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

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Editörden

  

duymuyor. Böylece bilgilerinizin kaybolması veya ça-
lınması gibi bir endişe yaşanmıyor. Ayrıca kripto para 
biriminin hükümetler ve bankalar tarafından sıfır ma-
nipülasyona uğrayabileceği bilgisi verilirken bunun 
da nedeni EGC’nin basılı veya “madenden çıkarılmış’” 
olmamasına bağlanıyor. Kripto para biriminin gerçek 
değerini çevreye duyarlı bir yaklaşımla sistemin be-
lirleyeceği de ifade ediliyor. Ayrıca, EGC’nin çevresel 
amaçları için varlık potansiyelini artırarak kendinize ve 
tüm canlılara yardımcı olabileceğiniz söyleniyor. EGC 
“şubeler” halinde düzenlenen bir sisteme sahip ve şu 
an için dört dalı var: EGC Cannabis, EGC Gardens, EGC 
Renewables ve EGC Water. Her şube kendi uzmanlık 
alanına odaklanırken diğer şubelerle birlikte koordine 
ediliyor ve EGC’nin hedefleri doğrultusunda çalışmak 
için kaynakları paylaşıyor. Bu şubelerin merkezinde ise 
EGC Vakfı bulunuyor. Merkez, bir ağacın gövdesine 
çok benzer bir şekilde, kollara kaynak temin ederken 
büyümeyi de koordine ediyor. Yeni şubelerin de, yeni 
bir odak alanı oluşturmak için yeterli topluluk katılımı 
olduğunda ortaya çıkabileceği vurgulanıyor. Nihai he-
def ise aynı görüşe sahip insanların oluşturduğu bir ağ 
oluşturarak, her birinin en çok bilgiye sahip oldukları 
alanlara odaklanması ve çevresel başarıyı getirecek bir 
organizasyon olmak. EGC madencilik ve kripto para 
endüstrisine farklı bir şekilde yaklaşıyor: Gezegenin 
sınırlı değerli kaynaklarını çok fazla elek-trik tüketerek 
en büyük ölçekte boşa harcayan bir endüstriden hem 
gezegen hem de insanlar için kârlı ve zengin bir sonu-
ca ulaşacak bir yapı. Sistem ile elde edilecek kârlarla, 
örneğin, ormancılık ve yaban hayatı rehabilitasyonu 
gibi çevresel restorasyon projeleri aracılığıyla çevreye 
yatırım yapılması planlanıyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org

nerji verimliliği” ve “çevre dostu” kavramları, 
hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. 
Şimdi de Bitcoin’e alternatif EverGreenCoin, 

“çevreci kripto para birimi tanımlamasıyla dikkat çe-
kiyor. EverGreenCoin (EGC), kripto para dünyasında 
adını yeni yeni duyurmaya başlayan ve çevre dostu 
olduğunu ilan ederek diğer kripto paralardan farklı-
laşan bir yapıya sahip. İşlemlerinde Bitcoin gibi çok 
fazla elektrik harcamayan sistemin, çevre dostu bir 
para birimi olmakla birlikte çevre hareketi olmak ve 
paradigma değişimi yaratmak için tasarlandığı ifade 
ediliyor. EGC, yeni bir para biriminden daha fazlası: 
Genel anlamda tanımlandığı şekliyle bir kripto para. 
EGC’yi diğer kripto paralardan ayıran yönü ise “yeşil” 
olması. EGC, “Çevremiz ve yaşadığımız dünyayı so-
rumlu bir şekilde ele alarak, daha önemli odak nok-
talarımızı desteklemek için kullanılan bir mekanizma” 
olarak tanımlanıyor. EGC, Bitcoin’in sınırları ne olursa 
olsun neredeyse sıfır bedelle dünyadaki herhangi bir 
yere transfer edilebilme gibi özelliklere sahip. Aynı 
zamanda Bitcoin’e nazaran çok daha hızlı işlem ya-
pabildiği de belirtiliyor. Bu da bir Bitcoin transferi için 
geçen süre zarfında EGC ile birçok işlem yapılabile-
ceği anlamına geliyor. Bitcoin’den farklı olarak bunu 
daha çevreci bir yol ile yapıyor. Bir kripto para altyapı 
algoritması olan “Proof of Stake” metodolojisini kul-
lanan sistem ile herhangi bir bilgisayardaki kelime 
işlemcisinden daha fazla elektrik harcanmıyor, bilgi-
sayarınız açıkken bile bu işlem gerçekleştirilebiliyor. 
Sisteme üye olan kişilerin getiri miktarı konusunda da 
herhangi bir endişe duymasına gerek kalmıyor çünkü 
sistem kullanıcılara yükleyecekleri ücretsiz EGC yazı-
lımı aracılığıyla hisseleri üzerinden yıllık %7 oranın-
da bir getiri sağlıyor. Sistemin internet sitesinde yer 
alan bilgiye göre sistem kişisel bilgilerinize de ihtiyaç 

"E

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com
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Haberler

İSİB’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal Oldu

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), 25 Nisan 2018 tari-

hinde yaptığı seçimli genel kurulda yeni 
yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetle-
rine hız kesmeden devam etme kararı aldı. 
Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Ankara 
Hizmet Binasında tek liste halinde ger-
çekleşen seçimli genel kurulda, İSİB’in 
mevcut Başkan Yardımcısı olan Üntes 
Isıtma Soğutma Klima A.Ş. firmasından 
Mehmet Şanal genel kurul katılımcıları-
nın tamamının desteğini alarak Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Birli-
ğin kuruluşunda büyük emeği geçen ve 
kurulduğundan bu yana geçen 6 yıllık 
sürede Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vini yürüten S. Zeki Poyraz, genel kurulda 
yaptığı konuşmasında, yapılan son kanun 
değişikliği ile en fazla 8 yıl süreyle baş-
kanlık yapabileceğine vurgu yaparak, yeni 
dönemde sektör için çalışmaya yönetim 
kurulu üyesi olarak devam edeceğini bil-
dirdi. Poyraz, İSİB’deki hizmet bayrağını 
yönetim kurulu başkanı Mehmet Şanal’a 
devretmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, çalışma arkadaşları olan yöne-
tim kurulu üyelerine bugüne kadar göster-
dikleri gayret ve destekleri için teşekkürle-
rini iletti. Konuşmanın akabinde söz alan 
Mehmet Şanal ise, İSİB’in bugüne kadar 
sektör için gerçekleştirdiği hizmetlerin 
bugünden sonra da aynı anlayış ve karar-
lılıkla devam edeceğini belirterek, mevcut 
yönetim kadrosunun ufak revizyonlarla 
yollarına devam edeceğini, çalışma ekibine 
olan güveninin tam olduğunu ifade etti ve 
genel kurul üyelerine gösterdikleri güven 
ve destekleri için teşekkür etti.

Bosch Termoteknik ve Çukurova 
Isı	da	İSİB	Yönetim	Kurulunda	

Yapılan genel kurul neticesinde, 11 firma-
nın yer aldığı yönetim kurulunda mevcut 
yönetimde ufak bir değişikliğe gidilerek, 
Bosch Termoteknik ve Çukurova Isı firma-
ları da yeni yönetimde yerini aldı. Mev-
cut yönetim kurulunun büyük bir oranda 
yerini koruması, bugüne kadar yapılan 
faaliyetlerin, bugünden sonra da artarak 
yapılmaya devam edeceği işaretini verdi. 

İSİB’in kurulduğu 2011 yılından bu yana 
ihracatını artırmayı başaran iklimlendirme 
sektörü, son 12 ayda yüzde 18’lik bir ihra-
cat artışı oranı yakalayarak Türkiye genel 
ihracatının çok üzerinde bir performans 
gerçekleştirdi ve 4,17 milyar dolarlık bir 
ihracat hacmine kavuştu.  
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim-
ler sonucunda yönetim kurulu ve denetim 
kurulu şu firmalardan oluştu:  

Yönetim	Kurulu
Başkan:
Üntes Isıtma Klima ve Soğ. San. ve Tic. A.Ş. - Mehmet Şanal

Üyeler:
AFS Flexible Kanal Ticareti A.Ş. - Salih Zeki Poyraz
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. - Ali Metin Duruk
Frigoblock Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. - Levent Aydın
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. - Zeki Özen
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Hilmi Önder Şahin
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San.ve Tic. A.Ş. - Ali Aktaş
Ahmet Yar Soğutma Sanayii ve Ticaret A.Ş. - Halit Turgut Salaçin
Niba Su Soğutma Kuleleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Murad Bakanay
Çukurova Isı A.Ş. - Halis Ünlü
Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. - Erdem Ertuna

Denetim	Kurulu
Vatbuz Isıtma Soğutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Şti. - Cem Savcı
Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş. - Ayk Serdar Didonyan
Diktas Soğutma ve Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş - Osman Baştaş
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Haberler

G
Türkiye İklimlendirme Sektörü, Pakistan’da Büyük İlgi Görüyor

elişmekte olan ekonomisi, 200 mil-
yonluk nüfusu ve sürekli büyüyen 

pazarı ile Pakistan, Türkiye iklimlendirme 
sektörü için büyük önem taşıyor. Son iki 
yılda yüzde 40 gibi yüksek bir oranda 
iklimlendirme sektörü ithalatı gerçekleşti-
ren Pakistan’da Türkiye iklimlendirme sek-
törü ihracatı son iki yılda yüzde 81 artışla 
21 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, 
mevcut rakam potansiyelin oldukça altında 
bulunuyor ve bu ülke üzerinde çalışmanın 
önemini ortaya koyuyor. 1980‘lerin Türki-
yesi gibi yeni gelişen pazar, ihracatçılarımı-
zın ilk gelişim sürecinde pazarda yer alma-
ları bakımından önemli fırsatlar içeriyor. 
Pakistan ile kültürel-tarihsel yakınlık nede-
niyle Türk heyetine duyulan ilgi ve sem-
pati fuar boyunca sürekli olarak hissedildi.  
Halihazırda Çin’in önemli yatırımları olduğu 
ülkede Pakistanlılar, ülkemiz ile uzun  
vadeli iş olanakları için oldukça istekli dav-
ranıyor. 

İSİB,	İslamabad	HVAC	Expo	
fuarında	yerini	aldı

İSİB 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Pakistan’ın İslamabad şehrinde düzenle-
nen İslamabad HVAC Expo fuarına bir info 

stand ile katılım sağladı. Fuarda ASHRAE 
Pakistan Chapter’ın yöneticileri ile ülkenin 
önde gelen sektör temsilcileri fuar süre-
since bir araya geldi. Fuar süresince İsla-
mabad Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri 
ile toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca yerel 
firmaların stantlarının incelenmesinden, 
Türkiye’den 30 adet firmanın bu ülkede 

distribütör anlaşmasının da bulunduğu 
gözlemlendi. Bir sonraki fuar ise Karaçi 
kentinde gerçekleştirilecek olup, bu fuara 
güçlü bir milli katılım organizasyonu düzen-
lenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 
Ayrıca Türkiye’nin bu fuarda partner ülke 
olması ve geniş çaplı Türkiye ülke imajı çalış-
ması yapılması da gündemde.

İSKİD, Üyelerine Yönelik TAREKS Eğitim Semineri Düzenledi

İ SKİD Merkezi İklimlendirme Sis-
temleri Komisyonu çalışmaları kap-

samında, Ekonomi Bakanlığı eğitimcileri 
tarafından “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 
Sistemi (TAREKS) Eğitim Semineri” düzen-
lendi. 
11 Nisan 2018 tarihinde Daikin Fuha’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen seminere İSKİD’in 
ithalat ve ihracat yapan üyeleri yoğun ilgi 
gösterdi. İhracat ve ithalat aşamalarında 
uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticari 
koşullara uygunluğunu firmalar tarafından 
kontrol etmesini sağlayan Tareks Eğitimi, 
online platforma kayıt ve başvuru sürecin-
den başlayarak risk analiziyle devam etti. 
Gümrükten gelen ürünlerin her zaman şir-
ket sorumluluğunda olup, kontrol edilmesi 
gerektiğinin önemi bir kez daha vurgu-

landı. Eğitimde, Tareks online platformu ile 
ihraç edilen ürünlerin kontrolünün, firma 
çalışanları tarafından yapılması sayesinde 
daha az problem yaşanacağının altı çizildi. 

Eğitim sonunda firmalar, mevcutta karşı-
laştıkları sorunları aktarma fırsatı bulurken 
eğitim uzmanları tarafından çözüm öneri-
leri anlatıldı.
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Haberler

BACADER 9. Olağan Genel Kurulu Düzenlendi

B ACADER (Baca İmalatçıları ve 
Uygulayıcıları Derneği) Yönetim 

Kurulunun 9. Olağan Genel Kurulu, 
3 Mart 2018 tarihinde Kartal Titanic 
Otel’de gerçekleştirildi. Divan Başkanlı-

ğına Ergün Akın, Başkan Yardımcılığına 
Onur Pişiren ve Katip Üyeliğe Muammer 
Akgün’ün seçildiği Genel Kurulda Yöne-
tim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim 
Kurulu raporlarının okunması ve ibrası-

nın ardından diğer maddeler görüşüldü. 
Genel Kurul toplantısının ardından Mus-
tafa Ziylan yaptığı açıklama ile genel 
kurula iştirak eden tüm üyelere teşek-
kür ederek bu dönemi en verimli şekilde 
geçirmek üzere tüm yönetim kurulu asil 
ve yedek üyelerinin sorumluluğu alacak-
larını söyleyerek tüm üyelerden de her 
türlü desteklerini beklediklerini ifade etti.

BACADER 9. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri

1. Mustafa Ziylan - Yönt. Kur. Başkanı
2. Akan Polat - Yönt. Kur. Başk. Yard.
3. Mustafa Yallagöz - Muhasip Üye
4. Barış Say - Üye
5. Murat Coşkun - Üye

DAF Enerji, Danfoss Bünyesinde

D anfoss, 2009 yılında tamamen Türk 
sermayesiyle kurulan ısıtma çözüm-

leri firması DAF Enerji’nin satın alımına 
2015 yılında başlamıştı. DAF Enerji, yöne-
tim değişikliğiyle bu yıl itibarıyla Danfoss 
bünyesine tamamen dahil edildi. Danfoss 
Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü 
Serhan Günel konuyla ilgili, “Türkiye’de 
ısıtma segmenti özelinde, kat istasyonu 
piyasasında yüzde 70’lere yakın bir pazar 
payı olan DAF Enerji firmasını bünyemize 
katmak üzere çalışmalarımıza 2015 yılında 
başlamıştık. Bugün, DAF Enerji’yi bünye-
mize tamamen katmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Üretim alanı yaklaşık 4 bin 
m2 olan Tuzla Sanayi Sitesi’ndeki fabri-
kasında ısı istasyonu üretimi yapan DAF 
Enerji, müşterinin ihtiyacı ve talebi doğ-
rultusunda özel üretim yapma kapasitesine 

sahip. DAF Enerji, ısı gider 
paylaşım sistemi için 
gerekli olan ısı istasyonu, 
ısı sayacı, sıcak ve soğuk 
su sayaçları gibi ürünle-
rin satışıyla birlikte gider 
paylaşım sisteminin doğru 
ve eksiksiz kurulumu için 
gerekli olan teknik desteği 
veriyor. Geçen sekiz sene 
içerisinde Türkiye’nin dört 
bir yanında 114 binden 
fazla konut, sistem tedariki konusunda DAF 
Enerji’yi tercih etti. Aynı zamanda sektörde, 
‘Satış Sonrası Hizmetler’ ve ‘Teknik Servis 
ve Destek’ departmanlarında en fazla per-
sonel bulunduran öncü firmalardan biri. 
Bu satın alma, Türkiye’nin bölgesel ısıtma 
dönüşümünü desteklemek için üretim 

ve tasarım altyapımızı geliş-
tirmemize katkı sağlayacak. 
Aynı zamanda Türkiye’de bu 
pazara odaklanan bir Ar-Ge ve 
tasarım tesisimiz oldu” dedi. 
Günel, ayrıca görevden ayrı-
lan Satış Operasyonlarından 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Sibel Taşdemiroğlu’na ve 
Genel Müdür Tayfun Başaran’a 
DAF Enerji bünyesindeki azimli 
çalışmalarından ve sağladık-

ları önemli katkılarından ötürü teşekkür 
etti. DAF Enerji satış müdürü görevini ise 
İbrahim Ayan devraldı. DAF Enerji bünye-
sindeki 69 çalışan, önümüzdeki günlerde 
hem Ankara hem İstanbul’da Danfoss eki-
bine dahil olarak aynı ofiste çalışmalarına 
devam edecek.

Baymak’ın Yeni İhracat Müdürü Manolya Anul Helleman Oldu

M anolya Anul Helleman Baymak’a 
İhracat Müdürü olarak atandı. 

Kariyerine 2000 yılında Eleks Dış Ticaret 
A.Ş.’de başlayan Manolya Anul Helle-
man, burada farklı pozisyonlarda görev 
aldıktan sonra 2005-2015 yılları arasında 
Daikin’de İhracat Kısım Müdürü olarak 
çalıştı. 

Helleman, Mart 2018 tarihi itibarıyla 
Baymak’ta İhracat Müdürü olarak göre-
vine başladı. 
Manolya Anul Helleman, 2000 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik 
alanında lisans eğitimini, 2015 yılında ise 
Özyeğin Üniversitesi’nde Executive MBA 
eğitimini tamamladı.
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Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mh. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi

A Blok No:72/28A 34852 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81

info@resterm.com   www.resterm.com

- Galvaniz - Paslanmaz çelik kasa
- 304 AISI ısıtıcı elemanlar
- 0,5-1200Kw güç aralığı (Dikdörtgen + Santral)
 0,5-20Kw güç aralığı (Yuvarlak)
- İstenilen model - ölçü ve güçte özel üretim
- 2 kademeli sıcaklık emniyeti
- Otomasyon uyumlu modeller
 Kademe kontrolü. 0-10V kontrol
 Modbus RTU - Bacnet MS/TP Entegrasyon
- Kolay montaj, IP43 koruma
- CE onaylı ürünler

KANAL TİP &
SANTRAL TİP
ELEKTRİKLİ

ISITICILAR

Haberler

OYAK - İsdemir Linde Gaz 
Ortaklığı, Endüstriyel 
Gaz Üretim Tesisini Açtı

T ürk – Alman işbir-
liğinin stratejik 

öneme sahip bir örneği 
olan, OYAK Maden 
Metalürji Grubu şirketle-
rinden İsdemir ile Alman 
Linde Grubu’nun 2016 
yılında eşit ortaklıkla kur-
duğu İsdemir Linde Gaz 
Ortaklığı resmen faali-
yete geçti. 13 Nisan’da 
İskenderun’da düzenle-
nen törenle devreye alınan 
endüstriyel gaz üretim 
tesisi, 250 milyon TL’lik 
yatırımla, 12 ay gibi rekor 
bir sürede tamamlandı. Türkiye'nin en verimli endüstriyel 
gaz üretimini yapacak olan tesis, günlük bin 700 ton 
oksijen ve azot tedarik edecek. İsdemir’in oksijen üretim 
kapasitesini yüzde 60, azot üretim kapasitesini ise yüzde 
70 oranında artıracak olan tesisin sağlayacağı oksijen 
kapasitesi sayesinde İsdemir’de yıllık 300 bin ton ilave 
çelik üretimi gerçekleşecek. Bu üretimin ciroya etkisi de 
yaklaşık 750 milyon TL seviyesinde olacak. 
Konuyla ilgili OYAK Grubu Genel Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem “OYAK Maden Metalürji Grubu olarak 
öncelikli hedeflerimizden biri olan ‘verimlilik artışı’ 
konusundaki çalışmalarımızı planlı bir şekilde hayata 
geçiriyoruz. Bu kapsamda Linde Grubu ile ortaklaşa kur-
duğumuz endüstriyel gaz üretim tesisi, kurumumuzun 
sürdürülebilir üretkenliğini daha ileri seviyeye taşıyacak ve 
grubumuza finansal olarak da önemli bir katkı yapacak. 
‘Teknolojik dönüşümle maksimum verim’ vizyonumuzun 
değerli bir sembolü olarak gördüğüm bu yatırımın, hem 
OYAK’a hem de ülkemiz ekonomisine önemli bir katma 
değer sağlayacağına inanıyorum” dedi. 
Linde AG Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Eulitz ise “Linde 
Grubu olarak 140 yıldır teknoloji, inovasyon ve çözüm 
odaklı bir vizyonla çalışıyoruz. Ortağımız olan OYAK 
Maden Metalürji Grubu’nun üretim süreçlerini destekle-
mek için küresel uzmanlığımızı ve tecrübemizi sunmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Bugün faaliyete geçirdiğimiz 
yeni tesis, birinci sınıf teknolojik özelliklere sahip olup 
çevre dostu oluşuyla öne çıkıyor. Bu yatırım, gelecekte 
birlikte daha fazla büyüme ve karşılıklı ortak fayda sun-
masının yanı sıra Türkiye’de büyüyen işlerimizin başarısını 
yansıtıyor ve bölgede daha fazla yatırım yapma isteğimizi 
vurguluyor” diye konuştu.
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Haberler

Teknosa ve İklimsa’dan Kurumsal Müşterilere Entegre Hizmet

T eknosa’nın iklimlendirme sektörün-
deki öncü markası İklimsa, Türkiye 

genelinde 470’i bulan bayi ve yetkili 
servisi ile “Bir Klimadan Daha Fazlası” 
konsepti ile Fethiye’de bir araya geldi. 
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve 
İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı 
Tansu Öztorun’un katılımıyla gerçekleşen 
Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda, mevcut 
başarıların yanı sıra gelecek dönem hedef 
ve vizyonu da paylaşıldı. İklimsa merkez-
lerinin dijitalleşme atağının anlatıldığı 
toplantıda; son 3 yılda cirosunu 2.5 kat 
büyüten İklimsa ve Teknosa’nın güç bir-
liği yaparak hayata geçireceği kurumsal 
satış sisteminin detayları paylaşıldı.

Yüzde	30’un	üzerinde	büyüme	
hedefliyor
Toplantıda konuşan Teknosa Genel 
Müdürü Bülent Gürcan, “Bugün, farklı 
ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün 
gruplarımızla çok geniş bir kitleye hitap 
ediyoruz. Mitsubishi Heavy Industries ile 
öncüsü olduğumuz A segment ürünlerden 
her bütçeye uygun seçenekleri ile kendi 
Private Label markamız Sigma’ya ve VRF 
sistemlerinde Samsung ile sektörde doğru 
ürün karmasını oluşturduk. Geçen yıl sert 
kış ve sıcak yaz etkisiyle sektörün ana ürün 
grubu RAC pazarı yüzde 19 büyürken, 
İklimsa satışlarını yüzde 23 artırdı. Ürün 
ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü 
konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride 
bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılım-
larla pazar payımızı ve adet bazında satış-
larımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde 

büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Elektronik	ürün	ve	hizmetler	için	
anahtar	teslim	iş	modeli
Müşterilerin kaliteli ürün ile birlikte hayatı 
kolaylaştıracak entegre hizmetleri de 
talep ettiğini dile getiren Gürcan, “Son 
yıllarda devlet kurumları, hastaneler, 
oteller, eğitim kurumları ve rezidanslarda 
da İklimsa’nın artan bir pazar payı var. 
Kurumlara özel ürün ve çözümler üret-
mek, her zaman fark yaratmayı gerekti-
riyor. Bu çerçevede, Sabancı Grubu’ndan 
aldığımız güç, Teknosa’nın liderliği ve 
İklimsa bayilerinin potansiyelini birleştire-
rek kurumlara katma değer sunacak yeni 
bir iş modelini hayata geçirmeye hazır-
lanıyoruz. Türkiye’nin 67 ilinde kurum-
sal müşterilerimize klima teklifi veren ve 
sahada aktif olan 470 İklimsa Merke-
zimiz, yakında Teknosa’nın elektronik 
ürünlerdeki ürün ve hizmetlerini çok özel 
koşullarla kurumlarla buluşturabilecek. 
Bu açılım ile kurumların tüm elektronik 
ihtiyaçlarını tek bir sistemde buluşturup 

anahtar teslim projelerin merkezine de 
İklimsa’yı yerleştiriyoruz” diye konuştu.

Private	Label	satışlarımız	4	yılda	
13,5	kat	arttı
İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı 
Tansu Öztorun ise “İklimsa olarak müş-
terilerimize daha fazla değer sunmak 
için son yıllarda pek çok yeniliğe imza 
attık. ‘Private Label’ markamız Sigma’yı 
geliştirerek, ciro içindeki payını 2014 
yılından bu yana 13,5 kat artırdık. Dijital 
dönüşüm projeleriyle performansımızı 
da güçlendiriyoruz. Bunlardan biri olan 
‘servis cepte’ uygulaması ile satış sonrası 
servislere ait 25 iş sürecini akıllı telefon-
dan takip edebilecek bir sistem kurduk. 
Mobil cihazlarla tüm süreçlere, adres 
bilgilerine, yeni sipariş alımlarına fırsat 
sağlayan bu uygulama ile beklentilerin 
ötesinde bir hizmeti müşterilerimiz ile 
buluşturduk. İklimsa’da iyi ürün ve yetkin 
merkezlerimiz ile satışlarımızı artırıyor, 
satış sonrası hizmet kalitemiz ile de başa-
rının sürdürülebilirliğini sağlıyoruz” dedi.

18. İzocam Öğrenci Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

İ zocam’ın sosyal sorumluluk bilin-
ciyle hayata geçirdiği ve üniversite 

öğrencilerine yurt dışında proje geliş-
tirme fırsatı sunan 18. İzocam Öğrenci 
Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Multi 
konfor bina tasarımı özelinde hazırla-
nan 17 projenin mücadele ettiği yarış-
mada 6 adet proje finalde yer aldı. 
Jüri değerlendirmesi sonucunda Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Şimal Avcı ve 

Halil Soysal Cirit’in hazırladığı ‘Mağara’ 
isimli proje birinci, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Büşra İnce ve Ayşegül 
Erçin’in hazırladığı ‘Coasive’ isimli proje 
ikinci ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Nazlı Aral ile Serkan Ateş’in hazırladığı ‘All 
Apt.’ isimli proje ise üçüncü oldu. Dere-
ceye giren ilk üç proje, Dubai'de düzenle-
necek uluslararası finalde ülkemizi temsil 
etme hakkı kazandı.
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Haberler

BOREAS A.Ş, Yeni Fabrikasıyla Üretim Kapasitesini Artırdı

B

B

OREAS A.Ş. Hadımköy’de 10 bin 
metrekare alana sahip yeni fabrikası 

ile üretim kapasitesini artırdı. 
120 personelin çalıştığı yeni tesiste yılda 
2 bin adet klima santrali üretilebilecek. 
CNC Punch presler, NC giyotin makas, NC 
abkant ve otomatik testerelerden oluşan 

üretim altyapısı ile BOREAS A.Ş.’nin yeni 
fabrikasının üretim programında; TB1 ısı 
köprüsüzlük sınıfındaki klima santralleri-
nin yanı sıra, hijyen klima santrali, havuz 
nem alıcı klima santrali, ısı geri kazanım 
cihazları ve davlumbaz egzoz sistemleri 
bulunuyor.

BOREAS A.Ş., TTMD’nin 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri 
Sempozyumu Katılımcılarını Standında Ağırladı

OREAS A.Ş. 12-14 Nisan 2018 
tarihleri arasında Wyndham Grand 

Levent Otel’de düzenlenen TTMD 13. 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri 
Sempozyumu’nu Gümüş Sponsorluğu ile 
destekledi. 
BOREAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İzzet 
Tanyol, fuaye alanında bulunan BOREAS 
A.Ş. standında ulusal ve uluslararası katı-

lımcılara TB1 ısı köprüsüzlük sınıfındaki 
klima santralleri konusunda 30 yıllık sektör 
deneyimiyle detaylı teknik bilgiler aktardı. 
13 Nisan akşamı Pera Palas Oteli’nde 
düzenlenen gala yemeğinde sempozyuma 
verdikleri destek için BOREAS A.Ş.’ye verilen 
teşekkür plaketi, TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış tarafından İzzet 
Tanyol’a sunuldu.



Haberler

Chaffoteaux Türkiye Pazarında İddialı

F ransa merkezli ve 100 yılı aşkın 
bir deneyime sahip ısıtma markası 

Chaffoteaux; çevre koruma ve enerji tasar-
rufu açısından en son teknolojik yenilikleri 
ile üretilen eko-verimli, çok enerjili ürün 
gamı ile Türkiye pazarındaki iddiasını 
büyütüyor. 
Chaffoteaux Türkiye strateji tanıtımı sıra-
sında konuşan Ariston Thermo Group 
Merkez Asya & Romanya Genel Müdürü 
Turgay Dağ, “ERP (Energy Related Products 
- Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin 
ülkemizde de 21 Nisan 2018 tarihinde 
yürürlüğe giriyor. Yasa sadece tam yoğuş-
malı kombi ve yoğuşmalı kazanların satı-
labileceği anlamına geliyor. Bu yasa ile 
birlikte yoğuşmalı kombi kullanımına ülke 
olarak doğru şekilde geçersek; ev tüke-
timinde 4 milyar doları bulan doğalgaz 
kullanımından yüzde 30 civarında bir 
enerji tasarrufu sağlanabilir. Tam da bu 
noktada Ariston Thermo Group olarak; 
hem büyüme hedeflerimizi gerçekleştir-
mek hem de ülkeye doğru cihazlar getir-
mek adına alt markalarımızdan biri olan 
Chaffoteaux’yu Türkiye pazarına sokma 
kararı aldık. Fransa merkezli 100 yıllık bir 
marka olan Chaffoteaux çevre koruma ve 
enerji tasarrufu açısından en son teknolo-
jik yenilikleri ile üretilen eko-verimli ürün-
ler üretiyor. Bu markanın satışı ile ilgili 
Türkiye için yeni bir iş modeli oluşturarak 
Energypark ile ortak bir proje hazırladık. 
Buna göre birçok kritere göre belirlenen 

belli sayıdaki il ve bayilikler aracılığı ile 
Chaffoteaux’nun satışını direkt olarak 
Enerypark yapacak” dedi.
Energypark Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Koç ise servis kanalı güçlü, 7/24 hizmet 
veren markaların müşteriler için önemli 
olduğunu ve Chaffoteaux teknik servis 
için Ariston Thermo Group yetkili servis 
ağını kullanacaklarını belirtti. Koç “Böl-
gede de her ürünü satan değil güvenilir 
ve bilinir bayiler ile müşteriye ulaşıyoruz. 
Geçmişteki tecrübelerimizle bu sistemin 
iyi sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Sene 
sonunda planladığımız rakamın üzerine 
çıkacağımızı düşünüyoruz. Chaffoteaux 
geçmişte Türkiye’de satılmış bir cihaz. 
Yaptığımız araştırmada eski ürün kulla-
nıcılarının 7-8 yıldır problemsiz kullan-
maları ve markanın sağlamlığına olan 
güven bizi çok mutlu etti. Bu nedenle 
Chaffoteaux’nun kısa sürede kombi paza-
rında önemli bir pay alacağını düşünü-
yoruz” dedi. Energypark Genel Müdürü 
Hasan Akça ise “1914’ten beri ısıtma 
cihazı üreten bir firma Avrupa’nın en 
eski markalarından biri. Bölge bayi yapı-
landırılması ile doğru bir dağıtım kanalı 
üzerinden ürün satışı bizim için önemli 
hedef olacak. Her bayi Chaffoteaux satma 
yetkisi vermeyeceğiz. Şu anda 21 bayimiz 
mevcut. Yıl sonuna kadar 30 bayi hedef-
liyoruz. Ürün gamında yoğuşmalı, dahili 
boylerli yoğuşmalı ve konvansiyonel geniş 
duvar tipi ve yer tipi kombileri, ısı pom-

paları ve ısı pompalı su ısıtıcıları, güneş 
enerjisi sistemleri, solar paneller ve solar 
tanklar sistemlerinin bulunduğu geniş bir 
ürün gamı var. Yıl sonunda kombi paza-
rından ortalama yüzde 1.5 pay almak 
hedefimiz” dedi. Chaffoteaux, tüm enerji 
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak 
ihtiyaçlara en uygun, kolaylaştırılmış, 
güvenilir, ulaşılabilir ve ekonomik ısıtma 
ve sıcak su üretim çözümleri sunuyor.  
Ürünlerinde yüksek kalite standardına 
önem veren Chaffoteaux, müşterileri-
nin güvenilirlik ve dayanıklılık açısından 
beklentilerini tam olarak karşılamak için 
tüm ürünlerine kalite kontrol, kopma, 
dayanıklılık ve saha testleri uyguluyor. 
Ariston Thermo Group garantisi ve ser-
vis güvencesi altında olan Chaffoteaux; 
ürün gamında bulunan yoğuşmalı, dahili 
boylerli yoğuşmalı ve konvansiyonel geniş 
duvar tipi ve yer tipi kombileri ile her türlü 
konut projesine yönelik en uygun ısıtma 
ve su ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyor. 40 
kW’dan 150 kW gücüne sahip Chaffo-
teaux yoğuşmalı duvar tipi kaskad kazan 
sitemleri ise; 8 cihaza kadar bağlantı 
imkânı sunuyor ve ısıtma ihtiyaca göre 
geniş bir kapasite aralığı yaratıyor. Hızlı 
ve kesintisiz sıcak su sağlayan Chaffoteaux 
termosifonlar konforu artırırken; 10 litre-
den 100 litreye kadar kapasiteleri bulunan 
elektrikli su ısıtıcıları bir konutun bütün 
sıcak su ihtiyacını tek noktadan karşılıyor. 
Chaffoteaux ürünlerinin uzaktan kontrol 
edilebilmesini sağlamak amacı ile gelişti-
rilen Chaffolink sayesinde; akıllı telefon, 
tablet veya bilgisayar ile ısıtma sistemini 
yaşam tarzına göre programlamak ve 
enerji tüketimini izlemek mümkün. Isıtma, 
su ısıtma ve soğutma fonksiyonlarını bir 
arada sağlayan Chaffoteaux ısı pompaları 
ve ısı pompalı su ısıtıcıları işyeri ve evler-
deki ısıtma ve sıcak su ihtiyacı için gerekli 
olan ısı enerjisinin yüzde 70’ini havadan 
alması sayesinde maksimum enerji tasar-
rufu sağlıyor. Yenilenebilir enerji kullanan 
güneş enerjisi sistemleri, solar paneller 
ve solar tanklar sistemlerinde ise, sıcak 
su üretiminde senede yüzde 70’e varan 
enerji tasarrufu sağlanıyor.
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Haberler

Proasist, 2018 Türkiye Vizyon Toplantısı Gerçekleşti

B irçok hizmeti bünyesinde barındı-
ran teknik hizmet firması Proasist, 

çözüm ortaklarıyla 2018 Türkiye vizyon 
toplantısını 27 Nisan 2018 tarihinde 
Point Hotel Barbaros İstanbul’da ger-
çekleştirdi. Toplantıda Proasist Yöne-
tim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, Satış 
ve Pazarlama Direktörü Abdullah Kuter, 
Müşteri İlişkileri Direktörü Fatma Adı-
güzel ve Operasyon Direktörü Emel Ada 
sunumlar yaparak çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Şirket hakkında bilgi veren 
Öner Çelebi, “Türkiye’nin her noktasına 
ve her türlü teknik hizmeti, hiçbir sektöre 
bağlı kalmaksızın veren dev bir orga-
nizasyon. Şirketimiz, Türkiye’de 300 
müşterimizin 12 bin lokasyonunda, 180 
çalışanı, 35 mobil ekibi ve 150 çözüm 
ortağıyla hizmet sağlıyor. Ankara, İstan-
bul, Bursa, Trakya bölgesinde ve İzmir’de 
bölge ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz 
mevcut. Bunun dışında Adana, Trabzon 
ve Bodrum bölgesinde de, bölge yöneti-
cilerimiz yeni ofis açmak ve yeni çözüm 
ortaklarını portföyümüze katmakla meş-
guller” dedi. 

“Cihazların	her	şeyini	artık	akıllı	
yazılımımız	sayesinde	uzaktan	
görebileceğiz”

Özel teknoloji platformu Proasist Smart 
Screen (PSS) konusunda açıklama yapan 
Çelebi, “Günümüzde endüstri 4.0’ı ve 
nesnelerin internetini konuşuyoruz. 
Gelecek bütün cihazların akıllı cihazlar 
olacağı, internete bağlanacağı ve biz 
o cihazların bütün performanslarını 
uzaktan izleyebileceğimiz bir döneme 
evriliyoruz. Cihazların performanslarını, 
arza zamanlarını, müdahale edilmesi 
gereken zamanı, bakım zamanlarını ve 
her şeyini artık bizim akıllı yazılımımız 
sayesinde uzaktan görebiliyor olacağız. 
Bütün mağazalardaki ve şubelerdeki 
envanteri, tüm detaylarını izleyebiliyor 
olacağız. Ekonomik ömürlerinin bitti-
ğini öngörebileceğiz. Bütün bunlar, akıllı 
yazılımın bize katacağı unsurlar. Şirketi-
miz dijitalleşme yolunda önemli bir yol 
almış oluyor” şeklinde konuştu.

Endeavor	2017	Girişimci	Şirketi	
Proasist

2017 yılında aldığı Endeavor Girişim-
cisi Ödülü’nü değerlendiren Çelebi, 
“Endeavor’un çok önemli bir misyonu 
var. Biz, 2015 yılında Türkiye’de Endea-
vor Girişimci Adayı olarak seçildik. Geçen 
yıl da Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 
‘Uluslararası Seçim Paneli’nde Endea-
vor Girişimcisi unvanını aldık. Türkiye’de 
bu unvana sahip 50 civarında girişimci 
var. Bundan sonraki misyonumuz da 
yeni girişimcilerin önünü açmak, elinden 
tutmak ve onların gerçekten Türkiye’nin 
önemli bir değeri olarak dünya ile buluş-
turmak” ifadelerini kullandı. Çelebi 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bir Afrika 

atasözü der ki, ‘Eğer 
hızlı gitmek istiyorsa-
nız yalnız gideceksiniz, 
eğer çok yol kat etmek 
istiyorsanız birlikte 
gideceksiniz.’ Çok tak-
dir ettiğim ve ticaret 
hayatımda kendime 
örnek olarak aldığım 
söz bu. Sektörde teknik 
adamların çok fazla kıy-
meti yok. Hedefimiz bu 
kıymeti yukarılara taşı-
mak. Gerçekten eleman 

denilen yapıyı teknik personele, taşeron 
denilen yapıyı çözüm ortağına çevirmek 
için gayret gösteriyoruz. Bunu başaraca-
ğımıza eminim çünkü kıymetli ve değerli 
bir iş yapıyoruz.”
Sunumunda Satış ve Pazarlama Direk-
törü Abdullah Kuter, hedefleri, çalış-
tığı markalar ve yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Müşteri İlişkileri 
Direktörü Fatma Adıgüzel de değişimin 
önemine değinirken, değişimin yöneti-
lebilmesi konusuna dikkat çekti. Ayrıca 
müşterilerin isteklerine cevap verme 
konusunu işledi. Son olarak sunum 
yapan Operasyon Direktörü Emel Ata 
ise, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verirken, güvenli ve hızlı hizmetin öne-
mine değindi. 
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Haberler

Wavin Pilsa, Yenilikçi Altyapı Çözümlerini Sundu

W

W

avin Pilsa, yenilikçi altyapı çözüm-
lerini, 16-20 Nisan tarihlerinde 

Kapadokya’da düzenlenen 2. Uluslararası 
Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde ziyaret-
çilere sundu. “Sağlıklı şehirler için sağlıklı 
altyapı sistemleri!” konusunda farkındalık 
yaratılmak istenen kongreye su idareleri, 
belediyeler, üniversiteler, kamu ve özel kuru-
luşlardan birçok yetkili katıldı. Wavin Pilsa’nın 
su yönetimi konusundaki iş ortağı KV İnşaat 
ile birlikte katıldığı kongrede, Wavin’in yağ-
mur suyu yönetimindeki yenilikçi çözüm-
leri Q-bic Plus infiltrasyon sistemleri, yağ 
ve petrol ayırıcılar ve QuickStream Sifonik 

sistemler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 
Wavin Pilsa’nın bu bıl ilk defa ISK Sodex 
2018 İstanbul Fuarında tanıttığı Q-bic Plus 
infiltrasyon ve depolama üniteleri, yağmur 
suyunun toprağa kademeli olarak salınma-
sına imkân sağladığı gibi, suyun sonraki kul-
lanımını sağlayacak depolama vazifesini de 
görüyor. Wavin yağ ve petrol ayırıcılar ise, 
altyapı kanalizasyon sisteminde suyun içinde 
bulunan yağ ve petrolü sudan ayırıyor. Hem 
zemin altı hem zemin üzeri kullanımlara 
uygun olarak değişik kapasitelerde ve ham-
maddelerdeki Wavin ayırıcılar ile çevrenin 
korunmasına önemli katkılar sağlanıyor.

"Wavin Academy Okulda" Projesiyle Sektöre Destek
avin Pilsa 2014 yılında Wavin Aca-
demy eğitim merkezini açarak, 

mekanik tesisat sektörünün geleceğine 
yönelik önemli bir adım atmıştı. Açıldığı 
tarihten bu yana Wavin Academy, 17 bin-
den fazla ziyaretçiye ücretsiz eğitimler verdi. 
Wavin’in komple bina çözümüne yönelik 
geleneksel ve yenilikçi çözümleri ustalar, 
mühendisler ve müteahhitler başta olmak 
üzere sektörün tüm temsilcilerine uygula-
malı olarak tanıtıldı. Şirketin Genel Müdürü 
Fatih Asal Wavin Academy’nin gelişimini şu 
sözlerle belirtti: “Wavin Pilsa olarak yenili-
ğin hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu 
benimsiyor ve müşterilerimizin sorunlarına 
yönelik çözümlerimizin stratejik iş planları-
mızın en önemli parçasını oluşturduğuna 
inanıyoruz. Bir hayalden, örnek başarı 
hikâyesine dönüşen Wavin Academy’nin 
sektör için nasıl eşsiz bir model olduğuna 
hep birlikte şahitlik ediyoruz. Plastik boru 
sektöründe tesisatın uzun yıllar sorunsuz 
olarak çalışması, yapılan montajın kalitesi 
ve kullanılan ürünlerin niteliğiyle doğru-
dan orantılıdır. Hatalı yapılan montajlar 
sektördeki en büyük sorunlardan biri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Sektörde var 
olan bu soruna çözüm olarak Wavin Pilsa, 
uygulamayı yapan ustalara eğitim vererek 
sektörde bir ilki başarmıştır. Bu yıl uygula-
maya geçirdiğimiz ‘Wavin Academy Okulda’ 
projemizle sektöre eğitimli, bilgi düzeyi 
yüksek, bilinçli çalışanlar kazandırmayı, 
aynı zamanda ekipman konusunda destek 

olmayı hedefliyoruz. ‘Wavin Academy 
Okulda’ projemizin bu seneki ilk durağı 
Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi oldu. Okulumuzda 90’dan fazla 
öğrenci ve tesisat ustamızla bir araya 
geldik. Sonraki duraklarımız ise Malatya 
Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Mer-
kezi ve Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi oldu. Öte yandan geçen haftalarda 
Wavin Academy’de Aksaray Üniversitesi 
Makine Mühendislik Bölümü öğrencilerini 
ağırlama fırsatı yakaladık. Yılın sonuna 
kadar en az 10 tane üniversite ve meslek 
lisesini ziyaret ederek tesisat sektörüne 
nitelikli çalışanlar kazandırmak için katkı 
sağlamaya devam edeceğiz.”
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Haberler

“Hepimiz Birlikteyiz” Platformu ile Yeni Yüzler Güldü

A

A

A

larko Carrier İzmir yetkili satıcısı 
Ünsal Makine’nin şirket ortakları 

olan Rasim Salman, İsmail Özakşehir ve 
Elif Moroğlu himayesinde kurulan “Hepi-
miz Birlikteyiz” platformu sosyal sorum-
luluk çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Platform, 2018 yılında da geçen yıllardaki 
gibi ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye 
bağışında bulundu. Amaçlarının daha 
çok gülen yüz görmek olduğunu belirten 

Ünsal Makine ailesi, 2017’de geçen yıl-
lara oranla daha çok çalıştıklarını ve daha 
çok ürettiklerini dile getirerek bir hayalle 
başladıkları mütevazı yardımların, gün 
geçtikçe büyüyen bir platforma dönüş-
mesinden duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. Gelecek yıllarda projenin daha 
geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmala-
rını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten 
platform üyeleri, “Güçlük çeken dostları-

Social Media Awards’ta “Altın Ödül” Bu Yıl da Alarko Carrier’ın

Alarko Carrier, Van’da Düzenlediği Seminerle Sektör Profesyonellerine 
Eğitim Verdi 

larko Carrier, Marketing Türkiye ve 
BoomSonar işbirliğiyle bu yıl ikin-

cisi düzenlenen Social Media Awards 
Turkey’de Veri Analitiği Ödülleri kategori-
sinde, iklimlendirme sektöründeki en sos-
yal marka seçilerek “Altın Ödül” almaya 
hak kazandı. Markaların sosyal medyadaki 
başarılı çalışma ve stratejilerinin değerlendi-
rildiği organizasyonda, Deloitte Türkiye de 
uzmanlığıyla sürecin şeffaf ve hesap verile-
bilir bir şekilde yürütülmesi için destek verdi. 
Ödüller, 26 Nisan Perşembe akşamı Raff-
les Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Yarışmanın kategorilerinden biri 
olan Veri Analitiği Ödülleri, markaların 
sosyal medyada gösterdikleri performansı 
tarafsız ve veriye dayalı olarak analiz eden 

“SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi” 
sonuçlarına göre veriliyor. Değerlendir-

larko Carrier'ın düzenlediği, Enerji 
Verimliliği Kanunu ile Isıtma ve 

Soğutma Sektöründe Öne Çıkan Cihazlar, 
Uygulamalar ve Yenilikler  konulu semi-
ner, Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı 
Haluk Ferizoğlu ve Alarko Carrier Bayilik 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın ev sahip-
liğinde 19 Nisan Perşembe günü, Van Elite 
World Otel'de gerçekleştirildi. Seminere, 
kamu kurum teknik personeli ve mekanik 
işleri yapan firma sahiplerinden oluşan 100 
kişilik bir grup katıldı. Alarko Carrier Genel 
Müdür Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun 

mede; markaların sosyal hesaplarındaki 
hayran sayısı, ileti kullanımı, iletilerin aldığı 
etkileşimin türü ve yoğunluğu, sektörün-
deki diğer markalara kıyasla bulunduğu 
konum etkili oluyor. Ödül törenine katı-
lan Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Hüdai Öztürk, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, sosyal medyanın şirketlerin 
tüm iş yapış süreçlerinde etkili olduğunu, 
iletişimin de bundan ayrı düşünülemeye-

konuşmasıyla başlayan seminer, Alarko 
Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün 
Yöneticisi Dilara Çayır’ın verimliliği yük-
sek ve enerji tasarruflu VRF Sistemleri  
sunumuyla devam etti. Çayır sunumunda; 
cihazların genel özellikleri, enerji tüketim 
analizleri, ürün seçimiyle ilgili ipuçları ve 
uygulamada dikkat edilmesi gereken nok-
talar konusunda bilgi verdi. Seminerin ikinci 
bölümünde Alarko Carrier İş Geliştirme ve 
Denetleme Müdürü  Özgen Çoğulu, Aldens 
ve çift yoğuşmalı kombiler hakkında bir 
sunum yaptı. Ziyaretçiler, Doğu Anadolu 

mızın engelsiz bir yaşama kavuşmalarına 
katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize” diye-
rek sözlerini tamamladı.

ceğini belirtti. Sosyal medyanın kitlelere 
ulaşmadaki hızı ve gücü nedeniyle marka-
ların bu alana yoğun bir şekilde yöneldikle-
rini ifade eden Öztürk, “Sistemin interaktif 
yapısı, hedeflediğimiz grupların görüş ve 
beklentilerini daha net görebilmemize 
imkân tanıyor. Üstelik yarattığımız etkiyi 
de ölçümleyebiliyoruz. Bu yüzden sosyal 
medyayı çok önemsiyor ve aktif kullanıyo-
ruz. Sektörümüzde, Facebook’tan ilk canlı 
yayın, Instagram’da ilk kurumsal işletme 
sayfasının açılması gibi ilkleri biz hayata 
geçirdik. Şu anda da tüm sosyal medya 
platformlarında özel günler için projeler 
planlıyor ve bunları hayata geçiriyoruz. 
Yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz 
etkileşim, bu ödülü kazanmamızı sağladı. 
Bu ve benzeri faaliyetlerimize hız kesmeden 
devam edeceğiz” dedi.

Bölgesi’nin iklim koşullarına uygun ürünle-
rin sunduğu yüksek verimliliği gözler önüne 
seren simülasyonu ilgiyle takip etti.
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A

Alarko Carrier, Toshiba Markalı Ürünlerini Diyarbakır’da Tanıttı
larko Carrier, 4 Nisan 2018 Çar-
şamba günü Diyarbakır Radisson 

Blu Otel’de yapılan bir toplantıda, Toshiba 
markalı yeni ürünlerini tanıttı. Toshiba 
SMMS-e Yeni Seri VRF Sistemi ve Aldens 

- Wolf kazanlarının özelliklerinin anlatıldığı 
sunuma, Alarko Carrier Genel Koordinatör 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu ve Alarko Car-
rier Ankara Büro Satış Müdürü Ali İsmet 
Koçak da katıldı. Toplantı süresince ilgili 
ürünler, fuaye alanında kurulan stantlarda 
sergilendi. Diyarbakır ve çevre illerden 
gelen proje, tesisat, taahhüt firmalarının 
ve kurum mühendislerinin ilgi gösterdiği 

toplantıda bir konuşma yapan Toshiba 
Bölge Teknik Müdürü Toshihiro Yamamato, 
Toshiba ve Carrier ortaklığı hakkında bilgi 

verdi. Daha sonra söz alan Alarko Carrier 
Klima Ürün Yöneticisi Dilara Çayır, yeni seri 

“SMMS-e Toshiba VRF Sistemleri”ni tanıttı. 
Alarko Carrier İş Geliştirme Müdürü Özgen 
Çoğulu ise “Aldens” ve “Wolf Yoğuşmalı 
Kazanlar ve Kaskad Sistemler”in uygulama 
esaslarını, verimlilik değerlerini ve işletme 
kazançlarını örneklerle aktardı. Alarko 
Carrier’dan aldıkları hizmetle ilgili mem-
nuniyetlerini dile getiren Toshihiro Yama-
mato, 3-4 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’daki 
şantiyeleri, Mega Arslan Yapı Cadde 75 
Office ve Yediiklim Koleji’ni de ziyaret ede-
rek denetimler gerçekleştirdi.

Flexiva, Türkiye İklimlendirme Sektörünün Önde Gelen Tasarımcılarını 
Madrid’de Ağırladı

F lexiva, Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün önde gelen tasarımcıları arasın-

daki konuklarını Madrid’de ağırladı. 7-10 
Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 
Madrid gezisinin panaromik şehir turunda; 
Kraliyet Sarayı, İspanya Meydanı ve Cervan-
tes Anıtı, La Puerto Del Sol Alanı, Alcala 
Kapısı, Cibeles Meydanı ve Çeşmesi, Paseo 
Del Prado ve Apollo Çeşmesi, Retiro Parkı, 
Gran Via, Castellana Caddeleri ve Plaza 
Mayor gibi ünlü yerler gezildi. 8 Nisan’da 
oynanan Real Madrid - Atlético de Madrid 
La Liga futbol karşılaşması, Real Santiago 
Bernabéu Stadyumunda izlendi. Gerçek bir 
açık hava müzesi olan İspanya’nın eski baş-
kenti Toledo gezisinde Roma, vizigot, arap, 
gotik, rönesans mimarisinin izlerini taşıyan 
yapılar, dar sokaklar, El Greco’nun tabloları, 
tipik pastaneler, Damascino mağazaları ve 
ünlü katedrali ziyaret edildi. Madrid gezisi 

ile ilgili olarak Pazarlama Koordinatörü 
Umut Uluçay, “Flexiva yeni ürünlerinin tanı-
tımını Madrid’de sürdürdü. Derbi maçımızı 
izlemeye gitmeden önce, değerli tasarımcı 
konuklarımıza Artist Serisi ve Exiva başta 
olmak üzere Flexiva ürün grubu hakkında 
bilgi aktardığımız bir toplantı gerçekleş-
tirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Gerek 
sektöre yön verecek ürünleri pazara sunma 
gerekse yeni ürünler geliştirmek için yeni 
fikirler edinme açısından toplantının çok 
verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bu toplan-
tıda Artist Elyaf taşıdığı özgün avantajları ile 
öne çıktı. Artist Elyaf, pazar alışkanlıklarını 
değiştirecek, ezber bozdurabilecek nitelikte, 
yaratıcı yenilik içeren patentli ürünümüz-
dür. Her şeyden önce soluduğumuz havayı 
taşıyan kanallarda yalıtım malzemesi ola-
rak alışılagelen cam yünü yerine ‘polyester 
elyaf’ kullanımı, insan sağlığını korur. Este-

tik Artist Elyaf serimiz, kanal içinde mantar, 
küf ve bakteri oluşumunu engellemesi, alev 
yürütmez oluşu özellikleriyle de insan sağ-
lığını gözetir. Elyaflı kanalların montajı da 
daha kolay ve daha kısa sürede yapılıyor. 
Yalıtım malzemesi iç boru ve dış ceket ile 
tam laminasyonlu olduğu için sızdırmazlık 
sağlanıyor, en üst düzeyde ısı yalıtımı, yani 
enerji tasarrufu elde ediliyor. Paketleme 
sırasında ezilme ve bükülmeden dolayı 
herhangi bir deformasyon olmuyor. Ürün 
kutudan çıkarıldığı anda montaja hazır 
halde teslim ediliyor. Müşterilerimizin mem-
nuniyeti de, bu avantajların yanında üst 
düzey kaliteye sahip bir esnek hava kanalını, 
rekabetçi bir fiyatla temin olanağı ile en üst 
düzeye çıkıyor. Toplantımıza katılan konuk-
larımızdan aldığımız geri dönüşler de Artist 
Elyaf’a gösterilen ilginin gelecekte artışını 
sürdüreceği mesajını veriyor” dedi.
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Volkan Dikmen, “Ses Yalıtım Yönetmeliği ve Ses Yalıtım 
Uygulamaları”nı Anlattı

K

D

ayseri’de 19 Nisan 2018 tarihinde 
düzenlenen Tüm Yönleriyle Yalı-

tım Semineri’nde İZODER’in Yönetim 
Kurulunda yer alan DKM Genel Müdürü 
Volkan Dikmen, “Ses Yalıtım Yönetme-
liği ve Ses Yalıtım Uygulamaları” konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. Dikmen semi-
nerde gürültünün insan sağlığına etki-
lerine değinerek, yapılarda alınabilecek 
önlemlerden bahsetti. 

DKM, 4. Uluslararası Anadolu Enerji Sempozyumu’ndaydı
KM, Edirne – Balkan Kongre 
Merkezi’nde 18-20 Nisan 2018 

tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Ulus-
lararası Anadolu Enerji Sempozyumuna 
katılım sağladı. DKM Genel Müdürü Volkan 
Dikmen, İklimlendirme Sistemleri başlığı 
altında “Hastane Havalandırma Kanalları 
İç İzolasyonunda İnovatif Antibakteriyel 
Nano Katkılı Ses ve Isı Yalıtımı Kullanımı” 
konusuyla bir bildiri sundu. Bu bildiride; 
hijyenik havalandırma ve iklimlendirme 

sistemlerinde kullanılan dağıtım eleman-
larının (hava kanallarının) içinde kullanılan 
ses ve ısı yalıtım malzemelerinde mikro-
organizma ve bakteri oluşumu incelendi. 
Hava kanalları ve susturucu yüzeylerde olu-
şabilecek bakteriler, bunların yoğunluğu 
ve hastane mahallerine yayılımı ve bunun 
etkileri ele alındı. Çözüm olarak geri dönü-
şüm malzemeden imal edilen antibakteriyel, 
nano teknolojik, hijyenik film kaplı ses ve 
ısı yalıtım malzemelerinin etkisi incelendi.

İmbat, İklimlendirme Cihazlarında Verimliliği Anlattı

İ mbat İklimlendirme ve Soğutma 
Sistemleri, Makine Mühendisleri 

Odası Konya Şubesi ve TTMD işbirliği ile 
bilgilendirici bir seminer düzenledi. 
25 Mart 2018 tarihinde yapılan semi-
nerde, katılımcılara İmbat Pazarlama 
Şefi Makine Mühendisi Güçlü Gökberk 
tarafından “İklimlendirme Cihazlarında 
Enerji Verimliliği” başlıklı bir sunum ger-
çekleştirildi. 
Sunumda, iklimlendirme sistemlerinde 
enerji tasarrufu ve verimliliğini artırmanın 
yolları anlatılırken, İmbat çatı tipi klima, 
su soğutma grupları ve hassas kon- 
trollü klimaların kısmi yüklerdeki ESEER 
değerleri, uygulama ve çalışma pren-
sipleri, termodinamik ısı geri kazanımı, 
asimetrik kompresör, soğutma cihazla-
rının free-cooling uygulamaları hakkında 
bilgi verildi.
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ALDAĞ A.Ş., Şehit ve Gazi Yakınları ile Çocuklarına 
Bayram Coşkusu Yaşattı

SFA Sanihydro İzmir’de Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi

A

S

LDAĞ A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, şehit ve 

gazi yakınları ile çocuklarına bayram coş-
kusu yaşatacak bir etkinlik düzenledi. 21 
Nisan 2018 tarihinde, Tarabya Hakim Evi’nde 
düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında; 
İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma 
Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Av. 
Mihriban Belma Satır, Gülay Dalyan, Halide 
İncekara, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, AK Parti 

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

seminerleri hız kesmeden sürüyor. 
SFA Sanihydro bu kez 8 Mart 2018 tari-
hinde Volley Hotel İzmir’de, tesisat usta-
larıyla bir araya geldi. 70 kişinin katılımıyla 

gerçekleşen seminerde SFA Sanihydro Satış 
Sonrası Hizmetler Sorumlusu Erman Tüm-
çelik öncelikle SFA Grubu’nun 60 yıllık tec-
rübesini ve WC öğütücü pompaların sağla-
dığı çözümleri anlattı. Toplantıda WC öğü-
tücü ve pompaların doğal akışlı tahliyenin 

imkânsız olduğu durumlarda, evlerde ve iş 
yerlerinde herhangi bir yere, ekstra tuvalet, 
yeni bir banyo veya mutfağı kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot 
farkı olan yerlerde dikey olarak 14 metreye, 
yatay olarak 1400 metreye kadar atıkları 
pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, eko-
nomik, pratik ve estetik bir çözüm sağladığı 
vurgulandı. Ürünleri iyi anlamanın doğru 
pompa seçiminde büyük önem taşıdığı 
vurgulanarak, WC öğütücüleri, pompalar 
ve tahliye istasyonları hakkında çalışma 
prensibinden montajına kadar detaylı tek-
nik bilgi aktarıldı. Soru-cevap bölümünün 
ardından SFA Sanihydro düzenlediği akşam 
yemeğinde ustalarla yakından tanışma fır-
satı buldu. 
Müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.

Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, T.C. Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk 
de yer aldı. Aldağ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Rebii Dağoğlu yaptığı konuşmada, 

“Sizler şehitlerimizin Türk milletine emane-
tisiniz” dedi. Yapılan açılış konuşmasından 
sonra çocuklar kendileri için hazırlanan oyun 
alanında gönüllerince eğlendiler.
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Bosch, 2017 Yılında 78,1 Milyar Euro Satış Geliri Elde Etti

B osch, zorlu ekonomik ortama 
rağmen 2018 yılında daha fazla 

büyümeyi amaçlıyor. 2017 yılındaki rekor 
sonuçların ardından ekonomik ve jeopoli-
tik riskler dikkate alındığında, Bosch Grubu 
2018 yılında satış gelirlerini yüzde 2 ila 3 
artırmayı bekliyor. Yılın ilk üç ayında şirket 
tarafından elde edilen satış geliri, önceki 
yılın aynı dönemindeki yüksek seviyeyi 
yakaladı ve hatta kur etkisi ayarlamasının 

ardından yüzde 5 civarında artış gösterdi1. 
Renningen'de gerçekleştirilen yıllık basın 
toplantısında Bosch CEO'su Dr. Volkmar 
Denner; "Bağlanabilirliği, sektör ve ürünün 
teknik bilgisiyle bir araya getirme konu-
sunda rakipsiz bir şirketiz" dedi. Yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi ile çevre ve iklim 
dostu olmanın, Bosch'un gündeminin üst 
sırasında yer aldığını söyleyen Denner, 
“Yaşam İçin Teknoloji' inancımız, çevreyi 
korumak için mümkün olan en iyi tekno-
lojileri geliştirme konusundaki motivasyo-
numuzdur. Hava kalitesini iyileştirirken, 
insanların da mobil kalmasına yardımcı 
olmak istiyoruz” dedi.  
2017, Bosch açısından oldukça iyi bir yıl 
oldu. Şirket, 2017 yılında 78,1 milyar euro 
satış geliri elde etti. Bu, yaklaşık 1,2 mil-
yar euro farkla, önceki yıla oranla yüzde 
6,8'lik (veya kur etkilerinin ayarlanmasının 
ardından yüzde 8,4'lük) bir artış anlamına 
geliyor. Tüm iş sektörleri bu olumlu sonuç-

lara katkıda bulundu. Faaliyet FVÖK'ü (Faiz 
ve Vergi Öncesi Kar), 2016 yılına oranla 
yaklaşık yüzde 17'lik artışla 2017 yılında 
5,3 milyar Euro'ya yükseldi. Bosch CFO'su 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. 
Stefan Asenkerschbaumer, "Hem satış 
geliri hem de kazanç, şirketimizin tari-
hindeki en yüksek rakama ulaştı. Üstelik, 
operasyon FVÖK'ü satış gelirine oranla çok 
daha fazla artış gösterdi" dedi. Operasyon 
FVÖK marjı, önceki yıla oranla yüzde 0,6'lık 
bir artışla yüzde 6,8'e yükseldi. Ar-Ge har-
camaları geçen yıl yine yüksek seviyelerde 
7,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu da 
satış gelirlerinin yüzde 9’undan fazlasına 
denk geliyor.

En	üst	düzey	IoT	ile	ilgili	disiplin:	
Etki	alanları	arası	ekosistemler

Bosch çok sayıda bağlanabilirlik çözüm-
leri sunuyor. Bu çözümler; akıllı mobili-
teye ek olarak ağa bağlı üretim (Endüstri 
4.0), akıllı şehir ve özellikle akıllı ev gibi 
etki alanlarını içeriyor. Bosch nüfus artışı, 
şehirleşme ve iklim değişikliği gibi temel 
zorluklara odaklanarak, bugüne kadar 170 
ev içi Nesnelerin İnterneti (IoT) projesini 
uygulamaya başladı. 2017 yılında şirket, 
bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40'lık 
artışla 38 milyona yakın internet erişimli 
ürün sattı. Bugün Bosch, 25.000'den 

fazla yazılım mühendisi çalıştırıyor ve 
bunların en az 4.000'i Nesnelerin İnter-
netine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde 
görev alıyor. Şirket, tüm ekosistemlerin 
dijitalleşmesinden kaynaklanan geleceğe 
yönelik çok sayıda iş olasılığı gözlemliyor. 
Ev aletlerine yönelik en büyük ekosistem 
olan Home Connect, daha şimdiden 28 
farklı şirket tarafından benimsendi. Home 
Connect uygulaması, kahve makinesin-
den çamaşır makinesine kadar her cihazı 
çalıştırmak için kullanılabiliyor. Bosch, 
farklı sektörleri birbirine bağlayan etki 
alanları arası ekosistemlerde önemli bir 
potansiyel tespit etti. ‘Lojistik 4.0’, buna 
örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu 
ekosistemler, Bosch'un aktif bir role sahip 
olduğu üretim süreçleri, bina hizmetleri, 
güvenlik ve mobiliteye yönelik çözümleri 
bir araya getiriyor. Dr. Volkmar Denner 
bu konunun altını şu şekilde çiziyor: “Etki 
alanları arası ekosistemler, en üst düzey 
IoT ile ilgili disiplindir. Hiçbir şirket bun-
ları Bosch kadar yetkin bir şekilde hayata 
geçiremiyor. Çeşitlendirmemizin sağladığı 
rekabet üstünlüğü hiç bu kadar yüksek 
olmamıştı.”

1 Kısa bir süre önce satılan marş motorları ve jenera-
törler bölümü hariç olmak üzere yeni konsolide gruba 
dayanan aynı nitelikte satış büyümesi hesaplaması.

B

Bosch Termoteknik’e Maliye Bakanlığı’ndan 
Teşekkür Belgesi

osch Termoteknik 2017 yılında 
Manisa ili Kurumlar Vergisinde en 

yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef 
olması dolayısıyla Maliye Bakanlığı tara-
fından verilen teşekkür belgesine layık 
görüldü. 
Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Rama-
zan Yaşar ve Grup Müdür Vekilleri Ruhi 
Petek, Mehmet Uslu ve Dr. Hayrettin 
Çiçek tarafından yapılan ziyarette, Bosch 
Termoteknik’e ülke ekonomisine yaptığı 
katkılarından dolayı teşekkür edilirken, 

teşekkür belgesi Bosch Termoteknik Ticari 
Genel Müdürü Akın Kazak’a takdim edildi.
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F
Friterm, Sosyal Paydaşlarını, F-Gaz Yönetmeliğiyle İlgili Aydınlatıyor

riterm 19 Nisan’da bayileriyle 
birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte 

Dr. Kadir İsa’nın yaptığı sunumla F-Gaz 
Yönetmeliğinin detayları hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Dr. Kadir İsa, “Avrupa 
Birliği’nde (AB) 2006 yılında yayımlanan 
(EC) 842/2006 ve 2014 yılında reviz-
yonu yapılarak 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren (EC) 517/2014 Florlu Gaz-
lar Yönetmeliği (F-Gaz), hidroflorokarbon 
(HFC) cinsi sera gazları içeren cihazlardan 

F

Friterm, “Soğuk Depoculukta Yaşanan Olası Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Paneli”ne Ev Sahipliği Yaptı

riterm, 19 Nisan'da “Soğuk Depo-
culukta Yaşanan Olası Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri Paneli”ne ev sahipliği 
yaptı. Panelin yöneticiliğini Friterm Genel 
Müdür Naci Şahin yaparken, Prof. Dr. 
Rahmi Türk, “Soğuk Depolarda Ürün 
Ambalajlama ve Nakliye Süreci” konu-
suna değindiği bir sunumla, konuyla ilgili 
sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi. 

Hüseyin Gün panele “Depo İşletmeciliği” 
sunumuyla katkıda bulunurken, Prof. Dr. 
Onur Devres, “Soğuk oda ve tesislerde 
hijyen” konusuna değindi. Panelin son 
konuşmacısı olan Friterm İş Geliştirme 
Müdürü Hayati Can ise “Soğuk odalarda 
iç ve dış ünite seçimlerinin ürün muha-
faza ve dış alan şartlarına göre belirlen-
mesi” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

sorumlu işletmeci (operatör) ve servis 
teknisyenleri (bu terim; servis mühendisi, 
teknikeri ve teknisyeni için ortak olarak 
kullanılmıştır) için bir dizi yükümlülükler 
getirmektedir. Soğutma, iklimlendirme 
ve ısı pompası alanındaki servis teknis-
yenleri ile işletmeciler, soğutkan emisyonu 
ve kontrol altında tutulması konularında 
sorumlu olacaklardır. Bu nedenle sektörün 
bu yönetmeliği özümsemesi çok önemli-
dir” dedi.

Serkon A.Ş. Kuruluşunun 26. Yılını Çalışanları 
ile Kutladı

İ stanbul Karaköy’de 1992 yılında 
teknik malzeme satışı ile faaliyete 

başlayan Serkon End. Malz. San. ve Tic. 
A.Ş., kuruluşunun 26. yılını 27 Nisan 
Cuma günü İstanbul Ataköy Sheraton 
Oteli’nde düzenlediği bir organizas-
yonda tüm çalışanları ile birlikte kut-
ladı. Isıtma, soğutma, havalandırma ve 
yangın söndürme sistemleri sektöründe 
hizmet veren, başta Wilo olmak üzere 
Buderus, Honeywell, Radyal, Meksis, Uni-
val, Rapidrop, Rehau markalarının ana 
bayiliklerini sürdüren Serkon’un yönetici 
ortakları Fahrettin Altıntaş ve Harun Ser-
dar Sayılgan organizasyonda ortak bir 
konuşma yaptı. Serkon A.Ş.’nin kurul-
duğu tarihten itibaren, prensiplerine 
bağlı, teknolojik gelişmelerde lider ve iyi 
organize olmuş kuruluşlarla çalışmayı 
ilke edindiğini vurgulayan firma ortakları, 
verdikleri değer ve gösterdikleri özverile-
rinden dolayı çalışanlarına teşekkür etti.

Wavin Pilsa 
İstanbul Ofisi 
Yeni Adresinde

W avin Pilsa İstanbul ofisi yeni 
adresine taşındı. 

Firmanın iletişim bilgileri şöyle:

Hukukçular Towers 

A Blok Kat:4 

Mustafa Kemal Paşa Cd, 

Seyit Gazi Sk. No.66, 

Cevizli 34865, Kartal-İstanbul

Tel: 0216 999 1400
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Haberler

Vaillant Türkiye Kombide Yeni Döneme Hazır

V

Ç

aillant, ErP Yönetmeliği doğrultu-
sunda hazırlıklarını tamamladı ve 

17 Nisan 2018 tarihinde Conrad İstanbul 
Otel’de düzenlediği toplantıyla kamuo-
yunu bilgilendirdi. 
Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper 
Avdel toplantıda yaptığı açıklamada 
kombi pazarında 21 Nisan’da yürürlüğe 
giren ErP Yönetmeliği ile yıllık doğalgaz 
maliyetlerinde düşüş sağlanacağını söy-
ledi. Yeni dönemin hem tüketiciye hem 
de ülke ekonomisine büyük katkısı ola-
cağını belirten Avdel, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yeni ErP yönetmeliğiyle birlikte, 
yoğuşmalı kombi üretimi zorunlu hale 
geliyor. Bu zorunluluk doğrultusunda, 
hanelerde izolasyon durumu ve coğrafi 
konumuna göre, yüzde 25-35’e varan 
doğalgaz tasarrufu yapılmasını bekliyo-
ruz. Bu da yıllık ısıtma giderinin hane 
başına yaklaşık 500 TL düşmesi anlamına 
geliyor. Böylelikle ülkemizin yıllık enerji 
tasarrufunun da ortalama 1 milyar doları 
bulacağını öngörüyoruz. ErP Yönetmeli-
ğine uygun ürünlerle hem tüketiciler hem 
sektör hem de Türkiye kazanacak.” Avdel 
konuşmasında sektör hakkında da bilgi 
verdi: “Geçen yıl; kentsel dönüşüm, yeni-
leme pazarı ile şofben, termosifon ve kli-
malardaki ÖTV indiriminin etkisiyle sektö-
rümüz beklentilerin üzerinde büyüdü. ErP 
Yönetmeliğiyle birlikte 2018 yılında da 
sektörde yüzde 10 civarında bir büyüme 
bekliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak 
kombi pazarının da yıllık 1 milyon 100 
bin adedi aşmasını öngörüyoruz. Vaillant 
Türkiye olarak sene başında yaptığımız 
planlar doğrultusunda sene sonunda 
yüzde 30 büyüme hedefliyoruz.”
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direk-
törü Erol Kayaoğlu da, toplantıda yaptığı 
konuşmada; yeni ErP Yönetmeliğiyle bir-
likte Vaillant’ın ekosisteminde yer alan 
tüketicilerin taleplerine göre satış nokta-
ları ve satış sonrası hizmetlerde önemli 
değişiklikler olacağını söyledi. Yeni 
dönemde tüketicileri Vaillant’ın konforlu, 
verimli, ekonomik ve daha çevre dostu bir 
ürün gamı ile tanıştıracaklarını da belir-
ten Kayaoğlu, “İş ortaklarımız; enerjiyi 
maksimum verimlilikle kullanan, akıllı ile-

ukurova Isı Gebze’de yerleşik bulu-
nan fabrikasında İGDAŞ ile buluştu. 

Endüstriyel ve ticari ısıtma sistemlerinin 
tanıtıldığı seminerin ilk bölümünde Satış 
Müdür Yardımcısı Gökhan Türkyılmaz 
tarafından cihazların ve uygulama tip-
lerinin sunumu yapıldı. Öğle yemeğinin 
ardından Montaj ve Servis Müdürü Namık 
Kemal Özata eşliğinde Çukurova Isı’nın 
teknolojik laboratuvarında cihazlar tek-
nik olarak tanıtıldı. Seminer, katılımcılara 
dağıtılan teşekkür paketleri ile son buldu. 
Çukurova Isı yetkilileri, “Sektörümüze bu 
tarz eğitimlerle destek olmanın guru-
runu yaşarken, katılımları ile eğitimimize 

tişim teknolojileriyle donatılmış, müşteri 
memnuniyeti yüksek ürünler ile tüketiciye 
ulaşarak Türkiye’nin enerji tasarrufuna 
pozitif katkı sağlayacak” dedi. 144 yıllık 
aile şirketi, kombinin mucidi Vaillant’ın 
bu köklü değişimi 2015 yılından bu yana 
Avrupa’da deneyimlediğini belirten Kaya-
oğlu, bu nedenle geniş ürün gamıyla 
Türkiye’deki yeni döneme  en hazır marka 
olduklarını da söyledi. Kayaoğlu konuş-
masına şöyle devam etti: “Biz de 3 yıldır, 
Avrupa’yla eş zamanlı olarak Türkiye’deki 
yeni döneme hazırlanıyoruz. Öncelikle 
Türkiye’nin değişik bölgelerinde eğitim-
ler vererek, yüzlerce sektör oyuncusunu 
konuyla ilgili bilgilendirdik. İş ortakları-
mızı enerji bayiliği konseptimiz kapsa-
mında enerji danışmanlığına hazırladık. 
Ürün gamımızı ise konvansiyonel ürün-
lerden yenilenebilir enerji ürünlerine ve 
yüksek verimli yani yoğuşmalı kombi gibi 
ürünlere taşıdık. Bilgi ve tecrübemizle, bu 
dönemin yıldızı olmaya adayız.” 
21 Nisan tarihi itibarıyla konvansiyo-
nel (yoğuşmasız) ürünlerin üretimi ve 
ithalatının yasaklanacağını da belirten 
Kayaoğlu, şöyle devam etti: “Ancak, 
bu ürünlerin satışı 1 Ocak 2019 tari-
hine kadar devam edecek. Dolayısıyla, 
konvansiyonel ürünler kademeli olarak 
hayatımızdan çıkacak. Vaillant Türkiye 

yoğun ilgi gösteren tüm İGDAŞ ailesine 
teşekkürlerimizi iletiriz” dedi.

olarak halihazırda işimizin yüzde 75’ini 
yoğuşmalı ürünler oluşturuyor. Geçen 3 
yıl boyunca ürün gamımızı yeni dönemi 
en etkin şekilde yönetecek hale getir-
dik. Yeni ErP Yönetmeliğiyle uyumlu 4 
farklı yoğuşmalı ürünümüzle pazarda 
yerimizi aldık. Yine 21 Nisan tarihinde, 
Vaillant teknolojisinin geldiği son nokta 
olan Green IQ konseptimiz ile tasarla-
nan, multi yoğuşma teknolojisi ile maksi-
mum verimlilik değerlerine sahip ecoTEC 
Exclusive’i ürün gamımıza ekliyoruz. Vail-
lant Türkiye olarak, bilgi ve tecrübemiz 
doğrultusunda, 2018 beklentilerimizi 
de yüksek tuttuk. 2018 yılını yüzde 30 
büyüme ve 500 milyon TL ciro ile kapat-
mayı hedefliyoruz.”

Çukurova Isı İGDAŞ ile Buluştu
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Haberler

Daikin Yeni Sezon Açılışını Yüzde 30’luk Büyüme ile Yaptı

T

D

ürkiye’deki hızlı büyümesini devam 
ettiren Daikin, 2017 mali yılını 1 

milyar 303 milyon lira ciro ile kapattı. 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 
“Ciromuzdaki yüzde 30’a varan artışla 
hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan 
istihdama her alanda büyüdük. Böylece 
2020 yılı hedeflerimize bir adım daha yak-
laştık” dedi. Önder, bu büyümede kul-
lanıcıların enerji ve çevre dostu ürünleri 
tercih etmesi, tasarruf bilincinin gelişmesi 
gibi faktörlerin de etkili olduğunu vur-
guladı. Nisan 2018 itibarıyla yeni mali 
yılın açılışını yapan Daikin Türkiye’nin yeni 
sezona da büyük bir moral ve motivasyon 
ile başladığını dile getiren Hasan Önder, 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir önceki yılı 
1.006 milyar TL ciro ile kapatmış ve 2017 
mali yılına girerken kendimize yüzde 20’lik 
bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl 
boyunca gösterdiğimiz performans ile 
bunu aştık. Geldiğimiz nokta; Daikin Tür-
kiye olarak faaliyete başladığımız günden 
bu yana 6,5 kat büyüdüğümüzü de gös-
teriyor. 2010 yılında 202 milyon lira olan 
ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir 
başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 
milyon liraya çıkmıştı. Biz daha o zaman 
kendimize 1 milyar TL’yi aşan ciro, bin kişi-

nin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 
2016 yılında milyar ciro, 2017 yılında da 
bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıl-
lık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. Şu 
anda 1 milyar 303 milyon lira cirosu olan 
bin 250 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefi-
miz 2020 yılında ciroda 1.6 milyar TL’ye, 
istihdamda da bin 500 kişiye ulaşmak. Bu 
doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz.”
Büyük projelerin tercihi olmaya 2017 
yılında da devam eden VRV sistemler 
ile konut tipi split klimaların satışlarda 
ağırlığını koruduğunu belirten Önder, 
“Isıtmada da büyük bir atılım yaptık. Bu 
çıkışı devam ettireceğiz” dedi. Önder, 
sözlerine şöyle devam etti: “Segmenti-
nin en küçüğü olmasıyla dikkat çeken 
ve Daikin markasını taşıyan ilk yoğuşmalı 
kombiyi tasarlamış olmak tam da bekle-
diğimiz sonuçları verdi. Böylece soğut-
mada olduğu gibi ısıtmada da iddiamızı 
ispatlamış olduk. Geçen yılki ciromuzun 
210 milyon lirası ısıtmadan geldi. Isıtma-
nın payını 2020 yılına kadar yüzde 30’a 
çıkarmayı hedefliyor ve bu alanda büyük 
bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Daikin 
Premix Tam Yoğuşmalı Kombi’yi 7 milyon 
liralık bir yatırımla geliştirmiştik. Bu seriyi 
genişletmek için 5 milyon TL.’lik yatırım 

Daikin IF ve Red Dot’ta Ödülleri Topladı
aikin, bu yıl 65’inci kez düzenlenen 
2018 IF Tasarım Ödül Töreni’nde 5 

ürünüyle birden ödül kazanarak tasarım 
alanındaki başarısını tescilledi. “Isıtmayı 
Yeniden Tasarladık” sloganıyla piyasaya 
sunulan Daikin Premix Tam Yoğuşmalı 
Kombi ise hem IF Tasarım Ödülü’nü hem 
de Red Dot Tasarım Ödülü’nü birden kaza-
narak büyük bir başarıya imza attı. Daikin’in 
aldığı ödüller Daikin Kombi’yle de sınırlı 
kalmadı. Daikin, özel patentli Bluevolution 
teknolojisine sahip, Reform 32 çevre dostu 
soğutucu akışkanla birlikte çalışan Daikin 
Altherma 3 Döşeme Tipi Isı Pompası, ince 
tasarımıyla dikkat çeken Daikin Altherma 3 
Duvar Tipi Isı Pompası, yüksek performansı 
şık tasarımla birleştiren Stylish Klima ve şık 
dış görünümü ve kullanım rahatlığıyla fark 
yaratan Ticari Kablolu Uzaktan Kumanda 
ürünleriyle hem IF hem de Red Dot’ta ödüle 
değer bulundu

planımız devrede. Yatırımlarımız ısıtma ile 
sınırlı kalmayacak. Daikin, Türkiye’ye doğ-
rudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon 
dolarlık bir satın alma yaparak Airfel’i bün-
yesine katmıştı. 2012 yılından bu yana da 
100 milyon TL’lik yatırımlar yaptık. 2020 
hedeflerimiz doğrultusunda 50 milyon 
dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.”
Daikin’in toplam cirodaki başarısının ihra-
cata da yansıdığına dikkat çeken Önder, 
“Geçen yıl ihracatta yüzde 26’nın üze-
rinde artış yakaladık. Daikin Türkiye olarak 
Çin’den Avrupa ülkelerine kadar 44 ülkeye 
kombiden radyatöre uzanan geniş kap-
samlı ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 
bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 
2020 yılında 200 milyon dolar ihracata 
ulaşmak” diye konuştu.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

BAYMAK

B

Maxx Royal Belek
aymak, enerji tasarrufu sağlayan, verimi yüksek ve 
yenilenebilir enerjiye odaklanan ürünleriyle turizm 

sektörünün de tercihi oldu. Özel tasarıma sahip Maxx Royal 
100 metrekarelik 133 suit, 185 metrekarelik 84 aile suiti, 
59 laguna, 15 beach villası ile toplam 291 odaya sahip. 
Otelde ayrıca 6 alakart restoran ve 4 bar yer alıyor. Maxx 
Royal’in yeni bölümleri için 6 adet 65 kW Lectus duvar tipi 
yoğuşmalı kazan, boyler ve frekans kontrollü yüksek verimli 
sirkülasyon pompası kullanıldı.

 
ISIDEM YALITIM

S

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü
ağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Sağlıkta Dönü-
şüm” programının bir parçası olarak hayata geçen 

Etlik Entegre Sağlık Kampüsünün ısıtma-soğutma-havalan-
dırma sistemlerinde ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesisle-
rinde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü kullanıldı. 
Astaldi-Türkerler tarafından 2015 yılında ilk kazması vurulan 
inşaatın toplam bedeli 1.1 milyar euro olup, yap-işlet-devret 
modeliyle gerçekleşen yatırım, 27 yıl sonunda Sağlık Bakanlı-
ğına devredilecek. Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü Yük-
sek 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 ürün-
ler arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç 
katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen 
dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda 
maksimum termal performans ve yoğuşma kontrolü sağla-
yan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine 
göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın perfor-
mansıyla uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.

BOREAS

P

Pfizer Pharma Pakistan Tesisi
fizer Pharma, Pakistan’ın Karaçi kentindeki üretim 
tesisini, Boreas’ın yüksek Eurovent değerlerine (ısı 

köprüsüzlük sınıfı TB1) sahip klima santralleri ile yeniledi. 
İlk etapta 6.800-27.180 m3/h kapasite aralıklarında 11 kli-
ma santralinin teslimi yapıldı. Pfizer Pharma, Pakistan’da 
1961 yılında üretime başladı. Giderek gelişen teknoloji 
ve yeni gereksinimler için tesis yenileniyor. Projede, “bina 
otomasyon ve kontrol sistemi (BACS) merkezi” de yer alı-
yor. Boreas klima santralleri, yaygın kullanılan iletişim pro-
tokolleri ile uyumlu ve farklı özellikteki bina otomasyon 
sistemleri (BMS) ile haberleşebilme özelliğine sahip olarak 
üretildi. Gerektiğinde klima santrali ve prosese özel yazılım 
yüklenerek sistem üzerinde tam kontrol sağlanacak.
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GREE

T

Güngören Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü

LC Klima A.Ş. 
distribütörlü-

ğünde VRF pazarına 
giren Gree markası, 
Türkiye klima paza-
rında emin adımlarla 
ilerliyor. Birçok büyük 
projeye imza atan 
Biskon Yapı A.Ş., 
Adalet Bakanlığı’na 
bağlı Denetimli Ser-
bestlik Müdürlüğü 
olarak kullanımda 
olan projesinde Gree 
markasını seçti. İs-
tanbul Güngören’de yapımı tamamlanan her biri yaklaşık 
1500 m2 toplam alana sahip 3 katlı binada GMV5 serisi 
cihazlar kullanıldı. Toplam 10 adet heat pump sistem dış 
ünite ve 83 adet 4 yöne üflemeli kaset ve duvar tipi iç 
ünite bulunan projede GMV5 serisinin öne çıkan özellikleri 
fark yarattı. Tamamı DC inverter kompresörler sayesinde 
yüksek verimlilik değerleri, korozyon önleyici gold fin ser-
pantin teknolojisi, 320 V ~ 460 V aralığında geniş çalışma 
voltajı ve +52 °C dış ortam sıcaklığında dahi soğutma 
yapabilme özelliklerine sahip GMV5 serisi cihazlar hem 
tasarruflu hem de uzun ömürlü sistemiyle kullanıcının 
yanında oldu.

MAS DAF

K
Evim Kadıköy

iptaş’ın Fikirtepe’de 
hayata geçirdiği Evim 

Kadıköy projesinde Mas Daf 
ürünleri kullanıldı. Fikirtepe 
kentsel dönüşüm projeleri-
nin en seçkinlerinden olan 
Evim Kadıköy projesinin yük-
lenicisi Kibritçi Yapı, mekanik 
taahhüdünü ise Öztaş Me-
kanik gerçekleştiriyor. Proje-
de, Mas Daf‘ın NFPA 20’ye 
uygun yangın pompaları, 
yüksek verimli GENiO HDSV 
serisi motor üstü invertörlü komple paslanmaz hidroforlar, 
GENiO INM serisi motor üstü inline kuru rotorlu ve Modul 
A serisi frekans kontrollü ıslak rotorlu pompalar kullanılıyor. 
Projenin atıksu sistemlerinde ise yüksek dayanım ve prob-
lemsiz çalışması ile bilinen Enduro serisi dalgıç pompalar 
tercih edildi.

ARMACELL

D

Konya Mavi Tünel 
Sulama Projesi

oğuş İnşaat’ın üstlendiği Konya Mavi Tünel İçme 
Suyu projesinde Armacell'in elastomerik yalıtım ürün-

leri kullanıldı. Proje kapsamında Armacell ürünlerinden yük-
sek mekanik darbe ve UV dayanımlı alüminyum folyo kaplı 
ve PVC kaplı elastomerik kauçuk köpüğü (AL GUARD) levha 
tercih edildi. Al Guard, PVC tabaka üzerine, polyester ve 
alüminyum laminasyonlu, dış koşullara mukavemetli 260 
μ kalınlığında kuvvetlendirilmiş yüzeye sahip, uygulama 
zamanından ve işçilikten tasarruflu, UV dayanımlı, meka-
nik darbelere karşı yüksek dayanım sağlayan bir üründür. 
Konya’nın mavi rüyası olarak bilinen Mavi Tünel, 17 kilo-
metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında dev bir tünel. 
Mavi Tünel'in gerçekleşmesiyle mevcut su kaynaklarının 
geliştirilmesi, sulanabilir toprakların artması ile hem Konya 
Ovası’nın yeraltı suyu desteklenecek hem de sulama suyu 
temin edilmiş olacak. Bu proje ile Konya şehrinin uzun va-
deli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılanacak.

SYSTEMAIR HSK 

A

Etlik Şehir Hastanesi
nkara Keçiören’de Etlik yakınlarında, 1.071.885 
m2 arazi üzerinde, büyük bir kentsel gelişim proje-

si olarak inşa edilen 
Etlik Şehir Hastanesi 
projes inde Syste-
mair HSK ürünleri 
kullanıldı. Etlik Şehir 
Hastanesi’nde kulla-
nılan klima santralleri 
ile birlikte, şehir has-
taneleri projelerinde 
Systemair tarafından 
sağlanan toplam 2 bin 419 klima santrali bulunuyor. Etlik 
Şehir Hastanesi projesi kapsamında, bir sağlık kompleksi, 
medikal bir otel, iki helikopter pisti, bir üniversite, bir trije-
nerasyon santrali (elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisi üre-
ten birleşik bir enerji üretim sistemi) ve bir ticari bölge yer 
alacak. 3 bin 566 yatak kapasitesine sahip olacak Etlik Şehir 
Hastanesi’nin, Ankara’daki mevcut altı devlet hastanesinin 
yerini alması planlanıyor.
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AIRONN

İ

Topçam Tüneli
lk defa 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gündeme getirilen, 1880 
yılında Sultan 2. Abdülhamid döneminde projesi çizilen ancak savaşlar ve 

parasızlık sebebiyle bir türlü gerçekleştirilemeyen, hatta bir dönem Sovyet tank-
larının sıcak bölgelere ineceği korkusuyla NATO tarafından yapılması engellenen 
Ordu-Sivas yolu projesi tüm hızıyla ilerliyor, etaplar birbiri ardına tamamlanıyor. 
Proje kapsamında, Ordu’nun bulunduğu kısımda farklı uzunluklarda toplam 10 
km uzunluğunda 24 adet tek tüp tünel yapılıyor. Viyadük ve köprülerin de bulunduğu bu projeye de yaklaşık 1 milyar 100 milyon 
TL civarında kaynak aktarımı yapıldı. Dere Yolunun en önemli ayaklarından birini oluşturan Topçam Tüneli, yıl içinde işletmeye 
alınacak. Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak asırlık Dereyolu projesi kapsamında Akkırık Mahallesi’nin altından geçerek 
Topçam Mahallesi’nden çıkacak şekilde inşa edilen yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğundaki Topçam Tüneli’nin iki mahallenin 
arasındaki mesafeyi 20 dakikadan 3 dakikaya düşürmesi bekleniyor. Topçam Tüneli’nde de tercih, her biri Aironn’un AMCA 
Standartlarına uygun test laboratuvarında test edilerek sevkiyatı yapılan tünel fanlarından yana oldu. Aironn’un mega tünel refe-
ransları arasına giren Topçam Tüneli, Aironn’un karayolu tünelleri konusunda yetkinleştirdiği uzmanlığın en son göstergesi oldu.

 
FORM

T

Telpa İkitelli Fabrika Binası
elpa İki-
telli fab-

rika binasının 
ısıtma-soğutma 
ihtiyacı, yüksek 
verimle çalışan 
Mitsubishi He-
avy VRF klima 
sistemleri i le 
sağlanıyor. Pro-
jedeki genel ve 
ortak mahallerin iklimlendirilmesi için toplam soğutma ka-
pasitesi 757 kW olan 7 adet VRF KX dış ünite ve 144 adet 
Mitsubishi Heavy VRF iç ünite klima cihazı kullanılıyor. Pro-
jede kullanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistem-
leri, dış ünite grubunun birden fazla bağımsız noktaya hitap 
eden iç ünitelere bağlanmasıyla her konut alanının istenen 
ısıtma, soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. 
İnverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlar-
da minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha hızlı 
bir şekilde elde ediliyor. Micro VRF KX dış üniteler ölçülerinin 
kompakt olması sayesinde, konfor şartları bozulmadan tasa-
rım esnekliği ve kolay uygulama imkânı sağlıyor. Fosil yakıtlı 
ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salımıyla çevreyle ve kolay 
kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi 
Heavy VRF sistemleri, tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarını kar-
şılar. Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri, en 
yüksek enerji verimliliği sunmakla birlikte enerjinin doğru 
yönetimi ve kontrolü felsefesi ile üretiliyor. Mitsubishi Heavy 
Industries Grubu Global 100 Endeksi-Sürdürülebilir Şirketler 
sıralamasında yer alan firma olarak dikkat çekiyor. Form VRF 
Sistemleri San.Tic. A.Ş’nin Türkiye’deki tek yetkili distribü-
törü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar, yük-
sek verimliliği ve geniş ürün seçenekleriyle otel, iş merkezi, 
rezidans, konut, hastane, okul projelerinde tercih ediliyor.

DANFOSS

D
Doha Metrosu

anfoss VLT serisi 
frekans konver-

törlerinin kullanıldığı 
Doha Metrosu, mak-
simum performans 
ve yüksek güvenilirlik 
sağlıyor. Farklı yerleşim 
bölgelerinden ulaşımı 
kolaylaştıracak Katar’ın 
başkenti Doha’da haya-
ta geçirilen metro projesi, 37 istasyonluk ilk bölüme ek 
olarak 60’tan fazla istasyona sahip. İnşasında 50°C’ye ka-
dar tam performans çalışma imkânı veren Danfoss frekans 
konvertörleri kullanılan Doha metro hatlarının bir bölümü 
yer altında, bir bölümü de yer üstünde bulunuyor. Dan-
foss VLT® HVAC Sürücü FC 10 ürününün tünellerde ihti-
yaç duyulan uzun kablo mesafeleri için özel olarak gelişti-
rilen elektriksel filtreleri sayesinde, konvertörler blendajsız 
olarak 300 metre kablo mesafesinde dahi sorunsuzca 
kullanılabiliyor. Danfoss VLT serisi frekans konvertörleri, 
tünellerde meydana gelebilecek yangın risklerine karşı 
can güvenliğini sağlamak amacıyla tünellerdeki dumanı 
tahliye edebilen özel yangın moduna sahip. İnsan gü-
venliğinin ön plana çıktığı projelerde havalandırma sis-
temleri kritik önem taşırken, Danfoss VLT serisi frekans 
konvertörleri metro sistemleri, yüksek güvenlik ihtiyacını 
karşılıyor. Ürün, Doha Metrosu’na maksimum performans 
ve enerji tasarrufu da sağlıyor. Danfoss frekans konvertör-
leri, fanların dönüşünde meydana gelebilecek herhangi 
bir ters yöne dönüş için fan yönü algılama fonskiyonu 
bulunduruyor. Ayrıca, elektrik şebekelerinde meydana 
gelebilecek yüksek harmonik oranları engellemek için de 
dahili harmonik filtrelere sahip frekans konvertörlerindeki 
üst düzey komponent kalitesi ve özel olarak geliştirilen 
kontrol algoritması yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.
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MTMD “Mekanik Tesisat Sözleşmeleri 
ve Keşif Özetleri ile İlgili Öneri ve 
Eleştiriler” Çalıştayı Yapıldı

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Çelimli, haksız rekabetin 
ortadan kaldırılabilmesi için 

sektörel işbirliğinin gerektiğini vurgula-
yarak başladığı açılış konuşmasında sivil 
toplum örgütlerinde aktif görev almanın 
önemine dikkat çekerek MTMD üyeleri-
nin de dernek çalışmalarına katılımlarının 
artması temennisinde bulundu. 
Dr. Mustafa Bilge, “Sözleşme ve İhale 
Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar” konu-

dışındaki süreçler nedeniyle uzaması 
durumunda indirekt giderlerin karşılan-
maması, sözleşmedeki ayıplı maddenin 
yükleniciye getirdiği ilave maliyetler ve 
sorumluluklar, teminat mektubunun 
nakde dönüşmesi.

Ayıplı	Sözleşme	Maddelerine	
Örnekler

1. Alt yüklenici kabule şayan bir şekilde 

MTMD “Mekanik Tesisat Sözleşmeleri ve Keşif Özetleri ile İlgili Öneri ve Eleştiriler” Çalıştayı, 19 Nisan 2018 

tarihinde Wyndham Grand İstanbul Kalamış Otel’de yapıldı. Saat 14.00’te başlayan çalıştayda “Ayıplı Sözleşme 

Maddeleri” ve “Keşif Özeti Önerileri” başlıklı iki oturum gerçekleşti.

sunda gerçekleştirdiği sunumunda şu 
başlıklara yer verdi: “Hak edişlerin zama-
nında ödenmemesi, yatırımcıların bizleri 
kreditör firma gibi görüp projeyi biz-
lere finans ettirmesi, değişim emirleri 
doğrultusunda veya proje revizyonları 
nedeniyle yapılan işlerde oluşan fiyat 
farklarının zamanında ödenmemesi veya 
işin sonuna bırakılıp ödemenin yapılma-
ması, işin süresinin ihale sürecinde çok 
kısa tanımlanması ve işin mekanik işler 
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işleri yapmayı ve iş sahibine teslimine 
kadar geçen sürede yapılacak tüm 
elektrik, doğalgaz, su vs. harcamalarını 
yaparak teslim etmeyi kabul ve taahhüt 
etmiştir.
2. (Akde Aykırılık Cezası) Müteahhidin 
gecikme cezası yanında ayrıca akde 
aykırılıktan da alt yükleniciden talepte 
bulunmaya hakkı vardır. Alt yüklenicinin 
akde aykırılığı söz konusu olduğunda 
müteahhidin bu sözleşmeden ve yasalar-
dan doğan hakları yanında, alt yükleni-
cinin akde aykırılığı süresince beher gün 
için sözleşme tutarının %0,2 (binde iki) 
oranında akde aykırılık cezai şart bedeli 
olarak alt yüklenici müteahhide ödeme 
yapmayı kabul ve taahhüt eder.
3. İhalede belirtilen işin süresinin art-
ması durumunda yüklenici her ne şart 
ve koşulda olursa olsun fiyat farkı talep 
edemez.
4. (Garanti edilmiş maksimum fiyat) 
Anahtar teslim ve götürü bir işte kesin 
hak edişte metrajlarda olası azalmalar 
olması durumunda anahtar teslimi fiyat-
tan bu bedel düşülür. Artış durumunda 
fark bedel ödenmez.”
Çalıştayda MTMD tarafından hazırlanan 
tarafsız sözleşme prototipi, katılımcılarla 
paylaşıldı. Katılımcıların üzerinde dur-
duğu sorunlar arasında şu başlıklar öne 
çıktı: “Bazı işlerde avans hakkı bulunmu-
yor. Ancak sözleşme yapıldığı an yüklü 
miktarda damga vergisi ödeniyor. Avans 
alınmayınca finansal sıkıntı söz konusu 
olabiliyor. Daha teklif aşamasında temi-
nat mektubu isteniyor, bunun maliyeti 
var. İhaleden çekildiğinizde de yanıyor, 
o masrafı boşuna yapmış oluyoruz. 
Hakedişler zamanında ödenmediğinde 
işi bırakamıyorsunuz. Bunu ancak söz-
leşme maddesi olarak geçirebilirseniz 
mümkün olabilir ki hiçbir sözleşmede 
böyle bir madde bulunmuyor. Çoğu kez 
profesyonel kadrolar çıkarını gözetmek 
veya sorumluluk almamak adına söz-
leşmelere, alt yüklenici için adeta teh-
dit niteliğinde maddeler ekliyor. Anlaş-
mazlık halinde dava açıldığında çok iyi 
bir bilirkişi müessesesi tesis edilmediği 
için davalar aşırı uzun süre devam ede-
biliyor. Kesintilerin kapsamı, fazlasıyla 
esnek olduğu için iş bitiminde ödeme 

çıkartılmadan sarf giderlerinden yedek 
parçaya, temizlik işlerine kadar birçok 
kalemde kesinti listesi verilerek, beklenen 
ödeme minimuma indiriliyor. Gecikme 
analizi sağlıklı yapılamıyor. Müteahhitten 
kaynaklanan gecikme dendiğinde hangi 
müteahhidin sorumluluğunda olduğunu 
belirleyecek kesin hatlı sınırlar bulunmu-
yor. Sabit giderler içinde SGK İlişiksizlik 
belgesi bulunuyor. Tüm prim ödemele-
rinin yapıldığını belgeleseniz bile “temiz 
kâğıdı” isteniyor ki ilave bir maliyet geti-
riyor, %8-8.5 prim ödemesi yapmanız 
gerekiyor. Sözleşmelerde duvar, döşeme 
kırımları, temizlik, güvenlik, pasif yan-
gın sistemleri ve daha pek çok konuda 
tanım yetersizliği bulunuyor. Hangi deta-
yın kimin sorumluluğunda olduğu net 
olarak tanımlı olmayabiliyor.”
Çalıştayda anlaşmazlıkların uzun süren 
mahkeme sürecini engelleyici bir yön-
tem olarak; 6570 sayılı yasa ile yürürlüğe 
giren tahkim merkezlerini tanıtmak üzere 
Avukat Ayça Aydın tarafından İstanbul 
Tahkim Merkezi sunumu gerçekleştirildi.
Aydın, İstanbul Finans Merkezi’nin bir 
parçası olarak 2015’te kurulan İSTAC: 
Genç Tahkim Merkezi’nin bağımsız ve 
özerk uyuşmazlık çözüm merkezi oldu-
ğunu, yerli ve yabancı taraflara tahkim, 
acil durum hakemliği ve arabuluculuk 
hizmetleri verdiklerini belirterek süreç 
hakkında bilgi verdi. Aydın, Tahkim 
Merkezi’nin verdiği kararın geçerli ola-
bilmesi için sözleşmede “Anlaşmazlıkların 

Halli” kısmında Tahkim Merkezi’nin yanı 
sıra mahkemelerin belirtilmemesi gerekti-
ğinin altını çizdi. Sorunların çözüm öneri-
leri arasında şunlar yer aldı: “Bazı büyük 
projelere işbirliği ile girmek alt yüklenici 
firmalar için daha güvenli olabilecektir. 
İşbirliği ve özellikle dış pazar olanakla-
rını genişletecek olanaklar artırılmalıdır. 
İşveren ile müteahhit arasında güven 
tesis edilmelidir. Bunun için ‘Profesyo-
nel Mühendis’ kavramı geliştirilmeli ve 
yerleştirilmelidir. Ayrıca sigorta sistemine 
geçilmelidir. Sigorta sistemi, mesleki 
yeterlilik konusunda sorunlu kişiler için 
caydırıcı olacaktır. Teklif vermeden önce 
sözleşme incelenmelidir. Kabul edilemez, 
akla ve ahlaka aykırı maddeler içeren söz-
leşmelere teklif verilmemelidir. Sözleş-
meler, bu alanda yetkin hukukçuların 
denetiminden geçmelidir. Sözleşmelerde 
anlaşmazlıkların halli için hakem-arabu-
lucu-tahkim müessesesi belirtilmelidir. 
Teknik şartnameler dikkatle okunmalı-
dır. Keşif listeleri titizlikle hazırlanmalı-
dır. Bazı kalemler, sözleşmeden bağımsız 
keşif özetlerinin içine dahil edilmelidir. 
Keşif özeti üzerinde tasarımcılarla işbirliği 
ile çalışılarak bir prototip geliştirilmeli-
dir. Bunun için bir yazılım hazırlanması 
faydalı olabilecektir. İşçi tazminatları, iş 
hukuku danışmanı ücretleri gibi giderler, 
maliyet hesaplarına dahil edilmelidir.”
Çalıştay programı Wyndham Ouzo 
Restoran’da verilen bir akşam yemeği 
ile son buldu.
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TTMD’nin 13. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 
Düzenlendi

Dünya ısıtma, soğutma, iklim-
lendirme sektörünün önde 
gelen uzman bilim adam-

macıların sunumları hakkında bilgi verdi. 
Dr. Çakan, “Sempozyum düzenlemek, 
zorlu bir süreçtir. Doğru konu başlıklarını 
bulmak ve bu konu başlıkları için doğru 
konuşmacıları seçmek gerekir. Sempoz-
yumumuzun hazırlık aşamasında sorum-
luluk alan tüm kişilere teşekkür ediyor 
ve sempozyumun tüm katılımcılar için 
verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Açılışta konuşan TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, enerjiyi akılcı 
kullanmanın önemine dikkat çekerek 
sempozyumdan bu doğrultuda sonuçlar 
elde etmek istediklerini söyledi. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun 

on üçüncüsü, “İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri” temasıyla 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında 

Wyndham Grand Otel, Levent İstanbul’da gerçekleştirildi.

ları, STK temsilcileri ve TTMD üyelerin-
den oluşan 500’ü aşkın katılımcı, XIII. 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu’nda 3 gün boyunca bir 
araya gelerek bilgi üretimi, bilgi paylaşımı 
ve enerjinin etkin kullanımı için çözüm 
arayışında bulundular. 
Yirmisi yabancı, elli dört konuşmacının 
sunum yaptığı oturumların yanı sıra 
sempozyumda bir forum ve panel de 
düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Murat 
Çakan, sempozyum programı ve konuş-
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Açılışta sırasıyla İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Poyraz, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Romanya 
Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği 
AIIR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Catalin 
Lungu birer konuşma yaptılar. 

Sempozyumda davetli konuşmacıların 
birer sunum yaptığı ilk oturumda Orhan 
Turan “Turquality” konulu sunumunda 
marka bilinci oluşturmanın önemine 
dikkat çekerek, dünyada bilinen Türk 
markalarının sayısının daha fazla olması 
gerektiğini belirtti. Dijitalleşme konulu 

bir sunum gerçekleştiren TÜSİAD Başkanı 
Erol Bilecik, dijital dönüşüm sağlanarak 
Türkiye’nin yeni kalkınma hikâyesi yazabi-
leceğini söyledi. Oturumda ayrıca REHVA 
Başkanı Stefano Corgnati enerji dönü-
şümü ve kullanımıyla ilgili bir sunum 
yaptı. 

Öğle arasından sonra geçilen “Akdeniz 
İklimi için Dizayn Stratejileri” konulu ilk 
teknik oturumda Livio Mazzarella, Pier-
carlo Romagnoni, Zoltan Magyar, Orkun 
Yılmaz, Ece Kalaycıoğlu birer sunum 
yaparken, oturumu Prof. Dr. Ahmet Arı-
soy yürüttü. 

“HVAC Sisteminin Kurulum Süreci; Bek-
lentiler ve Sapmalar” temasıyla gerçek-
leşen MTMD forumuna Ersin Gökbudak 
başkanlık ederken forumda Işık Yücesoy, 
Şinasi Karaoğlu, Tayfur Cinemre ve Fatma 
Çölaşan görüşlerini aktardılar.

Sempozyumun ilk günü akşamı teknede 
gerçekleştirilen açılış kokteylinde davet-
liler İstanbul Boğazı’nda keyifli saatler 
geçirdiler. 
İkinci gün yapılan “Yüksek Binalar için 
Mekanik Tesisat Sistem Özellikleri” 
konulu ilk teknik oturumda Mehdi Jala-
yerian “Gelecek Nesil Yüksek Binalar” 
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başlıklı bir sunum yaptı. Jalayerian, dün-
yanın çeşitli yerlerinde yapılan yüksek 
katlı binaların tasarım detayları ve yüksek 
performanslı tasarım süreçleri hakkında 
detaylı bilgiler aktardıktan sonra örnek 
projeler sundu. Oturumun ikinci konuş-
macısı Alessandro Sandelewski “Yüksek 
Binalarda Sistem Yaklaşımları” başlıklı 
sunumunda havalandırma kalitesi, yük-
sek binalarda drenaj, yangından koruma, 
baca etkisi gibi konulara değindi. Kont-
rol, işletmeye alma ve kabul hizmetleri 
(KİK) ana temalı 3. teknik oturumda ilk 
olarak Erick Melquiond ve Cormac Ryan 
bina tasarım öncesi, tasarım, inşaat, 
operasyon ve işletme süreçleri hakkında 
bilgiler aktardı. “Bina Performansında 
İntegral Yaklaşımlar” konulu sunumuyla 
Andre Van Tongeren ise zaman, para ve 
kalite üçgeniyle başlayan tasarım süreci 
ve sonrasında devreye alma mühen-
dislerinin müdahaleleri ile bir projenin 
gelişim safhalarını özetledi. Van Ton-
geren, kontrol, işletmeye alma ve kabul 
hizmetlerinin bir amaç değil, araç oldu-
ğunu söyledi. Nesnelerin İnterneti (IoT) 
kavramı ışığında yeni teknolojilerden 
bahseden İbrahim Utku Başyazıcı ise, 
IoT’nin binalarda nasıl çalıştığına örnek 
projeler üzerinden değindi.

Sempozyumun “Yüksek Verimli Mekanik 
Tesisat Sistem ve Ekipmanları” temalı 4. 
teknik oturumunda ilk konuşmacı Mar-

Harputlugil ve İbrahim Utku Başyazıcı ile 
masaya yatırıldı.  

Sempozyumun ikinci akşamında, Pera 
Palace Hotel’de davetlilerin katılımıyla 
bir kokteyl ve gala yemeği düzenlendi. 
Yemeğin açılış konuşmasını yapan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kıl-
kış, gala yemeği sponsorluğunu üstlenen 
İSİB’e teşekkür etti. İSİB adına konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz ise, 
TTMD’nin sektöre katkılarına dikkat çeke-
rek, İSİB olarak TTMD ile birlikte hareket 
etmeye devam edeceklerini söyledi. Açı-
lış konuşmalarının ardından TTMD Baş-
kanı Birol Kılkış, başta İSİB olmak üzere 
tüm sponsorlara teşekkür plaketi takdim 
etti. REHVA adına bir konuşma yapan 
Manuel Gameiro da Silva, TTMD’nin 
sempozyumlarında seviyeyi çok yukarıya 
taşıdığını belirterek, 25. yılını kutlayan 
TTMD’ye REHVA Özel Ödülü’nü takdim 
etti. Gecede ayrıca geçen yıl, REHVA Yılın 
Tasarımcısı Ödülü’nü kazanan TTMD 
Duayeni Kani Korkmaz’a da plaket verildi. 
Konukların canlı müzik eşliğinde hoşça 
vakit geçirdiği gala gecesi, pasta kesi-
minin ardından Prof. Dr. Birol Kılkış’ın, 
Sempozyum Yürütme Kurulu Üyelerine 
teşekkürüyle son buldu. 

Üçüncü gün sabah yapılan “Yenilenebilir 
Enerji Uygulamaları” temalı teknik otu-
rumda ilk olarak S.A. Sherif, Amerika’da 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde 
son gelişmeler konulu bir sunum gerçek-
leştirdi. Sherif, Amerika’da enerji tablola-
rına bakıldığında tüketimin çok arttığını 
ve binalarda enerji tüketimini azaltmak 
için ASHRAE standartlarında değişiklikler 
yapıldığını söyleyerek sonraki dönem için 
hedefleri açıkladı. İkinci konuşmacı Kenan 
Akkirman ise “Yer Değiştirme Havalan-
dırması” konulu sunumunda, insanların 

tin Dieryckx HVAC sistemlerinin Akdeniz 
ülkelerindeki kullanımları üzerine görüş-
lerini aktardı. Dieryckx, enerji verimlili-
ğinin herkesin gündeminde olduğuna 
dikkat çekerek, neredeyse sıfır enerjili 
binalar (NEZB) yolunda çalışmaların 
devam ettiğini ancak çok fazla zor-
lukla karşılaştıklarını söyledi. Oturumda, 
Cihan Turan HVAC sistemlerinde kişisel-
leştirilmiş termal konfora dayalı kontrol 
teknikleri konulu bir sunum yaparken; 
Hacer İrem Erten HVAC tasarımlarında 3 
boyutlu uygulamalar ve yazıcıların inşaat 
sektörüne sunacağı katkıları sergiledi. 
Absorpsiyonlu soğutma, ısı yükselteçleri 
ve iklimlendirme sistemleri konulu bir 
sunum yapan Prof. Dr. İlhami Horuz, 
enerji ihtiyacının giderek arttığını ve fosil 
yakıtların tükendiğini belirterek alterna-
tif yakıt kaynakları bulmamız gerektiğini 
söyledi.
Oturumun son konuşmacısı Dr. Öğretim 
Üyesi Timuçin Harputlugil ise “Enerji Per-
formans Sistemlerinde Yeni Nesil” başlıklı 
bir sunum yaptı. Dr. Harputlugil, enerji 
performans sertifikalarının sadece statik 
sertifikasyon olmamasını, akıllı sistem-
lere de entegre edilebilmesi gerektiğini 
söyledi.

Günün son teknik oturumda “Modelleme 
Araçları ve Simülasyon” teması, konuş-
macılar Chip Barnaby, Livio Mazeralla, 
Francis Allard, Doç. Dr. Gülsu Ulukavak 

MTMD Forum: “HVAC Sisteminin Kurulum Süreci; Beklentiler ve Sapmalar”
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kapalı alanda çok fazla vakit geçirdiğine, 
bu nedenle iç ortam havalandırmasının 
önemine dikkat çekti. Aynı oturumda 
Barbaros Batur enerji tüketiminde Tür-
kiye verilerini ele alırken; Mustafa Cem 
Çelik kapalı ortam hava kalitesinin enerji 
verimli hale gelmesi için etkin çözüm 
önerileri sundu. İbrahim Çakmanus ise 
Türkiye’de var olan ilkokulların konfor 
ve enerji performansının geliştirilmesi 
hakkında örnek okul projesi üzerinden 
bilgiler aktardı.

Sempozyumun yedinci teknik oturu-

munda “Bina Fiziği ve Kabuk Tasarımı” 
konusu detaylı şekilde incelendi. Otu-
ruma Marco Perino, Eda Köse, Prof. Dr. 
Mehmet Emin Arıcı, Doç. Dr. Şiir Kılkış 
ve Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu konuşmacı 
olarak katılırken, Prof. Dr. Zerrin Yılmaz 
oturum başkanlığını yürüttü. 

Üçüncü gün yapılan son teknik otu-
rumda ise “Teori ve Pratik; İşletme ve 
Bakım” teması ele alındı. Konuşmacılar 
Manuel Gameiro da Silva, I.S. Dobosi, 
Anıl Başaran, Mustafa Cem Çelik ve Tolga 
Güler birer sunum yaptılar. Sempozyum 

kapsamında düzenlenen “Yapılı çevre 
karbon ayakizini azaltmak için yapılması 
gerekenler” temalı panele ise TTMD Baş-
kanı Prof. Dr. Birol Kılkış ve Akhil Sing-
hal katıldılar. İlk sunumu gerçekleştiren 
Singhal, ilk olarak Hindistan’da sürdü-
rülebilir enerji ve binalarda yenilenebilir 
enerji konusunda yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi verdikten sonra, mevcut 
binalara yenilenebilir enerjinin entegras-
yonu için çok çaba harcadıklarını söyledi. 
Akhil Singhal, yeni hedeflere ancak doğru 
politikalar ve verimli uygulamalarla ulaşı-
labileceğini belirterek, Hindistan’da çok 
ciddi enerji tasarrufu potansiyeli oldu-
ğuna dikkat çekti ve yeni misyonlarını 
anlattı. Günün son sunumunu yapan 
Birol Kılkış ise, konuya biraz daha teknik 
bir açıdan yaklaşarak ekserji temelli bir 
sunum yaptı. Kılkış, şu anki uygulama-
ların enerji tasarrufu sağlarken bile kar-
bondioksit emisyonunu artırdığını, bu 
nedenle ekserji konusuna eğilmek kay-
dıyla karbon salımının azaltılabileceğine 
dikkat çekti.

Üç gün süren ve dünyaca ünlü birçok 
akademisyen ve uzmanın sunum yap-
tığı Sempozyumun kapanışında konu-
şan Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Ahmet Arısoy, kongrenin  
genel bir özetini yaparak katılımcılara 
ve organizasyona emek veren herkese 
teşekkür etti.
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MTMD 11. Çalıştayında, ETMD ile birlikte, 
Mekanik ve Elektrik Mühendislik 
Disiplinlerini Buluşturdu 

Çalıştay, MTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Çelimli ve ETMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Cemaloğlu’nun açılış konuşmaları ile 
başladı. Başkanlar açılış konuşmalarında 
yapı tesisatlarında elektrik ve mekanik 
disiplinlerinin kesiştiği noktalarda yaşa-
nan sorunlar ve çözümlerin ele alındığı 
çalıştayın başarılı olması ve disiplinler 
arası işbirliğini güçlendirecek çalışmaların 
artması temennilerini dile getirdi.
Çalıştayda aşağıdaki belirtilen beş ana 
konu irdelendi:  

irdeledi, her bir konu için beş önemli 
sorun ve çözüm önerisi belirledi. Çalıştay 
Koordinasyon Kurulu tarafından çalışma 
gruplarının sunduğu raporlar tetkik edile-
rek ortak taslak sonuç raporu hazırlandı. 
Çalıştayın ikinci günü yapılan ortak top-
lantıda bütünleştirilen çıktılar, müştere-
ken tartışmaya sunuldu. 

Görüş alışverişleri arasında şu başlıklar 
öne çıktı:
• Gelişen teknoloji karşısında değişen 

talep ve beklentilerin karşılanması 

MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) ve ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) işbirliği ile 5-6 

Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa Crown Plaza Otel’de “Yapı Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler” çalıştayı 

düzenlendi. Çalıştaya MTMD ve ETMD üyelerinin yanı sıra; tesisat sektörünün meslek örgütleri başkanları, mekanik 

proje tasarımcıları, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. MTMD’ nin 11.çalıştayı olan bu etkinliğe geniş ölçekli 

katılım sağlandı.

• Tasarım Aşamasında Karşılıklı 
Beklentiler, 

• Taahhüt Aşamasında Karşılıklı 
Beklentiler, 

• Yangın Tesisatlarında Sınırların 
Belirlenmesi, 

• Bina Otomasyon Sistemlerinde (BYS) 
Sınırların Belirlenmesi, 

• Teslim Aşamasında Karşılıkla 
Beklentiler (TAD ve Geçici Kabul). 

Katılımcılar, gün boyunca, on ayrı 
masada, verilen ikişer konu başlığını 
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sürecinde, özellikle otomasyonun 
daha karmaşık hale gelmesi 
nedeniyle, elektrik ve mekanik 
otomasyon alanının dışında “bina 
yönetim sistemleri” ana başlığı 
altında otomasyon uygulamalarının 
bütünleşik olarak ele alınması, bu 
alanda uzmanların sürece dahil 
edilmesi gereği dile getirildi. 

• Tasarım aşamasında sorumluluk 
matriksi hazırlanarak uygulama 
disiplinlerinin yükümlülüklerinin net 
olarak tanımlanması önerildi. 

• Disiplinlerin kendi uzmanlık 
sınırlarında hizmet vermesinin 
ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
gözetilmesinin (Tasarım, Malzeme 
tedarik, Uygulama ve TAD+KİK 
hizmetlerinin bağımsız disiplinler 
tarafından yapılması) önemi 
vurgulandı.

•  “Bütünleşik Tasarım ve Bütünleşik 
Uygulama” anlayışı çerçevesi ve 
kurallarının tanımlanması önerildi. 

• Profesyonel mühendislik 
uygulamasının ve mesleki mesuliyet 
sigortasının hayata geçirilmesinin 
öneminin altı çizildi. 

• KİK, Kontrol-İşletmeye Alma-Kabul 
(Commissioning) sürecinin doğru 
tanımlanması ve kavranması için 
çalışmaların artırılarak sürdürülmesi 

ile birçok sorunun çözümüne ışık 
tutulabileceği dile getirildi. 

Beş ana konu başlığı altında tespit edi-
len sorunlar ve çözüm önerileri sonuç 
raporunu irdeleyerek “Sonuç Bildirgesi” 

haline getirmek üzere “Çalıştay Takip 
Komisyonu“ kuruldu. Komisyonda elekt-
rik disiplinini temsilen; Kemal Kahyaoğlu, 
Mehmet Pak, Tuncer Özekli, Levent Cey-
lan ve Sabri Pehlivan, mekanik disiplinini 
temsilen; İbrahim Biner, Ercüment Şevle, 
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raporu, kamu ve özel 
sektör muhatapla-
rıyla, meslek örgütle-
riyle, sektör mensup-
larıyla paylaşılacak.
Çalıştayın kapanış 
konuşmalarını; TOBB 
İklimlendirme Mec-
lisi ve İSİB adına Zeki 
Poyraz, TTMD adına 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Birol 
Kılkış ve İSKİD adına 
Yönetim Kurulu Baş-

kanı Taner Yönet yaptı. Poyraz, konuş-
masında EIC (European International 
Contractors) derneği etkenliklerine İSİB 
olarak aktif katılım göstererek yaptıkları 
çalışmaları anlattı, uzman mühendislik 

Hüseyin Erdem, Şinasi Karaoğlu ve Numan 
Şahin yer aldı. Komisyon, öngörecekleri 
uzmanları da davet ederek yapacakları 
toplantılarla “ortak akıl” oluşturmaya 
çalışacak. Komisyon çalışmalarının sonuç 

konusunda YÖK ve T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile temaslarından bahsetti. Birol 
Kılkış, çalıştayın çok seslilik konusunda 
çok güzel bir örnek sergilediğini, bir kon-
sensüs sağlanması konusunda başarılı bir 
adım olduğunu söyledi. TTMD olarak her 
türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. 
Taner Yönet; özellikle akıllı binalar için 
elektrik ve mekanik disiplinlerinin bu tür 
birlikteliklerinin daha da önem kazandı-
ğının altını çizdi, otomasyon konusunun 
bu tür işbirliklerinin gelişim sürecinde 
sağlıklı bir zemine oturacağı kanaatini 
dile getirdi.
MTMD ve ETMD kuruluşlarının bu çalış-
malarındaki diğer bir önemli yön de, 
sosyalleşme etkinliklernin birlikte yapıl-
masıdır. Eşli katılımla yapılan bu çalıştay 
organizasyonunda, çalıştay sırasında 
eşler için Bursa‘da kültürel turlar (Müze, 
cami, Cumalıkızık gezisi) yapıldı. Cumar-
tesi akşamı da tüm katılımcılarla birlikte, 
Botanik Park Beceren Restoran’da yapılan 
müzikli, danslı akşam yemeğinde keyifli 
anlar yaşandı ve katılımcıların kaynaşması 
sağlandı.

Etiket, logo veya mükemmellik sertifikası eksikliği yoktur, ancak hepsi eşit oluşturulmamıştır.
Bir üretici üçüncü taraf sertifikasyon sürecimizi kabul ettiğinde, son kullanıcılar, uygulayıcılar, sigortacılar, yatırımcılar, 
otoriteler de dahil herkesin yararlandığı kaliteli bir süreci kabul eder.
Güvenilir performans talepleri, anlaşılır ve şeffaf bilgi, düzenleyici uyumluluk, ürün enerji verimliliği değerlendirmeleri - 
Bunlar, üçüncü taraf sertifikasyonu’nun faydalarının bazılarıdır.

DOĞAL OLARAK TİTİZ
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1994 yılından bu yana EUROVENT CERTITA SERTİFİKASYON, bireyler ve 
işletmeler için klima ve soğutma sistemlerinin performansını belgelemektedir. 
Web sitemizi 7/24 ziyaret edin.

Güvenilir, eksiksiz ve bağlayıcı sertifikasyon sürecimizi en iyi tanımlayan 
terimlerin bazıları: sürekli izleme, ürün örnekleme, fabrika denetimleri, 
sertifikalı acenteler ve laboratuvarlar tarafından bağımsız testler, seçme 
yazılım denetimi ve bağımsız değerlendirmeler.

Size özel serti ka 
çözümünü indirmek için: 

www.eurovent-certification.com

ÜÇÜNCÜ TARAF SERTİFİKASYONU GÜVENİNİZİ HAKEDİYOR
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Ülkemizde ısınma genellikle katı 
yakıt yakan sobalarla sağlanmak-
tadır. Ancak bu sobalar yanma için 

gerekli yanma havasını iç ortam havasından 
sağladıkları için karbonmonoksit zehirlen-
mesi gibi istenmeyen sonuçların oluşma-
sına sebep olmaktadır. Bu çalışmada katı 
yakıt yakan sobalarda hermetik uygulama-
lar açıklanmıştır.

1.	Giriş

Ortam havasına bağlı olarak çalışan katı 
yakıt yakan cihazlar insan sağlığı açısından 
ciddi tehdit oluşturmaktadır. O nedenle 
yakıcı cihazların ortam havasını kullanma-
dan çalıştırılması, sorunun çözümü için en 
uygun yöntemlerden biridir. Bu çalışmada 
ortam havasından bağımsız çalışan katı 
yakıcı cihazlar incelenmiştir.

Yazan: Atilla Gedik, Eser Baca Sistemleri
              Muammer Akgün, BACADER

Makale

Şekil 1. Pasif ev uygulamasında katı yakıt yakan cihaz kullanımı

Katı Yakıt Sobalarının 
Hermetik Baca 
Uygulamaları

Katı Yakıt Sobalarının 
Hermetik Baca 
Uygulamaları
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Makale

2.	Ortam	Havasından	Bağımsız	
Çalışan	Katı	Yakıtlı	Isıtma	
Cihazları	için	Hava	Atık	Gaz	Baca	
Sistemleri	(LAS-F):

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapı-
lan ısı yalıtımlı yeni binalarda veya yenile-
nen eski binalarda, ortam havalandırması 
çok fazla önem kazanmaktadır. Yetersiz 
havalandırmadan dolayı nemden kaynak-
lanan küflenme ile karşı karşıya kalın-
maktadır. Bu sebeple yalıtımlı evlerin 
havalandırması için otomatik kontrollü 
havalandırma sistemleri geliştirilmiştir. 
Bu sistemlerde iç ortama taze hava üflen-
mekte ve iç ortamın farklı bir kısmından 
geri emilmektedir. Buradaki emişten kay-
naklı ortamda alçak basınç oluşur. Oluşan 
bu alçak basınç, oda içinde var olan katı 
yakıtlı bir soba veya şöminenin ihtiyaç 
duyduğu yüksek basınç miktarını alma-
sına engel olacaktır. Bu da yakıcı cihazla-
rın içinde yanmadan kaynaklanan zehirli 
gazların iç ortama yayılmasına sebep olur. 
Aynı tehlikeye iç ortamda bulunan bir 
aspiratör de sebep olabilir. (Şekil 2)

Ortam havasından bağımsız çalışan katı 
yakıtlı ısıtma cihazları, sızdırmazlığı sağ-
lanmış kapalı bir sistem olarak tasarlan-
mıştır. Yukarıda bahsettiğimiz olumsuz 
alçak basınç şartları sağlansa bile, yakıcı 
cihaz içerisindeki oluşan zehirli gazlar 
kurulum odasına yayılamazlar. Bu cihaz-
larda bulunan otomatik olarak kapanan 
kapaklı sistemlerden dolayı yakmaya dışa-
rıdan müdahale etmek mümkün değildir. 
(Şekil 3)

Otomatik havalandırma sistemi kurulmuş 
bir mekânda katı yakıtlı bir cihazın çalı-
şabilmesi için iki yöntem söz konusudur:

1.	Ortam	havasını	kullanmadan	
çalışabilen	bir	katı	yakıtlı	ısıtma	
cihazı	ile;

Yetkili test kuruluşlarında performans 
değerlendirmesi yapılmış, ortam havasını 
kullanmadan çalışabilen katı yakıtlı ısıtma 
cihazı ve bu cihaza taze hava temini sağ-
layan taze hava kanal sisteminin (LAS-
F) uygulaması Şekil 4’te görülmekte-
dir. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli detay, cihaz ile sistemin birlikte 
test edilmesi ve gerekli sızdırmazlık 
şartlarının yerine getirilmiş olmasıdır. 
(FC41x - FC42x - FC43x)

Şekil 4. Katı yakıt yakan cihazın hermetik 
uygulaması

2.	Otomatik	basınç	kontrol	
adaptörü	bağlantısı	ile;

Ortam havasını kullanarak çalışan bir 
katı yakıtlı ısıtma cihazının (soba, şömine 

vb.) bulunduğu mekâna otomatik basınç 
kontrol adaptörü bağlantısı yapılır. 
Ortamda oluşacak 4 Pa’lık bir alçak 
basınç durumunda bu adaptör devreye 
girerek otomatik havalandırma sistemini 
çalıştıracaktır. (Şekil 5)

Şekil 5. Katı yakıt yakan cihazın otomatik 
basınç kontrol adaptörü ile uygulaması

3.	Ortam	Havasını	Kullanmadan	
Çalışan	Bir	Katı	Yakıtlı	Isıtma	
Cihazının	Belgelendirilmesi

Ortam havasından bağımsız yakıcı cihaz-
ların tavsiye edilen ilkelere uygun olarak 
kullanılabilirliğinin belgelendirilmesi için 
yakıcı cihaz üreticisi tarafından aşağıdaki 
belgeler verilmelidir:

•	 Yakıcı cihazın ayrıntılı tarifi,
•	 Kullanım, çalıştırma ve bakım 

hakkında bilgiler
•	 Kullanma kılavuzu, kurulum 

kılavuzu,
•	 Çalışma emniyeti ve yangın 

emniyeti hakkında test raporları,
•	 Teknik çizim belgeleri,
•	 Yanma havası hattına ve bağlantı 

parçasına ilişkin bilgiler.

Ortam havasından bağımsız yakıcı 
cihazlar, yanma için gerekli olan havayı 
yakıcı cihazın kurulu olduğu mekândan 
almayan yakıcı cihazlardır. Motorlu yapı 
parçası olan veya olmayan ortam hava-
sından bağımsız yakıcı cihazlar, yüksek 
sızdırmazlık gereklerini sağlayan ve bu 
nedenle kurulu oldukları mekânın içeri-
ğinden ve havalandırmasından bağımsız 
olarak çalıştırılmasına izin verilen yakıcı 
cihazlardır.
Katı yakıt yakan ortam havasından 

Şekil 2. Aspiratör çalışması durumunda 
katı yakıt yakan cihazın etkileşimi

Şekil 3. Katı yakıt yakan cihazın hermetik 
uygulamasıKatı Yakıt Sobalarının 

Hermetik Baca 
Uygulamaları
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Ortam havasından bağımsız çalışmaya 
ilişkin kullanım koşulları altında çalışma 
emniyetinin ve yangın emniyetinin bel-
gelendirilmesi için ek olarak aşağıdaki 
gereksinimler karşılanmalıdır:

1. Yakıcı cihazların kendiliğinden 
sızdırmaz şekilde kapanan 
kapakları olmalıdır. Eşdeğer 
çözümler kabul edilir.

2. Yakıcı cihazların ve yanma havası 
için gerekli bağlantı hatlarının ve 
bağlantı parçasının sızdırmazlığı 
teslim edildiği haliyle, mekanik 
ve ısıl stresten sonra, yakıcı cihaz 
içinde kurulduğu mekâna göre 
10 Pa basınç farkı varken tespit 
edilmelidir. Buradaki maksimum 
kaçak oranı 2,0 m³/h olabilir. 
Isıtma gazı ve atık gaz ile temas 
eden parçalarda büyük noktasal 
sızıntılar tespit edilirse, üretici 
bunun hakkında uyarılmalıdır.

3. Atık gaz içindeki CO yoğunluğu 
hacimce %13 O2 oranı esas 

bağımsız yakıcı cihazlar atık gazların atıl-
masına ve yanma havası beslemesine göre 
aşağıdaki gibi ayırt edilmektedir:

FC41x	tipi:
Bir hava-atık gaz sistemine (LAS-F) bağ-
lanan, fansız yakıcı cihaz. Hava şaftından 
gelen yanma havası hattı ve atık gaz sistemi 
bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir 
bileşenidir.

FC42x	tipi:
Bir hava-atık gaz sistemine bağlanan, atık 
gaz fanı olan yakıcı cihaz. Hava şaftından 
gelen yanma havası hattı ve atık gaz sistemi 
bağlantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir 
bileşenidir.

FC43x	tipi:
Bir hava-atık gaz sistemine bağlanan, 
yanma havası fanı olan yakıcı cihaz. Hava 
şaftından gelen yanma havası hattı ve atık 
gaz sistemi bağlantı parçası yakıcı cihazın 
ayrılmaz bir bileşenidir.

FC51x	tipi:	
Bir atık gaz sistemine bağlanan, fansız 
yakıcı cihaz. Açıktan gelen yanma havası 
hattı ve atık gaz sistemi bağlantı parçası 
yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir

FC52x	tipi:
Bir atık gaz sistemine bağlanan, atık gaz 
fanı olan yakıcı cihaz. Açıktan gelen yanma 
havası hattı ve atık gaz sistemi bağlantı par-
çası yakıcı cihazın ayrılmaz bir bileşenidir.

FC53x	tipi:
Bir atık gaz sistemine bağlanan, yanma 
havası fanı olan yakıcı cihaz. Açıktan gelen 
yanma havası hattı ve atık gaz sistemi bağ-
lantı parçası yakıcı cihazın ayrılmaz bir 
bileşenidir.

Katı yakıt yakan yakıcı cihazlar için hava-
landırma koşulları altındaki çalışma emni-
yetine ve yangın emniyetine ilişkin gerek-
sinimler bakımından, ortam havasından 
bağımsız çalışsalar dahi, ortam havasına 
bağlı çalışan yakıcı cihazlara ait ilgili stan-
dartların genel gereksinimleri geçerlidir. 

Makale

alındığında, maks. 1200 ppm olabilir. 
Ürünün CO yoğunluğu (ppm) ve 
kaçak oranı (m³/h) itibarıyla 2400 
değerini aşmaması halinde, CO 
yoğunluğu veya kaçak oranı için 
daha yüksek değerler kabul edilir. 
Bu şart anma ısıl gücü ve üretici 
tarafından verilen en küçük kısmi 
güç için geçerlidir. Bu değerler 
tespit edilirken bağlantı hattının en 
büyük uzunluğu ve onun öngörülen, 
örneğin;

a.  Açıktan yakıcı cihaza gelen yanma 
havası hattı veya

b.  Hava-atık gaz bacasından yakıcı 
cihaza gelen yanma havası hattı gibi 
yerleşim düzeni dikkate alınmalıdır.

4. Atık gaz sisteminin yakma tekniği 
açısından boyutlandırılması (baca, 
hava-atık gaz bacası) için gerekli 
değerler ortam havasından bağımsız 
çalışma şekli için tespit edilmelidir.

5. Yakıcı cihazın yanma havası hattı 
sızdırmaz şekilde kapatan bir vana 
tertibatıyla donatılmalıdır. Bunun 

Şekil 6. Katı yakıt yakan cihazların fansız ve fanlı uygulamaları
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gelen yanma havasıyla çalıştırılır. Yakıcı 
cihazın teknik emniyet muayenesi ortam 
havasına bağlı olarak çalıştırılan yakıcı 
cihazlara ilişkin yakıcı cihaz standartları 
uyarınca yapılır. Muayene kapsamında 
üçlü atık gaz değeri ve atık gaz içindeki 
CO oranı tespit edilmelidir. Bu çalışma 
yöntemi için gerekli olan iletim basınç-
ları üretici verileri doğrultusunda anma 
ısıl yükünde ve kısmi güçte tespit edil-
melidir. Isıl stresten sonra yakıcı cihazın 
sızdırmazlığı madde A uyarınca yeniden 
tayin edilir.

4-	Birden	Fazla	Isıtma	Cihazının	
Hava	Atık	Gaz	Baca	Sistemine	
Bağlanması:

Birden fazla katı yakıt yakan ısıtma 
cihazlarının ortak bir bacaya bağlan-
ması, birçok problemi de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle motorlu bir fan 
yardımı ile atık gazı atma ya da taze 
havayı çekme tertibatı bulunmayan 
atmosferik cihazlarda, yakma alışkanlık-
larının değişkenliği sebebiyle kontrollü 
bir yakma ve kullanım, zorlaşmaktadır. 

hangi konuma ayarlanmış olduğu 
herhangi bir zamanda dışarıdan açık 
ve net bir şekilde görülebilir olmalıdır.

6. Metal yanma havası hatları, örn. 
alüminyum esnek borular, dıştan 
gelecek mekanik hasarlara karşı 
korunmalıdır ve kabul edilemez 
şekilde deforme edilmemelidirler.

7. Plastik yanma havası hatları için yakıcı 
cihazın üreticisi tarafından, normal 
çalışma sırasında oluşması beklenen 
sıcaklık aralığı için düzenlenmesi 
gereken bir uygunluk belgesi 
gereklidir.

Bu durumda kurulum kılavuzu içinde gelen 
hava hattının montaj konumunu tarif eden 
ayrı bir uyarı olmalıdır.

A-	Teslim	Edildiği	Şekliyle	
Sızdırmazlık

Yakıcı cihazın ve onunla birlikte teslim 
edilen bağlantı hattına ait, yanma havasına 
ve bağlantı parçasına ait yapı parçalarının 
teslim edildiği şekilde olan sızdırmazlığı 
tespit edilmelidir. Kaçak oranları 5 ilâ 
15 Pa arasındaki üç farklı pozitif basınç 
altında ölçülmelidir. Sonuçlar arasından 
10 Pa pozitif basınçtaki kaçak oranı tayin 
edilmeli ve beyan edilmelidir.

B-	Mekanik	Stresten	Sonraki	
Sızdırmazlık

Yanma bölmesi kapağı, doldurma kapağı 
ve küllük kapağı mekanik strese tabi 
tutulmalıdır. Doldurma kapağı için 6000 
açma/kapama hareketi yapılmalıdır. Kül-
lük kapağı için 1000 hareket gereklidir. 
Bu mekanik stres uygulamasından sonra 
madde A uyarınca sızdırmazlık tespit edil-
melidir.

C-	Yakıcı	Cihazın	Çalışma	
Emniyetinin	ve	Yangın	
Emniyetinin	(Isıl	Stresten	Sonraki	
Sızdırmazlık	Dâhil)	Muayene	
Edilmesi

Yakıcı cihaz, amacına uygun çalışması için 
açıktan veya bir hava-atık gaz bacasından 

Makale

Birden fazla (Atmosferik çalışan) katı 
yakıtlı ısıtma cihazlarının bir bacaya 
bağlanması ile ilgili kısıtlamalar aşağıda 
belirtilmiştir:

1. En fazla 3 adet, ortam havası kullan-
madan çalışan katı yakıtlı ısıtma cihazı, 
bir hava atık gaz bacasına bağlanabilir.

2. Isıtma cihazları, tek bacada çoklu kul-
lanıma göre belgelendirilmiş olmalıdır. 
Aynı tip yakıt türünü kullanmalıdır. Her 
üçü de Atmosferik çalışmalıdır. 

3. Maks. 10 kW gücünde olmalıdır. 

4. Her katta sadece 1 adet ısıtma cihazı 
bağlanabilir. Aynı kata birden fazla cihaz 
takılamaz.

5. Baca, Hava Atık Gaz Sistem bacası 
belgesine sahip olmalıdır. LAS-F.

6. Taze hava emiş ile atık gazın drenaj 
bölgesi aynı basınç alanı içinde yer alma-
lıdır. 

7. Her üç cihaz da aynı kullanıcı tarafın-
dan kontrol edilebiliyor olmalıdır. 

Sonuç

C tipi katı yakıt yakan cihazların herme-
tik baca uygulaması ile iç ortam havası-
nın yakma havası olarak kullanımı sona 
erecektir. Bu nedenle katı yakıt yakan 
cihazlarda hermetik baca uygulaması ile 
insanların karbonmonoksit gazı nede-
niyle ölümü de tarihe karışacaktır. Uygu-
lamada mevcut şartlarda B tipi katı yakıt 
yakan cihazların C tipi katı yakıt cihaz-
larla değişimi ve bu cihazlara hermetik  
baca uygulaması ile her sene karbon-
monoksit gazı yüzünden ölen yüzlerce 
insanımızı da kaybetmemiz söz konusu 
olmayacaktır.

Kaynakça

1. VÖB-Verband Özterreichischer 
Beton-und Fertigteilwerke
2. DiBt–Deutsche Institut für  
Bautechnik
3. Feuerungsverordnung (FeuVO NRW)

Şekil 7. Katı yakıt yakan cihazların Hava-
Atık Gaz Sistemi Uygulaması
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"Devrim” kelimesi, belli bir 
alanda hızlı, köklü ve nite-
likli değişikliği tarif eder. 

İnsanlık tarihi boyunca, birçok defa yeni 
teknolojiler sayesinde dünyayı farklı algı-
lamaya başlamamız, ekonomik sistem-
lerimizde ve sosyal yapımızda temelden 
değişikliklere yani devrimlere sebep oldu. 
İlk büyük devrim yaklaşık 12 bin yıl 
önce, çok büyük ihtimalle hayvanla-
rın evcilleştirilmesinden dolayı avcı ve 
toplayıcılıktan tarım toplumuna geçti-

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

ğimizde gerçekleşti diyebiliriz. Tarım 
devrimi, üretim, ulaşım ve iletişim için 
hayvanları kullanmamızı, bu sayede gıda 
üretimimizin artmasını, insan nüfusu-
nun artarak daha çok insanın bir arada 
yaşamasını ve sonuç olarak Göbeklitepe 
örneğinde görebileceğimiz gibi şehirleş-
memizi sağladı.
İnsanlığın yaşadığı devrimler tarih içe-
risinde devam etti fakat Birinci Sanayi 
Devriminden itibaren yani 18. yüzyı-
lın ikinci yarısından sonra, bir sonraki 

devrimin gelmesi için öncekiler kadar 
beklememize gerek kalmadı. Günü-
müzden bakarak rahatlıkla diyebiliriz 
ki, iki devrim arasındaki süre giderek 
kısalmaktadır. 
Birinci Sanayi Devrimi 1750-1840 yıl-
ları arasında gerçekleşti, Buhar Maki-
nesi, demiryollarının yapımı bu sanayi 
devriminin en önemli gelişmeleriydi. 
Bu adımda kas gücü yerini mekanik 
güce bıraktı. 1796 yılında James Watt, 
kömürle çalışan modern buhar moto-

ENDÜSTRİ 4.0ENDÜSTRİ 4.0
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Bilgi

runu icat edip patentini aldığında üre-
timde çarpıcı bir artış yaşandı. 1787-
1840 yılları arasında İngiltere’de pamuk 
üretimi 10 milyon kg’dan 152 milyon 
kg’ye yükseldi. Pamuk üretim maliyeti 
aynı oranda azaldı. Bu sanayi devri-
minin sosyoekonomik sonuçları çok 
çarpıcı oldu. Üretimin artışı ile insan 
refahı belirgin şekilde arttı; ölüm oran-
ları azaldı; kentleşme arttı (1920 yılında 
A.B.D. nüfusunun yarısı şehirlerde yaşı-
yordu). Sadece pozitif etkileri olduğu da 
söylenemez. Üretimin artması sebebiyle 
hammadde ve pazar bulma çok önemli 
bir hale gelince, sömürgecilik yarışı hız-
landı ve belki de sonucu Birinci Dünya 
Savaşı oldu.
Birinci Sanayi Devrimi on dokuzuncu 
yüzyılın sonlarında zirveye çıktığı 
sıralarda Amerika ve Avrupa’da İkinci 
Sanayi Devriminin başladığını görüyo-
ruz. Elektriğin icadı ve yaygınlaşması, 
petrolün keşfi, içten yanmalı motorun ve 
telgrafla telefonun icadı, yirminci yüzyıla 
egemen olacak yeni bir enerji/iletişim 
kompleksinin doğuşunu sağladı. Elek-
triğin sanayide kullanılmaya başlaması, 
mekanik gücün yerini üretim bantlarına 
bırakmasını sağladı. Bu sayede hız ve 
verimlilik arttı, üretim maliyetleri azaldı. 
Bu enerjiye ihtiyacımızı artırdı ve enerji 
ihtiyacımızı içten yanmalı motorlar ve 
fosil yakıtlar ile gidermeye başladık. Fosil 
yakıtlara ihtiyacın artması bir önceki 
devrimden farklı olarak, fosil yakıt kay-
naklarınca zengin olan ülkelerde temel 
değişimler yarattı ve yaratmaya günü-
müzde de devam etmektedir. Bu noktada 
altını çizmek istediğim petrolle ilgili en 
önemli konu, küresel ekonomide diğer 
tüm kaynaklardan daha fazla finansal 
sermaye gerektirdiğidir. Ayrıca, petrolü 
çıkarma ve ondan çeşitli ürünler elde 
edip son kullanıcılara ulaştırma süre-
cinde yapılan yatırımlardan kazanç elde 

etmek, ancak tüm sürecin yani petrolün 
bulunması, çıkarılması, taşınması, rafine 
edilmesi ve pazarlanması aşamalarını, 
merkezi yönetimler tarafından işletilen 
dikey şekilde entegre edilmiş şirketlerin 
çatısı altında birleştirmekte mümkündür. 
Böylece kaynaklarca zengin olan ülkeler 
ile teknolojik gücü yüksek olan ülkeler 
arasında önceden kurulmamış yöntemler 
ile ilişkiler gelişmeye başlamak duru-
mundadır. Bu günümüzde Ortadoğu’da 
yaşanan savaşların temel sebebi olarak 
gözükebilir.
Üçüncü Sanayi Devrimi İkinci Dünya 
Savaşı sonrası başladı. Genellikle bili-
şim ya da dijital devrim diye anılan bu 
üçüncü adımın en önemli gelişmeleri, 
yarı iletkenlerin icadı, 1960’larda bil-
gisayarın icadı, 1970 ve 80’lerde kişisel 
bilgisayarın yaygınlaşması ve 1990’larda 
internetin icadıdır. Programlanabilir 
bilgisayarların üretimde kullanılmaya 
başlaması bir önceki devrimde olduğu 
gibi verimliliği ve hızı artırdı, maliyet-
leri azalttı ve otomatik kontrol insanın 
kontrol ettiği üretimin önüne geçti. Bu 
devrimle beraber, paranın el değiştirme 
yöntemi bitmiş ürün satmaktan, yeni 
fikir ve patent satmaya doğru evirilmiş 

oldu. Yaratıcı insanın değeri arttı.
Bu üç sanayi devrimi yukarıda bahset-
tiğim zaman aralıklarında başladı ama 
ne zaman son bulduklarını söylemek 
zor. Bir sonraki sanayi devriminin ger-
çekleşmesi bir öncekinin sona ermesi 
anlamına gelmiyor. Aslında bugün bile 
daha ikinci sanayi devrimi tüm dünyaya 
yaygınlaşmış değil. Öyle ki dünyanın 
yüzde 17’si, yaklaşık 1.3 milyar insan hâlâ 
elektriğe ulaşamaz durumda. Bu tabii 
üçüncü sanayi devrimi için de geçerli, 
bugün çoğu gelişmekte olan ülkelerde 
yaşayan 4 milyardan fazla insan internete 
ulaşamaz durumda. Bu bilgilere karşın 
yayılım hızının artışı umut vadediyor. 
Teknolojilerin yayılım hızını karşılaş-
tırırsak, dokuma makinesinin sadece 
Avrupa dışına çıkması 120 sene alırken, 
internetin tüm dünyaya yayılması 10 yıl-
dan az bir sürede gerçekleşti.
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Günümüze gelince, şimdi içinde bulun-
duğumuz dönem dördüncü sanayi devri-
minin başlangıcı sayılabilecek bir dönem. 
Bunun bir devrim mi yoksa evrim mi 
olduğu hâlâ tartışılmakta olsa da hızlı 
bir değişim döneminde olduğumuz ger-
çek. Temelleri Almanya’da 2011 yılındaki 
Hannover Fuarında değer zincirlerinin 
bu değişimle nasıl evirileceğinin tartışıl-
dığı bir forumda atıldı. Alman hükümeti 
aynı yıl, Yüksek Teknoloji 2020 Giri-
şimi kapsamında, Endüstri 4.0 Projesini 
hayata geçirdi. 200 milyon euro bütçe 
ayrılan projeyle, Almanya’nın endüstriyel 
imalat alanındaki liderliğini koruyarak, 
bu kapsamda dijital bir yapısal değişim 
yaşanması amaçlanıyor. Alman Şansölye 
Angela Merkel, Sanayi 4.0’ı “dijital 
teknoloji ve internetin konvansiyonel 
sanayi ile birleştirilmesi sonucu sanayi 
üretiminin tüm evrelerinin dönüşümü” 
olarak tarif ediyor. Ekim 2012’de ise 
Bosch Grubu ve SAP’nin eski CEO’su 
Henning Kagermann bir çalışma grubu 
oluşturarak hazırladıkları Dördüncü 
Sanayi Devrimi öneri dosyasını, Alman 
Federal Hükümeti’ne sundu. 2013 yılında 
Alman Hükümeti kendi Endüstri 4.0 

dönüşüm yol haritasını hazırlamaya 
başladı. Angela Merkel, Ekim 2014’te 
Hamburg’da düzenlenen National IT 
Summit’te Almanya’nın dijital dünyanın 
lider ülkesi olması için dijital teknoloji-
lerle, endüstriyel ürünleri ve lojistiği bağ-
lamak olarak gördüğü Endüstri 4.0’ı bir 
şans olarak gösterdi. Merkel yine yakın 
tarihte Davos’ta düzenlenen Dünya 
Ekonomi Forumu’nda, Endüstri 4.0’ı, 
birbirine bağımlı dünyaya ve endüstriyel 
üretime hızla uyum sağlamak için kulla-
nacakları konsept olarak tanıttı. Avrupa 
Parlamentosu Araştırma Servisi tarafın-
dan 2015 yılında yayımlanan “Üretken-
lik ve Büyüme için Dijitalleşme” isimli 
rapora göre, Sanayi 4.0 küresel imalatta 
yüzde 6 ilâ 8 arasında verimlilik kazancı 
sağlayacak. Girişimin sadece Almanya’da, 
10 yıl boyunca Gayrisafi Yurtiçi Hasılada 
(GDP) yıllık yüzde 1 artış ve 390 bin iş 
alanı yaratacağı düşünülüyor. Komisyon, 
Eylül 2017’de “Akıllı, Yenilikçi ve Sür-
dürülebilir Sanayiye Yatırım: AB için 
Yeni bir Sanayi Politikası Stratejisi”nde, 
özellikle yeni sanayi çağının, ekonomik,  
toplumsal ve çevresel dönüşüm doğrul-
tusunda robotlaşma, nesnelerin interneti, 

yapay zekâ kullanımındaki atılımların 
rolüne vurgu yapıyor.
Bu sanayi devriminin lokomotifi olan 
ülkeleri (Almanya, A.B.D.) tetikleyen, 
nüfusça çok ama gelirce az olan ülkelerde 
işçilik maliyetlerinin düşük olmasıyla 
başlayan, üretimin batıdan doğuya kay-
ması ve doğuya kayan üretimin doğuyu 
eğitip geliştirmeye, batı için bir rakip-
tehdit haline getirmeye başlamasıydı. 
Artık Üçüncü Sanayi Devriminin geti-
risi olan fikir, bilgi ve patent satmanın bu 
gelişmiş ülkelerin refahını uzun vadede 
artıramayacağı gözüküyordu. Milli mar-
kaların dahi üretimini daha düşük işçilik 
maliyeti olan ülkelere kaydırmış olması 
bu ülkelerdeki halkın refahını düşürme 
sinyallerini vermeye başladı. 
Dördüncü sanayi devriminin Ameri-
ka’daki ekonomiye etkisini çarpıcı bir 
örnekle anlatmak gerekirse, 1990’da 
Detroit’te yerleşik en büyük 3 şirketin 
pazar değeri 36 milyar dolar, yıllık geliri 
250 milyar dolar ve çalışan sayısı 1.2 
milyon kişiydi. 2014 yılındaysa bu sefer 
Silikon Vadisinde yerleşik en büyük 3 
şirketin pazar değeri yaklaşık 1 trilyon 
dolar, ciroları yine 250 milyar dolar ama 
çalışan sayısı 137 bin kişi yani onda biri. 
Günümüzde dünyanın en büyük taksi 
şirketi Über’in hiç taksi sahibi olmadı-
ğını, en büyük medya şirketi Facebook’un 
hiçbir içerik yaratmadığını, en büyük 
perakendecisi Alibaba’nın deposu olma-
dığını ve en büyük emlak kiralama şirketi 
Airbnb’nin hiçbir gayrimenkulü olma-
dığını düşünürsek dünya bildiğimizden 
ne farklı bir noktaya ilerliyor farkına 
varabiliriz. Ülkemize bakarsak, Türkiye, 
dünyanın en büyük 20 ekonomisi ara-
sında yer alsa da inovasyon ve teknoloji 
alanında daha alt sıralardadır. Boston 
Consulting Group’un  (BCG) TÜSİAD 
için hazırladığı rapora göre, Sanayi 4.0 
Almanya’nın toplam üretim maliye-
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tini yüzde 5-8 azaltarak, 10 yıl içinde 
90-150 milyar euro değerinde bir verim-
lilik kazancı sağlayacaktır. Sadece işletme 
maliyetlerinde yüzde 20’lik bir düşüş ola-
cağı öngörülmektedir. Küresel Üretim 
Maliyeti Endeksi’ne göre hâlihazırda 
Türkiye 98 ortalama birim maliyet ile 
üretim yaparken, Almanya 121 ortalama 
birim maliyetle üretim gerçekleştirmek-
tedir. Bu nedenle, Almanya Sanayi 4.0 
teknolojilerini tamamen benimsediği 
zaman Türkiye’nin, rekabet edebilirli-
ğini artıracak önlemler almadığı takdirde, 
Almanya’ya kıyasla şu anda sahip olduğu 
rekabet avantajını kaybetmesi kaçınıl-
mazdır. Bu durum da Türkiye’nin küresel 
pazar payının düşmesine, işsizliğin art-
masına ve işgücü kalitesinin düşmesine 
sebep olacaktır. Dolayısıyla Türkiye, yatı-
rımların düşük seyrettiği, düşük katma 
değerli üretim yapılan bir ekonomik kısır 
döngüye doğru kayacaktır. Ancak, Sanayi 
4.0 kapsamında doğru yatırımlar yapılırsa 
küresel rekabet gücünde büyük fark yara-
tacak değişiklikler olacak, bu da küresel 
değer zincirinden daha fazla pay alarak 
kaliteli işgücü istihdamında artışa zemin 
hazırlayacaktır. 
Accenture isimli danışmanlık şirketi tara-
fından, birçok ülkede uygulanmaya baş-
layan “Accenture Dijitalleşme Endeksi” 
kapsamında Türkiye’deki farklı sektör-
lerden 104 şirket ile yapılan araştırmaya 

göre, Türkiye’nin 
ortalama dijital-
leşme endeksi 
puanının yüzde 
60 olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu 
endeks, şirketlerin 
dijital kabiliyetle-
rini dijital strateji, 
dijital hizmetler ve 
dijital operasyonel 
yetkinlikler olmak 

üzere üç boyutta ve 10 kriteri baz alarak 
ölçmektedir. Bu 10 kriter, şirketlerin diji-
talleşme performanslarını, 91 göstergeye 
göre bir araya getirerek incelemektedir. 
Bu endekse göre finansal hizmetler sek-
törü dijitalleşme performansı açısından 
Türkiye’de lider konumda yer almak-
tadır. Motorlu kara taşıtlarının imalatı, 
hizmet faaliyetleri ve perakende ticaret 
sektörleri de en yüksek performansı gös-
teren sektörler arasında bulunmaktadır.  
TÜSİAD ise Türkiye’deki şirketlerin 
dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin 
ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirket-
lerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi, 
eksiklerinin saptanması ve odaklanılması 
gereken noktaların belirlenmesi amacıyla 
108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji 
tedarikçisi şirket ile kapsamlı bir araş-
tırma gerçekleştirmiştir. 
“Türkiye’nin Sanayide Dönüşüm Yet-
kinliği” adlı raporda paylaşılan sonuçlara 
göre, “Şirketlerin büyük çoğunluğu sana-
yide dijital dönüşüm konusunda bilgi 
ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu 
belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu 
düşünen şirketlerin oranı nispeten daha 
düşüktür. Türkiye’de sanayi şirketlerinin 
dijital dönüşüm uygulama alanlarında 
henüz pilot projeleri gerçekleştirme 
aşamasında olduğu görülmektedir. Şir-
ketlerin özellikle strateji ve yol haritası 
ile yönetişim yetkinliklerinin düşük 

olduğu görülmektedir. Büyük ölçekteki 
şirketlerin sanayide dijital dönüşüm yet-
kinlik seviyeleri küçük ölçekli şirketlere 
nazaran daha yüksektir. Şirketler, dijital 
dönüşümün önündeki en büyük engel-
lerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği 
ve yatırımın geri dönüş belirsizliği oldu-
ğunu belirtmektedir.”
Sektörümüz de genel hatlarıyla diğer 
sanayi dalları ile benzer durumdadır. 
Sektörümüzde ana rekabetin batıda üre-
tilen ürünler ile yerel üretilen ürünler 
arasında gerçekleştiğini ve ihracatımı-
zın da çoğunlukla batıya odaklandığını 
düşünürsek, bu sanayi devriminin sektö-
rümüzde yaratacağı etkiyi çok daha net 
görebiliriz. Birçok sektörel derneğimizde 
bu konuyu, bazılarının içerisinde ben de 
fiilen görev alıyorum, kapsamlı şekilde 
inceliyoruz. Sektörümüzün önünde hem 
tehdit hem de fırsat olarak duran bu 
sanayi devrimini bir öncekilerdeki gibi 
kaçırmadan, öncülük etme vizyonu ile 
ele alarak tüm üretim tesislerimiz ve 
ürünlerimize bu gözlükle bakmalıyız. 
Ancak böylece bugün, üretim maliye-
tinin verdiği avantaj ile hem iç pazarda 
hem de ihracatta yakaladığımız başarıyı 
geleceğe taşıyabiliriz. 
BCG’nin TÜSİAD için hazırladığı 
raporda gözüme çarpan, eğer bu sanayi 
devrimini kaçırırsak, bir Japonya yapımı 
(veya Hollanda, Avusturya, A.B.D. vb.) 
ürünün Türk malı olandan daha düşük 
üretim maliyetine sahip olacağı gerçe-
ğidir. Bu durumda lütfen gerçekçi bir 
bakış açısı ile düşünün: Siz hangisini 
satın alırsınız?
Yazıma son verirken, ilgi gösteren, fikir 
ve bilgileri ile katkı sağlayan tüm oku-
yuculara teşekkür ederim. Dijitalleşme 
yazı dizime önümüzdeki ay “Büyük Veri” 
konusuyla devam edeceğim. Tüm oku-
yuculara, bir sonraki sayıda buluşuncaya 
dek sağlık ve mutluluk dilerim.

64 TERMODİNAMİK • MAYIS 2018



  



duman temizleyicili sistemidir. “Smog 
Free Tower” (Dumansız kule) nere-
deyse 23 feet yüksekliğindedir (7 metre) 
ve kirli havayı emerek, tekrar serbest 
bırakmadan önce iyonizasyon işlemiyle 
temizler. Roosegaarde'ın tasarımı saye-
sinde, bu şekilde üretilmiş yüzükleri 
(Smog Free Ring-Dumansız yüzük) 
satın alarak 10.700 fit kare (1000 met-

Hayatta kalmak için dünya değiş-
meli. İşte, gezegeni kurtarabile-
cek en ilginç sürdürülebilir yeni-

liklerden bazıları. Sürdürülebilir ürün ve 
teknolojiler için bugün olduğundan daha 
fazla bir şey olmadı. İklim değişikliği konu-
sunda kritik bir noktaya ulaştık ve pek çok 
yenilikçi ve işletme, yeşil bir gelecek inşa 
etmek için plağa yükseliyor. İşte, dünyayı 
bildiğimiz şekilde değiştirebilecek ve daha 
sürdürülebilir bir yaşam tarzının yolunu 
açacak inanılmaz girişimlerden birkaçı…

1.	Smog	Free	Projesi:	Hava	
Kirliliğinden	Kaynaklanan	
Mücevher

Daan Roosegaarde dünyanın ilk vakumlu 

Hazırlayan:  Saoirse Kerrigan
Kaynak:  www.interestingengineering.com

Güncel

rekare) temiz havaya katkıda bulunmak 
mümkün.

2.	Zéphyr	Solar:	Felaket	
Bölgelerine	Elektrik	Getirmek

Zéphyr; Karen Assaraf, Julie Dautel ve 
Cédric Tomissi tarafından oluşturulan bir 

Dünyayı Değiştirebilecek 
Sürdürülebilir Yenilikler ve 
Girişimler
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fotovoltaik balon ve çevre dostu bir jene-
ratör. Balon şişmek için sadece suya ihti-
yaç duyar ve güneş enerjisini havada 165 
feet (50 metre) kadar yüksek bir sıcaklıkta 
yakalayabilir. Balon, bir kablo ile enerjinin 
depolandığı bir tabana bağlanır. Yaratıcı-
ları, doğal afetlerden etkilenen bölgelere 
güç kaynağı sağlayacağını umuyor.

3.	Yeşil	Bina	Girişimi:	Bina	Evleri	
ve	Emisyonların	Azaltılması

The Green Building Initiative (GBI-Yeşil 
Bina Girişimi); sürdürülebilir, verimli 
binalar yaratmak için kurulmuş ulusla-
rarası bir girişimdir. Ticari Binaların çevre 
dostu inşa edilebilmeleri için bir sertifika 
programı sunuyorlar. 

4.	B-Droid:	Daha	Parlak	Bir	
Geleceğe	Doğru	

B-Droid; organik muadilleri kadar etkili 
bir şekilde bitkileri tozlandırabilen robot 
arıların yaratılması çabasıdır. B-Droid'in 
misyonu, robotik arılar için düşük besinli 
ve yüksek düzeyde tozlaşma görevlerinin 
verilmesiyle, doğal arı popülasyonunun 
artırılmasına yardımcı olmaktır. Varşova 
Üniversitesi'nde araştırmacılar tarafından 
oluşturulan B-Droid, bitkileri etkili bir 
şekilde tanımlama ve polenleme yetene-

ğine sahip özerk ve yarı otonom robot 
sürülerinden oluşuyor.

5.Groasis	Waterboxx:	Çöle	hayat	
vermek

Groasis Waterboxx, Hollandalı çiçek 
ihracatçısı Pieter Hoff tarafından yara-
tılmıştır. Groasis Waterboxx, çölde yetiş-
tiriciliği mümkün kılan ve kaynak verimli 
hale getiren bir ekim cihazıdır. Tohumları 
çimlendirebilen, fidanları ve su bitkilerini 
olgunlaştıran, geri dönüştürülmüş kâğıttan 
yapılmış "akıllı bir kova"dan oluşur. Gele-
neksel yetiştirme yöntemlerinden yüzde 90 
daha az su gerektirir ve dünya üzerindeki 
en uç iklimlerde kullanılabilir.

6.	Süpermarket	Bitki	Bahçeleri: 
Daha	Az	Atık,	Daha	İyi	Tat

Hollandalı süpermarket zinciri Albert 
Heijn, 2017 yılında, atıklarla mücadele 
etmek ve müşterilere mümkün olan en 
taze ürünü vermek için bitki bahçeleri 
fikrini geliştirdi. Girişim, tasarım ajansı 
studiomfd işbirliği ile hayata geçirildi. 
Bitkiler, mağazalara taşınmadan önce 
saha dışında olgunlaştırılıyor. Müşteri-
ler, önceden paketlenmiş ürünler satın 
almadan, ihtiyaç duydukları kadar bitkiyi 
kesip toplayabiliyorlar. Plastik ambalajları 
azaltmak için basit ve etkili bir yol…

7.	AirCarbon:	Gelecek	için	
Sürdürülebilir	Bir	Plastik

AirCarbon, Newlight Technologies tara-
fından geliştirildi ve sürdürülebilir yeni-
likçiliği ile birçok ödül kazandı. Havaya 
salınan karbon emisyonları, aslında pek 
çok şekilde kullanılabilir. AirCarbon, 
doğrulanmış karbon-negatif bir mater-
yaldir, yani üretiminin ve kullanımının 
her adımı tamamen yeşil ve sürdürülebi-
lirdir. Diğer plastikler gibi yağdan yapıl-
madığı için sentetik materyallere karşı 
uygun maliyetli bir alternatiftir.

8.	Desso	Airmaster:	Havayı	
Temizleyen	Halı

İç hava kalitesinin sağlık ve verimlilik 
üzerindeki pozitif etkileri herkes tara-
fından biliniyor. Desso Airmaster; ev, ofis 
veya okullardaki havayı temizleyebilen 
yenilikçi bir halı markasıdır. Desso Air-
master,  iç mekân havasını temiz ve ferah 
bırakarak toz ve diğer kirletici madde-
leri yakalayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Çalışmak için enerji tüketmediği için 
Desso halı kaplamaları, iç hava kalite-
sinin korunması için oldukça verimli bir 
alternatiftir. 
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11.	Seabin:	Okyanusların	
Güvenle	Temizlenmesi

Seabin, okyanusları temizlemek iste-
yen iki sörfçü Andrew Turton ve Pete 
Ceglinski tarafından icat edildi. Seabin, 
plastik, deterjan ve yağ toplayarak temiz 
suların filtrelenmesini sağlar. Seabin, 
yüzen herhangi bir kirleticiyi yakalayan 
bir yakalama torbası içeren bir kutu ola-
rak düşünülebilir. Dalgıç pompa, silin-
dirin içinden su emer ve temizlendik-
ten sonra tekrar dışarı bırakır. Cihazın 
sadece ayda bir kez boşaltılması yeter-
lidir. Seabin, dünya çapında su kirliliği 
üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

12.	S.Café:	Kahveden	Geri	
Dönüştürülmüş	Kumaş

S. Café; kahve tortularını, geleneksel 
doğal liflerden daha verimli ve daha 
hızlı üretebilen giyilebilir tekstillere 
dönüştürme yöntemidir. Bu yolla üre-
tilen patentli iplik, pamuktan yüzde 200 
daha hızlı kurur ve düşük sıcaklık ve 
az enerji ile üretilebilir. Buna ek olarak 
iplik, eşsiz mikro gözenekleri sayesinde 
doğal olarak kokuları emer ve UV ışın-
larını yansıtır.

13.	Sundrop	Çiftlikleri:	Enerji	
Verimli	Tarım

Güneş enerjisi kullanımı ve termal 

9.	ENGIE	Insight:	Sürdürülebilir	
Bir	Dünya	için	Kaynaklar

Eskiden Evoca olarak bilinen ENGIE 
Insight, çevresel etkileri azaltmak için 
işletmelerle birlikte çalışan sürdürülebilir 
bir kaynak yönetimi girişimidir. İşletme-
lere daha sürdürülebilir olma ve karbon 
ayak izlerini azaltma hedeflerine yardımcı 
olmak için teknoloji ve uzman desteği sağ-
lar. Bugüne kadar, çevreye zarar vermeyen, 
kaynak açısından verimli iş uygulamaları 
oluşturmak için AMTRAK, GameStop 
gibi işletmelerle birlikte çalışmışlardır.

10.	Demetra:	Gıda	Atıklarını	
Organik	Olarak	Azaltmak

İtalyan Start-Up Green Code tarafından 
geliştirilen Demetra, gıda muhafazası için 
tamamen doğal bir üründür. Yüzde 100 
bitki özünden elde edilir ve gıdaların raf 
ömrünü uzatabilir. Demetra sayesinde, 
özellikle gıdaların transfer aşamasında 
çok fazla enerji tasarrufu sağlamak müm-
kün çünkü Demetra, sebze taşımacılığında 
soğutma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ürü-
nün kendisi de taze olarak kalabildiğinden 
süpermarketler, tezgahlarındaki sebze ve 
meyvelerin ömrünü uzatabilirler.

Güncel

arıtma gibi çevre dostu sera operasyon-
ları tüm dünyada yoğunlaşıyor. Sund-
rop Çiftlikleri, geleneksel çiftçilikten 
daha az sınırlı kaynak gerektiren bir dizi 
tarım teknolojisi ile bilinmektedir. Güney 
Avustralya'daki Port Augusta'daki çiftlik-
leri, ekinleri beslemek için kullanılmadan 
önce tuzdan arındırılmış olan Spencer 
Körfezi'nden çekilen suyla sulanmakta-
dır. Bu tuzdan arındırma süreci, çiftlik-
teki diğer faaliyetlerle birlikte, tamamen 
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile destek-
lenmektedir.

14.	Veganbottle:	Plastik	Şişelere	
Tamamen	Doğal	Bir	Alternatif

LYSPACKAGING tarafından oluştu-
rulan Veganbottle, plastik yerini alabi-
lecek tamamen doğal bir biyoplastikten 
yapılır. Veganbottle, kapaktan ambalaja 
kadar yüzde 100 biyolojik olarak çözü-
nebilen malzemelerden üretilmiştir. Şişe 
şeker kamışı ekstrelerinden yapılır. Şeker 
kamışı, diğer bitkilerden çok daha az su 
gerektirir ve şişe, üretim aşamasında dahi 
çok daha az enerji gerektirir.  

15.	PowWow	Enerji:	Bu	Yenilikçi	
Uygulamasıyla	Su	ve	Para	
Tasarrufu

PowWow Enerji, sulama sistemi ile ilgili 

sorunsuz konforun 
keyfini yaşatan
Lider* Isı İstasyonu...

w w w . d a f e n e r j i . c o m

Isı istasyonu 
pazarında her yıl 
açık ara lider olan 
DAF Enerji,  
2018 yılına da 
güçlü bir giriş yaptı.

* 
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Güncel

bir sorun olduğunda çiftçilere mesaj gön-
deren bir uygulamadır. İki hizmet sunar: 
Su atığını azaltmak için bir pompa moni-
törü ve mümkün olan en iyi mahsul veri-
mini sağlamak için bir sulama danışmanı. 
Çiftçilerin kendi verilerini izlemelerine ve 
boru sızıntılarını veya kırılmalarını derhal 
tespit etmelerine olanak sağlar. 

16.	Eka	1	ve	Eka	2	Tohumlar: 
Ormansızlaşma	için	Önerilen	
Çözüm

Palm yağı, üretim aşamasında büyük yağ-
mur ormanı alanlarının tahrip edilmesi 
nedeniyle ormansızlaşma ile ilişkilendi-
rilmektedir. Ancak, Golden Agri-Reso-
urces tarafından geliştirilen yeni tohumlar 
sayesinde bu durum değişiyor. Eka 1 ve 
Eka 2 olarak bilinen yeni tohumlar, orta-
lamadan üç kat daha fazla yağ üretebili-
yor. Modifiye edilmiş tohumlar daha hızlı 
olgunlaşıyor ve kuraklığa, hastalığa daha 
dayanıklıdırlar.

17.	CloudFisher:	Sisi	İçme	
Suyuna	Dönüştürme

Aqualonis tarafından hayata geçirilen 
CloudFisher, kıyı veya dağlık bölgelerde 
yaşayan insanların sisi güvenli içme 
suyuna dönüştürmelerini sağlıyor. Bu su, 
ekinleri veya ormanlık arazileri sulamak 
için de kullanılabilir. Cloudfisher, suyu 

tutabilen ve yüksek rüzgâr hızına dayana-
bilen üç boyutlu bir ağdır. Bireysel kulla-
nımdan yaygın alanlarda kullanıma kadar 
tüm ihtiyaçları karşılayabilmesi için çeşitli 
ebatlarda üretilebilmektedir.

18.	Fairphone:	Dünyanın	İlk	Etik	
Smartphone’u

Artan elektronik atıklarla mücadele ama-
cıyla üretilen Fairphone, kolayca tamir 
edilebilen uzun ömürlü bir akıllı telefon 
olarak tasarlandı. Telefonun en önemli 
özelliği, tüm parçalarının değiştirilebilir, 
tamir edilebilir özellikte olması. Böy-
lece telefonun sadece bozuk olan kısmı 
değiştiriliyor ve bir parçanın bozulması 
sebebiyle tüm cihazı atmak-değiştirmek 
gerekmiyor. 

19.	Waitrose	Teslim	Araçları: 
Gıda	Atıklarıyla	Çalışan	Araçlar

İngiliz süpermarket zinciri Waitrose, 
yeni çevre dostu dağıtım filosunu tanıttı. 
Minibüsler, fosil yakıtlara sürdürülebi-
lir bir yeşil alternatif olan biyometan ile 
çalışıyor. Teslimat araçları yüksek düzeyde 

karbon emisyonundan sorumludur ve 
mevcut dağıtım sistemlerine yeşil alter-
natifler bulmak çok önemlidir. Waitrose 
tarafından kullanılanlar gibi araçlar, 
dünya çapında dağıtım filoları için oyu-
nun kurallarını tamamen değiştirebilir. 

20.	Bakey's:	Plastik	Çatal	Kaşığı	
Değiştirmenin	Lezzetli	Yolu

Narayana Peesapaty tarafından üretilen 
Bakey’s, plastik çatal bıçaklara yeşil bir 
alternatiftir. Plastik çatal bıçak takımı 
geri dönüştürülemez ve bu nedenle her 
yıl büyük miktarlarda atık ortaya çıkar. 
Bakey’s, sade, tatlı ve tuzlu üç farklı lez-
zette üretilen yenebilir bir çatal bıçak 
takımı markasıdır. Vegan ve yüzde 100 
doğal olarak üretilen ürünler, yenmezlerse 
bile doğada biyolojik olarak bozunurlar.

21.	Outerwall	EcoATM: Eski 
Elektroniklerinizden	Para	
Kazanın

Atılan elektronik ürünler, ciddi bir sorun 
ve bunların dönüştürülebilmeleri çok 
önemli. EcoATM inisiyatifi, elektronik 
cihazların dönüştürülebilmesini teşvik 
eden müthiş bir makine. EcoATM, atmak 
istediğiniz elektronik cihazlar karşılığında 
nakit para veriyor. Yapmanız gereken 
tek şey, eski cihazınızı bir EcoATM’ye 
getirmek ve karşılığında paranızla uzak-
laşmak… Yeşil kalmak için müthiş bir 
teşvik…

BRC Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Kuzey No: 3/74 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 455 96 25 Faks: 0216 455 96 31 E-mail: info@brcsogutma.com.tr

www.brcsogutma.com

Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

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

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri
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•	 Geçmiş yıllarda geriye dönük 
uyumluluk sayesinde basit sistem 
modernizasyonu

 

Teknik veri

Nominal akış kvs 0.16...400 m3/h

Dizayn 2- ve 3-yollu

Bağlantı tipi Flanşlı ve dişli

Nominal boyut DN 10 - 150

Nominal basınç PN 6 - 40

Ortam sıcaklığı -25…350 °C

Strok	(Lineer)	vanalar

Strok vanalar kapama, akış regü-
lasyonu veya akışkan karışımı çok 
çeşitli uygulamalarda kullanılır. 

Strok vanalar ağırlıklı olarak havalandırma 
ve iklimlendirme uygulamaları, enerji üre-
timi, dağıtımı veya tüketiminde kullanılır.

Avantajlar
•	 Yüksek sıcaklık ve basınç gibi 

zor koşullar altında bile yüksek 
güvenilirlik ve uzun servis ömrü

•	 Hızlı kurulum ve servis sırasındaki 
kolay tamir için işletme ve pozisyonun 
görüntülenmesi

•	 Siemens laboratuvarlarında 
sertifikalandırılan ürün kalitesi 

Yazan: Emrah Çelik, Ürün Müdürü, Siemens Türkiye

Makale

Uygulamalar
•	 Yerden ısıtma
•	 Radyatör
•	 Soğuk tavan
•	 VAV
•	 Fan coil
•	 Zon kontrol
•	 İçme suyu
•	 Isıtma grupları
•	 Klima santralleri
•	 Bölgesel ısıtma
•	 Kazan
•	 Chiller

Ek	özellikler
•	 İçme suyu sertifikalı (VXG41..)
•	 Bypass üç yollu vana

Motorlu Vanalar ve 
Seçim Kriterleri
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Makale

motorlar
•	 Yay geri dönüş özelliği olan 

motorlar

Vana	seçerken	dikkat	edilmesi	
gerekenler

Debi	(Q)
 - Vana içerisinden, birim zamanda geçen 
su miktarıdır. Genelde m3/h ya da l/h 
cinsinden belirtilir.
 - Debi suyun aktığı kesit alanı (boru, 
vana) ve suyun akış hızı ile doğru oran-
tılıdır. Su akarken geçtiği kesitin alanın 

değişmesiyle debi değişmez. Bu yüzden 
V1=V2’dir. V2’de küçülen kesit alanıyla 
suyun hızı artmış olur.
 - Suyun akış hızının artmasıyla iki nokta 
arasındaki basınç farkı da (∆p; kPa/bar) 
artar.
 - Vana seçilirken asıl dikkat edilmesi 
gereken, bu hız artışından kaynaklanan 
basınç kaybını belirli bir seviyenin altında 
tutmaktır. Yüksek basınç kayıbı, vananın 
kontrol kabiliyetinin azalmasına, vanadan 
ses çıkmasına ve motorun kapatamama-
sına neden olur. Genelde bu değerin 0,15-
0,25 bar arasında olması istenir.

Şekil 1. Siemens Motorlu Vana Portföyü

Şekil 2. Siemens Strok (Lineer) Vanalar

Şekil 3. Motorlu Vana Uygulamaları

•	 Isı transfer akışkanları için uygun
•	 Tüm kontrol sinyalleri ile çalışabilen 
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kvs

- kvs, vanadan 1 bar basınç kaybı altında 
geçen debi miktarıdır.
- Vananın kvs’si ne kadar yüksek olursa 
aynı debide oluşan fark basıncı o kadar 
az olur. Bir diğer deyişle, vana aynı su 
miktarını (debi) daha az direnç göstererek 
geçirebilir. Bu vananın iç yapısının akışa 
daha elverişli tasarlandığını gösterir.

Sıcaklık	farkı	∆T

Soğutma ve ısıtma hatlarında kullanılan 
vanalarda debiyi belirleyen faktörlerden 
biri de, gidiş ile dönüş suyu arasındaki 
sıcaklık farkıdır. Sıcaklık farkının düş-
mesiyle gerekli su debisi artacaktır. Aynı 
seviyede enerji (Kw)’nin sisteme verilebil-
mesi için daha çok su miktarına ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu yüzden, genelde 5 derece 
olan sıcak farkı, soğutma hatlarındaki 
debinin ısıtmadan daha yüksek olmasına 
neden olur.

Q = m.c. ∆T (deltaT azaldıkça, aynı 
Q(kw) için m(m3/h) artacaktır.

sıcaklık değeridir. (90ºC, 130ºC vs.)

Vana	tipi
 - Strok (Lineer): Vana milinin lineer bir 
çizgi üzerinde hareket ettiği vanalardır.
 - Rotary: Vana milinin bir eksen üzerinde 
döner hareket (rotasyon) ettiği vanalardır.

Akış	Karakteristiği
-	 Lineer:	Vana açıklığı ile akış oranı 
eşittir. Örneğin vana %50 açıklıkta iken, 
maksimum debinin %50’si geçer.
-	Eşit	Yüzdesel: Bu tip vanalarda debi 
miktarı vananın açıklığı ile artar. Örneğin 
vana %50 açıklıkta iken debinin %20’si 
geçer. Vana ilk açıldığında, açıklığına 
oranla daha az debi geçirirken, açıklık 
arttıkça debi artış hızı da artar.
-	Hızlı	 açılan: Bu tip vanalarda, eşit 
yüzdesel vanaların tersine, debinin artış 
hızı vana açıklığı ile azalır. Örneğin vana 
%50 açıklıkta iken debinin %80’i geçer. 
Vana ilk açıldığında, açıklığına oranla 
daha fazla debi geçirirken, açıklık arttıkça 
debi artış hızı azalır.

Makale

Basınç	Sınıfı

- Vananın dayanabildiği statik basınç 
değerini gösterir. Tesisatta bu değer, 
binanın yüksekliği ve pompanın basma 
yüksekliği gibi faktörlerle belirlenir.
- PN6, PN16, PN25, PN40 vs. gibi 
değerler bar cinsinden vananın basınç 
dayanımlarıdır.
- Bu değerin, fark basıncı (deltaP) ve 
debi ile bir ilgisi yoktur. Vananın kapatma 
kabiliyeti bu değerden etkilenmez.

Maks.	sıcaklık	dayanımı
- Vananın dayanabildiği maksimum 

Şekil 4. Debi (kesit alanı ve su hızı ile doğrı orantılıdır)

Şekil 5. Kv ve Fark basıncı

Şekil 6. Statik Basınç

Şekil 7. Strok (Lineer) ve Rotari Vanalar

Tampon
Kasa/Başlık Bağlantısı 

Yuva

Buradaki hacimsel debi…

Yaşasın!

…buradaki hacimsel debiyle aynı.   

Off! Çok yavaş 
hareket ediyoruz. 
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Makale

3-nokta yüzer

- Diğer faktörler – bağlantı ölçüleri, IP 
koruma sınıfı, maks. sıcaklık, işletme geri-
limi (Örn. AC 24V), motor tipi (elek-
trikli, termal, manyetik, hidrolik), yedek 
anahtar (aux. Switch)

Rotary	motor;

- Tork (Nm); Vananın rotasyon hareketi 
sırasında uyguladığı kuvvetle orantılıdır.

- Kapama basıncı (kPa) – Vananın kapa-
tabildiği maksimum basınç kaybıdır. 
(deltaP)

- Kontrol tipi – on/off, 0..10V oransal, 
3-nokta yüzer

Motor	seçerken	dikkat	edilmesi	
gerekenler

Vana	tipi;

Vana tipine uygun motor seçilmelidir.
- Lineer motor
- Rotary motor

Lineer	motor;

- Strok boyu (mm) – Vana milinin tam 

açık ve tam kapalı halde iken hareket 
ettiği mesafedir.

- Kapama basıncı (kPa) – Vananın kapa-
tabildiği maksimum basınç kaybıdır. 
(deltaP)

- Kapama kuvveti (N) – Vana milinin 
kapama için uyguladığı kuvvettir. Kapama 
kuvveti arttıkça vananın maksimum 
kapayabildiği basınç ta artar.

- Kontrol tipi – on/off, 0..10V oransal, 

Şekil 8. Akış Karakteristiği

Şekil 9. Örnek Hesaplama

Şekil 10. Siemens PICV vanalar

Kontrol	Vanası	Akış	Özellikleri	

Ak
ış

 (%
) 

Tapa Açılışı (%)

Lineer

Eşit Oran

Hızlı Açılış 

Karekök

Değişmiş parabolik

Hiperbolik
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Makale

Basınçtan	bağımsız	kombine	
vanalar		(PICV)

Avantajlar

•	 Kolay planlama ve enerji-verimli 
HVAC sistemlerinin devreye 
alınması 

•	 Kesintisiz debi ve yüksek fark basınç 
aralığı sayesinde esnek planlama 

•	 Basit boyutlandırma, ayarlama, 
basitleştirilmiş hidrolik balanslama 
ve kolay devreye alma 

•	 Bağımsız basınç kontrolü sayesinde 
sistem genişletilmesi için ideal

Teknik veri

Nominal akış kvs 0.025...200 m3/h

Bağlantı tipi Flanşlı ve dişli

Nominal boyut DN 10 - 150

Nominal basınç PN 10 - 25

Ortam sıcaklığı 1…120 °C

Uygulamalar

•	 Radyatör
•	 Soğuk tavan

•	 VAV
•	 Fan coil
•	 Zon kontrol
•	 Isıtma grupları
•	 Klima santralleri
•	 Bölgesel ısıtma

Ek	özellikler
•	 Tüm kontrol sinyalleri ile 

kullanılabilen motorlar
•	 Yay geri dönüş özelliği olan 

motorlar 

Yeni	ve	eski	hidrolik	dizayn	
karşılaştırması

Eski-geleneksel	hidrolikler

Eskiden kullanılırdı. Günümüzde hâlâ 
bazı kullanım alanları bulunmaktadır.

Isıtma	serpantinleri:

3	yollu	vana	enjeksiyon	devresi
Sağlanan havanın sıcaklığı geleneksel 3 
yollu vana ile kontrol edilir. Birincil ve 
ikincil devreye kurulan bir manuel balans 
vanası ile hidrolik dengenin kurulması 
sağlanır.

Sonuç:
Hesaplama ve ayarlama gerektirdiği için 
hidrolik balansın sağlanması çok fazla 
efor gerektirir. Ayrıca, sadece boyutlan-
dırma doğru ise verimli çalışır.

Yeni-modern	hidrolikler

Günümüzde birçok farklı alanda kulla-
nılmaktadır.
Gelecekte de kullanımının artırılması için 
öneriler yapılmaktadır.

Isıtma	serpantinleri:
2 yollu vana enjeksiyon devresi (PICV)
ısıtma serpantininin sıcaklığı bir enjeksi-
yon devresi ve PICV kullanılarak belir-
lenir. Bu durumda, birincil devrede hat 
kontrol vanası gerekli değildir.

Sonuç:
Kompleks hidrolik balans hesaplama-
ları gerektirmez. Ayrıca, birincil devrede 
kontrol vanaları bulunmaz.

Kombine	Vana	Seçim	Kriterleri

- Talep edilen debi (l(h): Fan-coil örne-
ğinde genel olarak ısıtma ve soğutma yük-
leri verilir. Q= m.c.deltaT formulünden 
yüke karşılık gelen debi miktarı hesapla-
nır. Kombine vana tablosundan uygun hat 
çapına denk gelen kombine vana debiye 
göre seçilir.

- Minimum deltaP (∆Pmin – kPa): Kom-
bine vananın basınçtan bağımsız sabit 
debi sağlayabilmesi için gerekli minimum 
basınç kaybıdır. Kombine vanaların min. 
basınç kayıpları ne kadar düşük olursa 
pompaya o kadar az yük biner.

Şekil 11. Eski tip tesisatlar Şekil 12. Yeni tip tesisatlar

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

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

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

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

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

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

Küresel	Kontrol	vanaları

Avantajlar

•	 Kolay kullanım sayesinde hızlı ve 
hatasız devreye alma 

•	 Düşük tork, sürtünme ve iyi nominal 
akış kvs değeri sayesinde yüksek 
verimlilik 

•	 Küreye entegre vana karakteristiğine 
bağlı olarak artırılmış kirlilik direnci 

•	 Kullanıcıya özel adaptasyonlar ve 
motorların esnek seçimi

Şekil 13. Siemens PICV vana yapısı

Şekil 14. Siemens PICV teknik verileri

Şekil 15. Siemens PICV teknik verileri
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Makale

Uygulamalar

•	 Soğuk tavan
•	 VAV
•	 Fan coil
•	 Zon kontrol
•	 İçme suyu
•	 Isıtma grupları
•	 Klima santralleri

Ek	özellikler

•	 Motorlar kablo uzunluğu, kablo 
tipi, logo ve konnektör sistemleri ile 
üreticilere göre uyarlanabilir. 

•	 Motorların yay geri dönüş özelliği 
olmalıdır. 

Kontrol vanaları eşit yüzdesel akış karak-
terine sahiptirler ve oransal kontrole 
uygundurlar.

6-yollu	vana	uygulama	örneği

Bu vana sayesinde 4 borulu sistemlerde 
fan-coil’ler ısıtma ve soğutma için tek 
serpantinle kullanılabilir

Şekil 16. Siemens Küresel Vanalar

Şekil 17. Küresel Kontrol Vanaları

Şekil 18. Küresel Kontrol Vanaları

Şekil 19. Siemens 6-yollu vanaŞekil 20. 6-yollu vana uygulama örneği

Teknik veri

Nominal akış kvs 1...63 m3/h

Dizayn 2- ve 3-yollu

Nominal boyut DN 15 - 50

Nominal basınç PN 40

Ortam sıcaklığı -10…120 °C

Küresel	vana	karakteristik	eğrisi
Giriş üzerinden

Akış hızı 
(kv/kvrs) 

Döndürme açısı
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Ürün Tanıtımı

lığıyla ana vanadaki akışı iki adımda 
açar. İki adım arasındaki gecikme, PLC, 
kontrol cihazı veya zamanlayıcı ile kon-
trol edilebilir. EVM-NC birinci adım 
için harekete geçtiğinde ana vana, tam 
kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’si kadar 
açılır. Önceden tanımlanan bir gecikme 
süresinin ardından EVM-NC ikinci 
adım için harekete geçecek ve yüzde 
100 ana vana kapasiteyle tamamen açılır. 

ICV valf istasyonu yapısı baz alınarak 
tasarlanan ICSH Çift Konumlu Sole-
noid Valf, ICS ve ICV valf gövdesiyle 
aynı fonksiyon modülüne sahiptir. Üst 
kapak ayrıca ICF 50 ve ICF 65 ile 
uyumludur.

Yeni ICSH valfi, güvenliği artırmak ve 
soğutma sisteminin genel performasını 
en iyi hale getirmek için şu özelliklerle 
donatılmıştır:

•	 Geliştirilmiş operasyon güvenliği, 
sıcak gaz hattındaki hidrolik şokları 
önler.

•	 Sıcak gaz defrostunun soft 
uygulanması konusunda en son 
yayımlanan IIAR güvenlik önerileri 
ile uyumludur. 

•	 Danfoss ICV valf istasyonunları 
gibi kurulumu ve üst modellere 
yükseltilmesi kolaydır.

•	 Yüksek tasarım esnekliği-ICSH 
üst kapakları, Danfoss ICS ve ICF 
büyük valflerle değiştirilebilir.

•	 Valflerin tek tek veya paralel 
takılması için gereken kaynak 
sayısına kıyasla daha az kaynak 
ihtiyacı sayesinde gaz kaçağı riski 
daha azdır.

•	 Ürün seçimi ve hesaplamasını yapan 
Coolselector®2 programı ile kolay 
sistem tasarımı yapılır.

•	 Kompakt tasarımı yerden tasarruf 
sağlar.

Sıcak gaz defrostu, endüstriyel 
soğutma sistemlerinde kullanılan 
çok yaygın ve verimli bir defrost 

yöntemidir ancak sıcak gazın evapora-
törlere enjeksiyonunun dikkatlice kon-
trol edilmemesi durumunda güvenlik 
riski oluşturabilir. Danfoss, bu riski en 
aza indirmek için sıcak gaz enjeksiyo-
nunu güvenli biçimde kontrol eden bir 
çözüm geliştirdi: ICSH Çift Konumlu 
Solenoid Valf

ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, 
sıcak gaz defrostunun soft  uygulaması 
konusunda IIAR (International Insti-
tute of Ammonia Refrigeration–Ulus-
lararası Amonyaklı Soğutma Enstitüsü) 
tarafından yayımlanan güvenlik öne-
rilerine uyumlu şekilde tasarlandı. Bu 
çerçevede valf, tam defrost için yüzde 
100 akışı açmadan önce, basıncın eva-
poratörde sorunsuz biçimde toplanması 
amacıyla kademeli ve süre kontrollü bir 
açılma sağlıyor. Bu iki adımlı yaklaşım, 
hidrolik şokları önleyerek soğutma sis-
teminin güvenliğini artırıyor. Birinci 
adımdaki soft açılış etkinleştirilmediği 
sürece; ICSH valf, tanımlanmış yapılan-
dırması sayesinde ikinci adımdaki tam 
açılışın gerçekleşmesini önlüyor. 

ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, iki 
EVM-NC solenoid valf pilotu aracı-

Danfoss’tan Sıcak Gaz Enjeksiyonunu 
Güvenli Biçimde Kontrol Eden 
Yeni Bir Çözüm

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
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www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com
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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)
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

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

www.dogayayin.com

En yeni Tesisat ürünleri ile ilgili 
tanıtımlara ve haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!



Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project” Turkey-Stirred 

But Not Shaken

HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION IN TURKEY • ONE ISSUE PER YEAR • 2017

IS
S

N
 2

14
7-

54
23

VOLUME 16  www.hvac-turkey.com

Organizations Calendar 
2017

Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project”

The Second Oldest          
Subway of the World
The Second Oldest          
Subway of the WorldTÜ

NE
L 

TÜ
NE

L 

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”

ISSN 1306-9721
FİYATI: 10 TL YIL: 10 SAYI: 66

www.iskteknik.com

Püf Noktası

İpucu

Röportaj

Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”
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RÖPORTAJ

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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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
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Basılı Dergi / 150 TL
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Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
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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
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Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
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Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

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

www.dogayayin.com

En yeni Tesisat ürünleri ile ilgili 
tanıtımlara ve haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!
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Dünya çapında

50,000
Uygulama

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

smartstore.danfoss.com



TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 309 - DIS

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil,
yurtdışına dahi mühendislik çözümleri ihraç eden
bir ‘bilgi’ üreticisi...

Fanlar
Yayınlar
Teknik

Yazılımlar

Seminerler

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul 

Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17  E-mail: info@aironn.com.tr

www.aironn.com.tr
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13. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu

Motorlu Vanalar ve 
Seçim Kriterleri

ENDÜSTRİ 4.0

“Mekanik Tesisat 
Sözleşmeleri ve Keşif 
Özetleri ile İlgili Öneri ve 
Eleştiriler” Çalıştayı

Katı Yakıt Sobalarının 
Hermetik Baca 
Uygulamaları
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