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Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

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

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri
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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...



• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, 
 +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz
 yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz
 azalır

farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

G R O U P  O F  C O M P A N I E S

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitteurope.com  •  www.ebitt.com.tr



  

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

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Nusret Suna, Taksim İlkyardım Hastanesi yan-
gınıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: “Eğer bir binada birkaç yıl arayla iki büyük 
yangın çıkıyorsa, ortada apaçık bir sorun var demek-
tir. Görünen o ki, 2011’de çıkan yangının nedenleri 
yeterince irdelenmemiş veya yangının çıkış neden-
leri tespit edilmesine rağmen, sorunu gidermek ye-
rine, yok sayılması tercih edilmiştir. Dikkat edilmesi 
gereken bir nokta, yangının çatıda başlaması ve dış 
cephe boyunca hızla ilerlemesidir. Demek oluyor ki 
dış cephe malzemeleri sorunludur. Yangın Yönetme-
liğine uygun malzeme kullanılmamıştır. İşin en ilginç 
noktası ise 2011’deki yangın yine dış cephe kaplaması 
üzerinde başlamış ve büyümüştür. Yangın Yönetmeli-
ğinde ‘İnşaatlara kolay alevlenen yapı malzemelerinin 
kullanılmasına müsaade edilmeyeceği’ açıkça ifade 
edilmektedir. İfade bu denli net iken, Taksim İlkyar-
dım Hastanesi inşaatında kolay alevlenen malzeme 
kullanılmasına kim, neden göz yummuştur? Dene-
tim sürecinde bu durum neden tespit edilmemiş 
ve neden dış cephede Yangın Yönetmeliğine uygun 
malzeme kullanılması sağlanmamıştır? Konuyla ilgili 
pek çok soru sorulabilir. Soruların işaret ettiği noktada, 
yapı üretim süreci ve denetim sisteminin sorunlu ol-
duğudur. Kamu binalarının inşa süreci, sorunları daha 
da görünür kılmakta, denetim sistemindeki zafiyeti 
belirleyici olmaktadır. Hastane, okul, yurt, kreş olarak 
kullanılan yapılarda göz ardı edilecek en küçük hata, 
göz yumulacak en küçük bir ihmal, telafisi mümkün 
olmayan sonuçlara yol açacaktır.”
Doğru söze ne denir? Yangın Yönetmeliği dört dört-
lük yapılmış olabilir ama Yönetmeliğin varlığı; doğru 
uygulanmadığı, doğru denetlenmediği ve hayata ge-
çirilemediği sürece anlamsızdır…

aziosmanpaşa'daki   Taksim İlkyardım Hasta-
nesi, 5 Nisan’da büyük bir yangınla gündeme 
geldi. İddiaya göre bir kişinin, alev alan su ısıtı-

cısını camdan dışarı atması sonucu dış cephe tutuştu 
ve alevler birden bire tüm binayı sardı.  Gaziosman-
paşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, yangınla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Vişne, "İçeride ciddi bir tah-
ribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla" ifadesini 
kullandı. Olay yerinde incelemeler sürerken rüzgârın 
da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir 
düşmeye başladı.  Kopan parçalar, klimaya çarparak 
küçük çapta patlamaya sebep oldu. Patlama sonrası 
klima gazı dışarı çıkarken de panik yaşandı. Binanın 
dış cephe kaplamaları yangından bir gün sonra bile 
hâlâ düşmeye devam ediyor… Aynı hastane, 2011 
yılında da yanmış ve yine, dış cephe kaplama çalış-
maları sırasında yangın çıkmıştı. Durum böyle olunca 
da haliyle akıllara “ihmal mi var?” sorusu geliyor.
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul 
Şen, yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz. Bu-
günkü mevzuat, duvar üzerine yapıştırma ile arada 
boşluk bırakılıp, son kat kaplama ile giydirme cephe 
yapımına izin vermiyor. Dolayısıyla hastanedeki uygu-
lama yanlış. Kullanılan yalıtım malzemesi izin verilme-
yen bir malzeme. Son kat kaplama olarak gördüğünüz 
malzeme de yanıcı özellikte. Bu tür giydirme cephe-
lerde böyle malzemelere kullanım izni verilemez, ya-
sak. Konunun ilgililerinin, sorumlularının 'denetim' ile 
ilgili sorulara cevap vermesi gerek.”

G

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yönetmelik var, keşke uygulama-denetleme de olsaydı…
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
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ErP, “Enerji İlişkili Ürünler” Direktifi, 
LOT 1 & LOT 2 Hakkında Genel Bilgilendirme

Türkiye İMSAD, 
Mart 2018 Sektör 
Raporu’nu Açıkladı:
İnşaat sektörü 
2017 yılında yüzde 
8,9 büyüdü

Aironn, Ar-Ge’de Çığır Açıyor

Enerji Verimliliği ve 
Enerjinin Akılcı 
Kullanımı

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu
 
Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu
34718 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 327 80 10 pbx
Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISSN: 1302-8065
2018 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 14 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 160 TL. 

Baskı ve Cilt
ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50 
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

66 İzlenimler

ISK Sektörünün 
Büyük Buluşması 
MCE Fuarı, 162 
Bin Profesyonel 
Ziyaretçiyi Ağırladı



  

70

74

78

82

Teknik

Bilgi

Çeviri

Ürün Tanıtımları

Artı ve 
Eksileriyle BIM/
Revit Kullanımı

Nesnelerin 
İnterneti (IoT)

Radyant Soğutma

• E.C.A.’dan Boyutları Küçük, Tasarrufu Büyük 
Yeni Akıllı Kombi: “Proteus Premix”
• Systemair’den FLCompact Entegre Isı Pompalı Klima Santrali

										REKLAM	DİZİNİ	
 ÖK AIRONN

 19 AIRPLUS

 21 ALARKO CARRIER

 Insert ALDAĞ

 49 ARÇELİK

 41 AYVAZ

 31 BELİMO

 23 BOREAS

 AKİ BRC

 9 CIAT

 39 ÇUKUROVA

 88 DAIKIN

 25 DUYAR

 1 EBITT

 29 EMAS

 57 FRİTERM

 73 ISIDEM

 69 İMBAT

 AK KES KLİMA

 35 KONUKISI

 17 MAKTEK

 15 MAS DAF

 83 NIGERIA BUILD EXPO

 43 NUHAY

 61 PİTRE/SMITKA

 ÖKİ PRIHODA

 77 REFKAR

 8  RESTERM

 51 SENTEZ KLİMA

 56 SEYAD

 11 STANDART

 13 SYSTEMAIR

 87 TTMD SEMPOZYUM

 47 VENCO 

 2 VIESSMANN

 7 WAVIN

 81 WEST AFRICA HVAC EXPO

6 27 50



Haberler

MCE 2020 Fuarında Türkiye Partner Ülke Olacak

İ klimlendirme sektörü için 
Avrupa’nın en önemli fuarlarından 

biri olan Mostra Convegno Expocomfort, 
13-16 Mart 2018 tarihlerinde İtalya'nın 
Milano kentinde düzenlendi. Önceki 
senelerde olduğu gibi hem İtalya’dan 
hem de diğer ülkelerden yoğun ziyaretçi 
alan fuara, Türkiye’den toplamda 117 
firma katılım sağladı. Mostra Convegno 
2018 Fuarına İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) de hem bir Info 
Stand ile hem de Lounge alanı ile katılım 

sağladı. Fuarda standı olmayan Türk katı-
lımcılar, İSİB lounge alanında iş görüş-
melerini gerçekleştirdi. Metro çıkışı ile 
fuar alanında çok sayıda noktada Türkiye 
iklimlendirme sektörünü tanıtan reklam 
çalışması gerçekleştirildi. İSİB standını 
ziyaret eden yerli ve yabancı tüm ziyaret-
çiler tarafından reklam görselleri beğeni 
ile karşılandı, Türkiye ve iklimlendirme 
sektörü imajının yükseltilmesine yöne-
lik faydalı bir çalışma olduğu belirtildi. 
Ayrıca, Mostra Convegno Expocomfort'a 

katılım sağlayan tüm Türk firmaları, Bir-
lik personeli tarafından ziyaret edilerek 
firmalara verilen devlet destekleri konu-
larında bilgilendirildi. Fuar sırasında 
MCE Yönetimi ile yapılan toplantıda, 
Türkiye’nin bir sonraki fuarda “Partner 
Ülke” olarak yerini alması konusunda 
prensip kararı alındı. Hem ülkemizin 
tanıtımı hem de yeni Türk firmalarının 
fuarda yer bulabilmesi için "Partner 
Ülke" konseptinin önemli bir rol oyna-
ması bekleniyor. Daha önce yine İSİB 
girişimleri ile Türkiye ISH Frankfurt Fua-
rında partner ülke olmuş ve ülkemizin 
tanıtımı konusunda önemli faaliyetler 
gerçekleştirmişti.

İSMEK İklimlendirme Okulu Açıldı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat 
Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), 

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eği-
tim Vakfı (ISKAV) ile gerçekleştirdiği pro-
tokol çerçevesinde İSMEK İklimlendirme 
Okulu’nu açtı. Okulun eğitimleriyle, 
İstanbul’da ikâmet eden ve iklimlendirme 
sektöründe çalışmak isteyen 18-30 yaş 
arası vatandaşların, mesleki ve teknik eği-
tim alarak meslek edinmesi hedefleniyor. 
İklimlendirme sektörüne yönelik eğitim-
lerle ayrıca ilköğretim mezunu olup işsiz, 
mesleği olmayan ya da meslek değiştir-
mek isteyen gençlerin de iklimlendirme 
sektörüne eğitimli teknik personel olarak 
kazandırılması amaçlanıyor.

İsteyenlere	profesyonel	eğitim	
fırsatı
İSMEK İklimlendirme Okulu’nda mesleki 
ve teknik eğitim alarak mezun olanlar, 

teknik eleman olarak sektörde çalışmaya 
başlayabilecekleri gibi, isterlerse mesleki 
yeteneklerini profesyonel eğitimlerle artıra-
bilecek. Güngören’de açılan okulda eğitim 
alacak olan katılımcılar, İSMEK ve ISKAV’ın 
birlikte oluşturacakları bir heyetin yapacağı 
mülâkatlar sonucunda belirlenecek. Okulda 
eğitim almak isteyenler, ön başvurularını 
İSMEK’in web sitesi üzerinden online ola-
rak gerçekleştirecek. Ön başvuruyu yapan 
adaylar, eğitim merkezine gelerek başvuru-
larını kesin kayda dönüştürebilecek.

Temel	ve	profesyonel	eğitimler
İSMEK’in 15 uzmanlık okulundan biri 
olan İklimlendirme Okulu’nda eğitimler, 
“Temel” ve “Profesyonel” olmak üzere 
iki kısımda toplanıyor. Temel seviyedeki 
eğitimler, “teorik” ve “pratik” olarak iki 
bölümde veriliyor. Temel Seviye eğitimler; 
“Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma ve 

Mekanik Tesisat” başlıkları altında işleni-
yor. İSMEK İklimlendirme Okulu’nda eğitim 
alanlardan temel eğitimi tamamlayanlar, 
teknik eleman olarak sektörde çalışmaya 
başlamalarının ardından uzmanlaşma 
ihtiyacı doğrultusunda açılan profesyo-
nel seviye eğitimlere katılabilecek. Okulun 
Profesyonel Seviye eğitimleri; Isıtma Dalı 
Deneyimli Teknik Eleman (IDTE) Eğitimi, 
Mekanik Tesisat Dalı Deneyimli Teknik Ele-
man (MDTE) Eğitimi, Soğutma-Klima Dalı 
Deneyimli Teknik Eleman (SDTE) Eğitimi, 
Havalandırma Dalı Deneyimli Teknik Ele-
man (HDTE) Eğitimi başlıkları altında verili-
yor. Okulun eğitimlerini başarıyla tamamla-
yanlar, MEB Onaylı İSMEK sertifikasının yanı 
sıra ISKAV sertifikası alabilecek.
İSMEK İklimlendirme Okulu; Mehmet 
Nesihi Özmen Mah. Çam Sok. No. 19 Kat: 
Zemin Güngören/İstanbul adresinde hiz-
met veriyor.
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Mimar ve Mühendisler 
Grubu “Herkes için Şehir” 
Konulu Çalışma için 
Bir Araya Geldi

Ç evre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Türkiye’nin 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren 

sivil toplum kuruluşlarından Mimar ve Mühendisler Grubu 
(MMG) ile “Herkes için Şehir” konulu çalışma için bir 
araya geldi. Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinde büyük 
etkisi bulunan mimari, çevre ve şehircilik konularında 
önemli açıklamaların yer aldığı buluşmada, güncel ülke 
sorunlarına çözüm arandı. Şehir ve medeniyet konularının 
derinlemesine irdelendiği buluşmada; MMG Genel Başkanı 
Osman Balta, sağlıklı bir şehir yapılanması için şehirleri 
insan ve çevre odaklı planlamak gerektiğinin altını çizdi. 
Bakan Özhaseki, Türkiye’de kentsel dönüşümün artık bir 
gereklilik olduğunu vurgulayarak “Hızla kentsel dönüşüme 
girmek, sağlıklı binalara kavuşmak istiyoruz. Bir taraftan 
deprem ülkesiyiz diğer taraftan da insanlarda hâlâ şehir-
lere doğru göç duygusu ve zenginleşme devam ediyor. 
O halde Türkiye’de kentsel dönüşüm artık bir lüks değil, 
zorunluluk. Bunu doğru bir mantıkla yaptığımız zaman 
Türkiye’nin neredeyse yarısının 15 yıl içinde değiştiririz, 
dönüştürürüz diye düşünüyorum. Bu ülkenin toprakla-
rının altı iyice hareketli, o hareketliliğe karşı şu andaki 
teknolojiyle bir şey yapamıyoruz. Ancak onu anlarız, ona 
uygun davranırız, o zaman işi kurtarırız” ifadelerine yer 
verdi. Şehircilik faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler veren 
Özhaseki, Anadolu coğrafyasının son yüz yıldır yurtlarında 
zulüm gören milletlerin toplandığı bir yer olduğunu ve 
Anadolu’daki eski kadim medeniyetlerin izlerinin büyük bir 
tahribata uğradığını da sözlerine ekledi. Deprem gerçek-
liğine de vurgu yapan Özhaseki, depremle ilgili tedbirlere 
değinerek çalışmaların devam ettiğini söyledi.





Haberler

Danfoss Türkiye’deki 20. Yılını Kutladı

T ürkiye’de faaliyete başlamasının 20. 
yılını kutlayan Danfoss, 5 Nisan Per-

şembe günü Çırağan Sarayı’nda bir basın 
toplantısı ve kokteyl düzenledi. Danfoss 
CEO’su Kim Fausing’in katılımıyla gerçek-
leştirilen basın toplantısında Danfoss’un 
20 yıldır Türkiye’de yaptığı yatırımları ve 
şirketin gelecek dönem hedefleri pay-
laşıldı. 
Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing, 
Türkiye’nin şirket içindeki önemini vurgu-
ladı ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline 
güvendiklerinin altını çizdi. Fausing, şun-
ları söyledi: “85 yıl önce Danimarka’da 
temelleri atılan Danfoss olarak, yarının 
dünyasında daha az kaynak ile daha faz-
lasını yapmaya olanak sağlayan ürünler 
geliştiriyoruz. Altyapı, gıda arzı, enerji 
verimliliği ve çevre dostu çözümlere karşı 
giderek artan taleplere çözümler yara-
tıyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz ısıtma, 
soğutma, iklimlendirme sektörlerinin 
yanında, endüstrinin her alanında motor 
kontrolünde, ayrıca traktör ve iş maki-
nelerinde mobil hidrolik sistemlerinde 
kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir 
enerji ve bölgesel ısıtma alanlarında da 
faaliyet gösteriyoruz.”

Türkiye,	dünyanın	en	büyük	ilk	
10	ekonomisi	arasında	yer	 
alacak

Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing 
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
büyüme tutkusu, küresel eğilimlere 
uyumu, yeni teknolojileri ve inovasyonları 
hızla takip etmesi, bize büyük bir güven 
veriyor. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi ara-
sında yer alacağına inanıyoruz. Danfoss 
Türkiye, 2016 yılında yüzde 16, 2017 
yılında ise yüzde 15 organik büyüme gös-
terdi. 2018 yılında da çift haneli büyüme 
hedefliyor, güçlü bir gelişme potansiyeli 
görüyoruz. Türkiye’nin enerji ve iklim 
stratejisi doğrultusunda somut adımlar 
attığını gözlemliyoruz ve enerji verimliliği 
konusunda çözümlerimiz ve bilgimizle 
katkı sağlamaya hazırız. Türkiye’de ısıtma 
segmenti özelinde, kat istasyonu piyasa-

sında yüzde 70’lere yakın bir pazar payı 
olan DAF Enerji firmasını 2015 yılında 
bünyemize kattık. Bu ürünler, uygula-
maya özel tasarımın çok önemli olduğu 
bir pazara hizmet ediyor. Bu nedenle 
Türkiye'de bu pazara odaklanan bir Ar-Ge 
ve tasarım tesisimiz var. Türkiye'nin böl-
gesel ısıtma dönüşümünü desteklemek 
için üretim ve tasarım altyapımızı geliş-
tirmeye devam ediyoruz. Bu satın almayla 
aynı zamanda istihdamımızı arttırmaya 
devam ettik ve önümüzdeki yıllarda 
kapasiteyi artıracağız. Danfoss Türkiye’de 
bugün 200 çalışanımız ve Türkiye’nin 
birçok ilindeki 80 iş ortağımızla faaliyet-
lerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye’ye yatırımlarımız arta-
rak devam edecek.”

Dijitalleşmeye	140	milyon	euro	
yatırım	yapacağız

Fausing; dijitalleşme, nesnelerin interneti, 
inovasyonda hız ve kapasiteye yatırımla-
rını sürdüreceklerini paylaşarak 2018’de 
toplam 140 milyon euro yatırım yapacak-
larını söyledi. Danfoss Türkiye, Ortadoğu 
ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Kjell Stroem, Türkiye’nin şirket içindeki en 
önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi 
ve yatırımlarının devam edeceğini vurgu-
ladı. Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre 
Gören de “Türkiye’de enerji verimliliği 
özelindeki çalışmalarımızla hemen her 

sektörde bulunuyoruz. Danimarka'nın 
enerji konusundaki bağımsızlığında son 
85 yıldır önemli bir rol oynayan Dan-
foss, şimdi Türkiye'nin enerjide dış kay-
naklardan bağımsız bir geleceğe doğru 
ilerlemesine yardımcı olmak için tüm 
birikimini kullanıyor. Türkiye’de ayrıca 
Danfoss Akademi platformumuz bün-
yesinde öğrencilere, çalışanlarımıza ve 
iş ortaklarımıza sürekli eğitim sağlıyo-
ruz. Yeni jenerasyonu enerji konusunda 
bilinçlendirmek sürekli hedeflerimizden 
biri, bu konuda öncülük ediyoruz” dedi. 
Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış 
Direktörü Serhan Günel ise “Birçok bele-
diye ile, su tedarik ve atıksu tesislerinde 
enerji verimliliğini arttırıcı çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bölgesel ısıtma sistemle-
rinde öncü uygulamalar yaptık ve geniş 
çaplı dönüşüm konusunda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'ndan büyük destek 
gördük. Bölgesel ısıtma sistemi, bir ter-
mik santralin atık ısısı veya jeotermal bir 
kaynakla çevredeki konutların ısıtılmasını 
ve maliyetin doğalgaza kıyasla üçte bir 
oranında azaltılmasını sağlıyor. Örne-
ğin, Soma’da yürüttüğümüz proje ile 
kW saat başına 21 kuruş olan ısınma 
amacıyla kullanılan doğal gaz gideri, 6 
kuruşa düştü” dedi. 
Aynı günün akşamı yine Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen kokteylde Dan-
foss çalışanları ve davetliler keyifli vakit 
geçirdi.
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Haberler

Enerji ve İklimlendirme Zirvesi Düzenlendi

Y ıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Teknolojileri Kulübü (YTÜ MAKTEK) 

tarafından 29 Mart 2018 tarihinde YTÜ 
Beşiktaş Kampüsü Oditoryum Salonunda 
gerçekleştirilen “Enerji ve İklimlendirme 
Zirvesi”, öğrencilerle ve enerji ve iklimlen-
dirme sektörünü buluşturdu. Systemair 
HSK ana sponsorluğunda düzenlenen 
zirvede; enerji ve iklimlendirme sektö-
ründeki yapılabilecek ve yapılmakta olan 
projeler, enerji verimliliği üzerindeki ar-ge 
çalışmaları ve sanayi uygulamaları, ülke-
mizdeki ve dünyadaki gelişmeler öğren-
cilerle paylaşıldı. Zirvede; “Yenilenebilir 
Enerji”, “Enerji Verimliliği” ve “İklimlen-
dirme” konuları işlendi. 
YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özgür 
Atayılmaz, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Alp Tekin Ergenç ve Etkinlik Koordi-
natörü Ege Benli’nin açılış konuşmaları-
nın ardından “Yenilenebilir Enerji Paneli” 
düzenlendi. Panelde Nordex firmasından 
Habib Babacan rüzgâr enerji uygulama-
ları, İstanbul Enerji firmasından Ahmet 
Uçak İBB’nin yenilenebilir enerji uygula-
maları ve Zorlu Enerji firmasından Ural 
Halaçoğlu ise dünyada ve Türkiye’deki 
jeotermal enerji uygulamaları hakkında 
öğrencileri bilgilendirdi. 
“Yenilenebilir Enerji Paneli”nin ardın-
dan “Enerji Verimliliği Paneli”ne geçildi. 
Panelde Systemair HSK Genel Müdürü 
Ayça Eroğlu ve Siemens Enerji Verimliliği 
Koordinatörü Hakan Olcay konuşmacı 
olarak yer aldı. Systemair HSK hakkında 
öğrencileri bilgilendiren Ayça Eroğlu, 
iklimlendirme sektörü uygulama alanla-
rını “Konut havalandırması, okul&devlet 
binaları, petrokimya, veri merkezleri, 
otoparklar, ilaç sanayisi ve hastaneler, 
tüneller, yüzme havuzları ve spor merkez-
leri” olarak sıraladı ve Systemair HSK’nın 
iklimlendirme sektörünün tüm uygulama-
larına cevap verdiğini belirtti. Öğrencilere 
kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde 
bulunan Eroğlu, “Bireyler olarak aslında 
bizler de birer şirketiz. Attığımız her 
adım, yaptığımız her aksiyon şirketimizin 
başarısı için bir basamak. Dolayısıyla aldı-
ğımız her karar, yaptığımız her aksiyon 

bir bütünlük içerisinde olmalı. Fark yarat-
mak, farklı olmak bu dönemin olmazsa 
olmazı. Dolayısıyla farklılık yaratabileceği-
niz, geleceğe yön verebileceğiniz kariyer 
yolunu seçin” dedi. Eroğlu’nun ardından 
Siemens ve enerji verimliliği hakkında 
öğrencileri bilgilendiren Hakan Olcay, 
“Enerji verimliliği, en temiz, en ucuz ve 
en yerli enerji kaynağıdır ve yatırımlar 
arasında kendini en hızlı geri ödeyen 
yatırımdır” diye konuştu. Olcay, ayrıca 
Enerji Verimliliği Kanunu, mevzuat ve 
zorunluluklar hakkında da öğrencilere 
bilgi verdi. 
“Enerji Verimliliği Paneli”nin ardından 
düzenlenen “Vural Eroğlu İklimlendirme 
Paneli”nde Systemair HSK Satış Sonrası 
Hizmetler Müdür Yardımcısı Sedat Taş-
kın, EcoDesign ve ErP Direktifi hakkında 
bilgi vererek klima santrallerinde verim-
lilik konusuna değindi. Daikin Türkiye 
Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü 

Andaç Yakut, “Soğutucu Akışkanlardaki 
Gelişmeler” başlıklı sunumunda, yeni 
F-Gaz Yönetmeliği ve yeni nesil soğutucu 
gaz R32 ile ilgili öğrencilere detaylı teknik 
bilgiler verdi. Yakut, “Daikin olarak R32 
konusunda öncülük ediyoruz, bu konuda 
sahip olduğumuz patentleri ücretsiz ola-
rak sektörün erişimine açtık. Bu konuda 
sektörümüze yönelik bilinçlendirme faa-
liyetleri, toplantılar ve seminerler düzen-
liyoruz. Yönetmelik ve kanunların hem 
AB ile uyumlu hale getirilmesi hem de 
R32’nin sağladığı avantajların yaygın-
laştırılması için bu konuya özel önem 
gösteriyoruz. Amacımız; çevreye daha az 
zararlı, daha ekonomik ve daha verimli 
cihazlarla kullanıcıların karşısına çıkmak” 
dedi. Yakut’un ardından Alarko Carrier 
Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneti-
cisi Dilara Çayır, “Bir Yenilenebilir Enerji 
Sistemi Olarak Isı Pompaları” başlıklı 
bir sunum yaptı. Çayır sunumunda, “Isı 
pompaları, geleceğin kombisidir. Küresel 
ısınmayı ısı pompası, güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji teknolojileri bir nebze 
olsun engeller” diyerek ısı pompaları-
nın çevreci bir sistem olduğu vurgusunu 
yaptı. İklimsoft Kurucusu Hasan Acül 
de HVAC alanındaki endüstriyel trend-
ler ve yazılımlar hakkında bilgi verdi. 
Acül’ün ardından Systemair HSK İş Geliş-
tirme Müdürü Arkun Andıç ise yaptığı 
sunumda, klima santralleri üzerine teknik 
ve pratik bilgiler verdi. Zirve, soru-cevap 
bölümünün ardından son buldu.
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Haberler

Konuk Isı, 2018 Yılında Yeni Ürünler Geliştirecek

K onuk Isı Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Konuk, Konuk Isı’nın 

2017 faaliyetlerini ve 2018 hedeflerini 
anlattı. Konuk, 2017 yılında, soğutma 
kulelerini standart hale getirerek tüm 
çeşitlerini tasarlayıp üretmeye başladık-
larını belirttiği konuşmasında şu açıkla-
malarda bulundu: “Ürettiğimiz soğutma 
kulesi çeşitleri İnşai, Hibrit, Kapalı ve 
Açık tiptir. Bu ürünlere ait bütün bilgiler 
ve katalogları web sitemizde bulabilir-
siniz. 2018 yılı içinde CTI ve Eurovent 
sertifikasını firmamıza katmayı planlı-
yoruz. Yine müşterilerimizin özel talep-
leri üzerine ürettiğimiz ekonomizerleri 
standart hale getirerek yeni basılan 
katalogu web sitemize ekledik. Ar-ge 
departmanımızın çalışmalarıyla gelişti-
rilen Turbofin borular, iyileştirilmiş ısı 
transfer özelliklerine sahip kendinden 
türbülatörlü ve kendinden finli (kanatlı) 
alüminyum çekme borulardır. Geliştiril-
miş ısı transferi boyunca helisel bir akış 
oluşturan boru içindeki türbülatör ve 
bir burkulma açısı ile boru çevresinde 
oluşturulan dalgalı kanat yapısı saye-
sinde elde edilir. Bu ürün özellikle, atık 
baca gazı reküperatörlerinde (hava-baca 
gazı) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Kapsamlı bir çalışmanın sonucunda 
geliştirdiğimiz yüksek performansa sahip 
kendinden kanatlı ve türbülatörlü ser-
pantin tasarımımız, CFD ortamında ve 
fabrikamızda bulunan test düzeneğinde 
testleri yapılarak kalitesini ispatlamıştır. 
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescili 
yapılan TURBOFIN, ‘2017/00428’ Tescil 
Numarası ile tescil edilmiştir. Yine 2017 
yılında, üretimimizdeki kaliteyi, ASME 
U&S STAMP belgesini de alarak dünya 
standartlarına taşıdık.”

“Amacımız,	yeni	ürünler	
geliştirerek	teknolojik	
liderliğimizi	sürdürmek”

2018 yılı ve sonrasındaki orta vadeli 
süreçte planlarından bahseden Mustafa 
Konuk, “2018 yılının hemen başında 
termal ve mekanik tasarımları firmamız 
tarafından gerçekleştirilerek jeotermal 

bir tesiste devreye alınan direkt kon-
takt buhar kondenseri ile, atık buhar-
dan kazandığımız enerjiyi re-enjeksiyon 
suyuna aktararak yaklaşık 1,5 MW bir 
enerji kazanımı sağlandı, bu ürüne ait 
tasarım patenti alındı. 2018 yılında 
yeni ürünler geliştirerek, teknolojik 
liderliğimizi devamlı olarak sürdürme 
amacındayız. Hava soğutmalı ısı değiş-
tiricilerinde (ACHE) en uygun malzeme 
ve tasarıma sahip yüksek performanslı 
kanatlı borular ile daha verimli ısı deği-
şimi sağlıyoruz. Bu sayede ilk yatırım 
maliyetleri düşüyor ve işletme maliyetleri 
azalıyor. Zorlayıcı koşullar altında dahi 
üst düzey ürün güvenilirliğini sağlar-
ken her iki avantaj da elde edilebiliyor. 
Alüminyum kanatlı borulu serpantinler 
dikkate değer ölçüde hafif, kirlenmeye 
karşı duyarsız ve kolay temizlenir. Diğer 
yandan galvanizli çelik borular sayesinde 
30 yıla kadar ürün ömrü uzatılır. Dolu 
fırtınası gibi şiddetli mekaniksel etkilere 
karşı oldukça dirençlidir. Alüminyum 
kullanımı sayesinde korozyona karşı en 
iyi koruma sağlanır. Hava soğutmalı 
kanatlı borulu serpantinler temel olarak 
farklı ve bazen de son derece zor ortam 

koşullarında kullanılır. Bu zorlu şartlar ve 
müşteri istekleri dikkate alınarak ürün-
lerin tasarımları yapılır. Bu amaçla ACC 
üretimi için G-Fin kanat yapısını elde 
edebilecek makine/kalıp yatırımını da 
2018 yılı başında gerçekleştirdik. 2018 
yılı içinde Konuk Isı firmamızın ürettiği 
soğutma kulelerinde CTI ve EUROVENT 
sertifikasını, Kontherm firmamızın üret-
tiği kondenser ve evaporatörlerde de 
yine EUROVENT sertifikasını belgelerimiz 
arasına katmayı planlıyoruz” dedi.

AREA’nın F-Gas Soğutucu Akışkan 
Hesaplayıcısı SOSİAD Tarafından 
Türkçe’ye Uyarlandı

S OSİAD’ın (Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği) üyesi olduğu 

AREA (Air Conditioning and Refrigera-
tion European Association) tarafından 
geliştirilen AREA F-Gas IOS / Android 
uygulaması, EN378 ve F-Gaz gereksi-
nimleri ile ilgili sahada görev yapan tek-
nik elemanlara yardımcı olmayı amaç-
lıyor. Aynı zamanda değişik soğutucu 
akışkanların CO2 ton eşdeğerlerini de 
hesaplama özelliğine sahip AREA F-Gas 
uygulaması, Türkçe dahil 14 dilde gün-
cellendi. Uygulamanın Türkçe’ye uyar-
lanması SOSİAD tarafından gerçekleş-
tirildi.
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Haberler

MTMD Hak Talebi Komisyonu Sektörle Buluşuyor

M

M

TMD Hak Talebi Komisyonu, 19 
Nisan 2018’de Wyndham Grand 

İstanbul Kalamış Marina Hotel’de, “Meka-

nik Tesisat Sözleşmeleri, Keşif Özetleri ile 
İlgili Öneri ve Eleştiriler” konulu mini çalış-
tay düzenleyecek. Konunun tüm tarafla-

MTMD, Mekanik Tesisat Sektörünün Sorunlarını Ele Aldı
ekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 
(MTMD), her yıl yaptığı Genel Üye 

Toplantısı’nı 20 Ocak 2018 tarihinde İstan-
bul Silence Otel’de gerçekleştirdi. Dernek, 
bu toplantılarda üyelerinden gelen öneri 
ve yorumlar doğrultusunda yıllık ana faa-
liyetlerinin yönünü ve hedeflerini belirliyor. 
MTMD tarafından paylaşılan toplantının 
sonuç bildirgesinde şu açıklamalara yer 
verildi: “Genel olarak yapı ve mekanik tesi-
sat sektörünün gelmiş olduğu noktaya ve 
güncel piyasa şartlarına bakıldığında, özel-
likle uygulama işlerinin yüklenici firmalar 
tarafından sağlıklı olarak yönetilmesinin 
çok zorlaştığı, neredeyse imkânsız bir hal 
aldığı ve sorunların gün geçtikçe büyüdüğü, 
ortak görüş olarak belirtilmiştir. Dile getiri-
len temel sorunlar şöyle özetlenebilir: 
 
1. Sözleşme şartlarının sadece ve sadece 
işvereni korumak amaçlı, yüklenicinin nere-
deyse hiçbir hakkını talep edemeyeceği, tek 
taraflı ve hukuksuz akitler halini aldığı ortak 
görüş olarak ifade edilmiştir. 
2. Güvenilir ve şeffaf olmayan, kapalı zarfla 
başlayan ve sınırsız açık pazarlık sonrasında 
internet ihaleleri ile sonlandırma şeklinde, 
gelişmiş ülkelerde örneği olmayan aşırı 
rekabetçi ihale süreçlerine karşı durmak 
gereklidir. 
3. Proje Yönetim ve Danışmanlık Firmaları 
ile İşveren Temsilcileri haksız ve hukuksuz 
dayatmaları işverenler adına uygularken, bu 
durumu iş bilirlik olarak kabul etmektedirler. 
Çoğunlukla meslek etiğinden oldukça uzak, 
evrensel hukuk ve ahlaki değerlerin dışında 
karar ve uygulamalarını sürdürmektedirler. 
Bunun için ilgili sektör kuruluşları ile ortak 
çalıştay veya çalışma toplantıları düzen-
lenmelidir. 
4. Tesisat uygulamalarında yaşanan sorun-
ların temelini oluşturan önemli iki konu; 
tasarım ve ihale dokümanlarının yeter-
sizliğidir. Bu durum, teklif ve uygulama 
çalışmaları sırasında verilen emeklerin boşa 

gitmesi ve birçoğunun karşılığının alınama-
masına neden olmaktadır. Bunun önüne 
geçilebilmesi için tasarım ve proje yönetim 
uzmanları ile eşgüdümlü olarak standart-
lara uygun keşif ve tasarım hazırlanması 
yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 
5. Hatalı ve eksik keşif özetleri sonucunda 
ortaya çıkan “Yeni Birim Fiyat” çalışmala-
rının uzaması ve hak kayıpları, yüklenicileri 
finansal olarak zora sokmaktadır. 
6. MTMD üyelerinin rekabeti verim ve kalite 
penceresinden değerlendirdikleri açık olup 
sektörde bu durum izlenmektedir. Ancak 
günümüzde yaratılan haksız rekabet ikli-
minin birçok şeyi tersine çevirdiği ve kaliteli 
üretim yapan prensip sahibi firmaların hak-
sız rekabet ortamında zor durumda kaldığı 
ve cezalandırıldığı gözlenmektedir. Sonuç 
olarak da, pek çok firmanın yok olmaya 
mahkûm edildiği bu ortamın değiştirilmesi 
gereklidir. Bu olumsuzlukları düzeltmek 
için gerekli adımların atılması kaçınılmazdır. 
7. Şantiye gider kesintileri gibi pek çok 
konuda beklenmedik giderlerin oluştuğu, 
bu rakamların son dönemde %3-5’lere 
ulaştığı ve hatta bazen çok daha fazla ola-
bildiği görülmektedir. Dolayısıyla yüklenici 

iradesi dışında oluşan bu giderlerin, sek-
tördeki çok düşük olan karlılık oranları da 
düşünülerek haklı bir şekilde belirlenmesi 
için daha teklif aşamasındayken net tanım-
ların yapılması gereklidir ve teklif maliyet-
lerinin hakça hazırlanması sağlanmalıdır. 
8. Güncel yapı teknolojilerinin gelmiş 
olduğu noktadan bakıldığında, mekanik ve 
elektrik iş kalemlerinin toplam tutarlarının 
işlerin %50’lerine ulaştığı görülmektedir. 
Gelinen bu oran ile kamu ve özel sektör 
ihalelerinde, mekanik ve elektrik yükleni-
ciler inşaat işinden bağımsız olarak seçil-
melidir. Şimdiki hali ile ana yüklenicilerin 
gereksiz bir ara ticari kuruluş olmaları gerek 
maliyet artışı ve gerekse süreç kayıplarına 
neden olmaktadır. Zira önce inşaat ihale-
sine katılarak ana yüklenici belirlenmekte 
ve devamında ana yüklenicinin mekanik 
ve elektrik işlerini alt yükleniciye ikinci ihale 
yolu ile devretmektedir. Bu iki kademeli 
sürecin ortadan kalkması ile ihalelerdeki 
gereksiz süreç ve aşırı rekabetin neden 
olduğu olumsuzluklar azalacaktır. Tüm 
üyelerimizin otorite olmasını arzu ettiği 
derneğimizin daha etkin olabilmesi ve ortak 
sorunlarımızın çözümü için üye firmalarımız 

rının (MTMD Üye Firmaları, Tasarımcılar, 
Proje Yönetim Ofisleri) davet edildiği çalış-
manın çıktıları, tüm sektör ile paylaşılacak. 
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Haberler

ve çalışanlarının yanı sıra tüm sektör pay-
daşlarımızın da MTMD çalışmalarına katkı 
koymaları gereklidir. 
9. Proje sürelerinin uzaması, ana cihaz satın 
almalarının işveren tarafından yapılması, 
malzeme bedellerinin montaj sonrasına 
bırakılması (malzeme ihzaratının verilme-
mesi), avanssız iş akitleri, gecikmiş ve çok 
uzayan ödeme takvimleri, haksız kesinti-
ler gibi pek çok konuda mekanik tesisat 
firmaları mağdur edilmektedir. Bununla 
birlikte orantısız ve ağır sözleşmeler de 
bu sorunların işveren lehine çözülmesine 
neden olmaktadır. Bunların önüne geç-
mek için FIDIC standartlarında veya benzeri 
bir sözleşme taslağının T.C. kanunlarına 
uyarlanarak hazırlanması ve tüm tesisat 
müteahhitleri tarafından kabul edilmesi 
ve etkin kullanılması konusunda girişimler 
yapılmalıdır. 
10. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan piyasa 
daralması ile ilgili acil eylem planı yapılması 
gerekmektedir. 
11. MTMD’nin marka değerinin yükselti-

lerek daha etkin bir dernek halini alması 
ve yaşanan bu sorunlara daha çok çözüm 
üreten bir yapı haline gelmesi sağlanmalıdır. 
Bunun için de öncelikle nitelikli üye sayısının 
artması ve dernek yapısının daha da geniş-
lemesi ile bu yapı içindeki ortak aklın daha 
da güçlü olması sağlanacaktır. 
12. Dünya, Endüstri 4.0 devrimini konuş-
maktadır. Bizlerin de buna paralel olarak 
sektörümüzdeki teknolojik yenilikleri çok 
iyi takip etmemiz ve işleri daha verimli hale 
getirebileceğimiz BIM ve ERP gibi sistemle-
rin kullanımının artırılması yönünde eğitim 
ve girişimlere hızla devam etmemiz gerek-
mektedir. Bunun için ayrıca üniversitelerle 
işbirliği de yapılmalıdır. 
13. Sektörümüzde pek çok sorunun olduğu 
ve tüm üyelerimizin sorunların tespitinde 
ortak görüşte oldukları görülmektedir. Ancak 
çözüm üretme konusundaki girişimlerin artı-
rılması gerekmektedir. MTMD çatısı altında, 
tüm sektör paydaşlarının katılımı ile bir “Tav-
siye Komisyonu” kurulması ve bu komisyo-
nun aylık toplantıları sonrasında önerilerini 

üyelerle ve sektörle paylaşması çok faydalı 
olacaktır. Zira yaşanan güncel olumsuzluk-
lara karşı çıkılarak düzeltilmesi yönünde veri-
lecek mücadele ile kamudaki yasaların doğru 
yönde oluşmasına katkı sağlanacaktır. 
14. Ülkemizdeki hukuksal sistemindeki 
sorunlar ve uzayan dava süreçleri, işveren-
lerin lehine hizmet etmektedir. Buna önlem 
olarak “Hakem Uygulamaları” ve “Tahkim 
Mekanizmaları”nın (İTOTAM- İstanbul Tica-
ret Odası Tahkim Merkezi) sözleşmelere 
girmesini sağlamak gereklidir. 
15. İhale süreçlerindeki firma davetlerinde 
eşdeğer düzeyde firmaların davet edilmesi 
ve firmaların finansal yapılarına göre işe 
talip olmaları gerekir. Bunun için bilgi-
lendirme ve çözüm önerileri toplantıları 
düzenlenmelidir. 
16. Etik kurallar bildirgesi yeniden gözden 
geçirilmeli, üyelere ve tüm sektöre ilan edil-
melidir. 
17. Yurtiçi ve yurtdışı ihalelerde işin yapısına 
ve finansman ihtiyacına göre “Ortak Giri-
şim” yapma kültürü gelişmelidir.”



Haberler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 47. Dönem Oda Yönetim Kurulu 
İçi Görev Dağılımı Yapıldı

T MMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) 24-25 Mart 2018 

tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda 
seçilen 47. dönem Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Oda 
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan 
görev dağılımında Yunus Yener başkanlık, 

A. Selçuk Soylu başkanvekilliği, Elif Öztürk 
sekreterlik, Bedri Tekin saymanlık görevlerine 
getirildi. MMO genel kurulunda yönetim 
kurulunun diğer üyeliklerine Harun Erpolat, 
İsmail Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, yedek üye-
liklere ise Haydar Şahin, Haydar Dirik, Serap 
Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş, 

Pınar Uraz ve Fatma Dilek Öznur seçilmişti. 
Genel kurula sunulan Demokrat Mühen-
disler 47. Dönem Oda Çalışma Programı 
Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve Danışma 
Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan 
sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları 
programlı bir şekilde başlayacak. 

Erico/Caddy ve Darhan İşbirliği ile Yangın Tesisatı Sismik Korumasına 
İlişkin El Kitabı Sektörün Hizmetinde

S ismik askılama konusunda dün-
yanın önde gelen firmalarından 

Erico/Caddy’nin, birçok ülkeden farklı 
disiplinlerden mühendis ve bilim adam-
larının yaptığı ortak çalışma sonucu 
hazırladığı “Yangın Sprinkler Tesisatı 
için Sismik Koruma Sisteminin Kurulum 
ve Tasarımına İlişkin El Kitabı”, Caddy 
Türkiye distribütörü Darhan’ın katkıla-
rıyla Türkçe’ye çevrilerek mekanik ve yan-
gın koruma sektörü hizmetine sunuldu. 
Konu ile ilgili Darhan tarafından yapılan 
açıklamada, “Ülkemiz aktif fay hatlarının 
yoğun olduğu bir bölgede yer almakta 
olup ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 
40’lık bir bölümü birinci derece deprem 
bölgesi durumunda. Birinci derece dep-
rem bölgeleri 6 ve üzeri şiddetinde dep-
remlere maruz kalabilme riskini taşıyor. 
Ülkemizde birinci derece deprem riski 
taşıyan bölgeler ekonominin can damarı 
sayılacak sanayileşmiş bölgeler olup bu 
durum deprem ve etkilerine karşı alına-
cak önlemlerin önemini artırıyor.Yangın-
lar deprem sonrasında meydana gelen 
kayıpların en önde gelen nedenlerinden 
biridir. Bu açıdan yangın tesisat bile-
şenlerinin deprem sırasında ortaya çıka-
bilecek yüklere dayanıklı olacak şekilde 
sismik askılaması ve depremi zararsız 
atlatabilmesi gerekir. Deprem anında 
ortaya çıkan yüklerden zarar gören bir 
tesisat, işlevini yerine getiremez. 1995 
Kobe depreminden sonra yapısal olarak 
depremden zarar görmeyen binaların 
yüzde 41’inde yangın sprinkler sistem-
leri kullanım dışı kalmıştır. Ülkemizde, 

sisteminin dizaynı ve montaj prensiplerini 
detaylı bir şekilde açıklayan kaynak, proje 
müelliflerinin, yangın tesisatı ve mekanik 
tesisat imalatı yapan makine mühendis-
lerinin ve mekanik kontrolörlerin baş ucu 
kitabı olma niteliğini taşıyor” ifadelerine 
yer verildi.

son senelerde yangın tesisatının sismik 
yüklere karşı korunması ile ilgili uygula-
malar yapılıyor. Ancak gerek projelen-
dirme gerekse imalat aşamasında sismik 
koruma uygulamalarında eksiklikler göze 
çarpıyor. Özellikle yangın tesisatı gibi 
deprem sonrasında kritik işleve sahip 
olan tesisatların, sismik yüklere karşı 
korunması için yapılan proje ve imalat-
ların belli standartlar içerisinde olması 
gerekiyor. Yangın tesisatı sismik koruma 
ürünlerinin FM onaylı olması, hem basma 
hem de gerilme yüklerine karşı görev 
yapması bu standartlardan bazılarıdır. 
Hazırlanan el kitabı, besleyici hatlar, 
branşman hatları, pompalar ve raf içi 
sprinkler tesisatı gibi birçok tesisat bir-
leşeninin sismik korumasına ilişkin bilgi 
içeriyor. Yangın tesisatı sismik koruma 
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Haberler

Systemair HSK, Yeni Fabrikasındaki İlk Çalıştayını Gerçekleştirdi

S

İ

ystemir HSK’nın geleneksel olarak 
her sene gerçekleştirdiği çalıştay bu 

yıl 9-10 Mart tarihlerinde Dilovası’nda faa-
liyete geçen yeni fabrikasında gerçekleşti. 
Fabrikada ilk kez kullanılan oditoryum, 
124 kişilik kapasitesi, 8 metreyi bulan yük-
sekliği, ses ve görüntü sistemleriyle birlikte 
büyük ilgi uyandırdı. 
İki gün gerçekleşen çalıştaya yaklaşık 120 
kişi katılım gösterdi. İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Adana Bölge Müdürlüklerinden 

Systemair HSK’nın tüm satış ekibinin 
katıldığı çalıştayın ilk gününde satış eki-
bine uygulamalı eğitimler verildi, ikinci 
gününde ise Systemair HSK’nın tüm beyaz 
yaka personelinin katılımıyla çeşitli work-
shoplar düzenlendi. 
Systemair HSK’nın 5. kez gerçekleştirdiği 
çalıştayda yılsonu değerlendirmesinin yanı 
sıra, yapılan workshoplarda firmanın gele-
cek yıl stratejileri de geniş bir katılımla 
tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi’nde Systemair HSK 
Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu

stanbul Teknik Üniversitesi Kariyer 
Merkezi tarafından 5.’si düzenlenen 

Kariyer Zirvesi, 19-22 Şubat tarihlerinde 
eşzamanlı olarak İTÜ Ayazağa, Gümüş-
suyu, Maçka, Taşkışla yerleşkelerinde ve 
9 fakültenin katılımıyla gerçekleşti. 21 
Şubat 2018’de Systemair HSK geleceğin 
mühendis adaylarıyla bir araya geldi. Tüm 
gün devam eden etkinlikte Systemair HSK 
üç oturumda sunum yaptı. İlk oturumda 
Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu 
öğrencilere Systemair HSK hakkında ve 
iklimlendirme sektörü hakkında bilgiler 

verdi. Eroğlu, konuşmasında 2014 yılında 
Türkiye iklimlendirme sektöründe 4.4 mil-
yar dolar olan ihracatın 2023 yılında 13 
milyar dolar olarak hedeflendiğinden bah-
setti. İkinci oturumda ise Satış ve Pazarlama 
Müdürü Serkan Gündüz, iklimlendirme 
sektörü büyüklüğü hakkında bilgiler vere-
rek Systemair HSK’da staj ve iş imkânlarını 
anlattı. Son oturumda ise Ar-Ge Müdürü 
Orkun Yılmaz, iklimlendirme uygulama 
alanları, konfor uygulamaları, iç hava 
kalitesinin önemi, iklimlendirmede enerji 
verimliliğine neden ihtiyaç duyulduğun-

dan bahsetti. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile 
karşılaşan Systemair HSK ekibi, standı ziya-
ret eden mühendis adaylarının sorularını 
cevaplandırdı.

Çin, Hipersonik Uçak Geliştirmek için Dünyanın En Hızlı Rüzgâr 
Tünelini Kuruyor

Ç in, hipersonik uçak gelişimine 
yardımcı olmak için dünyanın 

en hızlı hipersonik rüzgâr tünelini inşa 
ediyor. Çin Bilimler Akademisi’nin Yük-
sek Sıcaklık Gaz Dinamikleri Devlet Ana 
Laboratuvarı’nda araştırmacı olan Han 
Guilai, hafta sonu Çin Merkez Televiz-
yonuna verdiği demeçte, “265 metre 
uzunluğundaki tünel, Mach 25 (30, 625 
km/s) hızında, ses hızının 25 katı, hızda 
gidebilen hipersonik uçakları test etmek 
için kullanılabilir” dedi. Han, mevcut 
rüzgâr tünelinin Mach 5’ten 9’a kadar 
olan uçuşları simüle edebileceğini söy-
ledi. Pekin’deki Bilimler Akademisi’nin 
araştırmacıları, bir rüzgâr tünelinde 
bu tür hızlara ulaşabilen hipersonik bir 

uçağı başarıyla test ettiler. Araştırma, 
Şubat ayında “Science China: Physics, 
Mechanics & Astronomy” dergisinde 
yayımlandı. Araştırma herhangi bir 
ticari havayolunun rekabetine dayana-
mayacağı, iki saat içinde Pekin’den New 
York’a insanları ve yükleri taşıyabilen “I 
Plane” modelini tanıttı. Rüzgâr tünel-
leri, nesnelerin etrafındaki havayı hareket 
ettirir, bu da nesnelerin gerçekten uçu-
yor gibi görünmesini sağlar. Uzay aracı 
mühendisleri, çeşitli uzay araçları tasa-
rımlarını test etmek için bunları kulla-
nırlar. Tasarım çalışmaları bittikten sonra 
rüzgâr tünelleri uzay araçlarını daha iyi 
ve daha güvenli hale getirmeye yardımcı 
olur. Han’a göre, yeni tünel Çin’in rüzgâr 

tüneli yapımında lider olmasına yardımcı 
olacak, ancak diğer ülkelerle süren reka-
bet de devam edecek. Han “Yeni tünel 
yüksek hızlı hipersonik uçuşların ortamını 
simüle ederek, hipersonik teknolojisinin 
mühendislik uygulamalarına yardımcı 
olacaktır. Bu yer testleri sırasında sorun-
lar keşfedilecek, test uçuşları başlama-
dan önce sorunların çözümü sağlana-
cak” dedi.
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Bosch Termoteknik Yıllık Yetkili Servis Toplantısı ‘Gelecek Seninle! 
Hazır Mısın?’ Konsepti ile Gerçekleştirildi

B

B

B

osch Termoteknik, geleneksel yetkili 
servis toplantısını, Türkiye genelin-

deki servis yetkililerinin katılımıyla İstanbul 
Wyndham Grand Levent Otel’de gerçek-
leştirdi. Bosch Termoteknik Türkiye çalışan-
ları ve yetkili servisleri, 2018 Yetkili Servis 
Toplantısı’nda bir araya gelerek hem 2017 
yılını değerlendirdi hem de 2018 yılı için 
motivasyon sağladı. “Gelecek Seninle! Hazır 
Mısın?” temasıyla düzenlenen toplantıda, 
Bosch Termoteknik’in dijitalleşen dünyaya 
verdiği önem ve bakış açısı hakkında bilgi 
verildi. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Nazif Özakıncı, satış sonrası hizmetlerde 
2018 yılında gerçekleşecek dijitalleşme pro-
jelerini anlatırken, servis organizasyonunun 
geleceği hakkında da öngörülerini açıkladı. 
Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve 
Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat ve 
yöneticilerin de katıldığı toplantıda, 2017 
yılında müşteri memnuniyeti değerlendir-
mesi kategorisinde dereceye giren ilk 7 ser-
vis ile klima montaj kalitesi kategorisinde 
dereceye giren ilk 6 servise plaketleri takdim 
edildi. 2018 yılındaki tüm Bosch Termoteknik 

organizasyonlarında kullanılan eTTkinlik adlı 
mobil uygulaması sayesinde katılımcılar, top-
lantı ile ilgili tüm bilgilere mobil telefonları 
üzerinden erişerek daha kolay bir iletişim ağı 
oluşturuldu. Katılımcılar, mobil uygulama 
üzerinden ajanda, konum ve anlık bildirimler 
ile güncel bilgi sahibi oldular. Toplantının 
soru-cevap bölümünde Bosch Termotek-

Bosch Termoteknik, İstanbul’daki İç Tesisat Uzmanları ile Buluştu

Bosch Termoteknik Bahreyn Pazarına Girdi

osch Termoteknik, sektörü destek-
leyici aktivitelerine devam ediyor. 

Bu kapsamda ana sponsor olarak yer 
aldığı 2. İstanbul İç Tesisat Buluşması’nda, 
İstanbul’da faaliyet gösteren sertifikalı tesi-
sat firmalarının uzmanlarıyla bir araya geldi. 
Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü 
Ali Aktaş’ın ErP düzenlemesi hakkındaki 

osch Termoteknik Şubat 2018 iti-
barıyla Bahreynli Shaheen Group 

ile anlaşma yaparak Ortadoğu’da yeni bir 
pazar daha kazandı. 
1958’den beri iklimlendirme sektöründe 
AWALCO ismi ile yer alan Shaheen Group, 
400 uzman çalışanı ve 350’den fazla 
tamamlanmış projesi ile Bahreyn’de Bosch 
Termoteknik’in temsilciliğini üstlenecek. Bu 

sunumu katılımcılar tarafından büyük 
ilgiyle takip edildi. 
Toplantı İGDAŞ’ın faaliyetleri, 2018 yılı 
hedeflerine ilişkin bilgiler ve interaktif otu-
rumlar ile tamamlandı. Yaklaşık 500 katı-
lımcının yer aldığı organizasyonda İGDAŞ 
tarafından Bosch Termoteknik’e teşekkür 
plaketi takdim edildi.

kapsamda şirket; Bosch Termoteknik’in 
ticari ve endüstriyel sıcak su ve ısıtma 
ürünlerinin Bahreyn pazarında tanıtılması 
ve satışından sorumlu olacak. 50 yılı aşkın 
süredir Bahreyn’in önde gelen grupların-
dan biri olan Shaheen Group’un iklimlen-
dirme sektörünün yanında yangın alarm 
sistemleri ve ev otomasyonu gibi farklı 
alanlarda da faaliyetleri bulunuyor.

nik yöneticileri mobil uygulama üzerinden 
gelen soruları cevapladılar. Toplantının 
önemli konuşmacılarından biri olan dünya 
şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner 
kendi yaşantısından tecrübelerini katılımcılar 
ile paylaştı. Servis toplantısı gala yemeği ve 
toplantının ikinci günü gerçekleştirilen bilgi 
paylaşımlarının ardından sona erdi.

oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

Eurovent onaylı TB1 sınıfı ısı köprüsüzlük 
düzeyi, hijyen ve konfor uygulamalarında 
Boreas’ı öne çıkarıyor.

www.boreasclima.com

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri
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Üntes, Karabük Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu

Panasonic, datanavi Isıtma ve Soğutma Bakım Çözümünü Tanıttı

Ü

P

ntes ekibi, Karabük Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistem-

leri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Özkaymak’ın katılımları ile Karabük Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi’nde düzenlenen 
“İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verim-
liliği” konulu seminerde Enerji Sistemleri 
Mühendisliği öğrencileri ile buluştu. Üntes 
Ar-ge Merkezi Yöneticisi Bekir Cansevdi, 
Paket Klima Üretim Yöneticisi Erhan Budak 
ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorum-
lusu Bertan Yılmaz’ın katılımlarıyla düzen-
lenen seminerde öğrencilere Üntes’in iklim-
lendirme sektöründeki faaliyetleri, üretim 
yapısı ve ürünleri ile alakalı bilgiler verildi. 
Öğrenciler ve akademik personel tarafından 
yoğun ilgi gören seminerde, Bekir Cansevdi, 
katılımcılara “İklimlendirme Sistemlerinde 

anasonic, ısıtma ve soğutma 
çözümlerinin hızlı ve bilinçli bakı-

mını desteklemek için kullanıcıların 
detaylı ürün bilgilerine anında ulaşabi-
leceği datanavi adlı yeni bir uygulama 
tanıttı. Panasonic tarafından yapılan 
açıklamaya göre; yenilikçi Light ID tek-
nolojisiyle desteklenen datanavi uygu-
laması, temel ürün bilgilerini doğrudan 
ürün sahibi veya bakım uzmanının akıllı 
cihazına ileterek, devreye alma ve bakım 
işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde 
tamamlanmasını sağlıyor. Datanavi uygu-
laması, ürünün uzaktan kumandasındaki 
LED ışık kaynağı tarafından iletilen Light 
ID kodunu tanıyarak çalışıyor. Uygulama 
kullanıcıları, uzaktan kumandanın LED 
ışık kaynağına bir akıllı telefon tutarak ID 
kodunu alıyor, bu da görünmez yüksek 
hızlı ışık flaşlarını veya Light ID kodlarını 
iletiyor. Kimliği aldıktan sonra uygulama, 
ürünle ilgili bilgileri edinmek ve bu verileri 
anında cihaz ekranında görüntülemek 
için buluta bağlanıyor. Bunun çalışması 
için Light ID teknolojili yeni bir uzaktan 
kumanda (CZ-RTC5B), seçili Panasonic 
ısıtma ve soğutma ürünleri ile kullanılabi-
liyor. Panasonic’in datanavi uygulaması, 
kullanıcılara bulut veri tabanında sakla-
nan bilgilerden veriler sağlıyor – örneğin; 

kılavuzlar, kurulum ve bakım detayları 
veya tasarruf etme ve verimliliği artırma-
nın yollarını vurgulayan enerji tüketim 
raporları gibi. Ayrıca uygulama, bakım 
gerektiğinde kullanıcıları bilgilendirebi-
liyor. Uzaktan kumanda bir hata kodu 
gösterdiğinde, kullanıcı akıllı telefonuyla 
bu kodu tarayarak hatanın ayrıntılı bir 
açıklamasını alabiliyor. Sonuç olarak, 
son kullanıcılar destek uzmanına hızlıca 
erişebiliyor, güvenli ve hızlı bir hizmet 
için anında ürün bilgilerine ulaşabiliyor. 

Uygulama, bakım uzmanlarının ürün 
geçmişi izlemelerine, belirli bir üretici-
nin ürün bilgilerine ve hizmet gereksi-
nimlerine erişmelerine izin verdiği için 
yararlıdır. Datanavi kullanan kurulum-
cular, kullanım kılavuzlarına ve teknik 
verilere her zaman, her yerden ulaşabi-
liyor, gerekli bilgileri kolayca verebiliyor 
ve zamandan tasarruf edebiliyor. Hem 
iOS hem de Android’de mevcut, kulla-
nımı kolay datanavi uygulaması, Mayıs 
2018’de Avrupa’da mevcut olacak.

Enerji Verimliliği” konulu sunumunu yaptı. 
Seminer, Prof. Dr. Mustafa Özkaymak’ın 

Üntes ekibine teşekkürleri ve hediye tak-
dimleriyle sona erdi.

YARIM ASIRLIK 
TECRÜBE
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Daikin’den Stratejik Satın Alma

D

K

aikin, yenilikçi endüstriyel soğutma 
çözümleri sunan İspanyol Tewis 

Smart Systems S.L’yi satın aldığını açık-
ladı. Daikin, iştiraki Zanotti aracılığıyla 
gerçekleştirdiği bu satın alma sayesinde 
endüs-triyel soğutma sistemleri pazarın-
daki konumunu pekiştirmek için önemli 
bir anlaşmaya imza atmış oldu. 
Bu stratejik karar ile uluslararası büyü-
mesini sürdüren Daikin, Tewis’i de bu 
doğrultuda konumlandırmayı planlıyor. 

Daikin, Tewis’in sahip olduğu know-how 
ve uzmanlığı değerlendirerek, uluslara-
rası büyüme için kilit ülkelerden biri olan 
Fransa’da gıda perakende ve endüstriyel 
soğutma pazarındaki konumunu güçlen-
dirmeyi hedefliyor. 
Daikin Europe N.V. Başkan Yardımcısı 
Junji Umamoto, Daikin’in doğal soğu-
tucu akışkan odaklı endüstriyel soğutma 
pazarındaki konumunu güçlendirecek 
bu önemli satın almayla ilgili yaptığı 

Daikin 8 Mart’ı Sektöre Kazandırdığı Kadın Bayileri ve Teknisyenleri  
ile Birlikte Kutladı

adın istihdamını ve fırsat eşitliğini 
desteklemek amacıyla başlatılan 

Sakura Kadın Teknisyenler Programı’nın ilk 
katılımcıları iş başı yaparken, Daikin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü ‘erkek egemen’ 
bir sektör olarak bilinen iklimlendirmenin 
öncü kadınları ile birlikte kutladı. Bu anlamlı 
günde Sakura Teknisyenler Programı’nın 
lansmanını yapan Daikin, kadınları iklim-
lendirme sektörüne kazandıran prog-
ramlarına devam edeceğini duyurdu. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Daikin’in 
Levent’te bulunan deneyimleme merkezi 
fuha İstanbul’da düzenlenen lansman, 
kadın teknisyenlerin yanı sıra kadın bayi-
ler ve çalışanların katılımı ile gerçekleşti. 
Katılımcılar gibi tüm konuşmacıların da 
kadınlardan oluştuğu etkinlikte, yürütülen 
faaliyetler hakkında bilgi veren Daikin Tür-
kiye CEO’su Hasan Önder, şunları söyledi: 

“Bu yıl 8 Mart’ı aramıza yeni katılan Sakura 
Teknisyenlerimiz ile kutlamaktan dolayı ayrı 
bir gurur duyuyoruz. Kadınların mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunarak iş gücüne 
katılmalarını desteklemek amacıyla yürüt-
tüğümüz programların sonuçlarını almaya 
başladık. Kurum felsefemizde yer aldığı gibi 
içinde yaşadığımız topluma değer katan ve 
çalışanlarına fırsat eşitliği sunan bir şirket 
olarak, kadınlarımızı desteklemek, onları 
ekonomiye ve sektörümüze kazandırmak 
bizim için çok önemli.” 
Sakura Kadın Teknisyenler Programı’nın ilk 
katılımcıları olarak 13 farklı ilden 23 kadın 
teknisyenin işbaşı yaptığını açıklayan Önder, 

bu konuda şu bilgileri 
verdi: “Başlangıçta bu 
programı pilot şehirler 
olarak İstanbul, İzmir 
ve Ankara’da deneye-
lim, diye düşünmüş-
tük. Ancak Bursa’dan 
Konya’ya, Mardin’den 
Diyarbakır’a kadar 13 
farklı ilden başvuru 
aldık. Programı 3 kişi 
ile başlatırız daha 
sonra yaygınlaştırırız 
derken; yola 23 kadın 
teknisyen ile çıktık. 
Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli bu 
kadınlarımız ile sektörümüze yepyeni bir 
sayfa açtık. Onlar sadece kendi hikâyelerinin 
kahramanı değil, aynı zamanda hem sektö-
rümüz hem de ülkemiz için öncü ve örnek 
kadınlar. Daikin Türkiye olarak Temmuz 
2011’de yola çıkarken şirket bünyesinde 
54 olan kadın çalışan sayımız bugün 330’a 
çıktı. Sadece beyaz yakalı çalışan sayımızda 
değil, mavi yakalı çalışan sayımızda da artış 
söz konusu. Hatta bünyemizde çalışan çok 
başarılı kadın kaynak ustalarımız var. Bu 
kadın çalışanlarımız başarılarıyla dünya 
çapında ödüller kazandılar. Daikin olarak 
bir yandan fırsat eşitliği ilkemiz doğrul-
tusunda hem beyaz hem de mavi yakalı 
kadın çalışan oranımızı yüzde 30’lardan 
daha yukarı çıkarmak için çalışırken, diğer 
yandan kadınların mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunarak işgücüne katılımlarını 

açıklamada Tewis’i alanının lideri kılan 
girişimci ruhun, uzmanlığın ve kurum 
değerlerinin Daikin’e mükemmel uyum 
sağladığını belirtti ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Tewis bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da yoluna CEO Car-
los Momplet liderliğinde devam edecek. 
Kendisinin ve ekibinin yaratıcı çözüm-
ler geliştirmeye devam edeceğine ve  
şirketi daha da büyüteceğine olan  
inancımız tam.”

desteklemeye devam edeceğiz.”
Daikin Türkiye Akademi’den Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt 
ise “Sakura Kadın Teknisyenler Programı ile 
hedefimiz 2020 yılında 100 kadın teknisye-
nimizle birlikte sahada hizmet vermek” dedi. 
Düzenlenen etkinlikte ayrıca Daikin’in en 
eski kadın bayisi Nejla Dinç, Sakura Girişimci 
Bayi Melike Gülbahçe ve Sakura Teknisyeni 
Yıldız Balaman kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak, kadınların iş yaşamındaki yerini 
değerlendirdi. Sakura benzeri programla-
rın artmasının kadın emeğinin ekonomiye 
kazandırılmasında önemli olduğunu vurgu-
layan konuşmacılar, kadınların kendilerine 
duydukları güven ile her işi başarabilecekle-
rini dile getirdi. Etkinlik kapsamında Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 
bağış yapılarak katılımcılara bağış sertifikası 
hediye edildi.
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Daikin’den Tabuları 
Yıkan Kadın 
Teknisyenlerine Özel 
Şarkı ve Film: 
‘Yaparım’

Daikin Yeni Nesil Soğutucu Gaz R32 ile Multi 
Sistemlere Yeni Avantajlar Ekledi

aikin’in Sakura Kadın Teknisyenler 
Programı için müzisyen Dilek Kavraal 

tarafından özel bir beste ve film yapıldı. 
Kadınların cesareti ve kararlılığı önünde 
kimsenin duramayacağını vurgulayan 

“Yaparım” adlı şarkı ve film, #BenimKızım-
Yapar, #BenimEşimYapar ve #BenimAn-
nemYapar hashtagleri ile sosyal medyada 
yayımlandı.

aikin, tek bir dış üniteye birden fazla 
iç ünite bağlanabilen multi (çoklu) 

split klima sistemlerine yenilikler kazandırı-
yor. Tek bir dış ünite ile çok sayıda mekânda 
klima konforu sunan multi sistemler tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın-
laşırken, Daikin Reform 32 (R32) yeni nesil 
soğutucu akışkan ile çalışan MXM-N seri-
sini sektörün beğenisine sundu. Daikin Tür-
kiye CEO’su Hasan Önder, yeni gelişmelere 
ilişkin şunları söyledi: “94 yıllık tarihinde 
ısı pompalarından VRV sistemlere kadar 
pek çok icadı bulunan Daikin, yeni ürün 
geliştirme konusunda olduğu gibi, mevcut 
cihaz ve sistemlerin günümüz teknolojisine 
ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinde de 
önemli işler yapıyor. Bu amaçla Reform 32 
gaz kullanımı konusunda bütün bilgi ve 
deneyimimizi sektörümüze sunup, sahip 
olduğumuz 93 patenti ücretsiz olarak 
sektörün erişimine açmıştık. Ürün gamı-
mıza doğa dostu Reform 32 ile çalışan 
MXM-N serisi multi split klima dış üniteleri-
nin eklenmiş olmasını enerji tasarrufundan 
çevresel değerlere kadar çok önemli bulu-
yoruz. Kullanıcılar artık dış ünite kalabalığı 
olmadan birkaç mekânda birden klima 
kullanmak istiyor. Klima kullanımı artarken, 

verimlilik ve tasarruf da öne çıkıyor. Multi 
sistemler kullanıcıların bu beklentilerine 
yanıt veriyor. Biz de bu sistemin özellikle-
rini geliştirip güncelleyerek yeni bir dönemi 
başlatmış olduk.” Daikin’in dünya multi 
pazarına yüzde 30’lara varan payı ile lider-
lik ettiğini belirten Önder, Türkiye’de de bu 
sistemlerin kullanımının giderek yaygınlaş-
tığını belirtti ve şu bilgileri verdi: “Kentsel 
dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi 
ile birlikte konutlarda kullanımı artan multi 
sistemler, dış ünitelerin yerleştirilmesi için 
kısıtlı yer olması ve dış ünite yerleşimini 
sınırlayan lokal düzenlemeler nedeniyle 
konutlarda giderek daha fazla tercih edili-
yor. Biz de Daikin olarak, sahip olduğumuz 
uzmanlık ve teknoloji ile bu alanda da 
kullanıcılarımıza en iyi çözümleri sunmaya, 
sektörün gelişimine destek olmaya devam 
ediyoruz.”

Termo Teknik, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” Aldı

T ermo Teknik, ithalat ve ihracatta 
gümrükleme gibi işlemlerde firma-

ların kendi denetimini yapmasına olanak  
sağlayan ve bu alanda güvenilmiş yetkiler 
veren “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifi-
kası” aldı. 
Uluslararası  geçerliliği olan sertifika, 
güvenilirliğini kanıtlamış ve mevzuatla-
rın gerekliliklerini yerine getiren şirketlere 
veriliyor. Sertifika sahibi şirketler, ithal 
ettikleri eşyayı doğrudan fabrikalarına 
alabiliyor, ihraç ettikleri ürünleri ise, doğ-
rudan fabrikadan gümrük sınırına gönde-
rebiliyor. Sertifika alacak şirketlerin ticari 
kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olması, 
ihracat ve ithalata konu olan ürünlerini 
kayıtlarının sistematik ve güvenli bir 
şekilde tutulması ve taahhütleri karşıla-
yabilecek maddi yeterliliğe sahip olmaları 

gerekiyor. Termo Teknik Finans Direktörü 
Yekta Mete Polat, Türkiye’deki yatırımı 
100 milyon doların üzerinde olan Termo 
Teknik’in, yıllardır ISO500 listesinde en 
büyük sanayi şirketleri arasında yer aldı-
ğını ve sektöründe 2005 yılından bu yana 

toplam 9 kez ihracat şampiyonu olarak 
sayısız ödüle layık görüldüğünü vurgu-
layarak şunları söyledi: “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası” gümrük işlemleri-
mizi hızlandırarak, üretim kapasitemizin 
ve panel radyatör ihracatımızın artışına 
katkıda bulunacaktır. Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nın bizi bu sertifikaya layık 
görmesi de bizim için gurur kaynağıdır. 
Aldığımız sertifika, 2018 hedeflerimize 
ulaşma konusunda bizim daha yüksek 
motivasyonla çalışmamızı sağlıyor”. 
Termo Teknik 2017’de iç piyasada panel 
radyatörde yüzde 23, kombi ve kazan 
grubunda ise  yüzde 100’ü aşan büyüme 
gerçekleştirmiş,  altyapı yatırımları ile 
Çorlu’da bulunan panel radyatör üretim 
tesisinin kapalı alanı 42.000 metrekareye 
ulaşmıştı.
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Balans Mühendislik Samsung Türkiye ile El Sıkıştı

İ klimlendirme sektöründe faaliyet 
gösteren ve VRF sektörünün seçkin 

firmalarından biri olan Balans Mühendis-
lik, 2018 yılı itibarıyla Samsung Sistem 
Klimaları ile yetkili satış partnerliği anlaş-
ması yaptı. Doğru iklimlendirme çözüm-
leri ile Balans Mühendislik, enerji verimli 
ve inovatif ürünleri ile göz dolduran Sam-
sung Sistem Klimaları ile gücünü birleş-
tirdi. Konu ile ilgili Balans Mühendislik 
ortaklarından Makine Mühendisi Deniz 
Vatansever şu açıklamalarda bulundu: 
“Günümüz koşullarında iklimlendirmenin 
önemi her geçen gün daha da artmakta. 
Doğru iklimlendirme yalnızca doğru 
mühendislik çözümleri ile ve doğru ürün-
ler ile sağlanabilir. Biz sadece ürün satışı 
ve pazarlamasından ziyade bünyemizde 
çalıştırdığımız proje ve destek mühendis-
lerimiz ile müşterilerimize mühendislik 
hizmeti de sunmaktayız. Ayrıca oluştur-

duğumuz showroom ofisimizde de tüm 
ürünleri çalışır durumda görme ve test 
etme imkânı da sağlıyoruz. Artık güçlü 
olanın değil, hızlı ve iyi hizmet verenin 
önem kazandığı bu dönemde süreklilik ve 
başarı, iyi hizmet ile yakalanabilir. Amacı-
mız Samsung Sistem Klimaları ile müşte-
rilerimize kalıplaşmış hizmetlerin dışında 
aynı dili konuşabilen, iyi bir yol arkadaş-
lığı sunabilmek, ilerleyen dönemlerde 
Samsung VRF ürünlerinden çok daha söz 
ettirebilmek ve her projede yer almasını 

sağlamaktır.” Balans Mühendislik ortak-
larından İnşaat Mühendisi Göksel Kul ise, 
“Önemli projelerde yer aldık. Özellikle 
enerji tüketimi ve ürün satışından son-
raki hizmetlerin müşterilerimizin marka 
tercihinde büyük rol oynadığını gördük. 
Samsung Sistem Klimaları ile müşterile-
rimize dizayn ödüllü ve enerji verimliliği 
yüksek inovatif ürünler sunarken hem de 
Samsung Türkiye denetiminde oluşturu-
lan ve yönetilen satış sonrası hizmetler 
ile ürün satışından sonra sıkıntısız bir 
süreç sunuyoruz. Samsung gibi kuvvetli 
bir organizasyonun temsilciliğini üstlen-
mek, bizlere ayrıca bir özgüven kaynağı 
olurken müşterilerimize de ekstra güven 
duygusu katmaktadır. VRF sektöründe 
her geçen gün artan marka ve rekabet 
yarışında Samsung markası ile doğru 
işler yapacağımızı ve fark yaratacağımızı 
düşünüyoruz” dedi.

Dunham-Bush’tan AFB’ye Ödül

D unham-Bush’un geleneksel “Yıllık 
Satış Toplantısı” Birleşik Arap Emir-

likleri Dubai’de 18 Mart 2018 tarihinde 
düzenlendi. Dunham-Bush’un Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerindeki tüm yetkili 
distribütörlerinin katıldığı toplantıda, AFB 
Bina Konfor Verim ve Güvenlik Sistemleri 
A.Ş., üstün satış başarısı ve Dunham Bush 
markalı santrifüj kompresörlü soğutma 
gruplarının Türkiye’de ilk kez satışını ger-
çekleştirdiği için ödül aldı. Ödül, Dunham 
Bush Genel Müdürü Lei Zhou tarafından 
AFB Bina Konfor Verim ve Güvenlik Sis-
temleri A.Ş. Genel Müdürü Harun İz’e 
takdim edildi. Ödülle ilgili bir değer-

lendirme yapan 
Harun İz, “AFB 
olarak Dubai’de 
gerçekleşen orga-
nizasyonda başa-
rımızın ödüllendi-
rilmesinden dolayı 
oldukça mutluyuz” 
diyerek Dunham 
Bush markasının 
Türkiye pazarında gelişme potansiyelinin 
son derece yüksek olduğunu ve birkaç 
yıl içinde markanın pazarda aranan ilk 5 
marka arasında yer alacağına inandığını 
söyledi.

BRC Soğutma Yeni Adresinde

B RC Soğutma Sist. Tic. Ltd. Şti. yeni adresine taşındı. 
Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:

Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Kuzey No: 3/74 
Ataşehir – İstanbul
Tel: 0216 455 9625
Fax: 0216 455 9631

Klimateknik Yeni Adresinde

K limateknik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.  yeni adresinde 
hizmet vermeye devam ediyor. Firmanın yeni iletişim 

bilgileri şöyle: 
Bulgurlu Cd. No:10 Küçükçamlıca Mah. Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 216 445 79 18  
Fax: +90 216 445 78 72
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Alarko Carrier Sistem Satışları Ankara Bürosu, Tasarımcılarla Buluştu

A larko Carrier  Sistem Satışları Ankara 
Bürosu, merkezi sistem planlaması 

ve otomasyon (plant system manager) 
konulu toplantıda tasarımcılarla bir araya 
geldi. Toplantıda Chiller System Optimizer 
ile Chiller Plant Manager programlarının 
işlev ve önemi vurgulanırken; Automated 
Logic-Carrier firmasından Jim Kilcoyne, 
PlantCTRL sisteminin yazılımsal ve dona-
nımsal ekipmanlarıyla ilgili bilgi verdi. 
Toplantı, Alarko Carrier Grup Koordina-
tör Yardımcısı İsmet Gençer ve Ankara 
Büro Müdürü Tamer Şenyuva’nın açılış 
konuşmalarıyla başladı. Şenyuva konuşma-
sında, bina henüz tasarım aşamasınday-
ken; binanın soğutma yükü ve bu yükün 
karakterinin belirlenmesinin, soğutma 
grupları, kuleler, pompalar ve diğer tesisat 
elemanlarının seçilmesinin, borulama sis-
temi ve sistem otomasyonunun tasarlan-
masının, soğutma sisteminin hayat boyu 
maliyeti açısından çok önemli olduğunu 
ifade etti. Şenyuva, “Chiller System Opti-
mizer programı, tesis içinde enerji tüke-
ten cihazların çalışmasını, tesisin tasarım 
özelliklerini de dikkate alarak simüle edip 
karşılaştırmalı ekonomik analizini yapar. 
Chiller Plant Manager ise soğutma mer-

A

Carrier Global’den Alarko Carrier’a Özel Ödül
larko Carrier, satış destek ala-
nında verdiği hizmetlerle önemli 

bir başarıya daha imza atarak, Carrier’ın 
“2017 Yılı En İyi Satış Destek Özel Tak-
dir” ödülünü almaya hak kazandı. Ödül 
töreni, Alarko’nun ABD merkezli iş ortağı 
Carrier’ın, 11-13 Şubat 2018 tarihleri ara-
sında Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Ras 
al-Khaimah’ta düzenlediği 2018 olağan 

“Middle East Kick-off Toplantısı”nda ger-
çekleştirildi. Alarko Carrier adına İhracat 
Satış Destek Müdür Yardımcısı Özkan 
Konuk ve İmalat Müdürü Bora Nalban-
toğlu, “2017 Yılı En İyi Satış Destek Özel 
Takdir” ödülünü, Carrier Ortadoğu-Türkiye 
Başkan Yardımcısı Giorgio Elia ve Carrier 
Ortadoğu-Türkiye Mühendislik Direktörü 
Burak Aktuğ’un elinden aldı. Ortadoğu 
Satış Grupları’nın yanı sıra, bölgeye ürün 

kezinde yer alan soğutma grupları/kule-
leri/pompaları ve diğer ekipmanların en 
verimli ve optimum çalışmasını sağlayan 
bina yönetim sistemi yazılımıdır. Hangi 
tasarımın en düşük ömür boyu mali-
yete sahip olduğunu belirlemek önem 
arz eder. Soğutma tesisinin tümünün 
verimli tasarlanması çok önemlidir” dedi. 
Automated Logic-Carrier firmasından Jim 
Kilcoyne, PlantCTRL sisteminin yazılımsal 
ve donanımsal ekipmanlarıyla ilgili genel 
bilgi verirken; söz konusu sistemin uygu-
lama alanlarını ve enerji verimliliği, kararlı-
lık, ölçülebilirlik  açısından son kullanıcılara 
sağladığı faydaları katılımcılarla paylaştı. 
Kilcoyne, ayrıca artan soğutma ihtiyacı 
algoritması (ACR – Additional Cooling 

Required), azalan soğutma ihtiyacı algo-
ritması (RCR – Reduced Cooling Required), 
yüksek verimlilik faktörü (Maximum Effi-
ciency Factor), talep limitleme (Demand 
Limiting) gibi PlantCTRL çalışma prensip-
lerinden bahsetti. Kilcoyne son olarak, 
kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı 
ve geçmişe dönük verilere ulaşım kolaylığı, 
projeye göre özelleştirilebilmesi, sahada 
konfigüre edilebilmesi ve hazır yazılım 
kütüphanelerinin olması gibi öne çıkan 
özellikleri vurguladı. 
Seminerin devamında sektörde aktif iş 
hayatını tamamlayan tasarımcı Coşkun 
Lökçe ve Bülent Özgür’e başarılarından ve 
sektöre katkılarından dolayı plaket takdim 
edildi.

sağlayan Carrier fabrikalarının da katıldığı 
toplantıda, Carrier şirketlerinin 2017 yılı 
performansı değerlendirildi. Şirketin 2018 
yılı genel hedefleri tüm fabrika ve satış 
ofislerine sunulurken, toplantıya katılan 
ülke temsilcileri ise kendi pazarlarında 
hayata geçirdikleri proje ve hedefleri pay-
laştı. Burak Aktuğ yaptığı konuşmada, 
günümüzde artan rekabet şartları göz 

önüne alındığında, fabrikaların verdiği mali 
ve mühendislik desteğinin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulayarak, Alarko Carrier’ı bu 
konudaki performansından dolayı kutladı.
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We set standards. www.belimo.com.tr

BIM ile kolay ve daha verimli planlama.
Şimdi Belimo ürünleri ile de.

Yapı Bilgi Sistemi(BIM), binaların yapım sürecindeki planlama ve yönetim aşamalarının dijital ortamdaki 
geleceğini oluşturuyor. Avrupa’daki ülkeler, ihale mevzuatına uygun olarak yapı ve altyapı projelerinin doğru 
modellenmesi için BIM kullanıyor. Aktüatör ve vana çözümlerinde dünya liderlerinden Belimo, BIM kullanımını 
farklı uygulamalar için daha verimli hale getiriyor. Siz ve müşterileriniz bu avantajlardan faydalanabilirsiniz: 

• Ürünlerin 3D çizimlerine ulaşmak için tek bir Belimo veritabanı
• Planlama, proje yönetimi ve maliyet kontrolü konusunda güven ve kolaylık
• Tüm Belimo ürün bilgilerinde detay ve şeffaflık
• Tasarımın tüm disiplinleri için güncel, yüksek kalitedeki bilgilere hızlı ulaşım
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9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Düzenlendi

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 
29-30 Mart 2018 tarihleri arasında 

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlendi. T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 55 mad-
delik “Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın 
sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerini 
kapsayan eylem planlarını açıkladı. Bakan 
Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve 
Fuarı’nın açılış töreninde “Enerji Verim-
liliği Eylem Planı”nın tanıtımını yaptı. 
“Enerji Verimliliği Eylem Planı” ile ilgili 
2023’e kadar yaklaşık 10.9 milyar dolarlık 
yatırımın olduğunu ifade eden Albayrak, 
“Belirlediğimiz bu 10.9 milyar dolarlık 
yatırımla, hedeflenen, 2033’e kadarki 
kazanım yaklaşık 30.2 milyar dolar. Bu 
yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri 
bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda 
birincil enerji tüketimimizde yüzde 14’e 
varan azaltım ve çevreci profilde baktığı-
mızda da 66.6 milyon ton karbon salımı 
azaltımı hedefi demek. Bu, oluşacak yan 
sektörlerle ve endüstriyle birlikte 20 bini 
aşan bir istihdam, aynı şekilde bu enerji 
tasarrufunun sağlanmasıyla da ortaya 
çıkacak olan alternatif yatırımlarla yak-
laşık 4.2 milyar dolar bir enerji santral 
yatırımında da tasarrufa gitmiş olmak 
demek” dedi. 
Bakan Albayrak, enerji tüketiminde başlı 
başına öne çıkan üç sektör olduğunu 
belirterek “Enerji tüketiminde başlı başına 

öne çıkan üç sektörden biri sanayi. Bu, 
tüketimin yaklaşık yüzde 32’sini oluşturu-
yor. Diğeri ulaştırma. Aynı şekilde yüzde 
26’lık bir oranı var. Konut ve hizmetler 
dediğimiz ısıtma, aydınlatma, hizmet 
sektörüyle ilgili diğer alanları birleştir-
diğimizde, bu üç nokta yaklaşık yüzde 
90’lık bir orana tekabül ediyor. Ağırlıklı 
odaklandığımız nokta bu alanlarda hangi 
hususları tasarruf ve verimlilik açısından 
öne çıkarabiliriz. Bu çerçevedeki 55 eylem 
planımıza baktığımızda her bakanlığa, 
her paydaşa ciddi bir hedef düşüyor” 
diye konuştu.  
9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, iki 
gün boyunca birçok oturuma sahne oldu. 
Etkinliğin ikinci gününde moderatörlü-

ğünü TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı 
Zeki Poyraz’ın yaptığı “Binalarda Enerji 
Verimliliği Gelişmeleri” başlıklı oturumda; 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü Enj. Ver. 
ve Tes. Dai. Bşk. Murat Bayram, ISKAV 
Başkanı Metin Duruk, DOSİDER Başkan 
Vekili Dr. Celalettin Çelik, İZODER Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul 
Şen, İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen ve 
TTMD 8. Dönem Başkanı Abdullah Bilgin 
konuşmacı olarak yer aldı. 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü Enj. Ver. ve 
Tes. Dai. Bşk. Murat Bayram, Bakanlık 
olarak Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçe-
vesinde denetimlere başladıklarını belirtti 
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ve BepTR yazılımı hakkında bilgi verdi. 
Sıfır faizli özel kredilendirme sisteminin 
tanımlanması gerektiğini belirten ISKAV 
Başkanı Metin Duruk, “Enerji yoğunluğu 
çok yüksek olan bir ülkeyiz. Japonya’nın 
4, Almanya’nın 3 katı enerji kullanıyo-
ruz. Bu kadar savurgan olmamalıyız” diye 
konuştu. ISKAV TAD çalışmaları hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Duruk, “Enerjiyi 
ölçmediğimiz sürece enerji verimliliğin-
den bahsedemeyiz” dedi. Duruk, ÇED 
raporlamasının sağlıklı yürümesi gerek-
tiğine de dikkat çekti.  
ErP Yönetmeliği hakkında detaylı teknik 
bilgiler veren DOSİDER Başkan Vekili Dr. 
Celalettin Çelik, “ErP yönetmeliği, 21 
Nisan’da yürürlüğe girecek. Derneğimiz 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
uzun zamandır çalışıyordu. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğüne yönetmeliğin çıkarılması 
için koydukları katkılardan dolayı teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ertuğrul Şen, yalıtım uygulama-
ları açısından finansman çözümlerinin 
İZODER’in eylem planları içinde çok ciddi 
yer aldğını ifade ederek “Biz yalıtım konu-
sunu yeniden keşfetmeye çalışmamalıyız. 
Çünkü gelişmiş ülkelerde yapılmış başarılı 
örnekler var. Hatta o kadar başarılı oldu-
lar ki, gelişmiş ülkelerde, ‘desteği kaldır-
sak mı’ demeye başladılar. Verimlilik diye 
konuştuğumuz ve bunu sağlayan mal 
ve hizmetlere konulan vergilerin kaldırıl-
ması, KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi şart. 
Ayrıca düşük maliyetli kredilerin de teşvik 
olarak sunulması, çok önemli. Kredilerin 
bir bölümünün devlet tarafından süb-
vanse edilmesi de tüketiciye dönük bir 
uygulama yöntemi. Örneğin Enerji Kim-
lik Belgesi (EKB) kapsamında B sınıfında 
enerji verimlilik uygulaması yapan tüke-
ticinin kredisinin yüzde 20’si, A sınıfı EKB 
olacak binalara ise yüzde 40’ı sübvanse 
edilebilir. Bu yöntemlerin hepsi de başa-
rılı olmuş finansman modelleridir. Ayrıca 
teşvik paketlerinde sadece teşvik değil, 
ceza da sunulması lazım. Örneğin enerji 
verimliliği uygulamasında enerji verimli 
cihazlar kullanmayanların elektriği, yalı-
tım yaptırmayanların ise doğalgaz ve 
elektriği daha pahalı kullanmaları sağla-

nabilir. Hemen uygulanabilecek 
eylemlerden biri de enerji verimli-
liği uygulamaları, başta ısı yalıtımı 
olmak üzere konut kredilerinde 
olduğu gibi tüketici kredilerindeki 
yüzde 5’lik BSMV ve yüzde 15’lik 
KKDF derhal sıfırlanabilir” dedi. 
İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen, 
sektörün yüzde 60’ını yabancı 
markaların oluşturduğunu ifade 
ederek “Bu durum; teknolojinin 
ülkemize gelişini, istihdam yara-
tılmasını ve ülkemizin sektörel 
değişim ve gelişimlere hemen 
adapte olmasını sağlıyor. Örneğin 
Türkiye’de artık inverter olmayan klima 
yok. R32 gazı geliştirildi ve imal ediliyor. 
Biz de ülke olarak buna hızlı bir şekilde 
adapte oluyoruz. Ancak en büyük eksik 
finansman desteğinin olmaması. Tüke-
ticinin desteklenmesi gerekiyor. Yurtdı-
şında yapılan vergi indirimi, ülkemizde 
de olmalı” diye konuştu.
Isı pompaları ve kojenerasyon sistemleri-
nin gelişmesi gerektiğini söyleyen TTMD 
8. Dönem Başkanı Abdullah Bilgin ise 
“Gereksiz tüketimin önüne geçilmeli” 
vurgusunu yaptı. Bilgin, bina ve enerji 
sektöründe sivil toplum örgütlerinin öne-
mine dikkat çektikten sonra ısı pompası 
ve kojenerasyon içeren sistemlerin daha 
etkin kullanılması gerektiğini söyledi. Bil-
gin ayrıca bölgesel ısıtma ve atık ısı ile 
enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat 
çekti.
Yine etkinliğin ikinci gününde mode-
ratörlüğünü TÜRKOTED Başkanı Yavuz 
Aydın’ın yaptığı “Verimli Kojenerasyon/
Yerinde Üret Yerinde Türet” başlıklı otu-
rumda; Başkent Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Birol Kılkış “Güneş ve 
Rüzgâr Enerjili Uygulamalar”, TÜRKOTED 
Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Armağan 
“Kentsel ve Endüstriyel Atıklarla Biyo-
gaz Kojenerasyon”, Siemens Yönetim 
Kurulu Üyesi Sünusi Turfanda “Tarımsal 
ve Ormansal Atıklarla Kojenerasyon”, 
Topkapı Endüstri Genel Müdürü Sedat 
Akar “Bitkisel ve Hayvansal Atıklarla Koje-
nerasyon” ve Onur Elektrik CEO’su Onur 
Günduru “Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi 
Sistemleri-Adnan Menderes Üniversitesi 
Güneş Enerjili Trijenerasyon Uygulaması” 

başlıklı sunumlarını yaptılar. Prof. Dr. 
Birol Kılkış sunumunda; melez uygulama-
lar, PV destekli ısı pompası uygulamaları, 
güneş enerjili üçlü üretim sistemi kavramı 
(PVTC), akılcı ekserji verimi, yenilikçi PVT 
türleri hakkında katılımcılara detaylı tek-
nik bilgiler verdi. 
“Verimli Sanayi Kârlı Üretim” adlı otu-
ruma katılan DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Gürhan Çoban ise “AMS+ 
ile ürün izlenebilirliği ve verimlilik artışı” 
başlıklı konuşmasıyla, katılımcılara fab-
rika yatırımları ve verimliliğe katkıları 
hakkında tecrübelerini aktardı. Çoban, 
“Türkiye’de sektöründe Endüstri 4.0’ı ilk 
kullanan kurum olan DemirDöküm, üre-
tim hatlarında kullandığı AMS+ (Mon-
taj ve Test Yönetim Sistemi) ile insan 
kaynaklı hatalar minimize edilerek ürün-
lerimizin kalite ve izlenebilirliği garanti 
altına alınıyor. Üretim faaliyetlerimizin 
verimliliğini artırmak ve çalışanlarımızın 
ergonomisini iyileştirmek amacıyla bu 
yılbaşında kurguladığımız MTM (Metot 
zaman ölçüm) eğitimlerini tamamlayarak 
tüm üretim alanlarımızda uygulamaya 
aldık. Dijital dönüşüm stratejimiz kap-
samında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
ürün yönetimi, kontrol, lojistik, veri akışı, 
veri yönetimi, süreç yönetimi, otomas-
yon ve kontrol sistemleri ‘Üretimde Sıfır 
Hata’ hedefimize yaklaştırdı. DemirDö-
küm olarak Resmi Gazete’de yayımla-
nan, Türkiye’ye, tüketicilere ve sektöre 
büyük kazanım sağlayacak ErP (Enerji 
İlişkili Ürünler) Yönetmeliği kapsamında 
tüm hazırlıklarımızı da tamamladık” diye 
konuştu.
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Haberler

Borusan Mannesmann’a Enerji Bakanlığı’ndan Enerji Verimliği 
Birincilik Ödülü

Doğaseverler Susuzluk Tehdidine Dikkat Çekmek için Yürüdü

S

W

ürdürülebilirlik politikalarını karar-
lılıkla sürdüren ve bu kapsamda 

önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan 
Borusan Mannesmann, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’ndan ödül kazandı. 
Bu yıl Bakanlık tarafından 18’incisi 
düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği 
Proje Yarışması (SENVER) kapsamında 
yapılan değerlendirmede; enerji yoğun-
luğunu 2009-2013 yılları arasındaki 
Referans Enerji Yoğunluğuna göre son 
üç yılda (2014-2016) ortalama yüzde 
54,5 oranında azaltan Borusan Mannes-
mann, enerji verimliliğinde ana metal 
sanayi alt sektörü içerisinde birincilik ödü-
lünü almaya hak kazandı. Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması’nda, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü veri tabanına 
kaydedilen enerji tüketim bilgileri değer-

ilo ve Atlas dergisi, su kaynakları-
nın verimli kullanılması için “Su için 

Yürüyoruz” adlı etkinlikte bir araya geldi. 
11 Mart 2018 günü Çatalca’da Binkılıç 
Deresi’nin çevresinde düzenlenen etkin-
likte temiz su kaynaklarına ulaşmak için 
kilometrelerce yürümek zorunda kalan 
çocukların yaşam koşullarına da dikkat 
çekildi. Atlas dergisi okurları ve gazete-
ciler etkinliğe yoğun katılım gösterirken, 
yörenin doğa değerlerini ve su varlıklarını 
bir rehber eşliğinde keşfetme deneyimi 
yaşadılar.
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment 
Yalçın, düzenlenen doğa yürüyüşü önce-
sinde bir konuşma yaptı. Wilo markası 
olarak “su” odaklı sosyal sorumluluk 
projelerine imza attıklarını belirten Yal-
çın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada 
650 milyondan fazla insan içme suyu 
kaynaklarının yetersizliğinden etkileniyor. 
Yapılan araştırmalar, Afrika ve Asya'da 
özellikle de kadınların suya ulaşmak için 
ortalama 6 kilometre yürümek zorunda 
kaldığını gösteriyor. Susuzluk sorunu 
tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Hem 

lendiriliyor. Bu değerlendirmeye her yıl 
düzenli olarak bilgi gönderen en az 20 
işletmenin kayıtlı olduğu alt sektörler 
dâhil ediliyor. “Sanayide Enerji Verimli-
liği Proje Yarışması Ödül Töreni”, bu yıl 
29 Mart Perşembe akşamı, İstanbul’da 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda 9’uncusu düzenlenen Enerji 
Verimliliği Forum ve Fuarı etkinlikleri kap-
samında yapıldı. Borusan Mannesmann 
Genel Müdürü Zafer Atabey ödülle ilgili 
şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik tüm 
Borusan Grup şirketlerinin olduğu gibi 
Borusan Mannesmann için de vazge-
çilmez temel politikalardan biridir. Bu 
kapsamda hem paydaşlarımıza değer 
yaratma gayreti ile hem de yüksek sos-
yal sorumluluk bilincimiz ile, gerek atık 
yönetimi ile gerekse enerji verimliği kap-
samında geniş bir yelpazede çalışmalar 

dünya nüfusu hem de sıcaklık arttığı için 
temiz su sorunu yaşanıyor. 2050 yılına 
kadar suya olan talebin yüzde 55 artış 
göstermesi bekleniyor. Bu nedenlerden 
ötürü kullanıcıların bilinçlendirilmesi son 
derece önemli. Kaynakların sürdürülebi-
lir kullanılması için yaşam biçimlerimizi 
gözden geçirmeliyiz. Biz de ‘Su İçin Yürü-

yapıyoruz. Enerji tüketiminde sağladı-
ğımız kayda değer azalma da tesisleri-
mizdeki sürekli iyileştirme çalışmaları-
nın bir sonucudur. Sayın Bakanımıza, 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne 
ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyo-
rum. Bu ödül motivasyonumuzu artırdı. 
Hedeflerimizde çıtayı daha da yükseğe 
koymak için çalışacağız.”

yoruz’ diyerek bir farkındalık yaratmayı, 
insanların bakış açılarını değiştirmeyi 
hedefliyoruz.”
Etkinliğine doğaseverlerin yoğun ilgi gös-
termesinden dolayı çok mutlu olduklarını 
belirten Yalçın, 2015 yılından bu yana bu 
anlamlı projede işbirliği yaptıkları Atlas 
dergisine de teşekkür etti.
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Haberler

DemirDöküm, 500 İş Ortağını İstanbul'da Ağırladı

D emirDöküm, 500 yetkili satıcısı ile 
Mart ayında İstanbul Volkswagen 

Arena'da bir araya geldi. Yetkili satıcı-
larıyla stratejik işbirliğini güçlendirmek 
amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 
"Liderler Zirvesi" bu yıl "Gümbür Güm-
bür" temasıyla gerçekleşti. 2017’yi bir-
çok alanda yeni rekorlarla tamamlayan 
DemirDöküm’ün Liderler Zirvesi’ne,  
Vaillant Group CEO'su Carsten 
Voigtländer, DemirDöküm CEO'su Alper 
Avdel, DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna, DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban, 
Vaillant Group Türkiye CFO’su Ercan 
Karaismailoğlu, Vaillant Group Türkiye 
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Zeki 
Kalaycılar, Vaillant Group Türkiye Tedarik 
Zinciri Müdürü Burak Karagül, DemirDö-
küm Satış Direktörü Ufuk Atan, Demir-
Döküm Pazarlama Direktörü Bilge Kıran 

ve akademisyen Dr. 
Yusuf Soner konuş-
macı olarak katıldı. 
DemirDöküm yöneti-
cilerinin de yer aldığı 
toplantıda satış, 
pazarlama, finans, 
üretim, satış sonrası 
hizmetler, yatırım, 
2017 yılı iş sonuçları 
ile 2018 yılına yönelik 
hedefler paylaşılarak; 
yeni yılın öncelikleri, 
birlikte gerçekleştiri-
lecek projeler ve aksi-
yonlar belirlendi.
Organizasyonun açı-

lış konuşmasını gerçekleştiren Vaillant 
Group CEO’su Dr. Carsten Voigtländer, 
grubun 2017 yılında büyüme ivmesini 
sürdürdüğünü belirtti. Voigtländer, 
“Bozüyük fabrikamıza büyük bir yatırım 
yaptık. Ürün konusunda yeni gelişme-
ler söz konusu. Çalışan sayımızı artırdık. 
Bütün grup içerisinde Türkiye, 3’üncü 
sırada yer alarak çok güçlü bir büyü-
meye imza attı. Vaillant Group olarak, 
Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz” 
dedi.
DemirDöküm'ün 2007 yılında başlayan 
dönüşüm çalışmasının 2017 yılında 
tamamlandığını ve rekorlarla dolu bir yılı 
geride bıraktıklarını söyleyen DemirDö-
küm CEO'su Alper Avdel; “DemirDöküm 
olarak üretimden satışa, pazarlamadan 
Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortakla-
rımızın özverili çalışmalarıyla hedefleri-
mizin üzerine çıkıp yeni bir rekora imza 

attık. Ar-Ge başta olmak üzere fabrika, 
üretim, marka ve dijital dönüşüm çalış-
maları için toplam 40 milyon TL'lik yatı-
rım gerçekleştirdik. Kombi, termosifon 
ve su ısıtıcılarında toplamda 900 bine 
yakın üretim gerçekleştirdik. 2017’de, 
geçen yıla kıyasla yüzde 40 büyüme elde 
ettik" dedi. DemirDöküm stratejilerinin 
uzun soluklu, yatırım ve büyüme üzerine 
olduğuna dikkat çeken Avdel; “DemirDö-
küm olarak kombi pazarının yüzde 40'ına 
hâkim durumdayız. Hizmet verdiğimiz 
panel radyatör, şofben, termosifon ala-
nında da liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu 
başarıyı sürdürülebilir kılmak için odağı-
mıza müşteri beklentilerini aldık. 2018 
yılında da yatırıma devam edip öncülü-
ğümüzü farklı alanlarda sürdüreceğiz" 
açıklamasını yaptı. Avdel sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Sadece yerli değil, uluslara-
rası pazarda verdiğimiz bir söz var. O 
da öncülük. Türkiye'de üretilen ilk ısıtma 
ürünlerinin üreticisi olarak tüm paydaş-
larımızla genlerimizdeki kalite ile sektö-
rün geleceğine ışık tutuyoruz. Tamamı 
yerli mühendislerimiz ile yerli yazılımlar 
kullanarak üretimimizi Türkiye'de yapıp 
dünyanın 50 ülkesinde satıyoruz. Isıtma 
sektörünün öncüsü olarak geleneksel 
alanlardaki başarılarımızı yeni alanlarda 
da devam ettireceğiz. DemirDöküm için 
2018 ‘Dönüşüm yılı' olacak. Önümüz-
deki aylarda 'Kaskad' pazarı için Maxi-
Condense adında yeni ürünlerimizi satışa 
sunacağız. İkinci yeni ürün grubumuz 
MaxiAir 'Isı pompaları' olacak. Grubumu-
zun bu alanda 50 milyon Euro'luk yatırımı 
bulunuyor. Bu yatırım her yıl katlanarak 
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devam ediyor. Bozüyük'te ısı pompası 
üretimini de gündeme getireceğiz. Üçün-
cüsü ise yeni yoğuşmalı kombimiz Atro-
mix olacak. Hedefimiz 2018 yılında da 
yüzde 20'nin üzerinde büyümek.”
Sektör ve ülke ekonomisine dair değer-
lendirmelerini paylaşan DemirDöküm 
Vaillant Group Türkiye CFO’su Ercan 
Karaismailoğlu, "2017 yılının ikinci çey-
reğinden itibaren başlayan KGF kredileri, 
ÖTV ve KDV indirimi ve yatırım teşvikleri 
ile piyasa canlandı. Alınan bu önlemlerin 
olumlu yansımasını Türkiye'nin üçüncü 
çeyrekteki rekor büyümesi ile hepimiz 
gördük. Gelecek planlarımızı bu tabloyu 
iyi şekilde okuyarak yapıyoruz. Bu yıl da 
bu tablonun devam edeceğini ön görü-
yoruz. Sektörümüz açısından potansiyel 
çok büyük. Yüzün üzerinde ilçede doğal-
gaz kullanımının başlaması söz konusu. 
Bu gelişmeler ışığında 2018'de de hedef-
lerimizi yatırım ve büyüme odaklı koyduk" 
dedi.
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Üretim Direktörü Gürhan Çoban; "Bir-
çok alanda olduğu gibi DemirDöküm 
olarak üretimde de rekor bir yılı geride 
bıraktık. Hatasız üretim için hem yeni 
teknolojilere hem de istihdama yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde 
tedarik zinciri alanında da yoğun mesai 
harcıyoruz. Bunun tek bir nedeni var; 
kalite. Sattığımız ürünlerin hangi şart-
larda kullanıldığını gayet iyi biliyoruz. Ve 
son kullanıcı için kalitenin, bu konuda 
alınabilecek risklerin ne kadar büyük ola-
bileceğini, en ufak bir atlamanın nelere 
mal olabileceğini bilen uzman bir ekiple 
üretimimizi sürdürüyoruz. Fabrikamızda 
tasarlanan ve tamamı Türk mühendis-
lerimiz tarafından üretilen ürünlerimi-
zin başarısı uluslararası arenada takdir 
görüyor. 2012'de ATRON ile başlayan 
uluslararası başarılarımıza bu yıl yenisini 
ekledik. Tasarım ve üretimdeki başarı-
mız bir kez daha tescillendi. ABD'nin 
Chicago kentinde 67'ncisi düzenlenen 
dünyanın en prestijli endüstriyel tasarım 
ödül programı Good Design'de 55 ülke-
den 27 kategoride binlerce başvurunun 
gerçekleştiği yarışmada Nitron Condense 
yoğuşmalı kombimiz ile dördüncü kez 
Good Design ödülüne layık görüldük. 

Yenilikçi ürünlerimizle sektörde fark 
yaratmaya devam edeceğiz" dedi.
Toplantıda üretim ve satış rekorla-
rına ve diğer başarılara ek olarak 
DemirDöküm'ün müşteri memnuniye-
tinde de öncülüğü göğüslediğinin altını 
çizen Vaillant Group Türkiye Satış Son-
rası Hizmetler Direktörü Zeki Kalaycılar 
ise şunları kaydetti: “2017'de müşteri 
memnuniyetinin gelişimi açısından iyi 
bir yıl geçirdik. Çok çalışmak, sahada 
olmanın dışında odağımıza müşterimizi 
koyduk. Yenilenme çalışmalarımız devam 
etti. Öncelikli olarak çağrı merkezi alt-
yapımızı değiştirdik. Yaptığımız köklü 
değişimle çağrı merkezi altyapımızı bulut 
teknolojisine taşıdık. Daha esnek, daha 
güvenli bir yapıya geçerek çağrı merke-
zimizi mobile taşıdık. Artık çağrı merke-
zindeki çalışanlarımız masa bağımsız, her 
yerde çalışabilir hale geldi. Tüketicilerimiz 
çağrı merkezini aramanın dışında kendi 
yarattıkları bildirimlerle devriye talebi 
yollamaya başladı. Tüm bu emeklerin 
sonucunda hatasız servis verme oranımız 
yüzde 95'e yükseldi. Destek çağrılarına 
yanıt verme hızımız 24 saate ve çözüm 
oranı yüzde 98'e çıktı. Yaptığımız bu yatı-
rımlar sonucunda müşterilerimiz sundu-
ğumuz deneyimi beğendi ve Sikayetvar.
com verileriyle belirlenen Türkiye'nin 
müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek 
yarışması A.C.E Awards'da da sektörü-
müzün lideri olduk.”
DemirDöküm'ün 2017 yılında elde ettiği 
rekorun 1 yıllık bir stratejinin eseri olma-
dığına ve hem Türkiye'de hem de yurt-
dışında gerçekleştirilen dönüşüm çalış-
maları neticesinde birçok alanda yeni 
rekorlara imza atıldığına dikkat çeken 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Ertuna; "DemirDöküm'ün tarihine 
altın harflerle geçecek bir yılını geride 
bıraktık. İlk defa iç pazarda 250 bin ade-
din üzerinde kombi sattık. İç pazarda 
fiyat değişimleri ve yeni ürünlerin de etki-
siyle birlikte yüzde 40 büyüme yakaladık. 
Bu önemli başarıda tüm iş ortaklarımı-
zın emeği büyük. Yeni ürün tasarımları, 
yeni teknolojiler, satış sonrası süreçlerinin 
yenilenmesi başarının itici gücü oldu. 
Beraber çalışmanın, beraber üretmenin, 
sinerjinin gücüne inanıyoruz. Heyecanı-

mızı tüm iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. 
Geçen yıl iş ortaklarımıza toplamda 13 
bin ziyaret gerçekleştirdik. Bu yoğun-
luğun, zorlukların karşılığını fazlasıyla 
aldık. İhracatta dolar bazında yüzde 18 
büyüme yakaladık. Bu yıl heyecanımız 
daha da büyük. 2018 için çok iyi hazır-
landık. Hizmet verdiğimiz ve yeni gire-
ceğimiz alanlarda yeniden bir tarih yaz-
maya hazırlanıyoruz. Yıl boyunca ürün 
ailemizin yeni üyelerini ve yeni alanlar-
daki ürünlerimizi tüketicilerimizin beğe-
nisine sunacağız" dedi. DemirDöküm'ün 
geçen 15 yılda özellikle ısıtma alanında 
unutulmaz başarılara imza attığına 
dikkat çeken Ertuna şunları kaydetti; 
"EPDK'nın 2003 yılında kurulup doğal-
gazın Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı 
dönemde ADEN kombimiz ile ülkemi-
zin en çok tercih edilen kombi markası 
unvanını kazandık. Aradan geçen 5 yılın 
sonunda, 2009 yılında ‘Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği’nin hayata 
geçmesi ile aynı dönemde ATRON kom-
bimizi tüketicilerimizin beğenisine sun-
duk. ATRON'da kısa sürede çok sevildi 
ve Türkiye'nin dört bir yanında kullanıl-
maya başlandı. Bu yıl ise yeni bir tarih 
yazmaya hazırlanıyoruz. 21 Nisan'da AB 
ülkelerinde uygulanan ErP Yönetmeliği 
ülkemizde de devreye girecek. Tam bu 
süreçte ATROMIX yoğuşmalı kombile-
rimizi tüketicilerimizle buluşturacağız. 
ATROMIX küçük boyutları, üstün tekno-
lojisi, verimliliği, yüksek tasarruf sağla-
ması ve elbette sessizliğiyle Türkiye'nin 
yeni kombisi olacak. Bu yıl Türkiye'nin 
yanı sıra tamamı Türk mühendislerimizin 
alın teri olan yeni ürünlerimiz ve ürün 
gruplarımızla ihracatta da büyümeye 
devam etmeyi hedefliyoruz. 2018'de 
başta İtalya, İspanya ve Hollanda olmak 
üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde 
satışlarımızı artırmayı, ihracatta yüzde 
25'lik büyüme gerçekleştirerek 100 mil-
yon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz.”

Liderler Zirvesinin ardından 500’ü aşkın 
iş ortağı ile birlikte DemirDöküm yöne-
ticilerinin katıldığı gala gecesinde 2017 
yılında 8 farklı kategoride başarılı olan iş 
ortaklarına performans plaketleri takdim 
edildi.
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Haberler

Çukurova Isı, 2018 Yılı Bayi Toplantısını ve Paris Gezisini Gerçekleştirdi

Ç ukurova Isı, 2018 yılı bayi toplan-
tısını ve gezisini 3-7 Nisan tarihleri 

arasında gerçekleştirdi. 3 Nisan günü 

Wyhndam Grand Hotel Europa’da bayi-
leri ile buluşan Çukurova Isı, toplantı-
nın ilk bölümünde 2017 yılına ait satış 
değerlendirmesini yapıp ikinci bölümünde 
ise Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren 
ve ülkemizde de girecek olan yeni ErP 
Yönetmeliği hakkında bayilerine bilgilen-
dirme yaptı. Ertesi gün ise tüm bayilerle 
beraber 3 gün süren Paris gezisi başladı. 
Gezinin ilk gününde Paris’te yerleşik bulu-
nan Yahtec fabrikası ziyaret edilip üretim 
tesisleri gezildi. Fabrika içerisinde yeni 

geliştirilen üretim hatları ve teknolojiler 
tanıtıldı. İkinci gün Eyfel Kulesi, Louvre 
Müzesi, Champs Elysees, Notre Dame, 
Ressamlar Tepesi ve Sacré-Cœur gezileri 
yapıldı. Gezi ile ilgili Çukurova Isı tara-
fından yapılan açıklamada, “Seyahatimiz 
boyunca samimi tavırları ile büyük bir aile 
olduğumuzu gösteren ve katılımlarıyla bizi 
sevindiren tüm bayilerimize ve organizas-
yonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, nice gezilerde beraber 
olmayı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Mikropor İhracat Ödülünün Sahibi Oldu

M ikropor, ASO 54. yıl ödül töre-
ninde İhracat Ödülü aldı. Çok 

sayıda bürokrat ve iş dünyası temsilci-
lerinin katıldığı ödül töreninde “İhracat 
Ödülü’nü” Mikropor Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Yazıcı, T.C. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. 
Basınçlı hava sistemleri ve atmosferik 
hava filtrasyonu konusunda dünyanın 
lider üreticileri arasında olan Mikropor; 
enerji santralleri, gaz türbinleri, ilaç 
fabrikaları, hastaneler ve laboratuvar-
lar, kompresörler, temiz oda ve HVAC, 

boya ve kaplama tesisleri, otomotiv ve 
demir çelik sektöründe kullanıcılarına 
çözümler sunuyor. 
Mikropor, 600’ü aşkın çalışanı ve Anka-
ra’daki 4 fabrikasında ürettiği ürünlerin 

yüzde 80’ini 160 ülkeye ihraç ediyor 
ve Türkiye’nin sanayileşmesine katkıda 
bulunuyor. 
Geçen yıl 30. yılını kutlayan Mikropor’un 
bu başarısını şirketin kurucusu ve aynı 
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Kemal Yazıcı, “Geçen yıllarda, 
Mikropor’da değişmeyen tek şey, ino-
vasyon isteği ve gelişme azmi oldu. Büyü-
mesini işine aktaran, üretim tekniklerinde 
hep daha yeniyi arayan bir firma olarak 
gelecek mühendisliği yapmaya ve ülke-
miz için katma değer üretmeye devam 
edeceğiz” sözleri ile özetledi.

BSH, “Makers of Tomorrow” Projesi Kapsamında Geleceği Kodlayan 
Nesiller Yetiştiriyor

B SH Türkiye’nin Kodluyoruz Derneği 
işbirliğiyle hayata geçirilen Makers 

of Tomorrow projesi kapsamında BSH 
Çerkezköy fabrikasında Çerkezköy’de 
yaşayan öğrencilerin yıl boyunca kodlama 
ve yazılım eğitimlerini ücretsiz olarak ala-
bilecekleri Maker Lab (Kodlama Labora-
tuvarı) açıldı. 
Eğitimler sonunda yazılımcıların kullan-
dığı birçok terim ve metot hakkında bilgi 
sahibi olacak öğrenciler; kendi oyunlarını 
tasarlamayı, elektronik programlamayı ve 
devre kurmayı deneyimleyecekler. Çocuk-
ları gelecekte kodlama, robotik, yapay 
zekâ, Endüstri 4.0, 3D baskı, mobil uygu-
lamalar ve benzeri teknolojilerde üstün 

kılmayı hedefleyen proje, Türkiye'nin en 
sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Çer-
kezköy için de öncü bir proje olma rolü 
üstleniyor. Proje kapsamında Çerkezköy'de 
10 ortaokul ve liseyle yakın çalışılması ve 
9-17 yaş aralığındaki öğrencilere ve bu 
alanlardaki öğretmenlere eğitim veril-

mesi planlanıyor. Maker Lab açılışında 
konuşan BSH İcra Kurulu Üyesi (CTO) Ralf 
Fuchs; “Makers Of Tomorrow projesinin 
ilk adımını BSH Grubu’nun dünyadaki 3 
Ar-Ge merkezinden biri olan Çerkezköy 
fabrikasında hayata geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri projelerle 
gelecekte çocuklarımızın daha iyi kod yaz-
malarını amaçlıyoruz. 
Çünkü kod yazmayı bilmek geleceğin tüm 
meslekleri için gerekli olan bir önkoşul 
haline gelecek. Çocuklarımızın geleceğe 
daha iyi hazırlanabilmeleri için bu tarz 
projelerin gelişmesini önemsiyor ve bu 
vizyon doğrultusunda projemizin yaygın-
laşmasını hedefliyoruz" dedi.

38 TERMODİNAMİK • NİSAN 2018





Haberler

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 8-12 Mayıs Tarihlerinde Sektörün 
Nabzını Tutacak

B alkanlar, Bağımsız Devletler Top-
luluğu (BDT) ülkeleri, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki 
en büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fua-
rından biri olan yapı, inşaat malzemeleri 
ve teknolojileri fuarı Yapı Fuarı – Tur-
keybuild İstanbul, Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 8-12 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenecek.  Geçen yıl 17 ülkeden 850 
katılımcı ve 82 bin 427 ziyaretçiyi ağır-
layan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 
bu sene 11 salon ve açık alanda 900’ün 
üzerinde katılımcıyı 90 bin ziyaretçi ile 
buluşturmaya hazırlanıyor. Yurtdışı ve 
yurtiçi katılımcı sayısını artırmak için bu 
sene de hem T.C. Ekonomi Bakanlığı hem 
de ITE Turkey - YEM Fuarcılık koordi-
natörlüğünde Alım Heyeti programları 
uygulanıyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı ve 
VIP Alım Heyeti Programı kapsamında 
100’ün üzerinde alıcının katılımcılarla 
buluşması beklenirken, ITE Turkey - YEM 
Fuarcılık VIP Alım Heyeti Programı (hos-
ted buyer programı) kapsamında da 
Katar, Rusya, Azerbaycan, İran, Cezayir, 
Türkmenistan, Irak, Lübnan, Kazakistan, 
Fas ve Özbekistan gibi Türk yapı sektö-
rünün önde gelen hedef pazarlarından 
alıcıların fuara katılması hedefleniyor. 
Tüm alım heyetleri programları dahilinde 
de ikili iş görüşmeleri organize edilerek 
yeni iş fırsatları ve iş birliklerine zemin 
hazırlanacak. 
İnşaat malzemelerinde yerli ürün kullanı-
mının arttığını vurgulayan ITE Turkey Yapı 
Fuarı Direktörü Kaan Soyubol sektörle 
ilgili rakamsal bilgiler paylaştı. Soyubol, 

“İnşaat sektöründe büyüme üçüncü çey-
rekte hızlanmış ve 2017 yılı üçüncü çey-
reğinde yüzde 18,7 olmuştur. Yılın ilk ve 
ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve 
5,5 olarak revize edilmiştir. Böylece yılın 
ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 9,9 
büyümüştür. Gayrimenkul sektöründe 
büyüme 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 
yüzde 1,5 olmuştur. Yılın ilk ve ikinci çey-
reğinde büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 
1,4 olarak revize edilmiştir. Böylece yılın 
ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü 
yüzde 1,5 büyümüştür. Bu büyümelere 
paralel olarak toplam inşaat harcamaları 
2017 yılı ilk dokuz ayında 392,8 milyar 
TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat harca-
maları ilk dokuz ayda cari fiyatlarla yüzde 
30,9 artmıştır. İç pazardaki hareketliliğin 
yanı sıra sektörün ihracatında da olumlu 
gelişmeler olmaktadır. 2017 yılı ilk dokuz 
ayında inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 
yüzde 4,2 artarak 11,82 milyar dolara 
yükseldi. İnşaat malzemeleri ithalatı ise 
ihracatın aksine ilk dokuz ayda yüzde 8,8 
düşerek 6,59 milyar dolara indi. Bu veri-
lerden de anlaşılacağı üzere yerli üretim 
ürünlerin kullanımı iç piyasada artarken 
ihracatımızda da önemli mesafeler alın-
makta ve yapı malzemeleri bakımından 
ülke ekonomisi için önemli bir katma 
değer oluşturulmaktadır” dedi.

41.	yıla	özel	en	büyük	iş	
geliştirme	platformu:	Yapı	Sahne	
ve	Yapı	Arena	

ITE Turkey bünyesinde yer alan YEM 

Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın 
41. yılına özel olarak iş geliştirme plat-
formu etkinlikleri de yenilendi. Bölge-
deki en yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp 
takip edilmesinin yanı sıra güçlü küresel 
ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, 
ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı 
hedefleyen fuar, diğer taraftan sektör 
stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi 
sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve 
yapı sektörünün kamu, özel sektör ve 
akademik dünya boyutları arasında etki-
leşim sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçla 
yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak 
adına iş geliştirmeye yönelik en büyük 
platformlardan biri olarak tasarlanan 
Yapı Sahne ve Yapı Arena ile fuar katı-
lımcı ve ziyaretçilerine verimli bir plat-
form sağlanıyor. Kaan Soyubol bu seneki 
etkinliklerle ilgili olarak şöyle konuştu: 
“Tam 40 yıldır Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul, uluslararası bir platform olarak 
ülkemiz inşaat sektörüne ayna tutmayı 
sürdürüyor. 41. yılımız bizim için çok 
özel ve önemli. Bu sebeple iş geliştirme 
platformumuzda bir dizi yeniliğe gittik, 
Yapı Sahne ve Yapı Arena’yı oluşturduk. 
İnovasyona odaklı Yapı Sahne, teknoloji 
ve malzemeye yönelik tartışmalar, tek-
nik eğitimler, yapı bilgi modellemesi, 3D 
ve robotbilim üzerine konuşulup canlı 
sunumların yapılacağı seminerlere ev 
sahipliği yaparken Yapı Arena ise mimari 
ve iş odaklı panellere, yazar sohbetlerine, 
ortaklığa yönelik etkinliklere ve ilham 
verici anahtar konuşmacı konferanslarına 
odaklanacak.”

FORM, Öğrencilerle Buluştu

E skişehir Osmangazi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği öğrencile-

rine,  "Su-Toprak Kaynaklı Isı Pompaları 
ve Uygulama Detayları" konusunda Form 
Bursa Bölge Müdürü Ferhan İster tara-
fından eğitim verildi. Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 

binasında 9 Mart Perşembe günü verilen 
eğitimlere 15 makine mühendisi adayı 
öğrenci katıldı. FORM, "Su-Toprak Kay-
naklı Isı Pompaları ve Uygulama Detay-
ları" konulu eğitimlerine, 2018 içerisinde 
farklı üniversitelerde gerçekleşecek eği-
timlerle devam edecek.

Aya ayak basan ikinci kişiyi
biliyor musunuz?

Muhtemelen bilmiyorsunuz. 
Çünkü hayatta ilk’ler önemlidir...

Hayata gözlerimizi açtığımız ilk gün, ilk öğretmenimiz, ilk aşklar, ilk dostluklar...

Sinemaya gittiğimiz ilk film, çıktığımız ilk tatil, ilk başarılarımız... Hiç unutulmaz.

Biz Ayvaz olarak insanların zihninde ve kalbinde kalıcı bir yer edinmek için
her zaman ilk’lerin peşinden koşuyoruz. 

Tam 70 yıldır.
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www.ayvaz.com
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Haberler

Viessmann Manisa Üretim Tesisi Ar-Ge Merkezi Onayı Aldı

V

V

iessmann’ın Manisa Üretim Tesisi 
yaptığı başvuru sonucunda Şubat 

2018 itibarıyla Ar-Ge Merkezi onayı aldı. 
Konuyla ilgili olarak firmadan yapılan 
açıklama şöyle: “Biferral ısıtma yüze-
yinden MatriX-Işınım brülörüne kadar, 
Viessmann'ın 100 yıllık tarihindeki kilo-
metre taşlarının listesi uzundur. Başlan-
gıçtan bu yana şirketimiz ısı tekniğinin 
yönünü belirleyen, çağın ötesinde tekno-
lojik gelişmelere öncü olmuştur. Günümüz 
sanayi ve teknoloji yapısında, ülke çapında 
araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırıl-
ması, personel ve nitelikli iş gücü istihda-
mının artırılması, rekabet öncesi iş birlik-
lerinin gelişmesi, ürün kalitelerinin artı-
rılması ve güvence altına alınması sürekli 

hedefler arasındadır. Bu bağlamda Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
'Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faali-
yetlerinin Desteklenmesi' hakkında 5746 
sayılı kanun yayımlanmıştır. Viessmann 
da paralel hedefler doğrultusunda yürü-
mekte, araştırma geliştirme çalışmalarının 
sanayi ve teknolojiye katkılarının bilinciyle 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalış-

Viessmann Bayileriyle Antalya’da Buluştu
iessmann A.Ş.’nin 15-17 Şubat tarih-
lerinde Antalya’daki Susesi Luxurt 

Resort’ta düzenlediği bayi toplantısı, sayı-
ları 300’ü aşan bayi ve Viessmann çalışanla-
rının katılımıyla gerçekleşti. Viessmann A.Ş. 
Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik yaptığı 
açılış konuşmasında 2017 sektörel değer-
lendirmelerini katılımcılarla paylaşırken, 
sektördeki geleceğe yönelik teknolojiler ve 
yenilikler ile Viessmann’ın bu alanlardaki 
yatırımlarını misafirlere aktardı. Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla 
açılışı gerçekleşen Viessmann Grubu’nun 
yeni teknolojik araştırma ve geliştirme mer-
kezi Technikum’un Viessmann’ın şimdiye 
kadarki en büyük yatırımı olduğunu belirten 
Çelik, Viessmann’ın “100+, yeni bir yüzyıla” 
sloganını benimsediği yeni yüzyılında, başta 
dijitalleşme olmak üzere pek çok projeye 
imza atacağını ifade etti. Konuşmasında 
ErP yönetmeliği nedeniyle 2018’in sektör 
için belirleyici bir sene olacağını vurgulayan 
Çelik, Viessmann’ın yenilikçi teknolojilerle 
tamamlanan eksiksiz ürün programı, yerel 
üretici kimliği ve satış destek projelerine de 
değindi ve 2017’de gösterdikleri perfor-
mans için katılımcılara teşekkür etti.
Programın devamında konuşan Export 
Müdürü Armin Fleck, 2017’de 100. yılını 
kutlayan markanın yüzünün hep geleceğe 
dönük olacağını, geçmişte ısıtma ürünleri 

ve çözümleri sunarken, bundan böyle bir 
adım daha ileriye giderek müşteri odaklı 
dijital çözümler sunacaklarını belirtti.  
2017’nin şirket yönetiminin 4. nesil temsil-
cisi Maximillian Viessmann’a devredilmesi 
nedeniyle de önem teşkil ettiğini ifade eden 
Fleck, “Her şeyden önce sektördeki deği-
şimin farkında olmalıyız. Dijital bir çağda 
yaşıyoruz ve çevremizdeki değişime ayak 
uydurmak ve hatta değişime yön veren 
tarafta olmalıyız, yeni bakış açıları yeni fır-
satlar yaratır” dedi ve Viessmann Türkiye 
ekibi ile bu başarıda katkısı olan bayilere 
teşekkürlerini bildirdi.
Açılış konuşmaları sonrasında oturumlar 
halinde gerçekleşen “Yeni İş Alanı Olarak 
Fotovoltaik Sistemler”, “İş Süreçlerinizi 
Kolaylaştıran Viessmann Dijital Müşteri 
Portalları” ve “Yenilenen Yapısı ve Fırsatları 
ile Viessmann’ın Sadakat Programı Partner 
Plus” konulu workshoplarda katılımcılar 

interaktif bir ortamda konularla ilgili detaylı 
bilgilendirilme fırsatı buldular.
Toplantının 2. gününde “Özel Projeler için 
Özel Çözümler” isimli seminerde Viess-
mann ürünleri kullanılarak ulaşılan mak-
simum verim ile katma değer sağlanan 
projeler katılımcılara tanıtıldı. Sonrasında 
misafirler Cem Seymen’in “Yenilikçi Tek-
nolojiler ile Enerji Verimliliği ve Sürdürüle-
bilirlik” konulu seminerine katıldılar. Aynı 
gün yoğun katılımla gerçekleşen “Company 
Survivor” isimli yarışma esnasında keyifli 
anlar yaşandı.
Toplantının son gecesinde gerçekleşen 
gala yemeği öncesi yaptığı teşekkür konuş-
masının ardından Viessmann A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Celalettin Çelik 2017 yılında 
çeşitli dallarda üstün başarı gösteren bayi-
lere plaketlerini takdim etti. 

maların 5746 sayılı kanun çerçevesinde 
değerlendirilmesi için Ocak ayında Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge 
Merkezi başvurusu yapılmıştır. Süreç, 
başvuru raporunun uzmanlar tarafından 
incelenmesi, yerinde hakem incelemeleri 
ve bakanlıkta gerçekleşen karar toplantısı 
adımları ile ilerlemiş, 26.02.2018 tari-
hinde Ar-Ge Merkezi onayı alınmıştır.
Viessmann Manisa 01.03.2018 tarihi 
itibarıyla Ar-Ge Merkezi unvanı ile çalış-
malarını sürdürecek ve ilgili teşviklerinden 
faydalanabilecektir. Böylece Viessmann, 
Türkiye’de de ekonomik, ekolojik ve sos-
yal sorumluluklarının bilinciyle, sektörün 
gelişimini belirleyenlerin arasında olmaya 
devam edecektir.”
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Vaillant Group Türkiye Çalışanları Dünya Kadınlar Günü’nde Ümmiye 
Koçak ile Buluştu

V

V

aillant Group Türkiye, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadın 

çalışanlarını köyünde kadın tiyatro top-
luluğu kuran, 15 tiyatro oyunu yazan 
ve New York Avrasya Film Festivali’nde 
“Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” 
ödülünü kazanan ilkokul mezunu Ümmiye 
Koçak’la buluşturdu. Vaillant Group Tür-
kiye İK Direktörü Nilüfer Birdal, sıradışı bir 
kişilik olan Ümmiye Koçak’ın hikâyesinin 
şirket çalışanları için ilham verici ve etki-
leyici olacağına inandıklarını söyledi. Bir-
dal, aile içinde ve toplumda birçok görev 
üstlenen kadınların sanayide hak ettikleri 
yeri bulabilmeleri için onlara destek olacak 
faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Ezber bozan, cesur ve girişimci bir 
kadın olarak Ümmiye Koçak’ın toplumsal 
gelişime yaptığı katkıyı önemsediklerini 
de belirten Birdal, Koçak’ın destekçisi 

olacaklarını vurguladı. 
“Arslanköy Kadınlar 
Tiyatro Topluluğu” 
ve sinema çalışmala-
rıyla kadınların yaşan-
tılarını geniş kitlelere 
ulaştıran Ümmiye 
Koçak, Vaillant Group 
Türkiye çalışanlarına, 
karşılaştığı zorluklara 
rağmen yılmadan 
ilerleyerek elde ettiği 
başarıları anlattı. Eği-
tim hayatını devam 
ettiremediği halde 
okumaktan ve hayal 
kurmaktan asla vaz-
geçmeyen Koçak, 
hayatından örnekleri paylaştığı konuş-
masında kadının çalışma hayatındaki yeri 

Vaillant’tan Müşteri ile Konuşan Site
aillant, yeni nesil tüketicinin ihtiyaç-
larına cevap vermek amacıyla www.

kombininmucidi.com'u hayata geçirdi. 
Vaillant, dijitalleşme stratejisi kapsamında 
tasarladığı micrositesi www.kombinin-
mucidi.com ile müşterilerinin ihtiyaçlarını 
en kolay şekilde karşılamalarına yardımcı 
oluyor. Tüketiciye dokunan her noktada 
‘Vaillant Yoğuşmalı Kombi Ailesi’ mesajını 
vermek amacıyla kurulan microsite; ücret-
siz keşif, self servis gibi hizmetler sunar-
ken, ‘Hangi kombiyi almalıyım?’, ‘Ne kadar 
kazanç sağlarım?’ gibi sorulara da yanıt 
buluyor. Arama motoru optimizasyonuna 
(SEO) uyumlu içerik ve kod yapısına sahip 
olan, dijital kullanıcı deneyimi trendlerine 
uygun tasarlanan www.kombininmucidi.
com ayrıca görseller, videolar ve teknik 
dokümanlardan oluşan kapsamlı bir içerik 
ile destekleniyor. Tüketicilerin web site-
sini pratik ve hızlı kullanmasına yönelik 
özellikleri de unutmayan Vaillant, mobil 
uyumlu tasarlanan micrositede, yoğuşmalı 
kombi ürün içeriklerinin yanı sıra tüketici-
lere yoğuşmalı kombi ile ne kadar tasarruf 

edeceğini hesaplama imkânı da sunuyor. 
ErP (Energy Related Products-Enerji İliş-
kili Ürünler) dönüşümüne öncülük etmeyi 
planlayan Vaillant, www.kombininmucidi.
com'u yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına 
duyarlı olacak şekilde kurguladı. Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde 2015’ten bu yana 
uygulanan ve ülkemizde Nisan ayında 
yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında 
yoğuşmasız hermetik (konvansiyonel) 
kombi ve kazanların ithalatı ile üretimi son 
bulacak, sadece enerji verimliliği yüksek, 
yoğuşmalı kombi ve kazanların tüketici-
lerle buluşması sağlanacak. Yeni site ile 
ilgili bilgi veren Vaillant Türkiye Pazarlama 
Direktörü Hazım Bumin, “www.kombinin-
mucidi.com sitesini ziyaret edenler artık 
ürünlerle ilgili daha fazla bilgi alabilecek, 
tasarruflarını hesaplayabilecek, Vaillant 
yoğuşmalı kombi ailesinden evlerine uygun 
olan ürünü seçebilecekler. Vaillant, web 
sitesini düzenli olarak tüketicilerin ihtiyaç-
larını karşılayacak yeni fonksiyonlar ile gün-
cellemeye ve geliştirmeye devam edecek” 
ifadelerini kullandı.

ve sosyal hayattaki gücü hakkında ilham 
verici mesajlar verdi.
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Vaillant Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Başarısı Pazarlamacılara İlham 
Veriyor

ijitalleşme çalışmalarına öncelik 
veren ve başarılı sosyal medya kam-

panyalarıyla öne çıkan Vaillant Türkiye’nin 
Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, sosyal 
medyada elde ettikleri deneyimleri farklı 
sektörlerden yüzü aşkın pazarlama yöneti-
cisi ile paylaştı. CreatorDen tarafından sos-
yal medya fenomenleri ile gerçekleştirilen 
pazarlama faaliyetlerini iletişim planlarına 
dahil etmiş markaların deneyimlerini sektör 
bileşenleriyle paylaşmaları için düzenlenen 
Influencer Talks for Marketeers Etkinliği’nde 
konuşan Bumin, “Kampanyalarımızda sos-
yal medya fenomenleriyle çalışarak, bugüne 
kadar ulaşamadığımız kitlelere dokunduk. 

‘Evimin Konforu’ sloganımız doğrultusunda, 
tüketicilerin farklı beklentilerini karşılamak 
ve evlerde arzu edilen konforu sağlamak 
için Ar-Ge, kullanıcı deneyimi ve saha tecrü-
belerimize çok önem veriyoruz. Müşterinin 
satın alma deneyimi son on yıl içerisinde 
ciddi bir değişim geçirdi. Kombi satışlarının 
yüzde 65’i artık dijital ortamda gerçekleşi-
yor. Biz de dijital ve sosyal medyayı aktif 
bir şekilde kullanıyoruz. Müşterilerimizin 
yüzde 54’ü Facebook, yüzde 41’i Instagram 

kullanıcısı. Vaillant müşterilerinin yüzde 
32’si internetten alışveriş yapıyor, yüzde 
22’sinin ise kombiyi internetten alma yat-
kınlığı olduğunu gözlemliyoruz.” 
Son on yıl içinde toplumda iletişim araç-
larının, dolayısıyla iletişim şeklinin büyük 
bir değişim geçirdiğine de değinen Bumin, 

“Günümüzde coğrafi uzaklıklara rağmen 
dijital dünya ve sosyal medya aracılığıyla 
her an her yerde herkesle iç içeyiz. İletişim 
alanında çıtayı artık başka bir yere koyma-
mız ve pazarlama stratejilerini de buna 
göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi. Bumin, 
Vaillant Türkiye’nin 2017 yılının sonunda 

“Evimin konforu” sloganına yönelik yaptığı 
sosyal medya kampanyası hakkında da bilgi 

verdi: “Bu kampanyada 7 sosyal medya 
fenomeniyle çalıştık. 9 post ile 1,9 milyon 
görüntüleme ve 130 bin etkileşim aldık. 
Sosyal medya fenomenleriyle çok iyi sonuç-
lar aldık ve bugüne kadar dokunmadığımız 
kitlelere ulaşma fırsatı yakaladık.”
Hazım Bumin pazarlamacılarla Vaillant 
Türkiye’nin ikinci sosyal medya projesi olan 

“Canım Kombim” yarışmasının detaylarını 
da paylaştı: “Yaptığımız araştırmalarda 
müşterilerin kombilerini kişiselleştirmek 
istediklerini anladık. Biz de Vaillant olarak 
onlara uygun platformlar sunduk. Kullanıcı-
ların hayal ettikleri kombileri hayata geçire-
bilme hedefiyle sosyal medyada bir yarışma 
başlattık ve tasarım fikirlerini bizimle pay-
laşmalarını istedik. Bin 189 kişi, yaratıcı 
tasarım fikirlerini Vaillant’ın Facebook ve 
Instagram hesaplarındaki kampanya içe-
riklerinin altında #CanimKombim etike-
tiyle paylaştı. Canım Kombim kapsamında 
19 bin 923 erişim, 3 bin 291 etkileşim ve 
yüzde 16,5 etkileşim oranıyla başarılı bir 
kampanyaya daha imza atmış olduk. Şimdi 
gelen birbirinden değerli fikirleri inceliyoruz. 
Seçimlerimizi yakında açıklayacağız.”

Wavin Pilsa İş Ortaklarıyla Antalya’da Buluştu

W avin Pilsa’nın iş ortaklarına yönelik 
organize ettiği “2018 Wavin Pilsa 

Bayi Toplantısı” 15-17 Mart tarihlerinde 
Antalya’da Beldibi Rixos’ta gerçekleşti. 
Türkiye’nin dört bir yanından 150’den fazla 
katılımcının yer aldığı toplantının teması 
“biriz zirvedeyiz” oldu. Toplantıların yapıl-
dığı 16 Mart’ta ilk sunum ekonomi gündemi 
ile başladı. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat inşaat 
sektörü ile ilgili değerlendirmeler yaparak, 
misafirlerin sorularını yanıtladı. Ekonomi 

gündeminden sonra şirketin ilk sunumu 
Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal tara-
fından gerçekleştirildi. Wavin Pilsa’nın yeni 
ürünleri, Wavin Group’un bağlı olduğu 
Mexichem’in son dönemlerde yaptığı yatı-
rımlar, Asal’ın konuşmasının önemli gün-
dem maddelerini oluşturdu. Ayrıca geçen 
aylarda bağımsız bir araştırma şirketi tara-
fından Avrupa genelinde 11 ülkede yapı-
lan müşteri memnuniyet anketinde Wavin 
Pilsa’nın en yüksek müşteri memnuniye-
tine sahip çıkması Genel Müdür Fatih Asal 
tarafından misafirlere duyuruldu. Ardın-
dan “biriz zirvedeyiz” videosu müşterilere 
sunuldu. Toplantının ilerleyen saatlerinde 
Wavin Pilsa Ülke Satış Müdürü Burak Kara-
taş, başarılı geçen 2017 yılının satış sonuç-
larını misafirlerle paylaştı. Aynı zamanda 
Wavin Pilsa’nın bu yıl piyasaya sürdüğü 
yeni ürünleri Tigris pres-fit sistemler, yerden 
ısıtmadaki yeni kontrol ünitesi Sentio, Q-Bic 

Plus infiltrasyon ve depolama üniteleri ile 
yağ ve petrol ayırıcıları konuklara tanıttı. 
Daha sonraki sunumda Pazarlama ve İle-
tişim Müdürü Serap Uzun, Wavin Pilsa’nın 
fark yaratan pazarlama aktivitelerini sundu 
ve bu sene yapılacak tanıtım faaliyetlerinden 
bahsetti. 
Toplantıların ardından, gala gecesi ödül 
töreniyle program devam etti. Dört bölge 
genelindeki ilk beş ciroya sahip müşterilere 
plaketleri takdim edildikten sonra, Türkiye 
genelindeki en başarılı üç bayiye ödülleri 
sunuldu. Wavin Pilsa Bayi Toplantısında bu 
yıl bir ilk gerçekleştirilerek “Ulu Çınar Ödül-
leri” sahiplerine takdim edildi. Wavin Pilsa, 
25 yıl ve üzeri iş ortaklığına sahip onlarca 
“Ulu Çınar”ına plaketlerini ve teşekkürlerini 
sundu. Misafirlerin Wavin’in yeni ürünle-
rini ve aktivitelerini tanıma şansı yakaladığı 
toplantı, yüksek müşteri memnuniyetiyle 
tamamlandı.
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Baymak İletişimde Engelleri Kaldırdı

Ü

B

B

rünlerin kurulumdan bakımına 
kadar tüm ihtiyaçları Çağrı Merkezi 

ve Online Self Servis uygulamaları aracı-
lığıyla sunan Baymak, tüm kullanıcılarına 
aynı kalitede hizmet sunabilmek için “İle-
tişimde Engelleri Kaldırıyoruz” projesini 
hayata geçirdi. İşitme ve konuşma engelli 
kullanıcılarını cep telefonlarıyla Baymak 
Çağrı Merkezi’ne SMS göndermeleri yeterli. 

Türk Telekom ile gerçekleştirilen işbirliği 
sonucunda SMS gönderimine uyumlu hale 
gelen çağrı merkezinde, alınan tüm talep-
ler en kısa süre içerisinde değerlendirilip 
işleme alınıyor. Ayrıca tüm tüketicilerin 
Baymak’ın web sitesine girerek kullanabi-
lecekleri Self Servis uygulamasında, engelli 
kullanıcılar açıklama bölümüne not ekleye-
rek bilgilendirmede bulunabiliyor. 

Baymak Türkiye Genelinde Tüm Servis Personelinin F-Gaz Belgelerini 
Tamamlıyor

Baymak’ta Eğitimler Devam Ediyor

aymak, ürünlerin tasarımından tüke-
ticiye ulaştığı tüm süreçlerde çevreye 

duyarlı üretim ilkesiyle hareket ediyor. Bu 
çerçevede enerji verimliliği ve çevre bilinci 
konusunda farkındalığın artırılması için 
sürekli eğitimler düzenleyen Baymak, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan 
F-Gaz (flora ihtiva eden gazlar) Yönetmeliği 
çerçevesinde servis personelinin eğitimlerini 
de tamamlıyor. 
Soğutucu gazlara müdahale eden tüm 
çalışanların F-Gaz Belgesi’ne sahip olma 
zorunluluğunun amacı, Türkiye’nin de taraf 
olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesine yönelik Kyoto 
Protokolü’nde listelenen florlu sera gaz-
ları ile florlu sera gazı içeren ürün veya 
ekipmanın kullanımına dair usul ve esas-

ayilerini eğitimlerle güçlendiren 
Baymak, yılın ilk iki ayında Türkiye 

genelinde ve Kıbrıs’ta 200’ün üzerinde 
katılımcıya toplamda 45 saat süren eğitim-
ler düzenledi. Baymak, yılın ilk iki ayında 
İstanbul, Antalya, Bolu, Van, Bitlis-Tatvan, 
Bilecik, Tekirdağ ve Kıbrıs’ta gerçekleşen 
eğitimlerde, yenilenebilir enerji sistemleri, 
yoğuşmalı kombiler, su grubu ürünleri, ısı 
pompaları, merkezi ısıtma sistemleri ala-
nında ise Magnus ve Lectus kazanların 
eğitimlerini tamamladı. Alanında uzman 
eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimle-
rin sonunda 200’ün üzerinde bayi çalışanı 
sertifikalarını aldı. Hem tüketicilerin hem 
de çalışanların kalıcı memnuniyetine önem 

ları düzenlemek. Baymak, İSEDA (İklim-
lendirme Soğutma Eğitim Danışma ve 
Araştırma Derneği) ile gerçekleştirdiği 

ortak çalışmayla Türkiye genelinde servis 
personelinin tamamının F-Gaz belgesini 
kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

veren Baymak, gerçekleştirdiği bayi eğitim-
leriyle yenilikçi vizyonunu daha da ileri taşı-
mayı hedefliyor. Bu hedefle geçen yıl tüm 

ekiplerine bin 200 saat eğitim düzenleyen 
Baymak, önümüzdeki dönemlerde de bayi 
eğitimlerine hızla devam edeceğini belirtiyor.
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KBSB Sektör Buluşması Gerçekleştirildi

K azan ve Basınçlı Kap Sanayici-
leri Birliği Derneği (KBSB) Sektör 

Buluşması, 9 Mart 2018’de Elite Otel 
İstanbul’da Derneğin 28 üye firmasının 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda öncelikle, KBSB Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen A. Cevat Akkaya, 
yeni yönetimin yapmayı düşündüğü faa-
liyetler hakkında bilgiler verdi. Akkaya, 
“Ülkemizde maalesef bakımı yapılmamış 
ve ehil operatörler tarafından işletilmeyen 
cihazlarda patlamalar meydana gelmekte 
ve bu patlamalar can kayıplarına sebep 
olmaktadır. Türkiye’nin gelişmişlik düze-
yine yakışmayan bu durumun önüne geçil-
mesi için KBSB, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı ile 'Isı Cihaz-
larının Periyodik Muayenesi Yönetmeliği” 
çalışması yürütmektedir' dedi. Akkaya, 
üzerinde çalışılan yönetmelik taslağını 
madde madde sunarak katılımcılardan 

görüş talep etti. Toplantıda, söz konusu 
yönetmelik taslağı ile ilgili gelişmeleri 
takip etmek ve tüm teknik çalışmaları 
yürütmek üzere, 4 teknik komite kurul-
masına karar verildi. Buna göre; Sıcak Su 
Kazanları Teknik Komitesi, Buhar Kazanı 
Teknik Komitesi, Kızgın Yağ Kazanı Teknik 
Komitesi, Sıcak Hava ve Radyant Isıtıcılar 
Teknik Komitesi oluşturuldu. Daha sonra 
KBSB Genel Sekreteri Cemalettin Kut-

luca, sanayide uygulanan teşvikler ve ErP 
Direktifi ile ilgili bilgiler verdi. Son olarak 
KBSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Selnikel 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Kuzu-
güdenlioğlu, özellikle yurtdışına açılmak 
isteyen firmalarımızın üst düzey yönetici-
lerine tecrübelerini aktarmak üzere eğitim 
verebileceğini belirten bir konuşma yaptı. 
Düzenlenecek programlarla eğitim faali-
yetine başlanılması görüşüldü. 

“Kuveyt’in Mühendis Kızları” Projesi İlk Mezunlarını Verdi

L imak Vakfı, “Türkiye'nin Mühendis 
Kızları” projesinin yurt dışındaki ilk 

uygulaması olan “Kuveyt’in Mühendis 
Kızları” ilk dönem mezunlarını verdi. 200 
saatlik programı başarıyla tamamlayan 
Kuveytli 30 kız öğrenci, 100’ün üzerinde 
ülkede geçerliliği bulunan sertifikalarını, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 
törenle aldı. Üstlendikleri Kuveyt Ulus-
lararası Havalimanı yeni terminal binası 
projesiyle, ülkenin gelecek vizyonuna 
katkıda bulunduklarını ifade eden Limak 
Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, öğrencilere 
seslenirken, “Kuveyt bugün iddialı ve 
mega projeleriyle, dünyanın merakla takip 
ettiği dev bir şantiye. Bu şantiyenin en 
önemli gereksinimi ise kadın mühendisler. 
Sizleri Kuveyt’teki şantiyelerimize, Türki-
ye’deki şantiyelerimize profesyonel olarak 
çalışmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
Limak, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 
(BÜYEM) iş birliği ile başlatılan “Kuveyt’in 
Mühendis Kızları” projesinden mezun 
olan 30 kız öğrenci, üç ay süren program 
kapsamında 12 farklı dersten toplam 200 

saatlik eğitim aldı. Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve Limak İnşaat yöneticileri 
tarafından verilen eğitimlerde, mühen-
dislik öğrencilerinin profesyonel hayata 
hazırlanması; mühendis adaylarına kari-
yerlerinde başarılı olmalarına yardımcı ola-
bilecek teknik ve mesleki beceriler kazan-

dırılması hedeflendi. Yaklaşık üç ay süren 
eğitimlerin ardından öğrenciler, Boğaziçi 
ve Kuveyt Üniversitesi’nin yanı sora dünya 
çapında 100’ün üzerinde ülkede geçerli-
liği bulunan The Business and Techno-
logy Education Council (BTEC) Yönetim 
ve Liderlik Sertifikası’nın da sahibi oldu. 

EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Hem hava sıcaklığını
hem de nemi 

algılama

Yapısı ve malzemesi
yeniden tasarlanmış

kompresör

Geliştirilmiş 
korozyon 
direnci

Geliştirilmiş 
ısıtma 

performansı

26HP'a kadar 
tek gövde
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü ve Tedarik Zincirinde Fırsatlar 
Semineri Kopenhag’da Gerçekleşti

"T ürkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü ve 
Tedarik Zincirinde Fırsatlar” baş-

lıklı seminer, 15 Mart Perşembe günü, 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 
başarıyla gerçekleşti. 
Danimarka Dış İşleri Bakanlığı’nda,  
Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ve 
Danimarka Rüzgar Enerjisi İhracatçılar 
Birliği ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte, 
Türkiye’deki yatırım ortamı ve teşvikler, 
Danimarka’nın Türkiye’deki finansman 
olanakları, Türkiye’nin rüzgar enerjisi 
potansiyeli ve önümüzdeki günlerde 
düzenlenecek onshore ve offshore YEKA 
ihaleleri gibi konular ele alındı. 
Türkiye’den ve Danimarka’dan yoğun 
ilginin olduğu seminerin destekçileri 
arasında bulunan T.C. Başbakanlık Yatı-
rım Destek ve Tanıtım Ajansı ile İzmir 
Kalkınma Ajansı yetkilileri, katılımcılara 
Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün 
gelişimi ve hedefler ile ilgili bilgi verdiler 
ve özellikle enerji ve makine ekipmanları 
alanındaki yatırım ve üretim olanaklarını 
tanıttılar. 
İlk rüzgar YEKA ihalesinin kazananı Sie-
mens Gamesa Renewable Energy fir-
masından üst düzey temsilcilerin de yer 
aldığı seminerde, firmanın Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu Satın Alma Direktörü David 
Howard da ana konuşmacı olarak YEKA 

modelini anlattı ve modelin Türk rüzgar 
yan sanayi ve tedarik zincirine katkısını 
vurguladı. Siemens Gamesa Renewable 
Energy 27 Şubat tarihinde YEKA sözleş-
mesinin imzalanmasının ardından, iki yıl 
içinde rüzgar türbin fabrikasının kurulu-
munu tamamlayacak ve 2022’nin ikinci 
çeyreğine kadar bin megavat gücünde 
elektrik üretecek. 
Seminer, Türkiye’de rüzgar sanayinin, 
dünyada bu alanda öncü ülkelerden olan 
Danimarka teknolojilerinden ilham ala-
rak gelişmesini ve Türk ve Danimarkalı 
firmalar arasındaki ortaklıkları artırmayı 

hedefliyor. Bu kapsamda, 2018 yılında 
Türkiye ve Danimarka’dan rüzgar enerjisi 
firmalarının, Türkiye’de önemli yatırım-
lara imza atacakları biliniyor.  
Danimarka, şu an enerji ihtiyacının 
%30’unu rüzgar gücüyle karşılıyor ve 
bu sektörde 28.000 nitelikli çalışan istih-
dam ediliyor. 
2020’ye kadar enerjisinin %50’sini rüz-
gardan elde etmeyi hedefleyen Dani-
marka, bu amaca ulaşmak için hem özel 
sektör hem de üniversiteler ve araştırma 
ve geliştirme merkezleri ile yakın bir işbir-
liği içinde hareket ediyor. 

COPA Antalya Bayi ve Servisleriyle Buluştu

C oşkunöz Holding’in iklimlendirme 
sektöründeki öncü markası COPA, 

15 Şubat tarihinde Antalya Marmara 
Hotel’de bölgedeki bayi ve yetkili ser-
vislerine yönelik bir toplantı düzenledi. 
Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda; 
COPA’nın her yıl yaşam alanına konfor 
kattığı kişi sayısının artarak büyüdüğüne 
ve ürün portföyünü genişlettiğine vurgu 
yapıldı. Türkiye’de 70’in üzerinde ilde 
faaliyet gösteren COPA, bayi ve yetkili ser-
vislerine markanın güçlü yönlerini, hedef-
lerini, ürünlerini ve satış sonrası hizmet-
ler süreçlerini anlatmak;  birlikte keyifli 
vakit geçirmek amacıyla Antalya’daydı. 

Toplantıda Coşkunöz Holding yapısı, 
Holding şirketleri ile birlikte COPA’nın 
var olma süreci, kurumsal yapısı, yurtiçi 
ve yurtdışındaki faaliyet alanları ve yeni 

dönem hedefleri geniş kapsamlı görsel 
bir sunumla anlatıldı. COPA’nın 2018 
hedeflerine, 2017 yılında portföyüne 
kattığı ürünlere ve satış sonrası hizmet-
lerde yeni bir döneme geçildiğine dik-
kat çekildi. 2017’de satışa sunulan hem 
duvar hem de salon tipi klimaların güve-
nilir ve teknolojik komponentleri, farklı 
kapasiteleri ve enerji verimliliği gibi özel-
likleri üzerine yoğunlaşılarak; COPA ‘Soft 
Line’ ve ‘Touch Line’ serileri ile ‘Salon Tipi 
Klima’nın iç ve dış üniteleri, kumandaları, 
kapasiteleri ve teknik özellikleri ile ilgili 
geri dönüşler alındı. Toplantı, düzenle-
nen akşam yemeği ile sona erdi. 

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

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

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

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

KOMPRESÖR ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

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

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ETNA

K

Adalet Bakanlığı Yüksek 
Seçim Kurulu Hizmet Binası

ızılay-Ankara’da 
yeni inşa edilen 

Adalet Bakanlığı Yüksek 
Seçim Kurulu Hizmet 
Binasında; enerji ve-
rimliliği yüksek, komp-
le paslanmaz ETNA 
pompa&hidrofor sis-
temleri ve yangın pom-
pası kullanıldı. Proje kapsamında 3 adet T3 KI serisi komple 
paslanmaz çelik hidrofor sistemi, 20 adet ecocirc XL serisi 
ıslak rotorlu, 14 adet EILR serisi kuru rotorlu sirkülasyon 
pompası, 6 adet EPF30 serisi parçalayıcı bıçaklı drenaj pom-
pası ve 1 adet NFPA20 normuna uygun yangın pompası 
tesis edildi. Proje kapsamında seçilen ürünler; ErP Ecode-
sign kriterlerine uygun, yüksek enerji verimliliğine sahip, 
estetik görünümlü, komple paslanmaz pompa çözümleri 
içeriyor. Yüksek Seçim Kurulu Hizmet Binasında kullanılan 
ETNA ürünleri, ETNA Plus satış konseptinde 5 yıl garantili 
olarak sunuluyor.

 
FORM

Y

Afyon Çimento İdari Binası
eşil Bina 
s t ra te j i s i 

doğrultusunda 
ilerici bir bakış 
açısıyla tasarla-
nan ve geçen 
günlerde LEED 
Platinum sertifi-
kası alan Afyon 
Ç i m e n t o ’ n u n 
yeni idari bina-
sının iklimlen-
dirme ihtiyacı, yüksek verimli aksiyel fanlı kapalı tip Decsa 
soğutma kulesi ve ClimateMaster su kaynaklı ısı pompaları 
ile sağlanıyor. Türk sanayisinin önde gelen kuruluşları ara-
sında yer alan Çimsa’nın iştirakleri arasında yer alan Afyon 
Çimento’nun yeni idari binası yeşil bina olarak tasarlandı. 
Binanın ısıtma soğutma sistemleri için toplam soğutma 
kapasitesi 700 kW olan bir adet Decsa marka aksiyel fan-
lı kapalı tip soğutma kulesi ile toplam soğutma kapasitesi 
65 kW olan 6 adat ClimateMaster su kaynaklı Isı pompası 
kullanılıyor. ClimateMaster su kaynaklı ısı pompaları, ye-
nilikçi teknoloji ve akıllı tasarımı sayesinde yüksek verimli 
iklimlendirme kontrolü sağlıyor, hem soğutma hem ısıtma 
ihtiyacını bağımsız olarak aynı anda sağlıyor. ClimateMas-
ter su kaynaklı ısı pompaları, çevre dostu soğutucu akışkan 
kullanımı nedeniyle verimliliği yüksek ve çevreyi koruyan sis-
temlerdir. Aksiyal fanlı Decsa kapalı devre soğutma kuleleri 
yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Tüm kulelerde Axilent özel 
fan kullanılarak sessiz çalışma sağlanıyor. Kapalı kulelerde 
işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru 
soğutma (free-cooling) teknolojisi sayesinde yüksek verim 
sağlanması planlanıyor. DECSA kuleler, nakliye maliyetlerini 
en aza indiren uygun dizayn ve minimum oturma alanı ile 
daha az yer gereksinimine ihtiyaç duyuyor.

DAIKIN

D

Yedi Mavi
aikin, Ataköy-Zeytinburnu sahil yolunda yükselen 
Yedi Mavi’nin de tercihi oldu. Toplam 63 bin 500 

metrekare alan üzerine 17 kat, 7 blok, 848 konut ve 76 
ticari ünite olarak inşa edilen Yedi Mavi’de, bölümler ara-
sında birbirinden bağımsız iklimlendirme seçenekleri sunan 
Daikin VRV IV sistemleri kullanıldı. Kalkavan Yapı, Hasan 
Sever İnşaat ve Gül Yapı Gayrimenkul Geliştirme İş Ortak-
lığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 
İstanbul’daki Zeytinburnu arazisi üzerinde karma bir proje 
olarak geliştirilen Yedi Mavi’de Daikin’in enerji ve tasarruf 
değerleri ile öne çıkan iklimlendirme çözümleri bir araya 
getirildi. Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan projede ter-
cih edilen cihazlar arasında VRT (Değişken Soğutucu Akış-
kan Sıcaklığı) özelliğine sahip RXYQ-T model ısı pompası 
tipi dış ünitelerin yanı sıra, konutların alan özellikleri göz 
önüne alınarak seçilen FXDQ ve FXSQ model iç üniteler 
yer aldı.
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ISIDEM YALITIM

İ

Elite World Asia Otel
stanbul Maltepe’de 450 milyon TL’lik yatırımla ger-
çekleştirilen Elite World Oteller zincirinin sekizinci 

oteli Elite World Asia Otel’in ısıtma-soğutma-havalandır-
ma sistemlerinde ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesis-
lerinde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü kul-
lanıldı. 60 bin metrekare üzerine inşa edilecek 350 odalı 
otel 2018 yılında hizmete başlayacak. Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğü yüksek su buharı difüzyon direnci katsayısı 
ile korozyon riskini minimuma indirmek adına μ ≥ 10.000 
değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından 
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su bu-
harı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı 
gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans 
ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 

13501-1 Yangın 
Y ö n e t m e l i ğ i n e 
göre levhalarda 
B,s3-d0, borular-
da BL,s2-d0 yan-
gın performansıyla 
uluslararası stan-
dartlara uygunlu-
ğuyla öne çıkıyor.

BAYMAK

İ
Ocean Eftalia Antalya

klimlendirme 
sektörünün 

öncü markaların-
dan Baymak, enerji 
tasarrufu sağlayan, 
verimi yüksek ve ye-
nilenebilir enerjiye 
odaklanan ürünle-
riyle turizm sektörü-
nün de tercihi oldu. 
Eftalia Hotels Group otellerinin en yenisi olan Antalya’daki 
Ocean Eftalia, yüzme havuzu, SPA merkezi, çocuk eğlence 
evi ve sosyal alanlarıyla 816 oda ve 2 bin 500 yatak kapa-
sitesine sahip. Daha önceki otellerinde de ısıtma sistemleri 
konusunda Baymak ürünlerini tercih eden Eftalia Hotels 
Group’un 120 bin metrekare kapalı alana sahip projesinde 
toplam 15 adet ısı pompası kullanıldı.

IMCO

E

Elite World Asia
lite World Asia Hotel toplam bin 500 kişilik 350 oda-
sı, toplantı salonları, spor ve spa merkeziyle İstanbul 

Küçükyalı’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Üst düzey tek-
nolojik donatılarla ülke turizm yatırımları arasına kazandırı-
lan projede IMCO A.Ş. tarafından tedarik edilen; EN 12101-
3 standardına uygun F300 sınıfında jetfanlar, farklı tip ve 
özellikte fanlar, EN-15650 CE (ürün), EN 1366-2 (sıcaklık 
dayanım testleri), EN 13501-3 (sınıflandırma) standartların-
da ve “EI 120 (Ve, ho, i↔o) S C10000” sınıflandırma kri-
terlerine uygun yangın damperleri, EN 12101-8 (duman ve 
sıcaklık kont-
rol sistemleri), 
EN 1366-10 
(sıcaklık daya-
nım testleri), 
EN 13501-4 
(sınıflandırma) 
standartların-
da ve “EI 120 
(Vew, i↔o) S 
1500 C10000 
AA multi” sınıf-
landırma kriterlerine uygun duman damperleri, VDI 6022-1, 
VDI 2167-1, VDI 3803, DIN EN 13779 standartlarına uygun 
hijyen sertifikalı, yüksek hassasiyette debi ölçüm özellikli, 
düşük ses seviyelerine sahip, kontrol kolaylığı ve minimum 
sızdırmazlığa sahip (EN 1751 standardına göre gövde sız-
dırmazlık sınıfı C ve damper kanadı sızdırmazlık sınıfı 3 - 4) 
VAV ve CAV üniteleri, paslanmaz çelik rezistanslı, iki adet 
aşırı sıcaklık kesici termik korumalı, EMC 89 / 336 EEC direk-
tifine uygun, EN 55014-1, EN 6100-3-2/3-3 standartlarına 
göre EMC testleri yapılmış kanal tipi ısıtıcılar ve susturucular 
kullanıldı.

SYSTEMAIR

B

Büyükyalı İstanbul
üyükyalı İs-
tanbul pro-

jesi, İstanbul’un 
kara, deniz ve raylı 
sistem tüm yeni 
ulaşım akslarının 
kesiştiği noktada, 
tarihi yarımadanın 
yanı başında 111 
dönümlük arazi 
üzerine inşa edili-
yor. Büyükyalı, “insan” ve “iyi yaşam” kavramlarını odağına 
alarak, sakinlerine her anlamda “iyi bir yaşam” sunmayı 
hedefliyor. Büyükyalı’da, farklı konsept ve büyüklüklerde 
konutlar, otel ve rezidanslar yer alıyor. Projede sanatsal ve 
kültürel alanlar, çocuk oyun alanları ve sosyal tesislerin yanı 
sıra kiralanabilir ticari alanlar da bulunuyor. 2019 yılında 
yaşama başlanılacak Büyükyalı İstanbul’da Systemair mar-
kalı fanlar ve klima santralleri kullanıldı. Projedeki otopark 
alanlarında Systemair düşük yükseklikli, sekizgen kesitli AJ8 
serisi jet fanlardan oluşan bir havalandırma sistemi kullanıl-
dı. Konut ve ticari alanlardaki merkezi egzoz uygulamala-
rında ise entegre LCD ekranlı kontrol ünitesine sahip MUB 
CAV/VAV model EC fanlar tercih edildi.
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Özel Haber

Aironn, Ar-Ge’de 
Çığır Açıyor

“Yola	çıktığımız	ilk	gün	bile	
hedefimiz	global	bir	firma	
olmaktı”

“İngiltere’de, GE ve Rolls Royce gibi 
dünya devlerinin Ar-Ge çalışmalarını 
yürüten ekiple birlikte çalıştığımız pro-
jemiz; büyük çaplı bir fan kanadının 
tasarımıydı. Aynı dili konuşan iki ekip-
tik, o yüzden çok rahat çalıştık. Neden 
İngiltere derseniz; biz ilk yola çıktığımız 
anda global bir firma olmayı hedefle-
dik. Bunun için Ar-Ge tarafında da glo-
bal mühendislik bilgi altyapısına dahil 
olmak zorundaydık. Geleneksel kanat 
tasarımlarına baktığınız zaman, airfoil 
kanat tasarımıyla ilgili detaylar litera-
türde mevcut. Ancak bizim buradaki 
amacımız, daha önceden başladığımız 
reversible kanat tasarım literatürümüze 
bir yenisini ekleyerek bir kanat tasarımı 

yapmaktı. Reversible, yani; fanın dönüş 
yönüne göre havanın yönünü değiştire-
ceğiz, havanın yönünü değiştirirken de 
herhangi bir performans kaybı yaşamaya-
cağız. Tasarımın temel amacı buydu. Bu 
tasarımın amacına ek olarak, 550 kW bir 
fanın 400 ˚C’de 2 saat çalışabilir olması 
söz konusu. Burada kovanla kanat arasın-
daki mesafenin önemi ortaya çıkıyor. Yani 
6 mm yerine 5 mm’lik bir boşluk, kanat 
performansını artıracakken, 400 ˚C’deki 
çalışmada, bu bize aksi yönde, kanadın 
kırılmasına sebep olabilecekti. O yüzden 
hassas bir çalışma gerekiyordu. Buna ek 
olarak kanatla habın birleştiği yerdeki 
stresler ve mekanik analizler, bu proje 
kapsamında yapıldı. Bu ürünle karşıla-
şan müşterilerimiz, çok farklı yapıdaki bu 
tasarımı görebilecek. Yani aerodinamik 
tasarım, mekanik tasarım bütünleşmiş ve 
iteratif olarak ilerleyen bu çalışma sonu-

Aironn, İngiltere’de bir üniversitede GE ve Rolls Royce gibi dünya devlerinin Ar-Ge çalışmalarını yürüten 

bir ekiple, 2000 - 3000 çapında 550 - 630 kW kapasite aralığında bir kanat tasarımı üzerinde çalıştı. Bu 

çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Çalışmayla ilgili olarak Aironn Ar-Ge Yöneticisi  

Efe Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül şu bilgileri aktarıyor:
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Özel Haber

cunda 2000 - 3000 çapında 550 - 630 
kW kapasitede bir kanat tasarımı elde 
etmiş olacağız. Mayıs ayında son noktayı 
koyacağız.”

“Önemli	bir	mühendislik	
çalışması	ve	bilgisayar	
altyapısından	bahsediyoruz”

“Tasarım aşamasında birçok program 
kullanılıyor. Bu programlar oldukça 
önemli çünkü bir tasarım programı satın 
alıp ona göre ilerleyip tasarımı tamamla-
dık diyebilmek kesinlikle mümkün değil. 
Öncelikle literatürde var olan kanat tasa-
rım hesaplamalarından ve örnek çalışma-
lardan yola çıkarak kanada ait bir boyutlu 
parametreler belirleniyor. Bu paramet-
reler ile kanadın göbek kısmından uç 
kısmına kadar değişen giriş ve çıkış açıları 
yani sahip olduğu büküm (twist) ortaya 
çıkmış oluyor. Sonrasında belirlenen bu 
parametreleri bir katı model programına 
aktararak kanadın 3 boyutlu geometrisi 
oluşturuluyor. Geometri elde edildikten 
sonra tasarımda hedeflenen performan-
sın yakalanıp yakalanamadığının kon-
trolü ve mevcut kanat geometrisinin 
iyileştirilebileceği noktaları görebilmek 
için kanadın CFD analizinin yapıldığı aşa-
maya geçiliyor. CFD analizi için öncelikle 
kanadın etrafındaki hava hacmi bir ağ 
(mesh) programında, yapısal ağ (structu-
red mesh) tipinde küçük hücrelere bölü-
nüyor. Kanadın etrafında oluşacak ufak 
girdaplar (vortex) ve ufak akış kopmala-
rının (seperation) verimlilik değerine etki-
leri çok önemli boyutlarda olduğundan 
bize en hassas akış çözümünü verecek 
olan bu ağ tipini seçiyoruz. Ağ işlemi 
tamamlandıktan sonra CFD analizinin 
koşturulması için gerekli sınır koşulları 
ve akışkan özellikleri belirlenerek ana-
liz modeli oluşturuluyor. Tüm bu tasa-
rım aşamaları ve CFD analizi sürecinde 
en kısa sürede sonuca ulaşabilmek için 
yüksek performanslı ve güçlü bilgisayar 
altyapısına sahip olmanız gerekmektedir. 
Ayrıca birçok program biliyor olmanız 
ve böyle bir know-how’a sahip olmanız 
lazım. İhtiyacınız olan şeyler bunlardan 
da ibaret değil. CFD analizinden elde 
ettiğiniz sonuçlarla yapısal analiz aşa-

masına geçiyorsunuz. Yapısal analizde 
incelediğimiz, kanat geometrisinin uç kıs-
mının kovan iç yüzeyi ile arasında kalan 
mesafe (tip clearance), 400 °C’de kanat 
malzemesinin uzama miktarını karşılaya-
biliyor mu? Eğer bu mesafe bu sıcaklık 
değerinde uzama miktarı için yetersiz 
kalıyor ya da siz bu uzamayı tasarımınız 
için kabul etmiyorsanız bütün tasarım 
prosesi yeniden başlıyor. Böyle iteratif 
bir çalışma sonucunda bir noktaya var-
mış oluyorsunuz. Yani burada önemli 
bir mühendislik çalışması ve bilgisayar 
altyapısından bahsediyoruz.”

“Aironn’un	üstünlüğü,	teknolojiyi	
pazara	uyumlandırabilme	
becerisi”

“Üniversitelerin yapısını incelediğiniz 
zaman, akademisyenlerimizin bu işin 
daha çok teknik kısmında olduğunu 
görüyoruz. Ama teknik tasarımın üreti-
lebilir olması lazım. Bizim üretim gücü-
müzle, know-how’ımızla onların teknik 
bilgisi bir araya geldiğinde üretilebilir 
yüksek verimli cihazlar ortaya çıkartabi-
liyoruz. Bilimsel altyapı desteği onlardan 
geldi, ürünün ticarileşmesi sürecini de 
biz yönettik. Beyin fırtınası yaptığımızda 
ortaya dahiyane fikirler çıkıyor. Bunun 
pazara inişinde, müşteriye uygun hale 

getirilmesinde bizim tecrübemiz ve fab-
rikamızda bulunan makine ve yazılım 
parkuru önem kazanıyor. Makine, yazılım 
ve montaj parkuru buna yetmeseydi, bu 
sadece parlak bir fikir olarak kalırdı, üre-
time geçilemezdi. Bu şekilde alınmış bir-
çok fikir patenti var, ama uygulanabilir-
liğine baktığınızda uygulanamaz olduğu 
ortaya çıkabiliyor. Bizim üstünlüğümüz, 
teknolojik fikir geliştirmeyi uygulanabilir 
ticari ürünlere dönüştürmeyi başarabile-
cek 'teknolojiyi pazara uyumlandırabilme 
becerisi'. Maliyet, üretim kolaylığı, bakım 
ve sistem verimi gibi konuları optimize 
edebiliyoruz. Ürünün başarılı geliştiril-
mesi kadar, başarılı ticarileştirilmesi de 
lazım ki olumlu sonuçlar alalım.”

“Aironn	yurtdışında	üretime	
başlayacak”

“İşin başında Aironn 0-55 kW motor 
gücüne sahip fanlarla bu işe başladı. 
Daha sonra 160 kW’lar konuşmaya 
başladık. Şimdi ise 550 - 630 kW’lar 
konuşuyoruz. Baktığınız zaman Aironn 
olduğu yerde durmuyor, her zaman bir 
adım ileriye gidiyor. Çok güçlü bir proje 
firması, dünyanın en önemli işlerinden 
biri için Aironn’dan bir proje desteği 
almak istedi. Bizim bu geliştirdiğimiz TAP 
programını kullanarak çok kısa sürelerde 
mühendislik çözümleri geliştirebileceği-
mize kanaat getirdi ve bu know-how’ı 
kullanmak istiyorlar. Yani Aironn fan üre-
ten bir firma gibi görünse de, aslında 
mühendislik çözümleri üreten, geliştiren 
bir fan üreticisi. Yurtdışından, Dubai’den, 
Kuveyt’ten know-how talepleri var. 
Kuveyt’te know-how ile beraber üretim 
talebi söz konusu. Aironn yurtdışında 
üretime başlayacak. Dünyaya açılıyoruz. 
Çok yakında bu talepler karşılanarak yurt-
dışında üretime başlanacak. Bir istek; 
“know-how’ını getir, gel burada beraber 
üretim yapalım” diyor. Diğeri, 'know-
how’ını ver, üretimi yapılandırayım' diyor. 
Bu talepler gelmeden önce Türkiye’de 
çok sayıda firmayı bizzat ziyaret edip 
teknik olarak değerlendirmiş,  Aironn’da 
karar vermişler. Emeğimizin uluslararası 
platformda takdir gördüğünü görmekten 
tabii ki mutluluk duyuyoruz.”

TERMODİNAMİK • NİSAN 2018 55



Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları

Sıcak-Soğuk
Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular

SERTİFİKALI
GEOMETRİLER ID No

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

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gokkusak Termodinamik 195x270 mm.pdf   1   05/01/18   12:55



Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları

Sıcak-Soğuk
Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular

SERTİFİKALI
GEOMETRİLER ID No

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

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gokkusak Termodinamik 195x270 mm.pdf   1   05/01/18   12:55



çeyrekte yüzde 5,5 ve dördüncü çeyrekte 
ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. 2017 
yılında inşaat harcamaları, 2016 yılına 
göre yüzde 25,7 oranında genişleyerek 
533,8 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle dör-
düncü çeyrekteki yüksek harcamaların 
performansı artırdığı 2017’de; konut, 
konut dışı ve altyapı inşaat harcamaları 
birlikte genişledi. 

İstihdam	ilk	kez	2	milyonun	
üzerine	çıktı

İnşaat sektöründe istihdamın, sektördeki 
büyüme ve işlerin gelişimi açısından sağ-
lıklı bir gösterge olduğu belirtilen raporda 
şu bilgiler yer aldı: İstihdamın, 2008 yılın-
dan bu yana sürekli ve kademeli bir artış 
gösterdiği inşaat sektöründe; 2011 yılında 

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

ladığı ‘Mart 2018 Sektör Raporu’na göre; 
2017 yılında yüzde 8,9 büyüyen inşaat 
sektörünün performansını yukarı çeken 
en önemli etken, üçüncü çeyrekte yaşa-
nan yüzde 18,6’lık büyüme oldu. Büyü-
meler, birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci 

İnşaat sektörü 2017 yılında 
yüzde 8,9 büyüdü

Türkiye İMSAD, Mart 2018 Sektör Raporu’nu Açıkladı:

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
‘Türkiye İMSAD Mart 2018 Sektör Raporu’nda; inşaat sektörünün, 2017 yılının genelinde bir önceki yıla göre 
yüzde 8,9 büyüdüğü vurgulandı. 2016 yılındaki yüzde 5,4’lük büyüme sonrası inşaat sektörünün, 2017 yılında 
daha yüksek bir büyüme performansı gösterdiği ve inşaat harcamalarının da 533,8 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. 
Ayrıca yıllık ortalama istihdamın ilk kez 2 milyonu aştığına dikkat çekilen raporda, istihdam göstergesinin inşaat 
sektöründe yaşanan büyümeyi açık bir şekilde yansıttığı ifade edildi.  

Rapor
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Rapor

1,5 milyonu geçen istihdam, 2016 yılında 
1 milyon 980 bine yükseldi. Ortalama 
istihdam 2017 yılında ise 2 milyon 95 
bin kişiye ulaştı. Böylece, sektörde yıllık 
ortalama istihdam ilk kez 2 milyonu aştı. 
İnşaat sektörü yıllık ortalama istihda-
mının toplam istihdam içindeki payı da 
2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 

2018	yılının	ilk	çeyreğinde	5	
önemli	gelişme	yaşandı			

‘Mart 2018 Sektör Raporu’nda, inşaat 
sektöründe yılın ilk çeyrek döneminde 
5 önemli gelişme yaşandığı, bu gelişme-
lerin tamamının yılın ikinci çeyreğinde 
de sürmesinin beklendiği şu tespitlerle 
vurgulandı:    

•	 Konut ve konut dışı binalarda satın 
alma ve kiralama işleri zayıfladı. 
Konut satışları yılın ilk çeyreğinde 
gerileme eğilimine girdi, kredi faiz 
artışları da konut talebini sınırladı. 

Türkiye’de	Konut	Alımlarının	Dağılımı	

Yıllar Kadın Erkek Ortak Diğer (1) Toplam

2013 339.616 692.140 27.511 97.923 1.157.190

2014 343.209 695.727 27.919 98.526 1.165.381

2015 382.237 774.874 29.708 102.501 1.289.320

2016 391.334 801.048 29.088 119.983 1.341.453

2017 409.453 837.928 29.178 132.755 1.409.314

 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (1) Tüzel Kişiler ve Yabancılar
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Konut dışı bina kiralamaları ise 
zayıfladı. Döviz kurlarındaki artışın 
da kiralama talebinin yavaşlamasında 
etkisi oldu.      

•	 Yeni inşaat başlangıçları yavaşladı. 
Mevsimsellik ile birlikte mevcut 
inşaat işleri, beklentilerin altında 
gerçekleşerek sınırlı bir artış gösterdi. 
Yeni alınan iş siparişlerinin gerilediği 
inşaat sektöründe işlerde yavaşlama 
görüldü.

•	 Müteahhitlerin işletme sermayesi 
ihtiyacı arttı. Müteahhitler, yeni 
yılda mali açıdan üç sıkışma yaşadı. 
İlk olarak maliyet artışları fiyatlara 
daha sınırlı yansıtıldığı için kârlılığın 
giderek düşmesine neden oldu. 
Satışların yavaşlaması nakit akışını 
sınırladı. Bankaların da kredi 
vermekte isteksiz olduğu gözlendi. 
Bu nedenle işletme sermayesi ihtiyacı 
artan müteahhitlerin daha çok barter 
teklif ettikleri görüldü.       

•	 Kamu işleri sürmekle birlikte 
ödemeler yavaşladı. Kamu inşaat 
yatırımlarının sürdüğü ancak kamu 
ödemelerinde önemli bir yavaşlama 
olduğu ortaya çıktı.

•	 İnşaat sektöründe ödeme ve 
tahsilatlarda, vadelerin uzadığı 
görüldü.    

Kadınların	konut	alımındaki	 
payı	son	5	yıldır	yüzde	30	
seviyesinde	

Raporda ayrıca şu bilgiler yer aldı: 
Türkiye’de 2017 yılında konut alımları-
nın yüzde 29,1’ini kadınlar gerçekleştirdi. 
Kadınların 2017 yılında aldığı konut sayısı 
409 bin 453 olarak gerçekleşti. 2013 ila 
2017 yılları arasında kadınların konut satın 
alımları içindeki payı yüzde 29-30 arasında 
kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun tapu 
kayıtları itibarıyla toplulaştırdığı verilere 
göre, kadınların konut satın alma sürecinde 
önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Kadınla-
rın işgücüne katılımındaki artış ile birlikte 
konut ediniminin de yükseldiği, kadın ile 
erkek ortak alımın ise çok düşük kaldığı 
görüldü.

Rapor

SMITKA & PİTRE
  İkitelli OSB Çevre San. Sitesi 10. Blok

No: 2  Başakşehir / İSTANBUL
  Tel: +90.212.485 25 82 (pbx)

  www.smitkaprofex.com
  www.pitre.com.tr

Sert poliüretanın (PUR) genleştirilmesinde 
kullanılan HYDROTEC su bazlı bir teknolojidir 
ve tüm Avrupa Standartları ile uyumludur.

Nano teknoloji ile kendi kendini temizleyebilme 
özelliğine sahip PİTRE Ductal® Panelleri, 
Anti-bakteriyel özellikleri sayesinde hijyen 
uygulamalarına uygundur.

daha sızdırmaz
daha mukavim
daha güvenilir
daha estetik
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çekiyor. Bu denli büyük oranda 
doğalgaz kullanan ülkeler arasında 
en ön sıralardayız. Ülke enerji 
bilançosundaki doğalgaz ithalat 
oranında dünyada 5. ülkeyiz. 
Doğalgaz temininde güvenlik 
riskimiz var.

3. Doğalgazı hızla tüm ülke sathına 
yaymak gibi bir çabamız var. Bu 
yaklaşım öyle bir hız ve destek 
kazandı ki, aynı bölgelerde 

Enerjiyi akılcı kullanıyor muyuz?

Bu sorunun cevabını arayıp somut bir 
şekilde bulabilmek için ülkemizin 
enerji bilançosunun temel taşla-

rına inmek ve çok disiplinli bir platformda 
değerlendirmek gerekir. 
1. Fosil yakıtlara bağımlıyız. 
2. Enerji kaynaklarının toplam enerji 

tüketimimizin neredeyse üçte ikisi 
ithalata dayalı olup, doğalgaz başı 

Yazan: Prof. Dr. Birol Kılkış, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, “Enerji Verimliliği ve Enerjinin Akılcı Kullanımı” 
ile ilgili bir açıklama yaptı. “Enerjiyi verimli ve tutumlu kullanmak için akılcı yaklaşım ve stratejiler 
geliştirmeliyiz. Enerjinin tutumlu kullanılması, enerjiye olan taleplerimizi olabildiğince azaltmakla 
başlar” diyen Prof. Dr. Birol Kılkış, açıklamasında çok önemli noktalara değiniyor… 

mevcut jeotermal enerji kaynakların 
değerlendirilmesi bile arka planda 
kalabiliyor. Daha da önemlisi 
doğalgazı katma değeri yok kadar 
az olan ısıtmada kullanmakla 
yetiniyoruz. Bu yaklaşım ithalata 
dayalı doğalgazın cari açığımızdaki 
payını daha da artırıyor. 

4. Yerli fosil yakıt rezervlerimizi 
yerli teknoloji ile gerektiği gibi 
arayıp bulamıyoruz. Komşu ülkeler 

Enerji Verimliliği ve 
Enerjinin Akılcı 
Kullanımı
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Bilgi

sınırlarımızın dibinde, denizlerde 
doğalgaz ararken, biz haklarımızı 
yeterince savunamıyoruz. 
Karadeniz’deki H2S yataklarını, 
denizlerimizde ve kıyılarımızda 
esen rüzgâr ve dalga enerjisini, 
çok zengin güneş enerjimizi 
değerlendirmeliyiz. Jeotermal enerji 
kaynaklarımızla bir miktar elektrik 
üretip, belirli ölçüde bölge ısıtması 
yapıyorsak da bu önemli enerji 
kaynağımızı daha verimli ve akılcı 
kullanmalıyız.

5. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen, en ucuz taşıma 
yöntemi olan deniz ulaşımını daha 
kapsamlı kullanmalıyız.

6. Yetişkin bir ağacın kesilmesi ile 
oluşan karbondioksit tutumundaki 
kayıp, yerine dikilen bir fidanla 
en az yirmi beş yıl sonra telafi 
edilebiliyor. Yapılan deneyler ve 
bilimsel hesaplar bir yetişkin ağacın 
yerine en az seksen genç fidanın 
dikilmesini öngörüyor. Bu koşul 
sadece karbondioksit salımları 
açısından öngörülürken, ekolojiye 
verilen diğer zararlar önlenemiyor.

7. Karadeniz’in en sert ve sürekli 
rüzgâr alan Sinop bölgesinde 
nükleer santral yerine yerli enerjimiz 
rüzgârı daha iyi değerlendirmeliyiz. 

8. Güneş, rüzgâr ve jeotermal 
enerji kaynaklarımızdan üretilen 
elektrik enerjisinin yıllık enerji 
tüketimimizdeki payı toplamda 
sadece yüzde 13. Halbuki güneş, 
rüzgâr ve jeotermal enerjide önemli 
bir potansiyele sahibiz. Tüm 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 
etkin kullanabilirsek,  bu oranı 
yüzde 70 mertebelerine çıkarabiliriz.

9. Adeta prestij simgesine dönüşen 
elektrikli otomobillerin gereksinim 
duyduğu elektrik enerjisi, eğer 
doğalgazlı ve kömürlü termik 
santrallerden temin ediliyorsa, hiçbir 
çevresel yararı bulunmuyor. Çünkü 
otomobil motorunda yakacağınız 
gaz, motorin veya benzinin 

saldığı karbondioksit miktarının 
termik santralde salınan eşdeğer 
karbondioksitten daha az olduğunu 
düşünmemiz gerekiyor.

10. Santrallerin atık ısısından şehir 
ısıtması yapmıyoruz. Yaparsak 
da santralin elektrik üretmek 
için hazırladığı yüksek ekserjili 
buharı kısmen kullanıyoruz. 
Enerjiyi verimli ve tutumlu 
kullanmak için akılcı yaklaşım ve 
stratejiler geliştirmeliyiz. Enerjinin 
tutumlu kullanılması, enerjiye 
olan taleplerimizi olabildiğince 
azaltmakla başlar. Örneğin, 
otomobilimizi her gün işe gidip 
gelirken kullanmak yerine, toplu 
taşıma araçlarını kullanmak 
yakıta olan talebimizi azaltır, 
böylelikle enerji tüketiminde 
tutumlu davranmış oluruz. Diğer 
bir deyişle tutumluluk enerjiye 
olan taleplerin olabildiğince 
azaltılmasıdır. Ancak, tutumluluğun 
da kısıtları bulunmaktadır. Bu 
noktada, enerjinin niteliği ve 
niceliğinin irdelenmesinde  “Çevre, 
Ekonomi, Toplum Sağlığı ve 
Refah” dörtlemine dikkat etmek 
gerekir. Her olgunun örtüştüğü, 
müşterek alanın oldukça dar 
olduğuna dikkat etmemiz ve enerjiyi 
bu dar alanda çevreden, sağlık 
ve refahtan, ekonomiden taviz 
vermeksizin kullanmamız gerekir. 
İşte söz konusu bu olgu, enerjinin 
akılcı kullanımının ilk ipucunu 
vermektedir.

Enerjinin akılcı kullanımı demek, bir 
enerji kaynağının doğru uygulamada, 
doğru sıralamada, doğru yerde, doğru 
zamanda ve doğru enerji arz ve talep 
kalite dengesinde kullanılması demektir. 
Bizler enerjinin miktarına (nicelik) para 
ödüyoruz. Fakat sadece niteliğini kul-
lanabiliyoruz. Doğalgaza ödediğimiz 
her bir liranın sadece seksen kuruşunu 
kullanabiliyoruz. Zira doğalgazın birim 
niteliği 0,80 dolaylarındadır. Doğalgazın 
serbest ortamda yanma sıcaklığı 2000oC 

dolayındadır. Yüksek ekserjili bu değerli 
yakıtı, böylesi yüksek sıcaklıkta yakar-
ken, konutlarımızı ısıtmak için 45-50oC 
sıcaklıkta bir kaynağın yeterli olabilece-
ğini öngörmeli, sıfıra yakın enerjili tasa-
rımlı ve güneş enerjisi destekli binalarla 
sıfır karbon yaşam alanları yaratılarak 
karbon temelli enerji ithalatımız azaltıl-
malıdır. Akılcı bir yaklaşımla, doğalgazı 
önce bir birleşik ısı ve güç santralinde 
değerlendirip hem elektrik, hem ısıl (ve 
soğuk) güç üretebilir, atık ısıyı değerlen-
direbiliriz. Böylelikle atmosferi kirletme-
miş oluruz. Isıyı ve soğuğu da binalara 
merkezi bir sistemle verebilir, binaları-
mızı da düşük sıcaklıklı sistemlerle ısıtılır 
ve yüksek sıcaklıklı sistemlerle soğutulur 
şekle dönüştürebiliriz. Bu örnekten de 
görüleceği gibi, enerjinin akılcı kulla-
nımı için ileri düzey bilim ve teknolojiye 
gerek bulunmuyor, ismi üzerinde: akılcı-
lık yeterli oluyor. 
Enerjinin akılcı kullanımının da tek yön-
temi vardır. O da enerji kaynaklarımızı 
doğru bir sıralamada ve nitelik temelinde 
dengeli kullanmaktır. Sayısal bir örnek 
vermek gerekirse, doğalgazı yüzde 95 
gibi yüksek verimli bir cihazda, sadece 
ısıtmada kullanırsak, bu yüksek verimli 
sistemin akılcılığı sadece yüzde 6 dolay-
larında kalıyor. Yani, doğalgazın katma 
değer ve yararlı iş üretme potansiyelinin 
yüzde doksandan fazlasını geri dönüş 
olanağı da olmadan kaybediyoruz. Bu 
oranda da çevreyi gereksiz yere kirleti-
yoruz. Halbuki aynı doğalgazı, doğru bir 
sıralama ile kentlerimizdeki merkezi ısı-
güç sistemleriyle değerlendirebilseydik, 
söz konusu sistemin akılcılığı en az yüzde 
70 mertebelerinde olabilirdi.  

Sonuç olarak, bütün bu olumsuzlukları ve 
sorunlarımızı objektif bir platformda ve 
saydam bir şekilde el birliği ile tespit edip, 
çözümleri de yine ulusal aklımızla ve ulu-
sal teknolojimizle kısa sürede üretebil-
mek için enerji seferberliğine başlamamız 
gerekiyor. Enerjinin akılcı kullanımına 
ve çözümlere hep beraber, fikir üretmek 
ve geliştirmekten başka seçeneğimiz de 
bulunmuyor.
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sunulmasını engeller. Ekodizayn kural-
larının yanı sıra Enerji Etiketleri/Enerji 
Föyü uygulamasını getirerek, tanımlı 
enerji sınıflarına ulaşmak için gerekli 
şartları belirler (Enerji Etiketleme 
Regülasyonu). İlave olarak, cihazların 
verimlilik ve emisyon gibi değerlerini 
hesaplamak için test/hesap metotlarını 
belirler.
“Enerji İlişkili Ürünler” tanımının kap-
samı; enerji kullanan ürünler veya enerji 
kullanmayan fakat enerji tüketimine 
dolaylı olarak etkisi olan ürünler olarak 
açıklanabilir. Enerji kullanmayan fakat 
enerji tüketimine dolaylı olarak etkisi 
olan ürünlere örnek olarak; su kullanan 
cihazlar, bina yalıtım materyalleri, pen-
cereler vb. gösterilebilir. 

ErP Direktifi, “Energy-related Pro-
ducts” yani “Enerji İlişkili Ürünler” 
Direktifi anlamına gelen kısaltma-

dır. ErP Direktifi, Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerde yürürlükte olup birtakım yasal 
yaptırımları tanımlamaktadır. Bu direktif,  
2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan 
yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kul-
lanımının artırılması, yüzde 20 oranında 
primer enerji kaynaklarının tüketiminin 
azaltılması ve yüzde 20 oranında sera gazı 
emisyonlarının azaltılması hedeflerine 
hizmet eder. ErP Direktifi bunu, kapsa-
mındaki ürün gruplarının CE sertifika-
landırması için gerekli minimum şartları 
belirleyerek yapar (Ekodizayn Kuralları) ve 
böylece enerji verimliliği düşük ürün tek-
nolojilerinin ya da komponentlerin pazara 

Yazan: Mert Eser Özdenoğlu, Bosch Termoteknik, Ürün Yöneticisi

Güncel

Avrupa’da 2009 yılının Kasım ayında 
Ekodizayn-EuP Direktifi, yerini ErP 
Direktifine (2009/125/EC) bırakmıştır. 
Eski direktif sadece enerji kullanan ürün-
leri kapsarken (çamaşır makineleri, bilgi-
sayarlar gibi), yeni direktif eski direktifin 
kapsadığı ürün gruplarına ilave olarak 
dolaylı yoldan enerji tüketimine etkisi 
olan ürün gruplarını da çatısı altına almış 
ve “Enerji Kullanan Ürünler” kapsamın-
dan “Enerji İlişkili Ürünler” kapsamına 
genişlemiştir. Böylece CE işareti ürün 
güvenliğinin yanında enerji verimliliği 
gerekliliklerini güvence altına almakta ve 
karşılamaktadır.
ErP Direktifinin HVAC sektörü ile ilgili 
çeşitli ürün kategorileri (çeşitli LOT’lar) 
mevcuttur. LOT1: Mahal ısıtma cihaz-

ErP, “Enerji İlişkili Ürünler” 
Direktifi, LOT 1 & LOT 2 
Hakkında Genel Bilgilendirme
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Güncel

ları/kombine cihazlar, LOT2: Su ısıtı-
cıları ve boylerler, LOT11: Bağımsız ve 
ürünlere entegre salmastrasız devridaim 
pompaları, tanımlanmış ürün grupların-
dan bazılarıdır. Isıtma sektörünü direkt 
olarak etkileyen ErP LOT1 ve LOT2’nin, 
LOT11 ile beraber Türkiye’de 21 Nisan 
2018 tarihinde geçerli olması planlan-
maktadır.
Avrupa’da 2015 yılının Eylül ayında ErP 
LOT1’in devreye girmesi ile birlikte 
kombi, kazan, ısı pompası gibi ısıtma 
cihazları birtakım yeni kurallar kapsa-
mına dahil olmuştur. Ekodizayn gerek-
lilikleri; 0-400 kW arası kapasitedeki 
cihazları kapsar ve bu cihazlar ile ilgili 
verimlilik ve NOx emisyonu gibi değer-
ler için minimum gereklilikleri tanımlar. 
Televizyon, çamaşır makinesi ve buzdo-
labı gibi ürünlerden tanıdığımız Enerji 
Etiketi Regülasyonu ise 0-70 kW arası 
kapasitedeki cihazları kapsar. Bu cihaz-
larda üretici markası, cihaz modeli, enerji/
sezonsal verimlilik sınıfı, sıcak kullanım 
suyu yük profili ve verimlilik sınıfı, kapa-
site ve ses gücü değerleri gibi bilgilerin 
yer aldığı enerji etiketi uygulamasını ve 
daha detaylı bilginin bulunduğu enerji 
föylerini zorunlu kılar. Enerji etiketi 
uygulamasının pratik faydalarından biri, 
son kullanıcılara ürün seçimi esnasında 
daha şeffaf bir karar olanağı sağlaması-
dır. Bunlara ilave olarak Enerji Etiketi 
düzenlemesi, “paket/sistem” tanımı yap-
makta ve örneğin ısıtma tesisatında bir 
kazana ilave olarak boyler kullanılması 
durumunda, bu iki komponenti bir “sis-
tem” olarak değerlendirerek bu sistem için 
ayrıca belirlenmesi gereken bir “paket/
sistem” verimliliğini (bununla beraber 
etiketini ve föyünü) zorunlu kılmakta-
dır. Ayrı bir örnekte, bir kontrol cihazı 
(örn: oda kumandası) ile çalışan duvar 
tipi kombi cihazı da 2 komponentli bir 
“sistem”i temsil etmektedir. Bu durumda 
bu sistemin, kombi cihazının ürün enerji 
etiketinin yanı sıra, oda kumandası ile 
birlikte çalışma performansını temsil 
eden ilave bir “paket/sistem” enerji etiketi/
paket föyü de olacaktır. Kontrol cihaz-
ları kendi aralarında teknolojilerine göre 

kategorize edilmiş olup farklı puan sınıfı 
altında toplanmışlardır. Bu artı puan-
ları sistem seçiminde hesaba katıp daha 
yüksek bir paket/sistem enerji sınıfına 
ulaşmak mümkündür. Paket sistemlerin 
enerji sınıflarını hesaplamak için standart 
hesaplama formları oluşturulmuştur. Bu 
formlar; kombiler, kojenerasyon cihazları, 
ısı pompaları gibi cihazlar için ayrı olarak 
hazırlanmıştır.
ErP LOT1, minimum enerji verimliliği 
gerekliliklerini ortaya koyarken, tek bir 
verimlilik hesaplama metodu da ortaya 
koymaktadır. “etas” olarak geçen sezon-
sal (mevsimsel) ısıtma verimliliği değeri 
üzerinden cihazların verim değerlerinin 
hesaplanmasını ve deklare edilmesini 
zorunlu kılar. Bu bağlamda piyasadaki 
ürünler arasında bir standardı oluşturmuş 
olup müşteri açısından eşit bir karşılaş-
tırma yapabilme zemini sunar. 
LOT2’nin devreye alınması ile ise 
su ısıtıcıları ürün grubuna, 0-400 kW 
arası kapasitedeki su ısıtıcı cihazlar için 
minimum verimlilik değerleri limiti 
getirilmiştir. 2000 litre ve daha küçük 
hacimdeki boylerler için ise durma kaybı 
limitleri getirilmiştir. Bu ürün grubu da, 
hem ürün hem de paket yaklaşımı olarak 
enerji etiketi gereklilikleri kapsamındadır.
Avrupa’da Eylül 2018 tarihi ile beraber 
yeni NOx ve kullanım suyu verimliliği 
limit değerleri söz konusu olacaktır. Bu 
bağlamda ErP Direktifi, kademeli olarak 
çıtayı sürekli yukarı taşıyan bir uygula-
madır ve ülkemiz tarafından bu kade-
melerin takip edilmesi beklenmektedir. 
Bu kademeler ile verimlilik alt değer 
seviyeleri artırılıp NOx salımı için izin 
verilen üst limit değerler düşürülmektedir. 
Böylece yönetmelik dışında kalan ürün-
lerin kademeli olarak piyasaya sunulması 
önlenerek, ortalama enerji verimliliğinin 
makro düzeyde üst seviyelere çekilebil-
mesi amaçlanmaktadır.
LOT 1’in Avrupa’daki en büyük etkisi, 
Eylül 2015 itibarıyla gaz yakan fanlı 
konvansiyonel (klasik) tipte cihazla-
rın pazara sunulmasının durdurulması 
olmuştur. Ülkemizde de benzer şekilde 
kombi pazarı sadece yoğuşmalı cihaz-

lara dönecektir. ErP Direktifinin ülke-
mizde 21 Nisan 2018 tarihinde yürür-
lüğe girmesi beklenmektedir. Direktif 
gereği 400 kW’a kadar ısıtma kapasi-
tesine sahip olan konvansiyonel kombi 
ve kazanların üretimi yasaklanacak, ilave 
olarak 0-70 kW kapasite aralığındaki 
ısıtma cihazlarının enerji verimliliklerini 
gösteren enerji etiketlemesi uygulaması 
zorunlu hale gelecektir. Bu düzenleme, 
belirtilen tarih ile beraber konvansiyonel 
ürünlerin ülkemizde üretim ve satışının 
sonlanması anlamına geliyor olsa da, 
halihazırda pazara sunulmuş olan ürün-
lerin tükeninceye kadar son kullanıcıya 
satılabilecek olması öngörülmektedir 
(son kullanıcının pazara sunulmuş olan 
ürünleri satın alması ile ilgili herhangi 
bir sınırlama getirilmemiştir). Böylece 
ErP ile beraber konvansiyonel cihazların 
yerine verimlilik değerleri daha yüksek, 
NOx emisyon değerleri daha düşük olan, 
yani daha verimli ve “yeşil” bir teknolojiye 
sahip yoğuşmalı cihazlar satılacak. Bu 
yönetmeliğin mevcut parkta işletimde 
olan konvansiyonel cihazlara bir yaptı-
rımı bulunmamaktadır. Fakat ErP’nin 
yürürlüğe girmesinden sonra kombisini 
değiştirmek isteyen son kullanıcının yeni 
kombi alırken tek alternatifi yoğuşmalı 
kombi olacak. 
Avrupa’da Eylül 2018’de yürürlüğe gire-
cek olan LOT1’in yeni fazı ile birlikte, 
yine aynı kapasite değerleri kapsamındaki 
kazan ve kombilerin izin verilen NOx 
(azot oksit) üst sınır değerleri aşağı çeki-
lecektir. Bu faz ile beraber standart brü-
löre sahip entegre reküperatörlü yoğuş-
malı kombiler (piyasada yarı yoğuşmalı  
olarak da bilinen) de konvansiyonel 
cihazlar gibi artık pazara sunulamayacak, 
böylece sadece premiks yani hava ile gazın 
yanma öncesinde ideal oranda karışma-
sını sağlayan teknolojiye sahip yoğuşmalı 
kombi ve kazanlar pazarda yer alacaktır.  
Bu yeni fazın ülkemizde Avrupa Birliği 
ile eş zamanlı devreye alınması halinde 
2018 yılı Eylül ayı itibarıyla yurtiçi 
pazarda üreticiler pazara sadece premix 
teknolojiye sahip yoğuşmalı kombi cihaz-
lar sunabileceklerdir.
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41. Mostra Convegno Expocom-
fort Fuarı 13-16 Mart 2018 tarih-
leri arasında İtalya’nın Milano 

kentinde düzenlendi. Reed Exhibitions 
tarafından organize edilen fuar, dünya-
nın çok sayıda ülkesinden gelen 2 bin 
400’den fazla katılımcıyı aynı çatı altında 
buluşturdu. Yüzde 6’lık bir artışla özel-
likle deniz aşırı ülkelerden ve yüzde 4’lük 
bir artışla İtalya’dan gelen 162 binden 
fazla profesyonel ziyaretçinin yer aldığı 
fuar; HVAC ve sıhhi tesisat endüstrisinin 
sürekli geliştiğini kanıtlar nitelikteydi. 
MCE-Mostra Covegno Expocomfort 
ve BIE-Biomass Innovation Expo 2018, 

İzlenim

2018 yılında yüzde 2.8 oranında artıp 11 
milyar euro gibi yüksek gelir rakamına 
ulaşması beklenen endüstri sektörü için 
gerekli olan ısıtma, soğutma, su ve enerji 
temini gibi dört tematik alana ilişkin sağ-
lam iş ilişkilerinin kurulmasına önayak 
olabilecek iletişim imkânının kurulması 
için ev sahipliği yaptı. İmalatın artışı, 
ülkenin milli hasılatının % 60’ını oluştu-
ran, tüm zamanların en yüksek ihracatıyla 
gerçekleşti. Ayrıca, bu sene 140 ülkenin 
konuklarına ev sahipliği yapan MCE’nin 
41. Fuarında partner ülke olan Hindistan 
ve Çin, Japonya, Vietnam gibi yükselişte 
olan Asya ülkeleri ile Ürdün, Suudi Ara-

bistan, Suriye ve Filistin gibi Ortadoğu 
ülkelerinden de katılım oranında yüksek 
bir artış gerçekleşti. Bunun dışında, Ame-
rika kıtasından sadece Amerika Birleşik 
Devletleri ve Kanada değil, Arjantin ve 
Uruguay da fuarda yerini alan ülkeler-
dendi. Ukrayna, Romanya ve Hırvatistan 
başta olmak üzere fuarda her zamanki 
gibi Avrupa ülkelerinin stantları da yer 
aldı. 
İncelikle hazırlanmış 100’ün üstünde 
organizasyon; bağlantıları teşvik etmek, 
fikir teatisinde bulunmak, profesyoneller, 
kuruluşlar ve şirketler ile müzakereleri 
geliştirmek için canlı bir deneyim imkânı 

ISK Sektörünün Büyük Buluşması 
MCE Fuarı, 162 Bin Profesyonel 
Ziyaretçiyi Ağırladı

ISK Sektörünün Büyük Buluşması 
MCE Fuarı, 162 Bin Profesyonel 
Ziyaretçiyi Ağırladı
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İzlenim

sundu. Fuar takvimi, katılımcıların pro-
fesyonel deneyimlerini iyileştirmelerine, 
endüstri sektörlerini kapsamlı bir şekilde 
incelemelerine ve HVAC piyasasında 
Nesnelerin İnternetinin etkisini değer-
lendirmelerine yardımcı olmak amacıyla 
birtakım teknik girişimlerle tamamlandı.
Konferans programının bu seneki teması 
“enerji verimliliği”ydi. MCE Bilimsel 
Komitesi Başkanı Profesör Vittorio 
Chiesa tarafından sunulan rapora göre, 
İtalya’da yatırım hacmi 2017 yılında 6,5   
milyar euroya ulaşırken, bu yatırımların 
yüzde 52’si konut sektöründe gerçekleşti.
2018 yılının yatırım hedeflerine göre bu 
miktar finansal teşviklere bağlı olarak 8,4 
ila 10 milyar euro civarında olacak. Enerji 
verimliliği yatırımlarından elde edilen 
finansal tasarruflar, HVAC tesisleri için 
yüzde 33, kitle piyasaları dağılımı için 
yüzde 8, sağlık sektörü için yüzde 29 ve 
ticari binalar için yüzde 55'e yükselmiştir.  
BIE- Biomass Innovation Expo, 2017 
yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 15 gibi büyük bir 
artış gösterip 600 milyar euro kadar ciro 
yapan ve bina içi ısıtmada kullanılan biyo 
kütle tesislerine ithaf edildi.
Reed Fuarları Genel Müdürü Massi-
miliano Pierini fuarla ilgili şu açık-
lamaları yaptı: “MCE ve BIE 2018, 
sektörün olumlu ekonomik verilerinin 
de gösterdiği gibi İtalya’nın ekonomik 
büyümesinde önemli bir rol oynadığını 
kanıtlamıştır. Farklı sektörler arasındaki 
entegrasyon ve loT geliştirme en önemli 
iki faktör olarak yer almaktadır. Bu yıl 
yeni katılımcılarla iletişim planları geliş-
tirdik. Milano şehrindeki kuruluşlarla 
kurduğumuz diyalogda en çok tartışılan 
konuların başında enerji verimliliği ve 
çevresel sürdürülebilirliğinin geldiğini 
gördük. Kurulan iyi ilişkilerin sonuçlarını 
yakın gelecekte göreceğimize eminim. 
Ayrıca Citta’da, okul çağındaki çocuk-

lara ulaşmayı hedefleyen bir laboratuvar 
imkânı da sunan yeni MCE organizas-
yonu ile halka, insanlara açıldık. Daha da 
fazlası, belediye meclisi ile enerji tasar-
rufu, yaşam konforu sağlayan alanlarda 
çalışan diğer kuruluşlarla ortak düzen-
leyeceğimiz 2019 Sürdürülebilir Enerji 
Haftasındaki çabamızın, rolümüzün daha 
büyük olmasını arzu ediyoruz.”
MCE 2018’in konsepti, özellikle ürün-
lerin ve proseslerin dijitalleştirilmesi, 
elektrik ve termal enerji sistemlerinin, 
konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının entegrasyonuna odaklı tekno-
lojik yeniliklerdi. Müstakil konutlardan, 
apartman dairelerine, depolardan, alışve-
riş merkezlerine kadar yapıların çevresel 
koşul gerekliliklerini karşılayacak yeterli 
hava kalitesi, konfor, enerji tasarrufu ve 
kaynak optimizasyonu sağlamak üzere, 
en son teknolojiye sahip sistemler fuarda 
yerini aldı.
Fuarın ilk günü İngiliz menşeli glo-
bal stratejik pazar araştırmaları şirketi 
BSRIA da yoğun katılımlı bir toplantı 
düzenledi. Dünya ısıtma, soğutma, hava-
landırma, iklimlendirme, enerji yönetimi 
pazarı hakkında ayrıntılı bir sunum yapan 
BSRIA yetkilileri, özellikle split ve VRF 
ürün gruplarında Türkiye’nin atakta 
olduğunu vurguladı. BSRIA yetkilileri, 
gelişen bir pazar olarak Türkiye pazarının 

dikkatle takip edilmesi gerektiğinin de 
altını çizdi. Gelelim hem sektörümüz 
hem de ülkemiz için güzel haberlere. 
MCE fuarına bu yıl 117 firmamız ile 
katıldık. Hem katılımcılarımızı çokluğu, 
hem İSİB’in Info Stand ve Lounge 
alanı ile fuara katılım sağlaması hem de 
fuarın girişinden itibaren her yerinde 
İSİB’in posterleri ve panoları sayesinde, 
Türkiye’nin MCE 2020’de “Partner Ülke” 
olarak yerini alması konusunda prensip 
kararı alındı.
Fuarda Doğa Sektörel Yayın Grubu ola-
rak yılda bir kez İngilizce olarak hazırla-
dığımız hvac&r Turkey dergisi de ücret-
siz dağıtıldı.
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ACS Klima Imalat  
ADARAD Döküm  
AFS Boru Sanayi A.Ş.
Aksa Motor Fan 
Albaksan Otomat  
Aldağ Isıtma 
Anadolu Bakır  
Astrum Teknoloji 
Ayas Aspiratör  
Ayvaz Hacı Endüstriyel  
Bahçıvan 
Baymak MA 
Boreas  
Bural Solar  
Candan Makina  
Cantaş  
Carisa / Radiart Isı 
CENK Endüstri  
Cetaform
Cosa Smart Thermostat
Çukurova Isı  
Dekorpan Isı  
Dikkaya Su  
Doğu İklimlendirme  
Duyar Vana 
Dündar Ev Cihazları  
Ebitt Akışkan  
EDS Pres Tekn.  
Egeplast Ege  
Elbor Makine  
Eleks Dış Ticaret  
Elektroteknik  
Element Otomatik  
Eneko Havalandırma 
Enerama Çevre Teknolojileri  
Enover Enerji A.Ş.
Erensan 
Etna

Faf Vana  
Flammasstek  
Formül Plastik 
Frigoblock S 
Friterm Termik 
Gedikoğlu  
Gemak Genel Soğutma  
Gür. Sihhi Tes.  
Güray Metal  
Güven Soğutma  
Hidrotank Hidrofor 
Hoşseven Isı  
Intermetal Flex 
ISIDEM Yalıtım 
Isışah Endüstriyel  
Işıl - Flexiva
İmbat Soğutma 
İmpelair  
İmpo Motor
İncircioğlu  
İstanbul Genleşme 
İz Yapı Malzeme  
Kale Musluk - K Pres
Kalori Isı  
Kartal Kauçuk  
Karyer  
Kaspa  
Kayse  
Kes Klima  
Klepsan Klape  
Kuzu Flex  
Link Yapı  
Maktek Kazan  
Mas Daf Makina  
MGT Filtre  
Mikropor  
Mutlu Su Pompaları  
NTG Plastik  

ODE Yalıtım  
Oneflex
Ontrol
Otte Endüstriyel 
Önaysan  
Ören İnşaat 
Paktermo  
Paralel İnşaat 
Peksa Profil  
Platin Grup  
Polaref Cooling S 
Radeks Radyator  
Sanica  
Sense & Control 
Set Filtre  
Sistem Enerji  
Smallart
Söğüt Plastik  
Standart Pompa  
Sumak Pompa 
Teksan Technologic  
Telform Kelepçe  
Termodinamık  
Termokar 
Torun Bakır  
Turan Makina 
Ulpatek Filter  
Ulusoy Su Pompaları 
Üntes Isıtma 
Üstün Isıtma  
Üstünel Pompa  
Valtemo Linear  
Vansan Makina  
Venco AS
Ventas Isıtma  
Vira Isı  
Warma Isı  
Warmhaus  
Yıldız Metal

İzlenim

Fuarda	Yer	Alan	Türk	Firmalar:
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Artı ve Eksileriyle BIM/
Revit Kullanımı

Türkiye’de henüz çok yeni bir konuyken 
Avrupa’nın bazı ülkelerinde Revit’in 
ciddi anlamda yaygınlaştığını görüyo-
ruz.
BIM’e uyum süreci sadece Wavin için 
değil tüm BIM modelleme sistemi 
kullananlar için önemli bir konudur. 
Mimarlar, mühendisler ve BIM model-
leme uzmanları işlerini düzgün, hızlı, 
kolayca ve uygun maliyetle tamamlamak 
için en iyi araçları kullanmak isterler. 
Avrupa genelinde, BIM’in kullanımı 
değişik düzeylerde karşımıza çıkıyor.    
Hollanda, İngiltere ve Fransa’da daha 

Wavin’in Türkiye’de faaliyet göste-
ren şirketi Wavin Pilsa, meka-
nik tesisat için yeni Yapı Bilgi 

Modellemesi (BIM) içerik paketlerini 
2016 yılında sektöre ücretsiz olarak sundu.

Revit ortamında oluşturulan bu içerik 
paketleri, tasarımcının en kolay şekilde ‘as 
built’ projeye ulaşabilmesi için akıllı asis-
tan desteği içeriyor. Bu çığır açan gelişme 
sayesinde BIM projelerinde ciddi anlamda 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.

Bina modellemesinde Revit kullanımı, 

çok tasarım ve planlama aşamalarından 
başlanarak kullanılıyor. İtalya ve Polanya 
gibi ülkelerde ise BIM’in kullanımı 
Türkiye’de olduğu gibi henüz yaygın 
değil.   

BIM tasarım, planlama ve inşa şeklimizi 
değiştiriyor

Yazan: Özhan Özer, Wavin Pilsa Proje Satış Müdürü, ozhan.ozer@wavin.com

Artı ve Eksileriyle BIM/
Revit Kullanımı

Teknik
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Teknik

BIM 3D (boyutlu) modellemeyle bilgi-
sayar, bina içerisinde çakışma olan yerleri 
(borular ve havalandırmalar için) belirtir. 
Şimdiye kadar BIM projelerinde genel 
boru sistemleri kullanılıyordu. BIM-
Revit borulama paketlerinin sınırlı 
olması ve doğru ek parça ve boru siste-
minin seçilmesi konusundaki karmaşıklık 
önemli bir sorundu. Wavin bu sorunu 
kendi Revit paketlerini müşterilerine 
sunarak çözmeyi başardı. Bu paket-
ler, kullanıcıya seçilen boru sisteminin 
uygulandığında tam olarak nasıl olacağını 
kolayca gösteriyor ve ürün kataloğuna 
gerek olmadan modellenmesini sağlıyor. 
 
Wavin’in Revit paketlerini Mayıs 2016’da 
sunmasından bu yana Wavin BIM Revit 
paketleri Avrupa genelindeki ülkelerde, 
farklı ihtiyaç ve gereklikler nedeniyle 
değişik oranlarda kullanıldı ve yaygınlaştı. 
Örnek olarak İngiltere’de projenin tüm 

aşamalarında kullanılıyorken, Polonya’da 
sadece tasarım aşamasında kullanılıyor.
Bununla birlikte gerek ülkemizde gerekse 
Avrupa’nın genelinde hâlâ 2D modelleme 
kullanan birçok tasarımcı ve uygulamacı 
var. CAD pek çoğu için basit ve kulla-
nımı kolay bir program. Değişimi hayata 
geçirmek bazen zor olabilir. BIM (3D+) 
modellerinin fonksiyonelliği ve yetenek-
leri, geleneksel CAD çizimlerinin çok 

ötesindedir. Aşağıdaki tablodan iki prog-
ramın karşılaştırması görülebilir.

Peki kimler BIM’i daha çok kullanıyor? 
Açıkça görülüyor ki Hollandalı uygula-
macılar, özellikle HVAC uygulamacıları, 
BIM’in faydalarının oldukça bilincinde-
ler, sadece yüzde 9’u BIM’e aşina değil. 
HVAC uygulamacılarının tüm inşaat 
sürecine baştan sona daha çok dahil 
olmaları, BIM kullanımının faydalarının 
(kullanım kolaylığı, tutarlılık, kesinlik, hız 
ve maliyet avantajı vb.) farkında olmaları 
ve kullanmaya daha istekli olmaları, bu 
oranın yüksek olmasının başlıca nedenleri 
arasındadır.

Bunun yanı sıra maliyet, eğitim gereksi-
nimi ve kullanımın zorluğu BIM’de en 
çok karşımıza çıkan zorlukların başında 
geliyor.

Bununla birlikte genel olarak bakıldı-
ğında artılar eksilerden çok daha fazla… 
En önemli artılar; hatasız tasarım ve 
uygulama, hesaplama zamanının kısal-
tılması, hızlı kullanım ve hatadan kaynak-
lanacak maliyetin önlenmesidir.

Çalışmalarını optimize etmek, mimarla-
rın BIM’i günlük kullanımda benimse-
melerinin en büyük nedeni olarak kar-
şımıza çıkıyor. Örneğin, İtalya’da BIM 
kullanımında gözle görülür bir artış var. 
BIM’i benimseyenlerse bunu, işlerini 
geliştirmek ve rekabet edebilmek için 
kullanıyorlar. İtalya’nın aksine Fransa’da 
BIM adaptasyonu çok daha hızlı gelişiyor. 
Yapılan incelemelere göre Fransa’da en 

Eksileri
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popüler tasarım programı Autodesk’in 
Revit’i açık ara önde görünüyor.

Aşağıdaki grafiklerde İngiltere, Hollanda 
ve Fransa’da BIM’in projelerde kabulle-
nilme oranları görülebilir. Hem İngiltere 
hem de Hollanda’da BIM çoğunlukla 
tasarım aşamasında kullanılıyor. Fransa’da 
ise ağırlıklı olarak geliştirme aşamasında 
kullanılıyor.

Yeni	nesil	tasarım

Hollandalı pazar araştırma şirketi USP 
Marketing Consultancy’nin araştırma 
sonuçlarından elde edilen bu bilgiler 
doğrultusunda, BIM kullanımı tüm 

Avrupa’da yaygınlaşıyor, ama farkında-
lık yaratmak, eğitim vermek ve şüphe ile 
yaklaşan bazı sektör temsilcilerini ikna 
etmek için hâlâ kat edilecek çok yol var. 

Artıları

Wavin’in Revit içerik paketlerini sunma-
sındaki temel amaç BIM tasarımcılarına 
çalışmalarında kolaylık, hız ve kesinlik 
kazandırmaktır.
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haberleri akıyor. Giyinip hazırlandık-
tan sonra bindiğiniz asansör ekranında 
bir yanda internette en son aradığınız 
gömlek markasının indirim reklamı, 
diğer yandan haberler akıyor ve tüm 
bunlar bindiğiniz kata göre arabanıza 
ulaşacağınız süre hesaplanarak tam da 
okuma hızınıza göre seçilmiş. Aracınız 
siz binmeden çalışmış, sizin ihtiyacı-
nız olan sıcaklığa ve iç hava kalitesine 
gelmiş. Navigasyonda ilk toplantınızın 
olduğu adrese şu anki trafikle ne kadar 
sürede gidebileceğiniz yazıyor. 

Şimdi bir an hayal edin, gece yatar-
ken akıllı telefonunuzun çalar saa-
tini kurdunuz, kolunuzdaki akıllı 

saatiniz nabzınızı ölçüyor ve çalar saati 
susturduğunuzda gerçekten uyanıp uyan-
madığınızı takip ediyor, eğer uyandıysanız 
internete bağlı kahve makineniz çalışıp 
kahvenizi hazırlıyor ve mikrodalgadaki 
kahvaltınız ısınmaya başlıyor. Banyonuz 
tam giriş saatinize göre ısıtılmış, havlunuz 
kuru ve sıcak çünkü termostatik radyatör 
vananız internete bağlı. Tıraş olurken ayna-
nızda sizin ilgilendiğiniz konularda dünya 

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

Nasıl? Güzel bir bilimkurgu okuyor gibi 
misiniz? Evet haklısınız, bunlar bilim-
kurgu değil, tamamı bugün satın alabile-
ceğiniz ürünler.

Mucidi Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü'nün (MIT) tarifiyle nesnelerin 
interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle 
veya daha büyük sistemlerle bağlantılı 
olduğu iletişim ağıdır Nesnelerin ben-
zersiz bir kimlik (UID-Unique Iden-
tification Number) ile işaretlenerek ve 
İnternet Protokolü (IP) ile adreslenerek 

Nesnelerin İnterneti (IoT)
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internet üzerinden birlikte çalışabilmesi; 
bu sayede küçük parçaların toplamından 
daha büyük değerler oluşturulması amaç-
lanan sistemler bütünüdür.
Bağlantılı cihazlar kavramı 1990’ların 
başında ortaya çıktı. MIT’deki Auto-ID 
Center araştırmacıları, sensörler ve kab-
losuz olarak iletilen sinyaller aracılığıyla 
dünyadaki fiziki cihazların birbirine bağ-
lanmasını mümkün kılan bir sistem inşa 
etme fikri üzerine kafa yormaya o zaman 
başladılar. MIT’deki Auto-ID Center’ın 
kurucularından biri olan Kevin Ashton, 
1999 yılında nesnelerin interneti terimini 
ortaya attı. 

Kevin Ashton o dönemdeki bir makale-
sinde şöyle diyor: “Bugün bilgisayarlar ve 
dolayısıyla internet, bilgi almak için tama-
mıyla insanlara bağımlı. İnternetteki veri-
lerin neredeyse tamamı insanların eylem-
leri sonucu ortaya çıkıyor veya insan eliyle 
veri girişi yaparak, kaydet tuşuna basarak,  
dijital fotoğraf çekerek veya barkod tara-
yarak yaratılıyor. Geleneksel internet 
şemalarında sunucular, yönlendiriciler 
vb. yer alıyor fakat en önemli ve sayıca 
en kalabalık yönlendiriciler, yani insan-
lar, bu şemalara dâhil edilmiyor. Sorun 
şu ki insanların vakti, dikkati ve doğru 
veri üretme becerisi sınırlı, bu da üret-
mekte fazla başarılı olmadıkları anlamına  
geliyor.

Asıl mesele bu. Bizler fiziki varlıklarız, 
içinde yaşadığımız ortam da fiziki. Eko-
nomimiz, toplumumuz nesnelere bağlı. 
Veri baytlarıyla beslenmek, ısınmak ya 
da benzin deposunu doldurmak müm-
kün değil. Bilgi ve fikirler önemli olsa 
da, nesnelerin önemi çok daha büyük. 
Buna rağmen günümüz bilişim tekno-
lojisi insan kaynaklı veriye öyle bağımlı 
ki, bilgisayarlarımız nesnelerle ilgili bil-
gilerden çok, insanların düşüncelerin-
den haberdar. Bilgisayarlarımızı kendi 
yöntemleriyle bilgi toplayabilecek hale 
getirmeliyiz ki dünyayı kendileri görsün, 
duysun ve koklasınlar."
Yapılan araştırmalara göre 2017 yılı iti-
barıyla kişi başı 3-4 internete bağlı cihaz 

bulunuyor. Bunun 2020 yılında 7-10 
internete bağlı cihaza çıkması tahmin 
ediliyor ki bu toplamda 50-75 milyar 
internete bağlı cihaz anlamına geliyor. 

Nesnelerin İnterneti konusunun önünü 
açan birçok teknolojik gelişme bulunuyor. 
Bunların en önemlilerini şöyle sıralaya-
bilirim.

İşlemci teknolojisi: Moore Yasası’na göre 
işlemcilerin yani bilgisayarlarımızın hızı 
her 18 ayda bir iki katına çıkıyor.

•	 İletişim	teknolojisi: Buttler 
Yasası’na göre bir fiber optik hattan 
iletilen veri miktarı her 9 ayda bir 
iki katına çıkıyor. Nielsen Yasası’na 
göreyse kullanıcıların bant genişliği 
her yıl yüzde 50 oranında artıyor. 

•	 Veri	depolama	teknolojisi: 
Kryder Yasası’na göre bir 
santimetrelik hard diskte depolanan 
veri her 13 ayda bir iki katına çıkar. 
Bu günümüzde 16-17 aya kadar 
gerilemiş durumda fakat yine de 
yeterince hızlı. 

•	 Sensör	teknolojisi: Sensör 
fiyatları çok hızlı bir düşüşte. 
Amerika’da yapılan araştırmaya 
göre 2004 yılında ortalama fiyatı 

1.3 $ olan sensörler 2020 yılında 
0.38 $ olacak. Günümüzde bu 
rakam şimdiden 0.44 $’a gerilemiş 
durumda.

Bunun yaratacağı pazara baktığımızda, 
Bosch’un 2015 yılında yaptırdığı araştır-
maya göre, 2022 yılına kadar IoT pazarı-
nın toplam büyüklüğü 596 milyar euroya 
ulaşacak. Bu rakamın 17 milyar eurosu 
Akıllı Üretimin, 21 milyar eurosu Akıllı 
Şehirlerin, 44 milyar eurosu kamu hiz-
metlerinin, 176 milyar eurosu Otomobil-
lerin ve nihayet 213 milyar eurosu Akıllı 
Binaların payı. Özetle iklimlendirme sek-
törü olarak bir parçası olduğumuz inşaat 
sektörü, belki de ilk bakışta görünenin 
aksine, nesnelerin interneti pazarının 
aslan payına sahip. Binalara baktığımızda 
nesnelerin internetine konu olacak birçok 
alt başlık var. Bunlar aydınlatma, elekt-
rik dağıtımı, akıllı sayaçlar, asansörler, 
kartlı geçiş, kapalı kamera gibi konuların 
yanında tabii ki bina enerji tüketiminin 
ve konforunun en önemli parçası olan 
iklimlendirme.
İklimlendirme pazarında şimdilik nesne-
lerin interneti konusu sadece emekleme 
aşamasında. Genellikle ya oda termos-
tatı gibi son kullanıcının doğrudan satın 
aldığı ya da bina yönetim sistemi gibi 
sadece en üst seviyenin internete bağ-
landığı çözümler karşımıza çıkıyor. Bu 
bakış açısıyla iklimlendirmede nesnelerin 
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transferi, harmoni ve dolayısıyla verim 
ortaya çıkarır.

3-	Komponentlerin	internete	
bağlanması:
Bu uygulama birinci ve ikinci uygula-
mada olanların üzerine, vanalar, sen-
sörler, motorlar, filtreler, sayaçlar gibi 
tüm saha ekipmanları da hem bina 
otomasyonuna hem de doğrudan kendi 
başına internete bağlanırlar. Böylece sis-
temimizin en büyüğünden en küçüğüne 
kadar tüm nesneleri internete veri taşır, 
diğer nesnelerin verilerini kullanır, opti-
mizasyonu ve verimliliği en üst düzeye 
taşır.
Bu uygulama tiplerinden birincisinin 
ülkemizde çok sayıda örneğini bulmak 
mümkün. İkinci uygulama şeklinin bazı 
pilot örnekleri çalışır hale geldi ama hâlâ 
emekleme aşamasında. Üçüncü uygu-
lama yönteminin dünyadaki örnekleri 
bile bir elin parmaklarını geçmiyor.
Nesnelerin interneti çözümü, sektör-
lerden bağımsız olarak üç ana seviye-

internetini üç yöntem ile inceleyebiliriz.

1-	Bina	otomasyon	sisteminin	
internete	bağlanması:
Bu uygulamada, günümüzde olduğu gibi, 
klima santralleri, kazanlar, soğutma grup-
ları, pompalar, fan-coiller gibi ekipmanlar 
alışılagelmiş yöntemle bina otomasyon sis-
temine bağlanırlar, bina otomasyon sistemi 
kendi içerisinde topladığı verileri cloud’a 
taşır ve diğer nesnelerle iletişimini sağlar. 
Entegrasyon ve bilgi alışverişi internet üze-
rinden değil, bina otomasyonu üzerinden 
gerçekleştirilir.

2-	Ana	ekipmanların	internete	
bağlanması:
Bu uygulamada, bir önceki uygulama 
yönteminden farklı olarak klima santrali, 
kazanlar, soğutma grupları gibi ana ekip-
manlar hem bina otomasyonuna bağlıdırlar 
hem de kendi başına doğrudan internete 
bağlanırlar. Böylece bilgi alışverişi ve enteg-
rasyon hem sahada hem de cloud’da yapılır. 
Bu bir öncekine göre daha yüksek bilgi 

Bilgi

den oluşur. Bunların başında internete 
ve dolayısıyla birbirlerine bağlı nesneler, 
bu nesnelerin bilgileri taşıdığı, izleme-
nin, yorumlamanın ve kararın verildiği 
platformlar, bu iki seviyenin bir sonucu 
olarak işlemlerin gerçekleştiği servis-
ler. Sektörümüzde yerel üretim olarak  
bu üç seviyenin birleşik olarak sunul-
duğu örneklere rastlamak maalesef çok 
kolay değil. İklimlendirme sektöründe 
nesnelerin interneti denildiğinde, akla 
ilk gelen internete bağlanabilen kombi, 
split klima, fan-coil, klima santrali, 
VAV gibi ekipmanlar olsa da, aslında 
bu ekipmanları veri taşıdığı platform-
lar ve sonucunda işlemi gerçekleştiren  
servisler olmadan IoT çözümü eksik 
kalıyor. 
Sektörümüz özelinde ülkemizce belki 
de şanslı olduğumuz nokta, uluslararası 
rakiplerimizin de aynı bizim gibi emek-
leme aşamasında olması. Fakat bir önceki 
yazımda da bahsettiğim gibi bu yeni sana-
yileşme devrimini sektörümüzde yaka-
layamazsak, yabancı rakiplerimize göre 
teknolojik rekabetçiliği kaybetmek, oto-
masyon firmalarının işlerimizin büyük bir 
kısmını elimizden alması ya da tekstilde 
olduğu gibi sadece teknolojisi düşük fason 
üretimde kalmak gibi bazı tehlikelerle 
karşı karşıyayız.
Nesnelerin interneti teknolojisi ve pazarı 
üstel bir hızla ilerliyor. Sektörümüzün 
büyüme hızı ise lineer. Boston Consulting 
Group’un yaptığı bir araştırma gösteriyor 
ki dijitalleşen kobiler dijitalleşmeyenlere 
göre 2016 yılında ortalama yüzde 15 daha 
fazla büyüdüler. 
Geleceğimizi bugünden yaratmaya  
başlamamız için önemli dönemeçte  
olduğumuzu bu gelişmeler bize hatır-
latıyor.
Yazıma son verirken, öncelikle geçen 
sayıdaki ilk makaleme olan ilginiz için 
tüm okuyuculara teşekkür ederim. Diji-
talleşme yazı dizime önümüzdeki ay 
“Endüstri 4.0” konusuyla devam edip 
sektörümüze etkilerini incelemeye çalı-
şacağım. Tüm okuyuculara, bir sonraki 
sayıda buluşana dek sağlık ve mutluluk 
dilerim.

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

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

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

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar
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tadır ve Kuzey Amerika’da da, özellikle 
Güneybatı ABD’nin kuru iklimlerinde, 
gitgide popüler olmaya başlamıştır. 
Uponor’un Kanada Satış Müdürü 
Jerry Leyte, Kanada’da kurulmuş bir-
çok radyant soğutma sistemi bulundu-
ğunu belirtiyor. Leyte: “Toronto Böl-
gesi okul yönetim kurulu ve Manitoba 
Hydro Place ofis binalarında son derece 
iyi çalışmakta olan radyant soğutma sis-
temlerinin yanı sıra, Calgary ve Win-
nipeg Havalimanlarında kurulmuş 
olan sistemler bulunmaktadır” diyor 
Leyte; “Çoğu radyant soğutma uygu-
laması havalimanları, ofisler, okullar ve 
müzeler gibi geniş halka açık alanlarda 
kullanılan ticari uygulamalardır. Konut 
uygulamaları çok yaygın değildir, fakat 

Isıtma teknolojisi uzmanlarının çoğu 
radyant zemin ısıtma sistemleri ilke-
lerine ve çalışma şekillerine oldukça 

aşinadır. Bu sistemler müşteriye rahat, 
verimli, sağlıklı ve sessiz ısıtma sunduğu 
kanıtlanmış sistemler olduğu için, çoğu 
mühendis ve yüklenici firmanın önerdiği ve 
HVAC’ın kabul görmüş bir parçası haline 
gelmiştir. Aynı mühendis grubuna veya 
yüklenici firmalara radyant soğutma sis-
temlerini sorduğunuzda alacağınız, muh-
temelen karmaşa, bilinmeyenin korkusu 
ve reddedişin karışımı bir cevap olacaktır.
Radyant soğutma, radyant ısıtmadaki avan-
tajların birçoğunun aynısını sunmaktadır; 
rahat, verimli ve sessiz soğutma sistemleri. 
Radyant soğutma sistemleri bir süredir 
Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanılmak-

Yazan: Rob Waters
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

çok dikkatli bir şekilde kontrol edilirse 
kurulabilmektedir” diye de ekliyor.
Radyant soğutma radyant ısıtma ile ters-
ten fakat aynı ilkeleri benimsemektedir. 
Mahalde bulunan ısıl yükler ile soğuk 
zemin veya tavan arasında ısıl enerji geçi-
şinin radyant ısı transferi yoluyla ger-
çekleşmesidir. Nesnelerden, insanlardan, 
ekipmanlardan ve lambalardan ışıyan 
enerji soğuk yüzey tarafından soğurulur. 
Isıtma modunda ise tam tersi olarak rad-
yant panelden ısı nesnelere ve insanlara 
doğru ışımaktadır. Tüm yıl boyunca en 
yüksek konforu ve verimliliği sunan, hem 
ısıtma hem soğutma sağlayan radyant 
panellere sahip olmak mümkündür. 
“Soğuk döşeme” ve “radyant panel” olmak 
üzere iki yaygın radyant soğutma sistemi 

Radyant Soğutma
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tipi mevcuttur. Soğuk döşemeler bina 
içine kolay entegre olma, düşük kurulum 
maliyeti ve yüksek termal kütle gibi fay-
dalar sunmaktadır. Çoğunlukla Termal 
Aktif Bina Sistemleri (TABS) olarak 
bilinen bu geniş termal kütle, kütlenin 
elektriğin yoğun kullanılmadığı saatlerde 
‘şarj edilebildiği’ bazı uygulamalar için 
avantajlı olabilmektedir. Radyant döşe-
meler, yılın farklı zamanlarında kullanı-
labilmesi adına iki farklı mahale hizmet 
edecek şekilde konumlandırılırken, yılın 
farklı dönemlerinde üst kattaki mahali 
ısıtırken alt kattaki mahali soğutabilirler. 
Radyant soğuk döşemeleri, hidronik 
radyant zemin sistemlerinde kullanılan 
tasarım ve boyutlandırma prensiplerinin 
bir benzerini kullanırlar (ısıtmada kul-
lanılan PEX boruların, manifoldların ve 
pompaların aynı tiplerini kullanır). 55-58 
F sıcaklığındaki su; zemine veya tavana 
gömülü borular içerisinde devirdaim yap-
tırılır. Radyant soğuk döşemeler, normal 
şartlarda radyant ısıtma için gerekli olan 
9-12 inçten biraz daha dar olan 6-9 inçlik 
borulama boşluğuna ihtiyaç duymaktadır. 
Radyant soğutma genellikle tavana monte 
edilmiş ama ayrıca duvarlara da monte 
edilebilen özel paneller vasıtası ile de 
yapılabilir. Paneller, konumlandırılmaları 
ve asma tavanlara, aydınlatmalara ve diğer 
elektrik sistemlerine entegre edilme şekil-
lerine bağlı olarak kurulum esnekliği sağ-
larlar. Panellerin termal kütlelerinin daha 
düşük olması değişen yüklere çok hızlı 
bir şekilde cevap vermelerine yardımcı 
olmaktadır. Radyant soğutma panelleri, 
plenum alan ihtiyacı fanlı ısıtıcılara veya 
VAV sistemlerine göre daha az olduğu 
için eski binaların tavanlarına kolaylıkla 
monte edilebilirler.  
Döşeme ile yapılan radyant soğutma 
zeminden veya tavandan bir mahale 
uygulanabilir. Radyant ısıtma sistemleri 
genellikle zeminde olduğundan, en bariz 
ve kolay yöntem, soğuk suyun devirdaim 
yapılması için ısıtma için kullanılan boru-
lama sisteminin kullanılmasıdır. Bu bazı 
durumlar için mantıklı olsa da, soğutmayı 
tavandan yapmanın da birçok avantajı 
bulunmaktadır. Tavanı altındaki odaya 

maruz bırakmak daha kolaydır, çünkü 
kullanıcılara ve nesnelere daha iyi bir 
ışıma yüzeyi oluşturmaktadır. Zeminle-
rin genelde kaplamaları ve üzerlerinde 
mobilyalar olması sebebiyle, zeminden 
gelen radyant soğutma etkisi azalabil-
mektedir. Tavan ayrıca yükselen sıcak 
havayla temas ederek taşınım yolu ile 
daha yüksek miktarda ısı transferinin 
gerçekleşmesini sağlar ve bu sayede daha 
iyi soğutma etkisi yaratır. Zemin soğut-
ması, Güneş ışığının direkt olarak zemine 
vurduğu ve Güneş ışığından ısı kazanı-
mının yüksek olduğu durumlarda daha 
mantıklıdır çünkü serin bir zemin bu tip 
Güneş ışığı kaynaklı yükleri tavana göre 
daha kolay uzaklaştırır.

 

Radyant soğutma sistemleri ile ilgili en 
yaygın sorulan sorulardan birisi şudur; 
“Havadaki nemle ve döşeme üzerindeki 
yoğuşma potansiyeli ile nasıl başa çıkı-
yorsunuz?” Bu, muhtemelen su hasarı, 
küf ve güvenlik endişeleri taşıyan mühen-
disler için en sıkıntılı ve belirsiz konu-
dur. Oldukça kritik bir tasarım sorunu 
olmakla beraber iyi bir tasarım ve kontrol 
ile üstesinden kolaylıkla gelinebilir.   
Radyant soğutma sistemleri mahal içe-
risindeki gizli ısıyı uzaklaştırmazlar. Bu 
yüzden mahaldeki gizli nem yükünü 
giderme görevi bünyesindeki ayrı bir 
hava işleme sistemi tarafından yapılması 
gerekmektedir. Bu hava işleme sistemine 
aynı zamanda havalandırma ve hava kalite 

kontrolü sağlamak için de gereksinim 
duyulur. Havanın çiğ noktasının döşeme 
veya panel yüzey sıcaklığından daha 
düşük olmaması için, radyant soğutma 
sisteminde nem seviyesinin kontrolü her 
zaman dikkatli bir şekilde sağlanmalıdır.  
Kontrol elemanları çoğunlukla döşe-
meye içerisine gömülü çoklu sensörler 
ve mahal içerisindeki nem sensörlerin-
den oluşmaktadır. Yoğuşma problemleri 
hem nem seviyesinin hem de döşeme 
sıcaklığının sürekli olarak izlenip kon-
trol edilmesiyle önlenebilmektedir. Takip 
edilmesi önem arz eden tasarım kriterleri 
ise zemin yüzeyi sıcaklığının 66°F’dan 
daha az olmaması ve oda set sıcaklıkları-
nın 76 °F ve 78 °F arasında bir seviyede 
tutulmasıdır. Radyant soğutma sisteminin 
soğutma kapasitesi yaklaşık 12-15 btu/h/
ft2 ile sınırlıdır.
Hava işleme sistemi soğutma yükünün 
dengelenmesini sağlamak zorundadır. 
Radyant soğutma güneşten gelen ışın-
ların direkt olarak zemine vurduğu alan-
larda kullanıldığında, soğutma kapasi-
tesi büyük oranda artış göstererek 25-32 
Btu/h/ft2’lere ulaşabilmektedir. Bu da dış 
cephesi camdan oluşan binalarda zemin-
deki radyant soğutmayı oldukça verimli 
hale getirmektedir. Radyant soğutmalı 
döşeme duyulur ısı yükünü uzaklaştıra-
cağı için, hava işleme sisteminin boyutu 
geleneksel bir soğutma sistemine kıyasla 
büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Daha 
küçük fanlar, kanal ve dağıtım sistemleri 
büyük ölçüde kurulum tasarrufu ve aynı 
zamanda düşük elektrik maliyeti sağla-
maktadır. Daha küçük plenumlar bazen 
bina yüksekliğinden tasarruf sağlamakta 
ve bu da mimarları mutlu etmektedir. 
Radyant soğutma sistemlerinin sunduğu 
en büyük avantaj geleneksel soğutma sis-
temlerine kıyasla daha az enerji tüketme 
potansiyelidir. Kaliforniya eyaletindeki 
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuva-
rında yapılan bir araştırma radyant soğut-
manın iklime bağlı olarak ciddi ölçüde 
enerji tasarrufu sağladığını göstermiştir. 
Bu araştırma Amerika’da ortalama olarak 
tasarrufların geleneksel sistemlere kıyasla 
%30 civarında olduğunu göstermiştir. 

Tipik radyant soğutma tesisatı yöntemleri.
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Soğuk ve nemli bölgeler %17 tasarruf 
sağlarken, sıcak ve kurak bölgeler %42 
tasarruf sağlayabilmektedir. 
Radyant soğutma sistemlerinin enerji 
tüketiminin daha az olmasının birçok 
sebebi vardır ve bunlar çoğunlukla su 
kullanımının faydaları ve ışıma yoluyla 
ısı transferinin benzersiz yapısı ile bağlan-
tılıdır.  Su basmak hava üflemekten çok 
daha kolay bir görevdir; aynı miktardaki 
Btu’nun uzaklaştırılması için bir pompa-
nın elektrik tüketimi bir fandan çok daha 
azdır. Aynı zamanda radyant soğutma 
sistemindeki hava işleme komponentleri 
geleneksel soğutma sistemlerindekinden 
çok daha küçüktür ve bu da daha düşük 
enerji tüketimi sağlamaktadır.
Radyant soğutma sistemindeki geniş 
soğuk yüzey vücudumuzdaki ısıyı uzak-
laştırmak için bir ısı giderici görevi görür. 
Isının büyük bir kısmının ışıma yoluyla 
uzaklaşması sebebiyle, konveksiyon yolu 
ile taşınacak ısı miktarında azalma olur. 
Bu da insanların daha yüksek set hava 

soğutma sistemlerinin diğer bir önemli 
avantajıdır. Geniş soğuk yüzey hafif bir 
serinlikle oldukça rahat, sabit oda iklimi 
yaratarak vücutlarımızdaki ısıyı çekmek-
tedir. Cebri hava debisi hacmi geleneksel 
hava soğutma sistemlerine kıyasla önemli 
ölçüde azaltılmıştır. Bu da cereyan potan-
siyelini ve aynı zamanda toz ve diğer aler-
jenlerin etrafa yayılmasını azaltmaktadır. 
Radyant soğutma sistemleri fanlardan ve 
havalandırmalardan gelen sesin büyük 
ölçüde azaltılması sayesinde oldukça ses-
siz çalışmaktadır. 
Peki radyant soğutma meskun binalarda 
kullanılabilir mi? Leyte’ye göre “Bunu 
yapmak mümkündür ama kesinlikle daha 
fazla zorlukları ve daha yüksek riski var-
dır. Kapıların ve camların açık bırakılma 
ihtimali düşünüldüğünde, nem kontrolü 
çok zor hale gelebilir.”. Meskun binalar 
için diğer bir kısıt da radyant soğutmada 
halı gibi ürünlerin kullanımının tavsiye 
edilmemesidir. Bu sebeplerden ötürü, 
Kanada’da meskun bina radyant soğutma 
sistemleri için çok kısıtlı bir piyasa vardır 
ve Leyte’ye göre bunun başlıca sebebi 
“zorluğa göğüs germeye hazır yaratıcı 
müşterilerdir.” Soğutmanın büyük bir 
kısmı gizli değil duyulur ısıyı uzaklaştır-
dığından, sıcak ve kuru iklimlerin radyant 
soğutma için en büyük avantaj sağladığı 
Güneybatı Amerika gibi yerler bulun-
maktadır. Bu bölgelerde, meskun bina 
radyant soğutması çok verimli bir şekilde 
çalışabilmektedir. 
Meskun bina radyant soğutma piyasası 
Kanada’da gelişmese de, ticari piyasa 
büyük umut vaad etmektedir. Binalarda 
enerji tüketimini düşürmeye zorlayan 
yönetmelikler ve yükselen yeni yeşil bina 
teknolojileri trendi ile, radyant ısıtma 
ve soğutma sistemleri birçok bina için 
popülerliğini artırmaya devam edecektir. 
Yüksek verimlilik, yüksek konfor seviyesi, 
sessiz ve sağlıklı çalışma ve bina entegras-
yonu gibi avantajlarla, radyant ısıtma ve 
soğutma sistemleriyle ilgili sevilecek çok 
yön bulunmaktadır.

Kaynak: https://www.hpacmag.com
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sıcaklıklarında rahat etmesini sağlamak-
tadır. Tabii ki bu da enerji tasarruflarını ve 
daha fazla konforu beraberinde getirmek-
tedir. Enerji tasarrufu için diğer bir ihti-
mal de yüksek kütleli sistemlerin radyant 
soğutmayı elektriğin daha ucuz olduğu 
gece saatlerine kaydırabilme yeteneğidir. 
Genellikle, radyant ısıtma ve soğutma 
sistemi ısıtma modu için bir yoğuşmalı 
kazan, soğutma modu içinse bir çiller kul-
lanmaktadır. Çift yönlü valfi olan sudan 
suya jeotermal ısı pompası, radyant ısıtma 
ve soğutma ile doğal bir sinerji sunmak-
tadır ve bu cihaz kışın sıcak su sağlarken 
yazın da soğuk su sağlayabilmektedir. Jeo-
termal sistemler düşük ısıtma suyu ve orta 
dereceli soğutma suyu sıcaklıkları sağladı-
ğında en verimli şekilde çalışmaktadır. Bu 
da tam olarak yüksek kütleli bir radyant 
ısıtma ve soğutma sisteminde gerekli olan 
çalışma aralığıdır, bu yüzden jeotermal 
ünite neredeyse tüm yıl boyunca maksi-
mum performansına (COP) yakın çalışa-
caktır.  İç ortam konfor seviyesi radyant 

Duyulur	ısı	yükü	–	Soğutma

• LBNL tarafından 
modellenmiş tipik ofis 
binası

• Radyant soğutma 
sisteminin kullanımı 
daha küçük HVAC 
fan boyutlarının 
kullanılabilmesini 
mümkün kılar

•%42,3 Enerji tasarrufu

• Radyant soğutma 
toplam enerjide %30 
tasarruf sağlarken, 
talepte %27 oranında 
tasarruf sağlar

• Enerji tasarrufu soğuk 
ve nemli iklimlerde %17 
iken, sıcak ve kuru 
iklimlerde %42’dir.

Chiller
% 62,5

Fan ve 
motor

% 100 Maksimum güç

Diğer Yükler

Işıklardan 
gelen yükler

Hava transfer 
yükü

%1,5 pompalar

Geleneksel
HVAC 
sistemi

Radyant 
Soğutma HVAC 
sistemi

Enerji kullanımı kıyaslaması; geleneksel radyanta karşı.

% 37,5

% 57,7

% 7,5

%9,4
%1,9

%34,4

% 18,8

% 9,3

% 34,4
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Ürün Tanıtımı

Enerji Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilen Proteus Premix kombi, yük-
sek teknolojileri bünyesinde barındı-
rıyor. Kullanım suyunda feed forward 
ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su 
alma imkânı, paslanmaz çelik brülör ile 
yüksek yanma verimi, düşük atık gaz 
emisyonu ve 3 kademeli sirkülasyon 
pompası ile daha az enerji tüketimi 
sağlayan özellikleriyle Proteus Premix 
farklılığını ön plana çıkarıyor. Ayrıca 
gelişmiş parametre menüsüne sahip 
E.C.A. Proteus Premix kombi, kullanı-
cılarına kullanım kolaylığı sağlamakla 

birlikte bakım hatırlatıcı modu ile peri-
yodik bakım dönemlerini kullanıcılarına 
bildiriyor. Hiçbir ilave ekipmana ihtiyaç 
duyulmadan Ø60/100 ve Ø80/125 kon-
santrik baca tipleri ile yatay ve dikey 
kullanımlara uygun şekilde tasarlanan 
Proteus Premix kombi, bu kapsamda 
yatayda 10 metreye kadar, dikeyde 20 
metreye kadar uygulamaların yapılabil-
mesine imkân sağlıyor. Düşük emisyon 
oranları ile çevre dostu olan Proteus 
Premix; 17 farklı emniyet sistemiyle de 
kullanıcılarına güven veriyor. Servis ve 
bakım kolaylığı sağlayan Proteus Pre-
mix kombi; tasarımı, küçük boyutları, 
zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı 
kumanda paneli ile göze de hitap eden 
bir ürün olarak öne çıkıyor.

E.C.A., yeni tam yoğuşmalı pre-
miks kombisi Proteus Premix’i 
müşterilerinin beğenisine sunuyor. 

E.C.A. Akıllı Oda Termostatı aracılı-
ğıyla Proteus Premix kombi; tüketicilere 
evin sıcaklığını izleyebilme, kombinin 
ne zaman ve ne kadar çalıştığını öğre-
nebilme imkânı sunuyor. Oldukça sessiz 
çalışma özelliğine sahip Proteus Premix 
kombi, cep telefonundan kumanda edi-
lebildiği gibi, tüketici tercihlerine göre 
ECO ve COMFORT modları ile isten-
diğinde daha tasarruflu ve daha konforlu 
bir hizmet sağlıyor.

E.C.A.’dan Boyutları Küçük, Tasarrufu Büyük Yeni Akıllı Kombi: 
“Proteus Premix”
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Ürün Tanıtımı

•	 Yüksek mekanik performans 
değerleri, EN 1886’ya göre T2, TB2, 
D1, L1

•	 Dijital scroll kompresörler ile 

kapasite kontrolü
•	 Entegre otomasyon
•	 Çevre dostu R410A soğutucu 

akışkan

Systemair HSK, lansmanını ISK-
SODEX 2018 Fuarı’nda yaptığı 
yeni ürünü FLCompact’ı Dilova-

sı’ndaki fabrikasında üretmeye başladı. 
Harici bir dış ünite veya soğutma gru-
buna ihtiyaç duymayan, entegre ısı pom-
palı, yüzde 100 taze havalı bir klima 
santrali serisi; 20.000 m3/h kapasiteye 
kadar üretilebiliyor. 
Standart dijital scroll kompresörü ve 
EC plug fanları sayesinde, FLCompact 
serisi geleneksel dış üniteli DX klima 
santrallerine göre hem daha verimli hem 
de daha az yer kaplıyor. 

FLCompact’ın	Özellikleri:
•	 20.000 m3/h maksimum kapasite
•	 Yüksek verimli sorption rotorlu 

ısı geri kazanımı ile ısı pompası 
devresinde çok düşük elektrik 
tüketimi

•	 Tüm modellerde standart EC 
motorlu plug fanlar ile düşük enerji 
tüketimi

Systemair’den FLCompact 
Entegre Isı Pompalı Klima Santrali

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir 
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
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HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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Montaj, servis ve 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM
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TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

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

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL
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Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

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

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri
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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...



Yurtdışına dahi mühendislik çözümleri ihraç eden
bir ‘bilgi’ üreticisi.

Fanlar
Yayınlar
Teknik

Yazılımlar

Seminerler
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Enerji Verimliliği ve
Enerjinin Akılcı 
Kullanımı

Mostra Convegno
Expocomfort 2018

Artı ve Eksileriyle
BIM/Revit Kullanımı
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