma sistemi

Makale

denserin sıcaklığı, dış ortam sıcaklığın-
dan daha yüksek olmalıdır. Kondenserden 
çıkışta soğutucu akışkanın mutlaka doy-
muş sıvı sıcaklığından daha düşük sıcak-
lıklara indirilmesi gerekir. Bu işleme ‘aşırı 
soğutma’ denir. Aşırı soğutulan soğutucu 
akışkanın sıcaklığı genellikle doymuş sıvı 
sıcaklığından en az 5,5˚C daha düşük 
olmalıdır. Bu çalışmada teorik diyagram 
çizimi ön plana alınmıştır.

2.	Yöntem	

Bu makalede soğutma sistem tasarımında 
kullanılan basınç-entalpi diyagramı kulla-
nımı esas alınmıştır. Sistemde ısı transferi 
gerçekleştiren temel elemanlardaki sıcak-
lık değişimleri incelenmiş, termodinamik 
özellik tabloları kullanılmış, elde edilen 
değerler ve diyagram üzerinden okunan 
değerler karşılaştırılmıştır. Böylece ortaya 
çıkan sayısal değerler formüllerde kulla-
nılarak devrede dolaşan soğutucu akışkan 
miktarları, ortamdan ısı çekme ve bu ısıyı 
dış ortama transfer etme kapasiteleri, elde 
edilen birim soğutma değerinin harcanan 
enerjiye oranı hesaplanmıştır. Bu hesapla-
rın yapılmasında kullanılan diyagramlar 
ve termodinamik tablolar CoolPack isimli 
yazılımdan alınmıştır.

2.1	Basınç-Entalpi	Diyagramı	
(Molier	Diyagramı)

Bir sistemi tasarlamanın temeli, soğutma 
yükü hesabının doğru yapılmasıyla başlar. 
Soğutma sistemlerinde soğutma işlevini 
gerçekleştiren ana öğe soğutucu akışkan-
dır. Soğutucu akışkan, evaporatörde düşük 
basınç ve sıcaklıkta buharlaşırken ortamın 
ısısını içerisine absorbe eder; konden-
serde yoğuşurken içerisine absorbe ettiği 
bu ısıyı yüksek basınç ve sıcaklıkta dış 
ortama transfer eder. Çevrimde dolaşan 
soğutucu akışkanın durumu, basınca, 
sıcaklığa ve çevresel etkilere bağlı olarak 
sürekli değişir. 
LnP (Basınç)-h (Entalpi) diyagramı, 
soğutucu akışkandaki hal değişiklikleri-
nin görülebileceği, aynı zamanda sistemin 
boyutlandırılabileceği diyagramdır. LnP 

(Basınç)-h (Entalpi) diyagramları her 
soğutucu akışkan için ayrı ayrı hazırlan-
mıştır. Bu diyagramlarda entalpi, yatay 
çizgi eksen üzerinde; mutlak basınç 
ise dikey çizgi eksen üzerinde yer alır. 
Basınç-entalpi eğrisi, doymuş sıvı eğrisi, 
doymuş buhar eğrisi gibi birçok eğri bu 
diyagram üzerinde gösterilebilir. Bütün 
bu eğriler değişik noktalarda kesişirler.
Basınç-entalpi diyagramında doymuş sıvı, 
doymuş buhar eğrileri ve ıslak buhar çiz-
gileri bulunur. Sağdan ve soldan çizilen 
doymuş buhar ve doymuş sıvı eğrilerin 
kesiştiği nokta kritik noktadır. Doymuş 
sıvı eğrisi üzerindeki bütün akışkanlar 
sıvı haldedir ve sıcaklık, mutlak basınç, 
özgül hacim, entalpi ve entropi değerleri 
ilgili termodinamik tablolarda mevcut-
tur. Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafında 
yer alan bölgede soğutucu akışkan aşırı 
soğutulmuş sıvı haldedir. Sağa doğru 
gidildikçe soğutucu akışkan buhar haline 
geçer. 
Bu bölge ıslak buhar bölgesidir. Kritik 
noktanın sağından aşağı doğru inen eğri 
doymuş buhar eğrisidir. Bu eğri üzerinde 
bütün akışkanlar buhar haldedir ve sıcak-
lık, mutlak basınç, özgül hacim, entalpi ve 
entropi değerleri termodinamik tablo-
larda mevcuttur. Doymuş buhar eğrisinin 
sağ tarafında yer alan bölgede soğutucu 
akışkan kızgın buhar haldedir [1-2].

Soğutucu akışkanın basıncı, içerisinde 
dolaştığı sistem elemanlarının birim 
yüzeylerine etki eden kuvvet olup birimi 
bar’dır. Entalpi, izafi bir değer olup soğu-
tucu akışkanın kütlesinin birim ağırlığı-
nın termodinamik gücünü ifade eder; iç 
enerji ile sıkıştırma ve/veya akış enerjisi-
nin toplamıdır. Entalpi, yatay eksen üze-
rinde yer alır. Birim kj/kg’dır. Sağa doğru 
gidildikçe soğutucu akışkanın entalpi 
değeri veya bünyesine aldığı duyulur ve 
gizli ısı miktarlarının toplamı artar.
Basınç entalpi diyagramında özgül hacim 
ve entropi eğrileri de bulunmaktadır. 
Özgül hacim, soğutucu akışkanın birim 
ağırlığının hacmidir. Birimi m3/kg’dır. 
Yukarıdan aşağı doğru inildikçe soğutucu 
akışkanın özgül hacminde artış görülür. 
Entropi ise soğutucu akışkanın molekül-
lerindeki düzensizliğin ölçüsüdür. Birimi 
kj/kg’dır. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe 
entropide artış gözlenir [1].
Buhar sıkıştırmalı tek kademeli soğutma 
sistemi; kompresör, kondenser, kılcal boru 
ve evaporatör kısımlarından meydana 
gelir. Sistemin elemanları ve şeması Şekil 
1’de görülmektedir.

2.1.1.	Buhar	Sıkıştırmalı	Tek	
Kademeli	Soğutma	Sistemi

Buhar sıkıştırmalı tek kademeli soğutma 
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Şekil 2. LnP (Basınç) – h (Entalpi) diyagramında kompresörde sıkıştırma işleminin gösterilmesi

Şekil 3. LnP (Basınç) – h (Entalpi) diyagramında kondenserde yoğuşma işleminin gösterilmesi

Şekil 4. LnP (Basınç) – h (Entalpi) diyagramında genleşme valfinde basınç düşümünün 
gösterilmesi

Makale

çevriminde kompresör kızgın buhar 
halinde soğutucu akışkanı kondensere 
basar (1–2). Sıcaklığı ve basıncı yükse-
len soğutucu akışkan, kondensere kızgın 
buhar halinde girer. Bu durum Şekil 2’de 
gösterilmiştir.
Çevre ortam sıcaklığından daha yüksek 
sıcaklığa sahip olan soğutucu akışkan, 
bir fan yardımıyla ya da doğal olarak dış 
ortama sabit basınçta ısı transfer ederken 
önce doymuş buhar, sonra ıslak buhar, 
sonra doymuş sıvı haline dönüşür (Şekil 
3; 2–3). Burada bir faz değişimi söz konu-
sudur ve sabit basınçta soğutucu akışkan 
kondenserde faz değişimine uğrayarak 
sıvı hale gelir [1].
Sistemde genleşme elemanı olarak kul-
lanılan kılcal boruya sıvı halinde giren 
soğutucu akışkan, dar olan boru çeperle-
rine sürtünmekte ve geniş evaporatör ser-
pantinlerine püskürtülerek sabit entalpide 
basınç düşümüne uğrar (Şekil 4; 3–4) [3].
Evaporatöre ıslak buhar halinde düşük 
basınç ve sıcaklıkta giren soğutucu akış-
kan, bir fan yardımıyla ya da doğal olarak 
soğutulacak ortamdan sabit basınçta ısı 
çekerek ortamı soğutur. Evaporatör çıkı-
şında soğutucu akışkan, doymuş buhar 
olarak kompresör silindirlerine tekrar 
emilmektedir (Şekil 5; 4–1).
Böylece buharlaşırken evaporatörde 
ısı çekme ve bu ısıyı yoğuşurken çevre 
ortama iletme işlevi gerçekleşmekte ve 
soğutucu akışkan bir çevrimi tamam-
lamaktadır. Evaporatör serpantininde 
soğutucu akışkan tarafından absorbe 
edilen ısı yanında özellikle hermetik 
kompresörlerde ortaya çıkan ısı da soğu-
tucu akışkan tarafından absorbe edilerek 
kondenserden çevre ortama transfer edi-
lir.  Soğutucu akışkanın birim ağırlığının 
evaporatörde içerisine absorbe ettiği ısı 
miktarına “soğutucu akışkanın soğutma 
etkisi” denir. Soğutma sistemlerinde 
kullanılan kompresörler; evaporatörde 
buharlaşan soğutucu akışkan buharını 
emip sıcaklığını ve basıncını yükselterek 
kondensere kızgın buhar halinde basabi-
lecek, kondenser çıkışında sıvı hale gel-
miş soğutucu akışkanı genleşme valfinin 
dar yüzeylerinden geçirip evaporatöre 
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Şekil 5. LnP(Basınç)-h(Entalpi) diyagramında evaporatörde buharlaşma işleminin gösterilmesi

Şekil 6. R134a soğutucu akışkanında -25°C buharlaşma ve 40 °C yoğuşma sıcaklığına ait LnP 
(Basınç) – h (Entalpi) diyagramının gösterilmesi

Tablo 1. R134a soğutucu akışkanının termodinamik özellikleri

T,°C P,Bar Vl,dm3/kg Vg,m3/kg hl,kJ/kg Hg,kJ/kg R,kJ/kg Sl,kJ/(kg 
K)

Sg,kJ/(kg 
K)

-35 0,665 0,7127 0,28128 155,89 375,99 220,1 0,8281 1,7523
-25 1,067 0,728 0,1803 168,03 382,21 214,18 0,8778 1,741
35 8,868 0,856 0,0229 248,75 415,9 167,15 1,1661 1,7085
40 10,164 0,8714 0,01986 256,16 418,21 162,05 1,1896 1,7071

Makale

rin tespitinde her soğutucu akışkan için 
hazırlanan termodinamik tablolardan da 
faydalanılabilir. Aynı zamanda bazı hazır 
programlar da kullanılarak direkt sonuç-
lar bulunabilir. R134a soğutucu akışkanı-
nın termodinamik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir [1-2].

2.1.3.	Soğutma	İşleri

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde 
başlangıç noktası olarak evaporatör çıkışı, 
yani kompresör girişi seçilebilir. 40˚C’lik 
yoğuşma, -25˚C’lik buharlaşma sıcaklı-
ğına karşılık gelen değerlere göre basınç-
entalpi diyagramı Şekil 6’daki gibi çizilir.
LnP – h diyagramında 40˚C ve -25˚C 
yatay çizgileri bulunur. Bu sıcaklık değer-
lerine karşılık gelen basınç değerlerini 
bulabilmek için yatay çizgiler, doymuş 
buhar noktalarından basınç cetveline 
kadar çizilerek alçak ve yüksek basınç 
değerleri 1,067 bar ve 10,164 bar olarak 
bulunur. Bu işlem Şekil 7’de görülmek-
tedir.

buharlaşabileceği soğutucu akışkan dev-
ridaimini sağlayabilecek basınç ve debi 
özelliklerini taşımalıdır. Bir soğutma çev-
riminde ilk tasarım şartlarının korunması 
için evaporatör serpantinlerinde istenen 
şartlarla kompresör kapasitesi arasında 
bir denge olmalıdır. Bu kapasite, kom-
presörün basıncına ve hacimsel verimlili-
ğine bağlıdır. Bir kompresörün kapasitesi; 
sıkıştırma oranına, silindirlerin sayısına, 
çap ve stroklarına ve kompresörün dönme 
hızına bağlıdır [1].

2.1.2	Çevrim	Diyagramları

Soğutma yükü belirlendikten sonra 
soğutma sistemlerine ait elemanların 
özelliklerinin tespit edilebilmesi için 
buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki sıcak-
lıkların belirlenmesinden sonra P – h 
diyagramları kullanılarak gerekli sayısal 
değerler bulunur. Kondenser sıcaklığı dış 
ortam sıcaklığının 10-20˚C üzeri, evapo-
ratör sıcaklığı ise lamelli ve fanlı tiplerde 
5-7˚C, statik fansız tiplerde ise 12-15˚C 
daha düşük alınabilir. Sayısal değerle-

Düşey 4-5 doğrusu (genleşme işlemi) 
alt eksene doğru uzatıldığında, 40˚C’lik 
doymuş sıvının entalpi değeri olan 256,16 
kj/kg’lık değer okunur. Bu durum Şekil 
8’de gösterilmiştir.
5 noktasından yataya paralel olarak çizi-
len çizgi ile -25˚C doymuş buhar eğrisi-
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Şekil 7. 40°C ve -25°C sıcaklık değerlerine karşılık gelen basınç değerlerinin bulunması

Şekil 8. 40°C ve -25°C sıcaklık değerlerine karşılık gelen entalpi değerlerinin bulunması

Şekil 9. Evaporatör çıkış, kompresör giriş noktasının bulunması ve entalpi değerinin gösterimi

Makale

nin kesiştiği nokta 1 numaralı noktadır. 
Bu noktadaki entalpi değeri 382,20 kj/
kg’dır. 1 numaralı nokta evaporatör çıkış 
kompresör emiş noktasıdır. Bu noktanın 
bulunması Şekil 9’da görülmektedir. 
2 numaralı noktanın bulunması için 
-25˚C sıcaklığa karşılık gelen doymuş 
buhar noktasından 1 entropi çizgilerine 
paralel bir çizgi çizilir.
Bu paralel çizginin 40˚C sıcaklığa tekabül 
eden doymuş buhar noktasının sağına 
kadar uzatılarak çizilen yatay doğru ile 
kesişme noktası, 2 noktasını verir. Bu 
noktanın entalpi değeri 428,97 kj/kg’dır.
Kompresör çıkışındaki 2 noktasında 
soğutucu akışkan kızgın buhar halde-

dir. 3 numaralı nokta, 40˚C sıcaklık için 
doymuş buhar noktasıdır. Bu nokta, 2 
numaralı nokta ile birleştirilerek diyag-
ram çizimi tamamlanmış olur. 3 noktası-
nın entalpi değeri 418,21 kj/kg’dır.
•	1→2; kompresörde sıkıştırma
•	2→3; kondenserden dış ortama ısı 
transfer edilerek soğutucu akışkanın kız-
gın buhar halinden doymuş haline geçişi
•	3→4; kondenserden dış ortama sabit 
sıcaklıkta ısı transfer edilerek soğutucu 
akışkanın doymuş buhar fazından doy-
muş sıvı fazına geçişi
•	4→5;  sabit entalpide basınç düşümü
•	5→1; sabit basınçta evaporatöre ıslak 
buhar halinde ve düşük basınçta giren 
soğutucu akışkanın ortamdan ısı çekerek 
doymuş buhar haline gelmesi [8–9].
5 ve 1 noktaları arasında soğutucu akışkan 
düşük basınçta olduğundan ortamdan ısı 
çekerek buharlaşır. 5 noktasından 1 nok-
tasına doğru hareket edildikçe soğutucu 
akışkanın sıvı oranı azalır, buhar oranı 
artar. Soğutucu akışkanda faz değişimi 
söz konusu olduğundan çekilen ısı, gizli 
ısıdır. 5 noktasında soğutucu akışkan 
tamamen buharlaşır. -25˚C çizgisi üze-
rindeki 5 noktası, doymuş buhar nok-
tasıdır ve soğutucu akışkanın tamamen 
buharlaştığını ve kompresörde sıkıştırma 
işlemine hazır olduğunu gösterir. 1 nokta-
sının entalpi değeri 382,20 kj/kg, 5 nok-
tasının entalpi değeri 256,16 kj/kg’dır.  h5 
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Şekil 10. 2 numaralı kompresör çıkış, kondenser giriş noktasının bulunması.

Şekil 11. 40°C ile -25°C sıcaklık aralığında çalışan soğutma çevriminin basınç entalpi diyagramının 
gösterilmesi.

Şekil 12. Basınç – Entalpi diyagramında net soğutma etkisi.

Makale

ile h1 arasındaki fark 126,04 kj/kg’dır. Bu 
fark net soğutma etkisi olarak adlandırılır. 
Net soğutma etkisi Şekil 12’de görülmek-
tedir [1–8].
1-2 noktaları arasında kompresörde sıkış-
tırma işlemi gerçekleşir. Soğutucu akışkan 
sıkıştırma süresince kızgın buhar halin-
dedir. Soğutucu akışkanın kızgın buhar 
fazında olması nedeniyle hem sıcaklığı 
hem de basıncı artar. Sıcaklık artışı çevre 
ortam sıcaklığından daha yüksek olma-
lıdır ki evaporatörde soğutucu akışkana 
transfer edilen ısı, kondenserde soğutucu 
akışkandan çevre ortama transfer edile-
bilsin. 1-2 arasında yapılan işlem sıkış-
tırma işlemidir ve sıkıştırma işi olarak 
adlandırılır [1].
40˚C’lik yoğuşma sıcaklığına karşılık yük-
sek basınç göstergesinden 9,151 bar oku-
nacaktır; ancak P-h diyagramında mutlak 
basınçlar vardır, ölçülen bu değere 1,013 
bar değerindeki atmosferik basınç eklenip 
gerçek basınç değeri, 10,164 bar bulunur. 
2 noktasının 40˚Clik basınç değeri 10,164 
bar’dır. Bu nokta kızgın buhar alanı içe-
risindedir. 2 noktasının entalpi değeri, 
428,97 kj/kg’dır. h2 ile h1 arasındaki fark, 
yani kompresörde 1 noktasından alınan 
doymuş buhara eklenen entalpi 46,77 kj/
kg’dır. Bu değer, sıkıştırma çevrimi ara-
sında yapılan işe eşittir. Yani sıkıştırma, 
kompresör işi 46,77 kj/kg’dır. Doymuş 
buhar olarak kompresör tarafından emi-
len soğutucu akışkan evaporatörü terk 
etmeden bir miktar ısı alıp kızgın buhar 
olarak kompresör silindirlerince emilir. 
Kompresör silindirlerinde sıkıştırılarak 
sıcaklığı ve basıncı yükselen kızgın buhar 
halindeki soğutucu akışkanın sıcaklığı, 
kondenser girişinde çevre sıcaklığından 
10˚C-20˚C daha yüksek sıcaklıkta olur. 
Bu değerler, sistemin çalışma koşulları ve 
malzemenin özelliklerine göre değişken-
lik gösterebilir. Kondenser sıcaklığındaki 
düşme, dış ortama transfer edilen ısı mik-
tarında da azalma demektir. Bu da siste-
min performansında düşüşe neden olur. 
2-3 doğrusu, kızgın buhardan doymuş 
buhara doğru dış ortama atılması gere-
ken kızdırma ısısı miktarını gösterir. 3 
noktasından aşağı düşey olarak ısı miktarı 
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Şekil 13.  Basınç – Entalpi diyagramında sıkıştırma işi

Şekil 14.  Basınç – Entalpi diyagramında kızdırma ısısı

Şekil 15. -25°C buharlaşma, 40°C yoğuşma sıcaklığındaki LnP (Basınç) – h (Entalpi) 
diyagramında değerlerin gösterilmesi

Makale

eksenindeki h3 noktasının entalpi değeri 
418,21 kj/kg’dır. h2-h3 kızgın buhardan 
çekilen ısı miktarı ise 10,76 kj/kg’dır. Bu 
kızdırma ısısı, genellikle kompresör çıkı-
şından sonra basma hattından itibaren 
kondenserin ortalama %5’lik kısmından 
çevre ortama transfer edilen sıcaklıkta bir 
düşüşe neden olan ısıdır.
3-4 doğrusu, kondenserdeki yoğuşma 
işlemini temsil eder. 3 noktasında soğu-
tucu akışkanın yoğuşma sıcaklığı 40˚C ve 
mutlak basıncı 10,164 bar’dır. Bu noktada 
soğutucu akışkan, doymuş buhar fazın-
dadır. 4 noktasında da sıcaklık ve basınç 
aynıdır, ancak soğutucu akışkan ısısını 
dış ortama transfer etmiş ve tamamen 
sıvı hale gelmiştir. 4 noktası doymuş sıvı 
noktasıdır. Soğutucu akışkan 2-3 arası 
kızgın buhar fazından doymuş buhar 
fazına, buradan (3) ısı transferi devam 
ettiği sürece sıvı oranında artışa ve 4 nok-
tasında tamamen sıvı haline dönüşür. Bu 
noktadan sonra çok az ısı çekilse dahi 
soğutucu akışkan aşırı soğutulmuş sıvı 
haline gelir. Çok az ısı verilirse soğutucu 
akışkan sıvı – buhar (ıslak buhar) fazına 
geçer. 
h3-h4 kondenserde ısının faz değişimiyle 
dışarı atılma noktaları arasıdır. Soğutucu 
akışkan doymuş buhar fazından doymuş 
sıvı fazına geçer. Bu faz değişimi sırasında 
yoğuşma gerçekleşirken dış ortama atılan 
entalpi değeri 162,05 kj/kg’dır.

2.1.4.	Soğutma	Tesir	Katsayısı

Bir soğutma makinesinin soğutma tesir 
katsayısı (COP) elde edilmek istenen 
soğutma değerine karşılık bu soğutma 
değerini elde etmek için harcanan iştir.

-25˚C buharlaşma 40˚C yoğuşma sıcak-
lıkları için P-h diyagramından alınan 
değerler; h1=375,99 kJ⁄kg, h2=432,63 
kJ⁄kg, h3=418,21 kJ⁄kg, h4=256,16 kJ⁄kg, 
h5=256,16 kJ⁄kg olarak görülmektedir.
COP değerinin hesaplanması için (1) 
numaralı formül kullanılmalıdır;

            
                                (1)
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Şekil 16. -35°C buharlaşma, 40°Cyoğuşma sıcaklığındaki LnP (Basınç) – h (Entalpi) 
diyagramında değerlerin gösterilmesi

Şekil 17. -25°C buharlaşma, 35°C yoğuşma sıcaklığındaki LnP (Basınç) – h (Entalpi) diyagramında 
değerlerin gösterilmesi

Makale

Formülde görülebileceği gibi soğutma 
işlemi için kompresörde ne kadar az 
enerji harcanırsa COP değeri o kadar 
artar. COP değeri yüksek bir sistem, aynı 
işi yapan COP değeri düşük sistemden 
daha kârlıdır. İlk yatırım maliyet hesabı 
yapılırken her zaman COP değeri dikkate 
alınmalı, pahalı olsa dahi zaman içeri-
sinde geri dönüşümü olacağından COP 
değeri yüksek soğutma sistemleri tercih 
edilmelidir [10].
4 kW soğutma yükü için devrede dolaşan 
soğutucu akışkan miktarı (2) numaralı 
formül vasıtasıyla bulunur. Tablodan alı-
nan entalpi değerleri (2) numaralı for-
mülde yerine konulduğunda soğutucu 
akışkan miktarı

    (2)
    
 .ms = 0,031 kg/s = 1,86 kg/dk

olarak bulunur. 

Şekil 16’daki basınç-entalpi diyagram-
larında yoğuşma sıcaklığı yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi 40˚C iken buhar-
laşma sıcaklığı ise -35˚C’ye düşürülerek 
diyagramda gerekli çizimler yapılmıştır. 
Bu durum için hesaplamalarda yine (1) 
ve (2) numaraları formüller kullanılmış-
tır. Değerler Tablo 1’deki -35˚C ve 40˚C 
değerleriyle uyumludur. 
Şekil 16’da görülen entalpi değerleri 
sırasıyla; h1=282,20 kJ⁄kg, h2=428,97 
kJ⁄kg, h3=418,21 kJ⁄kg, h4=256,16 kJ⁄kg 
ve h5=256,16 kJ⁄kg olarak okunur.
Şekil 16’da görülen entalpi değerleri (1) 
numaralı formülde yerine konulduğunda 
COP değeri 2,11 olarak hesaplanmak-
tadır. Ayrıca 4 kW soğutma yükü için 
devrede dolaşan soğutucu akışkan miktarı 
(2) numaralı formülden 1,98 kg/dk olarak 
hesaplanmaktadır. 
Şekil 17’de ise basınç-entalpi diyagram-
larında yoğuşma sıcaklığı 35˚C’ye düşü-
rülmüş, buharlaşma sıcaklığı ise -25˚C’de 
tutularak diyagramda gerekli çizimler 
yapılmıştır.
Şekil 17’deki basınç entalpi diyagramından 
alınan entalpi değerleri sırayla h1=382,21 

kJ⁄kg, h2=426,00 kJ⁄kg, h3=415,90 kJ⁄kg, 
h4=248,75 kJ⁄kg, h5=248,75 kJ⁄kg olarak 
okunur.
Şekil 17’den elde edilen entalpi değerleri 
(1) numaralı formülde yerine konuldu-
ğunda COP değeri 3,04 olarak hesaplan-
maktadır. Ayrıca 4 kW soğutma yükü için 
devrede dolaşan soğutucu akışkan miktarı 
(2) numaralı formülden 1,74 kg/dk olarak 
hesaplanmaktadır.
40°C / -25°C aralıkları arasında çalı-
şan sistem esas alınarak önce 40°C’de 
yoğuşma sıcaklığı sabit tutulmuş, buhar-
laşma sıcaklığı -25°C’den -35°C’ye düşü-
rülmüştür. 10°C’lik bu değişim 4 kW 

kapasiteli bir soğutma sisteminde, dev-
rede dolaşan soğutucu akışkan miktarında 
çok az değişimi ortaya çıkarmıştır. COP 
değeri ise 2,69’dan 2,11’e düşmüştür. Bu 
durum evaporatörde daha düşük sıcaklık 
istemine karşın kompresörde harcanan 
enerjinin artışından kaynaklanmaktadır. 
Şekil 18’de entalpi değerlerindeki bu 
değişim gösterilmiştir. 
Buharlaşma sıcaklığı -25°C alınıp 
yoğuşma sıcaklığı 35°C’ye düşürüldü-
ğünde devrede dolaşan soğutucu akışkan 
miktarında bir miktar daha düşüş göz-
lemlenmiştir. 4 kW’lık soğutma yükü için 
COP değeri 3,04’e yükselmiştir. Yoğuşma 
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Şekil 18.  Farklı buharlaşma ve farklı yoğuşma sıcaklığındaki LnP (Basınç) – h (Entalpi) 
diyagramında değerlerin gösterilmesi

Tablo 2. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklıklarına göre COP ve soğutucu 
akışkan kütlelerindeki değişim

Tbuharlaştırıcı
°C

Tyoğuşturucu
°C

m
kg/dk COP

-25 40 1,86 2,69

-35 40 1,98 2,11

-25 35 1,74 3,04

Makale

miktar ısı sürülür. 
Kızgınlık (superheat); evaporatörde doy-
muş buhar sıcaklığının üzerindeki sıcak-
lıklarda soğutucu akışkana ısı sürülmesi 
sonucu ortaya çıkan doymuş buhar ve 
kızgın buhar arasındaki sıcaklık farkıdır. 
Bir başka deyişle soğutucu akışkanın eva-
poratörden çıktığı sıcaklık ile buharlaşma 
sıcaklığı arasındaki farktır. Kızgınlık 
(superheat); sistem kapasitesine ve sis-
temin çalışma şartlarına göre değişebilir 
ve evaporatör çıkış sıcaklığından doymuş 
buhar sıcaklığının çıkarılmasıyla bulunur.
Kızgınlık (superheat) sıcaklık farkı, sistem 
kapasitesi ve çalışma koşullarına göre 4,5-
7°C arasında değişebilir. Sistemin yapısal 
özellikleri ve sistemin çalışma koşullarına 
göre bu değerler değişebilir. [1]
Akışkan kontrol cihazı ya da genleşme 
valfinden geçen soğutucu akışkanın sıvı 
halde olması gerekir. Sıvılaşmamış soğu-
tucu akışkan, sistemin performansını 
düşürür. Buzdolaplarında akışkan kon-
trol cihazı olarak kullanılan kılcal boru 
ya lehimlenerek ya da basma hattı borusu 
içinden geçirilerek sıvılaşmamış soğutucu 
akışkanın sıvılaşması sağlanır. Soğutma 
sistemlerinde soğutma performansını 
yükseltmek için kondenser çıkışında, 
sistem özellikleri ve kullanılan akışkan 
kontrol cihazına göre aşırı soğutma (sub-
cooling) işlemi gerçekleştirilir.
Aşırı soğutma (subcooling); kondenserde 
doymuş sıvı sıcaklığının altındaki sıcak-
lıklarda soğutucu akışkandan ısı çekilmesi 
sonucu ortaya çıkan doymuş sıvı ile aşırı 
soğutulmuş sıvı arasındaki sıcaklık farkı-
dır. Bir başka deyişle soğutucu akışkanın 
kondenserden çıktığı sıcaklık ile yoğuşma 
sıcaklığı arasındaki farktır. 
Soğutma konumunda çalışan standart ısı 
pompalarında soğutucu akışkanın sıcak-
lığı genellikle doymuş sıvı sıcaklığından 
en az 5,5°C daha düşük olmalıdır. Ayrıca 
soğutucu akışkanın kondenserden çık-
tığı sıcaklık ile yoğuşma sıcaklığı ara-
sındaki fark sistem kapasitesine ve sis-
temin çalışma şartlarına göre değişebilir. 
Aşırı soğutma (subcooling), kondenser 
çıkış sıcaklığından doymuş sıvı sıcaklı-
ğının çıkarılmasıyla bulunur. Şekil 19’da 

sıcaklığı düştükçe aynı soğutma yükünü 
elde etmek için devrede dolaşan soğutucu 
akışkan miktarı da düşmektedir. Düşük 
yoğuşma sıcaklıklarında kompresörün 
yaptığı iş azalacak ve soğutma yükü daha 
az enerji harcanarak karşılanacaktır. Aynı 
soğutma yükünü karşılamak için daha 
düşük debili kompresör gerekmektedir. 
Örnekler, bir sistemden en yüksek per-
formansı elde etmek için buharlaşma 
sıcaklığının mümkün olduğunca yüksek, 
yoğuşma sıcaklığının ise mümkün oldu-
ğunca düşük olması gerektiğini ortaya 
çıkarmıştır. Tabii ki, sistemlerin tatminkâr 
çalışacağı sınırlarda kısıtlamalar olacaktır. 
O zaman performansı artırmanın başka 
yolları düşünülmelidir. Sonuçta uygu-
lama imkânının sınırlarını, sistemde kul-
lanılacak ekipmanlar, bu ekipmanların 
ilk yatırım maliyeti, çalışma şartları ve 
çalışma koşulları vb. belirleyecektir. Bir 
soğutma sistemindeki en önemli eleman 

kompresördür. Soğutma kompresörleri 
kızgın buhar emip kızgın buhar basan 
cihazlardır. Soğutma kompresörlerinde 
silindire sıvı emilmesi büyük problemlere 
sebep olur. 
Pratikte soğutma sistemlerinde per-
formansı artırmak ve sistemin işletme 
koşullarında sorunsuz şekilde çalışmasını 
sağlamak için kızgınlık (Superheat) ve 
aşırı soğutma (subcooling) uygulamaları 
yapılır [4-6].
Soğutucu akışkan sıvı + buhar (ıslak 
buhar) fazlarında ve düşük basınçta eva-
poratöre girer. Bu oran ortalama olarak 
%75 sıvı, %25 buhardır. Soğutma sistemi-
nin en önemli parçası olan kompresörün 
uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanıla-
bilmesi için soğutucu akışkanın mutlaka 
kızgın buhar olarak silindire emilmesi 
gerekir. Bu nedenle soğutma sistemle-
rinde evaporatör çıkışında soğutucu akış-
kana kızgınlık (superheat) denilen bir 
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Şekil 19. Kızgınlık (superheat) ve  aşırı soğutma(subcooling) uygulamasının LnP (Basınç ) – h 
(Entalpi) diyagramında gösterilmesi

Tablo 3. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklıklarına göre COP ve soğutucu 
akışkan kütlelerindeki değişim

Tbuharlaştırıcı
°C

Tyoğuşturucu
°C

m
kg/dk COP

-25 40 1,86 2,69

Tablo 4. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklıklarına göre COP ve soğutucu 
akışkan kütlelerindeki değişim

Tbuharlaştırıcı
°C

Tyoğuşturucu
°C

m
kg/dk COP

-25 40 1,62 3,01

4 kW soğutma yükü için devrede dolaşan soğutucu akışkan miktarı:

Makale

aşırı soğutma (subcooling) ve kızgınlık 
(superheat), basınç-entalpi diyagramında 
gösterilmiştir.
h1=382,20 kJ⁄kg h1=386,27 kJ⁄kg
h2=428,97 kJ⁄kg h2=434,22 kJ⁄kg
h3=418,21 kJ⁄kg h3=241,59 kJ⁄kg
h4=h5=256,16 kJ⁄kg h4=241,59 kJ⁄kg

Teorik diyagramın hesapları Tablo 3’te 
verilmiştir.

40°C / -25°C sıcaklıkları arasında çalı-

şan sistemin hesaplamaları daha önceden 
yapılmıştı. Bu teorik hesaplamalara 10°C 
aşırı soğutma ve 5°C kızgınlık verilerek 
grafik çizilmiş ve hesaplamalar yapıl-
mıştır. Tablo 4’te ise kızgınlık ve aşırı 
soğutmanın verildiği sistemin değerleri 
hesaplanarak yerleştirilmiştir.
Devrede dolaşan soğutucu akışkan mik-
tarında bir azalma görülürken COP 
değerinde yükselme görülmektedir. Pra-
tik çalışmada sisteme kızgınlık verilmesi 
gerekmektedir  [5-6-7].

3.	Sonuçlar

Soğutma sistemi tasarımında ve soğutma 
uygulamalarında çalışacak elemanların 
basınç-entalpi diyagramını çizerek kulla-
nabilmeleri ve bu diyagramı anlayabilme-
leri, meslek icra edebilmelerinde ve ken-
dilerini mesleki açıdan yenilemelerinde 
oldukça önemlidir. Tasarımcı için en 
önemli etken sistemin çalışma sıcaklık-
ları ve bu sıcaklıklara karşılık gelen basınç 
değerlerini belirlemesidir. Basınç-entalpi 
diyagramlarının iklimlendirme eğitimi-
nin başladığı lise dönemlerinde öğrenil-
mesi, sistemin çalışmasının anlaşılmasını 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu diyagramın 
doğru şekilde anlaşılması, sistemde bir-
çok arızanın çözümü açısından oldukça 
önemlidir.
Diyagramlar incelendiğinde yalnızca 
aşırı soğutmada dahi aynı kompresör 
gücü için soğutma artmakta, elde edil-
mek istenen soğutma değerine karşılık 
harcanan güç azalmaktadır. Kızgınlı-
ğın artırılmasıyla da sistemin soğutma 
kapasitesinde artış gözlenmektedir. 
Kondenserde yoğuşma sıcaklığı azal-
dıkça aynı soğutma yükünü elde etmek 
için devrede dolaşan soğutucu akışkan 
miktarı da azalmaktadır. Elde edilen 
değerler incelendiğinde düşük yoğuşma 
sıcaklıklarında kompresör işi azalacak 
ve daha az enerji harcanarak soğutma 
işlevi yerine getirilecektir. Bu durumda 
daha düşük debili kompresörler seçilerek 
sistem boyutları küçültülebilir. Verilen 
örnekler karşılaştırıldığında bir sistemden 
en yüksek performansı elde etmek için 
emme sıcaklığının mümkün olduğunca 
yüksek, yoğuşma sıcaklığının da mümkün 
olduğunca düşük olması gerektiği görül-
müştür. Sistemde belirli sınırlar içerisinde 
aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sağlanarak 
sistem performansı artırılacaktır. Belir-
lenen değerlerin üzerindeki aşırı artış-
lar, hem sistem performansını hem de 
çalışma şartlarını olumsuz yönde etkiler.  
Bir soğutma sisteminin uzun yıllar sorun-
suz çalışabilmesi, ideal sıcaklık ve basınç 
değerini bulduktan sonra basınç-entalpi 
grafiğinin doğru çizilmesine bağlıdır. Bu 
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Makale

değerleri tespit ederek çalışmak; sistemin 
malzeme yapısını, malzeme kalınlığını, 
boyutlarını, arızalanma miktarını, mali-
yetini, kullanım ömrünü ve enerji kulla-
nım değerlerini doğrudan etkilemekte-
dir. Soğutma ve iklimlendirme mesleğini 
kendisine uğraş edinecek kişilerin lnP-h 
diyagramlarını çok iyi anlayıp kullanma-
ları mesleki açıdan gelişimlerinin temel 
taşıdır.
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RBM’den MG1 Kompakt Vana

Ürün Tanıtımı

Partikül birikmesiyle oluşan cihaz 
problemleri; özellikle pas, koroz-
yon ve kazan taşından kaynakla-

nan kum, sistemin normal çalışmasını 
engeller. RBM MG1 Kompakt Vana, 
kazan maliyetinde büyük yeri olan en 
hassas bileşenlerden pompa ve eşanjörü 
korur ve bu sayede kazanın ömrünü 
uzatır.

Kompakt boyutları sayesinde; kombi 
altına tam uyar, kurulum yerleri çok 
sınırlı ve dar mekânlarda, diğer kir ayı-
rıcıların monte edilemediği yerlerde 
kullanılabilir.

Nasıl	Çalışır?

1- Ani kesit değişimi, akışkanı ve için-
deki mevcut asılı partikülleri yavaşlatır.
2- Silindir içindeki mıknatıs tüm demir 
içeren partikülleri çeker.
3- Manyetik olmayan partiküller süzülür 
ve filtreleme kartuşu sayesinde tutulur.

Bir dizi önemli tasarım çözümü saye-
sinde; MG1, çok yönlü kurulum ola-
nağı ile karakterize edilir: kartuş/ filtre 
gövdesi öne ve arkaya bakacak şekilde 
monte edilebilir.
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Systemair Yeni OPTIMA-LV-R 
ile Daha Düşük Hızlarda Debi 
Kontrolü 

Ürün Tanıtımı

önceliklerinin yüksek öncelikli 
olduğu havalandırma sistemleri.

•	 Kütüphane, toplantı salonu, 
oditoryum ve otel odaları gibi 
gürültü seviyesinin kritik olduğu, 
düşük hızlarda havalandırma yapılan 
mekânlar.

Yukarıdaki uygulamalarda çoğu zaman 
kanal içerisindeki hava hızı 1 m/s’nin 
altına düşmektedir. Bu hızlarda gele-
neksel VAV üniteleri ile hassas kontrol 

yapmak neredeyse imkânsız hale gel-
mektedir.
Yeni OPTIMA-LV-R 2–600 Pa statik 
basınç aralığında çalışabilir. 400 mm 
çapa kadar çeşitli ölçülerde alternatifleri 
bulunan yeni ürün, önünde türbülans 
yaratan ekipmanlar olsa bile % 5 has-
sasiyette ölçüm alabilir. Dar ve kısıtlı 
alanlarda kullanıma uygundur. Ürünün 
sızdırmazlık sınıfı EN 1751’e göre 1000 
Pa’a kadar olan basınçta “4C”dir.

Systemair, yeni VAV ünitesi 
OPTIMA-LV-R’yi tanıttı. 
OPTIMA ürün ailesinin yeni 

üyesinin özelliği, 0,2 m/s gibi düşük 
hızlarda bile hassasiyetini koruyabilmesi.
VAV sistemlerinin ortak problemi, 
birkaç m/s hava hızına karşılık gelen 
nominal hava debilerinde hassas çalış-
maya gere dizayn edilmiş olmaları. VAV 
ünitesi bu nominal debi etrafında çalıştı-
ğında, basit ve hassas bir şekilde kontrol 
sağlanabiliyor. Oysa, nominal debinin 
sadece çok küçük bir kısmının gerekli 
olduğu uygulamalar da tasarımcıların 
karşısına çıkabiliyor. Bunlar:
•	 Mobilya cilası, halı vb. gibi 

ürünlerden çıkan VOC’lerin 
sürekli kontrolü için minimum 
havalandırma. Bu ihtiyaç çoğunlukla 
okullar, sağlık tesisleri, müzeler gibi 
mahallerde içeride insan olmadığı 
durumlarda ortaya çıkmakta.

•	 Havalandırma ile hassas sıcaklık 
kontrolünün yapıldığı, ısıtılan veya 
soğutulan mahaller.

•	 İyonizasyon veya anti-mikrobiyal 
ilaçlama gibi özel işlemlerden 
geçirilmiş havanın hassas olarak 
verildiği özel mahaller.

•	 Enerji verimliliği ve çevre koruma 
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SFA SANIHYDRO’dan Yoğuşmalı 
Kombi, Fancoil, Klima ve Soğutma 
Dolapları için Drenaj Pompaları

Ürün Tanıtımı

SANICONDENS® Plus; kombi, 
fancoil, klima ve soğutma ekip-
manlarından gelen yoğuşma suyu-

nun tahliyesini sağlayan bir pompadır. 
Her iki taraftan 2 adet, toplam 4 giriş 
bağlantısı olan SANICONDENS® Plus 
pompa, kompakt olduğundan çok kolay 
monte edilebilir. Haznesi asitli sulara 
karşı dayanıklıdır.

Bağlantı yapılabilen üniteler: Yoğuşmalı 
kombi, fancoil, klima, soğutma dolapları 
ve nem alma cihazı
Giriş bağlantı çapı: 4 x 28 mm
Tahliye boru çapı: 8/11 mm
Maks. dikey pompalama: 4,5 m
Maks. yatay pompalama: 50 m
Maks. debi: 342 L/saat
Hazne hacmi: 2 L
Besleme voltajı / frekans: 
220-240 V / 50 Hz

Maks. güç: 60 W
Maks. amper seviyesi: 0,52 A
Elektrik sınıf: I
Ses seviyesi: < 45 dB (A)
Maks. sıvı sıcaklığı:
80°C - S3 15% (1 dk. 30 sn. 

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
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dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!

on / 8 dk. 30 sn. off )
Net ağırlık: 2 kg
Koruma sınıfı: IP20
Boyutlar (g x d x y): 301 x 160 x 146 
Duvara sabitleme aparatı - Çek valf ile 
donatılmıştır
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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

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

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

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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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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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.
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Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

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

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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